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Tarkistus 1
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Energia-alan turvattomuudella, 
erityisesti kaasutoimituksiin liittyen, on 
yhä kielteisempi vaikutus jäsenvaltioiden 
rahoitukselliseen ja taloudelliseen 
kehitykseen;

Or. en

Tarkistus 2
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 b) Yhteisön sisäisen 
kaasuputkiverkoston kehityksen nykyinen 
tilanne ei salli kunnollisia ja riittäviä 
toimituksia kaikkiin jäsenvaltioihin.

Or. en

Tarkistus 3
Herbert Reul, Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 c) Toimivat ja hyvin yhteenliitetyt 
energian sisämarkkinat sekä vakaa ja 
avoin oikeus- ja sääntelykehys ovat 
edellytyksiä tehokkaalle energian 
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toimittamiselle ja käytölle.

Or. en

Tarkistus 4
Herbert Reul, Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 d) Energiainfrastruktuuri-investointeja 
ohjaavat periaatteessa markkinavoimat, ja 
yritykset ovat yleensä ja ennen kaikkea 
vastuussa infrastruktuurin kehittämisestä.

Or. en

Tarkistus 5
Herbert Reul, Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 e viite (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 e) On olemassa ainutkertainen, 
poikkeuksellinen ja tilapäinen tarve 
vakauttaa talous.

Or. en

Tarkistus 6
Anni Podimata, Mechtild Rothe, Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Samalla on selvää, että Euroopan (2) Samalla on selvää, että Euroopan 
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talouden pitkän aikavälin vahvuus ja 
kestävyys riippuvat sen sopeuttamisesta 
energiavarmuuden asettamiin vaatimuksiin 
ja tarpeeseen vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä. Tätä päätelmää 
tukee kasvava huoli luotettavien 
kaasuntoimitusten turvaamisesta.

talouden pitkän aikavälin vahvuus ja 
kestävyys riippuvat sen sopeuttamisesta 
energiavarmuuden asettamiin vaatimuksiin 
ja tarpeeseen lisätä energiatehokkuutta ja
vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Tätä 
päätelmää tukee kasvava huoli luotettavien 
kaasuntoimitusten turvaamisesta.

Or. en

Perustelu

Energiatehokkuuden edistäminen on ratkaisevan tärkeää, mikäli EU haluaa saavuttaa 20-20-
20 -tavoitteen ja pitää kiinni kansainvälisistä velvoitteistaan tällä alalla. Onkin aivan 
välttämätöntä korostaa sen merkitystä selvällä maininnalla tässä mietinnössä.

Tarkistus 7
Herbert Reul, Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Energiainfrastruktuuri-investointeja 
ohjaavat ennen kaikkea markkinavoimat, 
ja siten päävastuu 
infrastruktuurihankkeista kuuluu 
yrityksille. Jäsenvaltioiden ja Euroopan 
unionin olisi sen vuoksi toteutettava 
toimia parempien puitteiden luomiseksi 
yrityksille investointiin
energiainfrastruktuuriin. Tähän olisi 
liityttävä vakaa ja avoin oikeus- ja 
sääntelykehys edellytyksenä tehokkaalle 
energian toimittamiselle ja käytölle.

Or. en



PE421.268v01-00 6/100 AM\772702FI.doc

FI

Tarkistus 8
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Tärkeä osa elvytyssuunnitelmaa on 
ehdotus yhteisön menojen lisäämisestä 
tietyillä strategisilla aloilla, jotta voitaisiin 
lisätä sijoittajien luottamusta ja ohjata 
taloutta vahvemmalle kasvu-uralle 
tulevaisuudessa. Jotta voitaisiin tehostaa 
investointeja erityisesti 
infrastruktuurihankkeisiin, Eurooppa-
neuvosto pyysi komissiota esittämään 
luettelon konkreettisista hankkeista, jossa 
otetaan huomioon asianmukainen 
maantieteellinen tasapaino.

(4) Tärkeä osa elvytyssuunnitelmaa on 
ehdotus yhteisön menojen lisäämisestä 
tietyillä strategisilla aloilla, jotta voitaisiin 
lisätä sijoittajien luottamusta ja ohjata 
taloutta vahvemmalle kasvu-uralle 
tulevaisuudessa. Jotta voitaisiin tehostaa 
investointeja erityisesti 
infrastruktuurihankkeisiin, mukaan lukien 
uusiutuvat energialähteet ja investoinnit 
energiatehokkuuteen varsinkin 
kaupungeissa ja rakennuksissa,
Eurooppa-neuvosto pyysi komissiota 
esittämään luettelon konkreettisista 
hankkeista, jossa otetaan huomioon 
asianmukainen maantieteellinen tasapaino.

Or. en

Tarkistus 9
Herbert Reul, Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Tärkeä osa elvytyssuunnitelmaa on 
ehdotus yhteisön menojen lisäämisestä 
tietyillä strategisilla aloilla, jotta voitaisiin 
lisätä sijoittajien luottamusta ja ohjata 
taloutta vahvemmalle kasvu-uralle 
tulevaisuudessa. Jotta voitaisiin tehostaa 
investointeja erityisesti 
infrastruktuurihankkeisiin, Eurooppa-
neuvosto pyysi komissiota esittämään 
luettelon konkreettisista hankkeista, jossa 
otetaan huomioon asianmukainen 
maantieteellinen tasapaino.

(4) Tärkeä osa elvytyssuunnitelmaa on 
ehdotus yhteisön menojen lisäämisestä 
tietyillä strategisilla aloilla, jotta voitaisiin 
lisätä sijoittajien luottamusta ja ohjata 
taloutta vahvemmalle kasvu-uralle 
tulevaisuudessa, tunnustaen 
ainutkertaisen, poikkeuksellisen ja 
tilapäisen tarpeen vakauttaa taloutta. Jotta 
voitaisiin tehostaa investointeja erityisesti 
infrastruktuurihankkeisiin, Eurooppa-
neuvosto pyysi komissiota esittämään 
luettelon konkreettisista hankkeista, jossa 
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otetaan huomioon asianmukainen 
maantieteellinen tasapaino.

Or. en

Tarkistus 10
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Erityisen tärkeää on rahoittaa 
toimenpiteitä, joilla puututaan nopeasti 
sekä talouskriisiin että yhteisön polttaviin 
energiatarpeisiin.

(5) Erityisen tärkeää on rahoittaa 
toimenpiteitä, joilla puututaan nopeasti 
sekä talouskriisiin että yhteisön polttaviin 
energiatarpeisiin, omaksuen tasapainoisen 
lähestymistavan alueellisen 
tasapuolisuuden varmistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 11
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Jotta voitaisiin välittömästi vaikuttaa 
talouskriisiin, on myös tärkeää lisätä 
yhteisön talousavun tehokkuutta ja arvoa 
koordinoimalla paremmin ja tehostamalla 
yhteistyötä Euroopan investointipankin, 
Euroopan investointirahaston ja 
merkityksellisten kansallisten julkisten 
rahoituslaitosten kanssa, jotka kykenevät 
hallinnoimaan EU:n laajuisia ohjelmia.

Or. en
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Tarkistus 12
Anni Podimata, Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Koska nykyinen talous-, energia- ja 
rahoituskriisi ovat osoittaneet 
energiavalintojemme haurauden, 
lisäkannustimet investoinnille 
energiatehokkuuteen voisi auttaa 
piristämään taloutta ja luomaan uusia 
työmahdollisuuksia.

Or. en

Perustelu

 Tarve varmistaa energian tomitusvarmuus antaa yhden syyn lisää korostaa 
energiatehokkuutta sillä se vähentää tosiasiallista energian tarvetta ja tarjoaa kehitettäväksi 
vaihtoehtoja.

Tarkistus 13
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 b) Sen varmistamiseksi, että Euroopan 
energia-alan elvytysohjelmalle 
myönnetyillä varoilla on mahdollisimman 
suuri vipuvaikutus, niitä ei saisi rajoittaa 
suoriin avustuksiin, vaan ne olisi
kanavoitava pääasiassa innovatiivisten 
rahoitusvälineiden kautta, kuten 
lainavakuusohjelmat, 
riskinjakojärjestelyt, suorat 
pääomasijoitustoimet, uusiutuvat rahastot 
ja alennetun korkotason rahastot. 
Komission olisi valtuutettava Euroopan 
investointipankki (EIP), Euroopan 
investointirahasto (EIR) ja muita 
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merkityksellisen kokemuksen omaavia 
julkisia rahoituslaitoksia, kuten KfW ja 
ranskalainen Caisse de Crédits, 
kehittämään kyseisiä välineitä. Sen 
varmistamiseksi, että Euroopan 
parlamentti budjettivallan käyttäjänä voi 
tehokkaasti valvoa varainkäyttöä näiden 
välineiden kautta, komission olisi 
esitettävä kuukausittain Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomus 
ohjelman täytäntöönpanosta ja Euroopan 
parlamentin tai neuvoston pyynnöstä 
annettava lisäksi yksityiskohtaisia tietoja 
EEPR-tuen käytöstä, myös innovatiivisten 
rahoitusvälineiden kautta, sekä kunkin 
hankkeen toteuttamisesta, myös niiden 
kehittämisvaiheesta ja konkreettisista 
luvuista erityisesti rahoitussuunnitelman 
osalta.

Or. en

Tarkistus 14
Anni Podimata, Mechtild Rothe, Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Konkreettisten ja merkittävien 
vaikutusten aikaansaamiseksi investoinnit 
olisi keskitettävä muutamalle rajatulle 
alalle. Näiden tulisi olla aloja, joilla

(6) Konkreettisten ja merkittävien 
vaikutusten aikaansaamiseksi investoinnit 
olisi keskitettävä muutamalle rajatulle 
alalle. Näiden tulisi olla aloja, joilla

a) toiminnalla on selvä vaikutus energian 
toimitusvarmuuden parantamiseen ja 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen 
liittyviin tavoitteisiin;

a) toiminnalla on selvä vaikutus energian 
toimitusvarmuuden parantamiseen, 
energiatehokkuuteen ja 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen 
liittyviin tavoitteisiin;

b) on olemassa suuria, pitkälle kehitettyjä 
hankkeita, joissa voidaan hyödyntää 
tehokkaasti merkittäviä määriä 
rahoitustukea ja jotka voivat houkutella 
merkittäviä määriä investointeja muista 
lähteistä, muun muassa Euroopan 

b) on olemassa suuria, pitkälle kehitettyjä 
hankkeita, joissa voidaan hyödyntää 
tehokkaasti merkittäviä määriä 
rahoitustukea ja jotka voivat houkutella 
merkittäviä määriä investointeja muista 
lähteistä, muun muassa Euroopan 
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investointipankilta; ja investointipankilta; ja
c) Euroopan tason toiminnasta saadaan 
lisäarvoa.

c) Euroopan tason toiminnasta saadaan 
lisäarvoa.

Kaasu- ja sähköyhteydet, merituulivoima 
sekä hiilidioksidin talteenotto ja varastointi 
ovat aloja, jotka täyttävät nämä kriteerit.

Kaasu- ja sähköyhteydet, merituulivoima
ja muut uusiutuvat energialähteet, 
energiatehokkuutta koskevat toimet sekä 
hiilidioksidin talteenotto ja varastointi ovat 
aloja, jotka täyttävät nämä kriteerit.

Or. en

Perustelu

Energiatehokkuus on osa Euroopan unionin asettamaa 20-20-20 -tavoitetta. On välttämättä 
tuettava voimakkaita toimia tämän tavoitteen saavuttamiseksi, koska ne voivat tarjota nopean 
ja luotettavan tavan vähentää hiilidioksidikaasuja, parantaa energiaturvallisuutta ja tarjota 
arvokkaita uusia työmahdollisuusia, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä talouden elpymiselle. 
Tästä syystä meidän on edistettävä myös kaikelaisia uusiutavia energiamuotoja eikä 
ainoastan merkituulivoimaa.

Tarkistus 15
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Konkreettisten ja merkittävien 
vaikutusten aikaansaamiseksi investoinnit 
olisi keskitettävä muutamalle rajatulle 
alalle. Näiden tulisi olla aloja, joilla

(6) Konkreettisten ja merkittävien 
vaikutusten aikaansaamiseksi investoinnit 
olisi keskitettävä muutamalle rajatulle 
alalle. Näiden tulisi olla aloja, joilla

a) toiminnalla on selvä vaikutus energian 
toimitusvarmuuden parantamiseen ja 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen 
liittyviin tavoitteisiin;

a) toiminnalla on selvä vaikutus energian 
toimitusvarmuuden parantamiseen ja 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen 
liittyviin tavoitteisiin;

b) on olemassa suuria, pitkälle kehitettyjä 
hankkeita, joissa voidaan hyödyntää 
tehokkaasti merkittäviä määriä 
rahoitustukea ja jotka voivat houkutella 
merkittäviä määriä investointeja muista 
lähteistä, muun muassa Euroopan 
investointipankilta; ja

b) on olemassa suuria, pitkälle kehitettyjä 
hankkeita, joissa voidaan hyödyntää 
tehokkaasti merkittäviä määriä 
rahoitustukea ja jotka voivat houkutella 
merkittäviä määriä investointeja muista 
lähteistä, muun muassa Euroopan 
investointipankilta;
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b a) pitkän aikavälin hankkeet on 
suunniteltu aloitettaviksi ennen vuoden 
2010 loppua; sekä

c) Euroopan tason toiminnasta saadaan 
lisäarvoa.

c) Euroopan tason toiminnasta saadaan 
lisäarvoa.

Kaasu- ja sähköyhteydet, merituulivoima 
sekä hiilidioksidin talteenotto ja 
varastointi ovat aloja, jotka täyttävät 
nämä kriteerit.

Or. en

Perustelu

Sen varmistamiseksi, että tämän asetuksen nojalla rahoituskelpoisiksi katsotut hankkeet 
tosiasiallisesti edistävät talouden elpymistä, on oleellisen tärkeää, että kyseiset hankkeet 
käynnistetään ja niitä toteutetaan puolentoista vuoden kuluessa tästä hetkestä. On myös yhtä 
tärkeää, että rahoitus suunnataan laajamittaisiin hankkeisiin niin, että voidaan edistää 
taloudellista elpymistä pitkän ajan kuluessa. Lopuksi, ei ole soveliasta pitää tiettyjä aloja 
ilman muuta kelpoisina; jokaisen hankkeen on käytävä läpi samat kelpoisuustestit.

Tarkistus 16
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) on olemassa suuria, pitkälle kehitettyjä 
hankkeita, joissa voidaan hyödyntää 
tehokkaasti merkittäviä määriä 
rahoitustukea ja jotka voivat houkutella 
merkittäviä määriä investointeja muista 
lähteistä, muun muassa Euroopan 
investointipankilta; ja

b) on olemassa suuria, pitkälle kehitettyjä 
hankkeita, joissa voidaan hyödyntää 
tehokkaasti merkittäviä määriä 
rahoitustukea ja jotka voivat houkutella 
merkittäviä määriä investointeja muista 
lähteistä, muun muassa Euroopan 
investointipankilta, Euroopan 
investointirahastolta ja mahdollisuuksien 
mukaan merkityksellisiltä kansallisilta 
rahoituslaitoksilta, jotka kykenevät 
hallinnoimaan EU:n laajuisia ohjelmia;

Or. en
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Tarkistus 17
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) toiminnalla edistetään 
energiatehokkuuden kasvua ja 
primaarienergian kulutuksen 
vähentymistä;

Or. ro

Perustelu

Tulevien ehdotusten arvioimiseksi komission käyttämiin perusteisiin olisi kuuluttava 
energiatehokkuuden parantamista ja primaarienergian kulutuksen vähentämistä koskeva 
potentiaali rakennusalalla ja muualla.

Tarkistus 18
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c b) toiminta johtaa lyhyellä, keskipitkällä 
ja pitkällä aikavälillä työpaikkojen 
luomiseen.

Or. ro

Perustelu

Tulevien ehdotusten arvioimiseksi komission käyttämiin perusteisiin olisi kuuluttava 
energiatehokkuuden parantamista ja primaarienergian kulutusen vähentämistä koskeva 
potentiaali rakennusalalla ja muualla.
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Tarkistus 19
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kaasu- ja sähköyhteydet, merituulivoima 
sekä hiilidioksidin talteenotto ja 
varastointi ovat aloja, jotka täyttävät nämä 
kriteerit.

Kaasu- ja sähköyhteydet, erityisesti EU:n 
superverkko, uusiutuvat energialähteet ja 
energiatehokkuus sekä 
ympäristöteollisuus ovat aloja, jotka 
täyttävät nämä kriteerit.

Or. en

Tarkistus 20
Eugenijus Maldeikis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Kaasu- ja sähköyhteyksien osalta 
haasteet ovat kasvaneet viime vuosien 
aikana. Äskettäiset kaasukriisit (talvina 
2006 ja 2009) ja vuoden 2008 puoliväliin 
jatkunut öljyn hinnannousu osoittivat 
Euroopan haavoittuvuuden. Euroopan omat 
energiavarat – kaasu ja öljy – ovat 
vähenemässä, ja se on entistä 
riippuvaisempi tuontienergiasta. Tämä 
korostaa energiainfrastruktuurin 
merkitystä.

(7) Kaasu- ja sähköyhteyksien osalta 
haasteet ovat kasvaneet viime vuosien 
aikana. Äskettäiset kaasukriisit (talvina 
2006 ja 2009) ja vuoden 2008 puoliväliin 
jatkunut öljyn hinnannousu osoittivat 
Euroopan haavoittuvuuden. Vielä ei ole 
käsitelty yhteyksien puuttumista itäisen 
Euroopan maista EU:n 
energiamarkkinoille. Euroopan omat 
energiavarat – kaasu ja öljy – ovat 
vähenemässä, ja se on entistä 
riippuvaisempi tuontienergiasta. Tämä 
korostaa energiainfrastruktuurin 
merkitystä.

Or. en
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Tarkistus 21
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale

Komission teksti Tarkistus

Energiainfrastruktuurihankkeista olisi 
valittava ne hankkeet, jotka ovat tärkeitä 
energian sisämarkkinoiden toiminnan ja 
energian toimitusvarmuuden kannalta ja 
jotka lisäksi edesauttavat talouden 
elpymistä.

Energiainfrastruktuurihankkeista olisi 
valittava ne hankkeet, jotka ovat tärkeitä 
energian sisämarkkinoiden toiminnan ja 
energian toimitusvarmuuden kannalta ja 
jotka lisäksi edesauttavat talouden 
elpymistä. Tässä yhteydessä olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota sellaisten 
hankkeiden toteuttamiseen, joilla 
tarjotaan vaihtoehtoisia kaasutoimituksia 
niille jäsenvaltioille, jotka ovat 
riippuvaisia yhdestä toimittajasta ja ovat 
kaikkein haavoittuvimpia 
kaasutoimitusten keskeytyksille.

Or. en

Tarkistus 22
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Energiainfrastruktuurihankkeista olisi 
valittava ne hankkeet, jotka ovat tärkeitä 
energian sisämarkkinoiden toiminnan ja
energian toimitusvarmuuden kannalta ja 
jotka lisäksi edesauttavat talouden 
elpymistä.

(8 a) Energiainfrastruktuurihankkeista olisi 
valittava ne hankkeet, jotka ovat tärkeitä 
energian sisämarkkinoiden toiminnan,
energian toimitusvarmuuden, paremman 
energiatehokkuuden ja vähäisemmän 
primaarienergian kulutuksen kannalta ja 
jotka lisäksi edesauttavat talouden 
elpymistä.

Or. ro
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Perustelu

Tulevien ehdotusten arvioimiseksi komission käyttämiin perusteisiin olisi kuuluttava 
energiatehokkuuden parantamista ja primaarienergian kulutusen vähentämistä koskeva 
potentiaali rakennusalalla ja muualla.

Tarkistus 23
Eugenijus Maldeikis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Energiainfrastruktuurihankkeista olisi 
valittava ne hankkeet, jotka ovat tärkeitä 
energian sisämarkkinoiden toiminnan ja 
energian toimitusvarmuuden kannalta ja 
jotka lisäksi edesauttavat talouden 
elpymistä.

(8 a) Energiainfrastruktuurihankkeista olisi 
valittava ne hankkeet, jotka ovat tärkeitä 
energian sisämarkkinoiden toiminnan ja 
energian toimitusvarmuuden kannalta ja 
jotka lisäksi lieventävät taantuman 
vaikutuksia ja sen jälkeen edesauttavat 
talouden elpymistä.

Or. en

Tarkistus 24
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Hiilidioksidin talteenoton ja 
varastoinnin ja merituulivoiman osalta 
tämä asetus pohjautuu Euroopan 
strategiseen 
energiateknologiasuunnitelmaan, jossa 
peräänkuulutetaan energia-alan tutkimus-
ja innovaatiotoimien yhteistä ja strategista 
suunnittelua EU:n energiapolitiikan 
päämäärien mukaisesti. Suunnitelmassa 
sitoudutaan myös kuuden eurooppalaisen 
teollisuusaloitteen toteuttamiseen muun 
muassa edellä mainituilla kahdella alalla. 
Lokakuun 16 päivänä 2008 kokoontunut 

(9) Uusiutuvien energialähteiden osalta 
tämä asetus pohjautuu Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiiviin 
2009/.../EY uusiutuvista lähteistä peräisin 
olevan energian käytön edistämisestä ja 
direktiiviin rakennusten 
energiatehokkuudesta sekä Euroopan
strategiseen 
energiateknologiasuunnitelmaan, jossa 
peräänkuulutetaan energia-alan tutkimus-
ja innovaatiotoimien yhteistä ja strategista 
suunnittelua EU:n energiapolitiikan 
päämäärien mukaisesti. Suunnitelmassa 



PE421.268v01-00 16/100 AM\772702FI.doc

FI

Eurooppa-neuvosto kehotti komissiota 
nopeuttamaan merkittävästi 
teknologiasuunnitelman toteuttamista. 
Tässä ohjelmassa aloitettava hiilidioksidin 
talteenoton ja varastoinnin ja 
merituulivoiman rahoitus ei rajoita 
Euroopan strategisessa 
energiateknologiasuunnitelmassa 
hahmoteltujen kuuden teollisuusaloitteen 
tulevaa käynnistämistä energiaan 
liittyvien demonstrointihankkeiden alalla.

sitoudutaan myös kuuden eurooppalaisen 
teollisuusaloitteen toteuttamiseen, joista 
kolme (suurimmat tuuliturbiinit, joiden 
pääasiallisena käyttövoimana on 
merituuli, laajamittainen aurinkosähkön 
ja aurinkolämmön tuotanto, sekä yksi 
ainoa älykäs sähköverkko, johon voidaan 
integroida laajamittaisesti uusiutuvia ja 
hajautettuja energialähteitä) on suoraan 
tai epäsuoraan yhteydessä tähän 
erityisalueeseen.

Or. en

Perustelu

Uusiutuvien energialähteiden osalta tämä asetus pohjautuu direktiiviin uusiutuvista lähteistä 
peräisin olevan energian käytön edistämisestä, direktiiviin rakennusten energiatehokkuudesta 
sekä Euroopan strategiseen energiateknologiasuunnitelmaan. 

Tarkistus 25
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Hiilidioksidin talteenoton ja 
varastoinnin ja merituulivoiman osalta 
tämä asetus pohjautuu Euroopan 
strategiseen 
energiateknologiasuunnitelmaan, jossa
peräänkuulutetaan energia-alan tutkimus-
ja innovaatiotoimien yhteistä ja strategista 
suunnittelua EU:n energiapolitiikan 
päämäärien mukaisesti. Suunnitelmassa
sitoudutaan myös kuuden eurooppalaisen 
teollisuusaloitteen toteuttamiseen muun 
muassa edellä mainituilla kahdella alalla.
Lokakuun 16 päivänä 2008 kokoontunut 
Eurooppa-neuvosto kehotti komissiota 
nopeuttamaan merkittävästi 
teknologiasuunnitelman toteuttamista. 
Tässä ohjelmassa aloitettava hiilidioksidin 

(9) Uusiutuvien energialähteiden osalta 
tämä asetus pohjautuu direktiiviin 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian käytön edistämisestä ja
Euroopan strategiseen 
energiateknologiasuunnitelmaan, jossa
vaaditaan energia-alan tutkimus- ja 
innovaatiotoimien yhteistä ja strategista 
suunnittelua EU:n energiapolitiikan 
päämäärien mukaisesti ja jossa sitoudutaan 
kuuden eurooppalaisen teollisuusaloitteen 
toteuttamiseen, joista kolme on suoraan 
tai epäsuorasti yhteydessä tähän 
erityisalueeseen.
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talteenoton ja varastoinnin ja 
merituulivoiman rahoitus ei rajoita 
Euroopan strategisessa 
energiateknologiasuunnitelmassa 
hahmoteltujen kuuden teollisuusaloitteen 
tulevaa käynnistämistä energiaan 
liittyvien demonstrointihankkeiden alalla.

Or. en

Tarkistus 26
Anni Podimata, Mechtild Rothe

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Hiilidioksidin talteenoton ja 
varastoinnin ja merituulivoiman osalta 
tämä asetus pohjautuu Euroopan 
strategiseen 
energiateknologiasuunnitelmaan, jossa
peräänkuulutetaan energia-alan tutkimus-
ja innovaatiotoimien yhteistä ja strategista 
suunnittelua EU:n energiapolitiikan 
päämäärien mukaisesti. Suunnitelmassa
sitoudutaan myös kuuden eurooppalaisen 
teollisuusaloitteen toteuttamiseen muun 
muassa edellä mainituilla kahdella alalla. 
Lokakuun 16 päivänä 2008 kokoontunut 
Eurooppa-neuvosto kehotti komissiota 
nopeuttamaan merkittävästi 
teknologiasuunnitelman toteuttamista. 
Tässä ohjelmassa aloitettava hiilidioksidin
talteenoton ja varastoinnin ja 
merituulivoiman rahoitus ei rajoita 
Euroopan strategisessa 
energiateknologiasuunnitelmassa 
hahmoteltujen kuuden teollisuusaloitteen 
tulevaa käynnistämistä energiaan liittyvien 
demonstrointihankkeiden alalla.

(9) Hiilidioksidin talteenoton ja 
varastoinnin sekä uusiutuvien 
energialähteiden osalta tämä asetus 
pohjautuu ja Euroopan strategiseen 
energiateknologiasuunnitelmaan ha 
direktiiviin uusiutuvista lähteistä peräisin 
olevan energian käytön edistämisestä, 
jossa vaaditaan energia-alan tutkimus- ja 
innovaatiotoimien yhteistä ja strategista 
suunnittelua EU:n energiapolitiikan 
päämäärien mukaisesti ja jossa sitoudutaan 
kuuden eurooppalaisen teollisuusaloitteen 
toteuttamiseen, joista kolme (suurimmat 
tuuliturbiinit, joiden pääasiallisena 
käyttövoimana on merituuli,.
laajamittainen aurinkosähkön ja 
aurinkolämmön tuotanto, sekä yksi ainoa 
älykäs sähköverkko, johon voidaan 
integroida laajamittaisesti uusiutuvia ja 
hajautettuja energialähteitä) on suoraan 
tai epäsuoraan yhteydessä tähän
erityisalueeseen. Lokakuun 16 päivänä 
2008 kokoontunut Eurooppa-neuvosto 
kehotti komissiota nopeuttamaan 
merkittävästi teknologiasuunnitelman 
toteuttamista. Tässä ohjelmassa aloitettava 
hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin ja 
merituulivoiman rahoitus ei rajoita 
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Euroopan strategisessa 
energiateknologiasuunnitelmassa 
hahmoteltujen kuuden teollisuusaloitteen 
tulevaa käynnistämistä energiaan liittyvien 
demonstrointihankkeiden alalla.

Or. en

Perustelu

Ei ole syytä rajoittaa tukemamme ainoastaan hiilidioksidin talteenotolle ja varastoinnille ja 
merituulihankkeille. Päinvastoin, sellainen tulisi olemaan vahingollista ponnistuksillemme 
elvyttää ja vahvistaa Euroopan taloutta ja tarjota uusia työmahdollisuuksia kansalaisillemme. 
Sen vuoksi pidetään parempana yleistä viittausta kaikkiin uusiutuviin energiamuotoihin.

Tarkistus 27
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Energiatehokkuuden alalla 
kaupungeilla on valtava potentiaali, tahto 
ja kyky tarjota kestävää kehitystä, joka 
johtaa EU:n talouden sekä lyhyen 
aikavälin piristymiseen että pitkän 
aikavälin rakennemuutokseen, kuten 
Covenant of Mayors -aloitteen menestys 
osoittaa. Kaupungit voivat käyttää hyväksi 
olemassa olevia läheisiä alojenvälisiä 
kumppanuuksia, asiantuntemusta 
kenttätason projektinhallinnassa, 
vastuutta suunnitteluviranomaisina ja 
rooliaan mittavana työnantajana sekä 
infrastruktuurin haltijana. Innovatiiviset 
ja kestävät hankkeet kaupunkien tasolla 
voivat hyötyä paikallisesta kyvystä 
kouluttaa työntekijöitä, mukauttaa 
infrastruktuuria ja tukea 
elinkeinonharjoittajia. Kaupunkeja olisi
tuettava enemmän, jotta saavutetaan ja 
ylitetään EU:n energia- ja 
ilmastotavoitteet. Näin ollen EEPR:n 



AM\772702FI.doc 19/100 PE421.268v01-00

FI

pitäisi asettaa keskipisteeseensä 
kaupungit ja erityisesti 
energiatehokkuuden ja uusiutuvat 
energialähteet niiden rakennuksissa 
jakamalla uudelleen varoja "älykkäisiin 
hankkeisiin", joita koordinoidaan ja 
laajamittaisesti toteutetaan 
kaupunkitasolla.

Or. en

Tarkistus 28
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 b) EU:ssa kulutetusta energiasta 40 
prosenttia kulutetaan rakennusalalla.
Rakennusten kunnostaminen ja 
rakentaminen mahdollisimman 
energiatehokkaasti siten, että samalla 
käytetään kaikkia saatavissa olevia 
uusiutuvia energialähteitä, on keskeisen 
tärkeää ilmastonmuutoksen vaikutusten 
vähentämiselle, energian 
toimitusvarmuuden parantamiselle ja 
välittömälle työllisyyden kasvulle EU:ssa. 
EEPR:llä olisi tarjottava tukea etulinjan 
investoinneille älykkäästi energiaa 
käyttäviin rakennuksiin ja yleisemmin 
niin, että edistetään rakennuksen 
energiatehokkuudesta annetun direktiivin 
xxxx/xxxx tavoitteita.

Or. en
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Tarkistus 29
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 c) Luonnonvarojen käytön 
kustannukset ovat nykyisin huomattavia 
tietyillä avainteollisuusaloilla EU:ssa ja 
toisinaan jopa korkeammat kuin 
työvoimakustannukset. Kuten asiaa 
koskevassa komission tiedonannossa 
todettiin, EU:n riippuvuus muutamista 
jäsenvaltioihin kuulumattomista maista 
kasvaa huolestuttavasti tiettyjen 
harvinaisten, mutta strategisten raaka-
aineiden, kuten litiumin, osalta. 
Nykyisessä kriisissä huomattavat 
investoinnit teollisuusprosessien 
nykyaikaistamiseen EU:n suuren 
mittakaavan teollisuudessa ja pk-
yrityksissä tulee olemaan eräs kaikkein 
tärkeimmistä kilpailukykyä lisäävistä 
tekijöistä EU:n taloudessa. 
Ympäristöteollisuus on myös tärkeää 
tulevaisuuden teollisuutta, jonka 
kasvupotentiaali on suuri. EU johtaa 
usein ympäristöteollisuuden tutkimusta, 
mutta muut taloudet, erityisesti 
Yhdysvallat, ohittavat EU:n näiden 
teknologioiden valtavirtaistamisessa 
erityisesti riskipääoman paremman 
saatavuuden avulla.

Or. en
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Tarkistus 30
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Jotta toimilla olisi välitön vaikutus 
talouskriisiin, tässä asetuksessa olisi
lueteltava hankkeet, joille voidaan antaa 
välitöntä rahoitustukea rahoituspuitteiden 
asettamissa rajoissa sillä edellytyksellä, 
että hankkeet täyttävät perusteet, joilla 
varmistetaan rahoituksen tehokkuus ja 
vaikuttavuus.

(10) Jotta toimilla olisi välitön vaikutus 
talouskriisiin, tässä asetuksessa olisi
vahvistettava avoin lista pitkälle 
kehitetyistä hankkeista, joille voidaan 
antaa välitöntä rahoitustukea 
rahoituspuitteiden asettamissa rajoissa ja
sillä edellytyksellä, että hankkeet täyttävät 
perusteet, joilla varmistetaan varojen 
sitominen ja varhainen käynnistäminen 
viimeistään vuonna 2010, suuri
yhteiskunnallisen hyödyn potentiaali 
energiavarmuuden ja ilmastonmuutoksen 
sekä teknisen ja rahoituksellisen 
järkevyyden kannalta.

Or. en

Tarkistus 31
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Kaupungeilla on valtava 
potentiaali, tahto ja kyky tarjota kestävää 
kehitystä, joka johtaa EU:n talouden sekä 
lyhyen aikavälin piristymiseen että pitkän 
aikavälin rakennemuutokseen, kuten 
Covenant of Mayors -aloite on osoittanut.
Kaupunkeja olisi kannustettava 
saavuttamaan ja ylittämään EU:n 
energia- ja ilmastotavoitteet. EEPR:n olisi 
sen vuoksi asetettava keskipisteeseensä 
kaupungit ja energiatehokkuus "älykkäitä 
kaupunkeja" koskevan hankkeen avulla.
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Or. en

Tarkistus 32
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Kaasu- ja sähköyhteyshankkeiden 
osalta luettelo olisi vahvistettava sillä 
perusteella, mikä on hankkeen vaikutus 
energian toimitusvarmuuteen ja 
energiahuollon monipuolistamiseen 
liittyviin tavoitteisiin, jotka on määritelty 
toisessa strategisessa energiakatsauksessa 
ja jotka myös Euroopan parlamentti ja 
neuvosto ovat vahvistaneet. Hankkeet 
valitaan sillä perusteella, että ne toteuttavat 
energiakatsauksessa määriteltyjä 
tavoitteita, ovat riittävän kypsällä asteella 
ja edistävät:

(11) Kaasu- ja sähköyhteyshankkeiden 
osalta tämä avoin luettelo olisi 
vahvistettava sillä perusteella, mikä on 
hankkeen vaikutus energian 
toimitusvarmuuteen ja energiahuollon 
monipuolistamiseen liittyviin tavoitteisiin, 
jotka on määritelty toisessa strategisessa 
energiakatsauksessa ja jotka myös 
Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat 
vahvistaneet. Hankkeet valitaan sillä 
perusteella, että ne toteuttavat 
energiakatsauksessa määriteltyjä 
tavoitteita, ovat riittävän kypsällä asteella 
ja edistävät:

Or. en

Tarkistus 33
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Tässä suhteessa komission 
ehdottama nykyinen hankeluettelo 
yhteisön rahoitusta varten EEPR:n kautta 
ei vieläkään ole johdonmukainen eikä 
tarjoa asianmukaista kriisiä torjuvaa 
vastausta kaasukriisistä eniten kärsiville 
jäsenvaltioille.

Or. en
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Tarkistus 34
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Merituulivoiman osalta luettelo 
sisältää hankkeita, joilla voidaan
sidosryhmiltä tuulienergiaa käsittelevän 
eurooppalaisen teknologiayhteisön 
puitteissa kerättyjen tietojen sekä 
teollisuuslähteistä ja muista lähteistä 
saatujen tietojen pohjalta katsoa olevan 
seuraavat ominaisuudet: ne on hyväksytty 
ja ne ovat toteuttamisvalmiita; ne ovat 
innovatiivisia, mutta perustuvat 
koeteltuihin ratkaisuihin; niiden 
toteuttamista voidaan nopeuttaa 
lisärahoituksen avulla; niillä on rajat 
ylittävää merkitystä; ne ovat laajamittaisia; 
ja niiden avulla voidaan demonstroida, 
kuinka hankkeessa otettujen teknologisten 
edistysaskelten tuloksia voidaan levittää 
tehokkaasti Euroopan strategisessa 
energiateknologiasuunnitelmassa 
vahvistettujen tavoitteiden ja rakenteiden 
mukaisesti. Rahoitustuki olisi kohdistettava 
hankkeisiin, joiden kehittämisessä voidaan 
saavuttaa merkittävää edistystä vuosina 
2009 ja 2010.

(12) Uusiutuvien energialähteiden osalta
avoin luettelo sisältää merituulihankkeita, 
joilla muiden uusiutuvia energialähteitä 
koskevien hankkeiden ohella voidaan 
tuulienergiaa käsittelevän eurooppalaisen 
teknologiayhteisön puitteissa sidosryhmiltä
kerättyjen tietojen sekä teollisuuslähteistä 
ja muista lähteistä saatujen tietojen pohjalta 
katsoa olevan seuraavat ominaisuudet: ne 
on hyväksytty ja ne ovat 
toteuttamisvalmiita, ne ovat innovatiivisia, 
mutta perustuvat koeteltuihin ratkaisuihin; 
niiden toteuttamista voidaan nopeuttaa 
lisärahoituksen avulla; niillä on rajat 
ylittävää merkitystä; ne ovat laajamittaisia; 
ja niiden avulla voidaan demonstroida, 
kuinka hankkeessa otettujen teknologisten 
edistysaskelten tuloksia voidaan levittää 
tehokkaasti Euroopan strategisessa 
energiateknologiasuunnitelmassa 
vahvistettujen tavoitteiden ja rakenteiden 
mukaisesti. Rahoitustuki olisi kohdistettava 
hankkeisiin, joiden kehittämisessä voidaan 
saavuttaa merkittävää edistystä vuosina 
2009 ja 2010.

Or. en
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Tarkistus 35
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Hiilidioksidin talteenoton ja 
varastoinnin osalta luettelon pohjana olisi 
käytettävä tietoja, joita on kerätty 
sidosryhmiltä fossiilisten polttoaineiden 
foorumin ja fossiilisia polttoaineita 
käyttäviä päästöttömiä voimalaitoksia 
käsittelevän eurooppalaisen 
teknologiayhteisön puitteissa sekä muista 
lähteistä. Rahoitustuki olisi kohdistettava 
hankkeisiin, joiden kehittämisessä voidaan
saavuttaa merkittävää edistystä vuosina 
2009 ja 2010.

(13) Hiilidioksidin talteenoton ja 
varastoinnin osalta rahoitustuki olisi 
kohdistettava ainoastaan hankkeisiin,
joihin voidaan sitoa varoja ja joiden työt 
voidaan aloittaa viimeistään vuonna 2010.

Or. en

Tarkistus 36
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Jos rahoitustukea ei voida ohjata 
luetteloituihin hankkeisiin niiden heikon 
etenemisen ja investoinnin kehitysasteen 
takia vuosina 2009 ja 2010, komission 
olisi annettava tarvittaessa ehdotus, jolla 
tunnistetaan muita tukikelpoisia 
energihankkeita.

Or. en

Perustelu

Jos tunnistetut hankkeet eivät ole valmiita investointeihin seuraavien kahden vuoden aikana, 
olisi varmistettava, että näille hankkeille osoitettu rahoitustuki voidaan antaa käytettäväksi 
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muissa tukikelpoisissa hankkeissa, jotka täyttävät 1 artiklan 1 kohdassa säädetyt perusteet.

Tarkistus 37
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Toteuttamisvalmiuden arvioinnissa
olisi käytettävä seuraavia perusteita: onko 
olemassa pitkälle kehitetty ja 
toteuttamiskelpoinen voimalaitosratkaisu, 
johon sisältyy myös hiilidioksidin
talteenottokomponentti; onko olemassa 
pitkälle kehitetty ja toteuttamiskelpoinen
ratkaisu hiilidioksidin siirtoa ja 
varastointia varten; ja ovatko 
paikallisviranomaiset ilmaisseet 
sitoutuvansa tukemaan hanketta. 
Hankkeiden avulla olisi myös voitava 
demonstroida, kuinka niissä otettujen 
teknologisten edistysaskelten tuloksia 
voidaan levittää tehokkaasti ja kuinka ne 
nopeuttavat Euroopan strategisessa 
energiateknologiasuunnitelmassa 
vahvistettujen tavoitteiden saavuttamista.

(14) Valinta- ja myöntämisperusteiden
olisi perustuttava seuraaviin: onko 
olemassa pitkälle kehitetty ja 
toteuttamiskelpoinen hiilidioksidin
talteenottoa ja varastointia koskeva 
hanke; onko olemassa pitkälle kehitetty ja 
toteuttamiskelpoinen hiilidioksidin siirtoa 
ja varastointia koskeva hanke; ja onko 
todistettu, että voidaan hankkia tarvittavat 
luvat kansallisilta ja paikallisilta 
viranomaisilta vuoden 2009 loppuun 
mennessä. Hankkeiden avulla olisi myös 
voitava demonstroida, kuinka niissä 
otettujen teknologisten edistysaskelten 
tuloksia voidaan levittää tehokkaasti ja 
kuinka ne nopeuttavat Euroopan 
strategisessa 
energiateknologiasuunnitelmassa 
vahvistettujen tavoitteiden saavuttamista.

Or. en

Tarkistus 38
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Tukikelpoisista hankkeista voidaan 
valita vain osa. Valinnassa olisi 
varmistettava muun muassa se, ettei 
yhdessä jäsenvaltiossa tueta useampaa kuin 
yhtä hiilidioksidin talteenottoon ja 

(15) Tukikelpoisista hankkeista voidaan 
valita vain osa. Valinnassa olisi 
varmistettava muun muassa se, ettei 
yhdessä jäsenvaltiossa tueta useampaa kuin 
yhtä hiilidioksidin talteenottoon ja 



PE421.268v01-00 26/100 AM\772702FI.doc

FI

varastointiin liittyvää hanketta, jotta 
voidaan tutkia laajaa valikoimaa erilaisia 
geologisia varastointiolosuhteita ja tukea 
tavoitetta, jonka mukaan talouden 
elpymistä olisi tuettava kaikkialla 
Euroopassa.

varastointiin liittyvää hanketta

Or. en

Tarkistus 39
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Tämän asetuksen erityistavoitteen 
valossa ja ottaen huomioon tarpeen 
kiireellisesti varmistaa mahdollisimman 
suuri rahoitustuki asetuksen sisältämille 
kolmelle hanketyypille, komission olisi 
vahvistettava tässä asetuksessa 
rahoitusvälineitä yhteistyössä Euroopan 
investointipankin kanssa ja sen 
rahoitusvälineiden avulla. Olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota sellaisen 
rahoitusjärjestelyn kehittämiseen, 
Euroopan investointipankin toimesta, 
joka on suunniteltu tämän asetuksen 
sisältämien energiahankkeiden 
rahoitustukea varten, ja noudattaen 
mallia, jonka antaa Research Risk 
Sharing Finance Facility.

Or. en
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Tarkistus 40
Lena Ek, Anne Laperrouze, Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Komission olisi annettava 30. 
kesäkuuta 2009 mennessä Euroopan 
parlamentille ehdotus kolmen 
eurooppalaisen rakennerahaston 
toiminnan parantamisesta erityisesti pk-
yritysten osalta muun muassa 
lyhentämällä ajanjaksoa ennen 
rahastoista suoritettua maksua ja 
tarjoamalla mahdollisuutta saada 
rahastoista maksuosuuksia etukäteen.

Or. en

Perustelu

On erittäin tärkeää tutkia, miten voidaan lisätä erityisesti pk-yritysten mahdollisuuksia saada 
rahoitusta Euroopan rakennerahastoista, sillä mitä todennäköisimmin ne eivät saa 
maksuosuuksia talouden elvytyssuunnitelmasta.

Tarkistus 41
Eugenijus Maldeikis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Koska talouskriisi vaatii kiireisiä 
toimia ja yhteisön energiatarpeet ovat 
polttavia, tämän asetuksen olisi tultava 
voimaan välittömästi sen jälkeen, kun se on 
julkaistu,

(23) Koska talouskriisi vaatii kiireisiä 
toimia ja yhteisön energiatarpeet ovat 
polttavia, tämän asetuksen olisi tultava 
voimaan välittömästi sen jälkeen, kun se on 
julkaistu; lisäksi komission olisi laadittava 
uusi ohjelma, jolla taloutta elvytetään 
myöntämällä yhteisön rahoitustukea 
energia-alan hankkeille vuoden 2010 
jälkeen.
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Or. en

Tarkistus 42
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tällä asetuksella perustetaan 
rahoitusväline, Euroopan energia-alan 
elvytysohjelma (European Energy 
Programme for Recovery), jäljempänä 
’EEPR-ohjelma’, jonka tarkoituksena on 
kehittää yhteisössä sellaisia energia-alan 
hankkeita, jotka edistävät talouden 
elpymistä, energian toimitusvarmuutta ja 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä.

Tällä asetuksella perustetaan 
rahoitusväline, Euroopan energia-alan 
elvytysohjelma (European Energy 
Programme for Recovery), jäljempänä 
’EEPR-ohjelma’, jonka tarkoituksena on 
kehittää yhteisössä sellaisia energia-alan 
hankkeita, jotka edistävät talouden 
elpymistä, energian toimitusvarmuutta, 
energiatehokkuutta ja 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä.

Or. en

Perustelu

Asetuksella perustetaan rahoitusväline, Euroopan energia-alan elvytysohjelma, ja on tärkeää 
sisällyttää energiatehokkuus, erityisesti rakennusten energiatehokkuus, ja innovatiiviset 
teknologiat.

Tarkistus 43
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Asetuksessa säädetään alaohjelmista, joissa 
näitä tavoitteita voidaan edistää seuraavilla 
aloilla:

Asetuksessa säädetään alaohjelmista, joissa 
näitä tavoitteita voidaan edistää seuraavilla 
aloilla:

a) kaasu- ja sähköyhteydet a) kaasu- ja sähköyhteydet

b) merituulivoima ja b) merituulivoima ja
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c) hiilidioksidin talteenotto ja varastointi. c) hiilidioksidin talteenotto ja varastointi

c a) energiatehokkuus, erityisesti 
rakennusten energiatehokkuus, ja
c b) innovatiiviset teknologiat.

Or. en

Perustelu

Asetuksella perustetaan rahoitusväline, Euroopan energia-alan elvytysohjelma, ja on tärkeää 
sisällyttää energiatehokkuus, erityisesti rakennusten energiatehokkuus, ja innovatiiviset 
teknologiat.

Tarkistus 44
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Asetuksessa säädetään alaohjelmista, joissa 
näitä tavoitteita voidaan edistää seuraavilla 
aloilla:

Asetuksessa säädetään alaohjelmista, joissa 
näitä tavoitteita voidaan edistää seuraavilla
aloilla:

a) kaasu- ja sähköyhteydet a) kaasu- ja sähköyhteydet, erityisesti EU:n 
superverkko

b) merituulivoima ja b) merituulivoima ja muut uusiutuvat 
energialähteet

c) hiilidioksidin talteenotto ja varastointi. c) energiatehokkuus, erityisesti "älykkäitä 
kaupunkeja" koskevien hankkeiden 
avulla
c a) ympäristöteollisuus, erityisesti 
luonnonvarojen parempi tuottavuus.

Or. en
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Tarkistus 45
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Asetuksessa säädetään alaohjelmista, joissa 
näitä tavoitteita voidaan edistää seuraavilla 
aloilla:

Asetuksessa säädetään alaohjelmista, joissa 
näitä tavoitteita voidaan edistää seuraavilla 
aloilla:

a) kaasu- ja sähköyhteydet a) kaasu- ja sähköyhteydet

b) merituulivoima ja b) merituulivoima ja
c) hiilidioksidin talteenotto ja varastointi. c) hiilidioksidin talteenotto ja varastointi

c a) energiatehokkuus, myös älykkäät 
kaupungit sekä
c b) muut uusiutuvat energialähteet.

Or. en

Perustelu

Energiatehokkuusalan hankkeita, erityisesti älykkäitä kaupunkeja ja uusiutuvia 
energialähteitä koskevia hankkeita, voidaan käynnistää välittömästi ja niillä on valtavat 
mahdollisuudet auttaa talouden elpymisessä. Siksi myös niitä olisi pidettävä tämän asetuksen 
mukaisina tukikelpoisina aloina.

Tarkistus 46
Hannes Swoboda

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

Komission teksti Tarkistus

c a) energiansäästö ja energiatehokkuus

Or. en

Perustelu

Etusijalle olisi asetettava hankkeet lyhyellä aikavälillä ja lyhyen aikavälin tulokset, koska 
siten voidaan merkittävästi vaikuttaa nykyisen kriisin ratkaisemiseen.
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Tarkistus 47
Mechtild Rothe, Anni Podimata

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

Komission teksti Tarkistus

c a) älykkään energian kaupungit

Or. en

Perustelu

Kaupunkialueilla, joissa asuu 80 prosenttia EU:n kansalaisista ja joiden osuus 
kasvihuonepäästöistä on 70 prosenttia, on keskeinen tehtävä ilmastonmuutoksen 
vastustamisessa. Paikallisella tasolla on valtavat mahdollisuudet ja tarve kestäviin 
energiainvestointeihin, jotka luovat työpaikkoja ja auttavat saavuttamaan nopeammin 
ilmasto- ja energiatavoitteet.

Tarkistus 48
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Asetuksessa yksilöidään kussakin 
alaohjelmassa rahoitettavat hankkeet ja 
vahvistetaan perusteet näiden hankkeiden 
toteuttamiseksi tarvittavien toimien 
määrittelyä ja täytäntöönpanoa varten.

Asetuksessa osoitetaan rahoitettavat 
hankkeet ja vahvistetaan perusteet näiden 
hankkeiden toteuttamiseksi tarvittavien 
toimien määrittelyä ja täytäntöönpanoa 
varten.

Or. en

Perustelu

Energiatehokkuusalan hankkeita, erityisesti älykkäitä kaupunkeja ja uusiutuvia 
energialähteitä koskevia hankkeita, voidaan käynnistää välittömästi ja niillä on valtavat 
mahdollisuudet auttaa talouden elpymisessä. Siksi myös niitä olisi pidettävä tämän asetuksen 
mukaisina tukikelpoisina aloina.
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Tarkistus 49
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos säädetyt alaohjelmat ja yksilöidyt 
hankkeet eivät hankkeen 
kehittymättömyyden takia salli 
investointeja ajoissa, tätä asetusta voidaan 
täydentää ehdotuksilla, joilla otetaan 
käyttöön muita alaohjelmia ja hankkeita. 

Or. en

Perustelu

Jos tunnistetut hankkeet eivät ole valmiita investointeihin seuraavien kahden vuoden aikana, 
olisi varmistettava, että näille hankkeille osoitettu rahoitustuki voidaan antaa käytettäväksi 
muissa tukikelpoisissa hankkeissa, jotka täyttävät 1 kohdassa säädetyt perusteet.

Tarkistus 50
Hannes Swoboda

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Hankkeet priorisoidaan niiden 
toteuttamiskelpoisuuden mukaan ja sen 
mukaan, kuinka nopeasti ne voidaan 
toteuttaa. Näiden neljän alan hankkeiden 
välisen joustavuuden on oltava erittäin 
suuri.

Or. en
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Perustelu

Etusijalle olisi asetettava hankkeet lyhyellä aikavälillä ja lyhyen aikavälin tulokset, koska 
siten voidaan merkittävästi vaikuttaa nykyisen kriisin ratkaisemiseen.

Tarkistus 51
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) ’investointivaiheella’ sitä hankkeen 
vaihetta, jossa toteutetaan rakennustöitä ja 
jossa aiheutuu pääomakustannuksia;

e) ’investointivaiheella’ sitä hankkeen 
vaihetta, jossa toteutetaan edistyneitä 
teknisiä tutkimuksia ja rakennustöitä ja 
jossa aiheutuu pääomakustannuksia;

Or. en

Perustelu

"Teknisissä tutkimuksissa" tarkastellaan monia erilaisia vaiheita, myös hanketta sen 
pitemmälle kehittyneessä muodossa, ja sen vuoksi teknisiä tutkimuksia olisi tarkasteltava 
mieluummin investointivaiheessa kuin suunnitteluvaiheessa.

Tarkistus 52
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) ’älykkäillä kaupungeilla’ kaupunkeja, 
jotka sitoutuvat energiatehokkuuteen ja 
uusiutuviin energialäheisiin erityisesti 
rakennus- ja liikennealalla ja jotka 
toimivat yhteistyössä EU:n tasolla 
erityisesti verkostojen, kuten Covenant of 
Mayors -verkoston kautta;

Or. en
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Tarkistus 53
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) 'uusiutuvalla energialähteellä' 
uusiutuvista, muista kuin fossiilisista 
lähteistä saatavaa energiaa sellaisena, 
kuin se määritelty uusiutuvista lähteistä 
peräisin olevan energian käytön 
edistämisestä annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2009/xxxx 2 artiklassa;

Or. en

Tarkistus 54
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – f b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f b) ’älykkäillä kaupungeilla’ kaupunkeja, 
jotka ovat sitoutuneet edistämään 
energiatehokkuutta ja uusiutuvia 
energialähteitä rakennus- ja 
asuntosektorilla sekä ilmastoa 
vahingoittamattomia julkisen liikenteen 
hankkeita, ja jotka toimivat yhteistyössä 
EU:n tasolla erityisesti verkostojen, kuten 
Covenant of Mayors -verkoston kautta;

Or. en
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Tarkistus 55
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – f c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f c) 'ympäristöteollisuudella' sellaisten 
tavaroiden ja palvelujen tuottamista, joilla 
mitataan, ehkäistään, rajoitetaan, 
minimoidaan tai korjataan vedelle, ilmalle 
ja maaperälle aiheutuvia 
ympäristöhaittoja sekä jätteisiin, meluun 
ja ekosysteemeihin liittyviä ongelmia; 
siihen sisältyvät puhtaammat teknologiat, 
tuotteet ja palvelut, joilla vähennetään 
ympäristöriskiä ja minimoidaan 
pilaantumista ja luonnonvarojen käyttöä;

Or. en

Tarkistus 56
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) 'innovatiivisilla rahoitusvälineillä' 
välineitä, joilla on huovattava 
vipuvaikutus julkisiin ja yksityisiin 
investointeihin; niihin kuuluvat suorat 
pääomasijoitukset laajamittaisiin 
hankkeisiin, erityisesti 'Marguerite-
rahaston' kautta, suorat 
pääomasijoitukset pieniin ja keskisuuriin 
hankkeisiin osallistumisella EIR:n 
'riskipääomarahastoihin', takauksen 
saaneet lainajärjestelyt ja 
riskinjakojärjestelyt EIP:ssä tai julkisissa 
pankeissa, alennettujen korkojen 
käyttöönottaminen EIP:stä tai julkisista 
pankeista myönnetyille lainoille ja 
'muutoksen katalysaattoreille', kuten 



PE421.268v01-00 36/100 AM\772702FI.doc

FI

'älykkäille kaupungeille' annettavan 
teknisen tuen rahoittaminen; 

Or. en

Tarkistus 57
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – g b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g b) 'omien ansioiden periaatteella' 
periaatetta, jonka mukaan tukikelpoisten 
hankkeiden joukosta valitaan kannattavat 
ja kestävät hankkeet, ja myönnetään niille 
tukea tai avustusta innovatiivisella 
rahoitusvälineellä.

Or. en

Tarkistus 58
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Rahoituspuitteet EEPR-ohjelman 
toteuttamiselle vuosina 2009 ja 2010 ovat
3 500 miljoonaa euroa, ja ne jakautuvat 
seuraavasti:

1. Rahoituspuitteet EEPR-ohjelman 
toteuttamiselle vuosina 2009 ja 2010 ovat
3 750 miljoonaa euroa, ja ne jakautuvat 
seuraavasti:

Or. en
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Tarkistus 59
Hannes Swoboda, Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rahoituspuitteet EEPR-ohjelman 
toteuttamiselle vuosina 2009 ja 2010 ovat 
3 500 miljoonaa euroa, ja ne jakautuvat 
seuraavasti:

1. Rahoituspuitteet EEPR-ohjelman 
toteuttamiselle vuosina 2009 ja 2010 ovat 
3 500 miljoonaa euroa, ja ne jakautuvat 
seuraavasti:

a) kaasu- ja sähköyhteyshankkeet: 1,750 
miljoonaa euroa;

a) kaasu- ja sähköyhteyshankkeet: 1 750 
miljoonaan euroon asti

b) merituulivoimahankkeet: 500 miljoonaa 
euroa;

b) merituulivoimahankkeet: 500
miljoonaan euroon asti

c) hiilidioksidin talteenottoon ja 
varastointiin liittyvät hankkeet: 1 250 
miljoonaa euroa.

c) hiilidioksidin talteenottoon ja 
varastointiin liittyvät hankkeet: 1 250 
miljoonaan euroon asti
c a) energiansäästöön ja 
energiatehokkuuteen tehtävät investoinnit 
erityisesti paikallisten 
energiansäästöohjelmien puitteissa: 1 000 
miljoonaan euroon asti.
Päätettäessä a) - c a) alakohtien 
mukaisesta konkreettisesta rahoituksesta 
on kiinnitettävä suurta huomiota siihen, 
että yleistä rahoituskehystä ei ylitetä.

Or. en

Perustelu

On tuettava myös paikallisia ja alueellisia aloitteita, jotka voidaan toteuttaa suhteellisen 
helposti ja nopeasti.
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Tarkistus 60
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) hiilidioksidin talteenottoon ja 
varastointiin liittyvät hankkeet: 1 250
miljoonaa euroa.

c) hiilidioksidin talteenottoon ja 
varastointiin liittyvät hankkeet: 750
miljoonaa euroa.

Or. en

Perustelu

Varojen parempi jakautuminen on tärkeää.

Tarkistus 61
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komission teksti Tarkistus

c a) energiatehokkuus, myös rakennusten 
energiatehokkuus: 500 miljoonaa euroa.

Or. en

Perustelu

On investoitava rakennusten energiatehokkuuteen, koska rakennusala on yksi aloista, jotka 
voivat saada Euroopan talouden nousuun.
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Tarkistus 62
Anni Podimata, Mechtild Rothe

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

Komission teksti Tarkistus

c a) älykkään energian kaupungit: 500 
miljoonaa euroa

Or. en

Tarkistus 63
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 
rahoituspuitteiden kokonaismäärästä 
myönnetään 50 prosenttia vastaava määrä 
eli 1 875 miljoonaa euroa suorina 
avustuksina hankkeille, jotka kuuluvat 1 
kohdan c alakohdan piiriin, ja jäljelle 
jäävä 50 prosenttia rahoituspuitteiden 
kokonaismäärästä myönnetään 
innovatiivisten rahoitusvälineiden 
muodossa. Varoja, joita ei ole jaettu 
vuonna 2009 ja 2010 avustuksina jaetaan 
uudelleen innovatiivisille 
rahoitusvälineille. 

Or. en
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Tarkistus 64
Herbert Reul, Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Energiainfrastruktuurien, jotka on 
rahoitettu tai joita on yhteisrahoitettu 
käytettävissä olevista yhteisön rahastoista, 
on oltava taloudellisesti kannattavia ja 
niillä on oltava yleistä eurooppalaista 
lisäarvoa.

Or. en

Tarkistus 65
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Euroopan unionin talousarviosta 
EIP:lle, EIR:lle ja muille julkisille 
pankeille maksetut rahoitusosuudet 1a 
kohdassa tarkoitettuihin innovatiivisiin 
rahoitusvälineisiin on oltava 1 875 
miljoonaa euroa. Asianomaiset 
rahoituslaitokset maksavat vastaavan 
määrän, toisin sanoen vielä 
1 875 miljoonaa euroa, mikä kasvattaa 
innovatiiviset rahoitusvälineet yhteensä 
3 750 miljoonaan euroon, jolloin niillä on 
huomattava, 5–15 miljoonan euron 
vipuvaikutus julkisiin ja yksityisiin 
investointeihin innovatiivisen 
rahoitusvälineen luonteen mukaan.

Or. en
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Tarkistus 66
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c. Edellä 1 a ja 1 b kohdassa 
tarkoitettujen suorien tukien ja 
innovatiivisten rahoitusvälineiden 
kokonaismäärä 5 625 miljoonaa euroa 
myönnetään tasapuolisesti ja joustavasti 
omia ansioita koskevan periaatteen 
mukaisesti seuraaviin hankkeisiin:

a) kaasu- ja sähköyhteyshankkeet: 1,750 
miljoonaa euroa;

a) kaasuputkistot ja sähköyhteydet, 
erityisesti EU:n superverkko, 
yhteyshankkeet (...);

b) merituulivoimahankkeet: 500 
miljoonaa euroa;

b) merituulivoimaa ja muita uusiutuvia 
energialähteitä koskevat hankkeet (...);

c) hiilidioksidin talteenottoon ja 
varastointiin liittyvät hankkeet: 1 250 
miljoonaa euroa.

c) energiatehokkuus, erityisesti "älykkäitä 
kaupunkeja" koskeva ohjelma;

c a) ympäristöteollisuus.

Or. en

Tarkistus 67
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Liitteessä mainittujen sellaisten 
hankkeiden rahoituskehys, jotka eivät 
täytä 8, 14 ja 19 artiklan 
kelpoisuusperusteita, on jaettava 
välittömästi uudelleen energiatehokkuutta 
koskeville hankkeille, mukaan lukien 
älykkäät kaupungit, ja muille 1 artiklan c 
a ja c b alakohdissa tarkoitetuille 
uusiutuvia energialähteitä koskeville 
hankkeille, jotka täyttävät 23a artiklassa 
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säädetyt kelpoisuusperusteet.

Or. en

Perustelu

Energiatehokkuusalan hankkeita, erityisesti älykkäitä kaupunkeja ja uusiutuvia 
energialähteitä koskevia hankkeita, voidaan käynnistää välittömästi ja niillä on valtavat 
mahdollisuudet auttaa talouden elpymisessä. 

Tarkistus 68
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Budjettivallan käyttäjä päättää 
komission ehdotuksesta kuuden viikon 
kuluessa. Jos päätöstä ei tehdä tässä 
määräajassa, ehdotukset katsotaan 
hyväksytyiksi.

4. Budjettivallan käyttäjä päättää 
komission ehdotuksesta 12 viikon 
kuluessa.

Or. en

Tarkistus 69
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
II luku – Alaohjelmat

Komission teksti Tarkistus

II luku poistetaan.

Or. en

Perustelu

Sen sijaan, että jokaisesta mahdollisesta alaohjelmasta annettaisiin hyvin tarkkoja 
säännöksiä, niin kuin komissio ehdottaa, on parempi ja helpompaa antaa horisontaalisia 
säännöksiä, jotka kattavat kaikki alaohjelmat. Sen vuoksi olemme korvanneet koko II luvun 
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joukolla yleisiä säännöksiä III luvussa. Tällä tarkistuksella itse asiassa poistetaan II luku, eli 
4–22 artikla.

Tarkistus 70
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) energiaverkon kapasiteetin optimointi ja 
energian sisämarkkinoiden yhdentyminen 
erityisesti rajat ylittävien osuuksien osalta;

b) energiaverkon kapasiteetin optimointi ja 
energian sisämarkkinoiden yhdentyminen 
erityisesti rajat ylittävien osuuksien osalta, 
mikä on suunnattava jäsenvaltioiden 
kaikkien kansallisten markkinoiden 
liittämiseen eikä saa rajoittua tiettyihin 
alueisiin;

Or. en

Perustelu

Rajoittamalla investoinnit alueellisiin yhteyksiin aliarvostettaisiin yhteyksien mahdollisuuksia 
eikä se edistäisi kyseisen jäsenvaltion toimitusvarmuutta.

Tarkistus 71
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) verkon kehittäminen taloudellisen ja 
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 
vahvistamiseksi lieventämällä yhteisön 
muita heikommassa asemassa olevien 
alueiden ja saarialueiden eristyneisyyttä;

c) energiaverkon kehittäminen 
taloudellisen ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden vahvistamiseksi ja
yhteisön muita heikommassa asemassa 
olevien alueiden ja saarialueiden
eristyneisyyden lieventämiseksi;

Or. en
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Tarkistus 72
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) uusiutuvien energialähteiden liitäntä; ja d) uusiutuvien energialähteiden liitäntä ja 
yhdentäminen; ja

Or. en

Perustelu

Yhtä tärkeää kuin uusiutuvien energialähteiden fyysinen liittäminen on niiden yhdentäminen 
ja sitä seuraava verkon hallinta. Infrastruktuurit ovat oleellisen tärkeitä yhdentymiselle, sillä 
järjestelmät, joiden yhteenliittämisen taso on korkea, ovat vakaampia ja voivat integroida 
enemmän uusiutuvaa energiaa EU:n tavoitteiden mukaisesti.

Tarkistus 73
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) riittävän vastauksen antaminen 
äskettäisiin kaasukriiseihin.

Or. en

Tarkistus 74
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Ehdotus asetukseksi
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

EEPR-ohjelman tarkoituksena on 
mukauttaa ja kehittää kiireellisesti yhteisön 
kannalta erityisen merkittäviä 

EEPR-ohjelman tarkoituksena on 
mukauttaa ja kehittää kiireellisesti yhteisön 
kannalta erityisen merkittäviä 
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energiaverkkoja energian sisämarkkinoiden 
toiminnan tukemiseksi ja erityisesti 
pullonkauloihin, toimitusvarmuuteen ja 
energiahuollon monipuolistamiseen 
liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi sekä 
teknisten, taloudellisten ja ympäristöön 
liittyvien esteiden poistamiseksi. Yhteisön 
erityistuella on voitava tehostaa 
energiaverkkojen kehittämistä ja 
nopeuttaa niiden rakentamista.

energiaverkkoja energian sisämarkkinoiden 
toiminnan tukemiseksi ja erityisesti 
pullonkauloihin, toimitusvarmuuteen ja 
energiahuollon monipuolistamiseen 
liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi sekä 
teknisten, taloudellisten ja ympäristöön 
liittyvien esteiden poistamiseksi. Yhteisön 
erityistuki on tarpeen energiaverkkojen 
kehittämiseksi tehokkaammin ja niiden 
rakentamisen nopeuttamiseksi etenkin 
jäsenvaltioissa, joita joutuivat kärsimään 
kaasukriisistä tammikuussa 2009 ja jotka 
ovat kaikkein alteimpia kaasutoimitusten 
keskeytyksille.

Or. en

Tarkistus 75
Hannes Swoboda

Ehdotus asetukseksi
6 artikla

Komission teksti Tarkistus

Luettelo 5 artiklassa esitettyjä painopisteitä 
vastaavista hankkeista esitetään liitteessä 
olevassa A osassa.

Alustava luettelo 5 artiklassa esitettyjä 
painopisteitä vastaavista hankkeista 
esitetään liitteessä olevassa A ja B osassa.

Or. en

Perustelu

Etusijalle olisi asetettava hankkeet lyhyellä aikavälillä ja lyhyen aikavälin tulokset, koska 
siten voidaan merkittävästi vaikuttaa nykyisen kriisin ratkaisemiseen.
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Tarkistus 76
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. EEPR-ohjelmasta kaasu- ja 
sähköyhteyshankkeille annettavaa 
rahoitustukea, jäljempänä ’EEPR-tuki’, 
myönnetään toimille, joilla toteutetaan 
liitteessä olevassa A osassa lueteltuja 
hankkeita tai niiden osia.

1. EEPR-ohjelmasta kaasu- ja 
sähköyhteyshankkeille annettavaa 
rahoitustukea, jäljempänä ’EEPR-tuki’, 
myönnetään toimille, joilla edistetään 
energiatehokkuuden kasvua, myös 
rakennuksissa, tai jotka toteutetaan 
liitteessä olevassa A osassa lueteltuja 
hankkeita tai niiden osia.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että EEPR-rahoitustukea kaasu- ja sähköyhteyshankkeille myönnetään toimiin, 
joilla edistetään energiatehokkuuden kasvua myös rakennuksissa.

Tarkistus 77
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tukikelpoisia EEPR-tukeen ovat 
ainoastaan ehdotukset, jotka koskevat
liitteessä olevassa A osassa lueteltujen 
hankkeiden toteuttamista ja jotka eivät 
ylitä siinä vahvistettua EEPR-tuen 
enimmäismäärää.

1. Tukikelpoisia EEPR-tukeen ovat 
ainoastaan ehdotukset, joilla toteutetaan 
energiatehokkuutta, myös rakennusten 
energiatehokkuutta, koskevia hankkeita, 
tai ovat liitteessä olevassa A osassa
lueteltuja hankkeita ja jotka eivät ylitä 
siinä vahvistettua EEPR-tuen 
enimmäismäärää.

Or. ro
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Perustelu

Energiatehokkuus on ala, joka voi edistää Euroopan talouden kehittymistä.

Tarkistus 78
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-a) pitkän aikavälin hankkeet, jotka on 
suunniteltu aloitettaviksi ennen vuoden 
2010 loppua;

Or. en

Perustelu

Sen varmistamiseksi, että tämän asetuksen nojalla rahoituskelpoisiksi katsotut hankkeet 
tosiasiallisesti edistävät talouden elpymistä, on oleellisen tärkeää, että kyseiset hankkeet 
käynnistetään ja niitä toteutetaan puolentoista vuoden kuluessa tästä hetkestä. On myös yhtä 
tärkeää, että rahoitus suunnataan laajamittaisiin hankkeisiin niin, että voidaan edistää 
taloudellista elpymistä pitkän ajan kuluessa.

Tarkistus 79
Hannes Swoboda

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Hankkeet priorisoidaan niiden 
toteuttamiskelpoisuuden mukaan ja sen 
mukaan, kuinka nopeasti ne voidaan 
toteuttaa.

Or. en
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Perustelu

Etusijalle olisi asetettava hankkeet lyhyellä aikavälillä ja lyhyen aikavälin tulokset, koska 
siten voidaan merkittävästi vaikuttaa nykyisen kriisin ratkaisemiseen.

Tarkistus 80
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) hankkeen kehitysaste erityisesti siltä 
osin, että työt voidaan aloittaa pian ja 
varoja voidaan sitoa vuoden 2010 loppuun 
mennessä;

a) hankkeen kehitysaste erityisesti siltä 
osin, että työt voidaan aloittaa pian ja 
varoja voidaan sitoa vuoden 2011 loppuun 
mennessä;

Or. en

Perustelu

Elpymissuunnitelma on syntynyt sysäykseksi Euroopan taloudelle EU:n pitkän aikavälin 
tavoitteiden pohjalta, ja varmistaessaan yhteenliittämiskapasiteetin lisääntymisen siitä tulee 
erinomainen mahdollisuus siirtyä kohti Euroopan energian yhteismarkkinoita.

Tarkistus 81
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) ajanjakso, jonka kuluessa 
lisääntyneen yhteenliittämiskapasiteetin 
on oltava markkinatoimijoiden 
käytettävissä ja joka ei saa olla enempää 
kuin kolme vuotta tuen myöntämisestä;

Or. en
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Perustelu

Elpymissuunnitelma on syntynyt sysäykseksi Euroopan taloudelle EU:n pitkän aikavälin 
tavoitteiden pohjalta, ja varmistaessaan yhteenliittämiskapasiteetin lisääntymisen siitä tulee 
erinomainen mahdollisuus siirtyä kohti Euroopan energian yhteismarkkinoita.

Tarkistus 82
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a b) sähkön ja kaasun 
kuljetuskapasiteetin lisääntyminen 
ainakin hankkeeseen osallistuneiden 
jäsenvaltioiden välillä riippumatta siitä, 
onko tuki myönnetty yhdelle vai 
useammalle niistä jäsenvaltioista; 

Or. en

Perustelu

Elpymissuunnitelma on syntynyt sysäykseksi Euroopan taloudelle EU:n pitkän aikavälin 
tavoitteiden pohjalta, ja varmistaessaan yhteenliittämiskapasiteetin lisääntymisen siitä tulee 
erinomainen mahdollisuus siirtyä kohti Euroopan energian yhteismarkkinoita.

Tarkistus 83
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – a c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a c) missä määrin hankkeet ovat 
Euroopan sähkö- ja kaasualan 
sääntelyviranomaisten ryhmän (ERGEG) 
johtamissa kussakin alueellisessa 
aloitteessa vahvistettujen painopisteiden 
mukaisia, tavoitteena energian 
yhtenäismarkkinoiden saavuttaminen 
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Euroopassa;

Or. en

Perustelu

Elpymissuunnitelma on syntynyt sysäykseksi Euroopan taloudelle EU:n pitkän aikavälin 
tavoitteiden pohjalta, ja varmistaessaan yhteenliittämiskapasiteetin lisääntymisen siitä tulee 
erinomainen mahdollisuus siirtyä kohti Euroopan energian yhteismarkkinoita.

Tarkistus 84
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

h a) energiatehokkuuden 
parantamismahdollisuudet ja 
primaarienergian kulutuksen 
vähentäminen rakennusalalla ja muualla.

Or. ro

Perustelu

Tulevien ehdotusten arvioimiseksi komission käyttämiin perusteisiin olisi kuuluttava 
energiatehokkuuden parantamisen ja primaarienergian kulutuksen vähentämisen laajuus 
rakennusalalla ja muualla.
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Tarkistus 85
Hannes Swoboda

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Hankkeet priorisoidaan niiden 
toteuttamisen 
onnistumistodennäköisyyden mukaan ja 
sen mukaan, kuinka nopeasti ne voidaan 
toteuttaa.

Or. en

Perustelu

Etusijalle olisi asetettava hankkeet lyhyellä aikavälillä ja lyhyen aikavälin tulokset, koska 
siten voidaan merkittävästi vaikuttaa nykyisen kriisin ratkaisemiseen.

Tarkistus 86
Hannes Swoboda

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Merituulivoimahankkeille myönnetään 
EEPR-tukea ehdotuspyynnön perusteella,
joka rajoittuu toimiin, joilla toteutetaan 
liitteessä olevassa B osassa lueteltuja 
hankkeita.

1. Merituulivoimahankkeille myönnetään 
EEPR-tukea ehdotuspyynnön perusteella,
jolla toteutetaan liitteessä olevassa B
osassa alustavasti lueteltujen hankkeiden 
kaltaisia hankkeita.

Or. en

Perustelu

Liitettä on mukautettava vastaavasti.
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Tarkistus 87
Vittorio Prodi

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuille 
merituulihankkeille myönnetään 
rahoitusta Euroopan strategisessa 
energiateknologiasuunnitelmassa (SET-
suunnitelma) esitettyjen painopisteiden 
mukaisesti SET-suunnitelma otetaan 
huomioon asetettaessa tulevan 
rahoituksen painopisteitä suhteessa SET-
suunnitelman kuuteen eurooppalaiseen 
teollisuusaloitteeseen.

Or. en

Perustelu

SET-suunnitelman tavoitteena on kiihdyttää monien teknologioiden kehitystä, joita kaikkia 
tarvitaan edistämään ilmaston muutoksen torjumista ja vahvistamaan energian 
toimitusvarmuutta. Elvytyssuunnitelmalla myönnetään etulinjan rahoitusta vain merituulelle 
ja hiilidioksidin talteenotolle ja varastoinnille. Tulevissa budjettineuvotteluissa on mietittävä 
muiden teknologioiden rahoitusta, jotta voidaan varmistaa, että muita teknologioita ei lyödä 
laimin ja että tuuli ja hillodioksidin talteenotto ja varastointi eivät saa kaksinkertaista 
rahoitusta eri lähteistä muiden alojen vahingoksi.

Tarkistus 88
Hannes Swoboda

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Tukikelpoisia EEPR-tukeen ovat 
ainoastaan ehdotukset, jotka koskevat
liitteessä olevassa B osassa lueteltujen
hankkeiden toteuttamista, eivät ylitä siinä
vahvistettua EEPR-tuen enimmäismäärää 
ja täyttävät seuraavat ehdot:

1. Tukikelpoisia EEPR-tukeen ovat 
ainoastaan ehdotukset, joilla toteutetaan
liitteessä B olevassa B osassa lueteltujen
kaltaisia hankkeita.
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Or. en

Perustelu

Etusijalle olisi asetettava hankkeet lyhyellä aikavälillä ja lyhyen aikavälin tulokset, koska 
siten voidaan merkittävästi vaikuttaa nykyisen kriisin ratkaisemiseen.

Tarkistus 89
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) hankkeen aikatauluun sisältyy 
merkittäviä pääomamenoja vuosina 2009 
ja 2010;

a) hanke on pitkän aikavälin hanke, joka 
on suunniteltu aloitettavaksi ennen 
vuoden 2010 loppua;

Or. en

Perustelu

Sen varmistamiseksi, että tämän asetuksen nojalla rahoituskelpoisiksi katsotut hankkeet 
tosiasiallisesti edistävät talouden elpymistä, on oleellisen tärkeää, että kyseiset hankkeet 
käynnistetään ja niitä toteutetaan puolentoista vuoden kuluessa tästä hetkestä. On myös yhtä 
tärkeää, että rahoitus suunnataan laajamittaisiin hankkeisiin niin, että voidaan edistää 
taloudellista elpymistä pitkän ajan kuluessa.

Tarkistus 90
Hannes Swoboda

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Hankkeet priorisoidaan niiden 
toteuttamiskelpoisuuden mukaan ja sen 
mukaan, kuinka nopeasti ne voidaan 
toteuttaa.

Or. en
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Perustelu

Etusijalle olisi asetettava hankkeet lyhyellä aikavälillä ja lyhyen aikavälin tulokset, koska 
siten voidaan merkittävästi vaikuttaa nykyisen kriisin ratkaisemiseen.

Tarkistus 91
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) missä määrin 14 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetut yritykset odotetusti yhdentävät 
asiaankuuluvaa eurooppalaista 
teollisuutta.

Or. en

Perustelu

Elvytyssuunnitelman haluttujen vaikutusten aikaansaamiseksi Euroopan teollisuuden olisi 
oltava siinä jatkuvasti edustettuna.

Tarkistus 92
Hannes Swoboda

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Hankkeita olisi priorisoitava niiden 
toteuttamiskelpoisuuden mukaan ja sen 
mukaan, kuinka nopeasti ne voidaan 
toteuttaa.

Or. en
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Perustelu

Etusijalle olisi asetettava hankkeet lyhyellä aikavälillä ja lyhyen aikavälin tulokset, koska 
siten voidaan merkittävästi vaikuttaa nykyisen kriisin ratkaisemiseen.

Tarkistus 93
Hannes Swoboda

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hiilidioksidin talteenottoon ja 
varastointiin liittyvää EEPR-tukea 
myönnetään toimille, joilla toteutetaan 
liitteessä olevassa C osassa lueteltuja
hankkeita.

1. Hiilidioksidin talteenottoon ja 
varastointiin liittyvää EEPR-tukea 
myönnetään toimille, joilla toteutetaan 
liitteessä olevassa C osassa mainittujen 
hankkeiden kaltaisia hankkeita.

Or. en

Perustelu

Liitettä on mukautettava vastaavasti.

Tarkistus 94
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. EEPR-tukea annetaan enintään viidelle 
hankkeelle. Tuki on enintään 250 miljoona
euroa hanketta kohti.

4. EEPR-tukea annetaan enintään viidelle 
hankkeelle. Tuki on enintään
150 miljoonaa euroa hanketta kohti.

Or. en
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Tarkistus 95
Vittorio Prodi

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuille 
hiilidioksidin talteenotto- ja 
varastointihankkeille myönnetään 
rahoitusta Euroopan strategisen 
energiateknologiasuunnitelman (SET-
suunnitelma) mukaisesti. Tämä rahoitus 
otetaan huomioon asetettaessa tulevan 
rahoituksen painopisteitä suhteessa SET-
suunnitelman kuuteen eurooppalaiseen 
teollisuusaloitteeseen.

Or. en

Perustelu

SET-suunnitelman tavoitteena on kiihdyttää monien teknologioiden kehitystä, joita kaikkia 
tarvitaan edistämään ilmaston muutoksen torjumista ja vahvistamaan energian 
toimitusvarmuutta. Elvytyssuunnitelmalla myönnetään etulinjan rahoitusta vain merituulelle 
ja hiilidioksidin talteenotolle ja varastoinnille. Tulevissa budjettineuvotteluissa on mietittävä 
muiden teknologioiden rahoitusta, jotta voidaan välttää se, että muita teknologioita 
laiminlyödään tai että ttuuli ja hillodioksidin talteenotto ja varastointi saavat kaksinkertaista 
rahoitusta eri lähteistä muiden alojen vahingoksi.

Tarkistus 96
Hannes Swoboda

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Tukikelpoisia EEPR-tukeen ovat 
ainoastaan ehdotukset, jotka koskevat
liitteessä olevassa C osassa lueteltujen
hankkeiden toteuttamista ja täyttävät 
seuraavat ehdot:

1. Tukikelpoisia EEPR-tukeen ovat 
ainoastaan ehdotukset, joilla toteutetaan
liitteessä olevassa C osassa lueteltujen
kaltaisia hankkeita.



AM\772702FI.doc 57/100 PE421.268v01-00

FI

Or. en

Perustelu

Liitettä on mukautettava vastaavasti.

Tarkistus 97
Amalia Sartori

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) hankkeessa on demonstroitava, että siinä 
voidaan ottaa talteen vähintään 
85 prosenttia sellaisten voimalaitosten 
hiilidioksidista, joiden tuotantoteho on 
vähintään 300 MW sähköä tai vastaava, 
sekä siirtää ja varastoida tämä hiilidioksidi 
maaperään turvallisesti;

a) hankkeessa on demonstroitava, että siinä 
voidaan ottaa talteen vähintään 
85 prosenttia sellaisten voimalaitosten 
hiilidioksidista, joiden tuotantoteho on 
vähintään 300 MW sähköä tai vastaava (tai 
savukaasuvirtaa käsittelevän 
talteenottolaitteiston, joka vastaa 
vähintään 300 MW tehoa suuremmassa 
voimalaitoksessa), sekä siirtää ja 
varastoida geologisesti tämä hiilidioksidi 
maaperään turvallisesti;

Or. en

Perustelu

On tärkeää tarkentaa, että olisi mahdollista toteuttaa hiilidioksidin talteenottoa ja 
varastointia koskeva esittelyhanke, jossa käsitellään vähintään 300MW tuotantoa vastaavaa 
savukaasuvirtaa, vaikka voimalaitokseen olisi asennettu suurempi kuin 300 MW 
tuotantokapasiteetti (esim. 800 MW). Tämä auttaisi pitämään kokonaiskustannukset alhaisina 
ilman että samalla heikennetään esittelyn tehokkuutta.
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Tarkistus 98
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) hankkeessa on demonstroitava, että siinä 
voidaan ottaa talteen vähintään 
85 prosenttia sellaisten voimalaitosten 
hiilidioksidista, joiden tuotantoteho on 
vähintään 300 MW sähköä tai vastaava, 
sekä siirtää ja varastoida tämä hiilidioksidi 
maaperään turvallisesti;

a) hankkeessa on demonstroitava, että siinä 
voidaan ottaa talteen vähintään 
85 prosenttia sellaisten voimalaitosten 
hiilidioksidista, joiden tuotantoteho on 
vähintään 300 MW sähköä tai vastaava (tai 
savukaasuvirtaa käsittelevän 
talteenottolaitteiston, joka vastaa 
vähintään 300 MW tehoa suuremmassa 
voimalaitoksessa), sekä siirtää ja 
varastoida geologisesti tämä hiilidioksidi 
maaperään turvallisesti;

Or. xm

Perustelu

Many demonstration projects based on post-combustion capture technology will involve 
installations with an output exceeding 300 MW, treating only part, and not all, the flue gas 
flow. The above amendment makes this possible providing that the flue gas treated is equal to, 
or greater than, that which would be produced by a 300MW plant using the same technology. 
The decision not to treat the entire flue gas flow makes it possible to reduce the cost of the 
demonstration project without compromising the significance thereof. In fact, post-
combustion CO2 capture will be affected in modular plants.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 99
Jerzy Buzek, Anne Laperrouze

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) hankkeessa on demonstroitava, että siinä 
voidaan ottaa talteen vähintään 
85 prosenttia sellaisten voimalaitosten 

a) hankkeessa on demonstroitava, että siinä 
voidaan ottaa talteen vähintään 
85 prosenttia sellaisten voimalaitosten 
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hiilidioksidista, joiden tuotantoteho on 
vähintään 300 MW sähköä tai vastaava, 
sekä siirtää ja varastoida tämä hiilidioksidi 
maaperään turvallisesti;

hiilidioksidista, joiden tuotantoteho on 
vähintään 250 MW sähköä tai vastaava, 
sekä siirtää ja varastoida tämä hiilidioksidi 
maaperään turvallisesti;

Or. en

Perustelu

Ilman 250 MW kynnystä osa tukikelpoisten hankkeiden liitteessä olevassa luettelossa 
luetelluista hankkeista ei olisi kelpoisia saamaan rahoitusta ohjelmasta.

Tarkistus 100
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) hankkeen aikatauluun sisältyy
merkittäviä pääomamenoja vuosina 2009 
ja 2010;

b) hankkeisiin on voitava sitoa merkittäviä 
pääomamenoja vuonna 2010, edellyttäen 
että saadaan vaadittavat suunnitteluluvat; 
menoja koskeva pääsuunnitelma on 
tehtävä vuoden 2013 aikana ja viimeinen 
meno esitettävä vuosille 2014/2015;

Or. xm

Perustelu

Alkuperäisessä sanamuodossa, jossa edellytetään merkittäviä pääomamenoja vuosina 2009 ja 
2010, ei oteta huomioon sitä seikkaa, että mitään investointia ei voida tehdä ennen kuin lupa 
on voimassa. Tämä riippuu hiilidioksidin geologisesta varastoinnista annetun direktiivin 
täytäntöönpanosta kansallisella tasolla, ja kaikkein optimistisimpien ennusteiden mukaan 
lupia odotetaan kahden vuoden kuluessa. On odotettavissa, että suurin osa 
investointikustannuksista syntyy ennen vuotta 2013 ja että ne putoavat merkittävästi vuosina 
2014 ja 2015.
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Tarkistus 101
Amalia Sartori

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) hankkeen aikatauluun sisältyy
merkittäviä pääomamenoja vuosina 2009 
ja 2010;

b) hankkeisiin on voitava sitoa merkittäviä 
pääomamenoja vuonna 2010, edellyttäen 
että saadaan vaadittavat suunnitteluluvat; 
menoja koskeva pääsuunnitelma on 
tehtävä vuoden 2013 aikana ja viimeiset 
menot esitettävä vuosille 2014/2015;

Or. en

Perustelu

Kun otetaan huomioon hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia koskevan direktiivin 
täytäntöönpanon todellinen aikataulu ja lupia koskevat hallinnolliset menettelyt, on sallittava 
menoja koskeva pääsuunnitelma vuoteen 2013 mennessä ja viimeiset investoinnit vuoteen 
2014 ja 2015 mennessä.

Tarkistus 102
Herbert Reul, Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) hankkeen aikatauluun sisältyy 
merkittäviä pääomamenoja vuosina 2009 
ja 2010;

b) hankkeen aikatauluun sisältyy 
merkittäviä pääomasitoumuksia varojen 
myöntämistä seuraavina kahtena 
ensimmäisenä vuotena; kaikkien 
sitoumusten ehtona on oltava, että 
kansalliset puitteet ovat olemassa ja 
tarpeelliset luvat hankittu;

Or. en
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Perustelu

Esittelyhankkeiden valintaprosessi saattaa kestää vuoden 2009 loppuun. Ehdotetut tarkat 
päivämäärät eivät silloin enää sopisi prosessiin. Mahdollisten pääomasitoumusten ehtona 
voivat olla vain olosuhteet, jotka ovat hankkeen vetäjien valvonnan ulkopuolella.

Tarkistus 103
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) hankkeen aikatauluun sisältyy 
merkittäviä pääomamenoja vuosina 2009 ja 
2010;

b) hanke on pitkän aikavälin hanke, joka 
on suunniteltu aloitettavaksi ennen vuoden 
2010 loppua;

Or. en

Perustelu

Sen varmistamiseksi, että tämän asetuksen nojalla rahoituskelpoisiksi katsotut hankkeet 
tosiasiallisesti edistävät talouden elpymistä, on oleellisen tärkeää, että kyseiset hankkeet 
käynnistetään ja niitä toteutetaan puolentoista vuoden kuluessa tästä hetkestä. On myös yhtä 
tärkeää, että rahoitus suunnataan laajamittaisiin hankkeisiin niin, että voidaan edistää 
taloudellista elpymistä pitkän ajan kuluessa.

Tarkistus 104
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) hankkeen aikatauluun sisältyy 
merkittäviä pääomamenoja vuosina 2009 
ja 2010;

b) hankkeen aikataulussa on varauduttava 
mahdolliseen varojen sitomiseen vuonna 
2011 ja merkittäviin pääomamenoihin 
vuoden 2012 loppuun mennessä.

Or. en
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Tarkistus 105
Jerzy Buzek

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) hankkeen aikatauluun sisältyy 
merkittäviä pääomamenoja vuosina 2009 
ja 2010;

b) hankkeen aikatauluun sisältyy 
merkittäviä menoja vuosina 2009 ja 2010;

Or. en

Perustelu

Menoja ei saa rajoittaa pääomamenoihin, vaan niissä on sallittava myös muut menot, kuten 
varaston laillistaminen tai yksityiskohtaiset tekniset selvitykset. 

Tarkistus 106
Hannes Swoboda

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Hankkeet priorisoidaan niiden 
toteuttamiskelpoisuuden mukaan ja sen 
mukaan, kuinka nopeasti ne voidaan 
toteuttaa.

Or. en

Perustelu

Etusijalle olisi asetettava hankkeet lyhyellä aikavälillä ja lyhyen aikavälin tulokset, koska 
siten voidaan merkittävästi vaikuttaa nykyisen kriisin ratkaisemiseen.
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Tarkistus 107
Amalia Sartori

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) rahoitusjärjestelyn luotettavuus 
hankkeen koko investointivaiheen osalta;

b) rahoitusjärjestelyn luotettavuus 
hankkeen koko investointivaiheen osalta
kattavan rahoitussuunnitelman pohjalta 
ja sellaisten alueiden, kohteiden tai 
investointivaiheiden tunnistaminen, joihin 
rahoitus käytetään;

Or. en

Perustelu

Asetuksessa olisi yksilöitävä selvällä ja yksiselitteisellä tavalla osatekijät, joita tarvitaan 
hake-esityksen rahoitussuunnitelman arvioimiseen. Tämän artiklan yleinen sanamuoto ei ehkä 
kunnolla tue sitä, että komissio valitsee hiilidioksidin talteenotto- ja varastointihankkeita 
koskevat ehdotukset.

Tarkistus 108
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) rahoitusjärjestelyn luotettavuus 
hankkeen koko investointivaiheen osalta;

b) rahoitusjärjestelyn luotettavuus 
hankkeen koko investointivaiheen osalta
kattavan rahoitussuunnitelman pohjalta 
ja sellaisten alueiden, kohteiden tai 
investointivaiheiden tunnistaminen, joihin 
rahoitus käytetään;

Or. xm
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Perustelu

Asetuksen 20 artiklan 1 kohdan b alakohdan yleinen muotoilu ei ehkä anna komissiolle 
erityistä arviointiperustaa hiilidioksidin talteenotto- ja varastointihankkeiden valitsemiseen. 
Asetuksessa olisi siten yksilöitävä selvästi ja yksiselitteisesti elementit, joita olisi käytettävä 
perustana rahoituspaketin arvioinnissa esitetyille hankkeille.

Tarkistus 109
Herbert Reul, Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) pyydetty rahoitus suhteessa viiden 
ensimmäisen toimintavuoden aikana 
vältettyjen hiilidioksidipäästötonnien 
määrään (painotus 40 %);

a) pyydetty rahoitus suhteessa viiden 
ensimmäisen toimintavuoden aikana 
vältettyjen hiilidioksidipäästötonnien 
määrään, ottaen huomioon muun muassa 
tärkeimmät tekijät, kuten hankkeen koko, 
käytetty teknologia, käytetty polttoaine ja 
kuljetustapa (painotus 20 %):

Or. en

Perustelu

Ehdotus on aivan liian pelkistetty: kustannukset hiilidioksiditonnia kohti riippuvat muiden 
tekijöiden ohella hankkeen koosta, käytetystä teknologiasta (ennen polttoa vai polton jälkeen), 
käytetystä polttoaineesta ja kuljetusmuodosta (myös putkiston pituudesta), jne.

Tarkistus 110
Herbert Reul, Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) hankkeen monimutkaisuus ja 
järjestelmän innovatiivisuus 
kokonaisuudessaan katsottuna, mukaan

b) koko laitteiston, mukaan lukien muut 
täydentävät tutkimustoimet,
innovatiivisuus sekä hakijoiden osoittama 
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luettuina muut täydentävät tutkimustoimet, 
sekä hakijoiden osoittama sitoutuminen 
hankkeessa otettujen teknologisten 
edistysaskelten tulosten levittämiseen 
muille eurooppalaisille toimijoille yhteisön 
lainsäädännön ja erityisesti Euroopan 
strategisessa 
energiateknologiasuunnitelmassa 
vahvistettujen tavoitteiden ja rakenteiden 
kanssa yhteensopivalla tavalla (painotus 40 
%);

sitoutuminen hankkeessa saavutetun 
teknologisen edistymisen tulosten 
levittämiseen muille eurooppalaisille 
toimijoille yhteisön lainsäädännön ja 
erityisesti Euroopan strategisessa 
energiateknologiasuunnitelmassa 
vahvistettujen tavoitteiden ja rakenteiden 
kanssa yhteensopivalla tavalla (painotus 20 
%);

Or. en

Perustelu

Monimutkaisuuteen ei pitäisi kannustaa sen itsensä takia. On tasapainotettava 
todennäköisyys, että hanke antaa odotetut tulokset, teknologiaan liittyvien riskien kanssa.

Tarkistus 111
Herbert Reul, Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) todennäköisyys sille, että hanke 
saavuttaa odotetut tulokset (painotus 20 
%);

Or. en

Perustelu

Monimutkaisuuteen ei pitäisi kannustaa sen itsensä takia. On tasapainotettava 
todennäköisyys, että hanke antaa odotetut tulokset, teknologiaan liittyvien riskien kanssa.
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Tarkistus 112
Herbert Reul, Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b b) hankkeen muut hyödyt, kuten sen 
vaikutus tulevan eurooppalaisen 
hiilidioksidin talteenotto- ja varastointi-
infrastruktuurin syntymiseen, jotka 
hyödyttäisivät tulevia kaupallisia 
hankkeita (painotus 20 %);

Or. en

Perustelu

Monimutkaisuuteen ei pitäisi kannustaa sen itsensä takia. On tasapainotettava 
todennäköisyys, että hanke antaa odotetut tulokset, teknologiaan liittyvien riskien kanssa.

Tarkistus 113
Herbert Reul, Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
21 artikla

Komission teksti Tarkistus

EEPR-tukea annetaan niiden hankkeen 
investointivaiheen osien kustannuksiin, 
jotka liittyvät pelkästään hiilidioksidin 
talteenottoon ja varastointiin, ottaen 
huomioon toiminnasta mahdollisesti 
saatavat tuotot. Tuki voi olla enintään 80 
prosenttia tukikelpoisten 
investointikustannusten kokonaismäärästä.

EEPR-tukea annetaan niiden hankkeen 
investointivaiheen osien kustannuksiin, 
jotka liittyvät pelkästään hiilidioksidin 
talteenottoon ja varastointiin, ottaen 
huomioon toiminnasta mahdollisesti 
saatavat tuotot. Tuki voi olla enintään 80 
prosenttia tukikelpoisten 
investointikustannusten kokonaismäärästä. 
EEPR-tuen saaminen ei estä muita 
rahoituslähteitä.

Or. en
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Tarkistus 114
Amalia Sartori

Ehdotus asetukseksi
21 artikla

Komission teksti Tarkistus

EEPR-tukea annetaan niiden hankkeen 
investointivaiheen osien kustannuksiin, 
jotka liittyvät pelkästään hiilidioksidin 
talteenottoon ja varastointiin, ottaen 
huomioon toiminnasta mahdollisesti 
saatavat tuotot. Tuki voi olla enintään 80 
prosenttia tukikelpoisten 
investointikustannusten kokonaismäärästä.

EEPR-tukea annetaan niiden hankkeen
suunnitteluvaiheen ja investointivaiheen 
osien kustannuksiin, jotka liittyvät 
pelkästään hiilidioksidin talteenottoon ja 
varastointiin. Tuki voi olla enintään 80 
prosenttia tukikelpoisten 
investointikustannusten kokonaismäärästä.

Or. en

Perustelu

Tukikelpoisiin investointikustannuksiin on sisällytettävä myös täysimittaisen hankkeen 
suunnitteluvaiheeseen liittyvät kustannukset. Hankkeen alustava vaihe on tosiaankin 
oleellinen osa laajamittaisen hankkeen toteuttamista.

Tarkistus 115
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Ehdotus asetukseksi
21 artikla

Komission teksti Tarkistus

EEPR-tukea annetaan niiden hankkeen 
investointivaiheen osien kustannuksiin, 
jotka liittyvät pelkästään hiilidioksidin 
talteenottoon ja varastointiin, ottaen 
huomioon toiminnasta mahdollisesti 
saatavat tuotot. Tuki voi olla enintään 80 
prosenttia tukikelpoisten 
investointikustannusten kokonaismäärästä.

EEPR-tukea annetaan niiden hankkeen
suunnitteluvaiheen ja investointivaiheen 
osien kustannuksiin, jotka liittyvät 
pelkästään hiilidioksidin talteenottoon ja 
varastointiin. Tuki voi olla enintään 80 
prosenttia tukikelpoisten 
investointikustannusten kokonaismäärästä.

Or. xm
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Perustelu

Asetusehdotuksen hengessä on tärkeää, että EEPR-ohjelman rahoittamiin kustannuksiin 
sisällytetään Euroopan tasolla täysimittaisen hankkeen suunnitteluvaiheeseen liittyvät 
kustannukset. Itse asiassa alustava suunnitteluvaihe on oleellinen osa laajamittaisen 
yhteisrahoitettavan hankkeen toteuttamista.

Amendment 116
Philippe Busquin

Ehdotus asetukseksi
21 artikla

Komission teksti Tarkistus

EEPR-tukea annetaan niiden hankkeen 
investointivaiheen osien kustannuksiin, 
jotka liittyvät pelkästään hiilidioksidin 
talteenottoon ja varastointiin, ottaen 
huomioon toiminnasta mahdollisesti 
saatavat tuotot. Tuki voi olla enintään 80
prosenttia tukikelpoisten 
investointikustannusten kokonaismäärästä.

EEPR-tukea annetaan niiden hankkeen 
investointivaiheen osien kustannuksiin, 
jotka liittyvät pelkästään hiilidioksidin 
talteenottoon ja varastointiin, ottaen 
huomioon toiminnasta mahdollisesti 
saatavat tuotot. Tuki voi olla enintään 50
prosenttia tukikelpoisten 
investointikustannusten kokonaismäärästä.

Or. en

Tarkistus 117
Mechtild Rothe, Anni Podimata

Ehdotus asetukseksi
21 artikla

Komission teksti Tarkistus

EEPR-tukea annetaan niiden hankkeen 
investointivaiheen osien kustannuksiin, 
jotka liittyvät pelkästään hiilidioksidin 
talteenottoon ja varastointiin, ottaen 
huomioon toiminnasta mahdollisesti 
saatavat tuotot. Tuki voi olla enintään 80
prosenttia tukikelpoisten 
investointikustannusten kokonaismäärästä.

EEPR-tukea annetaan niiden hankkeen 
investointivaiheen osien kustannuksiin, 
jotka liittyvät pelkästään hiilidioksidin 
talteenottoon ja varastointiin, ottaen 
huomioon toiminnasta mahdollisesti 
saatavat tuotot. Tuki voi olla enintään 50
prosenttia tukikelpoisten 
investointikustannusten kokonaismäärästä.
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Or. en

Perustelu

Talteenottosuunnitelman kolmea eri hankealuetta on kohdeltava yhtäläisesti. 
Talteenottosuunnitelmlla pyritään maksimoimaan hyötyjä ja minimoimaan kustannuksia. 
Huomio kiinnitetään liikaa hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin. Veronmaksajien 
rahoja on käytettävä tavalla, joka antaa nopeasti hyötyjä. Alentamalla prosenttiosuutta 
tukikelpoisten investointikustannusten kokonaismäärästä yhteenliitäntöjen ja merellä 
sijaitsevien hankkeiden tasolle voidaan vapauttaa lisärahoitusta lisäämättä 
talteenottosuunnitelman kokonaisrahoitusta.

Tarkistus 118
Fiona Hall, Lena Ek, Dirk Sterckx, Anne Laperrouze

Ehdotus asetukseksi
21 artikla

Komission teksti Tarkistus

EEPR-tukea annetaan niiden hankkeen 
investointivaiheen osien kustannuksiin, 
jotka liittyvät pelkästään hiilidioksidin 
talteenottoon ja varastointiin, ottaen 
huomioon toiminnasta mahdollisesti 
saatavat tuotot. Tuki voi olla enintään 80
prosenttia tukikelpoisten 
investointikustannusten kokonaismäärästä.

EEPR-tukea annetaan niiden hankkeen 
investointivaiheen osien kustannuksiin, 
jotka liittyvät pelkästään hiilidioksidin 
talteenottoon ja varastointiin, ottaen 
huomioon toiminnasta mahdollisesti 
saatavat tuotot. Tuki voi olla enintään 50
prosenttia tukikelpoisten 
investointikustannusten kokonaismäärästä.

Or. en

Perustelu

Tämä muutos on tarpeen, jotta voidaan säilyttää yhdenmukaisuus päästökauppajärjestelmän 
käsittelyssä vahvistettujen periaatteiden kanssa (johdanto-osan 20 kappale), jotka parlamentti 
hyväksyi joulukuussa 2008. 
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Tarkistus 119
Ivo Belet, Dirk Sterckx

Ehdotus asetukseksi
21 artikla

Komission teksti Tarkistus

EEPR-tukea annetaan niiden hankkeen 
investointivaiheen osien kustannuksiin, 
jotka liittyvät pelkästään hiilidioksidin 
talteenottoon ja varastointiin, ottaen 
huomioon toiminnasta mahdollisesti 
saatavat tuotot. Tuki voi olla enintään 80
prosenttia tukikelpoisten 
investointikustannusten kokonaismäärästä.

EEPR-tukea annetaan niiden hankkeen 
investointivaiheen osien kustannuksiin, 
jotka liittyvät pelkästään hiilidioksidin 
talteenottoon ja varastointiin, ottaen 
huomioon toiminnasta mahdollisesti 
saatavat tuotot. Tuki voi olla enintään 50
prosenttia tukikelpoisten 
investointikustannusten kokonaismäärästä.

Or. en

Tarkistus 120
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
21 artikla

Komission teksti Tarkistus

EEPR-tukea annetaan niiden hankkeen 
investointivaiheen osien kustannuksiin, 
jotka liittyvät pelkästään hiilidioksidin 
talteenottoon ja varastointiin, ottaen 
huomioon toiminnasta mahdollisesti 
saatavat tuotot. Tuki voi olla enintään 80
prosenttia tukikelpoisten 
investointikustannusten kokonaismäärästä.

EEPR-tukea annetaan niiden hankkeen 
investointivaiheen osien kustannuksiin, 
jotka liittyvät pelkästään hiilidioksidin 
talteenottoon ja varastointiin, ottaen 
huomioon toiminnasta mahdollisesti 
saatavat tuotot. Tuki voi olla enintään 50
prosenttia tukikelpoisten 
investointikustannusten kokonaismäärästä.

Or. en
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Tarkistus 121
Amalia Sartori

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

EEPR-tuki ei vaikuta muuhun 
yhteisrahoitukseen jäsenvaltioiden 
toimesta tai yhteisön muista välineistä 
edellyttäen, että yhteisön ja kansallisten 
välineiden rahoittama kokonaissumma ei 
ylitä 80 prosenttia tukikelpoisten 
kustannusten kokonaismäärästä. 

Or. en

Perustelu

Mahdollisten tulkintaa koskevien epäilysten välttämiseksi on tarpeen selventää – niin kuin 
päästökauppajärjestelmää koskevassa tarkistetussa direktiivissä tehtiin – että 
esittelyhankkeita voidaan rahoittaa myös jäsenvaltioiden toimesta ja/tai yhteisön muiden 
välineiden kautta. Tämä vahvistaisi luottamusta investointeihin hiilidioksidin talteenotto- ja 
varastointiteknologiaan, koska hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin toteuttamista 
pidetään strategisen tärkeänä yhteisön ilmastonmuutostavoitteiden saavuttamiselle.

Tarkistus 122
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

EEPR-tuki ei vaikuta muuhun 
yhteisrahoitukseen jäsenvaltioiden 
toimesta tai yhteisön muista välineistä

Or. xm

Perustelu

On tarpeen selventää, kuten päästökauppajärjestelmää koskevassa muutetussa direktiivissä 
on tehty, että tällaisia hankkeita voidaan rahoittaa myös jäsenvaltioiden toimesta ja/tai 
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yhteisön muilla välineillä, ja välttää siten mahdolliset kyseisen tekstin tulkintaa koskevat 
epäilykset ja auttaa luomaan tarvittava luottamuksen ilmapiiri hiilidioksidin talteenotto- ja 
varastointiteknologiaa koskevia investointeja kohtaan, jota teknologiaa pidetään strategisen 
tärkeänä yhteisön ilmastonmuutoksen vastustamista koskevien tavoitteiden saavuttamiselle.

Tarkistus 123
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio valitsee 18 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun ehdotuspyynnön perusteella ja 
28 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen EEPR-tukea saavat 
ehdotukset ja määrittelee myönnettävän 
EEPR-tuen määrän. Komissio täsmentää 
tuen edellytykset sekä toteutukseen 
sovellettavat säännöt.

1. Komissio valitsee 18 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun ehdotuspyynnön perusteella ja 
28 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen EEPR-tukea saavat 
ehdotukset ja määrittelee myönnettävän 
EEPR-tuen määrän. Komissio määrittää 
tuen edellytykset ja menetelmät 
ehdotuksien toteutuksen osalta. Komissio
laatii varallaololuetteloita ehdotuksille.

Or. en

Perustelu

Tarkistus 124
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio julkaisee joka kolmas 
kuukausi kertomuksen, jossa on päivitetty 
luettelo ehdotuksista ja niiden 
rakentamisen odotettavissa olevat 
aloittamispäivämäärät.

Or. en
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Perustelu

Useimpia liitteissä A, B, C ja D lueteltuja hankkeita ei toteuteta vaaditussa ajassa ja sen 
vuoksi niillä ei ole välitöntä positiivista vaikutusta talouteen ja työllisyyteen. Toisaalta 
uusiutuvien energialähteiden sektori ja tarkemmin sanottuna aurinkoenergiasektori voi 
tarjota esittelyhankkeita, joiden rakentaminen voi alkaa välittömästi ja joilla voi olla 
vaikutusta sekä energia- että talousalaan. Komission olisi annettava uusi liite E, jossa on 
uusiutuvia energialähteitä ja tarkemmin sanottuna aurinkoenergiaa koskevia ehdotuksia.

Tarkistus 125
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Jos joku pääluetteloon sisällytetyistä 
ehdotuksista viivästyy niin, että fyysinen 
rakentaminen ei voi alkaa ennen 
kesäkuun 30 päivää 2010, ne 
varallaololuettelon ehdotukset, jotka 
edellyttävät samansuuruista 
tukirahoitusta, sisällytetään pääluetteloon 
välitöntä käynnistämistä varten.

Or. en

Perustelu

Useimpia liitteissä A, B, C ja D lueteltuja hankkeita ei toteuteta vaaditussa ajassa ja sen 
vuoksi niillä ei ole välitöntä positiivista vaikutusta talouteen ja työllisyyteen. Toisaalta 
uusiutuvien energialähteiden sektori ja tarkemmin sanottuna aurinkoenergiasektori voi 
tarjota esittelyhankkeita, joiden rakentaminen voi alkaa välittömästi ja joilla voi olla 
vaikutusta sekä energia- että talousalaan. Komission olisi annettava uusi liite E, jossa on 
uusiutuvia energialähteitä ja tarkemmin sanottuna aurinkoenergiaa koskevia ehdotuksia.
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Tarkistus 126
Mechtild Rothe, Anni Podimata

Ehdotus asetukseksi
II luku – 3 a jakso (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 A JAKSO
ÄLYKKÄÄN ENERGIAN KAUPUNGIT

22 a artikla
Älykkään energian kaupungeille 
myönnetään EEPR-tukea 
ehdotuspyynnön perusteella, joka 
rajoittuu toimiin, joilla toteutetaan 
liitteessä olevassa C a osassa lueteltuja 
hankkeita (uusi).

Or. en

Perustelu

Kaupunkialueilla, joissa asuu 80 prosenttia EU:n kansalaisista ja joiden osuus 
kasvihuonepäästöistä on 70 prosenttia, on keskeinen tehtävä ilmastonmuutoksen 
vastustamisessa. Toimenpideluettelosta poistettiin komission alun perin esittämä 
500 miljoonan euron tuki elvytyssuunnitelmasta kaupungeille. Paikallisella tasolla on 
kuitenkin valtavat mahdollisuudet kestäviin energiainvestointeihin, jotka luovat työpaikkoja ja 
auttavat saavuttamaan nopeammin ilmasto- ja energiatavoitteet.

Tarkistus 127
Hannes Swoboda

Ehdotus asetukseksi
II luku – 3 a jakso (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 A JAKSO
22a artikla

1. Energiansäästöä ja energiatehokkuutta 
koskevien hankkeiden rahoittamisessa eri 
rahoituslaitosten, varsinkin EIP:n ja 
EIR:n, on toimittava läheisessä 
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yhteistyössä keskenään.
2. Tämän lisäksi paikallisviranomaisten 
on toimittava keskenään läheisessä 
yhteistyössä toteutettaessa merkityksellisiä 
hankkeita ja eri ohjelmia, kuten älykkäitä 
kaupunkeja koskevaa ohjelmaa, jota 
pidetään rahoitettavana hankkeena. 
Hankkeisiin kuuluvat ne, jotka 
kohdistuvat paikalliseen kestävään 
energiaan ja ilmastorahastoihin, suoriin 
lainoihin EU:n kaupungeille ja 
paikallisille pankeille kestävyyttä 
edistäviin toimiin, paikallisiin energia- ja 
ilmastovirastoihin ja tietoisuutta lisääviin 
kampanjoihin älykkään energian 
rakennusmarkkinoilla.

Or. en

Perustelu

Yhteistyössä eri investontimahdollisuuksien kanssa tämän asetuksen mukaisia hankkeita 
voidaan voimistaa.

Tarkistus 128
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
III luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

III luku III luku

YHTEISET SÄÄNNÖKSET YHTEISET SÄÄNNÖKSET

SUORAT AVUSTUKSET JA 
INNOVATIIVISET 

RAHOITUSVÄLINEET

Or. en
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Perustelu

Sen sijaan, että jokaisesta mahdollisesta alaohjelmasta annettaisiin hyvin tarkkoja 
säännöksiä, niin kuin komissio ehdottaa, parempi ja helpompi ehdotus on, että annetaan 
horisontaalisia säännöksiä, jotka kattavat kaikki alaohjelmat. Sen vuoksi olemme korvanneet 
koko II luvun joukolla yleisiä säännöksiä III luvussa. Tällä tarkistuksella ehdotetaan näitä 
yleisiä säännöksiä.

Tarkistus 129
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
22 a artikla (uusi) – III luvun otsikon jälkeen

Komission teksti Tarkistus

22 a artikla
Tukikelpoisuus

1. Tukikelpoisia EEPR-tukeen ovat 
ainoastaan ehdotukset, jotka koskevat 
hankkeiden toteuttamista 1 artiklan 
piiriin kuuluvilla aloilla.
2. Hankekohtaisesti ehdotuksia voivat 
toimittaa:
a) jäsenvaltiot tai EU:n kaupungit, joko 
yksin tai yhdessä;
b) julkiset tai yksityiset yritykset tai tahot, 
joko yksin tai yhdessä, sen jäsenvaltion 
(jäsenvaltioiden) ja/tai toimivaltaisten 
viranomaisten (kaupungit, maakunnat, 
alueet) suostumuksella, jota (joita) hanke 
suoranaisesti koskee; tai
c) kansainväliset organisaatiot, joko yksin 
tai yhdessä, kaikkien niiden 
jäsenvaltioiden ja/tai toimivaltaisten 
viranomaisten (kaupungit, maakunnat, 
alueet) suostumuksella, joita hanke 
suoranaisesti koskee; tai
d) yhteisyritys kaikkien niiden 
jäsenvaltioiden ja/tai toimivaltaisten 
viranomaisten (kaupungit, maakunnat, 
alueet) suostumuksella, joita hanke 
suoranaisesti koskee; tai
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e) yhteisyritykset, joko yksin tai yhdessä;
2. Luonnollisten henkilöiden esittämät 
ehdotukset eivät ole tukikelpoisia.

Or. en

Tarkistus 130
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
22 b artikla (uusi) – III luvun otsikon jälkeen

Komission teksti Tarkistus

22 b artikla
Valinta- ja myöntämisperusteet

1. Arvioidessaan ehdotuspyynnön 
mukaisesti saatuja ehdotuksia komissio 
soveltaa omia ansioita koskevaa 
periaatetta, joka perustuu seuraaviin 
perusteisiin:
– hankkeen kehitysaste, erityisesti se, 
voidaanko työt aloittaa pian ja sitoutua 
käyttämään huomattava osuus hankkeen 
menoista vuoden 2010 loppuun mennessä 
sekä osoittaa, että on mahdollista laatia 
toteutettavuustutkimuksia sekä 
valmistelevia ja teknisiä tutkimuksia ja 
hankkia luvat kesäkuuhun 2010 
mennessä;
– mahdollisuus synnyttää pitkällä 
aikavälillä energiavarmuuteen ja 
ilmastonmuutosta koskeviin tavoitteisiin 
liittyviä yhteiskunnallisia hyötyjä, 
erityisesti edistämällä uusiutuvia 
energialähteitä ja energiatehokkuutta;
– lähestymistavan uskottavuus ja tekninen 
sopivuus ja rahoitusjärjestelyn 
luotettavuus hankkeen koko 
investointivaiheen osalta, erityisesti 
todennäköisesti syntyvien työpaikkojen 
määrä, kotimainen verokerroin ja 
alikäytettyjen henkilöstövoimavarojen ja 
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luonnonvarojen käyttäminen.

Or. en

Tarkistus 131
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
22 c artikla (uusi) – III luvun otsikon jälkeen

Komission teksti Tarkistus

22 c artikla
Rahoitusehdot

1. EEPR-tukea annetaan tekniseen 
tukeen ja hankkeiden rakentamiseen 
liittyviin kustannuksiin ottaen tarvittaessa 
huomion toiminnasta mahdollisesti 
saatavat tuotot.
Liitteessä olevaan ohjeelliseen 
hankeluetteloon sisältyvien hankkeiden 
tapauksessa EEPR-tuki, joka lasketaan 
kuhunkin hankkeeseen myönnettävien 
suorien tukien ja innovatiivisten 
rahoitusvälineiden summana, ei saa 
ylittää liitteessä asetettuja EEPR-tuen 
enimmäismääriä.
3. Suora EEPR-tuki ei saa ylittää 
50 prosenttia hankkeen tukikelpoisista 
investointikustannuksista.

Or. en

Tarkistus 132
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
22 d artikla (uusi) – III luvun otsikon jälkeen

Komission teksti Tarkistus

22 d artikla
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Päätöksentekovälineet
1. Ehdotuspyynnön jälkeen komissio 
valitsee tarvittaessa liitteessä olevan 
ohjeellisen luettelon perusteella 
ehdotukset, jotka saavat EEPR-tukea, 
arvioituaan, noudatetaanko hankkeissa 
22 a artiklassa tarkoitettuja 
tukikelpoisuusperusteita ja 22 b artiklassa 
tarkoitettuja valinta- ja 
myöntämisperusteita, ja päättää 
myönnettävän EEPR-tuen määrän. 
Edellytykset ja keinot niiden 
toteuttamiseksi on eriteltävä komission ja 
edunsaajien välisessä 
yhteistyösopimuksessa. Komissio ilmoittaa 
myönnettävästä EEPR-tuesta tuensaajille.
2. EEPR-tuki myönnetään suoria tukia 
koskevien sopimusten perusteella tai 
23 artiklassa tarkoitettujen innovatiivisten 
rahoitusvälineiden avulla.

Or. en

Tarkistus 133
Hannes Swoboda

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Osa liitteessä luetelluille hankkeille 
annettavasta yhteisön avustuksesta voidaan 
toteuttaa rahoitusosuutena Euroopan 
investointipankin varoista rahoitettavaan 
soveltuvaan välineeseen. Tämä 
rahoitusosuus on korkeintaan 500 
miljoonaa euroa.

1. Osa liitteessä lueteltujen kaltaisille
hankkeille annettavasta yhteisön 
avustuksesta voidaan toteuttaa 
rahoitusosuutena Euroopan 
investointipankin varoista rahoitettavaan 
soveltuvaan välineeseen. Tämä 
rahoitusosuus on korkeintaan 500 
miljoonaa euroa.

Or. en
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Perustelu

Liitettä on muutettava vastaavasti.

Tarkistus 134
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
23 artikla

Komission teksti Tarkistus

Muu EEPR-tuki ja muut rahoitusvälineet EEPR-tuki innovatiivisten 
rahoitusvälineiden kautta

1. Osa liitteessä luetelluille hankkeille 
annettavasta yhteisön avustuksesta 
voidaan toteuttaa rahoitusosuutena 
Euroopan investointipankin varoista 
rahoitettavaan soveltuvaan välineeseen.
Tämä rahoitusosuus on korkeintaan 500 
miljoonaa euroa.

1. Yhteisö tarjoaa rahoitustukea EIP:n, 
EIR:n tai muiden julkisten pankkien 
omista varoistaan soveltuvien 
rahoitusvälineiden kautta myöntämiin 
lainoja, vakuuksia, suoria 
pääomasijoituksia tai muita 
rahoitustuotteita koskeviin varauksiin 
sekä kohdennettaviin pääomiin.

Komissio kehittää näitä välineitä yhdessä 
EIP:n, EIR:n ja muiden alan kokemusta 
omaavien julkisten pankkien kanssa.
1 a. Euroopan unionin talousarviosta 
EIP:lle, EIR:lle ja muille julkisille 
pankeille maksetut rahoitusosuudet ovat 
50 prosenttia 3 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetusta rahoituksen 
kokonaiskehyksestä, eli 1 875 miljoonaa 
euroa. Asianomaiset rahoituslaitokset 
maksavat vastaavan määrän.
Välineen keskeiset ehdot ja menettelyt, 
myös seuranta ja valvonta, vahvistetaan 
komission, EIP:n, EIR:n ja 
toimivaltaisten julkisten pankkien 
yhteistyösopimuksessa.

Yhteisön rahoitusriski
lainavakuusvälineen tai muun 
rahoitusvälineen osalta hallinnolliset 
maksut ja muut tukikelpoiset kustannukset 
mukaan lukien rajoittuu kyseiseen 
välineeseen osoitettuun yhteisön 

2. Yhteisön rahoitusriski välineen osalta 
hallinnolliset maksut ja muut tukikelpoiset 
kustannukset mukaan lukien rajoittuu 
kyseiseen välineeseen osoitettuun yhteisön 
rahoitusosuuteen, eikä Euroopan unionin 
yleiseen talousarvioon voi kohdistua muita 
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rahoitusosuuteen, eikä Euroopan unionin 
yleiseen talousarvioon voi kohdistua muita 
vastuuvaateita.

vastuuvaateita.

3. Komissio päättää 28 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen kyseiselle välineelle 
annettavan EEPR-tuen määrästä. 
Komissio ja Euroopan investointipankki 
laativat yhteisymmärryspöytäkirjan, jossa 
määritellään tuen edellytykset sekä 
mainitun päätöksen täytäntöönpanoon 
sovellettavat säännöt.

Or. en

Tarkistus 135
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Ehdotus asetukseksi
23 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

23 a artikla
Tukikelpoisuus- ja valintaperusteet muille 

uusiutuvia energialähteitä ja älykkäitä 
kaupunkeja koskeville hankkeille

Asetuksen 3 artiklan 2 kohdassa 
säädettyjen ehtojen mukaisesti rahoitetut 
ehdotukset ovat kelpoisia EEPR-tukeen, 
jos ne täyttävät seuraava edellytykset:
– ne on esittänyt yksi tai useampi EU:n 
kaupunki;
– ne on suunniteltu aloitettaviksi ennen 
vuoden 2011 loppua;
– niiden tarkoituksena on parantaa 
energiatehokkuutta ja edistää muita 
uusiutuvia energialähteitä erityisesti 
rakennus- ja liikennesektorilla, mikä 
johtaa EU:n talouden sekä lyhyen 
aikavälin piristymiseen että pitkän 
aikavälin rakennemuutokseen.



PE421.268v01-00 82/100 AM\772702FI.doc

FI

Or. en

Tarkistus 136
Ivo Belet, Dirk Sterckx

Ehdotus asetukseksi
26 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

26 a artikla
Jäsenvaltioiden taloudelliset vastuut

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava 
hankkeiden teknisestä seurannasta ja 
varainhoidon valvonnasta tiiviissä 
yhteistyössä komission kanssa ja 
varmennettava hankkeissa tai hankkeiden 
osissa aiheutuneiden kulujen määrä sekä 
se, että kulut ovat tämän asetuksen 
mukaisia. Jäsenvaltiot voivat pyytää 
komissiota osallistumaan paikan päällä 
tehtäviin tarkastuksiin.
2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle, mitä toimenpiteitä ne ovat 
toteuttaneet 1 kohdan noudattamiseksi, ja 
kuvattava erityisesti tarkastus-, hallinta-
ja seurantajärjestelmät, jotka ne ovat 
ottaneet käyttöön hankkeiden 
asianmukaisen toteutuksen ja niihin 
liittyvien menojen laillisuuden ja 
asianmukaisuuden varmistamiseksi.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden taloudellisten vastuiden olisi koskettava kaikkia hankkeita eikä ainoastaan 
kaasu- ja sähköyhteyshankkeita. Sen vuoksi 12 artikla on korvattava (luku III).
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Tarkistus 137
Lena Ek, Dirk Sterckx, Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio suorittaa 30 päivään 
syyskuuta 2010 mennessä EEPR-
ohjelman puolen välin arvioinnin sen 
arvioimiseksi, onko määrärahoja käytetty 
tehokkaasti. Varat, joita ei ole vielä 
sidottu tai varattu meneillään oleviin 
tarjouksiin, on ohjattava uudelleen 
muihin uusiutuvia energialähteitä ja 
energiatehokkuutta koskeviin 
hankkeisiin, myös älykkäisiin 
kaupunkeihin.

Or. en

Tarkistus 138
Claude Turmes, Rebecca Harms

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

Komission teksti Tarkistus

c a) energiatehokkuushankkeiden osalta 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin (EY) N:o 2006/32 16 artiklalla 
sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin (EY) N:o 2002/91 14 artiklalla 
perustettu komitea.

Or. en
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Tarkistus 139
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

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

Komission teksti Tarkistus

c a) älykkäiden kaupunkien osalta 
Covenant of Mayors -verkosto.

Or. en

Tarkistus 140
Mechtild Rothe, Anni Podimata

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

Komission teksti Tarkistus

c a) älykkään energian kaupunkien osalta 
Covenant of Mayors -verkosto.

Or. en

Tarkistus 141
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan 
päätöksen 1999/468/EY 4 ja 7 artiklaa 
ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 
artiklan säännökset.

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan 
päätöksen 1999/468/EY 5a artiklassa 
säädettyä menettelyä.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 
kohdassa tarkoitettu määräaika 
vahvistetaan yhdeksi kuukaudeksi.

Or. en
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Tarkistus 142
Atanas Paparizov, Marusya Ivanova Lyubcheva

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Komissio laatii rahoitusarvion 
äskettäisten kaasukriisien vaikutuksista 
jäsenvaltioihin ja ottaa tulokset huomioon 
tulevassa työssään yhteisön 
energiapolitiikan alalla.

Or. en

Tarkistus 143
Ivo Belet, Dirk Sterckx

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio suorittaa 30 päivään 
syyskuuta 2010 mennessä EEPR-
ohjelman puolen välin arvioinnin sen 
arvioimiseksi, onko määrärahoja käytetty 
tehokkaasti. Varat, joita ei ole vielä 
sidottu tai varattu meneillään oleviin 
tarjouksiin, on ohjattava uudelleen 
uusiutuvia energialähteitä koskeviin 
hankkeisiin, joita voidaan käyttää 
merituulienergian tukemiseen.

Or. en

Perustelu

Varoja, joita ei ole vielä sidottu, voidaan käyttää uusiutuvia energialähteitä koskevan 
teknologian edistämiseen.
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Tarkistus 144
Philippe Busquin

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio suorittaa 30 päivään 
syyskuuta 2010 mennessä EEPR-
ohjelman puolen välin arvioinnin sen 
arvioimiseksi, onko määrärahoja käytetty 
tehokkaasti. Varat, joita ei ole varattu 
meneillään oleviin tarjouksiin, on 
ohjattava uudelleen uusiutuvia 
energialähteitä koskeviin hankkeisiin, 
joita voidaan käyttää merituulienergian 
tukemiseen.

Or. en

Perustelu

Varat, joita ei ole vielä sidottu voidaan käyttää uusiutuvia energialähteitä hyödyntävien 
teknologioiden edistämiseen. 

Tarkistus 145
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
30 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio valvoo tämän asetuksen 
täytäntöönpanoa. Komissio toimittaa 
alustavan talousarvioesityksen esittäessään 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle
vuosittain kertomuksen ohjelman 
toteuttamisesta.

Komissio valvoo tämän asetuksen 
täytäntöönpanoa. Komissio toimittaa myös
alustavan talousarvioesityksen esittäessään 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle
puolivuosittain kertomuksen ohjelman 
toteuttamisesta.

Ensimmäisessä kappaleessa tarkoitettujen 
raportointivelvollisuuksien lisäksi 
komissio antaa Euroopan parlamentin tai 
neuvoston pyynnöstä yksityiskohtaisia 
tietoja EEPR-tuen käytöstä, myös 



AM\772702FI.doc 87/100 PE421.268v01-00

FI

innovatiivisten rahoitusvälineiden kautta, 
sekä kunkin hankkeen toteuttamisesta, 
myös niiden kehittämisvaiheesta, ja 
konkreettisista luvuista erityisesti 
rahoitussuunnitelman osalta.

Or. en

Tarkistus 146
Eugenijus Maldeikis

Ehdotus asetukseksi
30 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

30 a artikla
Tulevaisuudennäkymät

1. Komissio laatii uuden ohjelman, jolla 
taloutta elvytetään myöntämällä yhteisön 
rahoitustukea energia-alan hankkeille 
vuoden 2010 jälkeen.
2. Komissio ottaa uutta ohjelmaa 
laatiessaan huomioon nykyiset 
taloudelliset ja poliittiset olosuhteet ja 
järjestää kuulemisia kaikkien 
asianosaisten osapuolien ja 
asiantuntijoiden kanssa, mutta ennen sitä 
tekee vaikutustenarvioinnin sen 
määrittämiseksi, mitkä ovat kaikkein 
kiireellisimpiä alueita investoinneille. 
3. Samalla komissio kehittää voimakkaita 
ja merkityksellisiä rahoitusmekanismeja 
uutta ohjelmaa varten.

Or. en
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Tarkistus 147
Claude Turmes, Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
Liite – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tukikelpoiset hankkeet Tukikelpoisten hankkeiden avoin luettelo

Or. en

Tarkistus 148
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
Liite
Komission teksti

A. YHTEENLIITÄNNÄT

1. Kaasuyhdysputket

Hanke Tuettujen hankkeiden sijainti Suunniteltu 
yhteisön 
rahoitus
(milj. euroa)

Eteläinen kaasulinja

NABUCCO1

ITGI – Poseidon

Itävalta, Unkari, Bulgaria, 
Saksa, Romania
Italia, Kreikka 

250

100
Itämeren yhteys

Skanled Puola, Tanska, Ruotsi 150
Nesteytetyn maakaasun verkosto

Nesteytetyn maakaasun vastaanottoterminaali 
Puolan rannikolla Świnoujścien satamassa 

Puola 80

Keski- ja Kaakkois-Eurooppa

Slovakian ja Unkarin välinen yhdysputki
(Vel’ký Krtíš – Balassagyarmat)
Kaasunsiirtojärjestelmä Sloveniassa Itävallan rajan 
ja Ljubljanan välillä (poislukien osuus Rogatec–

Slovakia, Unkari

Slovenia

25

40

                                               
1 Tämä tuki voidaan kanavoida Euroopan investointipankin tuen rinnalla.
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Kidričevo) 
Bulgarian ja Kreikan välinen yhdysputki
(Haskovo–Komotini)
Romanian ja Unkarin välinen yhdysputki
Kaasunvarastointikapasiteetin laajentaminen Tšekin 
siirtokeskuksessa
Infrastruktuuri ja laitteistot, jotka mahdollistavat 
kaasun virtauksen lännestä itään lyhytaikaisten 
toimitushäiriöiden aikana

Bulgaria, Kreikka

Romania, Unkari
Tšekki

Kaikki jäsenvaltiot

20

30
25

20

Välimeri
Ranskan kaasuverkon vahvistaminen Afrikka–
Espanja–Ranska-akselilla

Ranska 150

Pohjanmeren alue
Saksa–Belgia–Yhdistynyt kuningaskunta -putki
Ranskan ja Belgian välinen yhteys

Belgia
Ranska, Belgia

35
100

YHT. 1025

2. Rajayhdysjohdot

Hanke Tuettujen hankkeiden 
sijainti

Suunniteltu 
yhteisön 
rahoitus
(milj. euroa)

Itämeren yhteys

Estlink-2
Ruotsin ja Baltian maiden välinen yhteys ja Baltian 
maiden verkon lujittaminen

Viro, Suomi
Ruotsi, Latvia, Liettua

100
175

Keski- ja Kaakkois-Eurooppa

Halle/Saale – Schweinfurt Saksa 50
Välimeri

Portugalin ja Espanjan välisen yhteyden 
vahvistaminen
Ranskan ja Espanjan välinen yhteys (Baixas –
Sta Llogaia)
Uusi 380 kV:n merenalainen vaihtovirtakaapeli 
Sisilian ja Manner-Italian välillä (Sorgente–
Rizziconi)

Portugali
Ranska, Espanja
Italia

30
150
100

Pohjanmeren alue

Irlannin ja Walesin välinen yhteys Irlanti, Yhdistynyt 
kuningaskunta

100

YHT. 705

3. Pieniä saaria koskevat hankkeet
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Pieniä eristyneitä saaria koskevat hankkeet Kypros, Malta 20

B. MERITUULIVOIMAHANKKEET

Hanke Kapasite
etti

Tuettujen 
hankkeiden sijainti

Suunniteltu
yhteisön 
rahoitus 
(milj. euroa)

1) Merituulivoiman liittäminen verkkoon
Baltic I ja II – Kriegers Flak I, II, III
Perustuu kehitteillä oleviin hankkeisiin. 
Rahoituksella pyritään varmistamaan, 
että yhteisen yhteenliitäntäratkaisun 
luomiseen saadaan tarvittavat lisävarat.

1.5 GW Tanska, Ruotsi, 
Saksa, Puola

150

1.2. Pohjanmeren verkko
Offshore-verkon modulaarinen 
kehittäminen, virtuaalisen offshore-
voimalaitoksen demonstrointi.

1 GW Yhdistynyt 
kuningaskunta, 
Alankomaat, Saksa, 
Irlanti, Tanska

150

2) Uudet turbiinit, rakenteet ja komponentit, valmistuskapasiteettien optimointi 
2.1 Alpha Ventus/Bard Offshore 1
Perustuu kehitteillä oleviin hankkeisiin. 
Uuden sukupolven 6–7 MW:n turbiinit ja 
innovatiiviset rakenteet, jotka sijaitsevat 
kaukana rannikosta (enimmillään 
100 km) syvissä vesissä (enimmillään 
40 m). 

0.5 GW Saksa, Puola 150

2.2 Aberdeenin merituulipuisto
(Euroopan testauskeskus)
Perustuu kehitteillä olevaan hankkeeseen 
– usean megawatin turbiinien testaus. 
Innovatiivisten rakenteiden ja 
tukirakenteiden kehittäminen, mukaan 
luettuna merituulivoiman 
tuotantolaitteiden valmistuskapasiteettien 
optimointi. Tähtäimessä on koon 
kasvattaminen 100 megawattiin.

0.25 GW Yhdistynyt 
kuningaskunta

40

2.3 Thornton Bank
Perustuu kehitteillä olevaan hankkeeseen. 
Kuudennessa puiteohjelmassa 
yhteisrahoitetun Downvind-hankkeen 
tulosten hyödyntäminen. Downvind-
laitteistojen turbiinien suurentaminen 
(5 MW) syvissä vesissä (enimmillään 
30 m) vähäisin maisemavaikutuksin 
(enintään 30 km).

90MW Belgia 10
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YHT. 500

C. HIILIDIOKSIDIN TALTEENOTTOON JA VARASTOINTIIN LIITTYVÄT 
HANKKEET

Hankkeen nimi ja sijainti
Suunniteltu

yhteisön
rahoitus 
(milj. euroa) 
Polttoaine

Polttoai
ne

Kapasiteett
i

Talteenott
otekniikk
a 

Varastointiratka
isu

Huerth Hiili 450 MW IGCC Suolainen 
pohjavesiesiinty
mä

Jaenschwalde

Saksa 250

Hiili 500 MW Oxyfuel Öljy-/kaasukentät
Eemshaven Hiili 1200 MW IGCC Öljy-/kaasukentät
Rotterdam Hiili 1080 MW PC Öljy-/kaasukentät
Rotterdam

Alankomaat 250

Hiili 800 MW PC Öljy-/kaasukentät
Belchatow Puola 250 Hiili 858 MW PC Suolainen 

pohjavesiesiinty
mä

Compostella Espanja 
(Portugalin 
kanssa)

250 Hiili 500 MW Oxyfuel Suolainen 
pohjavesiesiinty
mä

Kingsnorth Hiili 800 MW PC Öljy-/kaasukentät
Longannet Hiili 3390 MW PC Suolainen 

pohjavesiesiinty
mä

Tilbury Hiili 1600 MW PC Öljy-/kaasukentät
Hatfield 
(Yorkshire)

Yhdistynyt 
kuningasku
nta

250

Hiili 900 MW IGCC Öljy-/kaasukentät

TOTAL 1 250

Parlamentin tarkistus

A. YHTEENLIITÄNNÄT

1. Kaasuyhdysputket

Hanke Tuettujen hankkeiden sijainti Suunniteltu 
yhteisön 
rahoitus
(milj. euroa)

Eteläinen kaasulinja

NABUCCO1

ITGI – Poseidon

Itävalta, Unkari, Bulgaria, 
Saksa, Romania
Italia, Kreikka 

250

115
                                               
1 Tämä tuki voidaan kanavoida Euroopan investointipankin tuen rinnalla.
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Itämeren yhteys

Skanled Puola, Tanska, Ruotsi 165
Nesteytetyn maakaasun verkosto

Nesteytetyn maakaasun vastaanottoterminaali 
Puolan rannikolla Świnoujścien satamassa 

Puola 100

Keski- ja Kaakkois-Eurooppa

Slovakian ja Unkarin välinen yhdysputki
(Vel’ký Krtíš – Balassagyarmat)
Kaasunsiirtojärjestelmä Sloveniassa Itävallan rajan 
ja Ljubljanan välillä (poislukien osuus Rogatec–
Kidričevo) 
Bulgarian ja Kreikan välinen yhdysputki
(Haskovo–Komotini)
Romanian ja Unkarin välinen yhdysputki
Kaasunvarastointikapasiteetin laajentaminen Tšekin 
siirtokeskuksessa
Infrastruktuuri ja laitteistot, jotka mahdollistavat 
kaasun virtauksen vastakkaiseen suuntaan 
lyhytaikaisten toimitushäiriöiden aikana

Slovakia – Puola -yhteenliitäntä

Unkari – Kroatia -yhteenliitäntä

Bulgaria – Romania -yhteenliitäntä

Slovakia, Unkari

Slovenia

Bulgaria, Kreikka

Romania, Unkari
Tšekki

Itävalta, Bulgaria, Tšekki, 
Viro, Suomi, Kreikka, Unkari, 
Latvia, Liettua, Luxemburg, 
Puola, Romania, Slovakia

Slovakia, Puola

Unkari

Bulgaria, Romania

40

50

50

40
40

100

30

30

20

Välimeri
Ranskan kaasuverkon vahvistaminen Afrikka–
Espanja–Ranska-akselilla

Ranska 200

GALSI (Algeria–Italia-kaasuputki) Italia 100

Pohjanmeren alue
Saksa–Belgia–Yhdistynyt kuningaskunta -putki
Ranskan ja Belgian välinen yhteys

Belgia
Ranska, Belgia

35
200

YHT. 1565

2. Rajayhdysjohdot

Hanke Tuettujen hankkeiden 
sijainti

Suunniteltu 
yhteisön 
rahoitus
Polttoaine
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Itämeren yhteys

Estlink-2
Ruotsin ja Baltian maiden välinen yhteys ja Baltian 
maiden verkon lujittaminen

Viro, Suomi
Ruotsi, Latvia, Liettua

100
175

Keski- ja Kaakkois-Eurooppa

Halle/Saale – Schweinfurt Saksa 50
Välimeri

Portugalin ja Espanjan välisen yhteyden 
vahvistaminen
Ranskan ja Espanjan välinen yhteys (Baixas –
Sta Llogaia)
Uusi 380 kV:n merenalainen vaihtovirtakaapeli 
Sisilian ja Manner-Italian välillä (Sorgente–
Rizziconi)

Portugali
Ranska, Espanja
Italia

30
150
100

Pohjanmeren alue

Irlannin ja Walesin välinen yhteys Irlanti, Yhdistynyt 
kuningaskunta

100

Malta–Italia-sähköyhteys Malta/Italia 20
YHT. 725

3. Pieniä saaria koskevat hankkeet
Pieniä eristyneitä saaria koskevat hankkeet Kypros, Malta 10

B. MERITUULIVOIMAHANKKEET

Hanke Kapasite
etti

Tuettujen 
hankkeiden sijainti

yhteisön
rahoitus 
(milj. euroa) 
Polttoaine

1) Merituulivoiman liittäminen verkkoon
Baltic I ja II – Kriegers Flak I, II, III
Perustuu kehitteillä oleviin hankkeisiin. 
Rahoituksella pyritään varmistamaan, 
että yhteisen yhteenliitäntäratkaisun 
luomiseen saadaan tarvittavat lisävarat.

1.5 GW Tanska, Ruotsi, 
Saksa, Puola

150

1.2. Pohjanmeren verkko
Offshore-verkon modulaarinen 
kehittäminen, virtuaalisen offshore-
voimalaitoksen demonstrointi.

1 GW Yhdistynyt 
kuningaskunta, 
Alankomaat, Saksa, 
Irlanti, Tanska, 
Belgia, Ranska

150

2) Uudet turbiinit, rakenteet ja komponentit, valmistuskapasiteettien optimointi
2.1 Alpha Ventus/Borkumin alue - 0.5 GW Saksa, Tanska 150
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Bard 1
Perustuu kehitteillä oleviin hankkeisiin. 
Uuden sukupolven 6–7 MW:n turbiinit ja 
innovatiiviset rakenteet, jotka sijaitsevat 
kaukana rannikosta (enimmillään 
100 km) syvissä vesissä (enimmillään 
40 m). 
2.2 Aberdeenin merituulipuisto
(Euroopan testauskeskus)
Perustuu kehitteillä olevaan hankkeeseen 
– usean megawatin turbiinien testaus. 
Innovatiivisten rakenteiden ja 
tukirakenteiden kehittäminen, mukaan 
luettuna merituulivoiman 
tuotantolaitteiden valmistuskapasiteettien 
optimointi. Tähtäimessä on koon 
kasvattaminen 100 megawattiin.

0.25 GW Yhdistynyt 
kuningaskunta

40

2.3 Thornton Bank
Perustuu kehitteillä olevaan hankkeeseen. 
Kuudennessa puiteohjelmassa 
yhteisrahoitetun Downvind-hankkeen 
tulosten hyödyntäminen. Downvind-
laitteistojen turbiinien suurentaminen 
(5 MW) syvissä vesissä (enimmillään 
30 m) vähäisin maisemavaikutuksin 
(enintään 30 km).

90MW Belgia 10

YHT. 500

C. HIILIDIOKSIDIN TALTEENOTTOON JA VARASTOINTIIN LIITTYVÄT 
HANKKEET

Hankkeen nimi ja sijainti
Suunniteltu

Suunniteltu
yhteistön 
rahoitus 
(milj. euroa)

Polttoai
ne

Kapasiteett
i

Talteenott
otekniikk
a 

Varastointiratk
aisu

Huerth Hiili 450 MW IGCC Suolainen 
pohjavesiesiinty
mä

Jaenschwalde

Saksa 150

Hiili 500 MW Oxyfuel Öljy-
/kaasukentät

Eemshaven Hiili 1200 MW IGCC Öljy-
/kaasukentät

Rotterdam Hiili 1080 MW PC Öljy-
/kaasukentät

Rotterdam

Alankomaat 150

Hiili 800 MW PC Öljy-
/kaasukentät
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Belchatow Puola 150 Hiili 858 MW PC Suolainen 
pohjavesiesiinty
mä

Compostella Espanja 
(Portugalin 
kanssa)

150 Hiili 500 MW Oxyfuel Suolainen 
pohjavesiesiinty
mä

Kingsnorth Hiili 800 MW PC Öljy-
/kaasukentät

Longannet Hiili 3390 MW PC Suolainen 
pohjavesiesiinty
mä

Tilbury Hiili 1600 MW PC Öljy-
/kaasukentät

Hatfield 
(Yorkshire)

Yhdistynyt 
kuningasku
nta

150

Hiili 900 MW IGCC Öljy-
/kaasukentät

Torrevaldagli
a

Italia 100 Hiili 660 MW PC

Teollinen hiilidioksidin talteenottohanke
Florange Ranska 50 Hiilidioksidin kuljetus teollisuuslaitoksesta 

(terästehdas) maanalaiseen varastoon (suolainen 
pohjavesiesiintymä)

YHT. 900

C a (uusi). MAALÄMPÖHANKKEET

Hanke Tuettujen hankkeiden sijainti Suunniteltu 
yhteisön 
rahoitus
(milj. euroa)

Matalan ja korkean lämpötilan voimalaitokset 
Keski- ja Itä-Euroopassa

Slovakia, Unkari, Romania, 
Slovenia

50

YHT. 50

Or. en

Perustelu

Komission ehdottamassa alkuperäisessä liitteessä ei ollut tasapainoa alueellisen 
jakautumisen ja rahoitustuen välillä energiainvestoinneissa. Tämän lisäksi painotettiin 
enemmän hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin liittyviä investointeja kuin 
kaasuyhteyksien vahvistamista. Muutetussa liitteessä on parempi tasapaino alueellisen 
lähestymistavan osalta ja enemmän maalämpöenergiaa ja kaasuyhteyksiä, kuin saatetaan 
tarvita ratkaisemaan mahdolliset tulevat kaasukriisit.
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Tarkistus 149
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi
Liite – A kohta – 1 kohta – 6 osa

Komission teksti

Välimeri
Ranskan kaasuverkon vahvistaminen Afrikka–
Espanja–Ranska-akselilla

Ranska 150

Tarkistus

Välimeri
Afrikka–Espanja–Ranska -akselin vahvistaminen

Ranska, Espanja 200

Or. en

Tarkistus 150
Mechtild Rothe, Anni Podimata

Ehdotus asetukseksi
Liite – C osa

Komission teksti

Hankkeen nimi ja sijainti
Suunniteltu

Suunniteltu
Yhteisön 
rahoitus 
(milj. euroa)

Polttoai
ne

Kapasiteett
i

Talteenott
otekniikk
a 

Varastointiratka
isu

Huerth Hiili 450 MW IGCC Suolainen 
pohjavesiesiinty
mä

Jaenschwalde

Saksa 250

Hiili 500 MW Oxyfuel Öljy-/kaasukentät
Eemshaven Hiili 1200 MW IGCC Öljy-/kaasukentät
Rotterdam Hiili 1080 MW PC Öljy-/kaasukentät
Rotterdam

Alankomaat 250

Hiili 800 MW PC Öljy-/kaasukentät
Belchatow Puola 250 Hiili 858 MW PC Suolainen 

pohjavesiesiinty
mä

Compostella Espanja 
(Portugalin 

250 Hiili 500 MW Oxyfuel Suolainen 
pohjavesiesiinty
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kanssa) mä
Kingsnorth Hiili 800 MW PC Öljy-/kaasukentät
Longannet Hiili 3390 MW PC Suolainen 

pohjavesiesiinty
mä

Tilbury Hiili 1600 MW PC Öljy-/kaasukentät
Hatfield 
(Yorkshire)

Yhdistynyt 
kuningasku
nta

250

Hiili 900 MW IGCC Öljy-/kaasukentät

YHTEENSÄ 1 250

Tarkistus

Hankkeen nimi ja sijainti
Suunniteltu

Suunniteltu
yhteisön 
rahoitus 
(milj. euroa)

Polttoai
ne

Kapasiteett
i

Talteenott
otekniikk
a 

Varastointiratka
isu

Huerth Hiili 450 MW IGCC Suolainen 
pohjavesiesiinty
mä

Jaenschwalde

Saksa 150

Hiili 500 MW Oxyfuel Öljy-/kaasukentät
Eemshaven Hiili 1200 MW IGCC Öljy-/kaasukentät
Rotterdam Hiili 1080 MW PC Öljy-/kaasukentät
Rotterdam

Alankomaat 150

Hiili 800 MW PC Öljy-/kaasukentät
Belchatow Puola 150 Hiili 858 MW PC Suolainen 

pohjavesiesiinty
mä

Compostella Espanja 
(Portugalin 
kanssa)

150 Hiili 500 MW Oxyfuel Suolainen 
pohjavesiesiinty
mä

Kingsnorth Hiili 800 MW PC Öljy-/kaasukentät
Longannet Hiili 3390 MW PC Suolainen 

pohjavesiesiinty
mä

Tilbury Hiili 1600 MW PC Öljy-/kaasukentät
Hatfield 
(Yorkshire)

Yhdistynyt 
kuningasku
nta

150

Hiili 900 MW IGCC Öljy-/kaasukentät

YHTEENSÄ 1 250

Or. en
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Tarkistus 151
Mechtild Rothe, Anni Podimata

Ehdotus asetukseksi
Liite – C a osa (uusi)

Tarkistus

C a. Älykkään energian kaupungit

Hanke Tarkoitus Suunniteltu yhteisön 
rahoitus
(milj. euroa)

Paikallinen kestävää 
energia ja 
ilmastorahastot

Paikallisen uusiutuvan 
energian ja 
ilmastorahastojen luominen 
ja vahvistaminen, jotta 
kannustettaisiin paikallisiin 
energiatehokkuutta 
parantaviin toimiin 
paikallisissa palveluissa ja 
maksimoitaisiin julkisen 
rahoituksen 
vipuvaikutukset, 
houkuttaen yksityisiä 
investointeja ja kannustaen 
julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksia 

200

Suorat laina EU:n 
kaupungeille ja 
paikallisille pankeille 
kestävyyttä edistäviin 
toimiin

Lainojen tarjoaminen 
suoraan Euroopan 
kaupungeille tai 
paikallisille pankeille 
kuntiin yhteydessä oleviin 
energiatehokkuutta ja 
uusiutuvia energialähteitä 
koskeviin toimiin, siis 
julkisissa rakennuksissa, 
katuvalaistuksessa, 
liikenteessä tai 
koulutuksessa

Täydentävät 
toimenpiteet, jotka 
olisi toteutettava jo 
olemassa olevilla 
menettelyillä ja 
sopimus EIP:n ja 
paikallisten pankkien 
välillä

Paikalliset energia-
ja ilmastovirastot 
ja/tai 
energiapalveluyrityks
et

Yhteisrahoitus sellaisten 
paikallisten 
asiantuntijaelinten 
luomiseksi tai 
vahvistamiseksi, jotka 
voivat tarjota teknistä ja 
taloudellista tukea 

150
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paikallisille uusiutuvia 
energialähteitä ja 
energiatehokkuutta 
koskeville hankkeille

Älykkään energian 
rakennusmarkkinoit
a edistävä kampanja

Energiatehokkuutta 
koskevien toimien ja 
uusiutuvia energialähteitä 
koskevien teknologioiden 
nopean käyttöönottamisen 
edistäminen rakennusalalla 
korkeiden 
energiasuoritusnormien 
noudattamiseksi

150

YHT. 500

Or. en

Perustelu

Kaupunkialueilla, joissa asuu 80 prosenttia EU:n kansalaisista ja joiden osuus 
kasvihuonepäästöistä on 70 prosenttia, on keskeinen tehtävä ilmastonmuutoksen 
vastustamisessa. Toimenpideluettelosta poistettiin komission alun perin esittämä 
500 miljoonan euron tuki elvytyssuunnitelmasta kaupungeille. Paikallisella tasolla on 
kuitenkin valtavat mahdollisuudet kestäviin energiainvestointeihin, jotka johtavat EU:n 
talouden sekä lyhyen aikavälin piristymiseen että pitkän aikavälin rakennemuutokseen.

Tarkistus 152
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Ehdotus asetukseksi
Liite – c a osa (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Liite – Ca osa
Aurinkolämpöä ja -sähköä koskevat 
hankkeet tai aurinkoenergiahankkeet
Komissio esittää uuden liitteen E, jossa on 
aurinkoenergiaa koskevia hankkeita.
Komissio käynnistää ehdotuspyynnön 
aurinkoenergian, tarkemmin sanottuna 
aurinkolämmön ja -sähkön alalla.
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Perustelu

Eräs komission argumenteista sille, että aurinkoenergiahankkeet eivät ole mukana oli, että 
teollisuudella ei ole tai se ei ole esittänyt hankkeita. Parlamentilla on todisteita siitä, että 
kyseisiä hankkeita on olemassa ja että ne voidaan sisällyttää aurinkoenergiahankkeita 
koskevaan uuteen liitteeseen E.
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