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Tarkistus 1
Gisela Kallenbach

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 
uusituvat energialähteet ja investoinnit 
energiatehokkuuteen erityisesti 
kaupungeissa ja rakennuksissa, 
Eurooppa-neuvosto pyysi komissiota 
esittämään luettelon konkreettisista 
hankkeista, jossa otetaan huomioon 
asianmukainen maantieteellinen tasapaino.

Or. en

Tarkistus 2
Gisela Kallenbach

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale – 2 kohta

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, 
energiatehokkuus ja ympäristöteollisuus 
täyttävät nämä kriteerit.

Or. en
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Tarkistus 3
Gisela Kallenbach

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Energiatehokkuuden alalla 
kaupungeilla on valtavasti 
mahdollisuuksia, tahtoa ja valmiuksia 
tuottaa kestävää kehitystä, joka tuottaa 
EU:n taloudelle sekä lyhyen aikavälin 
kannustimia että pidemmällä aikavälillä 
uudelleenjärjestelyjä, kuten 
kaupunginjohtajien 
ilmastosopimusaloitteen onnistuminen 
osoittaa.  Kaupungit voivat käyttää 
hyväkseen olemassa olevia tiiviitä alojen 
välisiä kumppanuuksia, paikalla 
toteutettujen hankkeiden hallinnoinnista 
saatua asiantuntemusta ja vastuutaan 
suunnittelusta vastaavana viranomaisena 
sekä rooliaan suurina työnantajina ja 
infrastruktuurin haltijoina. Kaupunkien 
innovatiivisissa ja kestävissä hankkeissa 
pitäisi hyödyntää paikallisia valmiuksia 
kouluttaa työntekijöitä, mukauttaa 
infrastruktuuria ja tukea liiketoimintaa. 
Kaupunkeja olisi edelleen tuettava, jotta 
EU:n energiaa ja ilmastoa koskevat 
tavoitteet voidaan saavuttaa ja ylittää. Sen 
vuoksi kaupungit ja erityisesti 
rakennusten energiatehokkuus ja 
uusiutuvat energialähteet olisi otettava 
keskeiselle sijalle Euroopan talouden 
elvytyssuunnitelmassa myöntämällä 
varoja älykkäisiin hankkeisiin, joita 
koordinoidaan ja pitkälti toteutetaan 
kaupungeissa.

Or. en
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Tarkistus 4
Gisela Kallenbach

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 b) Rakennusala kuluttaa 40 prosenttia 
EU:ssa kulutettavasta energiasta. 
Tarvittavat keinot rakennusten 
kunnostamiseksi ja rakentamiseksi 
energiatehokkaimmalla tavalla paikalla 
käytettävissä olevia uusiutuvia 
energialähteitä käyttäen ovat ratkaisevan 
tärkeitä pyrittäessä vähentämään 
ilmastonmuutosta lisääviä vaikutuksia, 
lisäämään energian toimitusvarmuutta 
sekä parantamaan välittömästi EU:n 
työllisyyttä. Elvytyssuunnitelman olisi 
tarjottava tukea energian käytön kannalta 
älykkäisiin rakennuksiin tehtävien 
investointien aikaistamiseen. 

Or. en

Tarkistus 5
Gisela Kallenbach

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
d) ympäristöteollisuus, erityisesti 
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resurssien tuottavuuden lisääminen. 

Or. en

Tarkistus 6
Gisela Kallenbach

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(g a) 'älykkäillä kaupungeilla' 
kaupunkeja, jotka ovat sitoutuneet 
energiatehokkuuteen ja uusiutuviin 
energialähteisiin rakennus- ja 
asuntoalalla ja ilmaston kannalta 
kestäviin julkisen liikenteen hankkeisiin 
ja jotka koordinoivat toimiaan EU:n 
tasolla kaupunginjohtajien 
ilmastosopimusaloitteen, URBACT-, 
ICLEI- ja Eurocities-verkostojen avulla.

Or. en

Tarkistus 7
Gisela Kallenbach

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 
3 750 miljoonaa euroa.

Or. en
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Tarkistus 8
Gisela Kallenbach

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Määrä, joka vastaa 50 prosenttia 
1 kohdassa tarkoitetuista 
rahoituspuitteista eli 1 875 miljoonaa 
euroa, myönnetään jäljempänä 
1 c alakohdan säännösten piiriin 
kuuluville hankkeille suorina tukina. 
Jäljelle jäävä 50 prosenttia koko 
rahoituspuitteista myönnetään 
innovatiivisten rahoitusvälineiden 
muodossa. Varat, joita ei käytetä tukiin 
vuosina 2009 ja 2010, käytetään 
lujittamaan innovatiivisia 
rahoitusvälineitä.

Or. en

Tarkistus 9
Gisela Kallenbach

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Euroopan unionin yleisestä 
talousarviosta EIP:lle, EIR:lle ja muille 
julkisille pankeille maksettava avustus 
1 a kohdassa tarkoitettuihin 
innovatiivisiin rahoitusvälineisiin on 
1 875 miljoonaa euroa. Kyseiset 
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 
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rahoitusvälineen luonteen mukaan. 

Or. en

Tarkistus 10
Gisela Kallenbach

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) kaasuputki- ja sähköyhteyshankkeet, 
erityisesti EU:n superverkko; 

b) merituulivoimahankkeet: 500 miljoonaa 
euroa;

b) merituulivoimahankkeet ja muut 
uusiutuvia energialähteitä koskevat 
hankkeet;

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

c) energiatehokkuus, erityisesti älykkäitä 
kaupunkeja koskeva ohjelma;

d) ympäristöteollisuus. 

Or. en

Tarkistus 11
Gisela Kallenbach

Ehdotus asetukseksi
II luku – otsikko ja 4–22 artikla

Komission teksti Tarkistus

II luku – otsikko ja 4–22 artikla 
poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 12
Gisela Kallenbach

Ehdotus asetukseksi
22 a artikla (uusi)

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 tai 
alueet) suostumuksella, jota (joita) hanke 
suoranaisesti koskee; tai
c) kansainväliset organisaatiot, joko yksin 
tai yhdessä, kaikkien niiden 
jäsenvaltioiden ja/tai toimivaltaisten 
viranomaisten (kaupungit, maakunnat tai 
alueet) suostumuksella, joita hanke 
suoranaisesti koskee; tai
d) yhteisyritys kaikkien niiden 
jäsenvaltioiden ja/tai toimivaltaisten 
viranomaisten (kaupungit, maakunnat tai 
alueet) suostumuksella, joita hanke 
suoranaisesti koskee; tai
e) yritykset, joko yksin tai yhdessä.

3. Luonnollisten henkilöiden esittämät 
ehdotukset eivät ole tukikelpoisia.

Or. en
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Tarkistus 13
Gisela Kallenbach

Ehdotus asetukseksi
22 b artikla (uusi)

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;
– yhdennetyn lähestymistavan 
noudattaminen ja se, missä määrin 
julkiset ja yksityiset kumppanit 
osallistuvat kaikkiin hankkeen 
valmistelun, toteutuksen ja arvioinnin 
vaiheisiin;
– 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 14
Gisela Kallenbach

Ehdotus asetukseksi
22 c artikla (uusi)

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.
2. 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 15
Gisela Kallenbach

Ehdotus asetukseksi
22 d artikla (uusi)

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 16
Gisela Kallenbach

Ehdotus asetukseksi
III luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

III luku
YHTEISET SÄÄNNÖKSET

III luku
YHTEISET SÄÄNNÖKSET

SUORA TUKI JA INNOVATIIVISET 
RAHOITUSVÄLINEET

Or. en
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Tarkistus 17
Gisela Kallenbach

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

Komission teksti Tarkistus

c a) energiatehokkuutta koskevien 
hankkeiden osalta Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivin 2006/32/EY 
16 artiklalla ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2002/91/EY 
14 artiklalla perustettu komitea. 

Or. en
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