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Tarkistus 8
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Uusiutuvien energialähteiden 
kehittämisellä ja energiatehokkuuden 
edistämisellä voitaisiin kestävää kasvua ja 
työllisyyttä koskevan Eurooppa 2020 
-strategian hengessä tukea "vihreämpää 
kasvua", rakentaa kilpailukykyistä ja 
kestävää taloutta ja hillitä 
ilmastonmuutosta. Näitä aloja tukemalla 
Eurooppaan voidaan luoda uusia 
työpaikkoja ja vihreitä 
markkinamahdollisuuksia, jotka 
edesauttavat kilpailukykyisen, vakaan ja 
kestävän talouden kehittymistä. 

(3) Uusiutuvien energialähteiden 
kehittämisellä ja energiatehokkuuden 
edistämisellä voitaisiin kestävää kasvua ja 
työllisyyttä koskevan Eurooppa 2020 
-strategian hengessä tukea "vihreämpää 
kasvua", rakentaa kilpailukykyistä ja 
kestävää taloutta ja hillitä 
ilmastonmuutosta. Näitä aloja tukemalla 
Eurooppaan voidaan luoda uusia 
työpaikkoja ja vihreitä 
markkinamahdollisuuksia, jotka 
edesauttavat kilpailukykyisen, vakaan ja 
kestävän talouden kehittymistä. Hallinnon 
eri tasojen välinen yhteistyö 
('monitasoinen hallinto') on oleellisen 
tärkeää tässä yhteydessä.

Or. nl

Tarkistus 9
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Tarvitaan parempia taloudellisia 
kannustimia, jotta voitaisiin helpottaa 
suurista alkukustannuksista aiheutuvaa 
ongelmaa ja aikaansaada kestäviä 
energiaparannuksia. Kestävän energian 
alalla investointituki on tuloksellisinta ja 
hyödyllisintä, kun se kohdennetaan 
paikallistasolle.

(4) Tarvitaan parempia taloudellisia 
kannustimia, jotta voitaisiin helpottaa 
suurista alkukustannuksista aiheutuvaa 
ongelmaa ja aikaansaada kestäviä 
energiaparannuksia. Kestävän energian 
alalla investointituki on tuloksellisinta ja 
hyödyllisintä, kun se kohdennetaan 
paikallistasolle. Energiatehokkuutta 
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koskevissa toimissa olisi julkisen 
politiikan keinoin painotettava käyttäjien 
ja palveluntarjoajien konkreettista 
osallistumista, jotta saataisiin aikaan 
energiatehokkuuden yhteiseurooppalaiset 
markkinat, mikä tarjoaisi 
mahdollisuuksia kilpailuun perustuvalle 
kasvulle ja järjestelmän kehittämiselle. 

Or. en

Perustelu

Julkisten toimien ei pitäisi rajoittua vain energiatehokkuushankkeiden edistämiseen, vaan 
niiden tulisi ulottua myös tämän alan eurooppalaisten markkinoiden luomiseen. 
Energiatehokkuuteen liittyvien investointien etuja ja näiden aloitteiden täytäntöönpanoa olisi 
ensi sijassa tuettava konkreettisilla liiketoimintamahdollisuuksilla.

Tarkistus 10
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Tarvitaan parempia taloudellisia 
kannustimia, jotta voitaisiin helpottaa 
suurista alkukustannuksista aiheutuvaa 
ongelmaa ja aikaansaada kestäviä 
energiaparannuksia. Kestävän energian 
alalla investointituki on tuloksellisinta ja 
hyödyllisintä, kun se kohdennetaan 
paikallistasolle.

(4) Tarvitaan parempia taloudellisia 
kannustimia, jotta voitaisiin helpottaa 
suurista alkukustannuksista aiheutuvaa 
ongelmaa ja aikaansaada kestäviä 
energiaparannuksia. Kestävän energian 
alalla investointituki on tuloksellisinta ja 
hyödyllisintä, kun se kohdennetaan 
paikallistasolle. Tähän liittyen olisi 
käytettävä tehokkaasti myös muita 
jäsenvaltioiden saatavilla olevia 
rahoitusresursseja.

Or. nl
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Tarkistus 11
Anni Podimata

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Näin ollen asetuksen (EY) N:o 
663/2009 II luvun mukaisten käyttämättä 
jääneiden varojen hyödyntämiseksi olisi 
perustettava erityinen rahoitusväline 
tukemaan energiatehokkuuteen ja 
uusiutuvaan energiaan liittyviä toimia 
kestävän energian rahoitusaloitteen 
puitteissa. Rahoitusvälineellä olisi tuettava 
luottokelpoisia hankkeita 
energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian 
alalla ja helpotettava paikallis- ja 
alueviranomaisten energiatehokkuuteen ja 
uusiutuvaan energiaan liittyvien 
investointiohjelmien rahoittamista 
erityisesti kaupunkiympäristöissä.

(5) Näin ollen asetuksen (EY) N:o 
663/2009 II luvun mukaisten käyttämättä 
jääneiden varojen hyödyntämiseksi olisi 
perustettava erityinen rahoitusväline 
tukemaan energiatehokkuuteen ja 
uusiutuvaan energiaan liittyviä toimia 
kestävän energian rahoitusaloitteen 
puitteissa. Rahoitusvälineellä olisi tuettava 
luottokelpoisia hankkeita 
energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian 
alalla ja helpotettava paikallis- ja 
alueviranomaisten energiatehokkuuteen ja 
uusiutuvaan energiaan liittyvien 
investointiohjelmien rahoittamista 
erityisesti kaupunkiympäristöissä sekä 
vuoristo- ja saarialueilla, joilla on 
arvokasta uusiutuvaan energiaan liittyvää 
potentiaalia.

Or. el

Tarkistus 12
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Näin ollen asetuksen (EY) N:o 
663/2009 II luvun mukaisten käyttämättä 
jääneiden varojen hyödyntämiseksi olisi 
perustettava erityinen rahoitusväline 
tukemaan energiatehokkuuteen ja 
uusiutuvaan energiaan liittyviä toimia 
kestävän energian rahoitusaloitteen 
puitteissa. Rahoitusvälineellä olisi tuettava 
luottokelpoisia hankkeita 

(5) Näin ollen asetuksen (EY) N:o 
663/2009 II luvun mukaisten käyttämättä 
jääneiden varojen hyödyntämiseksi olisi 
perustettava erityinen rahoitusväline 
tukemaan energiatehokkuuteen ja 
uusiutuvaan energiaan liittyviä toimia 
kestävän energian rahoitusaloitteen 
puitteissa. Rahoitusvälineellä olisi tuettava 
luottokelpoisia hankkeita 
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energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian 
alalla ja helpotettava paikallis- ja 
alueviranomaisten energiatehokkuuteen ja 
uusiutuvaan energiaan liittyvien 
investointiohjelmien rahoittamista 
erityisesti kaupunkiympäristöissä.

energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian 
alalla ja helpotettava paikallis- ja 
alueviranomaisten energiatehokkuuteen ja 
uusiutuvaan energiaan liittyvien 
investointiohjelmien rahoittamista 
erityisesti kaupunkiympäristöissä, mutta ei 
niihin rajoittuen.

Or. ro

Perustelu

On tärkeää, että kestävän energian rahoitusaloitteen puitteissa tuetaan energiatehokkuuteen 
ja uusiutuvaan energiaan liittyviä toimia kaupunkiympäristöön keskittyvien ohjelmien lisäksi 
myös muuntyyppisissä ohjelmissa.

Tarkistus 13
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Kireän talousarvion aikana EU:n 
rahoitusvälineiden täydentävä luonne on 
erityisen tärkeä. Rahoitusvälineen olisi 
täydennettävä ja hyödynnettävä 
tehokkaasti nykyisiä välineitä, etenkin 
Euroopan aluekehitysrahastoa, jota
muutettiin asetuksella (EU) N:o 397/2009 
siten, että asuntosektorilla 
energiatehokkuuteen ja uusiutuviin 
energialähteisiin liittyviin hankkeisiin 
saatavilla olevia aluekehitysrahaston 
varoja lisättiin mahdollisesti jopa 
8 miljardiin euroon vuosiksi 2007–2013.

Or. en

Perustelu

Julkisten toimien ei pitäisi rajoittua vain energiatehokkuushankkeiden edistämiseen, vaan 
ulottua myös tämän alan eurooppalaisten markkinoiden luomiseen. Energiatehokkuuteen 
liittyvien investointien etuja ja näiden aloitteiden täytäntöönpanoa olisi ensi sijassa tuettava 
konkreettisilla liiketoimintamahdollisuuksilla. Mielestämme tekstissä on viitattava asetukseen 
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N:o 397/2009 asetuksen n:o 437/2010 sijasta, koska ensin mainittu on sopivampi ja 
yleisluonteisempi, kun taas jälkimmäinen käsittelee vain syrjäisempiä yhteisöjä.

Tarkistus 14
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Jotta EU:n rahoituksella olisi lyhyellä 
aikavälillä mahdollisimman suuri vaikutus, 
rahoitusvälineen hallinnoinnista 
vastaamaan olisi valittava yksi tai 
useampi rahoitusalan toimija, kuten 
kansainvälinen rahoituslaitos. Valinnan 
olisi perustuttava osoitettuun kykyyn 
käyttää rahoitusta mahdollisimman 
tehokkaasti ja tuloksellisesti ja taata EU-
rahoitukselle mahdollisimman suuri 
vipuvaikutus kokonaisinvestointeihin, jotta 
EU:ssa saataisiin aikaan merkittävä määrä 
investointeja.

(6) Jotta EU:n rahoituksella olisi lyhyellä 
aikavälillä mahdollisimman suuri vaikutus,
yhden tai useamman kansainvälisen 
rahoituslaitoksen olisi ensi vaiheessa 
vastattava rahoitusvälineen
täytäntöönpanosta. Valinnan olisi 
perustuttava osoitettuun kykyyn käyttää 
rahoitusta mahdollisimman tehokkaasti ja 
tuloksellisesti siten, että tavoitteena on 
mahdollisimman monien muiden julkisten
ja yksityisten sijoittajien osallistuminen ja 
EU-rahoituksen mahdollisimman suuri 
vipuvaikutus kokonaisinvestointeihin, jotta 
EU:ssa saataisiin aikaan merkittävä määrä 
investointeja.

Or. en

Perustelu

Kansainväliset rahoituslaitokset ovat kaikkein sopivimpia toimijoita käsittelemään tällaista 
rahoitusvälinettä sen perustamisvaiheessa. Esimerkiksi Euroopan investointipankki, joka 
kattaa kaikki 27 EU:n jäsenvaltiota, on ainoa voittoa tavoittelematon pankki ja ainoa, joka on 
perussopimusten nojalla juridisesti sitoutunut tukemaan EU:n politiikkaa (308 artikla). Koska 
tavoitteena on rahaston perustaminen, muiden julkisten ja yksityisten sijoittajien 
osallistuminen antaisi EU-rahoitukselle vipuvaikutuksen kokonaisinvestointeihin.
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Tarkistus 15
Anni Podimata

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Asetuksen (EY) N:o 663/2009 
mukaisesti rahoitusvälineellä olisi 
rahoitettava ainoastaan sellaisia toimia, 
joilla on nopea, mitattavissa oleva ja 
merkittävä vaikutus EU:n talouden 
elpymiseen, energian toimitusvarmuuden 
parantumiseen ja 
kasvihuonekaasupäästöjen vähenemiseen. 
Uudella rahoitusvälineellä rahoitettavien 
toimien valinnassa ja rahoituskelpoisuuden 
arvioinnissa olisi käytettävä kaikkia 
asetuksessa (EY) N:o 663/2009 
vahvistettuja kriteerejä. Myös hankkeiden 
maantieteellinen jakautuminen olisi 
otettava huomioon keskeisenä tekijänä.

(7) Asetuksen (EY) N:o 663/2009 
mukaisesti rahoitusvälineellä olisi 
rahoitettava ainoastaan sellaisia toimia, 
joilla on nopea, mitattavissa oleva ja 
merkittävä vaikutus EU:n talouden 
elpymiseen, energian toimitusvarmuuden 
parantumiseen ja 
kasvihuonekaasupäästöjen vähenemiseen. 
Näiden toimien toteuttamisella on 
edistettävä kilpailukykyisen, verkottuneen 
ja ympäristöystävällisen talouden 
kehittämistä sekä ympäristönsuojelua 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden 
mukaisesti.
Uudella rahoitusvälineellä rahoitettavien 
toimien valinnassa ja rahoituskelpoisuuden 
arvioinnissa olisi käytettävä kaikkia 
asetuksessa (EY) N:o 663/2009 
vahvistettuja kriteerejä. Myös hankkeiden 
maantieteellinen jakautuminen olisi 
otettava huomioon keskeisenä tekijänä.

Or. el

Tarkistus 16
Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Asetuksen (EY) N:o 663/2009 
mukaisesti rahoitusvälineellä olisi 
rahoitettava ainoastaan sellaisia toimia, 
joilla on nopea, mitattavissa oleva ja 
merkittävä vaikutus EU:n talouden 
elpymiseen, energian toimitusvarmuuden 

(7) Asetuksen (EY) N:o 663/2009 
mukaisesti rahoitusvälineellä olisi 
rahoitettava ainoastaan sellaisia toimia, 
joilla on nopea, mitattavissa oleva ja 
merkittävä vaikutus EU:n talouden 
elpymiseen, energian toimitusvarmuuden 
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parantumiseen ja 
kasvihuonekaasupäästöjen vähenemiseen. 
Uudella rahoitusvälineellä rahoitettavien 
toimien valinnassa ja rahoituskelpoisuuden 
arvioinnissa olisi käytettävä kaikkia 
asetuksessa (EY) N:o 663/2009 
vahvistettuja kriteerejä. Myös hankkeiden 
maantieteellinen jakautuminen olisi 
otettava huomioon keskeisenä tekijänä.

parantumiseen ja 
kasvihuonekaasupäästöjen vähenemiseen. 
Uudella rahoitusvälineellä rahoitettavien 
toimien valinnassa ja rahoituskelpoisuuden 
arvioinnissa olisi käytettävä kaikkia 
asetuksessa (EY) N:o 663/2009 
vahvistettuja kriteerejä.

Or. en

Tarkistus 17
Claude Turmes

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Koska talouden kriiseihin ja EU:n 
polttaviin energiatarpeisiin on vastattava 
viipymättä, kustannusten olisi oltava 
korvattavissa 13 päivästä heinäkuuta 2009 
alkaen, koska monet hakijat toivoivat 
kustannusten olevan tukikelpoisia 
avustushakemuksen jättämisestä lähtien 
Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon 
sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 
annetun asetuksen (EY, Euratom) N:o 
1605/2002 112 artiklan mukaisesti.

(9) Koska talouden, yhteiskunnan ja 
ilmaston kriiseihin ja EU:n polttaviin,
energian toimitusvarmuutta koskeviin 
tarpeisiin on vastattava viipymättä, 
kustannusten olisi oltava korvattavissa 13 
päivästä heinäkuuta 2009 alkaen, koska 
monet hakijat toivoivat kustannusten 
olevan tukikelpoisia avustushakemuksen 
jättämisestä lähtien Euroopan yhteisöjen 
yleiseen talousarvioon sovellettavasta 
varainhoitoasetuksesta annetun asetuksen 
(EY, Euratom) N:o 1605/2002 112 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Kun Euroopan parlamentti valmisteli väliaikaisen CRIS-valiokunnan vastuualuetta sekä 
tuoreimpia lainsäädäntötekstejä ja päätöslauselmia, se esitti selkeänä kantanaan, että 
viimeaikainen kriisi ei koske ainoastaan taloutta vaan myös yhteiskuntaa ja ilmastoa. Koska 
ehdotetulla tekstillä ja välineellä voidaan tehokkaasti ja yhtäläisesti käsitellä tämän kriisin 
talouteen, yhteiskuntaan ja ilmastoon liittyviä näkökohtia, kaikki ne olisi myös mainittava. 
Toimitusvarmuutta koskeva näkökohta olisi tehtävä selväksi.
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Tarkistus 18
Claude Turmes

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(10) Koska talouden, yhteiskunnan ja 
ilmaston kriisit vaativat kiireellisiä toimia
ja yhteisön energian toimitusvarmuutta 
koskevat tarpeet ovat polttavia, tämän 
asetuksen olisi tultava voimaan 
välittömästi sen jälkeen, kun se on 
julkaistu,

Or. en

Perustelu

Kun Euroopan parlamentti valmisteli väliaikaisen CRIS-valiokunnan vastuualuetta sekä 
tuoreimpia lainsäädäntötekstejä ja päätöslauselmia, se esitti selkeänä kantanaan, että 
viimeaikainen kriisi ei koske ainoastaan taloutta vaan myös yhteiskuntaa ja ilmastoa. Koska 
ehdotetulla tekstillä ja välineellä voidaan tehokkaasti ja yhtäläisesti käsitellä tämän kriisin 
talouteen, yhteiskuntaan ja ilmastoon liittyviä näkökohtia, kaikki ne olisi myös mainittava. 
Toimitusvarmuutta koskeva näkökohta olisi tehtävä selväksi.

Tarkistus 19
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Tämä kestävän energian 
rahoitusaloitteeseen sisältyvä 
rahoitusväline perustettiin kohdentamaan 
uudelleen asetuksen (EY) N:o 663/2009 
osastoon II sisältyviä käyttämättömiä 
varoja, ja sitä olisi käytettävä tulevien 
lainsäädäntöehdotusten viitekehyksenä 
käyttämättömien EU:n varojen suhteen.

Or. en
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Tarkistus 20
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 10 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 b) Uuteen monivuotiseen 
rahoituskehykseen sekä tutkimuksen ja 
kehittämisen tuleviin puiteohjelmiin olisi 
sisällytettävä uusia ja laajennettuja 
menoluokkia ja teknisen avun 
rahoittamista sekä innovatiivisia 
rahoituskannustinjärjestelyjä (kuten 
takuut, halpakorkoiset pehmeät lainat, 
välineiden yhdistelmät ja hankkeiden 
rahoitus), jotta kestävän energian alalla 
voitaisiin tukea innovaatiopotentiaaliltaan 
merkittävien hankkeiden laajamittaista 
kehittämistä ja käyttöönottoa.

Or. en

Tarkistus 21
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 663/2009
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

"2. Vuosina 2009 ja 2010 tehtyjen 
talousarviositoumusten täytäntöönpanoa 
koskevat II luvun mukaiset yksittäiset 
oikeudelliset sitoumukset on tehtävä 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2010.
Jäljempänä olevan 22 artiklan mukaiset 
yksittäiset oikeudelliset sitoumukset on 
tehtävä viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2011."

"2. Vuosina 2009 ja 2010 tehtyjen 
talousarviositoumusten täytäntöönpanoa 
koskevat II luvun mukaiset yksittäiset 
oikeudelliset sitoumukset on tehtävä 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2010."
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Or. en

Tarkistus 22
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 663/2009
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

"2. Vuosina 2009 ja 2010 tehtyjen 
talousarviositoumusten täytäntöönpanoa 
koskevat II luvun mukaiset yksittäiset 
oikeudelliset sitoumukset on tehtävä 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2010. 
Jäljempänä olevan 22 artiklan mukaiset 
yksittäiset oikeudelliset sitoumukset on 
tehtävä viimeistään 31 päivänä joulukuuta 
2011."

"2. Vuosina 2009 ja 2010 tehtyjen 
talousarviositoumusten täytäntöönpanoa 
koskevat II luvun mukaiset yksittäiset 
oikeudelliset sitoumukset on tehtävä 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2010. 
Jäljempänä olevan 22 artiklan mukaiset 
oikeudelliset sitoumukset on tehtävä 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2011."

Or. en

Perustelu

Rahoitusvälineen perustamisen yhteydessä viitataan oikeudellisiin sitoumuksiin eikä 
yksittäisiin hankkeisiin, kuten kohdan alkuosassa.

Tarkistus 23
Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 663/2009
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Suuruudeltaan 114 miljoonan euron erä, 
josta ei ole voitu tehdä II luvun mukaisia 
yksittäisiä oikeudellisia sitoumuksia, sekä 
mahdolliset muut erät, jotka tulevat 
saataville II luvun hankkeiden osittaisen tai 
täydellisen toteutumatta jäämisen vuoksi, 

1. Suuruudeltaan 114 miljoonan euron erä, 
josta ei ole voitu tehdä II luvun mukaisia 
yksittäisiä oikeudellisia sitoumuksia, sekä 
mahdolliset muut erät, jotka tulevat 
saataville II luvun hankkeiden osittaisen tai 
täydellisen toteutumatta jäämisen vuoksi, 
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osoitetaan kestävän energian 
rahoitusaloitteen yhteyteen perustettavaan 
rahoitusvälineeseen 3 artiklan 2 kohdassa 
säädetyllä tavalla.

osoitetaan kestävän energian 
rahoitusaloitteen yhteyteen perustettavaan 
rahoitusvälineeseen 3 artiklan 2 kohdassa 
säädetyllä tavalla. Lisäksi 
rahoitusvälineeseen kohdennetaan 
ilmastonmuutoksen torjuntaan 
tarkoitetusta EU:n toimintaohjelmasta 
15 miljoonan euron määrä. Kyseinen 
määrä hankitaan käyttämällä kaikkia 
17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn 
toimielinten sopimuksen määräyksiä ja 
erityisesti sen 23 kohtaa, jotta otsakkeiden 
1 a ja 2 enimmäismääriä muutetaan 
vastaavasti. Komissio laatii tarvittavat 
ehdotukset enimmäismäärien 
mukauttamiseksi ja uuden erillisen 
budjettikohdan luomiseksi vuoden 2010 
talousarvioon rahoitusvälinettä varten.

Or. en

Perustelu

Esittelijä haluaisi painottaa, että varoja ei pitäisi haaskata. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen 
torjuntaan momentista 07 03 23 kohdennettava kaikkiaan 15 miljoonan euron määrä on 
parhaillaan varauksissa, mutta mitään oikeusperustaa tälle ei ole ilmoitettu. Koska nämä 
15 miljoonaa euroa katoavat, jos niitä ei siirretä rahoitusvälineeseen, esittelijä katsoo, että 
on tarpeen pyytää monivuotisen rahoituskehyksen ja toimielinten välisen sopimuksen 
muuttamista. Olisi kuitenkin pidettävä mielessä, että enimmäismäärien muuttaminen on 
puhtaasti tekninen ja looginen toimenpide.

Tarkistus 24
Anni Podimata

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 663/2009
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Suuruudeltaan 114 miljoonan euron erä, 
josta ei ole voitu tehdä II luvun mukaisia 
yksittäisiä oikeudellisia sitoumuksia, sekä 
mahdolliset muut erät, jotka tulevat 
saataville II luvun hankkeiden osittaisen tai 

1. Suuruudeltaan 114 miljoonan euron erä, 
josta ei ole voitu tehdä II luvun mukaisia 
yksittäisiä oikeudellisia sitoumuksia, sekä 
mahdolliset muut erät, jotka tulevat 
saataville II luvun hankkeiden osittaisen tai 
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täydellisen toteutumatta jäämisen vuoksi, 
osoitetaan kestävän energian 
rahoitusaloitteen yhteyteen perustettavaan 
rahoitusvälineeseen 3 artiklan 2 kohdassa 
säädetyllä tavalla.

täydellisen toteutumatta jäämisen vuoksi, 
osoitetaan kestävän energian 
rahoitusaloitteen yhteyteen perustettavaan 
rahoitusvälineeseen 3 artiklan 2 kohdassa 
säädetyllä tavalla soveltuvien 
rahoitusvälineiden kehittämiseksi yhdessä 
Euroopan investointipankin ja muiden 
kansainvälisten luottolaitosten kanssa 
siten, että energiatehokkaille hankkeille ja 
uusiutuvia energialähteitä hyödyttäville 
hankkeille annetaan laajamittaista tukea.

Or. el

Tarkistus 25
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 663/2009
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Suuruudeltaan 114 miljoonan euron erä, 
josta ei ole voitu tehdä II luvun mukaisia 
yksittäisiä oikeudellisia sitoumuksia, sekä 
mahdolliset muut erät, jotka tulevat 
saataville II luvun hankkeiden osittaisen 
tai täydellisen toteutumatta jäämisen 
vuoksi, osoitetaan kestävän energian 
rahoitusaloitteen yhteyteen perustettavaan 
rahoitusvälineeseen 3 artiklan 2 kohdassa 
säädetyllä tavalla.

1. Suuruudeltaan 114 miljoonan euron erä, 
josta ei ole voitu tehdä II luvun mukaisia 
yksittäisiä oikeudellisia sitoumuksia, 
osoitetaan kestävän energian 
rahoitusaloitteen yhteyteen perustettavaan 
rahoitusvälineeseen 3 artiklan 2 kohdassa 
säädetyllä tavalla.

Or. en

Tarkistus 26
Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 663/2009
22 artikla – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 a. Osastoon II sisältyvien hankkeiden 
osittaisen tai täydellisen toteuttamatta 
jättämisen seurauksena saataville 
palaavat määrärahat käytetään 3 artiklan 
2 kohdan mukaisesti varauksissa oleviin 
hankkeisiin. 

Or. en

Tarkistus 27
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 663/2009
Liite II – I osa – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Rahoitusvälineellä tuetaan luottokelpoisia 
hankkeita energiatehokkuuden ja 
uusiutuvan energian alalla ja helpotetaan 
kunnallisten, paikallisten ja alueellisten 
viranomaisten energiatehokkuuteen ja 
uusiutuvaan energiaan liittyvien 
investointien rahoittamista. Rahoitusväline 
toteutetaan noudattaen 
varainhoitoasetuksessa ja sen 
soveltamissäännöissä vahvistettuja 
talousarvion toteuttamistehtävien 
siirtämistä koskevia säännöksiä.

Rahoitusvälineellä tuetaan luottokelpoisia 
hankkeita energiansäästön,
energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian 
alalla ja helpotetaan kansallisten,
kunnallisten, paikallisten ja alueellisten 
viranomaisten energiansäästöön, 
energiatehokkuuteen ja uusiutuvaan 
energiaan liittyvien investointien 
rahoittamista. Rahoitusväline toteutetaan 
noudattaen varainhoitoasetuksessa ja sen 
soveltamissäännöissä vahvistettuja 
talousarvion toteuttamistehtävien 
siirtämistä koskevia säännöksiä.

Or. en
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Tarkistus 28
Claude Turmes

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 663/2009
Liite II – I osa – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Rahoitusvälineellä tuetaan luottokelpoisia 
hankkeita energiatehokkuuden ja 
uusiutuvan energian alalla ja helpotetaan 
kunnallisten, paikallisten ja alueellisten 
viranomaisten energiatehokkuuteen ja 
uusiutuvaan energiaan liittyvien 
investointien rahoittamista. Rahoitusväline 
toteutetaan noudattaen 
varainhoitoasetuksessa ja sen 
soveltamissäännöissä vahvistettuja 
talousarvion toteuttamistehtävien 
siirtämistä koskevia säännöksiä.

Rahoitusvälinettä käytetään 
luottokelpoisiin hankkeisiin
energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian 
alalla ja helpotetaan kunnallisten, 
paikallisten ja alueellisten viranomaisten 
energiatehokkuuteen ja uusiutuvaan 
energiaan liittyvien investointien 
rahoittamista. Rahoitusväline toteutetaan 
noudattaen varainhoitoasetuksessa ja sen 
soveltamissäännöissä vahvistettuja 
talousarvion toteuttamistehtävien 
siirtämistä koskevia säännöksiä.

Or. en

Perustelu

Rahoitusvälineen roolin selkiyttäminen.

Tarkistus 29
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 663/2009
Liite II – I osa – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Rahoitusvälinettä käytetään kestävän 
energian hankkeisiin erityisesti 
kaupunkiympäristöissä. Tähän sisältyvät 
seuraavat:

Rahoitusvälinettä käytetään kestävän 
energian hankkeisiin erityisesti 
kaupunkiympäristöissä erityisesti yhdessä 
SET-suunnitelman mukaisen Smart Cities 
-aloitteen kanssa. Tähän sisältyvät 
seuraavat:
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Or. en

Tarkistus 30
Anni Podimata

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 663/2009
Liite II – I osa – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Rahoitusvälinettä käytetään kestävän 
energian hankkeisiin erityisesti 
kaupunkiympäristöissä. Tähän sisältyvät 
seuraavat:

Rahoitusvälinettä käytetään kestävän 
energian hankkeisiin erityisesti 
kaupunkiympäristöissä sekä uusiutuvan 
energian alalla arvokasta potentiaalia 
tarjoavilla vuoristo- ja saarialueilla. 
Tähän sisältyvät seuraavat:

Or. el

Tarkistus 31
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 663/2009
Liite II – I osa – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Rahoitusvälinettä käytetään kestävän 
energian hankkeisiin erityisesti 
kaupunkiympäristöissä. Tähän sisältyvät 
seuraavat:

Rahoitusvälinettä käytetään kestävän 
energian hankkeisiin erityisesti 
kaupunkiympäristöissä mutta ei 
yksinomaan niissä. Tähän sisältyvät 
seuraavat:

Or. ro

Perustelu

On tärkeää, että kestävän energian rahoitusaloitteen puitteissa tuetaan energiatehokkuuteen 
ja uusiutuvaan energiaan liittyviä toimia kaupunkiympäristöön keskittyvien ohjelmien lisäksi 
myös muuntyyppisissä ohjelmissa.
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Tarkistus 32
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 663/2009
Liite II – I osa – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) hankkeet, jotka ilmentävät 
korkealuokkaista innovaatiota ja 
taloudellista potentiaalia ja joissa 
käytetään hyväksi uusia menetelmiä ja 
parhaita saatavilla olevia teknologioita;

Or. en

Perustelu

Innovointi on keskeinen tekijä kaikissa talouden elvyttämissä koskevissa suunnitelmissa. 
Euroopan teollisuuden ja talouden kilpailukyvyn säilyttämiseksi innovaatiopotentiaalin olisi 
aina oltava keskeisessä asemassa hankkeita valittaessa. Ilmaus "parhaat saatavilla olevat 
teknologiat" on parempi kuin "uudet teknologiat", koska energiatehokkuuden uusien 
teknologioiden kannalta soveltuvin väline on tutkimuksen ja kehittämisen seitsemäs 
puiteohjelma eikä talouden elvytysohjelma. Koska rahoitusvälineen kohteet ovat julkisia 
viranomaisia, niitä olisi pyydettävä soveltamaan parhaita saatavilla olevia teknologioita eikä 
uusia ja innovatiivisia teknologioita.

Tarkistus 33
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 663/2009
Liite II – I osa – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) paikallisympäristöihin sulautetut 
hajautetut uusiutuvan energian lähteet

c) paikallisympäristöihin sulautetut 
hajautetut uusiutuvan energian lähteet, 
mukaan luettuna arkkitehtonisiin 
elementteihin integroidut 
aurinkokennojärjestelmät;
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Or. en

Perustelu

Kuten lainsäätäjät tunnustivat hyväksyessään rakennusten energiatehokkuutta koskevan 
direktiivin KOM(2008)780, rakennusten energiankulutus muodostaa 40 prosenttia EU:n 
energiankulutuksesta ja sen avulla voidaan saada aikaan suuria energiansäästöjä ja 
helpottaa uusiutuvien energiamuotojen, kuten aurinkokennojen, käyttöönottoa. Näitä 
tarvitaan energiankulutukseltaan nollaa lähestyvien rakennusten aikaansaamiseksi.

Tarkistus 34
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 663/2009
Liite II – I osa – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) paikallisympäristöihin sulautetut 
hajautetut uusiutuvan energian lähteet

c) paikallisympäristöihin sulautetut 
hajautetut uusiutuvan energian lähteet;
hajautettujen uusiutuvan energian 
lähteiden integrointi sähköverkkoihin;

Or. en

Tarkistus 35
Anni Podimata

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 663/2009
Liite II – I osa – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) verkkoinfrastruktuurin parantaminen 
siten, että energian haaskaamista 
rajoitetaan ja uusia energialähteitä 
otetaan mukaan,

Or. el
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Tarkistus 36
Claude Turmes

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 663/2009
Liite II – I osa – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) puhdas kaupunkiliikenne, jolla tuetaan 
energiatehokkuutta ja uusiutuvien 
energialähteiden hyödyntämistä

d) puhdas kaupunkiliikenne, johon kuuluu 
siirtyminen julkisiin liikennevälineisiin ja 
uusiutuvilla energiamuodoilla toimiviin 
sähköajoneuvoihin, jolloin kaupunkien, 
kuntien ja alueiden energiansäästöjä 
lisätään; 

Or. en

Perustelu

Olisi tunnustettava tulevaisuudessa yhä lisääntyvä siirtyminen julkisiin liikennevälineisiin ja 
sähköajoneuvoihin. Tämä on erityisen tärkeää niiden kuntien, kaupunkien ja alueiden 
tapauksessa, joille tämä rahoitusväline on pääasiassa suunnattu.

Tarkistus 37
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 663/2009
Liite II – I osa – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) paikallisinfrastruktuuri, mukaan 
luettuina tehokas katuvalaistus, älykkäät 
sähkönkulutuksen mittausmenetelmät ja 
älykäs sähköverkko, jossa hyödynnetään 
täysimääräisesti tieto- ja 
viestintäteknologiaa.

e) paikallisinfrastruktuuri, mukaan 
luettuina tehokas katuvalaistus, sähkön 
varastointiratkaisut, älykkäät 
sähkönkulutuksen mittausmenetelmät ja 
älykäs sähköverkko, jossa hyödynnetään 
täysimääräisesti tieto- ja 
viestintäteknologiaa.

Or. en
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Tarkistus 38
Claude Turmes

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 663/2009
Liite II – I osa – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) koe- ja esittelyhankkeet, uutta ja 
innovatiivista energiatehokkuutta ja 
uusiutuvia energiateknologioita käyttävät 
hankkeet sekä Local Agenda 21 
-ohjelman järjestöt sikäli kuin niillä on 
oikeus hallinnoida varoja.

Or. en

Perustelu

Innovatiivisten ratkaisujen testaus auttaa saamaan kokemusta parhaista käytännöistä. Local 
Agenda 21 -ohjelman osallistuminen auttaa niitä toimijoita, jotka jo tekevät kokeita 
paikallisiin oloihin räätälöidyillä innovatiivisilla ratkaisuilla.

Tarkistus 39
Lena Ek

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 663/2009
Liite II – I osa – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Välineen yleiskulut eivät saa ylittää 
3 prosenttia kokonaiskustannuksista.

Or. en
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Tarkistus 40
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 663/2009
Liite II – I osa – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Välineellä voidaan luoda kannustimia ja
antaa teknistä apua sekä lisätä kansallisten 
ja paikallisten viranomaisten tietoisuutta 
asiasta, jotta voidaan varmistaa rakenne- ja 
koheesiorahastojen optimaalinen käyttö 
erityisesti tapauksissa, joissa on kyse 
energiatehokkuuteen ja uusiutuvaan 
energiaan liittyvistä parannuksista 
asunnoissa ja muun tyyppisissä 
rakennuksissa.

Välineellä voidaan luoda kannustimia, 
mukaan luettuna lainojen, takuiden, 
pääoman ja muiden rahoitustuotteiden 
varaukseen asettaminen tai allokointi. 
Välineellä olisi tuettava hankkeiden 
käynnistämistä. Hankkeiden on 
osoitettava taloudellinen ja 
rahoituksellinen toimivuutensa (niiden on 
oltava pankkikelpoisia), jotta ne voivat 
palauttaa rahaston allokoimat sijoitukset 
ja houkutella julkisia ja yksityisiä 
sijoituksia julkisten ja yksityisten 
kumppanuuksien puitteissa. Lisäksi 
korkeintaan 10 prosenttia 22 artiklassa 
tarkoitetuista varoista voidaan käyttää
luomaan kannustimia ja antamaan
teknistä apua sekä lisäämään kansallisten 
ja paikallisten viranomaisten tietoisuutta 
asiasta, jotta voidaan varmistaa rakenne- ja 
koheesiorahastojen optimaalinen käyttö 
erityisesti tapauksissa, joissa on kyse 
energiatehokkuuteen ja uusiutuvaan 
energiaan liittyvistä parannuksista 
asunnoissa ja muun tyyppisissä 
rakennuksissa. Teknisen avun olisi 
täydennettävä unionin rahoittamia 
nykyisiä välineitä ja erityisesti Elena-
ohjelmaa sekä vältettävä päällekkäisyydet 
muiden rahoitusvälineiden kanssa.

Or. en

Perustelu

Välineellä olisi oltava selkeää joustavuutta, jotta se voi tarjota asianmukaisia 
rahoitustuotteita markkinakysynnän lisäämiseksi. Teknisen avun olisi katettava täsmällinen 
osa kokonaistalousarviosta ja se olisi määriteltävä tarkemmin. Elena-ohjelman 
mainitseminen on tapa taata koordinoidumpi toiminta yhteisön eri rahoitusvälineiden kesken.



AM\823030FI.doc 23/34 PE445.669v01-00

FI

Tarkistus 41
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 663/2009
Liite II – I osa – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Välineellä voidaan luoda kannustimia ja 
antaa teknistä apua sekä lisätä 
kansallisten ja paikallisten viranomaisten 
tietoisuutta asiasta, jotta voidaan
varmistaa rakenne- ja koheesiorahastojen 
optimaalinen käyttö erityisesti tapauksissa, 
joissa on kyse energiatehokkuuteen ja 
uusiutuvaan energiaan liittyvistä 
parannuksista asunnoissa ja muun 
tyyppisissä rakennuksissa.

Välineellä voidaan varmistaa rakenne- ja 
koheesiorahastojen optimaalinen käyttö 
erityisesti tapauksissa, joissa on kyse 
energiatehokkuuteen ja uusiutuvaan 
energiaan liittyvistä parannuksista 
asunnoissa ja muun tyyppisissä 
rakennuksissa.

Or. ro

Perustelu

On tärkeää, että energiatehokkuutta ja uusiutuvaa energiaa koskevia aloitteita tukevilla 
rahoitusvälineillä, joita käytetään kestävän energian rahoitusaloitteen puitteissa, autetaan 
lisäämään energiatehokkuuteen tarjottavan eurooppalaisen rahoituksen käyttöä, ja että niillä 
rahoitetaan ensi sijassa hankkeita, jotka käytännössä lisäävät rakennusten 
energiatehokkuutta. 

Tarkistus 42
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 663/2009
Liite II – I osa – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Välineellä voidaan luoda kannustimia ja 
antaa teknistä apua sekä lisätä kansallisten 
ja paikallisten viranomaisten tietoisuutta 
asiasta, jotta voidaan varmistaa rakenne- ja 

Välineellä voidaan luoda kannustimia, 
lievittää riskejä ja antaa teknistä apua sekä 
lisätä kansallisten ja paikallisten 
viranomaisten tietoisuutta asiasta, jotta 
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koheesiorahastojen optimaalinen käyttö 
erityisesti tapauksissa, joissa on kyse 
energiatehokkuuteen ja uusiutuvaan 
energiaan liittyvistä parannuksista 
asunnoissa ja muun tyyppisissä 
rakennuksissa.

voidaan varmistaa rakenne- ja 
koheesiorahastojen optimaalinen käyttö 
erityisesti tapauksissa, joissa on kyse 
energiatehokkuuteen ja uusiutuvaan 
energiaan liittyvistä parannuksista 
asunnoissa ja muun tyyppisissä 
rakennuksissa.

Or. en

Perustelu

Nämä taloudelliset ja tekniset riskit koskevat rahoituksen puutetta ja mahdollisuutta tekniseen 
vikaan, joka tekee toiminnasta kannattamatonta. Riskien kattamisjärjestelmillä pyritään 
korvaamaan tietty prosenttiosuus sijoituksista. Euroopan investointipankin kanssa voitaisiin 
yhteistyössä kehittää Euroopan tason järjestelmä useita energiateknologioita varten.

Tarkistus 43
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 663/2009
Liite II – I osa – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Euroopan aluekehitysrahastosta annettu 
asetus (EY) N:o 1080/2006 sisältää tuen, 
jota annetaan rahoitusvälineiden 
luomiselle ja kehittämiselle (esimerkiksi 
riskipääoma-, laina- ja takuurahastot 
sekä paikalliset kehitysrahastot), 
korkotuet, verkostoituminen, yhteistyö ja 
kokemusten vaihto alueiden, kaupunkien 
samoin kuin asianmukaisten 
sosioekonomisten ja ympäristöalan 
toimijoiden välillä myös 
energiatehokkuuden alalla;

Or. en

Perustelu

Euroopan aluekehitysrahastosta annettu asetus (EY) N:o 1080/2006 sisältää jo tuen, jota 
annetaan rahoitusvälineiden luomiselle ja kehittämiselle (esimerkiksi riskipääoma-, laina- ja 
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takuurahastot sekä paikalliset kehitysrahastot), korkotuet, verkostoituminen, yhteistyö ja 
kokemusten vaihto alueiden, kaupunkien samoin kuin asianmukaisten sosioekonomisten ja 
ympäristöalan toimijoiden välillä myös energiatehokkuuden alalla. Sitä on jo joissakin 
jäsenvaltioissa käytetty perustamaan revolving funds -tyyppisiä rahastoja rakennusten 
energiatehokkuutta varten.

Tarkistus 44
Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 663/2009
Liite II – I osa – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Rahoitusvälineen tuensaajia ovat 
viranomaiset ensisijaisesti alue- ja 
paikallistasolla sekä viranomaisten 
puolesta toimivat yksityiset tahot.
Erityishuomiota kiinnitetään ehdotuksiin, 
joihin liittyy tällaisten tahojen yhteistyötä 
asumiseen ja suunnitteluun liittyvien 
toimijoiden kanssa.

Rahoitusvälineen tuensaajia ovat
paikalliset ja alueelliset viranomaiset, 
julkiset yritykset sekä yksityisoikeuden 
piiriin kuuluvat luonnolliset henkilöt ja 
yksityishenkilöt. Erityishuomiota 
kiinnitetään ehdotuksiin, joihin liittyy 
tällaisten tahojen yhteistyötä asumiseen ja 
suunnitteluun liittyvien toimijoiden sekä 
kunnallisten energialaitosten kanssa.

Or. de

Tarkistus 45
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 663/2009
Liite II – II osa – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Rahoitusvälineen toteuttaa yksi tai useampi
rahoitusalan toimija, kuten
kansainvälinen rahoituslaitos. Toteuttajan 
eli rahoituksen välittäjän valinta perustuu 
osoitettuun kykyyn käyttää rahoitusta 
mahdollisimman tehokkaasti ja 
tuloksellisesti tässä liitteessä esitettyjen 

Rahoitusvälineen toteuttaa yksi tai useampi 
kansainvälinen rahoituslaitos (IFI). Valinta 
perustuu IFIen osoitettuun kykyyn käyttää 
rahoitusta mahdollisimman tehokkaasti ja 
tuloksellisesti tässä liitteessä esitettyjen 
sääntöjen ja kriteerien mukaisesti.
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sääntöjen ja kriteerien mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Kansainväliset rahoituslaitokset ovat sopivimpia toimijoita erityisesti perustamisvaiheessa. 
Esimerkiksi Euroopan investointipankki, joka kattaa kaikki 27 EU:n jäsenvaltiota, on ainoa 
voittoa tavoittelematon pankki ja ainoa, joka on perussopimusten nojalla juridisesti sitoutunut 
tukemaan EU:n politiikkaa (308 artikla). Koska tavoitteena on rahaston perustaminen, 
muiden julkisten ja yksityisten sijoittajien osallistuminen antaisi EU-rahoitukselle 
vipuvaikutuksen kokonaisinvestointeihin. Tarkistuksella tiivistetään rahoituksen välittäjille 
suoritettavien maksujen määritelmää, mikä mahdollistaa mahdollisimman suuren rahavirran 
kunnille.

Tarkistus 46
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 663/2009
Liite II – II osa – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jotta voidaan varmistaa yhteisön varojen 
tehokas käyttö ja saattaa parhaat 
käytännöt sidosryhmien saataville, niin 
tapauksissa, joissa rahoituksen välittäjä 
on toteuttanut välineen jossakin 
jäsenvaltiossa, sen on asetettava toteutettu 
malli kaikkien muiden jäsenvaltioiden, 
Euroopan parlamentin ja komission 
käyttöön maksutta.

Or. ro

Perustelu

Varmistetaan välineeseen allokoitujen varojen tehokkuus ja mahdollistetaan hyvien 
käytäntöjen vaihto jäsenvaltioiden välillä tällä alalla.
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Tarkistus 47
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 663/2009
Liite II – II osa – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Rahoituksen välittäjän on noudatettava 
varainhoitoasetuksessa ja sen 
soveltamissäännöissä vahvistettuja 
talousarvion toteuttamistehtävien 
siirtämistä koskevia säännöksiä, erityisesti 
hankintojen, sisäisen valvonnan, 
kirjanpidon ja ulkopuolisten 
tilintarkastusten osalta. Välittäjille ei 
anneta muita varoja kuin ne, jotka 
liittyvät hallintokustannuksiin ja 
rahoitusvälineen luomisesta ja 
toteuttamisesta aiheutuviin 
kustannuksiin.

Rahoituksen välittäjän on noudatettava 
varainhoitoasetuksessa ja sen 
soveltamissäännöissä vahvistettuja 
talousarvion toteuttamistehtävien 
siirtämistä koskevia säännöksiä, erityisesti 
hankintojen, sisäisen valvonnan, 
kirjanpidon ja ulkopuolisten 
tilintarkastusten osalta. Rahoituksen 
välittäjät voivat laskuttaa vain 
hallintokustannuksista tai muista 
hyväksyttävistä kustannuksista, jotka 
liittyvät rahoitusvälineen luomiseen ja 
toteuttamiseen.

Or. en

Perustelu

Kansainväliset rahoituslaitokset ovat sopivimpia toimijoita erityisesti perustamisvaiheessa. 
Esimerkiksi Euroopan investointipankki, joka kattaa kaikki 27 EU:n jäsenvaltiota, on ainoa 
voittoa tavoittelematon pankki ja ainoa, joka on perussopimusten nojalla juridisesti sitoutunut 
tukemaan EU:n politiikkaa (308 artikla). Koska tavoitteena on rahaston perustaminen, 
muiden julkisten ja yksityisten sijoittajien osallistuminen antaisi EU-rahoitukselle 
vipuvaikutuksen kokonaisinvestointeihin. Tarkistuksella tiivistetään rahoituksen välittäjille 
suoritettavien maksujen määritelmää, mikä mahdollistaa mahdollisimman suuren rahavirran 
kunnille.

Tarkistus 48
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 663/2009
Liite II – II osa – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Rahoituksen välittäjän on noudatettava 
varainhoitoasetuksessa ja sen 
soveltamissäännöissä vahvistettuja 
talousarvion toteuttamistehtävien 
siirtämistä koskevia säännöksiä, erityisesti 
hankintojen, sisäisen valvonnan, 
kirjanpidon ja ulkopuolisten 
tilintarkastusten osalta. Välittäjille ei 
anneta muita varoja kuin ne, jotka liittyvät 
hallintokustannuksiin ja rahoitusvälineen 
luomisesta ja toteuttamisesta aiheutuviin 
kustannuksiin.

Rahoituksen välittäjän on noudatettava 
varainhoitoasetuksessa ja sen 
soveltamissäännöissä vahvistettuja 
talousarvion toteuttamistehtävien 
siirtämistä koskevia säännöksiä, erityisesti 
hankintojen, sisäisen valvonnan, 
kirjanpidon ja ulkopuolisten 
tilintarkastusten osalta. Välittäjille ei 
anneta muita varoja kuin ne, jotka liittyvät 
hallintokustannuksiin ja rahoitusvälineen 
luomisesta ja toteuttamisesta aiheutuviin 
kustannuksiin, eivätkä ne voi ylittää viittä 
prosenttia kustakin välineen käytöstä.

Or. ro

Perustelu

On olennaista, että kestävän energian alalla toteutettavien hankkeiden rahoitusvälinettä 
käytetään ensi sijassa hankkeisiin, jotka käytännössä auttavat parantamaan 
energiatehokkuutta. Siksi on tarpeen rajoittaa hallintokustannukset tai välineen luomiseen ja 
toteuttamiseen liittyvät kustannukset viiteen prosenttiin välineelle allokoidusta 
kokonaissummasta.

Tarkistus 49
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 663/2009
Liite II – II osa – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Rahoitusvälinettä sekä seurantaa ja 
valvontaa koskevat yksityiskohtaiset ehdot 
ja edellytykset vahvistetaan komission ja
rahoituksen välittäjän välisessä 
sopimuksessa.

Rahoitusvälinettä sekä seurantaa ja 
valvontaa koskevat yksityiskohtaiset ehdot 
ja edellytykset vahvistetaan komission ja
IFIen välisessä sopimuksessa.
Sopimuksessa olisi määrättävä, että 
komissiolle ja Euroopan parlamentille 
toimitetaan säännöllisesti tietoja välineen 
toteuttamiseksi suoritetuista 
toimenpiteistä.
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Or. en

Perustelu

 Tarkistuksella pyritään varmistamaan sekä parlamentin että komission osallistuminen 
välineen toteutuksen valvontaan.

Tarkistus 50
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 663/2009
Liite II – II osa – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Rahoitusvälinettä sekä seurantaa ja 
valvontaa koskevat yksityiskohtaiset ehdot 
ja edellytykset vahvistetaan komission ja 
rahoituksen välittäjän välisessä 
sopimuksessa.

Rahoitusvälinettä sekä seurantaa ja 
valvontaa koskevat yksityiskohtaiset ehdot 
ja edellytykset vahvistetaan komission ja 
rahoituksen välittäjän välisessä 
sopimuksessa, joka välitetään Euroopan 
parlamentille tiedoksi. Komissio julkaisee 
kaikki välineen käyttötapaukset 
verkkosivulla www.buildup.eu. 

Or. ro

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, jotta voidaan varmistaa välineen avoin käyttö ja kannustaa 
jäsenvaltioiden väliseen hyvien käytäntöjen vaihtoon tällä alalla.

Tarkistus 51
Lena Ek

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 663/2009
Liite II – II osa – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komission olisi luotava integroitu ja 
käyttäjäystävällinen online-järjestelmä, 
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joka antaa mahdollisuuden asettaa 
saataville kaikki ohjelmien hallinnointia 
koskevat elektroniset tiedot, kuten 
hakumenettelyt, aikarajat, säännöt ja 
määräykset, katsaukset keskeneräisiin ja 
päätettyihin hankkeisiin ja raportit.

Or. en

Perustelu

Jotta välineestä voidaan tehdä käyttäjäystävällisempi ja jotta voidaan kannustaa pieniä 
osallistujia, kaiken olisi oltava helposti saatavilla verkossa. Ohjelman ja käyttäjätuen 
parempi saatavuus voidaan saavuttaa parantamalla ohjaavaa materiaalia. Tämä voidaan 
tehdä optimoimalla IT-järjestelmät, tukemalla projektinhallintaa sekä henkilökohtaisella 
tuella. Tästä syystä olisi tuettava määrärahojen, arvioiden ja ehdotusten täyttä integrointia 
yhtenäiseen IT-sovellukseen. Sen olisi oltava vakaa, joustava ja helppokäyttöinen.

Tarkistus 52
Anni Podimata

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 663/2009
Liite II – III osa – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Rahoitusvälineellä rahoitetaan ainoastaan 
sellaisia toimia, joilla on nopea, 
mitattavissa oleva ja merkittävä vaikutus 
EU:n talouden elpymiseen, energian 
toimitusvarmuuden parantumiseen ja 
kasvihuonekaasupäästöjen vähenemiseen.

Rahoitusvälineellä rahoitetaan ainoastaan 
sellaisia toimia, joilla on nopea, 
mitattavissa oleva ja merkittävä vaikutus 
EU:n talouden elpymiseen, energian 
toimitusvarmuuden parantumiseen ja 
kasvihuonekaasupäästöjen vähenemiseen. 
Näiden toimien toteuttamisella on 
edistettävä kilpailukykyisen, verkottuneen 
ja ympäristöystävällisen talouden 
kehittämistä sekä ympäristönsuojelua 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden 
mukaisesti.

Or. el
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Tarkistus 53
Lena Ek

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 663/2009
Liite II – III osa – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Hanketta koskevan hakemuksen 
päivämäärän ja lopullisen päätöksen 
välinen aika ei saa ylittää kahta 
kuukautta.

Or. en

Perustelu

Tämän asetuksen kannalta on ehdottoman tärkeää, että hankkeet pääsevät käynnistymään 
mahdollisimman nopeasti.

Tarkistus 54
Lena Ek

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 663/2009
Liite II – III osa – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Yksittäisten hankkeiden lopullinen 
taloudellinen tarkastus on suoritettava 
vuoden kuluessa hankkeen päättymisestä.

Or. en

Perustelu

Jotta voidaan kannustaa osallistumista ja lisätä ennustettavuutta pienten hakijoiden kannalta, 
tarkastusmenettelyjen on oltava mahdollisimman nopeita. Tämä vastaa komission ehdotuksen 
taustalla olevaa yleistä ajatusta nopeasta ja mutkattomasta menettelystä.
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Tarkistus 55
Claude Turmes

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 663/2009
Liite II – III osa – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ne ovat poliittisesti sitoutuneet 
ilmastonmuutoksen lieventämiseen ja 
asettaneet asiaan liittyen täsmälliset 
tavoitteet

a) ne ovat poliittisesti sitoutuneet 
ilmastonmuutoksen lieventämiseen ja 
asettaneet asiaan liittyen vuotta 2020 
koskevan täsmällisen 
kasvihuonekaasupäästötavoitteen, joka 
vastaa vähintään unionin sitoumusta 
vuodeksi 2020

Or. en

Perustelu

Uskottavien ja vakaiden politiikkojen varmistamiseksi Euroopan unionin olisi tuettava vain 
niitä hankkeita, jotka vastaavat sen itselleen asettamia tavoitteita.

Tarkistus 56
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 663/2009
Liite II – III osa – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) niillä on käytettävissään 
päästökartoitus ja ne laativat monivuotisia 
strategioita tavoitteiden saavuttamiseksi

b) ne laativat monivuotisia strategioita 
tavoitteiden saavuttamiseksi

Or. ro

Perustelu

Tukikelpoisten julkisten viranomaisten määrän lisäämiseksi niille on annettava mahdollisuus 
kehittää omat päästökartoitusjärjestelmänsä. 
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Tarkistus 57
Teresa Riera Madurell

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 663/2009
Liite II – III osa – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) niillä on käytettävissään päästökartoitus 
ja ne laativat monivuotisia strategioita 
tavoitteiden saavuttamiseksi

b) maalla/jäsenvaltiolla, johon ne 
kuuluvat, on käytettävissään 
päästökartoitus ja ne laativat monivuotisia 
strategioita tavoitteiden saavuttamiseksi

Or. en

Perustelu

Ei ole aiheellista pyytää paikallisviranomaisilta päästökartoitusta tai erityisiä paikallisia 
vähennystavoitteita, koska pilaantumista vähentävistä ympäristöpolitiikoista päätetään 
tavallisesti kansallisella/maailmanlaajuisella tasolla, ja ne ovat osoittautuneet silloin 
tehokkaammiksi.

Tarkistus 58
Lena Ek

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Lisätään artikla seuraavasti:
"1 a artikla

Vuosittainen kertomus Euroopan 
parlamentille
Komissio antaa Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle vuosittain kertomuksen 
hankkeiden edistymisestä ja välineestä."

Or. en

Perustelu

Avoimuuden lisäämiseksi komission olisi esitettävä parlamentille kertomuksia.



PE445.669v01-00 34/34 AM\823030FI.doc

FI


