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TARKISTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavia budjettivaliokuntaa ja talous- ja raha-asioiden valiokuntaa ottamaan huomioon 
seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Komissio antoi 11 päivänä 
joulukuuta 2019 tiedonannon9 Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelmasta, jossa se 
hahmotteli etenemissuunnitelmansa 
Euroopan uutta kasvupolitiikkaa varten ja 
asetti kunnianhimoisia tavoitteita 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja 
ympäristön suojelemiseksi. Jotta tavoite 
unionin ilmastoneutraaliudesta voidaan 
saavuttaa tehokkaasti ja 
oikeudenmukaisesti vuoteen 2050 
mennessä, Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelmassa ilmoitettiin oikeudenmukaisen 
siirtymän mekanismista, jolla tarjotaan 
keinot vastata ilmastonmuutokseen ja 
samalla varmistaa, että ketään ei jätetä 
jälkeen. Kaikkein heikoimmassa asemassa 
olevat alueet ja ihmiset ovat kaikkein 
alttiimpia ilmastonmuutoksen ja 
ympäristön pilaantumisen 
haittavaikutuksille. Samaan aikaan 
siirtymän hallinta edellyttää merkittäviä 
rakenteellisia muutoksia.

(1) Komissio antoi 11 päivänä 
joulukuuta 2019 tiedonannon9 Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelmasta, jossa se 
hahmotteli etenemissuunnitelmansa 
Euroopan uutta kestävän kasvun 
politiikkaa varten ja asetti kunnianhimoisia 
tavoitteita ilmastonmuutoksen torjumiseksi 
ja ympäristön suojelemiseksi. Jotta 
unionin vuoden 2030 ilmasto- ja 
energiatavoitteet ja tavoite unionin 
ilmastoneutraaliudesta viimeistään 
vuonna 2050 voidaan saavuttaa 
tehokkaasti ja oikeudenmukaisesti 
asetuksessa [asetus (EU) 2020/XXX 
puitteiden vahvistamisesta 
ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi ja 
asetuksen (EU) 2018/1999 muuttamisesta 
(”eurooppalainen ilmastolaki”)] 
säädetyllä tavalla, Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelmassa ilmoitettiin 
oikeudenmukaisen siirtymän 
mekanismista, jolla tarjotaan keinot vastata 
taloudellisiin, sosiaalisiin ja ympäristöä 
koskeviin haasteisiin, jotka aiheutuvat 
siirtymästä ilmastoneutraaliin, ympäristön 
kannalta kestävään, energia- ja 
resurssitehokkaaseen kiertotalouteen, ja 
samalla varmistaa, että ketään ei jätetä 
jälkeen. Kaikkein heikoimmassa asemassa 
olevat alueet ja ihmiset ovat kaikkein 
alttiimpia ilmastonmuutoksen ja 
ympäristön pilaantumisen 
haittavaikutuksille. Samaan aikaan 
siirtymän hallinta edellyttää merkittäviä 
rakenteellisia muutoksia.
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_________________ _________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Rahoitus- ja investointitoimet olisi 
sovitettava yhteen unionin nykyisten 
poliittisten painopisteiden, kuten 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ja 
sen ilmastoneutraaliuden saavuttamista 
viimeistään vuonna 2050 koskevan 
sitoumuksen, Euroopan digitaalisen 
tulevaisuuden rakentamista koskevan 
strategian ja Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarin, kanssa. Kyseisillä 
toimilla olisi tuettava laadukkaiden ja 
kestävien työpaikkojen sekä valtioiden 
rajat ylittävän toiminnan luomista ja 
säilyttämistä unionissa, ja niiden olisi 
edistettävä Euroopan talouden vihreää ja 
digitaalista siirtymää.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Komissio hyväksyi 14 päivänä 
tammikuuta 2020 Euroopan vihreän 
kehityksen investointiohjelmaa koskevan 
tiedonannon10, jossa otetaan käyttöön 
oikeudenmukaisen siirtymän mekanismi, 
jossa keskitytään alueisiin ja toimialoihin, 
joihin siirtymä vaikuttaa eniten, koska ne 
ovat riippuvaisia fossiilisista polttoaineista, 
muun muassa hiilestä, turpeesta ja 
öljyliuskeesta tai 
kasvihuonekaasupäästövaltaisista teollisista 
prosesseista, mutta joilla on vähäisemmät 

(2) Komissio hyväksyi 14 päivänä 
tammikuuta 2020 Euroopan vihreän 
kehityksen investointiohjelmaa koskevan 
tiedonannon10, jossa otetaan käyttöön 
oikeudenmukaisen siirtymän mekanismi, 
jossa keskitytään alueisiin, ihmisiin ja 
toimialoihin, joihin siirtymä vaikuttaa 
eniten, koska nämä ovat riippuvaisia 
fossiilisista polttoaineista, muun muassa 
hiilestä, turpeesta ja öljyliuskeesta tai 
kasvihuonekaasupäästövaltaisista teollisista 
prosesseista, mutta joilla on vähäisemmät 
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valmiudet rahoittaa välttämättömiä 
investointeja. Oikeudenmukaisen siirtymän 
mekanismi koostuu kolmesta pilarista, 
jotka ovat oikeudenmukaisen siirtymän 
rahasto, joka toteutetaan käyttämällä 
yhteistyöhön perustuvaa hallinnointia, 
InvestEU-ohjelmaan kuuluva 
oikeudenmukaisen siirtymän 
erityisjärjestely sekä julkisen sektorin 
lainajärjestely lisäinvestointien 
houkuttelemiseksi asianomaisille alueille.

valmiudet rahoittaa ilmastoneutraaliuteen 
siirtymiseksi välttämättömiä investointeja. 
Oikeudenmukaisen siirtymän mekanismi 
koostuu kolmesta pilarista, jotka ovat 
oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, joka 
toteutetaan käyttämällä yhteistyöhön 
perustuvaa hallinnointia, InvestEU-
ohjelmaan kuuluva oikeudenmukaisen 
siirtymän erityisjärjestely sekä julkisen 
sektorin lainajärjestely lisäinvestointien 
houkuttelemiseksi asianomaisille alueille.

_________________ _________________
10 COM(2020) 21 final. 10 COM(2020) 21 final.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Oikeudenmukaisen siirtymän 
rahasto on olennainen osa unionin 
elpymissuunnitelmaa, ja sillä olisi 
jatkossakin oltava keskeinen asema siinä 
ja tätä asemaa vastaavat merkittävät 
resurssit.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Olisi tarjottava julkisen sektorin 
lainajärjestely, jäljempänä ’lainajärjestely’. 
Se muodostaa oikeudenmukaisen siirtymän 
mekanismin kolmannen pilarin, ja siitä 
tuetaan julkisyhteisöjä ja 
julkisoikeudellisia laitoksia niiden 
investoinneissa. Näillä investoinneilla olisi 
vastattava kehitystarpeisiin, jotka johtuvat 
ilmastoneutraaliin talouteen siirtymiseen 
liittyvistä haasteista, jotka kuvataan 
komission hyväksymissä alueellisissa 

(4) Olisi tarjottava julkisen sektorin 
lainajärjestely, jäljempänä ’lainajärjestely’. 
Se muodostaa oikeudenmukaisen siirtymän 
mekanismin kolmannen pilarin, ja siitä 
tuetaan julkisyhteisöjä ja 
julkisoikeudellisia laitoksia niiden 
investoinneissa. Näillä investoinneilla olisi 
vastattava kehitystarpeisiin, jotka johtuvat 
ilmastoneutraaliin talouteen siirtymiseen 
liittyvistä haasteista, jotka kuvataan 
komission hyväksymissä alueellisissa 
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oikeudenmukaista siirtymää koskevissa 
suunnitelmissa. Suunniteltujen tukitoimien 
olisi oltava johdonmukaisia 
oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin 
kahdesta muusta pilarista tuettavien 
toimien kanssa ja täydennettävä niitä.

oikeudenmukaista siirtymää koskevissa 
suunnitelmissa, ja niiden olisi oltava 
sopusoinnussa ilmastoneutraalin unionin 
saavuttamista vuoteen 2050 mennessä 
koskevan tavoitteen kanssa. Niiden olisi 
myös tuettava Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman yleisiä tavoitteita, 
erityisesti Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EU) 2020/8521 a 
tarkoitettua ”ei merkittävää haittaa” 
-periaatetta, ja niiden olisi oltava 
mainitulla asetuksella perustetussa EU:n 
kestävyysluokitusjärjestelmässä 
vahvistetun kestäviä toimintoja koskevan 
kehyksen mukaisia. Suunniteltujen 
tukitoimien olisi oltava johdonmukaisia 
oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin 
kahdesta muusta pilarista tuettavien 
toimien kanssa ja täydennettävä niitä.

_________________
1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2020/852, annettu 18 päivänä 
kesäkuuta 2020, kestävää sijoittamista 
helpottavasta kehyksestä ja asetuksen 
(EU) 2019/2088 muuttamisesta (EUVL L 
198, 22.6.2020, s. 13).

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Covid-19-kriisin taloutta ja 
yhteiskuntaa häiritsevät vaikutukset ovat 
heikentäneet julkista ja yksityistä 
investointikapasiteettia ja rajoittaneet 
näin rahoitusvaroja, jotka ovat olennaisia 
ilmastoneutraaliin ja 
resurssitehokkaaseen unioniin siirtymisen 
kannalta. Tässä mielessä lainajärjestelyn 
olisi Next Generation EU -välineen 
puitteissa osaltaan pienennettävä tätä 
vajetta ja mahdollistettava se, että 
jäsenvaltiot voivat ryhtyä investointeihin, 
jotka ovat välttämättömiä unionin pitkän 
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aikavälin kestävyyttä koskevien 
painopisteiden saavuttamisen tukemiseksi.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Jotta voitaisiin edistää talouden 
monipuolistamista siirtymän vaikutusten 
koettelemilla alueilla, lainajärjestelyn olisi 
katettava monenlaisia investointeja sillä 
edellytyksellä, että ne auttavat täyttämään 
kehitystarpeet siirryttäessä 
ilmastoneutraaliin talouteen alueellisissa 
oikeudenmukaista siirtymää koskevissa 
suunnitelmissa kuvatun mukaisesti. Tuetut 
investoinnit voivat liittyä esimerkiksi 
energia- ja liikenneinfrastruktuuriin, 
kaukolämpöverkostoihin, vihreään 
liikkuvuuteen, älykkääseen jätehuoltoon, 
puhtaaseen energiaan ja 
energiatehokkuustoimenpiteisiin 
rakennusten kunnostus- ja muutostyöt 
mukaan luettuina, kiertotalouteen 
siirtymisen tukemiseen, maan 
saneeraukseen ja maaperän puhdistamiseen 
sekä lisä- ja uudelleenkoulutukseen, 
ammatilliseen koulutukseen ja sosiaaliseen 
infrastruktuuriin, mukaan lukien 
sosiaalinen asuntotuotanto. 
Infrastruktuurien kehittämiseen voi sisältyä 
myös ratkaisuja, joilla parannetaan niiden 
kykyä kestää katastrofeja. Kattavaa 
investointimallia olisi suosittava erityisesti 
alueilla, joilla on merkittäviä siirtymään 
liittyviä tarpeita. Muihin aloihin 
kohdistuvia investointeja voitaisiin myös 
tukea, jos ne ovat yhdenmukaisia 
hyväksyttyjen alueellisten 
oikeudenmukaista siirtymää koskevien 
suunnitelmien kanssa. Tukemalla 
investointeja, jotka eivät tuota riittäviä 
tuloja, lainajärjestelyllä pyritään antamaan 
julkisyhteisöille ja julkisoikeudellisille 
laitoksille lisävaroja, joita tarvitaan, jotta 

(5) Jotta voitaisiin edistää talouden 
monipuolistamista ja nykyaikaistamista 
siirtymän vaikutusten koettelemilla 
alueilla, lainajärjestelyn olisi katettava 
monenlaisia investointeja sillä 
edellytyksellä, että ne auttavat täyttämään 
kehitystarpeet siirryttäessä kohti unionin 
vuoden 2030 ilmasto- ja energiatavoitteita 
ja ilmastoneutraaliin talouteen 
vuoteen 2050 mennessä alueellisissa 
oikeudenmukaista siirtymää koskevissa 
suunnitelmissa kuvatun mukaisesti. Tuetut 
investoinnit voivat liittyä esimerkiksi 
teknologiaan, jolla tuetaan energia-alan 
hiilestä irtautumista sekä 
ympäristöystävällistä ja vähähiilistä 
liikennettä, kaukolämpöverkostoihin, 
vihreään, älykkääseen ja kestävään 
liikkuvuuteen, tutkimus- ja 
innovointitoimiin muun muassa 
korkeakouluissa ja julkisissa 
tutkimuslaitoksissa, kehittyneen ja 
markkinakelpoisen teknologian siirron 
edistämiseen, digitalisointiin, älykkääseen 
jäte- ja vesihuoltoon, 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseen, puhtaaseen energiaan ja 
energiatehokkuustoimenpiteisiin 
rakennusten kunnostus- ja muutostyöt 
mukaan luettuina, kiertotalouteen 
siirtymisen tukemiseen, maan 
saneeraukseen ja maaperän puhdistamiseen 
sekä lisä- ja uudelleenkoulutukseen, 
ammatilliseen koulutukseen ja sosiaaliseen 
infrastruktuuriin, mukaan lukien 
sosiaalinen asuntotuotanto. 
Infrastruktuurien kehittämiseen voi sisältyä 
myös ratkaisuja, joilla parannetaan niiden 
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ne voivat vastata niihin sosiaalisiin, 
taloudellisiin ja ympäristöön liittyviin 
haasteisiin, joita aiheutuu 
ilmastosiirtymään mukautumisesta. 
Ympäristön kannalta kestävän taloudellisen 
toiminnan EU-luokitusjärjestelmää 
voidaan käyttää sellaisten lainajärjestelyn 
kelpoisuusvaatimukset täyttävien 
investointien määrittelemiseen, joilla on 
merkittävä myönteinen ympäristövaikutus.

kykyä kestää katastrofeja. Kattavaa 
investointimallia olisi suosittava erityisesti 
alueilla, joilla on merkittäviä siirtymään 
liittyviä tarpeita. Muihin aloihin 
kohdistuvia investointeja voitaisiin myös 
tukea, jos ne ovat yhdenmukaisia 
hyväksyttyjen alueellisten 
oikeudenmukaista siirtymää koskevien 
suunnitelmien kanssa ja vähentävät 
sosioekonomisia kustannuksia, joita 
aiheutuu siirtymisestä ilmastoneutraaliin 
talouteen vuoteen 2050 mennessä. 
Tukemalla investointeja, jotka eivät tuota 
riittäviä tuloja, lainajärjestelyllä pyritään 
antamaan julkisyhteisöille ja 
julkisoikeudellisille laitoksille lisävaroja, 
joita tarvitaan, jotta ne voivat vastata niihin 
sosiaalisiin, taloudellisiin ja ympäristöön 
liittyviin haasteisiin, joita aiheutuu 
ilmastosiirtymään mukautumisesta. 
Ympäristön kannalta kestävän taloudellisen 
toiminnan EU-luokitusjärjestelmää olisi 
käytettävä sellaisten lainajärjestelyn 
kelpoisuusvaatimukset täyttävien 
investointien määrittelemiseen, joilla on 
merkittävä myönteinen ympäristövaikutus, 
ja olisi noudatettava asetuksessa (EU) 
2020/852 tarkoitettua ”ei merkittävää 
haittaa” -periaatetta.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen, jäljempänä ’SEU-sopimus’, 
3 artiklassa ja Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen, 
jäljempänä ’SEUT-sopimus’, 
10 artiklassa määrättyjä horisontaalisia 
periaatteita, myös SEU-sopimuksen 
5 artiklassa vahvistettuja toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteita, olisi 
noudatettava lainajärjestelyn 
täytäntöönpanossa, jossa olisi otettava 
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huomioon myös Euroopan unionin 
perusoikeuskirja. Jäsenvaltioiden olisi 
lisäksi noudatettava lapsen oikeuksia 
koskevasta Yhdistyneiden kansakuntien 
yleissopimuksesta sekä vammaisten 
henkilöiden oikeuksia koskevasta 
Yhdistyneiden kansakuntien 
yleissopimuksesta johtuvia velvoitteita ja 
varmistettava yleissopimuksen 9 artiklassa 
tarkoitettu esteettömyys ja saavutettavuus 
noudattaen unionin lainsäädäntöä, jolla 
yhdenmukaistetaan tuotteiden ja 
palvelujen esteettömyysvaatimukset. 
Lainajärjestelystä ei saisi tukea toimia, 
joilla millään tavalla edistetään erottelua 
tai syrjintää, eikä infrastruktuuria, johon 
vammaisilla henkilöillä ei ole esteetöntä 
pääsyä. Jäsenvaltioiden ja komission olisi 
pyrittävä poistamaan eriarvoisuutta 
miesten ja naisten välillä sekä edistämään 
miesten ja naisten välistä tasa-arvoa ja 
ottamaan huomioon 
sukupuolinäkökohdat sekä torjumaan 
sukupuoleen, rotuun tai etniseen 
alkuperään, uskontoon tai 
vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai 
sukupuoliseen suuntautumiseen 
perustuvaa syrjintää.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 b) Tässä asetuksessa vahvistetaan 
luettelo poissuljettavista investoinneista, 
jotka ovat haitallisia Pariisin 
sopimuksessa ja Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelmassa vahvistettujen 
tavoitteiden kannalta eivätkä ole 
sopusoinnussa Euroopan 
investointipankin energia-alan 
rahoituspolitiikan kanssa. Nämä 
investoinnit olisi suljettava 
lainajärjestelystä annettavan unionin tuen 
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ulkopuolelle.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 c) Lainajärjestelyn tavoitteiden 
toteuttamisessa olisi otettava huomioon 
kestävä kehitys sekä se, että unioni edistää 
ympäristön laadun säilyttämistä, suojelua 
ja parantamista SEUT-sopimuksen 
11 artiklan ja 191 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti, samoin kuin saastuttaja 
maksaa -periaate ja Pariisin sopimuksen 
mukainen sitoumus rajoittaa lämpötilan 
nousu 1,5 celsiusasteeseen esiteollisella 
kaudella vallinneeseen tasoon verrattuna.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 d) Jäsenvaltioiden ja komission olisi 
varmistettava, että lainajärjestelyn 
täytäntöönpanolla edistetään miesten ja 
naisten välisen tasa-arvon 
kunnioittamista ja edistämistä SEUT-
sopimuksen 8 artiklan mukaisesti. 
Arvioinnit ovat osoittaneet, että on 
tärkeää ottaa sukupuolten tasa-arvoa 
koskevat tavoitteet oikea-aikaisesti ja 
johdonmukaisesti huomioon kaikissa 
ulottuvuuksissa ja kaikissa 
toimenpideohjelmien valmistelun, 
seurannan, täytäntöönpanon ja 
arvioinnin vaiheissa. Siksi on tarpeen 
ottaa sukupuolivaikutusten arviointi, 
sukupuolitietoinen budjetointi ja tulosten 
seuranta sukupuolinäkökulmasta osaksi 
ohjelmasuunnittelua.
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Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Lainajärjestelyllä olisi annettava 
tukea unionin myöntäminä avustuksina, 
jotka yhdistetään rahoituskumppanin 
myöntämiin lainoihin. Komission suoraan 
hallinnoimia avustuksia koskevien 
määrärahojen olisi oltava rahoitusta, joka 
ei perustu kustannuksiin Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, 
Euratom) 2018/1046, jäljempänä 
’varainhoitoasetus’12, 125 artiklan 
mukaisesti. Tällaisella rahoituksella pitäisi 
voida kannustaa hankkeiden toteuttajia 
osallistumaan ja panostamaan 
lainajärjestelyn tavoitteiden saavuttamiseen 
lainan suuruuteen suhteutetulla tehokkaalla 
tavalla. Euroopan investointipankin, 
jäljempänä ’EIP’, olisi tarjottava 
lainaosuus. Lainajärjestely voidaan ulottaa 
myös muihin rahoituskumppaneihin, jotka 
tarjoavat lainaosuuden, jos avustusosuutta 
varten tulee käyttöön lisävaroja tai jos se 
on tarpeen asianmukaisen täytäntöönpanon 
vuoksi.

(7) Lainajärjestelyllä olisi annettava 
tukea unionin myöntäminä avustuksina, 
jotka yhdistetään rahoituskumppanin 
myöntämiin lainoihin. Komission suoraan 
hallinnoimia avustuksia koskevien 
määrärahojen olisi oltava rahoitusta, joka 
ei perustu kustannuksiin Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, 
Euratom) 2018/1046, jäljempänä 
’varainhoitoasetus’12, 125 artiklan 
mukaisesti. Tällaisella rahoituksella pitäisi 
voida kannustaa hankkeiden toteuttajia 
osallistumaan ja panostamaan 
lainajärjestelyn tavoitteiden saavuttamiseen 
lainan suuruuteen suhteutetulla tehokkaalla 
tavalla. Euroopan investointipankin, 
jäljempänä ’EIP’, olisi tarjottava 
lainaosuus. Lainajärjestely voidaan ulottaa 
myös muihin rahoituskumppaneihin, jotka 
tarjoavat lainaosuuden, jos avustusosuutta 
varten tulee käyttöön lisävaroja tai jos se 
on tarpeen asianmukaisen täytäntöönpanon 
vuoksi. Tällaisessa tapauksessa muiden 
rahoituskumppaneiden olisi noudatettava 
vähintään EIP:n normeja vastaavia 
ilmasto-, ympäristö-, sosiaali- ja 
avoimuusnormeja.

_________________ _________________
12 Asetus (EU, Euratom) 2018/1046. 12 Asetus (EU, Euratom) 2018/1046.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Jotta voidaan varmistaa, että (13) Jotta voidaan varmistaa, että 



PE658.776v01-00 12/28 AD\1214452FI.docx

FI

kaikille jäsenvaltioille annetaan 
mahdollisuus hyötyä avustusosuudesta, 
olisi perustettava mekanismi, jonka avulla 
otetaan käyttöön korvamerkityt kansalliset 
osuudet, joita on noudatettava 
ensimmäisessä vaiheessa, 
oikeudenmukaisen siirtymän rahastossa 
ehdotetun jakoperusteen mukaisesti. Jotta 
tämä tavoite voitaisiin sovittaa yhteen 
lainajärjestelyn taloudellisten vaikutusten 
ja sen täytäntöönpanon optimointitarpeen 
kanssa, näitä kansallisia määrärahoja ei 
pitäisi korvamerkitä 31 päivän joulukuuta 
2024 jälkeen. Sen jälkeen jäljellä olevat 
avustusosuuteen käytettävissä olevat varat 
olisi annettava käyttöön ilman ennalta 
varattua kansallista osuutta ja 
kilpailupohjalta unionin tasolla siten, että 
samalla varmistetaan investointien 
ennustettavuus ja noudatetaan 
tarveperusteista ja alueelliseen 
lähentymiseen tähtäävää lähestymistapaa.

kaikille jäsenvaltioille annetaan 
mahdollisuus hyötyä avustusosuudesta, 
olisi perustettava mekanismi, jonka avulla 
otetaan käyttöön korvamerkityt kansalliset 
osuudet, joita on noudatettava 
ensimmäisessä vaiheessa, 
oikeudenmukaisen siirtymän rahastossa 
ehdotetun jakoperusteen mukaisesti. 
[Euroopan aluekehitysrahastoa, 
Euroopan sosiaalirahasto plussaa, 
koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja 
kalatalousrahastoa koskevista yleisistä 
säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä 
turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, 
sisäisen turvallisuuden rahastoa ja 
rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan 
rahoitusvälinettä koskevista 
rahoitussäännöistä annetun asetuksen 
(EU) 2020/XXX (”yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus”)] [102 artiklan 
2 kohdassa] tarkoitettujen vähemmän 
kehittyneiden alueiden tarpeet olisi 
otettava huomioon. Jotta tämä tavoite 
voitaisiin sovittaa yhteen lainajärjestelyn 
taloudellisten vaikutusten ja sen 
täytäntöönpanon optimointitarpeen kanssa, 
näitä kansallisia määrärahoja ei pitäisi 
korvamerkitä 31 päivän joulukuuta 2024 
jälkeen. Sen jälkeen jäljellä olevat 
avustusosuuteen käytettävissä olevat varat 
olisi annettava käyttöön ilman ennalta 
varattua kansallista osuutta ja 
kilpailupohjalta unionin tasolla siten, että 
samalla varmistetaan investointien 
ennustettavuus ja noudatetaan 
tarveperusteista ja alueelliseen 
lähentymiseen tähtäävää lähestymistapaa ja 
edistetään taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Työohjelmassa ja (14) Työohjelmassa ja 
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ehdotuspyynnössä olisi vahvistettava 
erityiset tukikelpoisuusehdot ja 
myöntämisperusteet. Näissä 
tukikelpoisuusehdoissa ja 
myöntämisperusteissa olisi otettava 
huomioon hankkeen merkitys alueellisissa 
oikeudenmukaista siirtymää koskevissa 
suunnitelmissa kuvattujen kehitystarpeiden 
kannalta, alueellisen lähentymisen 
edistämistä koskevan yleisen tavoitteen 
saavuttaminen sekä avustusosuuden 
merkitys hankkeen elinkelpoisuuteen. Tällä 
asetuksella perustettua unionin tukea olisi 
näin ollen myönnettävä ainoastaan niille 
jäsenvaltioille, jotka ovat hyväksyneet 
vähintään yhden alueellisen 
oikeudenmukaista siirtymää koskevan 
suunnitelman. Työohjelmassa ja 
ehdotuspyynnöissä otetaan huomioon myös 
jäsenvaltioiden toimittamat alueelliset 
oikeudenmukaista siirtymää koskevat 
suunnitelmat, jotta voidaan varmistaa 
mekanismin eri pilareiden välinen 
johdonmukaisuus ja yhtenäisyys.

ehdotuspyynnössä olisi vahvistettava 
erityiset tukikelpoisuusehdot ja 
myöntämisperusteet. Näissä 
tukikelpoisuusehdoissa ja 
myöntämisperusteissa olisi otettava 
huomioon hankkeen merkitys alueellisissa 
oikeudenmukaista siirtymää koskevissa 
suunnitelmissa kuvattujen kehitystarpeiden 
kannalta, alueellisen lähentymisen 
edistämistä koskevan yleisen tavoitteen 
saavuttaminen sekä avustusosuuden 
merkitys hankkeen elinkelpoisuuteen ja 
asetuksen (EU) 2020/852 nojalla 
vahvistetut arviointikriteerit. Tällä 
asetuksella perustettua unionin tukea olisi 
näin ollen myönnettävä ainoastaan niille 
jäsenvaltioille, jotka ovat hyväksyneet 
vähintään yhden alueellisen 
oikeudenmukaista siirtymää koskevan 
suunnitelman. Työohjelmassa ja 
ehdotuspyynnöissä otetaan huomioon myös 
jäsenvaltioiden toimittamat alueelliset 
oikeudenmukaista siirtymää koskevat 
suunnitelmat, jotta voidaan varmistaa 
mekanismin eri pilareiden välinen 
johdonmukaisuus ja yhtenäisyys.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Tämän lainajärjestelyn mukaista 
tukea olisi myönnettävä ainoastaan 
hankkeille, jotka eivät tuota riittävää 
tulovirtaa ollakseen taloudellisesti 
kannattavia ja saadakseen rahoitusta 
yksinomaan markkinaehtoisilla lainoilla. 
Omien tulojen olisi vastattava tuloja, 
talousarviosta tehtäviä määrärahasiirtoja 
lukuun ottamatta, jotka ovat syntyneet 
suoraan hankkeen puitteissa toteutetuista 
toimista, kuten myynnistä, maksuista tai 
tulleista, ja olemassa olevan varallisuuden 
uusimisesta syntyneistä lisäsäästöistä.

(15) Tämän lainajärjestelyn mukaista 
tukea olisi myönnettävä ainoastaan 
hankkeille, jotka noudattavat asetuksella 
(EU) 2020/852 perustettua EU:n 
kestävyysluokitusjärjestelmää ja 
mainitussa asetuksessa tarkoitettua ”ei 
merkittävää haittaa” -periaatetta ja jotka 
eivät tuota riittävää tulovirtaa ollakseen 
taloudellisesti kannattavia ja saadakseen 
rahoitusta yksinomaan markkinaehtoisilla 
lainoilla ja joita ei tämän vuoksi voitaisi 
toteuttaa ilman lainajärjestelystä 
myönnettävää unionin rahoitustukea. 
Omien tulojen olisi vastattava tuloja, 
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talousarviosta tehtäviä määrärahasiirtoja 
lukuun ottamatta, jotka ovat syntyneet 
suoraan hankkeen puitteissa toteutetuista 
toimista, kuten myynnistä, maksuista tai 
tulleista, ja olemassa olevan varallisuuden 
uusimisesta syntyneistä lisäsäästöistä.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Jotta voidaan varmistaa 
lainajärjestelyn tuloksellinen 
täytäntöönpano, saattaa olla tarpeen antaa 
neuvontatukea hankkeiden valmistelua, 
kehittämistä ja toteuttamista varten. Tätä 
tukea olisi annettava InvestEU-
neuvontakeskuksen kautta.

(17) Jotta voidaan varmistaa 
lainajärjestelyn tuloksellinen 
täytäntöönpano, saattaa olla tarpeen antaa 
erityisesti kestävyyteen ja asetuksella (EU) 
2020/852 perustetun EU:n 
kestävyysluokitusjärjestelmän 
noudattamiseen liittyvää neuvontatukea 
hankkeiden valmistelua, kehittämistä ja 
toteuttamista varten. Tätä tukea olisi 
annettava InvestEU-neuvontakeskuksen 
kautta.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Jotta voitaisiin parantaa 
lainajärjestelyyn liittyvää avoimuutta ja 
vastuuvelvollisuutta, 
rahoituskumppaneiden olisi julkistettava 
kaikki asiaankuuluvat tiedot kustakin 
rahoitetusta hankkeesta ja komission olisi 
annettava yleisölle oikeus tutustua EIP:n 
valitsemista tai rahoittamista hankkeista 
antamiinsa lausuntoihin. Komission olisi 
myös raportoitava vuosittain Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 
lainajärjestelyn täytäntöönpanosta, 
erityisesti lainajärjestelyn tuloksista ja 
vaikutuksesta suhteessa sen tavoitteisiin 
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ja tulosindikaattoreihin.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 
tavalla saavuttaa tämän asetuksen 
tavoitteita eli lisätä julkisia investointeja 
alueilla, joihin ilmastoneutraaliuteen 
siirtyminen vaikuttaa eniten, vastatakseen 
kehitystarpeisiin. Keskeisiä syitä tähän 
ovat julkisyhteisöjen vaikeudet tukea ilman 
EU:n avustusta investointeja, jotka eivät 
tuota riittävästi omia tuloja ja jotka 
hyödyttäisivät alueita, joihin 
ilmastosiirtymän vaikutukset kohdistuvat 
kielteisimmin, sekä tarve yhtenäiseen 
täytäntöönpanokehykseen, jota 
hallinnoidaan suoraan. Koska edellä 
mainitut tavoitteet voidaan saavuttaa 
paremmin unionin tasolla, unioni voi 
toteuttaa toimenpiteitä SEU-sopimuksen 
5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Kyseisessä artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
tämän tavoitteen saavuttamiseksi,

(22) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 
tavalla saavuttaa tämän asetuksen 
tavoitteita eli lisätä julkisia investointeja 
alueilla, joihin ilmastoneutraaliuteen ja 
kiertotalouteen siirtyminen vaikuttaa 
eniten, vastatakseen kehitystarpeisiin. 
Keskeisiä syitä tähän ovat julkisyhteisöjen 
vaikeudet tukea ilman EU:n avustusta 
investointeja, jotka eivät tuota riittävästi 
omia tuloja ja jotka hyödyttäisivät alueita, 
joihin ilmastosiirtymän vaikutukset 
kohdistuvat kielteisimmin, sekä tarve 
yhtenäiseen täytäntöönpanokehykseen, jota 
hallinnoidaan suoraan. Koska edellä 
mainitut tavoitteet voidaan saavuttaa 
paremmin unionin tasolla, unioni voi 
toteuttaa toimenpiteitä SEU-sopimuksen 
5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Kyseisessä artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
tämän tavoitteen saavuttamiseksi,

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Lainajärjestelyllä annetaan tukea, joka 
hyödyttää sellaisia unionin alueita, joilla on 
vastassaan vakavia sosiaalisia, ympäristöön 
liittyviä ja taloudellisia haasteita sen 
vuoksi, että unioni siirtyy 
ilmastoneutraaliin talouteen vuoteen 2050 

Lainajärjestelyllä annetaan tukea, joka 
hyödyttää sellaisia unionin alueita ja 
niiden asukkaita, joilla on vastassaan 
erilaisia vakavia sosiaalisia, ympäristöön 
liittyviä ja taloudellisia haasteita sen 
vuoksi, että unioni siirtyy kohti 
päivitettyjen ilmasto- ja 
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mennessä. energiatavoitteiden, sellaisina kuin ne on 
vahvistettu [puitteiden vahvistamisesta 
ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi ja 
asetuksen (EU) 2018/1999 muuttamisesta 
annetussa asetuksessa (EU) 2020/XXX 
(”eurooppalainen ilmastolaki”)], 
saavuttamista sekä ilmastoneutraaliin 
kiertotalouteen viimeistään vuonna 2050.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5. ’alueellisella oikeudenmukaista 
siirtymää koskevalla suunnitelmalla’ 
asetuksen [JTF-asetus] 7 artiklan 
mukaisesti laadittua ja komission 
hyväksymää suunnitelmaa;

5. ’alueellisella oikeudenmukaista 
siirtymää koskevalla suunnitelmalla’ 
asianomaisen alueen paikallisten ja 
alueellisten viranomaisten yhdessä 
sidosryhmien kanssa asetuksen [JTF-
asetus] 7 artiklan mukaisesti laatimaa ja 
komission hyväksymää suunnitelmaa;

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Lainajärjestelyn yleisenä 
tavoitteena on vastata vakaviin 
sosioekonomisiin haasteisiin, jotka 
johtuvat siirtymisestä ilmastoneutraaliin 
talouteen, jäsenvaltioiden asetuksen [JTF-
asetus] 7 artiklan mukaisesti laatimissa 
alueellisissa oikeudenmukaista siirtymää 
koskevissa suunnitelmissa yksilöityjen 
unionin alueiden hyödyksi.

1. Lainajärjestelyn yleisenä 
tavoitteena on vastata vakaviin 
sosioekonomisiin ja ympäristöön liittyviin 
haasteisiin, jotka johtuvat unionin 
siirtymisestä ilmastoneutraaliin, 
ympäristön kannalta kestävään ja 
resurssitehokkaaseen kiertotalouteen 
viimeistään vuonna 2050, jäsenvaltioiden 
asetuksen [JTF-asetus] 7 artiklan 
mukaisesti laatimissa alueellisissa 
oikeudenmukaista siirtymää koskevissa 
suunnitelmissa yksilöityjen unionin 
alueiden hyödyksi , ja auttaa 
saavuttamaan Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman tavoitteet, erityisesti 
tavoitteen ilmastoneutraalista taloudesta 
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vuoteen 2050 mennessä.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Lainajärjestelyn erityistavoitteena 
on lisätä julkisen sektorin investointeja, 
joilla vastataan alueellisissa 
oikeudenmukaista siirtymää koskevissa 
suunnitelmissa yksilöityjen alueiden 
kehitystarpeisiin, helpottamalla sellaisten 
hankkeiden rahoittamista, jotka eivät tuota 
riittäviä omia tuloja ja joita ei rahoitettaisi 
ilman unionin talousarviosta myönnettävää 
avustusta.

2. Lainajärjestelyn erityistavoitteena 
on lisätä julkisen sektorin investointeja, 
joilla vastataan alueellisissa 
oikeudenmukaista siirtymää koskevissa 
suunnitelmissa yksilöityjen alueiden 
kehitystarpeisiin, helpottamalla sellaisten 
hankkeiden rahoittamista, jotka ovat 
johdonmukaisia unionin politiikkojen 
kanssa ja sopusoinnussa Pariisin 
sopimuksen sekä sen kanssa, että unioni 
on sitoutunut saavuttamaan 
ilmastoneutraaliuden viimeistään 
vuonna 2050, jotka eivät tuota riittäviä 
omia tuloja ja joita ei toteutettaisi ilman 
unionin talousarviosta myönnettävää 
avustusta.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Lainajärjestelystä myönnettävä 
unionin tuki annetaan avustuksina 
varainhoitoasetuksen VIII osaston 
mukaisesti.

1. Lainajärjestelystä myönnettävä 
unionin tuki annetaan avustuksina 
varainhoitoasetuksen VIII osaston 
mukaisesti edellyttäen, että komissio 
hyväksyy kansalliset kestävän siirtymän 
suunnitelmat.
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Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Niiden avustusten osalta, jotka on 
myönnetty 1 päivästä tammikuuta 2025 
alkaen käynnistettyjen ehdotuspyyntöjen 
perusteella, tukikelpoisille hankkeille 
myönnettävä unionin tuki annetaan ilman 
ennalta varattua kansallista osuutta ja 
kilpailupohjalta unionin tasolla, kunnes 
jäljellä olevat varat on käytetty loppuun. 
Tällaisia avustuksia myönnettäessä on 
otettava huomioon tarve varmistaa 
investointien ennustettavuus ja alueellisen 
lähentymisen edistäminen.

3. Niiden avustusten osalta, jotka on 
myönnetty 1 päivästä tammikuuta 2025 
alkaen käynnistettyjen ehdotuspyyntöjen 
perusteella, tukikelpoisille hankkeille 
myönnettävä unionin tuki annetaan ilman 
ennalta varattua kansallista osuutta ja 
kilpailupohjalta unionin tasolla, kunnes 
jäljellä olevat varat on käytetty loppuun. 
Tällaisia avustuksia myönnettäessä on 
otettava huomioon tarve varmistaa 
investointien ennustettavuus ja alueiden 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden edistäminen sekä 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
[Euroopan aluekehitysrahastoa, 
Euroopan sosiaalirahasto plussaa, 
koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja 
kalatalousrahastoa koskevista yleisistä 
säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä 
turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, 
sisäisen turvallisuuden rahastoa ja 
rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan 
rahoitusvälinettä koskevista 
rahoitussäännöistä annetun asetuksen 
(EU) 2020/XXX (”yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus”)] [102 artiklan 
2 kohdassa] tarkoitettuihin vähemmän 
kehittyneisiin alueisiin.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksellä päätöksen, 
jossa vahvistetaan kunkin jäsenvaltion 
osuudet, jotka lasketaan asetuksen [JTF-
asetus] liitteessä I esitettyä menetelmää 

4. Komissio hyväksyy 17 artiklan 
mukaisesti delegoidulla säädöksellä 
päätöksen, jossa vahvistetaan kunkin 
jäsenvaltion osuudet, jotka lasketaan 
asetuksen [JTF-asetus] liitteessä I esitettyä 
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käyttäen prosenttiosuuksina käytettävissä 
olevista kokonaisvaroista.

menetelmää käyttäen prosenttiosuuksina 
käytettävissä olevista kokonaisvaroista. 

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
6 kohta – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Lainajärjestelyn rahoituksen 
saamisen ehtona on, että hyväksytään 
kansallinen tavoite ilmastoneutraaliuden 
saavuttamiseksi viimeistään vuonna 2050. 
Sellaisten jäsenvaltioiden kohdalla, jotka 
eivät vielä ole asettaneet kansallista 
tavoitetta ilmastoneutraaliuden 
saavuttamiseksi, kansallisista 
määrärahoista asetetaan käyttöön 
ainoastaan 50 prosenttia ja loput 
50 prosenttia sitten, kun jäsenvaltiot ovat 
hyväksyneet tavoitteen.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) hankkeilla on mitattavissa oleva 
vaikutus sellaisten sosiaalisten, 
taloudellisten tai ympäristöön liittyvien 
haasteiden ratkaisemiseen, jotka johtuvat 
siirtymisestä ilmastoneutraaliin talouteen, 
ja ne hyödyttävät alueellisessa 
oikeudenmukaista siirtymää koskevassa 
suunnitelmassa yksilöityjä alueita, vaikka 
niitä ei toteutettaisi kyseisillä alueilla;

(a) hankkeilla on mitattavissa oleva 
vaikutus sellaisten sosiaalisten, 
taloudellisten tai ympäristöön liittyvien 
haasteiden ratkaisemiseen, jotka johtuvat 
siirtymisestä kohti unionin päivitettyjen 
ilmasto- ja energiatavoitteiden, sellaisina 
kuin ne on vahvistettu [puitteiden 
vahvistamisesta ilmastoneutraaliuden 
saavuttamiseksi ja asetuksen (EU) 
2018/1999 muuttamisesta annetussa 
asetuksessa (EU) 2020/XXX 
(”eurooppalainen ilmastolaki”)], 
saavuttamista sekä siirtymisestä unionin 
ilmastoneutraaliin, ympäristön kannalta 
kestävään ja energia- ja 
resurssitehokkaaseen kiertotalouteen 
viimeistään vuonna 2050, ja ne auttavat 
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saavuttamaan alueellisessa 
oikeudenmukaista siirtymää koskevassa 
suunnitelmassa yksilöityjen alueiden 
tavoitteet ja vastaamaan niiden tarpeisiin, 
vaikka niitä ei toteutettaisi kyseisillä 
alueilla; 

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) hankkeet ovat asetuksessa (EU) 
2020/852 vahvistettujen teknisten 
arviointikriteerien mukaisia;

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) hankkeet eivät tuota riittävästi omia 
tuloja rahoituksen saamiseksi ilman 
unionin tukea.

(d) hankkeet eivät tuota riittävästi omia 
tuloja eikä niitä toteutettaisi ilman unionin 
tukea. 

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Seuraavat toimet suljetaan 
lainajärjestelystä myönnettävän unionin 
tuen soveltamisalan ulkopuolelle:
(a) investoinnit, jotka eivät ole EIP:n 
energia-alan rahoituspolitiikan mukaisia;
(b) hankkeet, jotka eivät ole 
yhteensopivia unionin ilmasto- ja 
ympäristötavoitteiden saavuttamisen 
kanssa tai jotka ovat ristiriidassa 
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asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa 
tarkoitetun ”ei merkittävää haittaa” 
-periaatteen kanssa; 
(c) [oikeudenmukaisen siirtymän 
rahaston perustamisesta annetun 
asetuksen (EU) 2020/XXX (”JTF-
asetus”)] [5] artiklan mukaisesti 
poissuljetut toimet.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Lainajärjestely toteutetaan 
varainhoitoasetuksen 110 artiklan 
mukaisesti perustetuilla työohjelmilla. 
Työohjelmissa vahvistetaan määrärahojen 
kansalliset osuudet, kaikki lisävarat 
mukaan luettuina, kunkin jäsenvaltion 
osalta tämän asetuksen 4 artiklan 1 kohdan 
ja 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Lainajärjestely toteutetaan työohjelmilla. 
Komissio antaa delegoituja säädöksiä 
17 artiklan mukaisesti työohjelmien 
perustamiseksi. Työohjelmissa 
määritellään hankkeiden valintaa ja 
priorisointia koskevat kriteerit ja ehdot 
ottaen huomioon asetuksen (EU) 
2020/852 nojalla vahvistetut 
asiaankuuluvat arviointikriteerit, 
hankkeen kyky täyttää alueellisissa 
oikeudenmukaista siirtymää koskevissa 
suunnitelmissa määritetyt tavoitteet ja 
tarpeet, vaikutus unionin siirtymiseen 
ilmastoneutraaliin, ympäristön kannalta 
kestävään ja energia- ja 
resurssitehokkaaseen kiertotalouteen 
viimeistään vuonna 2050, alueellisen 
lähentymisen edistämistä koskeva yleinen 
tavoite sekä avustuksen vaikutus 
hankkeiden elinkelpoisuuteen. 
Työohjelmissa vahvistetaan määrärahojen 
kansalliset osuudet, kaikki lisävarat 
mukaan luettuina, kunkin jäsenvaltion 
osalta tämän asetuksen 4 artiklan 1 kohdan 
ja 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa delegoituja säädöksiä 
17 artiklan mukaisesti vuotuisten 
työohjelmien vahvistamiseksi. 
Työohjelmissa vahvistetaan 
ehdotuspyynnöt, mukaan lukien 
mahdollisuus sitoa kaikki kansalliset 
osuudet 31 päivään joulukuuta 2024 
saakka.

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
13 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

13 a artikla
Muiden rahoituskumppaneiden kuin 

EIP:n valinta
Komissio antaa delegoituja säädöksiä 
17 artiklan mukaisesti määrittääkseen 
muiden rahoituskumppaneiden kuin 
EIP:n tukikelpoisuusehtojen ja 
valintamenettelyjen yksityiskohdat.
Muiden rahoituskumppaneiden kuin 
EIP:n tukikelpoisuusehdoissa on otettava 
huomioon lainajärjestelyn tavoitteet.
Rahoituskumppaneita valitessaan 
komissio ottaa erityisesti huomioon niiden 
kyvyn
(a) varmistaa, että niiden energia-alan 
lainanantopolitiikka ja lainanannon 
ehdot ovat vähintään yhtä tiukat kuin ne, 
joita EIP soveltaa;
(b) maksimoida unionin takauksen 
vaikutus omien varojen kautta;
(c) varmistaa lainajärjestelyn 
asianmukainen maantieteellinen hajonta 
ja mahdollistaa pienempien hankkeiden 
rahoittaminen;
(d) noudattaa kaikilta osin 
varainhoitoasetuksen 155 artiklan 2 ja 
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3 kohdassa säädettyjä vaatimuksia, jotka 
koskevat veronkiertoa, veropetoksia, 
verovilppiä, rahanpesua, terrorismin 
rahoitusta ja yhteistyöhaluttomia 
oikeudenkäyttöalueita;
(e) varmistaa avoimuus ja yleisön 
tiedonsaantimahdollisuudet kussakin 
hankkeessa;
(f) varmistaa niiden 
lainanantopolitiikan johdonmukaisuus 
uusien unionin vuoden 2030 ilmasto- ja 
energiatavoitteiden ja siirtymistä 
ilmastoneutraaliin talouteen unionissa 
koskevan tavoitteen kanssa sekä 
yhdenmukaisuus Pariisin sopimuksen 
mukaisten unionin sitoumusten kanssa;
(g) sisällyttää hankkeiden valintaan ja 
arviointiin analyysi ympäristöä, ilmastoa, 
sosiaalisia kysymyksiä ja hallintotapaa 
koskevista tekijöistä.
Komissio julkaisee valintatulokset.

Perustelu

Lisätään mietintöluonnoksessa olevaan luetteloon EIP:n standardeja koskeva a alakohta.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Liitteessä II esitetään keskeiset 
tulosindikaattorit, joilla seurataan 
lainajärjestelyn toteuttamista ja edistymistä 
3 artiklassa asetettujen tavoitteiden 
saavuttamisen osalta.

1. Liitteessä II esitetään keskeiset 
tulos- ja kestävyysindikaattorit, joilla 
seurataan lainajärjestelyn toteuttamista ja 
edistymistä ilmastoneutraaliuden ja 
unionin muiden ympäristötavoitteiden 
saavuttamisen, asetuksessa (EU) 
2020/852 tarkoitetun ”ei merkittävää 
haittaa” -periaatteen noudattamisen sekä 
3 artiklassa asetettujen tavoitteiden 
saavuttamisen osalta.
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Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tulosraportointijärjestelmällä on 
varmistettava, että 1 kohdassa tarkoitettuja 
indikaattoreita koskevat tiedot kerätään 
tehokkaasti, tuloksellisesti ja oikea-
aikaisesti. Tuensaajien on yhteistyössä 
rahoituskumppaneiden kanssa toimitettava 
komissiolle näitä indikaattoreita koskevat 
tiedot.

2. Tulosraportointijärjestelmällä on 
varmistettava, että 1 kohdassa tarkoitettuja 
keskeisiä suorituskyky- ja 
kestävyysindikaattoreita koskevat tiedot 
kerätään tehokkaasti, tuloksellisesti, oikea-
aikaisesti, luotettavasti ja 
riippumattomasti. Tuensaajien on 
yhteistyössä rahoituskumppaneiden kanssa 
toimitettava komissiolle näitä 
indikaattoreita koskevat tiedot.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio laatii vuosittain 
kertomuksen lainajärjestelyn 
täytäntöönpanosta varainhoitoasetuksen 
250 artiklan mukaisesti. Kertomuksessa 
annetaan tietoa lainajärjestelyn tuloksista 
ja vaikutuksista suhteessa sen tavoitteisiin 
ja tulosindikaattoreihin, erityisesti siitä, 
miten se on auttanut saavuttamaan 
unionin rahoitus- ja investointitavoitteet, 
jotka koskevat ilmasto- ja 
ympäristöasioiden valtavirtaistamista 
siirtymään liittyviin tarpeisiin 
vastaamiseksi. Tätä varten 
rahoituskumppaneiden ja tuensaajien on 
toimitettava vuosittain kaikki tarvittavat 
tiedot.
Sekä väli- että loppuarvioinnissa 
arvioidaan myös vaikutusta [asetuksessa 
(EU) 2020/XXX puitteiden 
vahvistamisesta ilmastoneutraaliuden 
saavuttamiseksi ja asetuksen (EU) 
2018/1999 muuttamisesta 
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(”eurooppalainen ilmastolaki”)] 
asetettujen unionin vuoden 2030 
päivitettyjen ilmasto- ja 
energiatavoitteiden saavuttamiseen sekä 
vaikutusta ilmastoneutraaliuden 
saavuttamiseen vuoteen 2050 mennessä 
tähtäävän kansallisen tavoitteen 
saavuttamiseen.

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Henkilöiden tai yhteisöjen, mukaan 
lukien muut kuin unionin toimielinten tai 
elinten valtuuttamat henkilöt ja yhteisöt, 
tekemät lainajärjestelyn mukaisen unionin 
tuen käyttöä koskevat tarkastukset 
muodostavat yleisen varmuuden perustan 
varainhoitoasetuksen 127 artiklan 
mukaisesti.

1. Henkilöiden tai yhteisöjen, mukaan 
lukien muut kuin unionin toimielinten tai 
elinten valtuuttamat henkilöt ja yhteisöt, 
tekemät lainajärjestelyn mukaisen unionin 
tuen käyttöä koskevat tarkastukset 
muodostavat yleisen varmuuden perustan 
varainhoitoasetuksen 127 artiklan 
mukaisesti, ja niillä varmistetaan 
asetuksella (EU) 2020/852 perustetun 
EU:n kestävyysluokitusjärjestelmän ja 
mainitussa asetuksessa tarkoitetun ”ei 
merkittävää haittaa” -periaatteen 
noudattaminen.

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
18 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

18 a artikla
Komissio asettaa yleisön saataville tämän 
lainajärjestelyn mukaisesti valituista tai 
rahoitetuista hankkeista mahdollisesti 
annetut lausunnot niiden toimittamisen 
yhteydessä EIP:n perussäännön 
19 artiklassa vahvistetun menettelyn 
mukaisesti.
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Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 6 kohta – 6.4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6.4 Suora tuki siirtymiselle (uusiutuva 
energia, energiatehokkuus)

6.4 Suora tuki ilmastosiirtymälle, 
hiilestä irtautumiselle, erityisesti tuki 
uusiutuvalle energialle ja 
energiatehokkuudelle, ja muille 
ympäristötavoitteille

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Syntyneiden uusien työpaikkojen 
lukumäärä

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 7 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 b. Vaikutus tukea saaneiden alueiden 
BKT:hen
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