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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 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Ottaen huomioon unionin 
taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen 
kokonaisuutena ja unionin eri alueiden 
tasapainoisen kehityksen unionin olisi 
pyrittävä saavuttamaan seuraavat 
perussopimuksen 191 artiklassa määrätyt 
tavoitteet: ympäristön laadun 
säilyttäminen, suojelu ja parantaminen, 
ihmisten terveyden suojelu sekä 
luonnonvarojen harkittu ja järkevä 
käyttö.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 b) On erittäin valitettavaa, että 21 
päivänä heinäkuuta 2020 annetuissa 
Eurooppa-neuvoston päätelmissä 
leikattiin tuntuvasti rahoitusta, joka on 
suunnattu elpymiseen ja palautumiseen 
elpymis- ja palautumistukipakettiin 
sisältyvien unionin ohjelmien ja 
rahoitusvälineiden kautta.
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Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Unionin tasolla kansallisten 
uudistusten painopisteet määritellään ja 
niiden toteutusta seurataan talouspolitiikan 
eurooppalaisen ohjausjakson, jäljempänä 
’EU-ohjausjakso’, sekä Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin periaatteiden 
puitteissa. Jäsenvaltiot laativat omat 
monivuotiset kansalliset 
investointistrategiansa tukemaan näitä 
uudistuksia. Kyseiset strategiat olisi 
esitettävä vuotuisten kansallisten 
uudistusohjelmien yhteydessä keinona 
sellaisten ensisijaisten 
investointihankkeiden suunnittelemiseksi 
ja koordinoimiseksi, joille myönnetään 
kansallista ja/tai unionin rahoitusta.

(3) Unionin tasolla kansallisten 
uudistusten painopisteet määritellään ja 
niiden toteutusta seurataan talouspolitiikan 
eurooppalaisen ohjausjakson, jäljempänä 
’EU-ohjausjakso’, sekä Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin periaatteiden 
puitteissa. Ohjeistuksen antamiseksi 
jäsenvaltioille siitä, missä tarvitaan eniten 
rakenneuudistuksia ja investointeja 
tukemaan siirtymistä eurooppalaiseen 
ilmastoneutraaliin talouteen, EU-
ohjausjakso on tarpeen päivittää asteittain 
käyttämällä yhdenmukaistettuja 
indikaattoreita, jotta sen arviointiin 
voidaan sisällyttää kaikki Yhdistyneiden 
kansakuntien kestävän kehityksen 
tavoitteet ja Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman tavoitteet. 
Jäsenvaltiot laativat omat monivuotiset 
kansalliset investointistrategiansa 
tukemaan näitä uudistuksia. Kyseiset 
strategiat olisi esitettävä vuotuisten 
kansallisten uudistusohjelmien yhteydessä 
keinona sellaisten ensisijaisten 
investointihankkeiden suunnittelemiseksi 
ja koordinoimiseksi, joille myönnetään 
kansallista ja/tai unionin rahoitusta.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Vuosi vuodelta ilmakehä lämpenee 
ja ilmasto muuttuu. Maapallon 
kahdeksasta miljoonasta lajista miljoona 
on vaarassa kuolla sukupuuttoon. Metsät 
ja valtameret pilaantuvat ja tuhoutuvat. 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelma1 a 
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on vastaus näihin haasteisiin. Sen 
tavoitteena on suojella, hoitaa ja lisätä 
EU:n luonnonpääomaa sekä suojella 
kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia 
ympäristöön liittyviltä riskeiltä ja 
ympäristövaikutuksilta. Sen tuloksellinen 
täytäntöönpano edellyttää julkisia menoja 
ja yksityisiä investointeja, jotka 
kanavoidaan entistäkin nopeammin 
älykkäisiin ratkaisuihin sekä ilmaston ja 
ympäristön että unionin talouden hyväksi.
_________________
1 a COM(2019) 640 final.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Covid-19-pandemian puhkeaminen 
vuoden 2020 alussa muutti tulevien 
vuosien talousnäkymiä unionissa ja koko 
maailmassa ja edellytti unionilta kiireellisiä 
ja koordinoituja toimia kaikille 
jäsenvaltioille aiheutuneista valtavista 
taloudellisista ja sosiaalisista seurauksista 
selviämiseksi. Covid-19-pandemia on 
kärjistänyt väestörakenteeseen liittyviä 
haasteita. Vallitseva covid-19-pandemia 
samoin kuin aiempi talous- ja finanssikriisi 
ovat osoittaneet, että vahvoihin 
taloudellisiin ja sosiaalisiin rakenteisiin 
perustuvien terveiden ja 
palautumiskykyisten talous- ja 
rahoitusjärjestelmien luominen auttaa 
jäsenvaltioita reagoimaan häiriöihin 
tehokkaammin ja toipumaan niistä 
nopeammin. Covid-19-kriisin keskipitkän 
ja pitkän aikavälin seuraukset riippuvat 
ratkaisevasti siitä, miten nopeasti 
jäsenvaltioiden taloudet elpyvät kriisistä. 
Tämä puolestaan riippuu siitä, miten suuri 
julkisen talouden liikkumavara 
jäsenvaltioilla on käytettävissään kriisin 
sosiaalisten ja taloudellisten vaikutusten 

(4) Covid-19-pandemian puhkeaminen 
vuoden 2020 alussa muutti tulevien 
vuosien talousnäkymiä unionissa ja koko 
maailmassa ja edellytti unionilta kiireellisiä 
ja koordinoituja toimia kaikille 
jäsenvaltioille aiheutuneista valtavista 
taloudellisista ja sosiaalisista seurauksista 
selviämiseksi. Covid-19-pandemia on 
kärjistänyt väestörakenteeseen liittyviä 
haasteita. Vallitseva covid-19-pandemia 
samoin kuin aiempi talous- ja finanssikriisi 
ovat osoittaneet, että vahvoihin 
taloudellisiin ja sosiaalisiin rakenteisiin 
perustuvien terveiden, ympäristön 
kannalta kestävien ja palautumiskykyisten 
talous- ja rahoitusjärjestelmien luominen 
auttaa jäsenvaltioita reagoimaan häiriöihin 
tehokkaammin ja toipumaan niistä 
nopeammin. Covid-19-kriisin keskipitkän 
ja pitkän aikavälin seuraukset riippuvat 
ratkaisevasti siitä, miten nopeasti 
jäsenvaltioiden taloudet elpyvät kriisistä. 
Tämä puolestaan riippuu siitä, miten suuri 
julkisen talouden liikkumavara 
jäsenvaltioilla on käytettävissään kriisin 
sosiaalisten ja taloudellisten vaikutusten 
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lieventämistoimenpiteiden toteuttamiseen, 
ja niiden talouksien palautumiskyvystä. 
Sen vuoksi uudistukset ja investoinnit, 
joilla korjataan talouksien rakenteellisia 
heikkouksia ja lujitetaan niiden 
palautumiskykyä, ovat olennaisen tärkeitä, 
jotta taloudet saadaan takaisin kestävälle 
elpymisuralle ja vältetään maiden välisten 
erojen kasvaminen unionissa.

lieventämistoimenpiteiden toteuttamiseen, 
ja niiden talouksien ekologisen 
palautumiskyvyn ja kestävän siirtymän 
lujittamisesta. Sen vuoksi uudistukset ja 
investoinnit, jotka perustuvat ympäristön 
kannalta kestävään elpymiseen ja joilla 
korjataan talouksien rakenteellisia 
heikkouksia ja lujitetaan niiden 
palautumiskykyä, ovat olennaisen tärkeitä, 
jotta taloudet saadaan takaisin kestävälle 
elpymisuralle ja vältetään maiden välisten 
erojen kasvaminen unionissa.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Unionin toimintapoliittisiin 
painopisteisiin kuuluu sellaisten 
uudistusten toteuttaminen, joilla 
myötävaikutetaan kansantalouksien hyvän 
palautumiskyvyn saavuttamiseen, lujitetaan 
sopeutumiskykyä ja vapautetaan 
kasvupotentiaalia. Sen vuoksi ne ovat 
ratkaisevan tärkeitä elpymisen 
ohjaamiseksi kestävälle uralle ja ylöspäin 
suuntautuvan taloudellisen ja sosiaalisen 
lähentymisprosessin tukemiseksi. Tämä on 
pandemiakriisin jälkeen entistäkin 
tarpeellisempaa nopean elpymisen 
pohjustamiseksi.

(5) Unionin toimintapoliittisiin 
painopisteisiin kuuluu sellaisten 
uudistusten toteuttaminen, joilla 
myötävaikutetaan kansantalouksien hyvän 
ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen 
palautumiskyvyn saavuttamiseen, lujitetaan 
sopeutumiskykyä, ilmastonmuutoksen 
hillintää, siirtymistä kiertotalouteen ja 
vihreää siirtymää ja vapautetaan 
kasvupotentiaalia sekä saavutetaan 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman 
tavoitteet. Sen vuoksi ne ovat ratkaisevan 
tärkeitä elpymisen ohjaamiseksi kestävälle 
uralle ja ylöspäin suuntautuvan 
taloudellisen ja sosiaalisen 
lähentymisprosessin sekä ympäristön 
kannalta kestävän elpymisen tukemiseksi. 
Tämä on pandemiakriisin jälkeen 
entistäkin tarpeellisempaa nopean ja 
kestävän elpymisen pohjustamiseksi. 
Kestävää rahoitusta käsittelevän EU:n 
teknisen asiantuntijaryhmän (TEG) 
esittämät viisi korkean tason periaatetta 
elpymisen ja palautumisen 
edistämiseksi1 a ovat tästä syystä 
kannattamisen arvoisia.
_________________
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1 a 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/bu
siness_economy_euro/banking_and_finan
ce/documents/200715-sustainable-
finance-teg-statement-resilience-
recovery_en.pdf

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Aiemmat kokemukset ovat 
osoittaneet, että kriisien aikana investoinnit 
vähenevät usein jyrkästi. Tässä 
nimenomaisessa tilanteessa on kuitenkin 
olennaisen tärkeää tukea investointeja, jotta 
voidaan vauhdittaa elpymistä ja vahvistaa 
pitkän aikavälin kasvupotentiaalia. 
Investoiminen vihreään ja digitaaliseen 
teknologiaan, valmiuksiin ja prosesseihin, 
joilla pyritään tukemaan siirtymistä 
puhtaaseen energiaan, ja 
energiatehokkuuden parantamiseen 
asuntosektorilla ja muilla talouden 
avainaloilla, on tärkeää kestävän kasvun 
saavuttamiseksi ja työpaikkojen 
syntymisen edistämiseksi. Se auttaa myös 
parantamaan unionin palautumiskykyä ja 
vähentämään sen riippuvuutta muista 
maista monipuolistamalla keskeisiä 
toimitusketjuja.

(6) Aiemmat kokemukset ovat 
osoittaneet, että kriisien aikana investoinnit 
vähenevät usein jyrkästi. Tässä 
nimenomaisessa tilanteessa on sen vuoksi 
olennaisen tärkeää tukea investointeja, jotta 
voidaan vauhdittaa elpymistä ja vahvistaa 
pitkän aikavälin kestävää 
kasvupotentiaalia. Investoiminen 
kestävään, kiertotalousajattelun 
mukaiseen, ilmastoneutraaliin ja 
digitaaliseen teknologiaan, valmiuksiin ja 
prosesseihin, joilla pyritään saavuttamaan 
kasvihuonekaasujen nollanettopäästöjä 
koskevat unionin tavoitteet vuoteen 2050 
mennessä ja tukemaan siirtymistä 
puhtaaseen energiaan ja energia-alan ja 
kiertotalouden mallien kehittämisen 
parantamista muilla talouden avainaloilla, 
on tärkeää kestävän kasvun 
saavuttamiseksi ja työpaikkojen 
syntymisen edistämiseksi. Se auttaa myös 
parantamaan unionin palautumiskykyä ja 
vähentämään sen riippuvuutta muista 
maista monipuolistamalla keskeisiä 
toimitusketjuja.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus
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(6 a) Investoiminen terveydenhuolto- ja 
terveysjärjestelmien kestokyvyn 
lujittamiseen tuleviin pandemioihin 
valmistautumiseksi, mukaan lukien 
kansallisten ja alueellisten 
terveydenhuoltojärjestelmien stressitestien 
tekeminen, ja yleisen terveydentilan 
parantamiseksi yhteiskunnissa niin, että 
väestö on terveempää ja siten vähemmän 
alttiina terveysuhkille, jolloin myös 
vauhditetaan Euroopan terveysunionin 
luomista, on tärkeää kestävän kasvun 
saavuttamiseksi ja taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden edistämiseksi.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Tällä hetkellä yhdestäkään 
välineestä ei myönnetä suoraa 
rahoitustukea, joka olisi kytketty tulosten 
saavuttamiseen ja jäsenvaltioiden 
uudistusten ja julkisten investointien 
toteuttamiseen vastauksena EU-
ohjausjaksossa yksilöityihin haasteisiin ja 
jolla pyrittäisiin vaikuttamaan pysyvästi 
jäsenvaltioiden talouden tuottavuuteen ja 
palautumiskykyyn.

(7) Tällä hetkellä yhdestäkään 
välineestä ei myönnetä suoraa 
rahoitustukea, joka olisi kytketty tulosten 
saavuttamiseen ja jäsenvaltioiden 
uudistusten ja julkisten investointien 
toteuttamiseen vastauksena EU-
ohjausjaksossa yksilöityihin haasteisiin ja 
jolla pyrittäisiin vaikuttamaan pysyvästi 
jäsenvaltioiden talouden tuottavuuteen, 
kestävyyteen ja palautumiskykyyn.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Tätä taustaa vasten on tarpeen 
lujittaa tuen myöntämistä jäsenvaltioille 
koskevaa nykyistä kehystä ja antaa 
jäsenvaltioille suoraa rahoitustukea 
innovatiivisen välineen välityksellä. Tätä 
varten tällä asetuksella olisi perustettava 

(8) Tätä taustaa vasten on tarpeen 
lujittaa tuen myöntämistä jäsenvaltioille 
koskevaa nykyistä kehystä ja antaa 
jäsenvaltioille suoraa rahoitustukea 
innovatiivisen välineen välityksellä. Tätä 
varten tällä asetuksella olisi perustettava 
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elpymis- ja palautumistukiväline, 
jäljempänä ’tukiväline’, jotta voidaan antaa 
tehokasta ja merkittävää rahoitustukea 
vauhdittamaan uudistusten ja niihin 
liittyvien julkisten investointien toteutusta 
jäsenvaltioissa. Tukivälineen olisi oltava 
kattava, ja sen yhteydessä olisi 
hyödynnettävä komission ja 
jäsenvaltioiden kokemuksia muiden 
välineiden ja ohjelmien käytöstä.

elpymis- ja palautumistukiväline, 
jäljempänä ’tukiväline’, jotta voidaan antaa 
tehokasta ja merkittävää rahoitustukea 
vauhdittamaan uudistusten ja niihin 
liittyvien julkisten investointien toteutusta 
jäsenvaltioissa Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelmassa vahvistetun uuden 
kestävän kasvun strategian tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Tukivälineen olisi oltava 
kattava, ja sen yhteydessä olisi 
hyödynnettävä komission ja 
jäsenvaltioiden kokemuksia muiden 
välineiden ja ohjelmien käytöstä.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Elpymis- ja palautumistukivälineen 
yhteydessä olisi toteutettava asetuksen 
[Euroopan unionin elpymisväline] 
mukaisesti ja siinä kohdennettujen 
määrärahojen rajoissa elpymis- ja 
palautumistoimenpiteitä, jotta covid-19-
kriisin ennennäkemättömiä vaikutuksia 
voidaan lievittää. Tällaiset lisävarat olisi 
käytettävä siten, että varmistetaan 
asetuksessa [Euroopan unionin 
elpymisväline] säädettyjen määräaikojen 
noudattaminen.

(10) Elpymis- ja palautumistukivälineen 
yhteydessä olisi toteutettava asetuksen 
[Euroopan unionin elpymisväline] 
mukaisesti ja siinä kohdennettujen 
määrärahojen rajoissa elpymis- ja 
palautumistoimenpiteitä, jotta covid-19-
kriisin ennennäkemättömiä vaikutuksia 
voidaan lievittää ja kestävä ja vihreä 
elpyminen voidaan varmistaa. Tällaiset 
lisävarat olisi käytettävä siten, että 
varmistetaan asetuksessa [Euroopan 
unionin elpymisväline] säädettyjen 
määräaikojen noudattaminen.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Tukivälineellä olisi tuettava 
hankkeita, joissa noudatetaan unionin 
rahoituksen täydentävyyden periaatetta ja 
jotka tuottavat todellista eurooppalaista 
lisäarvoa. Tukivälinettä ei saisi käyttää 



PE658.853v01-00 10/47 AD\1215025FI.docx

FI

korvaamaan kansallisia toistuvaismenoja, 
se ei saisi olla ristiriidassa unionin 
strategisten ja taloudellisten etujen 
kanssa, eikä sillä saisi siksi rahoittaa 
kolmansien maiden 
investointisuunnitelmia.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Kun otetaan huomioon Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelma Euroopan 
kestävän kasvun strategiana ja unionin 
antamien, Pariisin sopimuksen 
täytäntöönpanoa ja Yhdistyneiden 
kansakuntien kestävän kehityksen 
tavoitteiden toteutumista koskevien 
sitoumusten muuntaminen käytännön 
toimiksi, tällä asetuksella perustettavalla 
tukivälineellä edistetään ilmastotoimien 
valtavirtaistamista ja ympäristökestävyyttä 
sekä yleistavoitetta, jonka mukaan 25 
prosenttia EU:n talousarviomenoista 
osoitetaan ilmastotavoitteiden tukemiseen.

(11) Kun otetaan huomioon Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelma Euroopan 
kestävän kasvun strategiana ja unionin 
antamien, Pariisin sopimuksen 
täytäntöönpanoa ja Yhdistyneiden 
kansakuntien kestävän kehityksen 
tavoitteiden toteutumista koskevien 
sitoumusten muuntaminen käytännön 
toimiksi, tällä asetuksella perustettavalla 
tukivälineellä edistetään ilmastotoimien 
valtavirtaistamista ja ympäristökestävyyttä, 
mukaan lukien biologinen 
monimuotoisuus, sekä tavoitetta, jonka 
mukaan 30 prosenttia EU:n 
talousarviomenoista osoitetaan 
ilmastomenoihin ja 10 prosenttia 
biodiversiteettimenoihin. Lähtökohtaisesti 
kaikkien unionin menojen olisi oltava 
Pariisin sopimuksen tavoitteiden 
mukaisia. Näiden tavoitteiden 
täytäntöönpanon seurantaan olisi 
käytettävä Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksella (EU) 2020/8521 a 
vahvistettua EU:n luokitusta.

_________________
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).
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Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Näiden yleistavoitteiden 
täytäntöönpanemiseksi toimet määritellään 
tukivälineen valmistelu- ja 
täytäntöönpanovaiheessa, ja niitä 
arvioidaan uudelleen asiaankuuluvien 
arviointien ja 
uudelleentarkasteluprosessien yhteydessä. 
Asianmukaista huomiota olisi kiinnitettävä 
myös siihen, millainen vaikutus tämän 
asetuksen mukaisesti toimitetuilla 
kansallisilla suunnitelmilla on vihreän 
siirtymän mutta myös digitaalisen 
muutoksen edistämiseen. Niillä 
molemmilla on ensisijainen rooli 
taloutemme käynnistämisessä uudelleen ja 
nykyaikaistamisessa.

(12) Näiden yleistavoitteiden 
täytäntöönpanemiseksi toimet määritellään 
tukivälineen valmistelu- ja 
täytäntöönpanovaiheessa, ja niitä 
arvioidaan uudelleen asiaankuuluvien 
arviointien ja 
uudelleentarkasteluprosessien yhteydessä. 
Asianmukaista huomiota olisi kiinnitettävä 
myös siihen, millainen vaikutus tämän 
asetuksen mukaisesti toimitetuilla 
kansallisilla suunnitelmilla on kestävään ja 
ilmastoneutraaliin talouteen siirtymisen 
mutta myös digitaalisen muutoksen 
edistämiseen. Niillä molemmilla on 
ensisijainen rooli taloutemme 
käynnistämisessä uudelleen, hiilivapaaksi 
saattamisessa ja nykyaikaistamisessa.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Jotta voidaan toteuttaa 
toimenpiteitä, joilla tukiväline kytketään 
talouden tehokkaaseen ohjaukseen ja 
hallintaan yhdenmukaisten 
täytäntöönpanoedellytysten 
varmistamiseksi, neuvostolle olisi 
annettava valta keskeyttää komission 
ehdotuksesta ja 
täytäntöönpanosäädöksillä elpymis- ja 
palautumissuunnitelmaehdotuksia 
koskevien päätösten hyväksymisen 
määräaika ja keskeyttää tästä 
tukivälineestä suoritettavat maksut, jos 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
[yhteisiä säännöksiä koskevassa] 
asetuksessa (EU) XXX/XX vahvistettuun 

Poistetaan.
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talouden ohjausprosessiin liittyvissä 
tapauksissa on tapahtunut merkittävä 
vaatimusten noudattamatta jättäminen. 
Neuvostolle olisi myös annettava valta 
kumota kyseiset, samoja asiaankuuluvia 
tapauksia koskevat keskeytykset 
toimeenpanosäädöksillä komission 
ehdotuksesta.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Tukivälineen yleisenä tavoitteena 
olisi oltava taloudellisen, sosiaalisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden 
edistäminen. Tätä varten sen olisi osaltaan 
edistettävä jäsenvaltioiden palautumis- ja 
sopeutumiskyvyn parantamista, 
lievennettävä kriisin sosiaalisia ja 
taloudellisia vaikutuksia sekä tuettava 
vihreää siirtymää ja digitaalista muutosta, 
joilla pyritään saavuttamaan 
ilmastoneutraali Eurooppa vuoteen 2050 
mennessä. Näin voidaan myötävaikuttaa 
unionin talouksien kasvupotentiaalin 
palautumiseen kriisin jälkeen, mikä edistää 
työpaikkojen syntyä ja kestävää kasvua.

(14) Tukivälineen yleisenä tavoitteena 
olisi oltava edistää tässä asetuksessa 
yksilöityihin politiikan aloihin liittyviin 
haasteisiin vastaamista taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden edistämisen kautta 
sekä edistää unionin politiikan tavoitteita 
ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden, 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin 
ja Pariisin sopimuksen päämääriä ja 
sisämarkkinoiden lujittamista. Tätä varten 
sen olisi osaltaan edistettävä 
jäsenvaltioiden palautumis- ja 
sopeutumiskyvyn parantamista, 
lievennettävä kriisin sosiaalisia ja 
taloudellisia vaikutuksia, edistettävä 
digitaalista muutosta sekä tuettava 
oikeudenmukaista ja osallistavaa 
siirtymää ympäristön kannalta kestävään 
ja energia- ja resurssitehokkaaseen 
kiertotalouteen, jossa päästään eroon 
kasvihuonekaasujen nettopäästöistä 
viimeistään vuoteen 2050 mennessä. Näin 
voidaan myötävaikuttaa unionin talouksien 
kestävän kasvupotentiaalin palautumiseen 
kriisin jälkeen, mikä edistää työpaikkojen 
syntyä ja kestävää ja 
sukupuolinäkökulmasta tasapainoista 
kasvua.
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Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Sen varmistamiseksi, että elpymis- 
ja palautumissuunnitelma edistää 
tukivälineen tavoitteita, siihen olisi 
kuuluttava toimenpiteitä uudistusten 
toteuttamiseksi ja julkisia 
investointihankkeita johdonmukaisen 
elpymis- ja palautumissuunnitelman 
mukaisesti. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien olisi oltava 
linjassa EU-ohjausjakson yhteydessä 
yksilöityjen asiaankuuluvien 
maakohtaisten haasteiden ja 
painopisteiden, kansallisten 
uudistusohjelmien, kansallisten energia- 
ja ilmastosuunnitelmien, 
oikeudenmukaista siirtymää koskevien 
suunnitelmien sekä unionin rahastojen 
yhteydessä hyväksyttyjen 
kumppanuussopimusten ja 
toimenpideohjelmien kanssa. Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelman ja 
digitaalistrategian painopisteisiin 
kuuluvien toimien vauhdittamiseksi 
suunnitelmissa olisi esitettävä myös 
toimenpiteitä, jotka ovat merkityksellisiä 
vihreän siirtymän ja digitaalisen 
muutoksen kannalta. Toimenpiteiden olisi 
mahdollistettava kansallisissa energia- ja 
ilmastosuunnitelmissa ja niiden 
päivityksissä asetettujen tavoitteiden, 
päämäärien ja panosten nopea 
saavuttaminen. Kaikessa tuen kohteena 
olevassa toiminnassa olisi noudatettava 
kaikilta osin unionin ilmasto- ja 
ympäristöpainopisteitä.

(16) Sen varmistamiseksi, että elpymis- 
ja palautumissuunnitelma edistää 
tukivälineen tavoitteita, siihen olisi 
kuuluttava toimenpiteitä uudistusten 
toteuttamiseksi ja julkisia 
investointihankkeita johdonmukaisen 
elpymis- ja palautumissuunnitelman 
mukaisesti. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien olisi oltava 
johdonmukaisia EU-ohjausjakson 
yhteydessä yksilöityjen asiaankuuluvien 
maakohtaisten haasteiden ja painopisteiden 
ja kansallisten uudistusohjelmien kanssa ja 
tuettava siirtymistä kestävään ja 
ilmastoneutraaliin eurooppalaiseen 
talouteen viimeistään vuoteen 2050 
mennessä ja sen digitaalista muutosta. 
Elpymis- ja palautumissuunnitelmissa 
olisi suunniteltava investoinnit siten, että 
ne ovat linjassa unionin uutena kestävänä 
kasvustrategiana toimivan Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelman, Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin, YK:n 
kestävän kehityksen tavoitteiden ja 
digitaalistrategian kanssa. Toimenpiteiden 
olisi mahdollistettava kansallisissa energia- 
ja ilmastosuunnitelmissa ja niiden 
päivityksissä asetettujen tavoitteiden, 
päämäärien ja panosten nopea 
saavuttaminen. Kaikessa tuen kohteena 
olevassa toiminnassa olisi noudatettava 
kaikilta osin unionin ilmasto- ja 
ympäristöpainopisteitä sekä noudatettava 
asetuksessa (EU) 2020/852 tarkoitettua 
”ei merkittävää haittaa” -periaatetta.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(18) Jotta jäsenvaltiot saavat tietoa 
elpymis- ja palautumissuunnitelmien 
valmisteluun ja täytäntöönpanoon, 
neuvoston olisi voitava keskustella EU-
ohjausjakson yhteydessä elpymisen, 
palautumiskyvyn ja sopeutumiskyvyn 
tilasta unionissa. Asianmukaisen näytön 
varmistamiseksi tämän keskustelun olisi 
perustuttava EU-ohjausjakson yhteydessä 
saatavilla oleviin komission strategisiin ja 
analyyttisiin tietoihin sekä suunnitelmien 
täytäntöönpanoa aiempina vuosina 
koskeviin tietoihin, jos niitä on saatavilla.

(18) Jotta jäsenvaltiot saavat tietoa 
elpymis- ja palautumissuunnitelmien 
valmisteluun ja täytäntöönpanoon, 
neuvoston olisi tiiviissä yhteistyössä 
Euroopan parlamentin kanssa voitava 
keskustella EU-ohjausjakson yhteydessä 
elpymisen, palautumiskyvyn, 
ilmastosiirtymän ja sopeutumiskyvyn 
tilasta unionissa. Asianmukaisen näytön 
varmistamiseksi tämän keskustelun olisi 
perustuttava EU-ohjausjakson yhteydessä 
saatavilla oleviin komission strategisiin ja 
analyyttisiin tietoihin sekä suunnitelmien 
täytäntöönpanoa aiempina vuosina ja 
edistymistä kansallisissa 
siirtymäsuunnitelmissa koskeviin 
tietoihin, jos niitä on saatavilla.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Jotta varmistetaan kansallinen 
omavastuullisuus ja keskittyminen 
asiaankuuluviin uudistuksiin ja 
investointeihin, tukea haluavien 
jäsenvaltioiden olisi toimitettava 
komissiolle asianmukaisella tavalla 
perusteltu elpymis- ja 
palautumissuunnitelma. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmassa olisi esitettävä 
yksityiskohtaiset toimenpiteet sen 
täytäntöönpanemiseksi, mukaan lukien 
tavoitteet ja välitavoitteet, sekä elpymis- ja 
palautumissuunnitelman odotettu vaikutus 
kasvupotentiaaliin, työpaikkojen 
syntymiseen sekä taloudelliseen ja 
sosiaaliseen palautumiskykyyn. Sen olisi 
sisällettävä myös toimenpiteitä, joilla on 
merkitystä vihreän siirtymän ja digitaalisen 
muutoksen kannalta. Lisäksi siihen olisi 
sisällyttävä selvitys ehdotetun elpymis- ja 
palautumissuunnitelman 

(21) Jotta varmistetaan kansallinen 
omavastuullisuus ja keskittyminen 
asiaankuuluviin uudistuksiin ja 
investointeihin, tukea haluavien 
jäsenvaltioiden olisi toimitettava 
komissiolle asianmukaisella tavalla 
perusteltu elpymis- ja 
palautumissuunnitelma. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmassa olisi esitettävä 
yksityiskohtaiset toimenpiteet sen 
täytäntöönpanemiseksi, mukaan lukien 
tavoitteet ja välitavoitteet, sekä elpymis- ja 
palautumissuunnitelman odotettu vaikutus 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman 
tavoitteisiin, erityisesti kestävään 
kasvupotentiaaliin, työpaikkojen 
syntymiseen sekä taloudelliseen ja 
sosiaaliseen palautumiskykyyn, ja tuki 
siirtymiselle kestävään ja 
ilmastoneutraaliin eurooppalaiseen 
talouteen viimeistään vuoteen 2050 
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yhdenmukaisuudesta EU-ohjausjakson 
yhteydessä yksilöityjen asiaankuuluvien 
maakohtaisten haasteiden ja painopisteiden 
kanssa. Komission ja jäsenvaltioiden olisi 
pyrittävä tekemään tiivistä yhteistyötä 
koko prosessin ajan.

mennessä ja sen digitaaliselle 
muutokselle. Sen olisi sisällettävä myös 
toimenpiteitä, joilla on merkitystä vihreän 
siirtymän ja digitaalisen muutoksen 
kannalta. Lisäksi siihen olisi sisällyttävä 
selvitys ehdotetun elpymis- ja 
palautumissuunnitelman 
yhdenmukaisuudesta päivitetyn EU-
ohjausjakson yhteydessä yksilöityjen 
asiaankuuluvien maakohtaisten haasteiden 
ja painopisteiden kanssa. Komission ja 
jäsenvaltioiden olisi pyrittävä tekemään 
tiivistä yhteistyötä koko prosessin ajan.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Jotta voitaisiin varmistaa, että 
tukiväline edistää tuloksellisesti vihreää 
siirtymää, jäsenvaltioiden laatimat 
kansalliset elpymis- ja 
palautumissuunnitelmat olisi sovitettava 
täysin yhteen Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman tavoitteiden ja 
erityisesti ilmastoneutraaliutta 
viimeistään vuoteen 2050 mennessä 
koskevan kaikenkattavan tavoitteen 
kanssa, ja niissä olisi noudatettava 
asetuksessa (EU) 2020/852 tarkoitettua 
”ei merkittävää haittaa” -periaatetta.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Komission olisi arvioitava 
jäsenvaltioiden ehdottamat elpymis- ja 
palautumissuunnitelmat ja toimittava 
tiiviissä yhteistyössä asianomaisten 
jäsenvaltioiden kanssa. Komissio noudattaa 

(22) Komission olisi arvioitava 
jäsenvaltioiden ehdottamat elpymis- ja 
palautumissuunnitelmat ja toimittava 
tiiviissä yhteistyössä asianomaisten 
jäsenvaltioiden kanssa. Komissio noudattaa 
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kaikilta osin prosessin kansallista 
omavastuullisuutta, ja ottaa sen vuoksi 
huomioon asianomaisen jäsenvaltion 
esittämät perustelut ja seikat sekä arvioi, 
odotetaanko jäsenvaltion ehdottaman 
elpymis- ja palautumissuunnitelman 
vastaavan tuloksellisesti asianomaiselle 
jäsenvaltiolle EU-ohjausjakson yhteydessä 
osoitetussa maakohtaisessa suosituksessa 
tai muissa komission virallisesti antamissa 
asiaankuuluvissa asiakirjoissa yksilöityihin 
haasteisiin; sisältääkö suunnitelma 
toimenpiteitä, jotka edistävät tuloksellisesti 
vihreää siirtymää ja digitaalista muutosta ja 
niistä aiheutuviin haasteisiin vastaamista; 
odotetaanko suunnitelman tuottavan 
asianomaisessa jäsenvaltiossa pysyviä 
vaikutuksia; odotetaanko suunnitelman 
edistävän tuloksellisesti jäsenvaltion 
kasvupotentiaalin, työpaikkojen 
syntymisen sekä taloudellisen ja 
sosiaalisen palautumiskyvyn lujittumista, 
kriisin taloudellisten ja sosiaalisten 
vaikutusten lieventämistä sekä 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden lisääntymistä; ovatko 
jäsenvaltion toimittamat perustelut esitetyn 
elpymis- ja palautumissuunnitelman 
arvioiduista kokonaiskustannuksista 
mielekkäät ja uskottavat ja ovatko ne 
oikeassa suhteessa odotettuun talous- ja 
työllisyysvaikutukseen; sisältyykö 
ehdotettuun elpymis- ja 
palautumissuunnitelmaan toimenpiteitä, 
joilla toteutetaan uudistuksia ja julkisia 
investointihankkeita johdonmukaisina 
toimina; ja onko odotettavissa, että 
jäsenvaltion ehdottamat järjestelyt takaavat 
elpymis- ja palautumissuunnitelman sekä 
ehdotettujen välitavoitteiden ja tavoitteiden 
ja niihin liittyvien indikaattorien 
tuloksellisen toteutumisen.

kaikilta osin prosessin kansallista 
omavastuullisuutta ja ottaa sen vuoksi 
huomioon asianomaisen jäsenvaltion 
esittämät perustelut ja seikat sekä arvioi, 
odotetaanko jäsenvaltion ehdottaman 
elpymis- ja palautumissuunnitelman 
edistävän tuloksellisesti jäsenvaltion 
kestävän kasvupotentiaalin, työpaikkojen 
syntymisen sekä taloudellisen ja 
sosiaalisen palautumiskyvyn lujittumista, 
kriisin taloudellisten ja sosiaalisten 
vaikutusten lieventämistä sekä 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden lisääntymistä sekä 
tukevan siirtymistä kestävään ja 
ilmastoneutraaliin eurooppalaiseen 
talouteen viimeistään vuoteen 2050 
mennessä ja sen digitaalista muutosta ja 
niistä aiheutuviin haasteisiin vastaamista; 
odotetaanko jäsenvaltion ehdottaman 
elpymis- ja palautumissuunnitelman 
vastaavan tuloksellisesti asianomaiselle 
jäsenvaltiolle päivitetyn EU-ohjausjakson 
yhteydessä osoitetussa maakohtaisessa 
suosituksessa tai muissa komission 
virallisesti antamissa asiaankuuluvissa 
asiakirjoissa yksilöityihin haasteisiin; onko 
suunnitelma linjassa Pariisin sopimuksen 
mukaisten unionin sitoumusten ja 
erityisesti [puitteiden vahvistamisesta 
ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi ja 
asetuksen (EU) 2018/1999 muuttamisesta 
annetussa asetuksessa (EU) 2020/XXX 
(eurooppalainen ilmastolaki)] 
vahvistettujen unionin ilmastotavoitteiden 
kanssa ja sisältääkö se toimenpiteitä, jotka 
edistävät tuloksellisesti vihreää siirtymää ja 
digitaalista muutosta ja niistä aiheutuviin 
haasteisiin vastaamista; odotetaanko 
suunnitelman tuottavan asianomaisessa 
jäsenvaltiossa pysyviä vaikutuksia; 
odotetaanko suunnitelman edistävän 
tuloksellisesti jäsenvaltion 
kasvupotentiaalin, työpaikkojen 
syntymisen sekä taloudellisen ja 
sosiaalisen palautumiskyvyn lujittumista, 
kriisin taloudellisten ja sosiaalisten 
vaikutusten lieventämistä sekä 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
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yhteenkuuluvuuden lisääntymistä; ovatko 
jäsenvaltion toimittamat perustelut esitetyn 
elpymis- ja palautumissuunnitelman 
arvioiduista kokonaiskustannuksista 
mielekkäät ja uskottavat ja ovatko ne 
oikeassa suhteessa odotettuun talous- ja 
työllisyysvaikutukseen; onko 
suunnitelman ulkopuolelle suljettu 
toiminnot, jotka eivät ole asetuksessa 
(EU) 2020/852 tarkoitetun ”ei 
merkittävää haittaa” -periaatteen 
mukaisia; sisältyykö ehdotettuun elpymis- 
ja palautumissuunnitelmaan toimenpiteitä, 
joilla toteutetaan uudistuksia ja julkisia 
investointihankkeita johdonmukaisina 
toimina; ja onko odotettavissa, että 
jäsenvaltion ehdottamat järjestelyt takaavat 
elpymis- ja palautumissuunnitelman sekä 
ehdotettujen välitavoitteiden ja tavoitteiden 
ja niihin liittyvien indikaattorien 
tuloksellisen toteutumisen.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) Sen arvioimiseksi, edistävätkö 
jäsenvaltioiden esittämät elpymis- ja 
palautumissuunnitelmat tuloksellisesti 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman 
tavoitteita, olisi käytettävä asetuksella 
(EU) 2020/852 vahvistettua EU:n 
luokitusta. Komission suunnitelmasta 
antaman myönteisen arvion ehtona olisi 
oltava se, että suunnitelma edistää 
tuloksellisesti vihreää siirtymää.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus
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(24) Asiantuntija-avun ja jäsenvaltion 
pyynnöstä tapahtuvan vertaisneuvonnan 
käytöstä olisi oltava oma säännöksensä, 
jotta voidaan tukea korkealaatuisten 
suunnitelmien laatimista ja avustaa 
komissiota jäsenvaltioiden toimittamien 
elpymis- ja palautumissuunnitelmien sekä 
niiden täytäntöönpanoasteen arvioinnissa.

(24) Asiantuntija-avun ja jäsenvaltion 
pyynnöstä tapahtuvan vertaisneuvonnan 
käytöstä olisi oltava oma säännöksensä, 
jotta voidaan tukea korkealaatuisten 
suunnitelmien laatimista ja avustaa 
komissiota jäsenvaltioiden toimittamien 
elpymis- ja palautumissuunnitelmien sekä 
niiden täytäntöönpanoasteen arvioinnissa. 
Komission elpymis- ja 
palautumistyöryhmän olisi avustettava 
jäsenvaltioita niiden elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien valmistelussa ja 
laatimisessa ja varmistettava, että ne on 
sovitettu yhteen unionin painopisteiden ja 
erityisesti ilmastoneutraaliuden tavoitteen 
kanssa, käyttäen asetuksella (EU) 
2020/852 vahvistetussa EU:n 
luokituksessa annettuja välineitä.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Edellyttäen, että elpymis- ja 
palautumissuunnitelma täyttää 
arviointikriteerit tyydyttävällä tavalla, 
asianomaiselle jäsenvaltiolle olisi 
kohdennettava enimmäisrahoitusosuus, jos 
elpymis- ja palautumissuunnitelmaan 
sisältyvien uudistusten ja investointien 
arvioidut kokonaiskustannukset ovat yhtä 
suuret tai suuremmat kuin 
enimmäisrahoitusosuuden määrä. Sitä 
vastoin asianomaiselle jäsenvaltiolle olisi 
kohdennettava määrä, joka on yhtä suuri 
kuin elpymis- ja palautumissuunnitelman 
arvioidut kokonaiskustannukset, jos 
tällaiset arvioidut kokonaiskustannukset 
ovat pienemmät kuin 
enimmäisrahoitusosuuden määrä. Jos 
elpymis- ja palautumissuunnitelma ei täytä 
arviointikriteerejä tyydyttävällä tavalla, 
jäsenvaltiolle ei pitäisi myöntää rahoitusta 
lainkaan.

(26) Edellyttäen, että elpymis- ja 
palautumissuunnitelma täyttää 
arviointikriteerit tyydyttävällä tavalla, 
asianomaiselle jäsenvaltiolle olisi 
kohdennettava enimmäisrahoitusosuus, jos 
elpymis- ja palautumissuunnitelmaan 
sisältyvien uudistusten ja investointien 
arvioidut kokonaiskustannukset ovat yhtä 
suuret tai suuremmat kuin 
enimmäisrahoitusosuuden määrä. Sitä 
vastoin asianomaiselle jäsenvaltiolle olisi 
kohdennettava määrä, joka on yhtä suuri 
kuin elpymis- ja palautumissuunnitelman 
arvioidut kokonaiskustannukset, jos 
tällaiset arvioidut kokonaiskustannukset 
ovat pienemmät kuin 
enimmäisrahoitusosuuden määrä. Jos 
elpymis- ja palautumissuunnitelma ei täytä 
arviointikriteerejä, mukaan lukien 
asetuksella (EU) 2020/852 vahvistettu 
EU:n luokitus ja mainitussa asetuksessa 
tarkoitettu ”ei merkittävää haittaa” 
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-periaate, tyydyttävällä tavalla, 
jäsenvaltiolle ei pitäisi myöntää rahoitusta 
lainkaan.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Lainahakemus olisi perusteltava 
elpymis- ja palautumissuunnitelmaan 
sisältyviin lisäuudistuksiin ja 
-investointeihin liittyvillä rahoitustarpeilla, 
jotka ovat merkityksellisiä erityisesti 
vihreään siirtymän ja digitaalisen 
muutoksen kannalta, ja sen myötä sillä, että 
suunnitelman kustannukset ovat 
suuremmat kuin rahoitusosuuden, jota ei 
makseta takaisin, enimmäismäärä. 
Lainahakemus olisi voitava esittää yhtä 
aikaa suunnitelman toimittamisen kanssa. 
Jos lainahakemus esitetään eri ajankohtana, 
siihen olisi liitettävä tarkistettu 
suunnitelma, johon sisältyy täydentäviä 
välitavoitteita ja tavoitteita. Resurssien 
etupainotteisen käytön varmistamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi haettava lainatukea 
viimeistään 31 päivänä elokuuta 2024. 
Moitteettoman varainhoidon 
varmistamiseksi kaikkien tämän asetuksen 
nojalla myönnettävien lainojen 
kokonaismäärälle olisi asetettava yläraja. 
Lisäksi kullekin jäsenvaltiolle 
myönnettävän lainan enimmäismäärä saisi 
olla enintään 4,7 prosenttia maan 
bruttokansantulosta. Ylärajan korottamisen 
olisi oltava mahdollista poikkeuksellisissa 
olosuhteissa, jos varoja on käytettävissä. 
Samoista varainhoidon moitteettomuutta 
koskevista syistä laina olisi voitava maksaa 
erissä tulosten saavuttamisen perusteella.

(29) Lainahakemus olisi perusteltava 
elpymis- ja palautumissuunnitelmaan 
sisältyviin lisäuudistuksiin ja 
-investointeihin liittyvillä rahoitustarpeilla, 
jotka ovat merkityksellisiä erityisesti 
kestävään ja ilmastoneutraaliin 
eurooppalaiseen talouteen viimeistään 
vuoteen 2050 mennessä siirtymisen ja sen 
digitaalisen muutoksen kannalta, ja sen 
myötä sillä, että suunnitelman kustannukset 
ovat suuremmat kuin rahoitusosuuden, jota 
ei makseta takaisin, enimmäismäärä. 
Lainahakemus olisi voitava esittää yhtä 
aikaa suunnitelman toimittamisen kanssa. 
Jos lainahakemus esitetään eri ajankohtana, 
siihen olisi liitettävä tarkistettu 
suunnitelma, johon sisältyy täydentäviä 
aikasidonnaisia ja tieteeseen perustuvia 
välitavoitteita ja tavoitteita. Resurssien 
etupainotteisen käytön varmistamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi haettava lainatukea 
viimeistään 31 päivänä elokuuta 2024. 
Moitteettoman varainhoidon 
varmistamiseksi kaikkien tämän asetuksen 
nojalla myönnettävien lainojen 
kokonaismäärälle olisi asetettava yläraja. 
Lisäksi kullekin jäsenvaltiolle 
myönnettävän lainan enimmäismäärä saisi 
olla enintään 4,7 prosenttia maan 
bruttokansantulosta. Ylärajan korottamisen 
olisi oltava mahdollista poikkeuksellisissa 
olosuhteissa, jos varoja on käytettävissä. 
Samoista varainhoidon moitteettomuutta 
koskevista syistä laina olisi voitava maksaa 
erissä tulosten saavuttamisen perusteella.
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Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Komission on aiheellista antaa 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
vuosittain kertomus tällä asetuksella 
perustetun tukivälineen täytäntöönpanosta. 
Kertomuksen olisi sisällettävä tietoja siitä, 
miten jäsenvaltiot ovat edistyneet 
hyväksyttyjen elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien 
täytäntöönpanossa. Lisäksi siihen olisi 
sisällyttävä tiedot tukivälineeseen 
Euroopan unionin elpymisvälineestä 
osoitettujen tuottojen määrästä edellisenä 
vuonna budjettikohdittain eriteltynä sekä 
tiedot Euroopan unionin elpymisvälineestä 
saatujen määrien osuudesta tukivälineen 
tavoitteiden saavuttamisessa.

(37) Komission on aiheellista antaa 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
vuosittain kertomus tällä asetuksella 
perustetun tukivälineen täytäntöönpanosta. 
Kertomuksen olisi sisällettävä tietoja siitä, 
miten jäsenvaltiot ovat edistyneet 
hyväksyttyjen elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien 
täytäntöönpanossa. Lisäksi siihen olisi 
sisällyttävä tiedot tukivälineeseen 
Euroopan unionin elpymisvälineestä 
osoitettujen tuottojen määrästä edellisenä 
vuonna budjettikohdittain eriteltynä sekä 
tiedot Euroopan unionin elpymisvälineestä 
saatujen määrien osuudesta tukivälineen 
tavoitteiden saavuttamisessa. Siihen olisi 
myös sisällyttävä tiedot tukivälineen 
vaikutuksesta unionin toimintapoliittisten 
ilmasto- ja kestävyystavoitteiden ja 
erityisesti [puitteiden vahvistamisesta 
ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi ja 
asetuksen (EU) 2018/1999 muuttamisesta 
annetussa asetuksessa (EU) 2020/XXX 
(eurooppalainen ilmastolaki)] 
vahvistettujen unionin ilmastotavoitteiden 
sekä kansallisissa ilmasto- ja 
energiasuunnitelmissa esitettyjen 
painopisteiden saavuttamiseen.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

(39) Komission olisi vahvistettava 
täytäntöönpanosäädöksellä elpymis- ja 
palautumissuunnitelmat, jotka 
jäsenvaltioiden on pantava täytäntöön, ja 
vastaava jäsenvaltioille kohdennettu 

(39) Komission olisi vahvistettava 
delegoidulla säädöksellä elpymis- ja 
palautumissuunnitelmat, jotka 
jäsenvaltioiden on pantava täytäntöön, ja 
vastaava jäsenvaltioille kohdennettu 
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rahoitusosuus. Jotta voidaan varmistaa 
tämän asetuksen yhdenmukainen 
täytäntöönpano, komissiolle olisi 
siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. 
Komission olisi käytettävä elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien hyväksymiseen ja 
asiaankuuluvien välitavoitteiden ja 
tavoitteiden saavuttamiseen perustuvaan 
rahoitustuen maksamiseen liittyvää 
täytäntöönpanovaltaa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 182/201113 mukaisesti kyseisen 
asetuksen tarkastelumenettelyä noudattaen. 
Täytäntöönpanosäädöksen hyväksymisen 
jälkeen asianomaisen jäsenvaltion ja 
komission olisi voitava sopia tietyistä 
luonteeltaan teknisistä operatiivisista 
järjestelyistä, joissa esitetään 
yksityiskohtaisesti täytäntöönpanon 
näkökohdat aikataulujen, välitavoitteiden 
ja tavoitteiden indikaattoreiden sekä 
taustatietojen saatavuuden osalta. Jotta 
operatiiviset järjestelyt olisivat jatkuvasti 
merkityksellisiä elpymis- ja 
palautumissuunnitelman täytäntöönpanon 
aikana vallitsevissa olosuhteissa, tällaisten 
teknisten järjestelyjen osatekijöitä olisi 
oltava mahdollista muuttaa yhteisellä 
suostumuksella. Tähän asetukseen 
sovelletaan Euroopan parlamentin ja 
neuvoston SEUT-sopimuksen 322 artiklan 
nojalla hyväksymiä horisontaalisia 
varainhoitosääntöjä. Näissä 
varainhoitoasetukseen sisältyvissä 
säännöissä vahvistetaan varsinkin 
menettely, joka koskee talousarvion 
laatimista ja toteuttamista käyttäen 
avustuksia, hankintoja, palkintoja ja 
välillistä toteutusta, sekä säädetään 
taloushallinnon toimijoiden toiminnan 
valvonnasta. SEUT-sopimuksen 322 
artiklan nojalla hyväksyttävät säännöt 
koskevat myös unionin talousarvion 
suojelua siinä tapauksessa, että 
jäsenvaltioissa ilmenee 
oikeusvaltioperiaatetta koskevia 
yleistyneitä puutteita, koska 
oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen on 
moitteettoman varainhoidon ja unionin 

rahoitusosuus. Jotta voidaan varmistaa 
tämän asetuksen yhdenmukainen 
täytäntöönpano, komissiolle olisi 
siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. 
Komission olisi käytettävä elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien hyväksymiseen ja 
asiaankuuluvien välitavoitteiden ja 
tavoitteiden saavuttamiseen perustuvaan 
rahoitustuen maksamiseen liittyvää 
täytäntöönpanovaltaa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 182/201113 mukaisesti kyseisen 
asetuksen tarkastelumenettelyä noudattaen. 
Delegoidun säädöksen hyväksymisen 
jälkeen asianomaisen jäsenvaltion ja 
komission olisi voitava sopia tietyistä 
luonteeltaan teknisistä operatiivisista 
järjestelyistä, joissa esitetään 
yksityiskohtaisesti täytäntöönpanon 
näkökohdat aikataulujen, välitavoitteiden 
ja tavoitteiden indikaattoreiden sekä 
taustatietojen saatavuuden osalta. Jotta 
operatiiviset järjestelyt olisivat jatkuvasti 
merkityksellisiä elpymis- ja 
palautumissuunnitelman täytäntöönpanon 
aikana vallitsevissa olosuhteissa, tällaisten 
teknisten järjestelyjen osatekijöitä olisi 
oltava mahdollista muuttaa yhteisellä 
suostumuksella. Tähän asetukseen 
sovelletaan Euroopan parlamentin ja 
neuvoston SEUT-sopimuksen 322 artiklan 
nojalla hyväksymiä horisontaalisia 
varainhoitosääntöjä. Näissä 
varainhoitoasetukseen sisältyvissä 
säännöissä vahvistetaan varsinkin 
menettely, joka koskee talousarvion 
laatimista ja toteuttamista käyttäen 
avustuksia, hankintoja, palkintoja ja 
välillistä toteutusta, sekä säädetään 
taloushallinnon toimijoiden toiminnan 
valvonnasta. SEUT-sopimuksen 322 
artiklan nojalla hyväksyttävät säännöt 
koskevat myös unionin talousarvion 
suojelua siinä tapauksessa, että 
jäsenvaltioissa ilmenee 
oikeusvaltioperiaatetta koskevia 
yleistyneitä puutteita, koska 
oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen on 
moitteettoman varainhoidon ja unionin 
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rahoituksen tuloksellisuuden välttämätön 
ennakkoedellytys.

rahoituksen tuloksellisuuden välttämätön 
ennakkoedellytys.

_________________ _________________
13 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 
päivänä helmikuuta 2011, yleisistä 
säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 
28.2.2011, s. 13).

13 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 
päivänä helmikuuta 2011, yleisistä 
säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 
28.2.2011, s. 13).

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tällä asetuksella perustetun elpymis- ja 
palautumistukivälineen soveltamisala 
koskee politiikan aloja, jotka liittyvät 
taloudelliseen, sosiaaliseen ja alueelliseen 
yhteenkuuluvuuteen, vihreään siirtymään 
ja digitaaliseen muutokseen, 
terveydenhuoltoon, kilpailukykyyn, 
palautumiseen, tuottavuuteen, 
koulutukseen ja osaamiseen, tutkimukseen 
ja innovointiin, älykkääseen, kestävään ja 
osallistavaan kasvuun, työllisyyteen ja 
investointeihin sekä rahoitusjärjestelmien 
vakauteen.

Tällä asetuksella perustetun elpymis- ja 
palautumistukivälineen soveltamisala 
koskee politiikan aloja, jotka liittyvät 
taloudelliseen, sosiaaliseen ja alueelliseen 
yhteenkuuluvuuteen, unionin ilmasto- ja 
ympäristötavoitteisiin, varsinkin 
siirtymiseen kohti unionin päivitettyjen 
vuoden 2030 ilmastotavoitteiden 
saavuttamista ja unionin 
ilmastoneutraaliutta vuoteen 2050 
mennessä koskevan tavoitteen 
saavuttamiseen [puitteiden 
vahvistamisesta ilmastoneutraaliuden 
saavuttamiseksi ja asetuksen (EU) 
2018/1999 muuttamisesta annetun 
asetuksen (EU) 2020/XXX 
(eurooppalainen ilmastolaki)] mukaisesti, 
digitaaliseen muutokseen, 
terveydenhuoltoon, kilpailukykyyn, 
palautumiseen, tuottavuuteen, 
koulutukseen ja osaamiseen, tutkimukseen 
ja innovointiin, älykkääseen, kestävään, 
sukupuolinäkökulmasta tasapainoiseen ja 
osallistavaan kasvuun, työllisyyteen ja 
investointeihin sekä rahoitusjärjestelmien 
vakauteen.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi



AD\1215025FI.docx 23/47 PE658.853v01-00

FI

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Elpymis- ja palautumistukivälineen 
yleisenä tavoitteena on edistää unionin 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta parantamalla 
jäsenvaltioiden palautumis- ja 
sopeutumiskykyä, lieventämällä kriisin 
sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia sekä 
tukemalla vihreää siirtymää ja digitaalista 
muutosta ja siten osaltaan palauttaa unionin 
talouksien kasvupotentiaali, edistää 
työpaikkojen luomista covid-19-kriisin 
jälkeen ja edistää kestävää kasvua.

1. Elpymis- ja palautumistukivälineen 
yleisenä tavoitteena on edistää unionin 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta parantamalla 
jäsenvaltioiden palautumis- ja 
sopeutumiskykyä sekä edistämällä 
unionin strategista riippumattomuutta, 
lieventämällä kriisin sosiaalisia ja 
taloudellisia vaikutuksia sekä tukemalla 
siirtymistä kohti unionin päivitettyjen 
vuoden 2030 ilmastotavoitteiden 
saavuttamista ja unionin 
ilmastoneutraaliutta viimeistään vuoteen 
2050 mennessä koskevan tavoitteen 
saavuttamista ja digitaalista muutosta ja 
siten osaltaan palauttaa unionin talouksien 
kasvupotentiaali, edistää työpaikkojen 
luomista covid-19-kriisin jälkeen ja edistää 
kestävää kasvua.

Kaikissa elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien mukaista tukea 
saavissa toimissa on noudatettava 
asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa 
tarkoitettua ”ei merkittävää haittaa” 
-periaatetta. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien mukaista tukea 
saavien toimien, jotka kuuluvat asetuksen 
(EU) 2020/852 kattamille taloudellisten 
toimintojen sektoreille, on lisäksi oltava 
mainitun asetuksen 3 artiklassa 
tarkoitettujen teknisten arviointikriteerien 
mukaisia.
Vähintään 37 prosenttia tukivälineestä on 
ohjattava ilmastotoimien rahoittamiseen, 
jotta se edistää ja vastaa kaikilta osin 
Pariisin sopimuksen ja Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman tavoitteita. 
Biodiversiteettitoimiin on ohjattava 10 
prosenttia tukivälineestä, mutta osa tästä 
määrästä voi olla päällekkäistä 
ilmastotoimiin ohjattavien investointien 
kanssa. Ilmasto- ja 
biodiversiteettimenojen yhdistelmään on 
kohdennettava vähintään 40 prosenttia 
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tukivälineen kokonaismäärärahoista.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tukiväline ei saa olla ristiriidassa 
unionin strategisten ja taloudellisten 
etujen kanssa. Sen vuoksi tukea ei 
myönnetä hankkeille, jotka ovat osa 
kolmansien maiden strategisia 
investointisuunnitelmia.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

9 artikla Poistetaan.
Toimenpiteet, joilla tukiväline kytketään 

talouden tehokkaaseen ohjaukseen ja 
hallintaan

1. Sellaisen merkittävän noudattamatta 
jättämisen yhteydessä, joka liittyy mihin 
tahansa […] koskevista yhteisistä 
säännöksistä annetun asetuksen [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 15 artiklan 7 
kohdassa säädettyyn tapaukseen, 
neuvosto päättää komission ehdotuksesta 
täytäntöönpanosäädöksellä keskeyttää 17 
artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen 
päätösten hyväksymisen määräajan tai 
keskeyttää elpymis- ja 
palautumistukivälineestä suoritettavat 
maksut.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettua maksujen 
keskeyttämistä koskevaa päätöstä 
sovelletaan maksatushakemuksiin, jotka 
on toimitettu sen päivän jälkeen, jona 
päätös keskeytyksestä tehtiin.
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Jäljempänä 17 artiklassa tarkoitettua 
määräajan keskeyttämistä sovelletaan sitä 
päivää seuraavasta päivästä, jona 1 
kohdassa tarkoitettu päätös tehtiin.
Jos maksut keskeytetään, sovelletaan [...] 
koskevista yhteisistä säännöksistä 
annetun asetuksen 15 artiklan 9 kohtaa.
2. Minkä tahansa […] koskevista 
yhteisistä säännöksistä annetun asetuksen 
15 artiklan 11 kohdassa tarkoitetun 
tapauksen yhteydessä neuvosto päättää 
komission ehdotuksesta 
täytäntöönpanosäädöksellä kumota 
edeltävässä kohdassa tarkoitetun 
määräajan tai maksujen keskeytyksen.
Asianomaisia menettelyjä tai maksuja on 
jatkettava keskeyttämisen kumoamista 
seuraavana päivänä.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien on 
muodostettava johdonmukainen 
kokonaisuus EU-ohjausjakson yhteydessä 
yksilöityjen asiaankuuluvien 
maakohtaisten haasteiden ja prioriteettien 
ja erityisesti vihreään siirtymään ja 
digitaaliseen muutokseen liittyvien tai 
niistä johtuvien prioriteettien kanssa. 
Elpymis- ja palautumissuunnitelmien on 
muodostettava johdonmukainen 
kokonaisuus niiden tietojen kanssa, jotka 
jäsenvaltiot ovat sisällyttäneet EU-
ohjausjakson mukaisiin kansallisiin 
uudistusohjelmiin, asetuksen (EU) 
2018/1999 mukaisiin kansallisiin energia- 
ja ilmastosuunnitelmiinsa21 ja niiden 
päivityksiin, oikeudenmukaisen siirtymän 
rahaston mukaisiin alueellisiin 
oikeudenmukaista siirtymää koskeviin 

2. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien on oltava tämän 
asetuksen 4 artiklassa määriteltyjen 
tukivälineen yleisten ja erityisten 
tavoitteiden mukaisia, ja niillä on 
edistettävä EU-ohjausjakson yhteydessä 
yksilöityjen asiaankuuluvien 
maakohtaisten haasteiden ja prioriteettien 
täytäntöönpanoa ja erityisesti unionin 
ilmasto- ja ympäristötavoitteisiin, 
varsinkin siirtymiseen kohti unionin 
päivitettyjen vuoden 2030 
ilmastotavoitteiden saavuttamista ja 
unionin ilmastoneutraaliutta viimeistään 
vuoteen 2050 mennessä koskevan 
tavoitteen saavuttamiseen [puitteiden 
vahvistamisesta ilmastoneutraaliuden 
saavuttamiseksi ja asetuksen (EU) 
2018/1999 muuttamisesta annetun 
asetuksen (EU) 2020/XXX 
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suunnitelmiin22 sekä unionin rahastojen 
mukaisiin kumppanuussopimuksiin ja 
toimenpideohjelmiin.

(eurooppalainen ilmastolaki)] mukaisesti, 
ja digitaaliseen muutokseen liittyvien tai 
niistä johtuvien prioriteettien 
täytäntöönpanoa. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien on muodostettava 
johdonmukainen kokonaisuus niiden 
tietojen kanssa, jotka jäsenvaltiot ovat 
sisällyttäneet EU-ohjausjakson mukaisiin 
kansallisiin uudistusohjelmiin, asetuksen 
(EU) 2018/1999 mukaisiin kansallisiin 
energia- ja ilmastosuunnitelmiinsa21 ja 
niiden päivityksiin sekä pitkän aikavälin 
strategioihinsa, oikeudenmukaisen 
siirtymän rahaston mukaisiin alueellisiin 
oikeudenmukaista siirtymää koskeviin 
suunnitelmiin22 sekä unionin rahastojen 
mukaisiin kumppanuussopimuksiin ja 
toimenpideohjelmiin.

Elpymis- ja palautumissuunnitelmien on 
vastattava kehityskulkua, jossa pyritään 
saavuttamaan lämpötilaa koskeva Pariisin 
sopimuksen pitkän aikavälin tavoite 
ottaen huomioon viimeisin saatavilla 
oleva tieteellinen näyttö, erityisesti 
hallitustenvälisen 
ilmastonmuutospaneelin (IPCC) 
erityisraportti ”Global warming of 1.5°C”.
Elpymis- ja palautumissuunnitelmissa on 
tuettava vain toimia, jotka eivät aiheuta 
merkittävää haittaa tämän asetuksen 4 
artiklan 1 kohdan mukaisesti. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien mukaista tukea 
saavien toimien, jotka kuuluvat asetuksen 
(EU) 2020/852 kattamille taloudellisten 
toimintojen sektoreille, on lisäksi oltava 
mainitun asetuksen (EU) 2020/852 
3 artiklassa tarkoitettujen teknisten 
arviointikriteerien mukaisia.
Sen varmistamiseksi, että elpymis- ja 
palautumissuunnitelmat edistävät 
ilmastoneutraaliutta viimeistään vuonna 
2050 koskevan tavoitteen saavuttamista 
jäsenvaltioissa ja että ne vastaavat kaikilta 
osin Pariisin sopimuksen ja Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelman tavoitteita, 
vähintään 37 prosenttia kunkin elpymis- 
ja palautumissuunnitelman määrästä on 
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ohjattava ilmastotoimien rahoittamiseen. 
Biodiversiteettitoimiin on ohjattava 10 
prosenttia kunkin elpymis- ja 
palautumissuunnitelman määrästä, mutta 
osa tästä määrästä voi olla päällekkäistä 
ilmastotoimiin ohjattavien investointien 
kanssa. Ilmasto- ja 
biodiversiteettimenojen yhdistelmään on 
kohdennettava vähintään 40 prosenttia 
kunkin elpymis- ja 
palautumissuunnitelman 
kokonaismäärästä.

_________________ _________________
21 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/1999, annettu 11 päivänä 
joulukuuta 2018, energiaunionin ja 
ilmastotoimien hallinnosta.

21 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/1999, annettu 11 päivänä 
joulukuuta 2018, energiaunionin ja 
ilmastotoimien hallinnosta.

22 […] 22 […]

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmiin on sisällyttävä 
toimenpiteitä, joilla edistetään 
tuloksellisesti terveydenhuolto- ja 
terveysjärjestelmien kestokyvyn 
lujittamista tuleviin pandemioihin 
valmistautumiseksi ja yleisen 
terveydentilan parantamiseksi 
yhteiskunnissa, jotta saavutetaan ihmisten 
terveyden suojelun korkeaa tasoa koskeva 
yleistavoite.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
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14 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Komissio laatii teknisiä ohjeita 
asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa 
tarkoitettujen ”ei merkittävää haittaa” -
periaatteen mukaisten kriteerien ja 
mainitun asetuksen 3 artiklassa 
tarkoitettujen teknisten arviointikriteerien 
sekä niiden perusteella annettujen 
delegoitujen säädösten käytännön 
soveltamisesta tällä asetuksella 
perustettuun tukivälineeseen.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 c. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmissa ei saa rahoittaa 
investointeja, jotka aiheuttavat 
lukkiutumista omaisuuseriin, jotka 
heikentävät unionin ilmasto- ja 
ympäristötavoitteiden saavuttamista. Ne 
eivät erityisesti saa sisältää investointeja, 
jotka liittyvät fossiilisten polttoaineiden 
tuotantoon, jalostukseen, jakeluun, 
kuljetukseen, varastointiin tai 
polttamiseen.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Elpymis- ja palautumissuunnitelma 
on perusteltava asianmukaisesti. Siinä on 
esitettävä erityisesti seuraavat seikat:

3. Elpymis- ja palautumissuunnitelma 
on perusteltava asianmukaisesti. Siinä on 
esitettävä erityisesti seuraavat, 14 
artiklassa säädettyjen 
tukikelpoisuusehtojen täyttymisen 
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varmistamiseksi tarvittavat seikat:

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) selvitys siitä, miten suunnitelma 
edistää jäsenvaltion kasvupotentiaalia, 
työpaikkojen syntymistä sekä taloudellisen 
ja sosiaalisen palautumiskyvyn 
lujittumista, kriisin taloudellisten ja 
sosiaalisten vaikutusten lieventämistä sekä 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden lisääntymistä;

b) selvitys siitä, miten suunnitelma 
edistää jäsenvaltion kestävää 
kasvupotentiaalia, työpaikkojen syntymistä 
sekä taloudellisen, ekologisen ja 
sosiaalisen palautumiskyvyn lujittumista, 
kriisin taloudellisten ja sosiaalisten 
vaikutusten lieventämistä sekä 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden ja lähentymisen 
lisääntymistä ja miten suunnitelma edistää 
investointivajeen merkittävää 
supistumista, joka on tarpeen unionin 
ilmasto- ja ympäristötavoitteiden 
saavuttamiseksi. Tapauksissa, joissa 
tukivälinettä käytetään tukemaan jotakin 
suuryritystä runsashiilisellä alalla, 
jäsenvaltioiden on ilmoitettava, miten 
yritys aikoo sovittaa liiketoimintamallinsa 
yhteen Pariisin sopimuksen ja siihen 
liittyvien unionin ilmastotavoitteiden 
kanssa, myös yrityksen 
siirtymäsuunnitelmien julkistamisen 
kautta;

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) selvitys siitä, mikä merkitys 
suunnitelman toimenpiteillä odotetaan 
olevan vihreän siirtymän ja digitaalisen 
muutoksen tai niistä johtuvien haasteiden 
kannalta;

c) selvitys siitä, mikä merkitys 
suunnitelman toimenpiteillä odotetaan 
olevan unionin ilmasto- ja 
ympäristötavoitteiden kannalta ja miten 
ne erityisesti edistävät kutakin 
seuraavista:
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i) siirtyminen kohti unionin päivitettyjen 
vuoden 2030 ilmastotavoitteiden 
saavuttamista ja unionin 
ilmastoneutraaliutta vuoteen 2050 
mennessä koskevan tavoitteen 
saavuttamista [puitteiden vahvistamisesta 
ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi ja 
asetuksen (EU) 2018/1999 muuttamisesta 
annetun asetuksen (EU) 2020/XXX 
(eurooppalainen ilmastolaki)] mukaisesti;
ii) asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa 
tarkoitetun ”ei merkittävää haittaa” 
-periaatteen noudattaminen ja 
johdonmukaisuus mainitun asetuksen 3 
artiklan mukaisesti vahvistettujen 
teknisten arviointikriteerien kanssa;
iii) vaikutus 14 artiklan 2 kohdan 
neljännessä alakohdassa tarkoitettujen 
ilmasto- ja biodiversiteettitoimien 
valtavirtaistamista koskevien tavoitteiden 
saavuttamiseen asetuksen (EU) 2020/852 
mukaisesti vahvistettujen kriteerien 
perusteella;
iv) kansallisen investointivajeen 
merkittävä supistuminen, joka on tarpeen 
unionin ilmasto- ja ympäristötavoitteiden 
saavuttamiseksi;
v) vaikutus unionin toimintapoliittisten 
kestävyystavoitteiden saavuttamiseen 
ottaen huomioon kansallisissa ilmasto- ja 
energiasuunnitelmissa esitetyt tavoitteet; 
ja
vi) vaikutus siirtymisestä johtuvien 
sosiaalisten, taloudellisten tai 
ympäristöön liittyvien haasteiden 
ratkaisemiseen;

Tarkistus 39

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

Komission teksti Tarkistus

c a) selvitys siitä, mikä merkitys 
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suunnitelman toimenpiteillä odotetaan 
olevan digitaalisen muutoksen tai siitä 
johtuvien haasteiden ratkaisemisen 
kannalta;

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c b) selvitys siitä, miten suunnitelman 
toimenpiteiden odotetaan edistävän 
unionin ja sen jäsenvaltioiden 
sitoumusten toteuttamista, etenkin kun on 
kyse Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelmasta, Pariisin sopimuksesta, 
asetuksen (EU) 2018/1999 mukaisista 
kansallisista energia- ja 
ilmastosuunnitelmista ja niiden 
päivityksistä, oikeudenmukaisen siirtymän 
rahaston mukaisista alueellisista 
oikeudenmukaista siirtymää koskevista 
suunnitelmista sekä muiden unionin 
rahastojen mukaisista 
kumppanuussopimuksista ja 
toimenpideohjelmista;

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – c c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c c) selvitys siitä, miten suunnitelman 
toimenpiteillä edistetään tuloksellisesti 
terveydenhuolto- ja terveysjärjestelmien 
kestokyvyn lujittamista tuleviin 
pandemioihin valmistautumiseksi ja 
yleisen terveydentilan parantamiseksi 
yhteiskunnissa, jotta saavutetaan ihmisten 
terveyden suojelun korkeaa tasoa koskeva 
yleistavoite;
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Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – c d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c d) selvitys siitä, miten suunnitelman 
toimenpiteiden odotetaan tuottavan 
eurooppalaista lisäarvoa;

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Arvioidessaan elpymis- ja 
palautumissuunnitelmaa ja määrittäessään 
asianomaiselle jäsenvaltiolle myönnettävää 
määrää komissio ottaa huomioon 
jäsenvaltiota koskevat analyyttiset tiedot, 
jotka ovat saatavilla EU-ohjausjakson 
yhteydessä, sekä 15 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetut jäsenvaltion esittämät perustelut 
ja seikat sekä kaikki muut merkitykselliset 
tiedot, mukaan lukien erityisesti 
asianomaisen jäsenvaltion kansalliseen 
uudistusohjelmaan ja kansalliseen 
energia- ja ilmastosuunnitelmaan 
sisältyvät tiedot ja tarvittaessa teknisen 
tuen välineen kautta saadut teknistä tukea 
koskevat tiedot.

2. Arvioidessaan elpymis- ja 
palautumissuunnitelmaa ja määrittäessään 
asianomaiselle jäsenvaltiolle myönnettävää 
määrää komissio ottaa huomioon 
jäsenvaltiota koskevat analyyttiset tiedot, 
jotka ovat saatavilla EU-ohjausjakson 
yhteydessä, sekä 15 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetut jäsenvaltion esittämät perustelut 
ja seikat sekä kaikki muut merkitykselliset 
tiedot, mukaan lukien erityisesti 
asianomaisen jäsenvaltion kansallisen 
uudistusohjelman, oikeudenmukaista 
siirtymää koskevan suunnitelman ja 
kansallisen energia- ja 
ilmastosuunnitelman ja tarvittaessa 
teknisen tuen välineen kautta saadut 
teknistä tukea koskevat tiedot.

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sisältääkö suunnitelma 
toimenpiteitä, jotka edistävät tuloksellisesti 
vihreää siirtymää ja digitaalista muutosta 
tai niistä aiheutuviin haasteisiin 

b) sisältääkö suunnitelma 
toimenpiteitä, jotka edistävät tuloksellisesti 
unionin ilmasto- ja ympäristötavoitteita, ja 
miten ne erityisesti edistävät kutakin 
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vastaamista; seuraavista:
i) siirtyminen kohti unionin päivitettyjen 
vuoden 2030 ilmastotavoitteiden 
saavuttamista ja unionin 
ilmastoneutraaliutta vuoteen 2050 
mennessä koskevan tavoitteen 
saavuttamista [puitteiden vahvistamisesta 
ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi ja 
asetuksen (EU) 2018/1999 muuttamisesta 
annetun asetuksen (EU) 2020/XXX 
(eurooppalainen ilmastolaki)] mukaisesti;
ii)asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklassa 
tarkoitetun ”ei merkittävää haittaa” 
-periaatteen noudattaminen ja 
johdonmukaisuus mainitun asetuksen 3 
artiklan mukaisesti vahvistettujen 
teknisten arviointikriteerien kanssa;
iii) vaikutus 14 artiklan 2 kohdan 
neljännessä alakohdassa tarkoitettujen 
ilmasto- ja biodiversiteettitoimien 
valtavirtaistamista koskevien tavoitteiden 
saavuttamiseen asetuksen (EU) 2020/852 
mukaisesti vahvistettujen kriteerien 
perusteella;
iv) kansallisen investointivajeen 
merkittävä supistuminen, joka on tarpeen 
unionin ilmasto- ja ympäristötavoitteiden 
saavuttamiseksi;
v) vaikutus unionin toimintapoliittisten 
kestävyystavoitteiden saavuttamiseen 
ottaen huomioon kansallisissa ilmasto- ja 
energiasuunnitelmissa esitetyt tavoitteet; 
ja
vi) vaikutus siirtymisestä johtuvien 
sosiaalisten, taloudellisten tai 
ympäristöön liittyvien haasteiden 
ratkaisemiseen;

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
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16 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) sisältääkö suunnitelma 
toimenpiteitä, jotka edistävät 
tuloksellisesti digitaalista muutosta tai 
siitä aiheutuviin haasteisiin vastaamista;

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b b) sisältääkö suunnitelma 
toimenpiteitä, jotka edistävät 
tuloksellisesti terveydenhuolto- ja 
terveysjärjestelmien kestokyvyn 
lujittamista tuleviin pandemioihin 
valmistautumiseksi ja yleisen 
terveydentilan parantamiseksi 
yhteiskunnissa, jotta saavutetaan ihmisten 
terveyden suojelun korkea taso;

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) varmistetaanko elpymis- ja 
palautumissuunnitelman 
valmistelemiseksi järjestettävissä 
kuulemisissa ja tukivälineen 
täytäntöönpanoon liittyvissä 
suunnitelluissa vuoropuheluissa, että 
kaikille asiaankuuluville sidosryhmille 
annetaan tosiasialliset mahdollisuudet 
osallistua elpymis- ja 
palautumissuunnitelman valmisteluun ja 
täytäntöönpanoon;

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
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16 artikla – 3 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) noudattaako jäsenvaltio Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa 
vahvistettuja unionin arvoja.

Tarkistus 49

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

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa viimeistään ... päivänä 
...kuuta ... [kuuden kuukauden kuluttua 
tämän asetuksen voimaantulosta] 26 a 
artiklan mukaisesti delegoidun säädöksen 
tämän kohdan b alakohdan 
täydentämiseksi vahvistamalla 
menetelmän ilmastotoimien ja 
ympäristötoimien, mukaan lukien tämän 
asetuksen 4 artiklassa tarkoitetut 
biodiversiteettitoimet, valtavirtaistamista 
koskevien menojen yksilöimiseksi. 
Menetelmä perustuu asetuksella (EU) 
2020/852 vahvistettuun EU:n 
luokitukseen, ja siinä käytetään komission 
mainitun asetuksen 10 artiklan 3 kohdan 
ja 11 artiklan 3 kohdan nojalla 
vahvistamia teknisiä arviointikriteerejä 
sekä asetuksen (EU) 2020/852 15 artiklan 
1 kohdassa säädettyjä periaatteita.
Tämän kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettua delegoitua 
säädöstä tarkistetaan viimeistään kuuden 
kuukauden kuluttua asetuksen (EU) 
2020/852 15 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun delegoidun säädöksen 
hyväksymisestä, jotta voidaan käyttää 
asetuksen (EU) 2020/852 15 artiklan 2 
kohdan nojalla hyväksytyissä 
delegoiduissa säädöksissä vahvistettuja 
teknisiä arviointikriteerejä.
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Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio julkistaa tämän artiklan nojalla 
tehdyt arvioinnit.

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio antaa päätöksensä 
jäsenvaltion esittämästä virallisesta 
elpymis- ja palautumissuunnitelmasta 
täytäntöönpanosäädöksellä neljän 
kuukauden kuluessa suunnitelman 
toimittamisesta. Jos komission arvio 
jäsenvaltion esittämästä elpymis- ja 
palautumissuunnitelmasta on myönteinen, 
päätöksessä vahvistetaan uudistukset ja 
investointihankkeet, jotka jäsenvaltion on 
toteutettava, sekä niiden välitavoitteet ja 
tavoitteet ja 11 artiklan mukaisesti 
myönnetty rahoitusosuus.

1. Komissio antaa päätöksensä 
jäsenvaltion esittämästä virallisesta 
elpymis- ja palautumissuunnitelmasta 
delegoidulla säädöksellä neljän kuukauden 
kuluessa suunnitelman toimittamisesta. Jos 
komission arvio jäsenvaltion esittämästä 
elpymis- ja palautumissuunnitelmasta on 
myönteinen, päätöksessä vahvistetaan 
uudistukset ja investointihankkeet, jotka 
jäsenvaltion on toteutettava, sekä niiden 
välitavoitteet ja tavoitteet ja 11 artiklan 
mukaisesti myönnetty rahoitusosuus.

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 27 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

7. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut 
delegoidut säädökset hyväksytään 26 a 
artiklan mukaisesti.

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Kun komission 
täytäntöönpanosäädöksellä hyväksytyssä 
elpymis- ja palautumissuunnitelmassa 
esitetyt sovitut välitavoitteet ja tavoitteet 
on saavutettu, asianomaisen jäsenvaltion 
on toimitettava komissiolle 
rahoitusosuuden ja tarvittaessa lainaerän 
maksamista koskeva asianmukaisesti 
perusteltu pyyntö. Jäsenvaltiot voivat 
esittää tällaisia maksupyyntöjä komissiolle 
puolivuosittain. Komissio arvioi kahden 
kuukauden kuluessa pyynnön 
vastaanottamisesta, onko 17 artiklan 1 
kohdassa tarkoitetussa päätöksessä asetetut 
välitavoitteet ja tavoitteet toteutettu 
tyydyttävästi. Arvioinnissa on otettava 
huomioon myös 17 artiklan 6 kohdassa 
tarkoitettu operatiivinen järjestely. 
Asiantuntijat voivat avustaa komissiota.

3. Kun komission delegoidulla 
säädöksellä hyväksytyssä elpymis- ja 
palautumissuunnitelmassa esitetyt sovitut 
välitavoitteet ja tavoitteet on saavutettu, 
asianomaisen jäsenvaltion on toimitettava 
komissiolle rahoitusosuuden ja tarvittaessa 
lainaerän maksamista koskeva 
asianmukaisesti perusteltu pyyntö. 
Jäsenvaltiot voivat esittää tällaisia 
maksupyyntöjä komissiolle puolivuosittain. 
Komissio arvioi kahden kuukauden 
kuluessa pyynnön vastaanottamisesta, onko 
17 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa 
päätöksessä asetetut välitavoitteet ja 
tavoitteet toteutettu tyydyttävästi. 
Arvioinnissa on otettava huomioon myös 
17 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu 
operatiivinen järjestely. Asiantuntijat 
voivat avustaa komissiota.

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio toimittaa elpymis- ja 
palautumissuunnitelmat, sellaisina kuin ne 
on hyväksytty komission 
täytäntöönpanosäädöksellä 17 artiklan 
mukaisesti, Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle ilman aiheetonta viivytystä. 
Asianomainen jäsenvaltio voi pyytää 
komissiota poistamaan arkaluonteisia tai 
luottamuksellisia tietoja, joiden 
luovuttaminen vaarantaisi jäsenvaltion 
yleisen edun.

1. Komissio toimittaa elpymis- ja 
palautumissuunnitelmat, sellaisina kuin ne 
on hyväksytty komission delegoidulla 
säädöksellä, Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle ilman aiheetonta viivytystä. 
Asianomainen jäsenvaltio voi pyytää 
komissiota poistamaan arkaluonteisia tai 
luottamuksellisia tietoja, joiden 
luovuttaminen vaarantaisi jäsenvaltion 
yleisen edun.

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Tulosraportointijärjestelmällä on 
varmistettava, että toimien toteutuksen ja 
tulosten seurannassa käytettävät tiedot 
kerätään tehokkaasti, tuloksellisesti ja 
oikea-aikaisesti. Sitä varten unionin 
rahoituksen saajille on asetettava 
oikeasuhteiset raportointivaatimukset.

2. Tulosraportointijärjestelmällä on 
varmistettava, että toimien toteutuksen ja 
tulosten seurannassa käytettävät tiedot 
kerätään tehokkaasti, luotettavasti, 
riippumattomasti, tuloksellisesti ja oikea-
aikaisesti ja että ne julkistetaan. Sitä 
varten unionin rahoituksen saajille on 
asetettava oikeasuhteiset 
raportointivaatimukset.

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Unionin rahoituksen saajien on 
ilmaistava rahoituksen alkuperä ja 
varmistettava unionin rahoituksen 
näkyvyys, erityisesti kun ne tekevät 
tunnetuksi toimia ja niiden tuloksia, 
tarjoamalla johdonmukaista, olennaista ja 
oikeasuhteista kohdennettua tietoa useille 
kohderyhmille, tiedotusvälineet ja suuri 
yleisö mukaan lukien.

1. Unionin rahoituksen saajien on 
ilmaistava rahoituksen alkuperä ja 
varmistettava unionin rahoituksen 
näkyvyys, erityisesti kun ne tekevät 
tunnetuksi toimia ja niiden tuloksia, 
liittämällä rahoitukseen selvä merkintä 
siitä, että se on unionin rahoitusta, ja 
tarjoamalla johdonmukaista, olennaista ja 
oikeasuhteista kohdennettua tietoa useille 
kohderyhmille, tiedotusvälineet ja suuri 
yleisö mukaan lukien. Rahoituksen saajien 
on varmistettava tukivälineen menojen 
näkyvyys liittämällä tuettuihin 
hankkeisiin selvästi merkintä ”EU:n 
elpymisaloite”.

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
26 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

26 a artikla
Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa 
delegoituja säädöksiä koskevat tässä 
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artiklassa säädetyt edellytykset.
2. Siirretään komissiolle ... päivästä 
...kuuta ... [tämän asetuksen 
voimaantulopäivä] seitsemän vuoden 
ajaksi 16 artiklan 3 kohdassa ja 17 
artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valta antaa 
delegoituja säädöksiä.
3. Euroopan parlamentti tai neuvosto 
voi milloin tahansa peruuttaa 16 artiklan 
3 kohdassa ja 17 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona sitä koskeva 
päätös julkaistaan Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä, tai jonakin 
myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 
mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei 
vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 
säädösten pätevyyteen.
4. Ennen kuin komissio hyväksyy 
delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 
jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita 
paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 
huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 
välisessä sopimuksessa vahvistettujen 
periaatteiden mukaisesti.
5. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 
tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.
6. Edellä olevien 16 artiklan 3 
kohdan ja 17 artiklan 1 kohdan nojalla 
annettu delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole [kahden kuukauden] 
kuluessa siitä, kun asianomainen säädös 
on annettu tiedoksi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut 
vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan 
parlamentti että neuvosto ovat ennen 
mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
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jatketaan [kahdella kuukaudella].

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sisältääkö suunnitelma 
toimenpiteitä, jotka edistävät tuloksellisesti 
vihreää siirtymää ja digitaalista muutosta 
tai niistä aiheutuviin haasteisiin 
vastaamista;

b) sisältääkö suunnitelma 
toimenpiteitä, jotka edistävät tuloksellisesti 
siirtymistä kestävään ja ilmastoneutraaliin 
eurooppalaiseen talouteen viimeistään 
vuoteen 2050 mennessä ja etenkin 
unionin toimintapoliittisten 
kestävyystavoitteiden saavuttamista ottaen 
huomioon kansallisissa ilmasto- ja 
energiasuunnitelmissa asetetut tavoitteet 
sekä [puitteiden vahvistamisesta 
ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi ja 
asetuksen (EU) 2018/1999 muuttamisesta 
annetussa asetuksessa (EU) 2020/XXX 
(eurooppalainen ilmastolaki)] vahvistetut 
unionin ilmastotavoitteet, ja mikä 
merkitys niillä on tästä siirtymästä 
johtuvien sosiaalisten, taloudellisten ja 
ympäristöön liittyvien haasteiden 
ratkaisemisessa;

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 alakohta – 3 kohta – 2.2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2.2 Suunnitelma sisältää toimenpiteitä, 
jotka edistävät tuloksellisesti vihreää 
siirtymää ja digitaalista muutosta tai niistä 
aiheutuviin haasteisiin vastaamista.

2.2 Suunnitelma sisältää toimenpiteitä, 
jotka edistävät tuloksellisesti unionin 
ilmasto- ja ympäristötavoitteita tai niistä 
aiheutuviin haasteisiin vastaamista.

Tämän kriteerin perusteella 
suorittamassaan arvioinnissa komissio 
ottaa huomioon seuraavat seikat:

Tämän kriteerin perusteella 
suorittamassaan arvioinnissa komissio 
ottaa huomioon kaikki seuraavat seikat:

Soveltamisala
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Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 alakohta – 3 kohta – 2.2 alakohta – 1 kohta – 1 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– suunniteltujen toimenpiteiden 
toteuttamisen odotetaan edistävän 
merkittävästi ilmasto- ja 
ympäristöystävällisten järjestelmien 
luomista sekä talous- ja sosiaalialojen 
viherryttämistä, jotta voidaan edistää 
ilmastoneutraalin Euroopan 
saavuttamista vuoteen 2050 mennessä 
koskevaa yleistavoitetta;

– suunniteltujen toimenpiteiden 
toteuttamisen odotetaan edistävän 
merkittävästi unionin ilmasto- ja 
ympäristötavoitteiden saavuttamista, 
varsinkin siirtymistä kohti unionin 
päivitettyjen vuoden 2030 
ilmastotavoitteiden saavuttamista ja 
unionin ilmastoneutraaliutta viimeistään 
vuoteen 2050 mennessä koskevan 
tavoitteen saavuttamista [puitteiden 
vahvistamisesta ilmastoneutraaliuden 
saavuttamiseksi ja asetuksen (EU) 
2018/1999 muuttamisesta annetun 
asetuksen (EU) 2020/XXX 
(eurooppalainen ilmastolaki)] mukaisesti 
ja ottaen huomioon kansallisissa ilmasto- 
ja energiasuunnitelmissa asetetut 
tavoitteet ja EU:n luokituksessa 
vahvistetut kriteerit;

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – 3 alakohta – 2.2 alakohta – 1 alakohta – 2 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– suunniteltujen toimenpiteiden 
toteuttamisen odotetaan edistävän 
merkittävästi talous- tai sosiaalialan 
digitalisaatiota;

Poistetaan.

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 alakohta – 3 kohta – 2.2 alakohta – 1 kohta – 3 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– suunniteltujen toimenpiteiden – suunniteltujen toimenpiteiden 
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toteuttamisen odotetaan edistävän 
merkittävästi vihreästä siirtymästä ja/tai 
digitaalisesta muutoksesta johtuviin 
haasteisiin vastaamista;

toteuttamisen odotetaan edistävän 
merkittävästi unionin ilmasto- ja 
ympäristötavoitteista, varsinkin 
siirtymisestä kestävään ja 
ilmastoneutraaliin eurooppalaiseen 
talouteen viimeistään vuoteen 2050 
mennessä, johtuviin haasteisiin 
vastaamista;

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – 3 alakohta – 2.2 alakohta – 1 alakohta – 3 alakohta – 1 a 
luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– suunniteltujen toimenpiteiden 
toteuttaminen vastaa kehityskulkua, jossa 
pyritään saavuttamaan lämpötilaa 
koskeva Pariisin sopimuksen pitkän 
aikavälin tavoite ottaen huomioon 
viimeisin saatavilla oleva tieteellinen 
näyttö, erityisesti IPCC:n erityisraportti 
”Global warming of 1.5°C”;
– suunniteltujen toimenpiteiden 
toteuttamisessa noudatetaan asetuksen 
(EU) 2020/852 17 artiklassa tarkoitettua 
”ei merkittävää haittaa” -periaatetta.

Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – 3 alakohta – 2.2 alakohta – 1 alakohta – 4 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– suunniteltujen toimenpiteiden 
toteuttamisella odotetaan olevan pysyviä 
vaikutuksia.

– suunniteltujen toimenpiteiden 
toteuttamisella odotetaan olevan pysyviä 
vaikutuksia.

Komissio arvioi, edistävätkö 
suunnitelmassa ehdotetut toimenpiteet 
todennäköisesti 4 artiklassa 
vahvistettuihin ilmastotavoitteisiin 
liittyvien tavoitteiden saavuttamista.
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Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 alakohta – 3 kohta – 2.2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2.2 a Suunnitelma sisältää 
toimenpiteitä, jotka edistävät 
tuloksellisesti digitaalista muutosta tai 
siitä aiheutuviin haasteisiin vastaamista.
– suunniteltujen toimenpiteiden 
toteuttaminen on sopusoinnussa ilmasto- 
ja ympäristöystävällisten järjestelmien 
luomisen sekä taloutemme 
viherryttämisen kanssa, jotta voidaan 
edistää ilmastoneutraalin Euroopan 
saavuttamista viimeistään vuoteen 2050 
mennessä koskevaa yleistavoitetta;
ja
– suunniteltujen toimenpiteiden 
toteuttamisen odotetaan edistävän 
merkittävästi Euroopan talouden 
digitalisaatiota;
ja
– suunniteltujen toimenpiteiden 
toteuttamisen odotetaan edistävän 
merkittävästi digitaalisesta muutoksesta 
johtuviin haasteisiin vastaamista;
ja
– suunniteltujen toimenpiteiden 
toteuttamisella odotetaan olevan pysyviä 
vaikutuksia.

Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 alakohta – 3 kohta – 2.4 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2.4 Elpymis- ja 
palautumissuunnitelman odotetaan 

2.4 Elpymis- ja 
palautumissuunnitelman odotetaan 
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edistävän tuloksellisesti jäsenvaltion 
kasvupotentiaalin, työpaikkojen 
syntymisen sekä taloudellisen ja 
sosiaalisen palautumiskyvyn lujittumista, 
kriisin taloudellisten ja sosiaalisten 
vaikutusten lieventämistä sekä 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden lisääntymistä.

edistävän tuloksellisesti jäsenvaltion 
kestävän kasvupotentiaalin, työpaikkojen 
syntymisen sekä taloudellisen, ekologisen 
ja sosiaalisen palautumiskyvyn 
lujittumista, kriisin taloudellisten ja 
sosiaalisten vaikutusten lieventämistä sekä 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden lisääntymistä.

Tarkistus 67

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 alakohta – 3 kohta – 2.4 alakohta – 1 kohta – 1 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– elpymis- ja palautumissuunnitelma 
sisältää toimenpiteitä, joilla pyritään 
puuttumaan jäsenvaltioiden talouksien 
heikkouksiin ja lisäämään asianomaisen 
jäsenvaltion talouden kasvupotentiaalia, 
edistämään työpaikkojen luomista ja 
lieventämään kriisin kielteisiä vaikutuksia 
välttäen samalla kyseisten toimenpiteiden 
kielteisiä vaikutuksia ilmastoon ja 
ympäristöön;

– elpymis- ja palautumissuunnitelma 
sisältää toimenpiteitä, joilla pyritään 
puuttumaan jäsenvaltioiden talouksien 
heikkouksiin ja lisäämään asianomaisen 
jäsenvaltion talouden kestävää 
kasvupotentiaalia, etenkin pk-yritysten 
kannalta, edistämään työpaikkojen 
luomista ja lieventämään kriisin kielteisiä 
vaikutuksia sekä edistämään kestävää 
kasvua välttäen samalla kyseisten 
toimenpiteiden kielteisiä vaikutuksia 
ilmastoon ja ympäristöön EU:n 
luokituksessa esitettyjen kriteerien 
mukaisesti;

Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 alakohta – 3 kohta – 2.4 alakohta – 1 kohta – 2 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– elpymis- ja 
palautumissuunnitelman tavoitteena on 
vähentää jäsenvaltion talouden 
häiriöalttiutta;

– elpymis- ja 
palautumissuunnitelman tavoitteena on 
vähentää jäsenvaltion talouden 
häiriöalttiutta, mukaan lukien alttius 
häiriöille, jotka liittyvät 
ilmastonmuutoksen kielteisiin 
vaikutuksiin tai muihin 
ympäristövaaroihin;
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