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LYHYET PERUSTELUT

Valmistelija suhtautuu myönteisesti ehdotukseen perustaa tämän ehdotuksen mukainen 
julkisen sektorin lainajärjestely. Julkisella sektorilla on erityinen asema unionin 
ilmastoneutraaliin talouteen siirtymisen edistämisessä. On tarpeen todeta, että sen 
osatekijöillä, kuten sosiaalisilla investoinneilla, maa-alueiden elvyttämisellä ja 
energiaköyhyyden lieventämisellä, on lyhyen aikavälin taloudellista tuottoa suurempi arvo ja 
että niitä on käsiteltävä erikseen. Yksi julkisen sektorin keskeisistä tehtävistä on puuttua 
asiaan, kun markkinat eivät toimi riittävän hyvin.

Erityistä huomiota on kiinnitettävä alueisiin, jotka ovat perinteisesti olleet erittäin riippuvaisia 
kivihiilen louhinnasta. Hiilikaivosalueilla on vahvasti juurtuneita ja toisiinsa sidoksissa olevia 
yhteisöjä. Hiili on merkittävä talouden veturi, joka työllistää noin 230 000 ihmistä kaivoksissa 
ja voimalaitoksissa 31 alueella 11:ssä EU:n jäsenvaltiossa. Kaivosten sulkeminen aiheuttaa 
näille alueille huomattavaa yhteiskunnallista rasitusta. Kun otetaan huomioon laajalti kuultu 
motto ”ketään ei jätetä jälkeen”, valmistelija uskoo vahvasti, että näillä alueilla asuviin 
kansalaisiin on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Valmistelija katsoo, että julkisen sektorin lainavälineen olisi oltava erittäin joustava ja sen 
avulla olisi voitava rahoittaa monenlaisia investointeja, joilla vastataan sosiaalisiin, 
ekologisiin, taloudellisiin ja energiaturvallisuuteen liittyviin haasteisiin. Asetuksen 
säännöksissä olisi otettava huomioon, että yksittäisten jäsenvaltioiden ja niiden alueiden 
muutosprosessissa on erilaisia lähtökohtia, ja näin ollen mahdollistettava 
kustannustehokkaiden siirtymäteknologioiden rahoittaminen.

Valmistelija on ehdottanut useita keskeisiä tarkistuksia, joilla pyritään lähinnä selkeyttämään 
säännöksiä.

Ensinnäkin selkeytettiin tuensaajan määritelmää. Termi ”julkisen sektorin oikeussubjekti” 
viittaa sekä julkisoikeudelliseksi elimeksi perustettuun yhteisöön että yksityisoikeudellisiksi 
elimiksi perustettuihin yhteisöihin, joille on uskottu julkisen palvelun tehtävä. Tämä näyttää 
sulkevan soveltamisalan ulkopuolelle yritykset, jotka eivät muodollisesti ole julkisen sektorin 
yksiköitä mutta jotka hoitavat tärkeitä julkisia tehtäviä, kuten jätehuoltoa, kierrätystä, 
kaupunkien valaistusta jne. Valmistelija katsoo, että tällainen poissulkeminen ei ole 
perusteltua ja estäisi useiden tärkeiden yleistä etua koskevien hankkeiden toteuttamisen, ja 
ehdottaa vastaavia muutoksia. Kun otetaan huomioon, että ”julkisen palvelun tehtävän” 
käsitteelle ei ole yhdenmukaista määritelmää eikä siitä vallitse yhteisymmärrystä kansallisissa 
lainsäädännöissä, todettiin selvästi, että julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden 
solmimisen julkisyhteisön kanssa olisi muodostettava julkisen palvelun tehtävä. Tällä tavoin 
ratkaistiin epäselvyys siitä, onko yksityisen elimen täytettävä julkisen palvelun tehtävä 
yleensä, esim. ennen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuutta ja sen ulkopuolella, vai 
onko julkisen palvelun tehtävä sitä vastoin se, että se liittyy julkisen sektorin kumppanuuteen 
julkisen elimen kanssa.

Toiseksi valmistelija korosti, että järjestelystä on katettava laaja valikoima investointeja. On 
käsiteltävä laajempia kehitystarpeita, jotka johtuvat siirtymäprosessista ja jotka on esitetty 
yksityiskohtaisesti alueellisissa oikeudenmukaista siirtymää koskevissa suunnitelmissa.  Jotta 
edistettäisiin uusia taloudellisia toimintoja, jotka korvaavat EU:n kunnianhimoisen 
ilmastopolitiikan vuoksi vaiheittain käytöstä poistetut toiminnot, ja edistettäisiin 
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asianomaisten alueiden talouden monipuolistamista, lainajärjestelyn olisi katettava laajempi 
valikoima investointeja kuin ensimmäisessä pilarissa. Tukikelpoisten investointien 
laajemmassa valikoimassa olisi otettava huomioon asianomaisten alueiden erityistarpeet, 
jotka on ilmaistu niiden alueellisissa oikeudenmukaista siirtymää koskevissa suunnitelmissa 
esimerkiksi liikenteen, jätehuollon, katuvalaistuksen, kaukolämmön, jakelun ja energian 
siirron aloilla. Tähän olisi sisällyttävä investointeja maakaasuun uusiutuvien energialähteiden 
mahdollistajana sekä tehokkaana ja kohtuuhintaisena tapana vaihtaa polttoainelähde 
suuripäästöisistä lähteistä vähäpäästöisempiin lähteisiin ja tarjota näin ratkaisuja talouksille ja 
varmistaa, että siirtymän kustannukset pysyvät kurissa.

Kolmanneksi valmistelija katsoo, että kolmansien osapuolten ei pitäisi päättää EU:n politiikan 
suuntaviivoista, joista sovitaan kaikkien jäsenvaltioiden kesken, joten näiden asetusten 
säännösten olisi oltava ensisijaisia rahoituskumppaneiden, myös EIP:n, lainanantopolitiikkaan 
nähden. Kun otetaan huomioon rahoituslaitosten luotonantopolitiikan moninaisuus, joka usein 
sulkee pois tietyntyyppiset investoinnit, on tärkeää varmistaa, että lainajärjestelyllä on 
hallinnolliset sopimukset eri rahoituskumppaneiden, myös kansallisten pankkien, kanssa, jotta 
voidaan rahoittaa laaja valikoima tarvittavia alakohtaisia julkisia investointeja, joita 
jäsenvaltiot kaavailevat alueellisissa oikeudenmukaista siirtymää koskevissa suunnitelmissa. 
Avoin luettelo rahoituskumppaneista mahdollistaa välineen laajemman käytön jäsenvaltioissa 
ja on yhdenmukainen komission tähänastisen politiikan kanssa, joka antaa mahdollisuuden 
ottaa kansalliset kehityspankit mukaan komission suoraan hallinnoimien rahoitusvälineiden 
täytäntöönpanoon.

Neljänneksi valmistelija katsoo, että tukea saavien hankkeiden olisi voitava saada tukea 
muista unionin ohjelmista. Tämän mahdollisuuden poistaminen voisi johtaa odotettua 
alhaisempaan käyttöasteeseen vähemmän kehittyneillä alueilla yhteisrahoitukseen liittyvien 
vaikeuksien vuoksi.

TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 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 

(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 vuoden 2030 ilmasto- ja 
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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.

energiatavoitteiden saavuttamisesta sekä 
unionin ilmastoneutraaliudesta vuoteen 
2050 mennessä voidaan saavuttaa 
tehokkaasti, oikeudenmukaisesti ja 
solidaarisesti, Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelmassa ilmoitettiin Pariisin 
sopimuksessa asetettu globaali kehys 
huomioon ottaen oikeudenmukaisen 
siirtymän mekanismista, jolla tarjotaan 
keinot vastata siirtymähaasteeseen 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.

__________________ __________________
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) Unionin ilmastotavoitteiden 
saavuttaminen edellyttää, että puututaan 
paitsi eritahtisen siirtymän ongelmaan 
unionissa ilmastotoimien alalla myös 
alueiden välisten kasvavien 
sosioekonomisten erojen riskiin ja niiden 
yhteiskuntaryhmien tyytymättömyyteen, 
joihin siirtymä vaikuttaa mahdollisesti 
haitallisesti. On erittäin tärkeää keskittää 
ponnistelut kyseisten alueiden, 
esimerkiksi hiilikaivosalueiden, 
taloudelliseen muutokseen ja 
elvyttämiseen sen sijaan, että laskettaisiin 
työntekijöiden liikkuvuuden varaan, 
jolloin uhkana olisi kokonaisten alueiden 
väestökato ja pysähtyneisyys. Jotta 
voidaan säilyttää johdonmukaisuus 
siirtymän tavoitteiden ja unionin 
painopisteiden ja päämäärien, kuten 
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työllisyyden edistämisen ja köyhyyden ja 
eriarvoisuuden vähentämisen, välillä, olisi 
tarjottava tehokasta tukea, jotta voidaan 
monipuolistaa paikallistalouksia 
järkevien investointien avulla ja luoda 
kestäviä työpaikkoja sen varmistamiseksi, 
että siirtymän vaikutuspiiriin kuuluvilla 
aloilla työskentelevät työntekijät saadaan 
takaisin paikallisille työmarkkinoille. 

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 
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.

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

__________________ __________________
10 COM(2020) 21 final. 10 COM(2020) 21 final.
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Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Julkisella sektorilla on erityinen 
asema unionin ilmastoneutraaliin 
talouteen siirtymisen edistämisessä. On 
tarpeen todeta, että ilmastoneutraalin 
talouden osatekijöillä, kuten uusiutuvilla 
energialähteillä ja laajemmalla 
vähähiilisellä kehityksellä, monialaisella 
innovoinnilla ja sosiaalisilla 
investoinneilla, on lyhyen aikavälin 
taloudellista tuottoa suurempi arvo ja että 
niitä on käsiteltävä erikseen. Yksi julkisen 
sektorin keskeisistä tehtävistä on puuttua 
asiaan, kun markkinat eivät toimi 
riittävän hyvin.

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 
oikeudenmukaista siirtymää koskevissa 
suunnitelmissa. Suunniteltujen tukitoimien 
olisi oltava johdonmukaisia 
oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin 
kahdesta muusta pilarista tuettavien 
toimien kanssa ja täydennettävä niitä.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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Tarkistus 6

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 
ne voivat vastata niihin sosiaalisiin, 
taloudellisiin ja ympäristöön liittyviin 
haasteisiin, joita aiheutuu 

(5) Jotta voitaisiin edistää talouden 
monipuolistamista siirtymän vaikutusten 
koettelemilla alueilla, lainajärjestelyn olisi 
katettava ensimmäiseen pilariin 
verrattuna laajempi valikoima 
investointeja sillä edellytyksellä, että ne 
auttavat täyttämään sosiaaliset, 
taloudelliset tai työvoimaan, 
energiaturvallisuuteen tai ympäristöön 
liittyvät kehitystarpeet siirryttäessä kohti 
unionin vuoden 2030 ilmasto- ja 
energiatavoitteita sekä ilmastoneutraaliin 
talouteen unionissa vuoteen 2050 
mennessä alueellisissa oikeudenmukaista 
siirtymää koskevissa suunnitelmissa 
kuvatun mukaisesti. Tällä siirtymällä 
pyritään irrottamaan talouskasvu 
resurssien kulutuksesta ja poistamaan 
kasvihuonekaasupäästöjen nettopäästöt ja 
muut kielteiset vaikutukset ihmisten 
terveyteen ja ympäristöön, jotka liittyvät 
muun muassa biologisen 
monimuotoisuuden ja ekosysteemien 
heikkenemiseen, resurssien liikakäyttöön 
tai kemialliseen pilaantumiseen. 
Tukimekanismilla olisi vältettävä 
lisäämästä entisestään unionin alueiden 
välisiä taloudellisia eroja ja keskityttävä 
kaikkien unionin kansalaisten sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden lujittamiseen. Tuetut 
investoinnit voivat liittyä esimerkiksi 
energia- ja liikenneinfrastruktuuriin, 
kaukolämpöjärjestelmiin, vihreään ja 
kestävään liikkuvuuteen, älykkääseen 
jätehuoltoon, puhtaaseen ja vähähiiliseen 
energiaan ja 
energiatehokkuustoimenpiteisiin 
rakennusten kunnostus- ja muutostyöt 
mukaan luettuina, investointeihin 
tutkimus- ja innovointitoimintaan, 
kiertotalouteen siirtymisen tukemiseen, 
kaupunkiympäristön infrastruktuuriin, 
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ilmastosiirtymään mukautumisesta. 
Ympäristön kannalta kestävän taloudellisen 
toiminnan EU-luokitusjärjestelmää voidaan 
käyttää sellaisten lainajärjestelyn 
kelpoisuusvaatimukset täyttävien 
investointien määrittelemiseen, joilla on 
merkittävä myönteinen ympäristövaikutus.

kulttuuriperinnön ja historiallisen 
perinnön suojeluun 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. Investoinnit 
voivat liittyä myös maan saneeraukseen ja 
maaperän puhdistamiseen, paitsi jos ne 
kuuluvat ympäristövahingoista johtuvan 
vastuun soveltamisalaan SEUT-
sopimuksen 191 artiklassa tarkoitetun 
saastuttaja maksaa -periaatteen 
mukaisesti. 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 
julkiselle sektorille lisävaroja, joita 
tarvitaan, jotta se voi vastata niihin 
sosiaalisiin, taloudellisiin ja ympäristöön ja 
energiaturvallisuuteen liittyviin 
haasteisiin, joita aiheutuu 
ilmastosiirtymään mukautumisesta, ja 
tarjota pitkäaikaisia 
työllistymismahdollisuuksia talouden 
uudelleenjärjestelyistä kärsineille 
työntekijöille. Ympäristön kannalta 
kestävän taloudellisen toiminnan EU-
luokitusjärjestelmää voidaan käyttää 
sellaisten lainajärjestelyn 
kelpoisuusvaatimukset täyttävien 
investointien määrittelemiseen, joilla on 
merkittävä myönteinen ympäristövaikutus.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(5 a) Maakaasuun liittyvien hankkeiden 
olisi oltava tukikelpoisia edellyttäen, että 
kyseisiä investointeja käytetään 
siirtymävaiheen teknologiana, jolla 
korvataan kivihiili, ruskohiili, turve ja 
öljyliuske, kunnes muut päästöttömät ja 
innovatiiviset teknologiat otetaan 
täysimääräisesti käyttöön riittävässä 
määrin energian toimitusvarmuuden ja 
energiaturvallisuuden sekä energian 
kohtuuhintaisuuden varmistamiseksi, ja 
että niiden osoitetaan vähentävän 
merkittävästi kasvihuonekaasupäästöjä ja 
mahdollistavan uusiutuvan kaasun 
myöhemmän käytön. Tällaiset 
investoinnit ovat tarpeen [JTF-asetuksen] 
7 artiklan mukaisesti laadittujen 
alueellisten oikeudenmukaista siirtymää 
koskevien suunnitelmien 
täytäntöönpanemiseksi, ja niiden olisi 
osoitettava, että ne ovat johdonmukaisia 
ilmastoneutraaliutta vuoteen 2050 
mennessä koskevan unionin tavoitteen 
kanssa.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 b) Arvottomien omaisuuserien 
välttämiseksi ja julkisen rahoituksen 
käyttämiseksi kustannustehokkaimmalla 
tavalla tukea saavilla hankkeilla olisi 
oltava pitkäaikaisia vihreitä ja kestäviä 
vaikutuksia ja niiden olisi 
myötävaikutettava ilmastoneutraaliuden 
saavuttamiseen vuoteen 2050 mennessä.

Tarkistus 9
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 c) Ilmastoneutraaliuteen siirtymiseen 
liittyy myös uusia taloudellisia 
mahdollisuuksia. Uusiutuviin 
energialähteisiin perustuvaan talouteen 
siirtymiseen liittyy merkittäviä 
työpaikkojen luomisen mahdollisuuksia, 
jotka asianmukaisesti hyödynnettyinä 
saattavat lopulta johtaa korkeaan 
työllisyystasoon alueilla, jotka ovat 
nykyään riippuvaisia fossiilisista 
polttoaineista. Siirtymällä uusiutuvaan 
energiaan paikallisyhteisöistä voi tulla 
energiasiirtymään aktiivisesti osallistuvia 
vastuunkantajia ja ne voivat siirtyä 
malliin, joka perustuu yhden 
teollisuudenalan sijaan useampiin. 
Erityisesti sen ansiosta, että entisiä 
kaivospaikkoja muunnetaan uusiutuvan 
energian tuotantoon ja varastointiin ja 
uusiutuvan energian infrastruktuuria 
rakennetaan tällaisiin paikkoihin tai 
niiden lähialueille, voidaan luoda vihreitä 
työpaikkoja yhteisöissä. Lisäksi tällaisella 
muuntamisella voidaan edistää 
energiaturvallisuutta ja sopeutumiskykyä 
hajautetun energiajärjestelmän mallin 
perusteella.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 d) Tuetut investoinnit, jotka kattavat 
erityisesti energiatehokkuuden, 
jätehierarkian mukaisen jätehuollon ja 
jätevesihuollon, voitaisiin toteuttaa 
menestyksekkäästi julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksien avulla. Siksi 
lainajärjestelyn olisi katettava julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuudet. 
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Yksityisoikeudellisen yhteisön olisi voitava 
olla lainajärjestelyn tukikelpoinen 
tuensaaja riippumatta siitä, kuuluuko se 
julkiselle sektorille vai ei, jos se on 
solminut pitkän aikavälin julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuden 
julkisyhteisön kanssa toteuttaakseen 
hankkeen, joka täyttää tässä asetuksessa 
säädetyt perusteet. Julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuden solmimisen 
julkisyhteisön kanssa olisi muodostettava 
julkisen palvelun tehtävä.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Työohjelmassa ja 
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.

(14) Työohjelmassa ja 
ehdotuspyynnössä olisi vahvistettava 
erityiset tukikelpoisuusehdot ja 
myöntämisperusteet siltä varalta, että 
kysyntä ylittää kansallisesti kohdennetut 
rahoitusvarat. Näissä 
tukikelpoisuusehdoissa ja 
myöntämisperusteissa olisi otettava 
huomioon hankkeen mahdollisuudet 
täyttää alueellisissa oikeudenmukaista 
siirtymää koskevissa suunnitelmissa 
kuvatut tavoitteet ja kehitystarpeet, 
alueellisen lähentymisen edistämistä 
koskevan yleisen tavoitteen saavuttaminen 
sekä kokonaisvaikutus alueellisiin 
työmarkkinoihin ja 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 
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mekanismin eri pilareiden välinen 
johdonmukaisuus ja yhtenäisyys.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Kun otetaan huomioon 
avustusosuuden suhteellisen alhainen 
taso, joillakin hankkeilla ei välttämättä 
ole riittäviä omia tuloja, jotta niitä 
voitaisiin tukea ainoastaan 
lainajärjestelystä. Tämä voisi johtaa 
odotettua alhaisempaan käyttöasteeseen 
vähemmän kehittyneillä alueilla, joilla 
alhaisen tulotason julkisen sektorilla voi 
olla yhteisrahoitukseen liittyviä 
vaikeuksia. Tämän vuoksi tukikelpoisten 
hankkeiden kohdalla tuki voitaisiin 
yhdistää muista unionin ohjelmista 
myönnettävään tukeen.

Tarkistus 13

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 

(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 
investointeja, jotka hyödyttävät alueita, 
joihin ilmasto- ja energiasiirtymän 
vaikutukset kohdistuvat kielteisimmin, 
mutta jotka eivät tuota riittävästi omia 
tuloja ja joita hankkeen vetäjä ei 
rahoittaisi ilman unionin talousarviosta 
myönnettävää avustusta samana 
ajanjaksona tai samassa määrin, sekä 
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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,

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 14

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 
mennessä.

Lainajärjestelyllä annetaan tukea, joka 
hyödyttää sellaisia unionin alueita, joilla on 
vastassaan vakavia sosiaalisia, ympäristöön 
ja talouteen sekä energiaturvallisuuteen 
liittyviä haasteita sen vuoksi, että 
siirrytään kohti unionin vuoden 2030 
ilmasto- ja energiatavoitteita sekä 
ilmastoneutraaliin talouteen vuoteen 2050 
mennessä.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. ’tuensaajalla’ jäsenvaltioon 
sijoittautunutta julkisen sektorin 
oikeussubjektia, joka on joko 
julkisoikeudellinen yhteisö tai 
yksityisoikeudellinen elin, jolle on annettu 
hoidettavaksi julkisen palvelun tehtävä, ja 
jonka kanssa on tehty lainajärjestelyn 
mukainen avustussopimus;

2. ’tuensaajalla’ jäsenvaltioon 
sijoittautunutta oikeussubjektia, joka on 
joko julkisoikeudellinen yhteisö tai 
yksityisoikeudellinen elin, jolle on annettu 
hoidettavaksi julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuden täytäntöönpano 
tai muu julkisen palvelun tehtävä, ja jonka 
kanssa on tehty lainajärjestelyn mukainen 
avustussopimus;
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Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. ’rahoituskumppaneilla’ EIP:tä, 
muita kansainvälisiä rahoituslaitoksia, 
kansallisia kehityspankkeja ja 
rahoituslaitoksia, joiden kanssa komissio 
allekirjoittaa hallinnollisen sopimuksen 
yhteistyöstä lainajärjestelyn puitteissa;

3. ’rahoituskumppaneilla’ EIP:tä, 
muita kansainvälisiä rahoituslaitoksia, 
kansallisia ja alueellisia kehityspankkeja ja 
rahoituslaitoksia, joiden kanssa komissio 
allekirjoittaa hallinnollisen sopimuksen 
yhteistyöstä lainajärjestelyn puitteissa;

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 6 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. ’täydentävyydellä’ tukea 
hankkeille, jotka eivät tuota riittäviä omia 
tuloja ja joita ei rahoitettaisi ilman 
unionin talousarviosta myönnettävää 
avustusta ja jotka auttavat saavuttamaan 
3 artiklassa säädetyt yleiset tavoitteet.

Tarkistus 18

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 haasteisiin ja 
mahdollisuuksiin, jotka johtuvat 
siirtymisestä unionin vuoden 2030 
ilmasto- ja energiatavoitteisiin ja 
ilmastoneutraaliin talouteen unionissa 
vuoteen 2050 mennessä, Pariisin 
sopimuksen tavoitteiden mukaisesti ja 
siten, että vastataan kilpailukyvyn 
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vahvistamista koskevaan tarpeeseen, 
jäsenvaltioiden asetuksen [JTF-asetus] 7 
artiklan mukaisesti laatimissa alueellisissa 
oikeudenmukaista siirtymää koskevissa 
suunnitelmissa yksilöityjen unionin 
alueiden hyödyksi.

Tarkistus 19

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 tuetaan oikeudenmukaista, 
tehokasta ja kohtuuhintaista 
energiasiirtymää koskevia toimia ja 
ratkaisuja ja vastataan alueellisissa 
oikeudenmukaista siirtymää koskevissa 
suunnitelmissa yksilöityjen alueiden 
kehitystarpeisiin, sellaisten hankkeiden 
rahoittamista, jotka ovat unionin 
ilmastotavoitteiden mukaisia ja tarjoavat 
pitkäaikaisia kestäviä työpaikkoja mutta 
jotka eivät tuota riittäviä omia tuloja ja 
joita ei rahoitettaisi ilman unionin 
talousarviosta myönnettävää avustusta.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetun 
erityistavoitteen saavuttamiseksi tämän 
asetuksen tavoitteena on myös antaa 
tarvittaessa neuvontatukea tukikelpoisten 
hankkeiden valmistelua, kehittämistä ja 
toteuttamista varten. Tällaista 
neuvontatukea annetaan asetuksen 
[InvestEU-asetus] [20] artiklassa 
perustettua InvestEU-neuvontakeskusta 

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetun 
erityistavoitteen saavuttamiseksi tämän 
asetuksen tavoitteena on myös antaa 
tarvittaessa neuvontatukea 
tukikelpoisuuden arviointia, hankkeiden 
valmistelua, kehittämistä ja toteuttamista 
varten. Tällaista neuvontatukea annetaan 
asetuksen [InvestEU-asetus] [20] artiklassa 
perustettua InvestEU-neuvontakeskusta 
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koskevien sääntöjen ja 
täytäntöönpanomenetelmien mukaisesti.

koskevien sääntöjen ja 
täytäntöönpanomenetelmien mukaisesti.

Tarkistus 21

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 työvoimaan, 
energiaturvallisuuteen tai ympäristöön 
liittyvien haasteiden ratkaisemiseen, jotka 
johtuvat siirtymisestä kohti unionin 
vuoden 2030 ilmasto- ja energiatavoitteita 
sekä ilmastoneutraaliin talouteen unionissa 
vuoteen 2050 mennessä, ja ne hyödyttävät 
alueellisessa oikeudenmukaista siirtymää 
koskevassa suunnitelmassa yksilöityjä 
alueita, vaikka niitä ei toteutettaisi 
kyseisillä alueilla;

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) hankkeet eivät saa tukea mistään 
muusta unionin ohjelmasta;

Poistetaan.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Maakaasuun liittyvät hankkeet katsotaan 
tukikelpoisiksi edellyttäen, että ne ovat 
tarpeen asetuksen [JTF-asetus] 7 artiklan 
mukaisesti laadittujen alueellisten 
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oikeudenmukaista siirtymää koskevien 
suunnitelmien täytäntöönpanoa varten ja 
seuraavissa asianmukaisesti 
perustelluissa olosuhteissa:
(a) investointeja tehdään alueilla, joilla 
on erityisen vakavia energiasiirtymään 
liittyviä haasteita, jotka johtuvat niiden 
suuresta riippuvuudesta kiinteistä 
fossiilisista polttoaineista, kuten alueilla, 
joilla kiinteisiin fossiilisiin polttoaineisiin 
perustuvien kaukolämpöjärjestelmien 
osuus on suuri;
(b) investoinneilla edistetään 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen 
sopeutumista koskevien unionin 
ympäristötavoitteiden saavuttamista 
nopeuttamalla luopumista kivihiilen, 
ruskohiilen, turpeen tai öljyliuskeen 
käytöstä;
(c) investoinnit ovat unionin energia- ja 
ilmastotavoitteiden ja -lainsäädännön 
sekä kansallisten energia- ja 
ilmastosuunnitelmien mukaisia ja 
luonteeltaan väliaikaisia;
(d) pelkästään uusiutuviin 
energialähteisiin perustuvien 
energialähteiden käytöstä on tehty 
ennakkoarviointi;
(e) erittäin hiili-intensiivisen ja kiinteisiin 
fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan 
energiainfrastruktuurin korvaaminen 
vähentää merkittävästi 
kasvihuonekaasupäästöjä ja ilman 
pilaantumista ja lisää 
energiatehokkuutta;
(f) tuetut toimet edistävät 
energiaköyhyyden vähentämistä;
(g) tuetut toimet eivät haittaa uusiutuvien 
energialähteiden kehittämistä kyseisillä 
alueilla ja ovat yhteensopivia ja 
synergiassa uusiutuvien energialähteiden 
tulevan käytön kanssa.
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Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ainoastaan julkisen sektorin 
oikeussubjektit, jotka ovat sijoittautuneet 
jäsenvaltioon julkisoikeudellisena 
yhteisönä tai yksityisoikeudellisena 
elimenä, jolle on annettu hoidettavaksi 
julkisen palvelun tehtävä, voivat hakea 
avustusta tämän asetuksen mukaisesti, sen 
estämättä, mitä varainhoitoasetuksen 
197 artiklassa vahvistetuissa perusteissa 
edellytetään.

Ainoastaan oikeussubjektit, jotka ovat 
sijoittautuneet jäsenvaltioon 
julkisoikeudellisena yhteisönä tai 
yksityisoikeudellisena elimenä, jolle on 
annettu hoidettavaksi julkisen ja yksityisen 
kumppanuuden täytäntöönpano tai muu 
julkisen palvelun tehtävä, voivat hakea 
avustusta tämän asetuksen mukaisesti, sen 
estämättä, mitä varainhoitoasetuksen 197 
artiklassa vahvistetuissa perusteissa 
edellytetään.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Avustuksen määrä saa olla enintään 
15 prosenttia rahoituskumppanin tämän 
lainajärjestelyn mukaisesti myöntämän 
lainan määrästä. Avustuksen määrä 
sellaisilla NUTS 2 -tason alueilla 
toteutettaville hankkeille, joiden BKT 
henkeä kohden on enintään 75 prosenttia 
EU-27:n keskiarvosta asetuksen [uusi 
yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
[102 artiklan 2 kohdan] mukaisesti, voi olla 
enintään 20 prosenttia rahoituskumppanin 
antaman lainan määrästä.

2. Avustuksen määrä saa olla enintään 
15 prosenttia rahoituskumppanin tämän 
lainajärjestelyn mukaisesti myöntämän 
lainan määrästä. Avustuksen määrä 
sellaisilla NUTS 2 -tason alueilla 
toteutettaville hankkeille, joiden BKT 
henkeä kohden on enintään 75 prosenttia 
EU-27:n keskiarvosta asetuksen [uusi 
yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] [102 
artiklan 2 kohdan] mukaisesti, voi olla 
enintään 25 prosenttia rahoituskumppanin 
antaman lainan määrästä. Avustuksen 
määrä sellaisilla NUTS 2 -tason alueilla 
toteutettaville hankkeille, joiden BKT 
henkeä kohden on 75–100 prosenttia EU-
27:n keskiarvosta asetuksen [uusi yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] [102 artiklan 
2 kohdan] mukaisesti ja jotka 
ohjelmakaudella 2014–2020 luokiteltiin 
vähemmän kehittyneiksi alueiksi, voi olla 
enintään 25 prosenttia 
rahoituskumppanin antaman lainan 
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määrästä.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Varainhoitoasetuksen 131 artiklan 4 
kohdassa mainittujen perusteiden lisäksi ja 
sen jälkeen, kun rahoituskumppania on 
kuultu, avustuksen määrää voidaan 
vähentää tai avustussopimus voidaan 
irtisanoa, jos taloudellisesti merkittävintä 
tavara-, rakennusurakka- tai 
palvelusopimusta ei ole allekirjoitettu 
kahden vuoden kuluessa 
avustussopimuksen allekirjoittamisesta, 
tapauksissa, joissa tällaista sopimusta 
edellytetään avustussopimuksessa.

1. Varainhoitoasetuksen 131 artiklan 4 
kohdassa mainittujen perusteiden lisäksi ja 
sen jälkeen, kun rahoituskumppania on 
kuultu, avustuksen määrää voidaan 
vähentää tai avustussopimus voidaan 
irtisanoa, jos taloudellisesti merkittävintä 
tavara-, rakennusurakka- tai 
palvelusopimusta ei ole allekirjoitettu 
kolmen vuoden kuluessa 
avustussopimuksen allekirjoittamisesta, 
tapauksissa, joissa tällaista sopimusta 
edellytetään avustussopimuksessa.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
13 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

13 a artikla
Muiden rahoituskumppaneiden kuin 

EIP:n valinta
Komissio määrittää muiden 
rahoituskumppaneiden kuin EIP:n 
valinnan ehdot. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen.
Varainhoitoasetuksen 154 artiklassa 
säädetyn pilarin arviointimenettelyn 
läpäisseiden muiden 
rahoituskumppaneiden kuin EIP:n on 
oltava tukikelpoisia lainajärjestelyn 
toteuttamiseksi.
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Muiden rahoituskumppaneiden kuin 
EIP:n valinnan tukikelpoisuusehdoissa 
on otettava huomioon lainajärjestelyn 
tavoitteet. Rahoituskumppaneita 
valitessaan komissio ottaa erityisesti 
huomioon niiden kyvyn
(a) maksimoida unionin avustusosuuden 
vaikutus omien varojen kautta;
(b) varmistaa lainajärjestelyn 
asianmukainen maantieteellinen hajonta 
ja mahdollistaa pienempien hankkeiden 
rahoittaminen;
(c) varmistaa avoimuus ja yleisön 
tiedonsaantimahdollisuudet kussakin 
hankkeessa;
(d)  varmistaa, että rahoitusvälineestä 
tuettaviksi valitut hankkeet ovat 
johdonmukaisia lainajärjestelyn 
tavoitteiden sekä unionin vuoden 2030 
ilmasto- ja energiatavoitteiden ja 
ilmastoneutraalia taloutta vuoteen 2050 
mennessä koskevan tavoitteen kanssa;
(e) sisällyttää hankkeiden valintaan ja 
arviointiin analyysi ympäristöä, ilmastoa, 
sosiaalisia kysymyksiä ja hallintotapaa 
koskevista tekijöistä.
Komissio julkaisee valintatulokset.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 17 artiklan 
mukaisesti liitteen II muuttamiseksi 
muuttamalla 1 kohdassa tarkoitettuja 
indikaattoreita.

3. Jos 15 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetussa väliarvioinnissa todetaan, 
että liitteessä II esitetyt indikaattorit eivät 
mahdollista lainajärjestelyn 
asianmukaista arviointia, siirretään 
komissiolle valta antaa delegoituja 
säädöksiä 17 artiklan mukaisesti liitteen II 
muuttamiseksi muuttamalla 1 kohdassa 
tarkoitettuja indikaattoreita.
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Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
14 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

14 a artikla
Avoimuus

1. Tuensaajien on varmistettava 
yleisen edun ja julkisen sektorin hallussa 
olevien ja julkisesti rahoitettujen tietojen 
laajan uudelleenkäytön takaamiseksi 
kaikkialla unionissa läpinäkyvyys tämän 
välineen mukaisissa toimissa. Niiden on 
julkaistava verkossa avoimessa, 
koneellisesti luettavassa muodossa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin (EU) 2019/1024 5 artiklan 1 
kohdan mukaisesti asiaankuuluvat tiedot 
rahoitetuista hankkeista, kuten hankkeen 
kuvaus, vaikutustenarviointi, arvioinnit ja 
tarkastusraportit.
2. Rahoituskumppaneiden on 
julkistettava kaikki asiaankuuluvat tiedot 
kustakin rahoitetusta hankkeesta ja 
asetettava kyseiset tiedot julkisesti 
saataville verkkosivustolleen, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 
luottamuksellisuutta ja 
salassapitovelvollisuutta koskevien 
sovellettavien unionin ja kansallisten 
sääntöjen soveltamista.
3. Komissio huolehtii tuensaajia 
koskevien tietojen julkaisemisesta 
varainhoitoasetuksen 38 artiklan 
mukaisesti.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Lainajärjestelyn väliarviointi on 
tehtävä viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2025, kun voidaan olettaa, että 
lainajärjestelyn täytäntöönpanosta on 
riittävästi tietoa. Arvioinnissa on erityisesti 
osoitettava, miten lainajärjestelystä 
myönnetty unionin tuki on auttanut 
vastaamaan alueellisia oikeudenmukaista 
siirtymää koskevia suunnitelmia 
toteuttavien alueiden tarpeisiin.

2. Lainajärjestelyn väliarviointi on 
tehtävä viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2025, kun voidaan olettaa, että 
lainajärjestelyn täytäntöönpanosta on 
riittävästi tietoa. Arvioinnissa on erityisesti 
osoitettava, miten lainajärjestelystä 
myönnetty unionin tuki on auttanut 
vastaamaan alueellisia oikeudenmukaista 
siirtymää koskevia suunnitelmia 
toteuttavien alueiden tarpeisiin. Siinä on 
myös analysoitava, miten 
lainajärjestelystä myönnetty unionin tuki 
on auttanut saavuttamaan kestävyyttä 
koskevat unionin toimintatavoitteet, 
erityisesti unionin vuoden 2030 ilmasto- 
ja energiatavoitteet sekä siirtymistä 
ilmastoneutraaliin talouteen vuoteen 2050 
mennessä koskevan tavoitteen.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Säästyneiden työpaikkojen määrä

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 7 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 b. Syntyneiden uusien työpaikkojen 
määrä

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 7 c alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

7 c. Vaikutus tuetun alueen BKT:hen
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