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Tarkistus 28
Maria Spyraki, François-Xavier Bellamy

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 
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.

(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 
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 varmistaen 
samalla unionin pitkän aikavälin 
strateginen riippumattomuus.

Or. en
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Tarkistus 29
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
Pérez, Martin Hojsík, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, 
Valérie Hayer

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 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 parantamista 
rakennussektorilla, mukaan lukien 
kunnostaminen ja innovatiivisten 
ratkaisujen integrointi, ja muilla talouden 
avainaloilla sekä kilpailukykyisen ja 
innovatiivisen eurooppalaisen 
teollisuuden rakentamista, on tärkeää 
kestävän kasvun saavuttamiseksi ja 
laadukkaiden työpaikkojen syntymisen 
edistämiseksi unionissa. Se auttaa myös 
parantamaan unionin palautumiskykyä ja 
vähentämään sen riippuvuutta muista 
maista monipuolistamalla keskeisiä 
toimitusketjuja.

Or. en

Tarkistus 30
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Josianne Cutajar

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Aiemmat kokemukset ovat (6) Aiemmat kokemukset ovat 
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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.

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. 
Investoinnit vihreään ja digitaaliseen 
teknologiaan, valmiuksiin ja prosesseihin 
sekä sosiaaliset investoinnit, joilla pyritään 
tukemaan siirtymistä puhtaaseen energiaan 
ja energiatehokkuuden, turvallisuuden ja 
sisäilman suhteen terveen ympäristön 
parantamista rakennuksissa ja muilla 
talouden avainaloilla, ovat tärkeitä 
kestävän kasvun saavuttamiseksi ja 
työpaikkojen syntymisen edistämiseksi. Ne 
auttavat myös parantamaan unionin 
palautumiskykyä ja vähentämään sen 
riippuvuutta muista maista 
monipuolistamalla keskeisiä 
toimitusketjuja.

Or. en

Perustelu

Rakennussektorin toimissa ei pitäisi keskittyä pelkästään asumiseen ja energiatehokkuuteen 
vaan rakennuksiin yleensä ja myös niiden turvallisuuteen ja sisäilman laatuun.

Tarkistus 31
Ville Niinistö
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 

(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, innovointiin ja 
tutkimukseen, valmiuksiin ja prosesseihin, 
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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.

joilla pyritään tukemaan siirtymistä 
uusiutuvaan energiaan ja 
energiatehokkuuden parantamista 
asuntosektorilla ja muilla talouden 
avainaloilla, on tärkeää kestävän kasvun ja 
unionin ilmastoneutraaliuden tavoitteen 
saavuttamiseksi sekä työpaikkojen 
syntymisen edistämiseksi. Se auttaa myös 
parantamaan unionin palautumiskykyä ja 
vähentämään sen riippuvuutta muista 
maista monipuolistamalla keskeisiä 
toimitusketjuja.

Or. en

Tarkistus 32
Ville Niinistö
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Covid-19-kriisin aikaiset 
liikkumisrajoitukset toivat korostetusti 
esille digitaalisen muutoksen merkityksen, 
mutta ne myös kärjistivät digitaalista 
eriarvoisuutta ja sellaisten ihmisten 
ongelmia, joilla on rajalliset 
mahdollisuudet käyttää digitaalista 
teknologiaa tai joiden digitaidot ovat 
vähäiset. Pandemian jälkeiseen 
elpymiseen olisi sisällyttävä toimenpiteitä, 
joilla korjataan nämä ongelmat ja 
edistetään digitaalista tasa-arvoa ja myös 
tuetaan avoimiin ohjelmistoihin ja 
laitteistoihin perustuvia ratkaisuja sekä 
varmistetaan henkilötietojen suoja. 
Digitaalisen muutoksen olisi lisäksi oltava 
vihreä: sähkön kysynnän kasvuun, jota 
jouduttaa digitaalisektorin kasvu, olisi 
vastattava kestävällä tavalla 
energiatehokkuustoimenpiteiden ja 
uusiutuvan energian tuotannon pohjalta.

Or. en
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Tarkistus 33
Ville Niinistö
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 b) On saatu näyttöä siitä, että naiset 
ovat menettäneet työpaikkoja 
suhteettomasti kriisin seurauksena. On 
erittäin tärkeää välttää skenaario, jossa 
unionin rahoitusapu virtaa pääasiassa 
miesvaltaisille aloille. 
Sukupuolinäkökulmasta tasapainoisen 
kasvun edistämisen olisi oltava 
olennaisessa osassa puututtaessa covid-
19-kriisin seurauksiin. Hoivataloudella ja 
erityisesti kriisinkestäviin 
päivähoitopalveluihin ja kouluihin 
tehtävillä investoinneilla on tässä 
keskeinen tehtävä.

Or. en

Perustelu

Ks. tri Elisabeth Klatzerin ja tri Azzurra Rinaldin tekemä tutkimus.

Tarkistus 34
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

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 

(7) Tällä hetkellä yhdestäkään 
välineestä ei myönnetä suoraa 
rahoitustukea, joka olisi kytketty tulosten 
saavuttamiseen ja jäsenvaltioiden 
uudistusten ja julkisten investointien 
toteuttamiseen siten, että pystyttäisiin 
saamaan käyttöön myös yksityisiä 
investointeja, ja jolla pyrittäisiin 
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jäsenvaltioiden talouden tuottavuuteen ja 
palautumiskykyyn.

vaikuttamaan pysyvästi jäsenvaltioiden 
talouden tuottavuuteen ja 
palautumiskykyyn.

Or. en

Tarkistus 35
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
Pérez, Martin Hojsík, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, 
Martina Dlabajová, Valérie Hayer

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 
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.

(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 
elpymis- ja palautumistukiväline, 
jäljempänä ’tukiväline’, jotta voidaan antaa 
tehokasta ja merkittävää rahoitustukea 
covid-19-kriisistä raskaasti kärsineen 
Euroopan talouden elpymiseen ja sen 
palautumiskyvyn lisäämiseen vauhdittaen 
uudistusten ja niihin liittyvien julkisten 
investointien toteutusta jäsenvaltioissa 
samalla, kun säilytetään tasapuoliset 
toimintaedellytykset sisämarkkinoilla. 
Tukivälineen olisi oltava kattava, ja sen 
yhteydessä olisi hyödynnettävä komission 
ja jäsenvaltioiden kokemuksia muiden 
välineiden ja ohjelmien käytöstä.

Or. en

Tarkistus 36
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale
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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 
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.

(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 
elpymis- ja palautumistukiväline, 
jäljempänä ’tukiväline’, jotta voidaan antaa 
tehokasta ja merkittävää rahoitustukea 
vauhdittamaan uudistusten ja niihin 
liittyvien julkisten investointien toteutusta 
jäsenvaltioissa siten, että pystyttäisiin 
saamaan käyttöön myös yksityisiä 
investointeja. Tukivälineen olisi oltava 
kattava, ja sen yhteydessä olisi 
hyödynnettävä komission ja 
jäsenvaltioiden kokemuksia muiden 
välineiden ja ohjelmien käytöstä.

Or. en

Tarkistus 37
Ville Niinistö
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 50 prosentilla sen 
varoista ilmastotoimien valtavirtaistamista 
ja ympäristökestävyyttä sekä 
yleistavoitetta, jonka mukaan 50 prosenttia 
EU:n talousarviomenoista osoitetaan 
ilmasto- ja ympäristötavoitteiden 
tukemiseen. Ilmastonmuutos ja 



PE657.162v01-00 10/144 AM\1212267FI.docx

FI

ekosysteemien rappeutuminen ovat 
keskeisiä taustasyitä ympäristöstressiin, 
joka on luonut olosuhteet covid-19:n ja 
mahdollisten tulevien pandemioiden 
ilmaantumiselle ja leviämiselle. Sen 
vuoksi kaikkien tukivälineen mukaisten 
investointien olisi täytettävä 
ympäristökestävyyden kriteerit, sellaisina 
kuin ne määritellään 
[luokitusjärjestelmäasetuksessa], ja 
vähintäänkin noudatettava ”ei 
merkittävää haittaa” -periaatetta ja 
vähimmäistason suojatoimia koskevia 
vaatimuksia. EU:n luokitusjärjestelmän 
kriteerejä ja kehystä olisi käytettävä 
ilmastositoumusten täytäntöönpanon 
seurantaan.

Or. en

Tarkistus 38
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
Pérez, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Martina 
Dlabajová, Valérie Hayer

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 vihreän 
siirtymän ja digitaalisen muutoksen 
edistämiseen ja sellaisen vahvan pk-yritys- 
ja teollisuusstrategian tukemiseen, jolla 
on ensisijainen rooli taloutemme 
käynnistämisessä uudelleen ja 
nykyaikaistamisessa ja sen säilyttämisessä 
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kilpailukykyisenä.

Or. en

Tarkistus 39
Ville Niinistö
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 vihreän 
siirtymän mutta myös avoimen, kestävän 
ja osallistavan digitaalisen muutoksen 
edistämiseen. Niillä molemmilla on 
ensisijainen rooli taloutemme 
käynnistämisessä uudelleen ja 
nykyaikaistamisessa.

Or. en

Tarkistus 40
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Näiden yleistavoitteiden 
täytäntöönpanemiseksi toimet määritellään 
tukivälineen valmistelu- ja 
täytäntöönpanovaiheessa, ja niitä 

(12) Näiden yleistavoitteiden 
täytäntöönpanemiseksi toimet määritellään 
tukivälineen valmistelu- ja 
täytäntöönpanovaiheessa, ja niitä 
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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.

arvioidaan uudelleen asiaankuuluvien 
arviointien ja 
uudelleentarkasteluprosessien yhteydessä. 
Asianmukaista huomiota olisi kiinnitettävä 
myös siihen, millainen vaikutus tämän 
asetuksen mukaisesti toimitetuilla 
kansallisilla suunnitelmilla on sekä vihreän 
siirtymän että digitaalisen muutoksen 
edistämiseen. Niillä molemmilla on 
ensisijainen rooli taloutemme 
käynnistämisessä uudelleen, hiilivapaaksi 
saattamisessa ja nykyaikaistamisessa.

Or. en

Tarkistus 41
Ville Niinistö
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Poistetaan.
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ehdotuksesta.

Or. en

Tarkistus 42
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Josianne Cutajar

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 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 
oikeudenmukaista 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, ja samalla varmistaa 
tasapuoliset toimintaedellytykset 
sisämarkkinoilla sekä unionin strateginen 
riippumattomuus.

Or. en

Tarkistus 43
Josianne Cutajar

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Tukivälineen yleisenä tavoitteena 
olisi oltava taloudellisen, sosiaalisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden 

(14) Tukivälineen yleisenä tavoitteena 
olisi oltava taloudellisen, sosiaalisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden 
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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.

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. 
Tukivälineellä olisi myös edistettävä 
sukupuolten tasa-arvon saavuttamista.

Or. en

Tarkistus 44
Ville Niinistö
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 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 ja 
sukupuolinäkökulmasta tasapainoista 
kasvua.

Or. en
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Tarkistus 45
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
Pérez, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Martina 
Dlabajová, Valérie Hayer

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 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 ja 
lisää Euroopan globaalia kilpailukykyä.

Or. en

Tarkistus 46
Ville Niinistö
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 

(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 
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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.

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 sekä tietosuojaa 
koskevia painopisteitä. Tukivälinettä ei 
saisi käyttää rahoittamaan toimia, jotka 
liittyvät fossiilisten polttoaineiden 
tuotantoon, jalostukseen, jakeluun, 
varastointiin tai polttamiseen, 
ydinvoimaloiden käytöstäpoistoon, 
käyttöön, mukauttamiseen tai 
rakentamiseen, jätteen sijoittamiseen 
kaatopaikoille ja jätteenpolttolaitoksiin 
tehtäviin investointeihin tai 
lentoasemainfrastruktuuriin tehtäviin 
investointeihin syrjäisimpiä alueita 
lukuun ottamatta.

Or. en

Tarkistus 47
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Simona Bonafè

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale
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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 investointihankkeita 
johdonmukaisen elpymis- ja 
palautumissuunnitelman mukaisesti siten, 
että pystyttäisiin saamaan käyttöön myös 
yksityisiä investointeja. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien olisi oltava 
linjassa ja varmistettava synergiat 
kansallisten energia- ja 
ilmastosuunnitelmien, oikeudenmukaista 
siirtymää koskevien suunnitelmien sekä 
unionin rahastojen yhteydessä 
hyväksyttyjen kumppanuussopimusten ja 
toimenpideohjelmien kanssa, ja niiden 
olisi oltava linjassa muiden unionin 
rahastojen ja ohjelmien painopisteiden ja 
tavoitteiden, kansallisten 
uudistusohjelmien ja EU-ohjausjakson 
yhteydessä yksilöityjen asiaankuuluvien 
maakohtaisten haasteiden ja 
painopisteiden 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.

Or. en

Perustelu

Elpymis- ja palautumissuunnitelmien pääpainopisteenä olisi oltava elpyminen, 
palautumiskyky, kasvu, työllisyys sekä vihreä siirtymä ja digitaalinen muutos. Yhteensopivuus 
EU-ohjausjakson kanssa on hyödyksi, mutta se ei saisi olla ensimmäinen noudatettava 
kriteeri.
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Tarkistus 48
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
Pérez, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Martina 
Dlabajová, Valérie Hayer

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 
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, digitaalisen muutoksen 
ja teollisuusstrategian 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.

Or. en
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Tarkistus 49
Ville Niinistö
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Jotta voidaan varmistaa että 
rahoitusosuus on merkityksellinen ja vastaa 
jäsenvaltioiden todellisia tarpeita toteuttaa 
ja saattaa päätökseen elpymis- ja 
palautumissuunnitelmiin sisältyvät 
uudistukset ja investoinnit, on aiheellista 
vahvistaa enimmäisrahoitusosuus, joka on 
jäsenvaltioiden käytettävissä tukivälineestä 
myönnettävänä rahoitustukena (toisin 
sanoen tukena, jota ei makseta takaisin). 
Enimmäisrahoitusosuus olisi laskettava 
väestömäärän sekä kunkin jäsenvaltion 
asukaskohtaisen käänteisen 
bruttokansantuotteen (BKT) ja suhteellisen 
työttömyysasteen perusteella.

(19) Jotta voidaan varmistaa että 
rahoitusosuus on merkityksellinen ja vastaa 
jäsenvaltioiden todellisia tarpeita toteuttaa 
ja saattaa päätökseen elpymis- ja 
palautumissuunnitelmiin sisältyvät 
uudistukset ja investoinnit, on aiheellista 
vahvistaa enimmäisrahoitusosuus, joka on 
jäsenvaltioiden käytettävissä tukivälineestä 
myönnettävänä rahoitustukena (toisin 
sanoen tukena, jota ei makseta takaisin). 
Enimmäisrahoitusosuus olisi laskettava 
väestömäärän sekä kunkin jäsenvaltion 
asukaskohtaisen käänteisen 
bruttokansantuotteen (BKT) ja suhteellisen 
työttömyysasteen perusteella. BKT:tä ja 
työttömyysastetta koskevissa 
indikaattoreissa olisi huomioitava covid-
19-kriisin yksittäisiin jäsenvaltioihin 
kohdistuva vaikutus, joka olisi niin ikään 
otettava huomioon.

Or. en

Tarkistus 50
Josianne Cutajar

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) On tarpeen vahvistaa elpymis- ja 
palautumissuunnitelmaehdotusten sisältö ja 
menettely, jota noudattaen jäsenvaltiot 
toimittavat ehdotukset. Menettelyjen 
tarkoituksenmukaisuuden varmistamiseksi 
jäsenvaltion olisi toimitettava elpymis- ja 

(20) On tarpeen vahvistaa elpymis- ja 
palautumissuunnitelmaehdotusten sisältö ja 
menettely, jota noudattaen jäsenvaltiot 
toimittavat ehdotukset. Menettelyjen 
tarkoituksenmukaisuuden varmistamiseksi 
jäsenvaltion olisi toimitettava elpymis- ja 
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palautumissuunnitelma viimeistään 30 
päivänä huhtikuuta kansallisen 
uudistusohjelman erillisenä liitteenä. 
Nopean täytäntöönpanon varmistamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi voitava toimittaa 
suunnitelmaluonnos yhdessä seuraavan 
vuoden talousarvioesityksen kanssa 15 
päivänä lokakuuta edellisenä vuonna.

palautumissuunnitelma minä tahansa 
ajankohtana tämän asetuksen 
voimaantulon jälkeen, kuitenkin 
viimeistään 31 päivänä elokuuta 2024. 
Nopean täytäntöönpanon varmistamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi voitava toimittaa 
suunnitelmaluonnos yhdessä 
asiaankuuluvien talousarvioesitystä 
koskevien tietojen kanssa alkaen kuusi 
kuukautta ennen elpymis- ja 
palautumissuunnitelman virallista 
toimittamista.

Or. en

Tarkistus 51
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Simona Bonafè

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) On tarpeen vahvistaa elpymis- ja 
palautumissuunnitelmaehdotusten sisältö ja 
menettely, jota noudattaen jäsenvaltiot 
toimittavat ehdotukset. Menettelyjen 
tarkoituksenmukaisuuden varmistamiseksi 
jäsenvaltion olisi toimitettava elpymis- ja 
palautumissuunnitelma viimeistään 30 
päivänä huhtikuuta kansallisen 
uudistusohjelman erillisenä liitteenä. 
Nopean täytäntöönpanon varmistamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi voitava toimittaa 
suunnitelmaluonnos yhdessä seuraavan 
vuoden talousarvioesityksen kanssa 15 
päivänä lokakuuta edellisenä vuonna.

(20) On tarpeen vahvistaa elpymis- ja 
palautumissuunnitelmaehdotusten sisältö ja 
menettely, jota noudattaen jäsenvaltiot 
toimittavat ehdotukset. Menettelyjen 
tarkoituksenmukaisuuden varmistamiseksi 
jäsenvaltion olisi toimitettava elpymis- ja 
palautumissuunnitelma viimeistään 30 
päivänä huhtikuuta yhdessä kansallisen 
uudistusohjelman kanssa. Nopean 
täytäntöönpanon varmistamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi voitava toimittaa 
suunnitelmaluonnos yhdessä seuraavan 
vuoden talousarvioesityksen kanssa 15 
päivänä lokakuuta edellisenä vuonna.

Or. en

Perustelu

Elpymis- ja palautumissuunnitelmien pääpainopisteenä olisi oltava elpyminen, 
palautumiskyky, kasvu, työllisyys sekä vihreä siirtymä ja digitaalinen muutos. Yhteensopivuus 
EU-ohjausjakson kanssa on hyödyksi, mutta se ei saisi olla ensimmäinen noudatettava 
kriteeri. Sen vuoksi elpymis- ja palautumissuunnitelman olisi oltava itsenäinen asiakirja eikä 
kansallisen uudistusohjelman liite.
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Tarkistus 52
Ville Niinistö
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 
yhdenmukaisuudesta EU-ohjausjakson 
yhteydessä yksilöityjen asiaankuuluvien 
maakohtaisten haasteiden ja painopisteiden 
kanssa. Komission ja jäsenvaltioiden olisi 
pyrittävä tekemään tiivistä yhteistyötä 
koko prosessin ajan.

(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. Siinä olisi 
osoitettava, miten suunnitelman 
odotetaan edistävän sukupuolten tasa-
arvoa sekä sukupuolinäkökulmasta 
tasapainoista kasvua ja työpaikkojen 
syntymistä. Lisäksi siihen olisi sisällyttävä 
selvitys ehdotetun elpymis- ja 
palautumissuunnitelman 
yhdenmukaisuudesta EU-ohjausjakson 
yhteydessä yksilöityjen asiaankuuluvien 
maakohtaisten haasteiden ja painopisteiden 
kanssa. Komission ja jäsenvaltioiden olisi 
pyrittävä tekemään tiivistä yhteistyötä 
koko prosessin ajan.

Or. en

Tarkistus 53
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
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Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar

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 
yhdenmukaisuudesta EU-ohjausjakson 
yhteydessä yksilöityjen asiaankuuluvien 
maakohtaisten haasteiden ja painopisteiden 
kanssa. Komission ja jäsenvaltioiden olisi 
pyrittävä tekemään tiivistä yhteistyötä 
koko prosessin ajan.

(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 oikeudenmukaisen vihreän 
siirtymän ja digitaalisen muutoksen 
kannalta. Lisäksi siihen olisi sisällyttävä 
selvitys ehdotetun elpymis- ja 
palautumissuunnitelman 
yhdenmukaisuudesta EU-ohjausjakson 
yhteydessä yksilöityjen asiaankuuluvien 
maakohtaisten haasteiden ja painopisteiden 
kanssa. Komission ja jäsenvaltioiden olisi 
pyrittävä tekemään tiivistä yhteistyötä 
koko prosessin ajan.

Or. en

Perustelu

Oikeudenmukaisen siirtymän periaatetta, jonka mukaan ketään ei jätetä jälkeen, olisi 
sovellettava myös vihreään siirtymään ja digitaaliseen muutokseen.

Tarkistus 54
Ville Niinistö
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
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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 
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 

(22) Komission olisi arvioitava 
jäsenvaltioiden ehdottamat elpymis- ja 
palautumissuunnitelmat ja toimittava 
tiiviissä yhteistyössä asianomaisten 
jäsenvaltioiden kanssa. Komissio noudattaa 
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 
sukupuolinäkökulmasta tasapainoisen 
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; onko 
suunnitelman ulkopuolelle suljettu toimet, 
jotka eivät täytä kestävyyden kriteerejä, 
sellaisina kuin ne määritellään 
[luokitusjärjestelmäasetuksessa]; onko 
kaikkia asiaankuuluvia sidosryhmiä 
kuultu asianmukaisesti; noudattavatko 
jäsenvaltiot SEU-sopimuksen 2 artiklassa 
[oikeusvaltioperiaate] vahvistettuja 
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tuloksellisen toteutumisen. unionin arvoja; 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.

Or. en

Tarkistus 55
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

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 
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 

(22) Komission olisi arvioitava 
jäsenvaltioiden ehdottamat elpymis- ja 
palautumissuunnitelmat ja toimittava 
tiiviissä yhteistyössä asianomaisten 
jäsenvaltioiden kanssa. Komissio noudattaa 
kaikilta osin prosessin kansallista 
omavastuullisuutta, ja ottaa sen vuoksi 
huomioon asianomaisen jäsenvaltion 
esittämät perustelut ja seikat sekä arvioi, 
sisältääkö suunnitelma toimenpiteitä, jotka 
edistävät tuloksellisesti oikeudenmukaista 
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; 
odotetaanko jäsenvaltion ehdottaman 
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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.

elpymis- ja palautumissuunnitelman 
vastaavan tuloksellisesti asianomaiselle 
jäsenvaltiolle EU-ohjausjakson 
yhteydessä osoitetussa maakohtaisessa 
suosituksessa tai muissa komission 
virallisesti antamissa asiaankuuluvissa 
asiakirjoissa yksilöityihin haasteisiin; 
ovatko jäsenvaltion toimittamat perustelut 
esitetyn elpymis- ja 
palautumissuunnitelman arvioiduista 
kustannuksista mielekkäät ja uskottavat ja 
ovatko ne oikeassa suhteessa odotettuun 
talous- ja työllisyysvaikutukseen; 
sisältyykö ehdotettuun elpymis- ja 
palautumissuunnitelmaan toimenpiteitä, 
joilla toteutetaan uudistuksia ja julkisia 
investointihankkeita siten, että pystyttäisiin 
saamaan käyttöön myös yksityisiä 
investointeja, johdonmukaisina toimina; ja 
onko odotettavissa, että jäsenvaltion 
ehdottamat järjestelyt takaavat elpymis- ja 
palautumissuunnitelman sekä ehdotettujen 
välitavoitteiden ja tavoitteiden ja niihin 
liittyvien indikaattorien tuloksellisen 
toteutumisen.

Or. en

Perustelu

Elpymis- ja palautumissuunnitelmien pääpainopisteenä olisi oltava elpyminen, 
palautumiskyky, kasvu, työllisyys sekä vihreä siirtymä ja digitaalinen muutos. Yhteensopivuus 
EU-ohjausjakson kanssa on hyödyksi, mutta se ei saisi olla ensimmäinen noudatettava 
kriteeri.

Tarkistus 56
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Edellyttäen, että elpymis- ja 
palautumissuunnitelma täyttää 
arviointikriteerit tyydyttävällä tavalla, 
asianomaiselle jäsenvaltiolle olisi 

(26) Edellyttäen, että elpymis- ja 
palautumissuunnitelma täyttää 
arviointikriteerit tyydyttävällä tavalla, 
asianomaiselle jäsenvaltiolle olisi 
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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.

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 
mitään arviointikriteerejä tyydyttävällä 
tavalla, jäsenvaltiolle ei pitäisi myöntää 
rahoitusta lainkaan.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus liittyy muihin tarkistuksiin, joilla otetaan käyttöön mahdollisuus hyväksyä 
elpymis- ja palautumissuunnitelma osittain.

Tarkistus 57
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar

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 

(29) Lainahakemus olisi perusteltava 
elpymis- ja palautumissuunnitelmaan 
sisältyviin lisäuudistuksiin ja -
investointeihin liittyvillä rahoitustarpeilla, 
jotka ovat merkityksellisiä erityisesti 
oikeudenmukaisen vihreän 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 
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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.

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.

Or. en

Perustelu

Oikeudenmukaisen siirtymän periaatetta, jonka mukaan ketään ei jätetä jälkeen, olisi 
sovellettava myös vihreään siirtymään ja digitaaliseen muutokseen.

Tarkistus 58
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Jäsenvaltiolla olisi oltava 
mahdollisuus esittää perusteltu pyyntö 
elpymis- ja palautumissuunnitelman 
muuttamiseksi sen täytäntöönpanoaikana, 
jos muutos on perusteltavissa 
objektiivisilla olosuhteilla. Komission olisi 
arvioitava perusteltu pyyntö ja tehtävä uusi 
päätös neljän kuukauden kuluessa.

(30) Jäsenvaltiolla olisi oltava 
mahdollisuus esittää perusteltu pyyntö 
elpymis- ja palautumissuunnitelman 
muuttamiseksi sen täytäntöönpanoaikana, 
jos muutos on perusteltavissa 
objektiivisilla olosuhteilla. Komission olisi 
arvioitava perusteltu pyyntö ja tehtävä uusi 
päätös kahden kuukauden kuluessa.

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksella pyritään nopeuttamaan elpymis- ja palautumissuunnitelman 
hyväksymisprosessia.

Tarkistus 59
Josianne Cutajar

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Täytäntöönpanon valvomiseksi 
tehokkaasti jäsenvaltioiden olisi 
raportoitava elpymis- ja 
palautumissuunnitelman täytäntöönpanossa 
tapahtuvasta edistymisestä 
neljännesvuosittain EU-ohjausjakson 
yhteydessä. Tällaiset asianomaisten 
jäsenvaltioiden laatimat kertomukset olisi 
otettava asianmukaisesti huomioon 
kansallisissa uudistusohjelmissa, joita olisi 
käytettävä välineenä raportoitaessa 
edistymisestä elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien päätökseen 
saattamisessa.

(33) Täytäntöönpanon valvomiseksi 
tehokkaasti jäsenvaltioiden olisi 
raportoitava elpymis- ja 
palautumissuunnitelman täytäntöönpanossa 
tapahtuvasta edistymisestä kuuden 
kuukauden välein EU-ohjausjakson 
yhteydessä. Tällaiset asianomaisten 
jäsenvaltioiden laatimat kertomukset olisi 
otettava asianmukaisesti huomioon 
kansallisissa uudistusohjelmissa, joita olisi 
käytettävä välineenä raportoitaessa 
edistymisestä elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien päätökseen 
saattamisessa.

Or. en

Tarkistus 60
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Komission hyväksymät elpymis- ja 
palautumissuunnitelmat olisi 
läpinäkyvyyden nimissä annettava tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ja 
komission olisi toteutettava tiedotustoimia 
tarpeen mukaan.

(34) Komission hyväksymät elpymis- ja 
palautumissuunnitelmat olisi 
läpinäkyvyyden nimissä annettava tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ja 
komission ja asianomaisen jäsenvaltion 
olisi toteutettava tiedotustoimia tarpeen 
mukaan.
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Or. en

Tarkistus 61
Ville Niinistö
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 
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 182/201113mukaisesti 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 

(39) Komission olisi vahvistettava 
delegoidulla säädöksellä elpymis- ja 
palautumissuunnitelmat, jotka 
jäsenvaltioiden on pantava täytäntöön, ja 
vastaava jäsenvaltioille kohdennettu 
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 
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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 
rahoituksen tuloksellisuuden välttämätön 
ennakkoedellytys.

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 
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).

Or. en

Tarkistus 62
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, 
Giorgos Georgiou, Sira Rego

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. ’talouspolitiikan koordinoinnin 
eurooppalaisella ohjausjaksolla’, 
jäljempänä ’EU-ohjausjakso’, 7 päivänä 
heinäkuuta 1997 annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1466/9720

Poistetaan.

_________________
20 Neuvoston asetus (EY) N:o 1466/97, 
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annettu 7 päivänä heinäkuuta 1997, 
julkisyhteisöjen rahoitusaseman 
valvonnan sekä talouspolitiikan 
valvonnan ja yhteensovittamisen 
tehostamisesta (EYVL L 209, 2.8.1997, s. 
1).

Or. en

Tarkistus 63
François-Xavier Bellamy
PPE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

3 a. ’palautumiskyvyllä’ Euroopan 
talouden, maatalouden ja teollisuuden 
kykyä tuottaa sisämarkkinoilla kaikki 
tarvittavat tavarat ja palvelut, jotta 
voidaan taata Euroopan unionin 
strateginen riippumattomuus ja lujittaa 
riippumattomuutta kolmansista maista, 
kun on kyse hyödykkeistä ja 
teknologioista, joita tarvitaan Euroopan 
yhteiskuntien vakauden ja turvallisuuden 
vuoksi ja siksi, että voidaan selvitä 
häiriöistä ja jatkuvista 
rakennemuutoksista niin, että niillä on 
rajallinen vaikutus tuleviin sukupolviin.

Or. en

Tarkistus 64
Marco Dreosto, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, Thierry Mariani, 
Jérôme Rivière, Joëlle Mélin

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

Komission teksti Tarkistus

3 a. ’palautumiskyvyllä’ prosessia, joka 
on suunniteltu palauttamaan ennalleen 
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Euroopan ja kansalliset taloudet niiden 
altistuttua ulkoisista ja 
ennakoimattomista tekijöistä 
aiheutuneelle kriisille toteuttamalla 
tukitoimia, jotka eivät merkitse syrjivää ja 
rasitetta aiheuttavaa ohjelman jälkeistä 
valvontaa seurantavälineenä.

Or. en

Tarkistus 65
Marco Dreosto, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, Thierry Mariani, 
Jérôme Rivière, Joëlle Mélin

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

Komission teksti Tarkistus

3 b. ’palautumiskyvyllä’ kykyä 
minimoida mikro- ja makrotalouden 
kriisistä aiheutuvat välittömät ja pitkän 
aikavälin kielteiset seuraukset 
vähentämällä kansallisten talouksien 
haavoittuvuutta ja lieventämällä EU:n 
strategisten teollisuudenalojen 
riippuvuutta kolmansista maista.

Or. en

Tarkistus 66
Ville Niinistö
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

3 a. ’”ei merkittävää haittaa” -
periaatteella’ pidättäytymistä siitä, että 
”ympäristötavoitteille [aiheutuu] 
merkittävä haitta", sellaisena kuin se 
määritellään asetuksen (EU) 2020/852 
[luokitusjärjestelmäasetus] 17 artiklassa;
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Or. en

Tarkistus 67
Ville Niinistö
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

3 b. ’vähimmäistason suojatoimilla’ 
asetuksen (EU) 2020/852 
[luokitusjärjestelmäasetus] 18 artiklassa 
määriteltyjä menettelyjä;

Or. en

Tarkistus 68
Ville Niinistö
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 3 c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 c. ’palautumiskyvyllä’ kykyä 
selviytyä yhteiskunnallisista, 
taloudellisista ja ekologisista häiriöistä ja 
jatkuvista rakennemuutoksista kestävällä 
tavalla, jotta voidaan säilyttää 
yhteiskunnan hyvinvointi tulevien 
sukupolvien perintöä vaarantamatta.

Or. en

Tarkistus 69
Ville Niinistö
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta
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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, vihreään siirtymään 
kohti ilmastoneutraaliutta ennen vuotta 
2050 ja avoimeen, kestävään ja 
osallistavaan 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.

Tukivälineestä tuetaan toimia vain, jos 
niissä voidaan osoittaa, että ne ovat ”ei 
merkittävää haittaa” -periaatteen 
mukaisia ja niissä kunnioitetaan 
vähimmäistason suojatoimia koskevia 
vaatimuksia, sellaisina kuin ne 
määritellään asetuksessa (EU) 2020/852 
[luokitusjärjestelmäasetus], ne eivät 
aiheuta lukkiutumista hiili-intensiivisiin 
omaisuuseriin eivätkä ne haittaa 
hiilettömien vaihtoehtojen käyttöönottoa.
Tukivälineestä ei rahoiteta fossiilisten 
polttoaineiden tuotantoa, käsittelyä, 
jakelua, varastointia tai polttamista, 
ydinvoimaloiden käytöstäpoistoa, käyttöä, 
mukauttamista tai rakentamista, jätteen 
hävittämistä ja jätteenpolttolaitoksiin 
tehtäviä investointeja eikä 
lentoasemainfrastruktuuriin tehtäviä 
investointeja syrjäisimpiä alueita lukuun 
ottamatta.

Or. en

Tarkistus 70
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Josianne Cutajar

Ehdotus asetukseksi
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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 strategisia politiikan aloja, jotka 
liittyvät taloudelliseen, sosiaaliseen ja 
alueelliseen yhteenkuuluvuuteen, YK:n 
kestävän kehityksen tavoitteisiin, 
oikeudenmukaiseen vihreään siirtymään ja 
digitaaliseen muutokseen, 
terveydenhuoltoon, kilpailukykyyn, 
palautumiseen, tuottavuuteen, 
koulutukseen, ammatilliseen koulutukseen 
ja osaamiseen, inhimilliseen ja 
sosiaaliseen pääomaan, tutkimukseen ja 
innovointiin, älykkääseen, kestävään ja 
osallistavaan kasvuun, työllisyyteen, 
investointeihin, aineellisiin ja 
aineettomiin infrastruktuureihin, 
kestävään liikenteeseen ja liikkuvuuteen, 
energiatehokkuuteen, 
kiertotalousajatteluun, kaupunkialueiden 
elvyttämiseen, sukupuolten tasa-arvoon, 
ihmisoikeuksien ja sosiaalisten oikeuksien 
suojeluun ja oikeusvaltioperiaatteen 
kunnioittamiseen sekä 
rahoitusjärjestelmien vakauteen.

Or. en

Tarkistus 71
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Bart 
Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Martina Dlabajová, Valérie 
Hayer

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, 

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

infrastruktuureihin, terveydenhuoltoon, 
kilpailukykyyn, palautumiseen, 
tuottavuuteen, koulutukseen ja osaamiseen, 
tutkimukseen ja innovointiin.

Or. en

Tarkistus 72
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, 
Giorgos Georgiou, Sira Rego

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, sosiaalisesti 
oikeudenmukaiseen vihreään siirtymään ja 
digitaaliseen muutokseen, 
kansanterveyteen, palautumiseen, 
tuottavuuteen, koulutukseen ja osaamiseen, 
tutkimukseen ja innovointiin, älykkääseen, 
kestävään ja osallistavaan kasvuun, 
laadukkaisiin työpaikkoihin ja julkisiin 
investointeihin sekä rahoitusjärjestelmien 
vakauteen.

Or. en

Tarkistus 73
Pernille Weiss, Seán Kelly, Ivan Štefanec, Henna Virkkunen, Tomas Tobé, Sara 
Skyttedal

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tällä asetuksella perustetun elpymis- ja Tällä asetuksella perustetun elpymis- ja 
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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.

palautumistukivälineen soveltamisala 
koskee politiikan aloja, jotka liittyvät EU:n 
strategiseen riippumattomuuteen, samalla 
kun suojellaan ja tuetaan 
sisämarkkinoiden periaatteita ja vältetään 
kestämättömät markkinakeskittymät, 
taloudelliseen, sosiaaliseen ja alueelliseen 
yhteenkuuluvuuteen, vihreään siirtymään 
ja digitaaliseen muutokseen, 
terveydenhuoltoon, pitkän aikavälin 
kilpailukykyyn, palautumiseen, 
tuottavuuteen, koulutukseen ja osaamiseen, 
tutkimukseen ja innovointiin, älykkääseen, 
kestävään ja osallistavaan kasvuun, 
työllisyyteen ja investointeihin sekä 
rahoitusjärjestelmien vakauteen.

Or. en

Tarkistus 74
Maria Spyraki, François-Xavier Bellamy

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, vihreään siirtymään 
ja digitaaliseen muutokseen, 
terveydenhuoltoon, kilpailukykyyn, 
energiaan ja sen toimitusvarmuuteen, 
palautumiseen, tuottavuuteen, 
koulutukseen ja osaamiseen, tutkimukseen 
ja edelläkävijän asemassa olevaan 
innovointiin vetyteknologian kaltaisilla 
strategisilla aloilla, älykkääseen, kestävään 
ja osallistavaan kasvuun, työllisyyteen ja 
investointeihin sekä rahoitusjärjestelmien 
vakauteen.

Or. en
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Tarkistus 75
François-Xavier Bellamy
PPE-ryhmän puolesta

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 EU:n 
strategiseen riippumattomuuteen, mukaan 
lukien avaruusteollisuus, puolustus ja 
turvalliset yhteydet, taloudelliseen, 
sosiaaliseen ja alueelliseen 
yhteenkuuluvuuteen, vihreään siirtymään 
ja digitaaliseen muutokseen, 
terveydenhuoltoon, pitkän aikavälin 
kilpailukykyyn, palautumiseen, 
tuottavuuteen, koulutukseen ja osaamiseen, 
tutkimukseen ja innovointiin, älykkääseen, 
kestävään ja osallistavaan kasvuun, 
työllisyyteen ja investointeihin sekä 
rahoitusjärjestelmien vakauteen.

Or. en

Tarkistus 76
Marco Dreosto, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, Thierry Mariani, 
Jérôme Rivière, Joëlle Mélin

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 

Tällä asetuksella perustetun elpymis- ja 
palautumistukivälineen soveltamisala 
koskee politiikan aloja, jotka liittyvät 
taloudelliseen, sosiaaliseen ja alueelliseen 
yhteenkuuluvuuteen, teollisuuden 
riippumattomuuteen ja 
uudelleensijoittamiseen, vihreään 
siirtymään ja digitaaliseen muutokseen, 
terveydenhuoltoon, kilpailukykyyn, 
palautumiseen, tuottavuuteen, 
koulutukseen ja osaamiseen, tutkimukseen 
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investointeihin sekä rahoitusjärjestelmien 
vakauteen.

ja innovointiin, älykkääseen, kestävään ja 
osallistavaan kasvuun, työllisyyteen ja 
investointeihin sekä rahoitusjärjestelmien 
vakauteen.

Or. en

Tarkistus 77
Pietro Fiocchi

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, vihreään siirtymään 
ja digitaaliseen muutokseen, pk-yrityksiin, 
mukaan lukien mikroyritykset, 
terveydenhuoltoon, kilpailukykyyn, 
palautumiseen, tuottavuuteen, 
koulutukseen ja osaamiseen, tutkimukseen 
ja innovointiin, älykkääseen, kestävään ja 
osallistavaan kasvuun, työllisyyteen ja 
investointeihin sekä rahoitusjärjestelmien 
vakauteen.

Or. en

Tarkistus 78
Angelika Niebler

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, 

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

terveydenhuoltoon, kilpailukykyyn 
globaaleilla markkinoilla, palautumiseen, 
tuottavuuteen, koulutukseen ja osaamiseen, 
tutkimukseen ja innovointiin, älykkääseen, 
kestävään ja osallistavaan kasvuun, 
työllisyyteen ja investointeihin sekä 
rahoitusjärjestelmien vakauteen.

Or. en

Tarkistus 79
François-Xavier Bellamy
PPE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
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 varmistaa unionin 
pitkän aikavälin taloudellinen vauraus 
niin, että se mahdollistaa Euroopan 
unionin elpymisvälineessä otettujen 
lainojen pikaisen takaisinmaksun, joka ei 
saisi olla taloudellinen rasite seuraavalle 
sukupolvelle, edistää unionin taloudellista, 
sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta 
ja pitkän aikavälin kilpailukykyä 
parantamalla jäsenvaltioiden palautumis- ja 
sopeutumiskykyä, lieventämällä kriisin 
sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia sekä 
tukemalla vihreää siirtymää ja digitaalista 
muutosta edistäen digitaalista 
riippumattomuutta ja keskeisiä 
strategioita, jotka koskevat erityisesti 
Euroopan yhteistä etua koskevia tärkeitä 
hankkeita (IPCEI), Euroopan 
teollisuusstrategiaa, eurooppalaisia pk-
yrityksiä koskevaa strategiaa, 
kiertotaloutta, keskeisiin teknologioihin 
liittyvää tutkimusta ja innovointia, 
nykyaikaista terveydenhuoltoalaa, 
puolustusta, avaruusteollisuutta, 
turvallisia yhteyksiä ja muuttoliikettä, ja 
siten osaltaan palauttaa unionin talouksien 
kasvupotentiaali, edistää työpaikkojen 
luomista covid-19-kriisin jälkeen ja edistää 
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pitkän aikavälin kestävää kasvua ja 
riippuvuuksien vähentämistä suhteessa 
kolmansiin maihin strategisilla aloilla.

Or. en

Tarkistus 80
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
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 varmistaa unionin 
pitkän aikavälin taloudellinen vauraus 
niin, että se mahdollistaa Euroopan 
unionin elpymisvälineessä otettujen 
lainojen pikaisen takaisinmaksun, joka ei 
saisi olla taloudellinen rasite seuraavalle 
sukupolvelle, edistää unionin taloudellista, 
sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta 
ja pitkän aikavälin kilpailukykyä 
parantamalla jäsenvaltioiden palautumis- ja 
sopeutumiskykyä, lieventämällä kriisin 
sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia sekä 
tukemalla vihreää siirtymää ja digitaalista 
muutosta ja keskeisiä strategioita, jotka 
koskevat erityisesti Euroopan yhteistä 
etua koskevia tärkeitä hankkeita (IPCEI), 
eurooppalaisia pk-yrityksiä koskevaa 
strategiaa, kiertotaloutta, keskeisiin 
teknologioihin liittyvää tutkimusta ja 
innovointia, nykyaikaista 
terveydenhuoltoalaa, puolustusta ja 
muuttoliikettä, ja siten osaltaan palauttaa 
unionin talouksien kasvupotentiaali, 
edistää työpaikkojen luomista covid-19-
kriisin jälkeen ja edistää kestävää kasvua.

Or. en

Tarkistus 81
Ville Niinistö
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
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, lieventämällä kriisin 
sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia sekä 
tukemalla vihreää siirtymää kohti 
ilmastoneutraaliutta ennen vuotta 2050 ja 
avointa, kestävää ja osallistavaa 
digitaalista muutosta ja siten osaltaan 
palauttaa unionin talouksien 
kasvupotentiaali, edistää työpaikkojen 
luomista covid-19-kriisin jälkeen ja edistää 
kestävää, sukupuolinäkökulmasta 
tasapainoista kasvua sekä 
ympäristönsuojelun korkeaa tasoa.

Or. en

Tarkistus 82
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Ehdotus asetukseksi
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, lieventämällä kriisin 
sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia, 
myös vakavaraisuustuella johonkin 
jäsenvaltioon sijoittautuneille ja unionissa 
toimiville yrityksille, sekä tukemalla 
oikeudenmukaista vihreää siirtymää ja 
digitaalista muutosta ”ei haittaa” -
periaatteen mukaisesti ja siten osaltaan 
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palauttaa unionin talouksien sekä sen 
teollisten ekosysteemien ja strategisten 
arvoketjujen kasvupotentiaali, edistää 
työpaikkojen luomista covid-19-kriisin 
jälkeen, edistää kestävää kasvua ja 
hyödyntää sisämarkkinoiden koko 
potentiaali varmistaen samalla 
tasapuoliset toimintaedellytykset ja 
unionin strategisen riippumattomuuden.

Or. en

Tarkistus 83
Maria Spyraki, François-Xavier Bellamy

Ehdotus asetukseksi
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, lieventämällä kriisin 
sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia sekä 
tukemalla vihreää siirtymää ja digitaalista 
muutosta ja siten osaltaan palauttaa unionin 
talouksien kasvupotentiaali, edistää 
työpaikkojen luomista sekä kriittisiksi 
osoittautuneiden teollisuudenalojen 
kotiuttamista ja tukemista covid-19-kriisin 
jälkeen, esimerkiksi terveydenhuollon 
alalla, ja edistää kestävää kasvua vedyn 
kaltaisiin keskeisiin teknologioihin ja 
kriittisiin arvoketjuihin tehtävillä 
investoinneilla.

Or. en

Tarkistus 84
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
Pérez, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Valérie Hayer

Ehdotus asetukseksi
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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 palauttamalla unionin 
talouksien kasvupotentiaali ja edistämällä 
työpaikkojen luomista covid-19-kriisin 
jälkeen sekä parantamalla jäsenvaltioiden 
palautumis- ja sopeutumiskykyä, 
lieventämällä kriisin sosiaalisia ja 
taloudellisia vaikutuksia sekä tukemalla 
vihreää siirtymää ja digitaalista murrosta, 
jotta voidaan saada aikaan älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua, 
työllisyyttä ja investointeja sekä 
rahoitusjärjestelmien vakaus siten, että 
rahoitustuesta saatava lisäarvo pysyy 
unionissa.

Or. en

Tarkistus 85
Marco Dreosto, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, Thierry Mariani, 
Jérôme Rivière, Joëlle Mélin

Ehdotus asetukseksi
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, lieventämällä kriisin 
sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia sekä 
tukemalla vihreää siirtymää ja digitaalista 
muutosta, erityisesti pk-yritysten osalta, ja 
siten osaltaan palauttaa unionin talouksien 
kasvupotentiaali, edistää työpaikkojen 
luomista covid-19-kriisin jälkeen sekä 
parantaa nuorten työllistymistä, edistää 
kestävää kasvua ja estää kaikenlainen 
myöhempi talouden taantuminen lainojen 
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takaisinmaksun kautta.

Or. en

Tarkistus 86
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, 
Giorgos Georgiou, Sira Rego

Ehdotus asetukseksi
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, elvyttää säästötoimien 
takia vakavasti kärsineitä julkisia 
palveluja, lieventämällä kriisin sosiaalisia 
ja taloudellisia vaikutuksia sekä tukemalla 
sosiaalisesti oikeudenmukaista vihreää 
siirtymää ja digitaalista muutosta ja siten 
osaltaan palauttaa unionin talouksien 
kasvupotentiaali, suojella olemassa olevia 
työpaikkoja ja edistää laadukkaiden 
työpaikkojen luomista covid-19-kriisin 
jälkeen ja edistää kestävää kasvua.

Or. en

Tarkistus 87
Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
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 

1. Elpymis- ja palautumistukivälineen 
yleisenä tavoitteena on edistää unionin 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta parantamalla 
jäsenvaltioiden palautumis- ja 
sopeutumiskykyä, lieventämällä kriisin 
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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.

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, 
erityisesti siten, että saadaan lisäarvoa 
Euroopalle ja tuleville sukupolville.

Or. en

Tarkistus 88
Pietro Fiocchi

Ehdotus asetukseksi
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, lieventämällä kriisin 
sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia sekä 
tukemalla vihreää siirtymää ja digitaalista 
muutosta sekä pk-yrityksiä, mukaan 
lukien pk-yritykset, ja siten osaltaan 
palauttaa unionin talouksien 
kasvupotentiaali, edistää työpaikkojen 
luomista covid-19-kriisin jälkeen ja edistää 
kestävää kasvua.

Or. en

Tarkistus 89
Ville Niinistö
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tukivälineessä on varmistettava, 
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että
a) vähintään 50 prosentilla välineestä 
tuetaan suoraan ilmasto- ja 
ympäristötoimia Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman, Pariisin sopimuksen 
ja asetuksen (EU) 2020/852 
[luokitusjärjestelmäasetus] 9 artiklan 
tavoitteiden mukaisesti ja kaikissa 
tukivälineen mukaisissa toimissa 
noudatetaan ”ei merkittävää haittaa” -
periaatetta ja vähimmäistason suojatoimia 
koskevia vaatimuksia.Jäsenvaltioiden on 
yksilöitävä ja seurattava ilmasto- ja 
ympäristömenoja asetuksessa (EU) 
2020/852 [luokitusjärjestelmäasetus] 
vahvistettuja kriteerejä noudattaen;
b) tukivälineestä avoimen digitaalisen 
murroksen edistämiseksi rahoitettavilla 
toimilla edistetään digitaalista tasa-arvoa, 
digitaalista saavutettavuutta ja avoimiin 
ohjelmistoihin ja laitteistoihin perustuvia 
ratkaisuja sekä varmistetaan 
henkilötietojen suoja;niitä on myös 
tuettava laajentamalla uusiutuvan 
energian tuotantoa ja 
energiatehokkuustoimenpiteitä;
c) sukupuolten tasa-arvoa, 
sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista 
ja tasapainoisia investointeja nais- ja 
miesvaltaisille aloille, mukaan lukien 
investoinnit hoivatalouteen, edistetään 
asiaankuuluvien uudistusten ja 
investointien koko valmistelun, 
täytäntöönpanon, seurannan, 
raportoinnin ja arvioinnin aikana.

Or. en

Tarkistus 90
Martin Hojsík, Morten Petersen, Ivars Ijabs

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus
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1 a. Elpymis- ja 
palautumistukivälineen ja siihen liittyvien 
menojen on oltava linjassa Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelman ja Pariisin 
ilmastosopimuksen kanssa, ja niissä on 
noudatettava asetuksessa (EU) 2020/852 
(luokitusjärjestelmäasetus) vahvistettua 
”ei merkittävää haittaa” -periaatetta.

Or. en

Tarkistus 91
Martin Hojsík, Morten Petersen, Ivars Ijabs

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Siirretään komissiolle valta antaa 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2020 
delegoitu säädös tämän asetuksen 
täydentämiseksi laatimalla asiaankuuluva 
menetelmä ja ”ei merkittävää haittaa” -
periaatetta koskevia suuntaviivoja 
tukivälinettä varten asetuksessa (EU) 
2020/852 (luokitusjärjestelmäasetus) 
vahvistettuja kriteerejä noudattaen. 
Kansallisten elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien on oltava 
näiden suuntaviivojen mukaisia.

Or. en

Tarkistus 92
Marco Dreosto, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, Thierry Mariani, 
Jérôme Rivière, Joëlle Mélin

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tämän yleisen tavoitteen 
saavuttamiseksi elpymis- ja 
palautumistukivälineen erityistavoitteena 

2. Tämän yleisen tavoitteen 
saavuttamiseksi elpymis- ja 
palautumistukivälineen erityistavoitteena 
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on antaa jäsenvaltioille taloudellista tukea 
niiden elpymis- ja 
palautumissuunnitelmissa esitettyjen 
uudistusten ja investointien välitavoitteiden 
ja tavoitteiden saavuttamiseksi. Tähän 
erityistavoitteeseen pyritään tiiviissä 
yhteistyössä asianomaisten jäsenvaltioiden 
kanssa.

on antaa jäsenvaltioille taloudellista tukea 
niiden elpymis- ja 
palautumissuunnitelmissa esitettyjen 
uudistusten ja investointien välitavoitteiden 
ja tavoitteiden saavuttamiseksi sellaisilla 
strategisilla aloilla kuin pk-yritykset ja 
kansalliset teollisuudenalat, 
terveydenhuoltoala, tutkimus- ja 
innovointitoiminta, puolustusteollisuus ja 
muuttoliikkeen hallinta. Tähän 
erityistavoitteeseen pyritään tiiviissä 
yhteistyössä asianomaisten jäsenvaltioiden 
kanssa.

Or. en

Tarkistus 93
András Gyürk, Edina Tóth

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden 1 päivän 
heinäkuuta 2020 jälkeen käynnistämät 
uudistukset ja investoinnit ovat 
tukikelpoisia elpymis- ja 
palautumistukivälineessä.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioille tarvitaan ohjenuoraksi selkeä määräaika niiden laatiessa elpymis- ja 
palautumissuunnitelmiaan. On perusteltua sijoittaa tämä määräaika kriisin alkuun, jotta 
jäsenvaltiot voivat sisällyttää suunnitelmiinsa myös välittömät kriisiin liittyvät toimenpiteet.

Tarkistus 94
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, 
Giorgos Georgiou, Sira Rego

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)



PE657.162v01-00 50/144 AM\1212267FI.docx

FI

Komission teksti Tarkistus

2 a. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmissa on keskityttävä 
ensiksi ennallistamaan julkiset palvelut, 
joiden keskeisen merkityksen covid-19-
kriisi vahvisti.

Or. en

Tarkistus 95
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, 
Giorgos Georgiou, Sira Rego

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Elpymis- ja 
palautumistukivälineestä on tuettava 
jäsenvaltioiden teollisuusstrategioita, 
joissa keskitytään laadukkaisiin 
työpaikkoihin, tasapuoliseen kehitykseen 
ja kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin. 
Tämän vuoksi jäsenvaltioita kehotetaan 
sisällyttämään niiden elpymis- ja 
palautumissuunnitelmaan julkinen 
investointisuunnitelma, jolla edistetään 
julkisen tuotantosektorin kehittämistä 
erityisesti sellaisten strategisten alojen 
tapauksessa, jotka ovat niin tärkeitä, ettei 
niitä voida jättää markkinoiden varaan, 
kuten lääkkeet, saniteettituotteet, 
henkilönsuojaimet ja lääkinnälliset 
laitteet.

Or. en

Tarkistus 96
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, 
Sira Rego

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 c kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 c. Sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden edistämiseksi 
yksityiselle sektorille annettava tuki 
kohdennetaan ensisijaisesti mikro- ja pk-
yrityksille eniten kärsineillä alueilla, jotta 
voidaan torjua kilpailukykyyn 
keskittyneen politiikan pahentamaa 
alueellista eriarvoisuutta.

Or. en

Tarkistus 97
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, 
Giorgos Georgiou, Sira Rego

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 d. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmissa on pyrittävä 
laadukkaiden työpaikkojen säilyttämiseen. 
Näiden suunnitelmien mukaisesti 
luotavissa työpaikoissa on kunnioitettava 
korkeatasoisimpia työntekijöiden 
oikeuksia.

Or. en

Tarkistus 98
Ville Niinistö
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

a) asetuksen [Euroopan unionin 
elpymisväline] 3 artiklan 2 kohdan a 
alakohdan ii alakohdassa tarkoitettu 334 
950 000 000 euron määrä käypinä hintoina, 
joka on käytettävissä tukeen, jota ei 

a) asetuksen [Euroopan unionin 
elpymisväline] 3 artiklan 2 kohdan a 
alakohdan ii alakohdassa tarkoitettu 334 
950 000 000 euron määrä, josta vähintään 
167 475 000 000 eurolla tuetaan suoraan 
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makseta takaisin, jollei asetuksen 
[Euroopan unionin elpymisväline] 4 
artiklan 4 ja 8 kohdasta muuta johdu.

ilmasto- ja ympäristötoimia, käypinä 
hintoina, joka on käytettävissä tukeen, jota 
ei makseta takaisin, jollei asetuksen 
[Euroopan unionin elpymisväline] 4 
artiklan 4 ja 8 kohdasta muuta johdu.

Or. en

Tarkistus 99
Pietro Fiocchi

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Näitä määriä pidetään ulkoisina 
käyttötarkoitukseensa sidottuina tuloina 
varainhoitoasetuksen 21 artiklan 5 
kohdan mukaisesti;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 100
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) edellä 5 artiklan 1 kohdan a ja b 
alakohdassa mainitusta määrästä 10 
prosenttia kohdennetaan 5 a artiklassa 
määritettyjen Euroopan yhteistä etua 
koskevien hankkeiden rahoittamiseen.

Or. en

Tarkistus 101
Ville Niinistö
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
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5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetuilla määrillä voidaan kattaa myös 
menoja, jotka liittyvät kunkin välineen 
hallinnoinnin ja sen tavoitteiden 
saavuttamisen edellyttämään valmistelu-, 
seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja 
arviointitoimintaan, erityisesti selvityksiin, 
asiantuntijoiden kokouksiin, tiedotus- ja 
viestintätoimiin, mukaan lukien unionin 
poliittisia painopisteitä koskeva komission 
tiedottaminen, sikäli kuin painopisteet 
liittyvät tämän asetuksen tavoitteisiin, sekä 
tiedonkäsittelyyn ja -vaihtoon keskittyviin 
tietoteknisiin verkkoihin ja organisaation 
omiin tietotekniikkavälineisiin liittyviä 
menoja sekä kaikkia muita teknisen ja 
hallinnollisen tuen menoja, joita 
komissiolle aiheutuu kunkin välineen 
hallinnoinnista. Menoilla voidaan kattaa 
myös kustannuksia, jotka aiheutuvat muista 
tukitoimista, kuten laadunvalvonnasta ja 
hankkeiden seurannasta kentällä, sekä 
vertaisneuvonnasta ja uudistusten ja 
investointien arviointiin ja toteuttamiseen 
liittyvistä asiantuntijapalveluista.

2. Edellä 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetuilla määrillä voidaan kattaa myös 
menoja, jotka liittyvät kunkin välineen 
hallinnoinnin ja sen tavoitteiden 
saavuttamisen edellyttämään valmistelu-, 
seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja 
arviointitoimintaan, erityisesti selvityksiin, 
asiantuntijoiden kokouksiin, 
kansalaisyhteiskunnan ja 
paikallisyhteisöjen osallistamiseen, 
tiedotus- ja viestintätoimiin, mukaan lukien 
unionin poliittisia painopisteitä koskeva 
komission tiedottaminen, sikäli kuin 
painopisteet liittyvät tämän asetuksen 
tavoitteisiin, sekä tiedonkäsittelyyn ja -
vaihtoon keskittyviin tietoteknisiin 
verkkoihin ja organisaation omiin 
tietotekniikkavälineisiin liittyviä menoja 
sekä kaikkia muita teknisen ja 
hallinnollisen tuen menoja, joita 
komissiolle aiheutuu kunkin välineen 
hallinnoinnista. Menoilla voidaan kattaa 
myös kustannuksia, jotka aiheutuvat muista 
tukitoimista, kuten laadunvalvonnasta ja 
hankkeiden seurannasta kentällä, sekä 
vertaisneuvonnasta ja uudistusten ja 
investointien arviointiin ja toteuttamiseen 
liittyvistä asiantuntijapalveluista.

Or. en

Tarkistus 102
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 artikla
Euroopan yhteistä etua koskevat hankkeet
Edellä 5 artiklan 1 kohdan b a 
alakohdassa vahvistettu määrä käytetään 
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sellaisten Euroopan yhteistä etua 
koskevien hankkeiden rahoittamiseen, 
joilla on Euroopan laajuinen kattavuus ja 
jotka edistävät merkittävästi vihreää 
siirtymää ja digitaalista muutosta sekä 
elpymistä covid-19-kriisin jälkeen. 
Komissio esittelee Euroopan yhteistä etua 
koskevat hankkeet delegoiduilla 
säädöksillä, joissa täsmennetään 
osallistuvat jäsenvaltiot, määrät, 
välitavoitteet ja tavoitteet sekä hankkeet 
tai hankkeiden tyypit. Euroopan yhteistä 
etua koskevat hankkeet koskevat 
seuraavia aloja:
– matkailu;
– ilmailuteollisuus;
– sisävesiväylien liikennöitävyys;
– ERTMS.

Or. en

Tarkistus 103
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
6 artikla

Komission teksti Tarkistus

6 artikla Poistetaan.
6 Jäsenvaltioille yhteistyöhön perustuvan 

hallinnoinnin puitteissa myönnettyjä 
varoja voidaan niiden pyynnöstä siirtää 
tukivälineen käyttöön. Komissio käyttää 

kyseisiä varoja suoraan 
varainhoitoasetuksen 62 artiklan 1 

kohdan a alakohdan mukaisesti. Kyseisiä 
varoja on käytettävä asianomaisen 

jäsenvaltion hyväksi.
Jäsenvaltioille yhteistyöhön perustuvan 
hallinnoinnin puitteissa myönnettyjä 
varoja voidaan niiden pyynnöstä siirtää 
tukivälineen käyttöön. Komissio käyttää 
kyseisiä varoja suoraan 
varainhoitoasetuksen 62 artiklan 1 
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kohdan a alakohdan mukaisesti. Kyseisiä 
varoja on käytettävä asianomaisen 
jäsenvaltion hyväksi.

Or. en

Tarkistus 104
Ville Niinistö
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioille yhteistyöhön perustuvan 
hallinnoinnin puitteissa myönnettyjä 
varoja voidaan niiden pyynnöstä siirtää 
tukivälineen käyttöön. Komissio käyttää 
kyseisiä varoja suoraan 
varainhoitoasetuksen 62 artiklan 1 
kohdan a alakohdan mukaisesti. Kyseisiä 
varoja on käytettävä asianomaisen 
jäsenvaltion hyväksi.

Tukivälineeseen kohdennettuja varoja 
voidaan jäsenvaltion pyynnöstä siirtää 
unionin rahastoihin käytettäviksi siirtoa 
pyytäneen jäsenvaltion hyväksi. Näitä 
varoja on hallinnoitava yhteistyössä 
varainhoitoasetuksen 63 artiklan 
mukaisesti. Kyseisiin varoihin sovelletaan 
vastaanottavan unionin rahaston 
sääntöjä.

Or. en

Tarkistus 105
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, 
Giorgos Georgiou, Sira Rego

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Elpymis- ja palautumistukivälineen 
täytäntöönpanoa ei saa liittää 
rakenneuudistustoimenpiteisiin taikka 
muunlaiseen vakaus- ja 
kasvusopimukseen tai EU-ohjausjaksoon 
liittyvään taloudelliseen ja poliittiseen 
ehdollisuuteen, joka saattaisi heikentää 
sosiaalisia tai työntekijöiden oikeuksia.

Or. en
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Tarkistus 106
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Elpymis- ja palautumistukivälineestä 
myönnettävä tuki täydentää muista unionin 
rahastoista ja ohjelmista myönnettävää 
tukea. Uudistus- ja investointihankkeille 
voidaan myöntää tukea muista unionin 
ohjelmista ja välineistä edellyttäen, että 
tällaisella tuella ei kateta samoja 
kustannuksia.

Elpymis- ja palautumistukivälineestä 
myönnettävä tuki voi täydentää muista 
unionin rahastoista ja ohjelmista 
myönnettävää tukea. Uudistus- ja 
investointihankkeille voidaan myöntää 
tukea muista unionin ohjelmista ja 
välineistä edellyttäen, että tällaisella tuella 
ei kateta samoja kustannuksia.

Or. en

Tarkistus 107
Ville Niinistö
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

9 artikla Poistetaan.
Toimenpiteet, joilla tukiväline kytketään 

talouden tehokkaaseen ohjaukseen ja 
hallintaan

1.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettua maksujen 
keskeyttämistä koskevaa päätöstä 
sovelletaan maksatushakemuksiin, jotka 
on toimitettu sen päivän jälkeen, jona 
päätös keskeytyksestä tehtiin.
Jäljempänä 17 artiklassa tarkoitettua 
määräajan keskeyttämistä sovelletaan sitä 
päivää seuraavasta päivästä, jona 1 
kohdassa tarkoitettu päätös tehtiin.
Jos maksut keskeytetään, sovelletaan [...] 
koskevista yhteisistä säännöksistä 
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annetun asetuksen 15 artiklan 9 kohtaa.
2.
Asianomaisia menettelyjä tai maksuja on 
jatkettava keskeyttämisen kumoamista 
seuraavana päivänä.

Or. en

Tarkistus 108
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

Ehdotus asetukseksi
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

9 artikla Poistetaan.
Toimenpiteet, joilla tukiväline kytketään 

talouden tehokkaaseen ohjaukseen ja 
hallintaan

1.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettua maksujen 
keskeyttämistä koskevaa päätöstä 
sovelletaan maksatushakemuksiin, jotka 
on toimitettu sen päivän jälkeen, jona 
päätös keskeytyksestä tehtiin.
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.
Asianomaisia menettelyjä tai maksuja on 
jatkettava keskeyttämisen kumoamista 
seuraavana päivänä.

Or. en

Tarkistus 109



PE657.162v01-00 58/144 AM\1212267FI.docx

FI

Ville Niinistö
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kunkin jäsenvaltion 
enimmäisrahoitusosuus 5 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitetun määrän 
jakomenettelyä varten lasketaan käyttäen 
liitteessä I vahvistettua menetelmää kunkin 
jäsenvaltion väestömäärän ja suhteellisen 
työttömyysasteen perusteella sekä 
käänteisessä suhteessa kunkin jäsenvaltion 
asukaskohtaiseen bruttokansantuotteeseen 
(BKT).

Kunkin jäsenvaltion 
enimmäisrahoitusosuus 5 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitetun määrän 
jakomenettelyä varten lasketaan käyttäen 
liitteessä I vahvistettua menetelmää kunkin 
jäsenvaltion väestömäärän ja suhteellisen 
työttömyysasteen perusteella sekä 
käänteisessä suhteessa kunkin jäsenvaltion 
asukaskohtaiseen bruttokansantuotteeseen 
(BKT). BKT:tä ja työttömyysastetta 
koskevissa indikaattoreissa huomioidaan 
covid-19-kriisin vaikutus.

Or. en

Tarkistus 110
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sira Rego

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos taloudellisia resursseja on 
käytettävissä, komissio voi järjestää 
ehdotuspyyntöjä 31 päivän joulukuuta 
2022 ja 31 päivän joulukuuta 2024 välisenä 
aikana EU-ohjausjakson aikataulun 
mukaisesti. Tätä varten se julkaisee 
ohjeellisen aikataulun kyseisellä kaudella 
järjestettävistä ehdotuspyynnöistä ja 
ilmoittaa kussakin ehdotuspyynnössä 
jaettavissa olevan määrän. Kukin 
jäsenvaltio voi ehdottaa saavansa elpymis- 
ja palautumissuunnitelman 
täytäntöönpanoa varten enintään sille 
osoitettua osuutta vastaavan määrän 
liitteessä I tarkoitetusta käytettävissä 
olevasta määrästä.

2. Jos taloudellisia resursseja on 
käytettävissä, komissio voi järjestää 
ehdotuspyyntöjä 31 päivän joulukuuta 
2022 ja 31 päivän joulukuuta 2024 välisenä 
aikana ja se ilmoittaa kussakin 
ehdotuspyynnössä jaettavissa olevan 
määrän. Kukin jäsenvaltio voi ehdottaa 
saavansa elpymis- ja 
palautumissuunnitelman täytäntöönpanoa 
varten enintään sille osoitettua osuutta 
vastaavan määrän liitteessä I tarkoitetusta 
käytettävissä olevasta määrästä.
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Or. en

Tarkistus 111
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Asianomaisen jäsenvaltion 
elpymis- ja palautumissuunnitelmalle 
myönnettävä lainatuki ei saa olla suurempi 
kuin elpymis- ja palautumissuunnitelman, 
sellaisena kuin se on tarvittaessa 
tarkistettuna, kokonaiskustannusten ja 10 
artiklassa tarkoitetun 
enimmäisrahoitusosuuden välinen erotus. 
Kullekin jäsenvaltiolle myönnettävän 
lainan enimmäismäärä saa olla enintään 
4,7 prosenttia maan bruttokansantulosta.

4. Asianomaisen jäsenvaltion 
elpymis- ja palautumissuunnitelmalle 
myönnettävä lainatuki ei saa olla suurempi 
kuin sen osuus 5 artiklan 1 kohdan b 
alakohdassa tarkoitetusta, liitteessä I 
vahvistettua menetelmää käyttäen 
lasketusta määrästä.

Or. en

Tarkistus 112
Ville Niinistö
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Jäsenvaltioiden on varmistettava 
SEU-sopimuksen 2 artiklassa 
[oikeusvaltioperiaate] vahvistettujen 
unionin arvojen noudattaminen 
voidakseen saada rahoitusta 
tukivälineestä.

Or. en

Tarkistus 113
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sira Rego
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Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on 4 artiklassa 
vahvistettujen tavoitteiden mukaisesti 
laadittava kansalliset elpymis- ja 
palautumissuunnitelmat. Näissä 
suunnitelmissa on esitettävä asianomaisen 
jäsenvaltion uudistus- ja investointiohjelma 
seuraaviksi neljäksi vuodeksi. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmiin, jotka voivat 
saada rahoitusta tästä tukivälineestä, on 
sisällyttävä toimenpiteitä uudistusten ja 
julkisten investointihankkeiden 
toteuttamiseksi johdonmukaisen paketin 
puitteissa.

1. Jäsenvaltioiden on 4 artiklassa 
vahvistettujen tavoitteiden mukaisesti 
laadittava kansalliset elpymis- ja 
palautumissuunnitelmat. Näissä 
suunnitelmissa on esitettävä asianomaisen 
jäsenvaltion uudistus- ja investointiohjelma 
seuraaviksi neljäksi vuodeksi. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmiin, jotka voivat 
saada rahoitusta tästä tukivälineestä, 
voidaan sisällyttää toimenpiteitä 
uudistusten toteuttamiseksi ja niihin on 
sisällyttävä julkisia investointihankkeita 
johdonmukaisen paketin puitteissa.

Or. en

Tarkistus 114
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on 4 artiklassa 
vahvistettujen tavoitteiden mukaisesti 
laadittava kansalliset elpymis- ja 
palautumissuunnitelmat. Näissä 
suunnitelmissa on esitettävä asianomaisen 
jäsenvaltion uudistus- ja investointiohjelma 
seuraaviksi neljäksi vuodeksi. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmiin, jotka voivat 
saada rahoitusta tästä tukivälineestä, on 
sisällyttävä toimenpiteitä uudistusten ja 
julkisten investointihankkeiden 
toteuttamiseksi johdonmukaisen paketin 
puitteissa.

1. Jäsenvaltioiden on 4 artiklassa 
vahvistettujen tavoitteiden mukaisesti 
laadittava kansalliset elpymis- ja 
palautumissuunnitelmat. Näissä 
suunnitelmissa on esitettävä asianomaisen 
jäsenvaltion uudistus- ja investointiohjelma 
seuraaviksi neljäksi vuodeksi. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmiin, jotka voivat 
saada rahoitusta tästä tukivälineestä, on 
sisällyttävä toimenpiteitä uudistusten ja 
julkisten investointihankkeiden 
toteuttamiseksi johdonmukaisen paketin 
puitteissa siten, että pystytään saamaan 
käyttöön myös yksityisiä investointeja.

Or. en
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Tarkistus 115
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on 4 artiklassa 
vahvistettujen tavoitteiden mukaisesti 
laadittava kansalliset elpymis- ja 
palautumissuunnitelmat. Näissä 
suunnitelmissa on esitettävä asianomaisen 
jäsenvaltion uudistus- ja investointiohjelma 
seuraaviksi neljäksi vuodeksi. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmiin, jotka voivat 
saada rahoitusta tästä tukivälineestä, on 
sisällyttävä toimenpiteitä uudistusten ja 
julkisten investointihankkeiden 
toteuttamiseksi johdonmukaisen paketin 
puitteissa.

1. Jäsenvaltioiden on 4 artiklassa 
vahvistettujen tavoitteiden mukaisesti 
laadittava kansalliset elpymis- ja 
palautumissuunnitelmat. Näissä 
suunnitelmissa on esitettävä asianomaisen 
jäsenvaltion uudistus- ja investointiohjelma 
31 päivään joulukuuta 2024 saakka. 
Elpymis- ja palautumissuunnitelmiin, jotka 
voivat saada rahoitusta tästä tukivälineestä, 
on sisällyttävä toimenpiteitä uudistusten ja 
julkisten investointihankkeiden 
toteuttamiseksi johdonmukaisen paketin 
puitteissa.

Or. en

Tarkistus 116
Ville Niinistö
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 

2. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien on muodostettava 
johdonmukainen kokonaisuus EU-
ohjausjakson ja Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman yhteydessä 
yksilöityjen asiaankuuluvien 
maakohtaisten haasteiden ja prioriteettien 
ja erityisesti vihreään siirtymään kohti 
ilmastoneutraaliutta vuoteen 2050 
mennessä ja avoimeen, kestävään ja 
osallistavaan digitaaliseen muutokseen 
liittyvien tai niistä johtuvien prioriteettien 
kanssa. Elpymis- ja 
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kansallisiin uudistusohjelmiin, asetuksen 
(EU) 2018/1999 mukaisiin kansallisiin 
energia- ja ilmastosuunnitelmiinsa21ja 
niiden päivityksiin, oikeudenmukaisen 
siirtymän rahaston mukaisiin alueellisiin 
oikeudenmukaista siirtymää koskeviin 
suunnitelmiin22sekä unionin rahastojen 
mukaisiin kumppanuussopimuksiin ja 
toimenpideohjelmiin.

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 ilmastosuunnitelmiinsa ja 
niiden päivityksiin, oikeudenmukaisen 
siirtymän rahaston mukaisiin alueellisiin 
oikeudenmukaista siirtymää koskeviin 
suunnitelmiin, vihreän kehityksen 
ohjelman tavoitteisiin sekä unionin 
rahastojen mukaisiin 
kumppanuussopimuksiin ja 
toimenpideohjelmiin. Tukivälineestä 
tuetaan ainoastaan toimia, jotka eivät 
aiheuta ympäristötavoitteille merkittävää 
haittaa ja joissa noudatetaan 
vähimmäistason suojatoimia koskevia 
vaatimuksia, sellaisina kuin ne 
määritellään asetuksessa (EU) 2020/852 
[luokitusjärjestelmäasetus].

_________________
21 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/1999, annettu 11 
päivänä joulukuuta 2018, energiaunionin 
ja ilmastotoimien hallinnosta.
22 […]

Or. en

Tarkistus 117
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sira Rego

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 

2. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien on muodostettava 
johdonmukainen kokonaisuus 
asiaankuuluvien maakohtaisten 
sosiaalisten haasteiden ja prioriteettien 
sekä sosiaalisesti oikeudenmukaisen 
vihreän siirtymän ja digitaalisen 
muutoksen kanssa. Elpymis- ja 
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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 ilmastosuunnitelmiinsa21ja 
niiden päivityksiin, oikeudenmukaisen 
siirtymän rahaston mukaisiin alueellisiin 
oikeudenmukaista siirtymää koskeviin 
suunnitelmiin22sekä unionin rahastojen 
mukaisiin kumppanuussopimuksiin ja 
toimenpideohjelmiin.

palautumissuunnitelmien on muodostettava 
johdonmukainen kokonaisuus niiden 
tietojen kanssa, jotka jäsenvaltiot ovat 
sisällyttäneet asetuksen (EU) 2018/1999 
mukaisiin kansallisiin energia- ja 
ilmastosuunnitelmiinsa21 ja niiden 
päivityksiin, oikeudenmukaisen siirtymän 
rahaston mukaisiin alueellisiin 
oikeudenmukaista siirtymää koskeviin 
suunnitelmiin22 sekä unionin rahastojen 
mukaisiin kumppanuussopimuksiin ja 
toimenpideohjelmiin.

_________________ _________________
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 […]

Or. en

Tarkistus 118
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Simona Bonafè

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) 

2. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien on muodostettava 
johdonmukainen kokonaisuus ja 
varmistettava synergiat niiden tietojen 
kanssa, jotka jäsenvaltiot ovat sisällyttäneet 
asetuksen (EU) 2018/1999 mukaisiin 
kansallisiin energia- ja 
ilmastosuunnitelmiinsa21 ja niiden 
päivityksiin, oikeudenmukaisen siirtymän 
rahaston mukaisiin alueellisiin 
oikeudenmukaista siirtymää koskeviin 
suunnitelmiin22 sekä unionin rahastojen 
mukaisiin kumppanuussopimuksiin ja 
toimenpideohjelmiin, sekä muiden 
unionin rahastojen ja ohjelmien 
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2018/1999 mukaisiin kansallisiin energia- 
ja ilmastosuunnitelmiinsa21ja niiden 
päivityksiin, oikeudenmukaisen siirtymän 
rahaston mukaisiin alueellisiin 
oikeudenmukaista siirtymää koskeviin 
suunnitelmiin22sekä unionin rahastojen 
mukaisiin kumppanuussopimuksiin ja 
toimenpideohjelmiin.

painopisteiden ja tavoitteiden, EU-
ohjausjakson mukaisten kansallisten 
uudistusohjelmien ja EU-ohjausjakson 
yhteydessä yksilöityjen asiaankuuluvien 
maakohtaisten haasteiden ja prioriteettien 
kanssa ja erityisesti vihreään siirtymään 
ja digitaaliseen muutokseen liittyvien tai 
niistä johtuvien prioriteettien kanssa.

_________________ _________________
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 […]

Or. en

Perustelu

Elpymis- ja palautumissuunnitelmien pääpainopisteenä olisi oltava elpyminen, 
palautumiskyky, kasvu, työllisyys sekä vihreä siirtymä ja digitaalinen muutos. Yhteensopivuus 
EU-ohjausjakson kanssa on hyödyksi, mutta se ei saisi olla ensimmäinen noudatettava 
kriteeri.

Tarkistus 119
Marco Dreosto, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, Thierry Mariani, 
Jérôme Rivière, Joëlle Mélin

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 

2. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien on muodostettava 
johdonmukainen kokonaisuus 
asiaankuuluvien maakohtaisten haasteiden 
ja prioriteettien ja erityisesti kansalliseen 
teolliseen suuntautumiseen, pk-yrityksiä 
hyödyttävään vihreään siirtymään ja 
digitaaliseen muutokseen, globaalia 
eurooppalaista riippumattomuutta 
edistäviin strategisiin aloihin ja 
kilpailukykyyn suhteessa kolmansiin 
maihin liittyvien tai niistä johtuvien 
prioriteettien kanssa.
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uudistusohjelmiin, asetuksen (EU) 
2018/1999 mukaisiin kansallisiin energia- 
ja ilmastosuunnitelmiinsa21ja niiden 
päivityksiin, oikeudenmukaisen siirtymän 
rahaston mukaisiin alueellisiin 
oikeudenmukaista siirtymää koskeviin 
suunnitelmiin22sekä unionin rahastojen 
mukaisiin kumppanuussopimuksiin ja 
toimenpideohjelmiin.

_________________
21 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/1999, annettu 11 
päivänä joulukuuta 2018, energiaunionin 
ja ilmastotoimien hallinnosta.
22 […]

Or. en

Tarkistus 120
François-Xavier Bellamy
PPE-ryhmän puolesta

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 ilmastosuunnitelmiinsa21ja 
niiden päivityksiin, oikeudenmukaisen 
siirtymän rahaston mukaisiin alueellisiin 
oikeudenmukaista siirtymää koskeviin 
suunnitelmiin22sekä unionin rahastojen 

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 ja EU:n 
strategisen riippumattomuuden 
lujittamiseen liittyvien 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 
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mukaisiin kumppanuussopimuksiin ja 
toimenpideohjelmiin.

oikeudenmukaista siirtymää koskeviin 
suunnitelmiin22 sekä unionin rahastojen 
mukaisiin kumppanuussopimuksiin ja 
toimenpideohjelmiin. Suunnitelmien on 
myös mahdollistettava investoinnit 
tulevaisuuteen suuntautuneisiin 
hyödykkeisiin, teknologioihin ja 
infrastruktuureihin EU:n pitkän 
aikavälin palautumiskyvyn ja 
kilpailukyvyn varmistamiseksi.

_________________ _________________
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 […]

Or. en

Tarkistus 121
Pietro Fiocchi

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 ilmastosuunnitelmiinsa21ja 
niiden päivityksiin, oikeudenmukaisen 
siirtymän rahaston mukaisiin alueellisiin 
oikeudenmukaista siirtymää koskeviin 
suunnitelmiin22sekä unionin rahastojen 

2. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien on muodostettava 
johdonmukainen kokonaisuus EU-
ohjausjakson yhteydessä yksilöityjen 
asiaankuuluvien maakohtaisten haasteiden 
ja prioriteettien ja erityisesti vihreään 
siirtymään ja digitaaliseen muutokseen 
sekä pk-yritysten, mukaan lukien 
mikroyritykset, tukemiseen 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 
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mukaisiin kumppanuussopimuksiin ja 
toimenpideohjelmiin.

oikeudenmukaista siirtymää koskeviin 
suunnitelmiin22 sekä unionin rahastojen 
mukaisiin kumppanuussopimuksiin ja 
toimenpideohjelmiin.

_________________ _________________
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 […]

Or. en

Tarkistus 122
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Martin Hojsík, Bart Groothuis, Mauri 
Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Martina Dlabajová, Valérie Hayer

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 ilmastosuunnitelmiinsa21ja 
niiden päivityksiin, oikeudenmukaisen 
siirtymän rahaston mukaisiin alueellisiin 
oikeudenmukaista siirtymää koskeviin 
suunnitelmiin22sekä unionin rahastojen 
mukaisiin kumppanuussopimuksiin ja 
toimenpideohjelmiin.

2. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien on muodostettava 
johdonmukainen kokonaisuus EU-
ohjausjakson yhteydessä yksilöityjen 
asiaankuuluvien maakohtaisten haasteiden 
ja prioriteettien ja erityisesti 3 artiklassa 
lueteltuihin politiikanaloihin liittyvien 
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 
suunnitelmiin22 sekä unionin rahastojen 
mukaisiin kumppanuussopimuksiin ja 
toimenpideohjelmiin.

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Tarkistus 123
Angelika Niebler

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio avustaa jäsenvaltioita 
niiden kansallisten elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien laatimisessa 
antamalla ei-tyhjentävän luettelon 
Euroopan laajuisista hankkeista, joilla 
erityisesti tavoitellaan tässä asetuksessa 
vahvistettuja tavoitteita, kuten 
tulevaisuuteen suuntautunut 
huipputeknologian infrastruktuuri 
viestintä- ja tietotekniikan alalla, 
vähähiiliset energiaverkot, eurooppalaiset 
kuljetus- ja liikennejärjestelmät sekä 
teknologia sairaanhoidon ja 
terveydenhuollon samoin kuin 
avaruusteollisuuden ja puolustuksen 
aloilla.

Or. en

Tarkistus 124
Ville Niinistö
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmiin ei saa sisältyä 



AM\1212267FI.docx 69/144 PE657.162v01-00

FI

investointeja, jotka liittyvät
a) fossiilisten polttoaineiden tuotantoon, 
käsittelyyn, jakeluun, varastointiin tai 
polttamiseen;
b) ydinvoimaloiden käytöstäpoistoon, 
käyttöön, mukauttamiseen tai 
rakentamiseen;
c) jätteen sijoittamiseen kaatopaikoille ja 
jätteenpolttolaitoksiin;
d) lentoasemainfrastruktuuriin 
syrjäisimpiä alueita lukuun ottamatta.

Or. en

Tarkistus 125
Martin Hojsík, Morten Petersen, Ivars Ijabs

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tämän asetuksen 15 artiklan 
mukaisesti hyväksyttyjen kansallisten 
elpymis- ja palautumissuunnitelmien on 
muodostettava johdonmukainen 
kokonaisuus EU:n ilmasto- ja 
ympäristötavoitteiden kanssa, mukaan 
lukien asetus puitteiden vahvistamisesta 
ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi ja 
asetuksen (EU) 2018/1999 muuttamisesta 
(eurooppalainen ilmastolaki), ja tämän 
asetuksen mukaisesti laadittujen ”ei 
merkittävää haittaa” -periaatetta 
koskevien suuntaviivojen kanssa.

Or. en

Tarkistus 126
Josianne Cutajar

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Asianomaisen jäsenvaltion 
esittämän elpymis- ja 
palautumissuunnitelman on oltava kyseisen 
jäsenvaltion kansallisen uudistusohjelman 
liitteenä, ja se on toimitettava virallisesti 
viimeistään 30 päivänä huhtikuuta. 
Jäsenvaltio voi toimittaa 
suunnitelmaluonnoksen edellisen vuoden 
lokakuun 15 päivästä alkaen yhdessä 
seuraavan vuoden talousarvioesityksen 
kanssa.

2. Asianomaisen jäsenvaltion 
esittämän elpymis- ja 
palautumissuunnitelman on oltava kyseisen 
jäsenvaltion kansallisen uudistusohjelman 
liitteenä, ja se on toimitettava virallisesti 
minä tahansa ajankohtana tämän 
asetuksen voimaantulon jälkeen, 
kuitenkin viimeistään 31 päivänä elokuuta 
2024. Jäsenvaltio voi toimittaa 
suunnitelmaluonnoksen alkaen kuusi 
kuukautta ennen elpymis- ja 
palautumissuunnitelman virallista 
toimittamista yhdessä asiaankuuluvien 
talousarvioesitystä koskevien tietojen 
kanssa.

Or. en

Tarkistus 127
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Asianomaisen jäsenvaltion 
esittämän elpymis- ja 
palautumissuunnitelman on oltava 
kyseisen jäsenvaltion kansallisen 
uudistusohjelman liitteenä, ja se on 
toimitettava virallisesti viimeistään 30 
päivänä huhtikuuta. Jäsenvaltio voi 
toimittaa suunnitelmaluonnoksen edellisen 
vuoden lokakuun 15 päivästä alkaen 
yhdessä seuraavan vuoden 
talousarvioesityksen kanssa.

2. Asianomaisen jäsenvaltion esittämä 
elpymis- ja palautumissuunnitelma on 
toimitettava virallisesti viimeistään 
kolmen kuukauden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta. Jäsenvaltio voi 
toimittaa suunnitelmaluonnoksen alkaen 
15 päivästä lokakuuta 2020.

Or. en

Tarkistus 128
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sira Rego

Ehdotus asetukseksi
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15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Asianomaisen jäsenvaltion 
esittämän elpymis- ja 
palautumissuunnitelman on oltava 
kyseisen jäsenvaltion kansallisen 
uudistusohjelman liitteenä, ja se on 
toimitettava virallisesti viimeistään 30 
päivänä huhtikuuta. Jäsenvaltio voi 
toimittaa suunnitelmaluonnoksen edellisen 
vuoden lokakuun 15 päivästä alkaen 
yhdessä seuraavan vuoden 
talousarvioesityksen kanssa.

2. Jäsenvaltion esittämä elpymis- ja 
palautumissuunnitelma on toimitettava 
virallisesti viimeistään 30 päivänä 
huhtikuuta. Jäsenvaltio voi toimittaa 
suunnitelmaluonnoksen edellisen vuoden 
lokakuun 15 päivästä alkaen yhdessä 
seuraavan vuoden talousarvioesityksen 
kanssa.

Or. en

Tarkistus 129
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Simona Bonafè

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Asianomaisen jäsenvaltion 
esittämän elpymis- ja 
palautumissuunnitelman on oltava 
kyseisen jäsenvaltion kansallisen 
uudistusohjelman liitteenä, ja se on 
toimitettava virallisesti viimeistään 30 
päivänä huhtikuuta. Jäsenvaltio voi 
toimittaa suunnitelmaluonnoksen edellisen 
vuoden lokakuun 15 päivästä alkaen 
yhdessä seuraavan vuoden 
talousarvioesityksen kanssa.

2. Asianomaisen jäsenvaltion esittämä 
elpymis- ja palautumissuunnitelma on 
toimitettava virallisesti yhdessä kyseisen 
jäsenvaltion kansallisen uudistusohjelman 
kanssa viimeistään 30 päivänä huhtikuuta. 
Jäsenvaltio voi toimittaa 
suunnitelmaluonnoksen edellisen vuoden 
lokakuun 15 päivästä alkaen yhdessä 
seuraavan vuoden talousarvioesityksen 
kanssa.

Or. en

Perustelu

Elpymis- ja palautumissuunnitelmien pääpainopisteenä olisi oltava elpyminen, 
palautumiskyky, kasvu, työllisyys sekä vihreä siirtymä ja digitaalinen muutos. Yhteensopivuus 
EU-ohjausjakson kanssa on hyödyksi, mutta se ei saisi olla ensimmäinen noudatettava 
kriteeri. Sen vuoksi elpymis- ja palautumissuunnitelman olisi oltava itsenäinen asiakirja eikä 
kansallisen uudistusohjelman liite.
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Tarkistus 130
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, 
Giorgos Georgiou, Sira Rego

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) selvitys siitä, mitä toimia aiotaan 
toteuttaa EU-ohjausjakson yhteydessä 
yksilöityjen asiaankuuluvien 
maakohtaisten haasteiden ja 
painopisteiden osalta;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 131
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) selvitys siitä, mitä toimia aiotaan 
toteuttaa EU-ohjausjakson yhteydessä 
yksilöityjen asiaankuuluvien 
maakohtaisten haasteiden ja 
painopisteiden osalta;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Elpymis- ja palautumissuunnitelmien pääpainopisteenä olisi oltava elpyminen, 
palautumiskyky, kasvu, työllisyys sekä vihreä siirtymä ja digitaalinen muutos. Yhteensopivuus 
EU-ohjausjakson kanssa on hyödyksi, mutta se ei saisi olla ensimmäinen noudatettava 
kriteeri. Tämä kohta siirretään sen vuoksi jäljemmäksi.

Tarkistus 132
Martin Hojsík, Morten Petersen, Ivars Ijabs

Ehdotus asetukseksi
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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 kasvupotentiaalia, 
työpaikkojen syntymistä sekä taloudellisen 
ja sosiaalisen palautumiskyvyn 
lujittumista, kriisin taloudellisten ja 
sosiaalisten vaikutusten lieventämistä sekä 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden ja lähentymisen 
lisääntymistä ja noudatetaanko siinä 
tämän asetuksen mukaisesti laadittuja ”ei 
merkittävää haittaa” -periaatetta koskevia 
suuntaviivoja;

Or. en

Tarkistus 133
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica

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 kasvupotentiaalia, 
työpaikkojen syntymistä, taloudellisen ja 
sosiaalisen palautumiskyvyn sekä 
teollisten ekosysteemien ja strategisten 
arvoketjujen lujittumista, kriisin 
taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten 
lieventämistä sekä taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden ja lähentymisen 
lisääntymistä niin, että samalla 
varmistetaan tasapuoliset 
toimintaedellytykset sisämarkkinoilla ja 
unionin strateginen riippumattomuus;

Or. en

Tarkistus 134
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Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, 
Giorgos Georgiou, Sira Rego

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 kasvupotentiaalia, 
laadukkaiden työpaikkojen syntymistä, 
julkisia palveluja, sosiaalisia oikeuksia 
sekä taloudellisen ja sosiaalisen 
palautumiskyvyn lujittumista, kriisin 
taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten 
lieventämistä sekä taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden ja lähentymisen 
lisääntymistä;

Or. en

Tarkistus 135
Josianne Cutajar

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 kasvupotentiaalia, 
työpaikkojen syntymistä sekä taloudellisen 
ja sosiaalisen palautumiskyvyn 
lujittumista, kriisin taloudellisten ja 
sosiaalisten vaikutusten lieventämistä sekä 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden ja lähentymisen 
lisääntymistä sekä sukupuolten tasa-
arvoa;

Or. en

Tarkistus 136
Marco Dreosto, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, Thierry Mariani, 
Jérôme Rivière, Joëlle Mélin
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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 kasvupotentiaalia, 
työpaikkojen syntymistä, nuorten 
työllistymistä sekä taloudellisen ja 
sosiaalisen palautumiskyvyn lujittumista, 
kriisin kokonaisvaikutusten lieventämistä 
strategisilla teollisuudenaloilla ja pk-
yritysten kannalta sekä taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden ja lähentymisen 
lisääntymistä;

Or. en

Tarkistus 137
François-Xavier Bellamy
PPE-ryhmän puolesta

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 unionin strategista 
riippumattomuutta, kilpailukykyä, 
tulevaisuuteen suuntautuneita 
teknologioita, jäsenvaltion 
kasvupotentiaalia, erityisesti pk-yritysten 
kannalta, työpaikkojen syntymistä sekä 
taloudellisen ja sosiaalisen 
palautumiskyvyn lujittumista, kriisin 
taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten 
lieventämistä sekä taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden ja lähentymisen 
lisääntymistä;

Or. en
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Tarkistus 138
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
Pérez, Martin Hojsík, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, 
Martina Dlabajová, Valérie Hayer

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 kasvupotentiaalia, 
työpaikkojen syntymistä sekä taloudellisen 
ja sosiaalisen palautumiskyvyn 
lujittumista, kriisin taloudellisten ja 
sosiaalisten vaikutusten lieventämistä 
keskittyen erityisesti kriisistä eniten 
kärsineisiin pk-yrityksiin ja 
mikroyrityksiin sekä taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden ja lähentymisen 
lisääntymistä;

Or. en

Tarkistus 139
Pietro Fiocchi

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 kasvupotentiaalia, 
työpaikkojen syntymistä, tukea pk-
yrityksille, mukaan lukien mikroyritykset, 
sekä taloudellisen ja sosiaalisen 
palautumiskyvyn lujittumista, kriisin 
taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten 
lieventämistä sekä taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden ja lähentymisen 
lisääntymistä;

Or. en
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Tarkistus 140
Martin Hojsík, Morten Petersen

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

Komission teksti Tarkistus

b a) tapauksissa, joissa tukivälinettä 
käytetään tukemaan jotakin yritystä 
runsashiilisellä alalla, jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava, miten yritys aikoo sovittaa 
liiketoimintamallinsa yhteen Pariisin 
ilmastosopimuksen ja siihen liittyvien 
EU:n ilmasto- ja ympäristötavoitteiden 
kanssa, myös yrityksen 
siirtymäsuunnitelmien julkistamisen 
kautta;

Or. en

Tarkistus 141
Ville Niinistö
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 vihreän siirtymän ja siitä johtuvien 
haasteiden kannalta, mukaan lukien

i) johdonmukaisuus EU:n 
ilmastoneutraaliuden tavoitteen kanssa ja 
niiden vaikutus uuteen unionin 
ilmastotavoitteeseen vuodeksi 2030 ja 
energiaunionin hallinnosta annetun 
asetuksen (asetus (EU) 2018/1999) 4 
artiklassa tarkoitettuihin kansallisiin 
tavoitteisiin;
ii) perustelut sille, että toimet eivät 
aiheuttaisi lukkiutumista hiili-
intensiivisiin omaisuuseriin eivätkä 
haittaisi hiilettömien vaihtoehtojen 
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käyttöönottoa;
iii) suhde kansallisiin energia- ja 
ilmastosuunnitelmiin ja niiden 
mahdollisiin päivityksiin;

Or. en

Tarkistus 142
Martin Hojsík, Morten Petersen, Ivars Ijabs

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 vihreän siirtymän ja digitaalisen 
muutoksen tai niistä johtuvien haasteiden 
kannalta, mukaan lukien tiedot siitä, miten 
ne edistävät niiden tavoitteiden 
saavuttamista, jotka on vahvistettu 
asetuksessa puitteiden vahvistamisesta 
ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi ja 
asetuksen (EU) 2018/1999 muuttamisesta 
(eurooppalainen ilmastolaki), ja miten ne 
tukevat asetuksessa (EU) 2020/852 
(luokitusjärjestelmäasetus) vahvistettujen 
kriteerien mukaisia kestäviä sijoituksia;

Or. en

Tarkistus 143
Marco Dreosto, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, Thierry Mariani, 
Jérôme Rivière, Joëlle Mélin

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 

c) selvitys siitä, mikä merkitys 
suunnitelman toimenpiteillä odotetaan 
olevan elinkeinoelämän ja pk-yritysten 
elpymisen kannalta keskeisillä 
kansallisilla aloilla ja tulevasta vihreästä 
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kannalta; siirtymästä ja digitaalisesta muutoksesta 
aiheutuviin uusiin haasteisiin 
vastaamisen kannalta;

Or. en

Tarkistus 144
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sira Rego

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 sosiaalisesti oikeudenmukaisen 
vihreän siirtymän ja digitaalisen 
muutoksen tai niistä johtuvien haasteiden 
kannalta;

Or. en

Tarkistus 145
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar

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 vihreän siirtymän ja 
oikeudenmukaisen digitaalisen muutoksen 
tai niistä johtuvien haasteiden kannalta;

Or. en

Perustelu

Oikeudenmukaisen siirtymän periaatetta, jonka mukaan ketään ei jätetä jälkeen, olisi 
sovellettava myös vihreään siirtymään ja digitaaliseen muutokseen.
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Tarkistus 146
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
Pérez, Martin Hojsík, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, 
Martina Dlabajová, Valérie Hayer

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 vihreän siirtymän tai siitä johtuvien 
haasteiden kannalta;

Or. en

Tarkistus 147
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
Pérez, Martin Hojsík, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, 
Martina Dlabajová, Valérie Hayer

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

Komission teksti Tarkistus

c a) selvitys siitä, mikä merkitys 
suunnitelman toimenpiteillä odotetaan 
olevan digitaalisen murroksen kannalta, 
keskittyen erityisesti EU:n teollisuuteen, 
tutkimuksen tukemiseen ja teknologian 
käyttöönottoon sellaisilla aloilla kuin 
tekoäly, 5G ja data, tai siitä johtuvien 
haasteiden, kuten esimerkiksi 
työntekijöiden täydennys- ja 
uudelleenkoulutuksen, kannalta;

Or. en

Tarkistus 148
Ville Niinistö
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

c a) selvitys siitä, miten jäsenvaltio 
noudattaa elvytys- ja 
palautumissuunnitelmassa ”ei 
merkittävää haittaa” -periaatetta;

Or. en

Tarkistus 149
François-Xavier Bellamy
PPE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

c a) tulokselliset toimenpiteet unionin 
rahoituksen näkyvyyden ja edunsaajien 
läpinäkyvyyden varmistamiseksi; sellaisen 
digitaalisen seurantajärjestelmän 
perustaminen unionin varoille, jonka 
Euroopan komissio ottaa käyttöön;

Or. en

Tarkistus 150
Christian Ehler

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

Komission teksti Tarkistus

c a) selvitys siitä, miten suunnitelma 
lujittaa keskeisiä strategioita, jotka 
koskevat erityisesti Euroopan yhteistä 
etua koskevia tärkeitä hankkeita (IPCEI), 
eurooppalaisia pk-yrityksiä koskevaa 
strategiaa, kiertotaloutta, keskeisiin 
teknologioihin liittyvää tutkimusta ja 
innovointia, nykyaikaista 
terveydenhuoltoalaa, puolustusta ja 
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muuttoliikettä;

Or. en

Tarkistus 151
François-Xavier Bellamy
PPE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

c b) selvitys siitä, miten suunnitelma 
lujittaa keskeisiä strategioita, jotka 
koskevat erityisesti Euroopan yhteistä 
etua koskevia tärkeitä hankkeita (IPCEI), 
eurooppalaisia pk-yrityksiä koskevaa 
strategiaa, kiertotaloutta, keskeisiin 
teknologioihin liittyvää tutkimusta ja 
innovointia, nykyaikaista 
terveydenhuoltoalaa, puolustusta, 
avaruusteollisuutta, turvallisia yhteyksiä 
ja muuttoliikettä;

Or. en

Tarkistus 152
Christian Ehler

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

Komission teksti Tarkistus

c b) selvitys siitä, miten suunnitelma 
sopii yhteen ja on johdonmukainen 
unionin keskeisten rahoitusohjelmien, 
kuten Horisontti Eurooppa -ohjelman, 
Digitaalinen Eurooppa -ohjelman, 
oikeudenmukaisen siirtymän rahaston, 
Verkkojen Eurooppa -välineen, 
rakennerahastojen, avaruusohjelman, 
Euroopan puolustusrahaston ja 
InvestEU-ohjelman, kanssa;
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Or. en

Tarkistus 153
Ville Niinistö
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

c b) selvitys siitä, miten 
sukupuolinäkökulma valtavirtaistetaan 
koko suunnitelmaan ja miten se edistää 
sukupuolinäkökulmasta tasapainoista 
kasvua ja työpaikkojen luomista;

Or. en

Tarkistus 154
François-Xavier Bellamy
PPE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

c c) osoitus siitä, että suunnitelman 
mukaisesti tehtävät investoinnit 
kohdistuvat tulevaan suhdannejaksoon ja 
keskittyvät niihin toimintoihin, 
teknologioihin ja teollisuudenaloihin, 
jotka ovat merkityksellisimpiä tulevien 
haasteiden ratkaisemiseksi;

Or. en

Tarkistus 155
Ville Niinistö
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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



PE657.162v01-00 84/144 AM\1212267FI.docx

FI

Komission teksti Tarkistus

c c) selvitys siitä, miten jäsenvaltio 
noudattaa SEU-sopimuksen 2 artiklassa 
vahvistettuja unionin arvoja;

Or. en

Tarkistus 156
Ville Niinistö
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

c d) selvitys siitä, mikä merkitys 
suunnitelman toimenpiteillä odotetaan 
olevan avoimen, kestävän ja osallistavan 
digitaalisen muutoksen kannalta, mukaan 
lukien digitaalisen tasa-arvon, 
digitaalisen saavutettavuuden, avoimiin 
ohjelmistoihin ja avoimiin laitteistoihin 
perustuvien ratkaisujen sekä 
henkilötietojen suojan edistäminen;

Or. en

Tarkistus 157
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) uudistusten toteuttamisen 
suunnitellut välitavoitteet, tavoitteet ja 
alustava aikataulu enintään neljän vuoden 
ajalle sekä vastaavat tiedot investoinneista 
enintään seitsemän vuoden ajalle;

d) uudistusten toteuttamisen 
suunnitellut välitavoitteet, tavoitteet ja 
alustava aikataulu 31 päivään joulukuuta 
2024 ulottuvalle ajalle sekä vastaavat 
tiedot investoinneista 31 päivään 
joulukuuta 2027 ulottuvalle ajalle;

Or. en
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Tarkistus 158
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) elpymis- ja 
palautumissuunnitelman kattamien 
uudistusten ja investointien arvioidut 
kokonaiskustannukset (jäljempänä myös 
’elpymis- ja palautumissuunnitelman 
arvioidut kokonaiskustannukset’) 
perusteluineen sekä tieto siitä, miksi ne 
ovat oikeassa suhteessa odotettuun talous- 
ja työllisyysvaikutukseen;

f) elpymis- ja 
palautumissuunnitelman kattamien 
uudistusten ja investointien arvioidut 
yksikkö- ja kokonaiskustannukset 
(jäljempänä myös ’elpymis- ja 
palautumissuunnitelman arvioidut 
kustannukset’) perusteluineen sekä tieto 
siitä, miksi ne ovat oikeassa suhteessa 
odotettuun talous- ja 
työllisyysvaikutukseen;

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden ei pitäisi antaa tietoja pelkästään elpymis- ja palautumissuunnitelman 
kokonaiskustannuksista vaan kaikkien uudistusten ja investointien kustannuksista, jotta asiaa 
on mahdollista arvioida paremmin.

Tarkistus 159
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sira Rego

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) elpymis- ja 
palautumissuunnitelman kattamien 
uudistusten ja investointien arvioidut 
kokonaiskustannukset (jäljempänä myös 
’elpymis- ja palautumissuunnitelman 
arvioidut kokonaiskustannukset’) 
perusteluineen sekä tieto siitä, miksi ne 
ovat oikeassa suhteessa odotettuun talous- 
ja työllisyysvaikutukseen;

f) elpymis- ja 
palautumissuunnitelman kattamien 
uudistusten ja investointien arvioidut 
kokonaiskustannukset (jäljempänä myös 
’elpymis- ja palautumissuunnitelman 
arvioidut kokonaiskustannukset’) 
perusteluineen sekä tieto siitä, miten se 
vaikuttaa talouteen, sosiaalisiin 
oikeuksiin ja laadukkaisiin työpaikkoihin;
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Or. en

Tarkistus 160
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) elpymis- ja 
palautumissuunnitelman 
johdonmukaisuuden perustelut;

i) perustelut elpymis- ja 
palautumissuunnitelman 
johdonmukaisuudelle ja sen 
yhdenmukaisuudelle EU-ohjausjakson 
yhteydessä yksilöityjen asiaankuuluvien 
maakohtaisten haasteiden ja 
painopisteiden kanssa;

Or. en

Perustelu

Elpymis- ja palautumissuunnitelmien pääpainopisteenä olisi oltava elpyminen, 
palautumiskyky, kasvu, työllisyys sekä vihreä siirtymä ja digitaalinen muutos. Yhteensopivuus 
EU-ohjausjakson kanssa on hyödyksi, mutta se ei saisi olla ensimmäinen noudatettava 
kriteeri. Tämä teksti on sen vuoksi siirretty jäljemmäksi tässä artiklassa.

Tarkistus 161
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Josianne Cutajar

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltiot voivat pyytää elpymis- 
palautumissuunnitelmaa koskevien 
ehdotustensa valmistelua varten 
komissiolta hyvien käytänteiden vaihtoa, 
jotta ehdotuksia esittävät jäsenvaltiot 
voivat hyödyntää muiden jäsenvaltioiden 
kokemuksia. Jäsenvaltiot voivat myös 
pyytää teknistä tukea teknisen tuen 
välineestä siitä annetun asetuksen 

4. Jäsenvaltiot voivat pyytää elpymis- 
palautumissuunnitelmaa koskevien 
ehdotustensa valmistelua varten 
komissiolta hyvien käytänteiden vaihtoa, 
jotta ehdotuksia esittävät jäsenvaltiot 
voivat hyödyntää muiden jäsenvaltioiden 
kokemuksia. Jäsenvaltiot voivat myös 
pyytää teknistä tukea teknisen tuen 
välineestä siitä annetun asetuksen 
mukaisesti. Jäsenvaltioiden on myös 
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mukaisesti. varmistettava työmarkkinaosapuolten, 
korkeakoulujen, tutkimuskeskusten ja 
kansalaisjärjestöjen rakenteellinen ja 
jatkuva osallistuminen ehdotusten 
valmisteluun ja täytäntöönpanoon.

Or. en

Tarkistus 162
Ville Niinistö
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden on ennen elpymis- 
ja palautumissuunnitelmien hyväksymistä 
toteutettava sidosryhmien, mukaan lukien 
talouselämän eturyhmät ja 
työmarkkinaosapuolet, 
kansalaisyhteiskunnan edustajat, 
asiantuntijat, tutkimuslaitokset, 
työnantajat, ammattiliitot ja 
yhteisöperustaiset järjestöt, kuuleminen 
asetuksen (EU) [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] [6] artiklan mukaisesti. 
Elpymis- ja palautumissuunnitelmalle on 
saatava asiaankuuluvan kansallisen 
parlamentin hyväksyntä.

Or. en

Tarkistus 163
Ville Niinistö
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Komissio asettaa julkisen 
verkkoalustan kautta saataville 
kansallisten elpymis- ja 
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palautumissuunnitelmien luonnoksen ja 
lopullisen version sekä mahdolliset 
suositukset, joita se esittää kyseisten 
suunnitelmien parantamiseksi ennen 
hyväksyntää.

Or. en

Tarkistus 164
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

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 15 
artiklan 3 kohdassa tarkoitetut jäsenvaltion 
esittämät perustelut ja seikat sekä kaikki 
muut merkitykselliset tiedot, mukaan 
lukien erityisesti asianomaisen jäsenvaltion 
kansalliseen energia- ja 
ilmastosuunnitelmaan ja kansalliseen 
uudistusohjelmaan sisältyvät tiedot sekä 
jäsenvaltiota koskevat analyyttiset tiedot, 
jotka ovat saatavilla EU-ohjausjakson 
yhteydessä, ja tarvittaessa teknisen tuen 
välineen kautta saadut teknistä tukea 
koskevat tiedot.

Or. en

Perustelu

Elpymis- ja palautumissuunnitelmien pääpainopisteenä olisi oltava elpyminen, 
palautumiskyky, kasvu, työllisyys sekä vihreä siirtymä ja digitaalinen muutos. Yhteensopivuus 
EU-ohjausjakson kanssa on hyödyksi, mutta se ei saisi olla ensimmäinen noudatettava 
kriteeri.

Tarkistus 165
Ville Niinistö
Verts/ALE-ryhmän puolesta



AM\1212267FI.docx 89/144 PE657.162v01-00

FI

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio arvioi elpymis- ja 
palautumissuunnitelman 
merkityksellisyyttä ja johdonmukaisuutta 
sekä sen vaikutusta vihreään siirtymään ja 
digitaaliseen muutokseen ja ottaa tätä 
varten huomioon seuraavat kriteerit:

3. Komissio arvioi elpymis- ja 
palautumissuunnitelman 
merkityksellisyyttä ja johdonmukaisuutta 
sekä sen vaikutusta vuoteen 2050 
mennessä toteutettavaan vihreään 
siirtymään kohti ilmastoneutraaliutta sekä 
avoimeen, kestävään ja osallistavaan 
digitaaliseen muutokseen ja ottaa tätä 
varten huomioon seuraavat kriteerit:

Or. en

Tarkistus 166
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio arvioi elpymis- ja 
palautumissuunnitelman 
merkityksellisyyttä ja johdonmukaisuutta 
sekä sen vaikutusta vihreään siirtymään ja 
digitaaliseen muutokseen ja ottaa tätä 
varten huomioon seuraavat kriteerit:

3. Komissio arvioi elpymis- ja 
palautumissuunnitelman 
merkityksellisyyttä ja johdonmukaisuutta 
sekä sen vaikutusta oikeudenmukaiseen 
vihreään siirtymään ja digitaaliseen 
muutokseen ja ottaa tätä varten huomioon 
seuraavat kriteerit:

Or. en

Perustelu

Oikeudenmukaisen siirtymän periaatetta, jonka mukaan ketään ei jätetä jälkeen, olisi 
sovellettava myös vihreään siirtymään ja digitaaliseen muutokseen.

Tarkistus 167
Ville Niinistö
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-a) edistävätkö suunnitelmassa 
ehdotetut toimenpiteet 4 artiklassa 
vahvistetun tavoitteen saavuttamista ja 
onko suunnitelma yhdenmukainen tämän 
asetuksen 3 artiklassa säädetyn 
soveltamisalan kanssa;

Or. en

Tarkistus 168
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) odotetaanko elpymis- ja 
palautumissuunnitelman vastaavan 
tuloksellisesti haasteisiin, jotka on 
yksilöity asianomaiselle jäsenvaltiolle EU-
ohjausjakson yhteydessä osoitetuissa 
maakohtaisissa suosituksissa tai muissa 
komission virallisesti antamissa 
asiaankuuluvissa asiakirjoissa;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Elpymis- ja palautumissuunnitelmien pääpainopisteenä olisi oltava elpyminen, 
palautumiskyky, kasvu, työllisyys sekä vihreä siirtymä ja digitaalinen muutos. Yhteensopivuus 
EU-ohjausjakson kanssa on hyödyksi, mutta se ei saisi olla ensimmäinen noudatettava 
kriteeri. Tämä kohta siirretään sen vuoksi jäljemmäksi.

Tarkistus 169
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, 
Sira Rego

Ehdotus asetukseksi
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16 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) odotetaanko elpymis- ja 
palautumissuunnitelman vastaavan 
tuloksellisesti haasteisiin, jotka on 
yksilöity asianomaiselle jäsenvaltiolle EU-
ohjausjakson yhteydessä osoitetuissa 
maakohtaisissa suosituksissa tai muissa 
komission virallisesti antamissa 
asiaankuuluvissa asiakirjoissa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 170
Ville Niinistö
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 
vastaamista;

b) sisältääkö suunnitelma 
toimenpiteitä, jotka edistävät tuloksellisesti 
vihreää siirtymää kohti 
ilmastoneutraaliutta, ja erityisesti:

i) edistääkö suunnitelma kansallisissa 
ilmasto- ja energiasuunnitelmissa 
vahvistettuja tavoitteita, siirtymistä kohti 
ilmastoneutraalia taloutta ennen vuotta 
2050 ja tavoitteisiin myöhemmin tehtäviä 
päivityksiä sekä asetuksen (EU) 
2018/1999 [eurooppalainen ilmastolaki] 
mukaisesti vahvistettuja tavoitteita ja
ii) onko varmaa, etteivät suunnitelmaan 
sisältyvät toimenpiteet aiheuttaisi 
lukkiutumista hiili-intensiivisiin 
omaisuuseriin eivätkä haittaisi 
hiilettömien vaihtoehtojen käyttöönottoa;

Or. en
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Tarkistus 171
Martin Hojsík, Morten Petersen, Ivars Ijabs

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 
vastaamista;

b) sisältääkö suunnitelma 
toimenpiteitä, jotka edistävät tuloksellisesti 
vihreää siirtymää ja digitaalista muutosta 
tai niistä aiheutuviin haasteisiin 
vastaamista; mukaan lukien tiedot siitä, 
miten ne edistävät niiden tavoitteiden 
saavuttamista, jotka on vahvistettu 
asetuksessa puitteiden vahvistamisesta 
ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi ja 
asetuksen (EU) 2018/1999 muuttamisesta 
(eurooppalainen ilmastolaki), ja miten ne 
tukevat asetuksessa (EU) 2020/852 
(luokitusjärjestelmäasetus) vahvistettujen 
kriteerien mukaisia kestäviä sijoituksia;

Or. en

Tarkistus 172
Marco Dreosto, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, Thierry Mariani, 
Jérôme Rivière, Joëlle Mélin

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 
vastaamista;

b) sisältääkö suunnitelma 
toimenpiteitä, jotka edistävät tuloksellisesti 
elinkeinoelämän ja pk-yritysten elpymistä 
keskeisillä kansallisilla aloilla ja vihreästä 
siirtymästä ja digitaalisesta muutoksesta 
aiheutuviin uusiin haasteisiin vastaamista;

Or. en

Tarkistus 173
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sira Rego
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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 
vastaamista;

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

Or. en

Tarkistus 174
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
Pérez, Martin Hojsík, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, 
Martina Dlabajová, Valérie Hayer

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 
vastaamista;

b) sisältääkö suunnitelma 
toimenpiteitä, jotka edistävät tuloksellisesti 
vihreää siirtymää tai siitä aiheutuviin 
haasteisiin vastaamista;

Or. en

Tarkistus 175
Martin Hojsík, Morten Petersen, Ivars Ijabs

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

Komission teksti Tarkistus

b a) Euroopan komission olisi 
esitettävä tiivistelmä arvioinnista, jossa 
tarkastellaan, ovatko suunnitelmaan 
sisältyvät toiminnot ”ei merkittävää 
haittaa” -periaatteen mukaisia niin, 
etteivät ne aiheuta merkittävää haittaa 
asetuksessa (EU) 2020/852 
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(luokitusjärjestelmäasetus) vahvistettujen 
ympäristötavoitteiden kannalta, sekä 
perusteltu arvio siitä, onko suunnitelma 
yhdenmukainen EU:n ilmasto- ja 
ympäristötavoitteiden kanssa;

Or. en

Tarkistus 176
François-Xavier Bellamy
PPE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

b a) kohdistuuko suunnitelma tulevaan 
suhdannejaksoon ja keskittyykö se niihin 
toimintoihin, teknologioihin ja 
teollisuudenaloihin, jotka ovat 
merkityksellisimpiä tulevien haasteiden 
ratkaisemiseksi;

Or. en

Tarkistus 177
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
Pérez, Martin Hojsík, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, 
Martina Dlabajová, Valérie Hayer

Ehdotus asetukseksi
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;

Or. en

Tarkistus 178
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Ville Niinistö
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

b a) ovatko suunnitelmaan sisältyvät 
investoinnit ”ei merkittävää haittaa” -
periaatteen mukaisia ja täyttävätkö ne 
”vähimmäistason suojatoimia” koskevat 
vaatimukset;

Or. en

Tarkistus 179
Pietro Fiocchi

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

Komission teksti Tarkistus

b a) sisältyykö suunnitelmaan tukea 
pk- ja mikroyrityksille;

Or. en

Tarkistus 180
Ville Niinistö
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

b b) sisältyykö suunnitelmaan 
toimenpiteitä, jotka edistävät 
tuloksellisesti avointa, kestävää ja 
osallistavaa digitaalista muutosta tai siitä 
aiheutuviin haasteisiin vastaamista, 
mukaan lukien digitaalisen 
eriarvoisuuden esille tuominen ja niiden 
ihmisten kohtaamiin ongelmiin 
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puuttuminen, joilla on riittämättömät 
mahdollisuudet hyödyntää digitaalisia 
palveluja ja joiden digitaidot ovat 
vähäiset, ja tuetaanko digitaalista 
muutosta uusiutuviin energialähteisiin 
perustuvalla sähköntuotannolla ja 
energiatehokkuustoimenpiteillä;

Or. en

Tarkistus 181
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) odotetaanko elpymis- ja 
palautumissuunnitelman 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;

d) odotetaanko elpymis- ja 
palautumissuunnitelman edistävän 
tuloksellisesti jäsenvaltion 
kasvupotentiaalin, työpaikkojen 
syntymisen, taloudellisen ja sosiaalisen 
palautumiskyvyn, teollisten ekosysteemien 
ja strategisten arvoketjujen lujittumista, 
kriisin taloudellisten ja sosiaalisten 
vaikutusten lieventämistä sekä 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden lisääntymistä niin, että 
samalla varmistetaan tasapuoliset 
toimintaedellytykset sisämarkkinoilla ja 
unionin strateginen riippumattomuus;

Or. en

Tarkistus 182
Ville Niinistö
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) odotetaanko elpymis- ja d) odotetaanko elpymis- ja 
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palautumissuunnitelman 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;

palautumissuunnitelman 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 samoin 
kuin sukupuolten tasa-arvoa ja 
sukupuolinäkökulmasta tasapainoista 
kasvua ja työpaikkojen syntymistä;

Or. en

Tarkistus 183
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, 
Giorgos Georgiou, Sira Rego

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) odotetaanko elpymis- ja 
palautumissuunnitelman 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;

d) odotetaanko elpymis- ja 
palautumissuunnitelman edistävän 
tuloksellisesti jäsenvaltion 
kasvupotentiaalin, laadukkaiden 
työpaikkojen syntymisen, julkisten 
palvelujen, sosiaalisten oikeuksien sekä 
taloudellisen ja sosiaalisen 
palautumiskyvyn lujittumista, kriisin 
taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten 
lieventämistä sekä taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden lisääntymistä;

Or. en

Tarkistus 184
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, 
Sira Rego

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – e alakohta



PE657.162v01-00 98/144 AM\1212267FI.docx

FI

Komission teksti Tarkistus

e) ovatko jäsenvaltion toimittamat 
perustelut esitetyn elpymis- ja 
palautumissuunnitelman arvioitujen 
kokonaiskustannusten määrästä mielekkäät 
ja uskottavat ja ovatko ne oikeassa 
suhteessa odotettuun talous- ja 
työllisyysvaikutukseen;

e) ovatko jäsenvaltion toimittamat 
perustelut esitetyn elpymis- ja 
palautumissuunnitelman arvioitujen 
kokonaiskustannusten määrästä mielekkäät 
ja uskottavat;

Or. en

Tarkistus 185
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Simona Bonafè

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) sisältyykö elpymis- ja 
palautumissuunnitelmaan toimenpiteitä, 
joilla pannaan täytäntöön uudistuksia ja 
julkisia investointihankkeita 
johdonmukaisina toimina;

f) sisältyykö elpymis- ja 
palautumissuunnitelmaan toimenpiteitä, 
joilla pannaan täytäntöön uudistuksia ja 
julkisia investointihankkeita 
johdonmukaisina toimina, jotka 
muodostavat myös johdonmukaisen 
kokonaisuuden asianomaiselle 
jäsenvaltiolle osoitetuissa maakohtaisissa 
suosituksissa tai muissa asiaankuuluvissa 
asiakirjoissa, jotka komissio on virallisesti 
hyväksynyt EU-ohjausjakson yhteydessä, 
esitettyjen seikkojen kanssa ja joilla 
pystytään saamaan käyttöön myös 
yksityisiä investointeja;

Or. en

Perustelu

Elpymis- ja palautumissuunnitelmien pääpainopisteenä olisi oltava elpyminen, 
palautumiskyky, kasvu, työllisyys sekä vihreä siirtymä ja digitaalinen muutos. Yhteensopivuus 
EU-ohjausjakson kanssa on hyödyksi, mutta se ei saisi olla ensimmäinen noudatettava 
kriteeri. Tämä teksti on sen vuoksi siirretty jäljemmäksi tässä artiklassa.

Tarkistus 186
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András Gyürk, Edina Tóth

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

Komission teksti Tarkistus

g a) edistääkö elpymis- ja 
palautumissuunnitelma keskeisen 
infrastruktuurin kehittämistä erityisesti 
jäsenvaltioissa, joiden asukaskohtainen 
BKT alittaa EU:n keskiarvon ja joiden 
julkisen velan taso on kestävä.

Or. en

Perustelu

Selitys: Vähemmän vauraat jäsenvaltiot, joiden julkisen velan taso on alhaisempi, tarvitsevat 
enemmän infrastruktuuri-investointeja kuin rakenneuudistuksia talouden vauhdittamiseksi ja 
kriisin vaikutusten lieventämiseksi.

Tarkistus 187
Ville Niinistö
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

g a) onko kaikkia asiaankuuluvia 
sidosryhmiä kuultu asianmukaisesti 15 
artiklassa säädetyllä tavalla;

Or. en

Tarkistus 188
Ville Niinistö
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus
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g b) noudattaako jäsenvaltio SEU-
sopimuksen 2 artiklassa 
[oikeusvaltioperiaate] vahvistettuja 
unionin arvoja;

Or. en

Tarkistus 189
Marian-Jean Marinescu

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 
täytäntöönpanosäädöksellä kahden 
kuukauden kuluessa suunnitelman 
toimittamisesta. Päätöksen on 
perustuttava elpymis- ja 
palautumissuunnitelman arviointiin sekä 
viestintään asianomaisen jäsenvaltion 
kanssa, mukaan lukien mahdolliset 
korjaukset. 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.

Or. en

Tarkistus 190
François-Xavier Bellamy
PPE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio antaa päätöksensä 1. Komissio antaa arvionsa 
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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.

jäsenvaltion esittämästä virallisesta 
elpymis- ja palautumissuunnitelmasta 
kahden kuukauden kuluessa suunnitelman 
toimittamisesta. Neuvosto hyväksyy 
delegoidulla säädöksellä elpymis- ja 
palautumissuunnitelmia koskevan arvion 
määräenemmistöllä komission 
ehdotuksesta. 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.

Or. en

Tarkistus 191
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

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 
täytäntöönpanosäädöksellä kahden 
kuukauden kuluessa suunnitelman 
toimittamisesta. Jos komission arvio 
jäsenvaltion esittämästä elpymis- ja 
palautumissuunnitelmasta on myönteinen 
tai osittain myönteinen, päätöksessä 
vahvistetaan uudistukset ja 
investointihankkeet, jotka jäsenvaltion on 
toteutettava, sekä niiden välitavoitteet ja 
tavoitteet ja 11 artiklan mukaisesti 
myönnetty rahoitusosuus.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään vauhdittamaan elpymis- ja palautumissuunnitelman 
hyväksymisprosessia, ja se on liittyy muihin tarkistuksiin, joilla otetaan käyttöön 
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mahdollisuus hyväksyä elpymis- ja palautumissuunnitelma osittain.

Tarkistus 192
Ville Niinistö
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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.

Or. en

Tarkistus 193
François-Xavier Bellamy
PPE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jos yksi tai useampi jäsenvaltio 
katsoo, että asiaankuuluvien 
välitavoitteiden ja tavoitteiden 
tyydyttävästä saavuttamisesta on vakavasti 
poikettu, se voi pyytää Eurooppa-
neuvoston puheenjohtajaa ottamaan 
asian seuraavan Eurooppa-neuvoston 
käsittelyyn. Jos asia on otettu Eurooppa-
neuvoston käsittelyyn, komissio ei tee 
päätöstä välitavoitteiden ja tavoitteiden 
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tyydyttävästä saavuttamisesta ja maksujen 
hyväksymisestä ennen kuin seuraava 
Eurooppa-neuvosto on keskustellut 
asiasta perusteellisesti. Tämä prosessi ei 
pääsääntöisesti saa kestää enempää kuin 
kolme kuukautta siitä kun komissio on 
pyytänyt talous- ja rahoituskomitean 
lausuntoa. Tämä prosessi on SEU-
sopimuksen 17 artiklan ja SEUT-
sopimuksen 317 artiklan mukainen.

Or. en

Tarkistus 194
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) jos elpymis- ja 
palautumissuunnitelma ei täytä 
tyydyttävästi 16 artiklan 3 kohdassa 
säädettyjä kriteerejä, jäsenvaltiolle ei 
myönnetä rahoitusosuutta.

c) jos elpymis- ja 
palautumissuunnitelma ei täytä 
tyydyttävästi 16 artiklan 3 kohdassa 
säädettyjä kriteerejä, jäsenvaltiolle ei 
myönnetä rahoitusosuutta ja 5 artiklaa 
sovelletaan.

Or. en

Tarkistus 195
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) jos elpymis- ja 
palautumissuunnitelma ei täytä 
tyydyttävästi 16 artiklan 3 kohdassa 
säädettyjä kriteerejä, jäsenvaltiolle ei 
myönnetä rahoitusosuutta.

c) jos elpymis- ja 
palautumissuunnitelma ei täytä 
tyydyttävästi mitään 16 artiklan 3 
kohdassa säädetyistä kriteereistä, 
jäsenvaltiolle ei myönnetä rahoitusosuutta.

Or. en
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Perustelu

Tämä tarkistus liittyy muihin tarkistuksiin, joilla otetaan käyttöön mahdollisuus hyväksyä 
elpymis- ja palautumissuunnitelma osittain.

Tarkistus 196
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

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

Komission teksti Tarkistus

c a) jos elpymis- ja 
palautumissuunnitelma täyttää osittain tai 
vain jotkin 16 artiklan 3 kohdassa 
säädetyt kriteerit, komissio määrittää 
jäsenvaltiolle myönnettävän lopullisen 
rahoitusosuuden 16 artiklan 3 kohdassa 
säädetyt kriteerit täyttävien uudistusten ja 
investointien arvioitujen kustannusten 
määrään asti.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella otetaan käyttöön mahdollisuus hyväksyä elpymis- ja 
palautumissuunnitelma osittain.

Tarkistus 197
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) uudistusten ja 
investointihankkeiden kuvaus sekä 
elpymis- ja palautumissuunnitelman 
arvioidut kokonaiskustannukset;

b) uudistusten ja 
investointihankkeiden kuvaus sekä 
elpymis- ja palautumissuunnitelman 
arvioidut kustannukset;

Or. en
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Perustelu

Jäsenvaltioiden ei pitäisi antaa tietoja pelkästään elpymis- ja palautumissuunnitelman 
kokonaiskustannuksista vaan kaikkien uudistusten ja investointien kustannuksista, jotta asiaa 
on mahdollista arvioida paremmin.

Tarkistus 198
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos komissio antaa elpymis- ja 
palautumissuunnitelmasta kielteisen 
arvion, se toimittaa asianmukaisesti 
perustellun arvion neljän kuukauden 
kuluessa siitä, kun jäsenvaltio on 
toimittanut ehdotuksen.

5. Jos komissio antaa elpymis- ja 
palautumissuunnitelmasta kielteisen 
arvion, päätökseen liitetään 
asianmukaisesti perusteltu arvio. 
Asianomainen jäsenvaltio voi toimittaa 
toisen elpymis- ja 
palautumissuunnitelman ja voi käyttää 
myös teknisen tuen välinettä.

Or. en

Tarkistus 199
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos komissio antaa elpymis- ja 
palautumissuunnitelmasta kielteisen 
arvion, se toimittaa asianmukaisesti 
perustellun arvion neljän kuukauden 
kuluessa siitä, kun jäsenvaltio on 
toimittanut ehdotuksen.

5. Jos komissio antaa elpymis- ja 
palautumissuunnitelmasta kielteisen 
arvion, se toimittaa asianmukaisesti 
perustellun arvion kahden kuukauden 
kuluessa siitä, kun jäsenvaltio on 
toimittanut ehdotuksen.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään nopeuttamaan elpymis- ja palautumissuunnitelman 
hyväksymisprosessia.
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Tarkistus 200
Ville Niinistö
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 27 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 201
François-Xavier Bellamy
PPE-ryhmän puolesta

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 27 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 202
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos komissio katsoo, että elpymis- 
ja palautumissuunnitelman muuttaminen 
on jäsenvaltion esittämien perustelujen 
nojalla aiheellista, se arvioi uuden 

2. Jos komissio katsoo, että elpymis- 
ja palautumissuunnitelman muuttaminen 
on jäsenvaltion esittämien perustelujen 
nojalla aiheellista, se arvioi uuden 
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suunnitelman 16 artiklan säännösten 
mukaisesti ja antaa uuden päätöksen 17 
artiklan mukaisesti neljän kuukauden 
kuluessa siitä kun pyyntö on virallisesti 
esitetty.

suunnitelman 16 artiklan säännösten 
mukaisesti ja antaa uuden päätöksen 17 
artiklan mukaisesti kahden kuukauden 
kuluessa siitä kun pyyntö on virallisesti 
esitetty.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään nopeuttamaan elpymis- ja palautumissuunnitelman 
hyväksymisprosessia.

Tarkistus 203
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos komissio katsoo, että elpymis- 
ja palautumissuunnitelman muuttaminen ei 
ole jäsenvaltion esittämien perustelujen 
nojalla aiheellista, se hylkää pyynnön 
neljän kuukauden kuluessa siitä kun se on 
virallisesti esitetty annettuaan ensin 
jäsenvaltiolle tilaisuuden esittää 
huomautuksensa yhden kuukauden 
kuluessa komission päätelmien 
tiedoksiantamisesta.

3. Jos komissio katsoo, että elpymis- 
ja palautumissuunnitelman muuttaminen ei 
ole jäsenvaltion esittämien perustelujen 
nojalla aiheellista, se hylkää pyynnön 
kahden kuukauden kuluessa siitä kun se on 
virallisesti esitetty annettuaan ensin 
jäsenvaltiolle tilaisuuden esittää 
huomautuksensa yhden kuukauden 
kuluessa komission päätelmien 
tiedoksiantamisesta.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään nopeuttamaan elpymis- ja palautumissuunnitelman 
hyväksymisprosessia.

Tarkistus 204
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Tässä artiklassa tarkoitettu 
rahoitusosuuksien maksaminen 
asianomaiselle jäsenvaltiolle tehdään 
talousarviomäärärahojen mukaisesti ja 
käytettävissä olevan rahoituksen 
puitteissa. Tässä artiklassa tarkoitetut 
komission päätökset hyväksytään 27 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

2. Tässä artiklassa tarkoitettu 
rahoitusosuuksien maksaminen 
asianomaiselle jäsenvaltiolle tehdään 
talousarviomäärärahojen mukaisesti. Tässä 
artiklassa tarkoitetut komission päätökset 
hyväksytään 27 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Tarkistus 205
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta – johdantokappale

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 
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 
neljän kuukauden välein. 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.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään nopeuttamaan jäsenvaltioiden menoerien maksua.
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Tarkistus 206
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta – johdantokappale

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 
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 
neljä kertaa vuodessa. Komissio arvioi 
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.

Or. en

Tarkistus 207
Ville Niinistö
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta – johdantokappale

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 

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 
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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.

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.

Or. en

Tarkistus 208
François-Xavier Bellamy
PPE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta – johdantokappale

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.

Or. en



AM\1212267FI.docx 111/144 PE657.162v01-00

FI

Tarkistus 209
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jos asianomainen jäsenvaltio ei ole 
toteuttanut tarvittavia toimenpiteitä kuuden 
kuukauden kuluessa keskeytyksen 
alkamisesta, komissio peruuttaa 
rahoitusosuuden määrän 
varainhoitoasetuksen 14 artiklan 1 kohdan 
nojalla annettuaan jäsenvaltiolle 
tilaisuuden esittää huomautuksensa kahden 
kuukauden kuluessa komission päätelmien 
tiedoksiantamisesta.

6. Jos asianomainen jäsenvaltio ei ole 
toteuttanut tarvittavia toimenpiteitä kuuden 
kuukauden kuluessa keskeytyksen 
alkamisesta, komissio peruuttaa 
asianomaisen rahoitusosuuden määrän 
varainhoitoasetuksen 14 artiklan 1 kohdan 
nojalla annettuaan jäsenvaltiolle 
tilaisuuden esittää huomautuksensa kahden 
kuukauden kuluessa komission päätelmien 
tiedoksiantamisesta.

Or. en

Tarkistus 210
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, 
Sira Rego

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Asianomaisen jäsenvaltion on EU-
ohjausjakson yhteydessä raportoitava 
neljännesvuosittain elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien, 17 artiklan 6 
kohdassa tarkoitettu operatiivinen järjestely 
mukaan lukien, täytäntöönpanossa 
saavutetusta edistyksestä. Tätä varten 
jäsenvaltioiden neljännesvuosiraportit on 
otettava asianmukaisesti huomioon 
kansallisissa uudistusohjelmissa, joita 
käytetään välineenä raportoitaessa 
edistymisestä elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien päätökseen 
saattamisessa.

Asianomaisen jäsenvaltion on raportoitava 
vuosittain elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien, 17 artiklan 6 
kohdassa tarkoitettu operatiivinen järjestely 
mukaan lukien, täytäntöönpanossa 
saavutetusta edistyksestä. Tätä varten 
jäsenvaltioiden vuosiraportteja käytetään 
välineenä raportoitaessa edistymisestä 
elpymis- ja palautumissuunnitelmien 
päätökseen saattamisessa.

Or. en
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Tarkistus 211
Josianne Cutajar

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Asianomaisen jäsenvaltion on EU-
ohjausjakson yhteydessä raportoitava 
neljännesvuosittain elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien, 17 artiklan 6 
kohdassa tarkoitettu operatiivinen järjestely 
mukaan lukien, täytäntöönpanossa 
saavutetusta edistyksestä. Tätä varten 
jäsenvaltioiden neljännesvuosiraportit on 
otettava asianmukaisesti huomioon 
kansallisissa uudistusohjelmissa, joita 
käytetään välineenä raportoitaessa 
edistymisestä elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien päätökseen 
saattamisessa.

Asianomaisen jäsenvaltion on EU-
ohjausjakson yhteydessä raportoitava 
kuuden kuukauden välein elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien, 17 artiklan 6 
kohdassa tarkoitettu operatiivinen järjestely 
mukaan lukien, täytäntöönpanossa 
saavutetusta edistyksestä. Tätä varten 
jäsenvaltioiden raportit on otettava 
asianmukaisesti huomioon kansallisissa 
uudistusohjelmissa, joita käytetään 
välineenä raportoitaessa edistymisestä 
elpymis- ja palautumissuunnitelmien 
päätökseen saattamisessa.

Or. en

Tarkistus 212
Angelika Niebler

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 
täytäntöönpanosäädöksellä 17 artiklan 
mukaisesti, Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle ilman aiheetonta viivytystä. 
Lisäksi komissio varmistaa täyden 
avoimuuden sellaisen hakukelpoisen, 
helposti käytettävissä olevan digitaalisen 
alustan avulla, jossa luetellaan kaikki 
edunsaajat, jotka saavat rahoitusta 
kansallisten elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien tuloksena. 
Asianomainen jäsenvaltio voi pyytää 
komissiota poistamaan arkaluonteisia tai 
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luottamuksellisia tietoja, joiden 
luovuttaminen vaarantaisi jäsenvaltion 
yleisen edun.

Or. en

Tarkistus 213
François-Xavier Bellamy
PPE-ryhmän puolesta

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 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.

Or. en

Tarkistus 214
Ville Niinistö
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 

1. Komissio toimittaa elpymis- ja 
palautumissuunnitelmat, sellaisina kuin ne 
on hyväksytty komission delegoidulla 
säädöksellä 17 artiklan mukaisesti, 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
ilman aiheetonta viivytystä. Asianomainen 
jäsenvaltio voi pyytää komissiota 
poistamaan arkaluonteisia tai 



PE657.162v01-00 114/144 AM\1212267FI.docx

FI

luottamuksellisia tietoja, joiden 
luovuttaminen vaarantaisi jäsenvaltion 
yleisen edun.

luottamuksellisia tietoja, joiden 
luovuttaminen vaarantaisi jäsenvaltion 
yleisen edun.

Or. en

Tarkistus 215
Ville Niinistö
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tukivälineen täytäntöönpanon 
seurannan on oltava osallistava prosessi. 
Perustetaan elpymis- ja 
palautumistukivälineen 
täytäntöönpanoelin, jotta 
kansalaisyhteiskunnan sidosryhmillä on 
mahdollisuus antaa teknistä palautetta ja 
jakaa parhaita käytäntöjä 4 artiklassa 
vahvistettujen tavoitteiden 
saavuttamiseksi ja 15 artiklan säännösten 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 216
Ville Niinistö
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

b a) niiden varojen osuus, joilla 
tuetaan suoraan ilmastotoimia Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelman ja Pariisin 
sopimuksen tavoitteiden mukaisesti, 
mukaan lukien arvio elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien 
täytäntöönpanon ansiosta saavutetusta 
kasvihuonekaasupäästöjen 
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vähennyksestä;

Or. en

Tarkistus 217
Ville Niinistö
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

b b) onko elpymis- ja 
palautumistukiväline edistänyt 
energiatehokkuuden ja uusiutuvan 
energian osuuden lisääntymistä ja missä 
määrin.

Or. en

Tarkistus 218
François-Xavier Bellamy
PPE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Neljän vuoden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta komissio 
toimittaa Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle 
riippumattoman arviointikertomuksen 
asetuksen täytäntöönpanosta ja 
riippumattoman jälkiarviointikertomuksen 
viimeistään kolmen vuoden kuluttua 
vuoden 2027 päättymisestä.

1. Neljän vuoden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta komissio 
toimittaa Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle 
riippumattoman arviointikertomuksen 
asetuksen täytäntöönpanosta ja 
riippumattoman jälkiarviointikertomuksen 
viimeistään kolmen vuoden kuluttua 
vuoden 2027 päättymisestä. Ulkoisten 
käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen 
poikkeuksellisen suuren määrän vuoksi 
sekä komissio että Euroopan parlamentti 
tekevät jälkitarkastuksen elpymis- ja 
palautumistukivälineestä myönnetyn 
rahoitustuen tuloksellisuudesta, 
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tehokkuudesta ja vaikutuksesta. Elpymis- 
ja palautumistukiväline sisällytetään siis 
osana tavanomaiseen komissiota 
koskevaan vastuuvapausmietintöön.

Or. en

Tarkistus 219
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Arviointiin liitetään tarvittaessa 
ehdotus tämän asetuksen muuttamiseksi.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 220
Ville Niinistö
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jälkiarviointikertomuksessa 
arvioidaan kokonaisvaltaisesti tällä 
asetuksella perustettuja välineitä ja 
esitetään tietoja niiden pitkän aikavälin 
vaikutuksista.

4. Jälkiarviointikertomuksessa 
arvioidaan kokonaisvaltaisesti tällä 
asetuksella perustettuja välineitä ja 
esitetään tietoja niiden pitkän aikavälin 
vaikutuksista. Jälkiarviointikertomuksessa 
arvioidaan kokonaisvaltaisesti tällä 
asetuksella perustettuja välineitä ja 
esitetään tietoja niiden pitkän aikavälin 
vaikutuksista, mukaan lukien arvio siitä, 
miten ne edistävät kansallisissa ilmasto- 
ja energiasuunnitelmissa vahvistettuja 
tavoitteita, siirtymistä kohti 
ilmastoneutraalia taloutta ennen vuotta 
2050 ja tavoitteisiin myöhemmin tehtäviä 
päivityksiä sekä asetuksen (EU) 
2018/1999 [eurooppalainen ilmastolaki] 
mukaisesti vahvistettuja tavoitteita, ovatko 
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digitaalista muutosta koskevat 
toimenpiteet ympäristön kannalta kestäviä 
ja edistävätkö ne digitaalista tasa-arvoa, 
digitaalista saavutettavuutta ja avoimiin 
ohjelmistoihin ja avoimiin laitteistoihin 
perustuvia ratkaisuja sekä varmistavatko 
ne henkilötietojen suojan ja onko 
tukiväline edistänyt 
sukupuolinäkökulmasta tasapainoista 
kasvua unionissa.

Or. en

Tarkistus 221
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
Pérez, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Martina 
Dlabajová, Valérie Hayer

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, 
käyttämällä sekä verkossa että sen 
ulkopuolella unionin tunnusta sekä 
mainitsemalla, että toimia tuetaan 
elpymis- ja palautumistukivälineestä, ja 
tarjoamalla johdonmukaista, olennaista ja 
oikeasuhteista kohdennettua tietoa useille 
kohderyhmille, tiedotusvälineet ja suuri 
yleisö mukaan lukien.

Or. en

Tarkistus 222
Ville Niinistö
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta
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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 
johdonmukaisesti varmistettava unionin 
rahoituksen näkyvyys vähintään viiden 
vuoden ajan, erityisesti kun ne tekevät 
tunnetuksi toimia ja niiden tuloksia, 
tarjoamalla johdonmukaista, olennaista ja 
oikeasuhteista kohdennettua tietoa useille 
kohderyhmille, tiedotusvälineet ja suuri 
yleisö mukaan lukien.

Or. en

Tarkistus 223
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

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. Jäsenvaltioiden ja muiden 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.

Or. en

Tarkistus 224
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
Pérez, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Martina 
Dlabajová, Valérie Hayer

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Komissio toteuttaa tiedotus- ja 
viestintätoimia, jotka koskevat tällä 
asetuksella perustettuja välineitä sekä 
niiden toimia ja tuloksia. Tällä asetuksella 
perustetuille välineille osoitetuilla 
taloudellisilla resursseilla tuetaan myös 
unionin poliittisia painopisteitä koskevaa 
tiedottamista sikäli kuin painopisteet 
liittyvät 4 artiklassa tarkoitettuihin 
tavoitteisiin.

2. Komissio toteuttaa tiedotus- ja 
viestintätoimia käyttäjäystävällisellä 
tavalla lisätäkseen kansalaisten, yritysten, 
erityisesti pk-yritysten, ja julkishallintojen 
tietoisuutta tällä asetuksella perustettujen 
välineiden kautta tarjotuista 
taloudellisista resursseista sekä siihen 
liittyvistä toimista ja tuloksista. Tällä 
asetuksella perustetuille välineille 
osoitetuilla taloudellisilla resursseilla 
tuetaan myös unionin poliittisia 
painopisteitä koskevaa tiedottamista sikäli 
kuin painopisteet liittyvät 4 artiklassa 
tarkoitettuihin tavoitteisiin.

Or. en

Tarkistus 225
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

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

Komission teksti Tarkistus

Komissio arvioi 16 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien 
merkityksellisyyttä ja johdonmukaisuutta 
sekä niiden vaikutusta vihreään siirtymään 
ja digitaaliseen muutokseen ja ottaa tätä 
varten huomioon seuraavat kriteerit:

Komissio arvioi 16 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien 
merkityksellisyyttä ja johdonmukaisuutta 
sekä niiden vaikutusta oikeudenmukaiseen 
vihreään siirtymään ja digitaaliseen 
muutokseen ja ottaa tätä varten huomioon 
seuraavat kriteerit:

Or. en

Perustelu

Oikeudenmukaisen siirtymän periaatetta, jonka mukaan ketään ei jätetä jälkeen, olisi 
sovellettava myös vihreään siirtymään ja digitaaliseen muutokseen.

Tarkistus 226
Ville Niinistö
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – 1 alakohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-a) edistävätkö suunnitelmassa 
ehdotetut toimenpiteet 4 artiklassa 
vahvistetun tavoitteen saavuttamista ja 
onko suunnitelma yhdenmukainen tämän 
asetuksen 3 artiklassa säädetyn 
soveltamisalan kanssa;

Or. en

Tarkistus 227
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

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

Komission teksti Tarkistus

a) odotetaanko elpymis- ja 
palautumissuunnitelman vastaavan 
tuloksellisesti haasteisiin, jotka on 
yksilöity asianomaiselle jäsenvaltiolle EU-
ohjausjakson yhteydessä osoitetuissa 
maakohtaisissa suosituksissa tai muissa 
komission virallisesti antamissa 
asiaankuuluvissa asiakirjoissa;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Elpymis- ja palautumissuunnitelmien pääpainopisteenä olisi oltava elpyminen, 
palautumiskyky, kasvu, työllisyys sekä vihreä siirtymä ja digitaalinen muutos. Yhteensopivuus 
EU-ohjausjakson kanssa on hyödyksi, mutta se ei saisi olla ensimmäinen noudatettava 
kriteeri. Tämä kohta siirretään sen vuoksi jäljemmäksi.

Tarkistus 228
Ville Niinistö
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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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 
vihreää siirtymää tai siitä aiheutuviin 
haasteisiin vastaamista, ja erityisesti 
edistääkö suunnitelma kansallisissa 
ilmasto- ja energiasuunnitelmissa 
vahvistettuja tavoitteita, siirtymistä kohti 
ilmastoneutraalia taloutta ennen vuotta 
2050 ja tavoitteisiin myöhemmin tehtäviä 
päivityksiä sekä asetuksen (EU) 
2018/1999 [eurooppalainen ilmastolaki] 
mukaisesti vahvistettuja tavoitteita ja 
onko varmaa, etteivät suunnitelmaan 
sisältyvät toimenpiteet aiheuttaisi 
lukkiutumista hiili-intensiivisiin 
omaisuuseriin eivätkä haittaisi 
hiilettömien vaihtoehtojen käyttöönottoa;

Or. en

Tarkistus 229
Martin Hojsík, Morten Petersen, Ivars Ijabs

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 
vihreää siirtymää ja digitaalista muutosta 
tai niistä aiheutuviin haasteisiin 
vastaamista, mukaan lukien tiedot siitä, 
miten ne edistävät niiden tavoitteiden 
saavuttamista, jotka on vahvistettu 
asetuksessa puitteiden vahvistamisesta 
ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi ja 
asetuksen (EU) 2018/1999 muuttamisesta 
(eurooppalainen ilmastolaki), ja miten ne 
tukevat asetuksessa (EU) 2020/852 
(luokitusjärjestelmäasetus) vahvistettujen 
kriteerien mukaisia kestäviä sijoituksia,
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Or. en

Tarkistus 230
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar

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 
oikeudenmukaista vihreää siirtymää ja 
digitaalista muutosta tai niistä aiheutuviin 
haasteisiin vastaamista;

Or. en

Perustelu

Oikeudenmukaisen siirtymän periaatetta, jonka mukaan ketään ei jätetä jälkeen, olisi 
sovellettava myös vihreään siirtymään ja digitaaliseen muutokseen.

Tarkistus 231
Ville Niinistö
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) ovatko suunnitelmaan sisältyvät 
investoinnit ”ei merkittävää haittaa” -
periaatteen mukaisia ja täyttävätkö ne 
”vähimmäistason suojatoimia” koskevat 
vaatimukset;

Or. en

Tarkistus 232
Ville Niinistö
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – 1 alakohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b b) sisältääkö suunnitelma 
toimenpiteitä, jotka edistävät 
tuloksellisesti avointa, kestävää ja 
osallistavaa digitaalista muutosta tai siitä 
aiheutuviin haasteisiin vastaamista;

Or. en

Tarkistus 233
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica

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

Komission teksti Tarkistus

d) odotetaanko elpymis- ja 
palautumissuunnitelman 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;

d) odotetaanko elpymis- ja 
palautumissuunnitelman edistävän 
tuloksellisesti jäsenvaltion 
kasvupotentiaalin, työpaikkojen 
syntymisen, taloudellisen ja sosiaalisen 
palautumiskyvyn, teollisten ekosysteemien 
ja strategisten arvoketjujen lujittumista, 
kriisin taloudellisten ja sosiaalisten 
vaikutusten lieventämistä sekä 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden lisääntymistä niin, että 
samalla varmistetaan tasapuoliset 
toimintaedellytykset sisämarkkinoilla ja 
unionin strateginen riippumattomuus;

Or. en

Tarkistus 234
Ville Niinistö
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – 1 alakohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

d) odotetaanko elpymis- ja 
palautumissuunnitelman 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;

d) odotetaanko elpymis- ja 
palautumissuunnitelman edistävän 
tuloksellisesti jäsenvaltion 
sukupuolinäkökulmasta tasapainoisen 
kasvupotentiaalin, työpaikkojen 
syntymisen sekä taloudellisen ja 
sosiaalisen palautumiskyvyn lujittumista, 
kriisin taloudellisten ja sosiaalisten 
vaikutusten lieventämistä sekä 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden lisääntymistä;

Or. en

Tarkistus 235
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Simona Bonafè

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

Komission teksti Tarkistus

f) sisältyykö elpymis- ja 
palautumissuunnitelmaan toimenpiteitä, 
joilla pannaan täytäntöön uudistuksia ja 
julkisia investointihankkeita 
johdonmukaisina toimina;

f) sisältyykö elpymis- ja 
palautumissuunnitelmaan toimenpiteitä, 
joilla pannaan täytäntöön uudistuksia ja 
julkisia investointihankkeita 
johdonmukaisina toimina, jotka 
muodostavat myös johdonmukaisen 
kokonaisuuden asianomaiselle 
jäsenvaltiolle osoitetuissa maakohtaisissa 
suosituksissa tai muissa asiaankuuluvissa 
asiakirjoissa, jotka komissio on virallisesti 
hyväksynyt EU-ohjausjakson yhteydessä, 
esitettyjen seikkojen kanssa ja joilla 
pystytään saamaan käyttöön myös 
yksityisiä investointeja;

Or. en

Perustelu

Elpymis- ja palautumissuunnitelmien pääpainopisteenä olisi oltava elpyminen, 
palautumiskyky, kasvu, työllisyys sekä vihreä siirtymä ja digitaalinen muutos. Yhteensopivuus 
EU-ohjausjakson kanssa on hyödyksi, mutta se ei saisi olla ensimmäinen noudatettava 
kriteeri. Tämä teksti on sen vuoksi siirretty jäljemmäksi tässä liitteessä.
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Tarkistus 236
Ville Niinistö
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – 1 alakohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) onko kaikkia asiaankuuluvia 
sidosryhmiä kuultu asianmukaisesti 15 
artiklassa säädetyllä tavalla;

Or. en

Tarkistus 237
Ville Niinistö
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – 1 alakohta – g b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g b) noudattaako jäsenvaltio SEU-
sopimuksen 2 artiklassa 
[oikeusvaltioperiaate] vahvistettuja 
unionin arvoja;

Or. en

Tarkistus 238
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

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

Komission teksti Tarkistus

Komissio ottaa huomioon erityisesti 1 
kohdan b ja d alakohdassa säädetyt 
kriteerit.
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Or. en

Perustelu

Elpymis- ja palautumissuunnitelmien pääpainopisteenä olisi oltava elpyminen, 
palautumiskyky, kasvu, työllisyys sekä vihreä siirtymä ja digitaalinen muutos.

Tarkistus 239
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – 3 alakohta – 2.1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2.1 Elpymis- ja 
palautumissuunnitelman odotetaan 
vastaavan tuloksellisesti haasteisiin, jotka 
on yksilöity asianomaiselle jäsenvaltiolle 
EU-ohjausjakson yhteydessä osoitetuissa 
maakohtaisissa suosituksissa tai muissa 
komission virallisesti antamissa 
asiaankuuluvissa asiakirjoissa.

Poistetaan.

Soveltamisala
— Elpymis- ja palautumissuunnitelman 
odotetaan vastaavan tuloksellisesti 
haasteisiin, jotka on yksilöity 
asianomaiselle jäsenvaltiolle EU-
ohjausjakson yhteydessä osoitetuissa 
maakohtaisissa suosituksissa, mukaan 
lukien julkista taloutta koskevat 
näkökohdat, tai muissa komission 
virallisesti antamissa asiaankuuluvissa 
asiakirjoissa;
ja
— näitä haasteita pidetään merkittävinä 
asianomaisen jäsenvaltion talouden 
kasvupotentiaalin lisäämiseksi;
ja
— ehdotettujen uudistusten ja 
investointien valmistumisen jälkeen 
odotettaisiin, että niihin liittyvät haasteet 
on ratkaistu tai niihin on vastattu 
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tyydyttävällä tavalla;
ja
— elpymis- ja palautumissuunnitelma on 
kattava ja asianmukainen vastaus 
asianomaisen jäsenvaltion taloudelliseen 
ja sosiaaliseen tilanteeseen.
Luokitus
A – Elpymis- ja palautumissuunnitelma 
auttaa vastaamaan tuloksellisesti 
maakohtaisissa suosituksissa tai muissa 
asiaankuuluvissa asiakirjoissa, jotka 
komissio on virallisesti hyväksynyt EU-
ohjausjakson yhteydessä, yksilöityihin 
haasteisiin, ja suunnitelma on 
asianmukainen vastaus asianomaisen 
jäsenvaltion taloudelliseen ja sosiaaliseen 
tilanteeseen.
B – Elpymis- ja palautumissuunnitelma 
auttaa vastaamaan osittain 
maakohtaisissa suosituksissa tai muissa 
asiaankuuluvissa asiakirjoissa, jotka 
komissio on virallisesti hyväksynyt 
talouspolitiikan eurooppalaisen 
ohjausjakson yhteydessä, yksilöityihin 
haasteisiin, ja suunnitelma on osittain 
asianmukainen vastaus asianomaisen 
jäsenvaltion taloudelliseen ja sosiaaliseen 
tilanteeseen.
C – Elpymis- ja palautumissuunnitelma ei 
auta vastaamaan maakohtaisissa 
suosituksissa tai muissa asiaankuuluvissa 
asiakirjoissa, jotka komissio on virallisesti 
hyväksynyt talouspolitiikan 
eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä, 
yksilöityihin haasteisiin, eikä suunnitelma 
ole asianmukainen vastaus asianomaisen 
jäsenvaltion taloudelliseen ja sosiaaliseen 
tilanteeseen.

Or. en

Perustelu

Elpymis- ja palautumissuunnitelmien pääpainopisteenä olisi oltava elpyminen, 
palautumiskyky, kasvu, työllisyys sekä vihreä siirtymä ja digitaalinen muutos. Yhteensopivuus 
EU-ohjausjakson kanssa on hyödyksi, mutta se ei saisi olla ensimmäinen noudatettava 
kriteeri.
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Tarkistus 240
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – 3 alakohta – 2.1. alakohta – 1 alakohta – 1 alakohta – 1 
luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

— Elpymis- ja 
palautumissuunnitelman odotetaan 
vastaavan tuloksellisesti haasteisiin, jotka 
on yksilöity asianomaiselle jäsenvaltiolle 
EU-ohjausjakson yhteydessä osoitetuissa 
maakohtaisissa suosituksissa, mukaan 
lukien julkista taloutta koskevat 
näkökohdat, tai muissa komission 
virallisesti antamissa asiaankuuluvissa 
asiakirjoissa;

– Elpymis- ja 
palautumissuunnitelman odotetaan 
vastaavan tuloksellisesti haasteisiin, jotka 
on yksilöity asianomaiselle jäsenvaltiolle 
EU-ohjausjakson yhteydessä osoitetuissa 
maakohtaisissa suosituksissa tai muissa 
komission virallisesti antamissa 
asiaankuuluvissa asiakirjoissa;

Or. en

Perustelu

Elpymis- ja palautumissuunnitelmien pääpainopisteenä olisi oltava elpyminen, 
palautumiskyky, kasvu, työllisyys sekä vihreä siirtymä ja digitaalinen muutos. Yhteensopivuus 
EU-ohjausjakson kanssa on hyödyksi, mutta se ei saisi olla ensimmäinen noudatettava 
kriteeri. Eivätkä julkista taloutta koskevat näkökohdat senkään vertaa.

Tarkistus 241
Ville Niinistö
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – 3 alakohta – 2.1. alakohta – 1 alakohta – 2 alakohta – 1 
luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

— näitä haasteita pidetään 
merkittävinä asianomaisen jäsenvaltion 
talouden kasvupotentiaalin lisäämiseksi;

– näitä haasteita pidetään 
merkittävinä asianomaisen jäsenvaltion 
talouden kasvupotentiaalin lisäämiseksi ja 
ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi 
ennen vuotta 2050 toteutettavan vihreän 
siirtymän vauhdittamiseksi;



AM\1212267FI.docx 129/144 PE657.162v01-00

FI

Or. en

Tarkistus 242
Ville Niinistö
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – 3 alakohta – 2.1 alakohta – 1 alakohta – 4 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ja
jäsenvaltio noudattaa SEU-sopimuksen 2 
artiklassa [oikeusvaltioperiaate] 
vahvistettuja unionin arvoja.

Or. en

Tarkistus 243
Ville Niinistö
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – 3 alakohta – 2.1 alakohta – 1 alakohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

A – Elpymis- ja palautumissuunnitelma 
auttaa vastaamaan tuloksellisesti 
maakohtaisissa suosituksissa tai muissa 
asiaankuuluvissa asiakirjoissa, jotka 
komissio on virallisesti hyväksynyt EU-
ohjausjakson yhteydessä, yksilöityihin 
haasteisiin, ja suunnitelma on 
asianmukainen vastaus asianomaisen 
jäsenvaltion taloudelliseen ja sosiaaliseen 
tilanteeseen.

A – Elpymis- ja palautumissuunnitelma 
auttaa vastaamaan tuloksellisesti 
maakohtaisissa suosituksissa tai muissa 
asiaankuuluvissa asiakirjoissa, jotka 
komissio on virallisesti hyväksynyt EU-
ohjausjakson yhteydessä, yksilöityihin 
haasteisiin, ja suunnitelma on 
asianmukainen vastaus SEU-sopimuksen 2 
artiklassa vahvistettuja unionin arvoja 
noudattavan asianomaisen jäsenvaltion 
taloudelliseen ja sosiaaliseen tilanteeseen.

Or. en

Tarkistus 244
Ville Niinistö
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – 3 alakohta – 2.1 alakohta – 1 alakohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

B – Elpymis- ja palautumissuunnitelma 
auttaa vastaamaan osittain maakohtaisissa 
suosituksissa tai muissa asiaankuuluvissa 
asiakirjoissa, jotka komissio on virallisesti 
hyväksynyt talouspolitiikan eurooppalaisen 
ohjausjakson yhteydessä, yksilöityihin 
haasteisiin, ja suunnitelma on osittain 
asianmukainen vastaus asianomaisen 
jäsenvaltion taloudelliseen ja sosiaaliseen 
tilanteeseen.

B – Elpymis- ja palautumissuunnitelma 
auttaa vastaamaan osittain maakohtaisissa 
suosituksissa tai muissa asiaankuuluvissa 
asiakirjoissa, jotka komissio on virallisesti 
hyväksynyt talouspolitiikan eurooppalaisen 
ohjausjakson yhteydessä, yksilöityihin 
haasteisiin, ja suunnitelma on osittain 
asianmukainen vastaus SEU-sopimuksen 2 
artiklassa vahvistettuja unionin arvoja 
noudattavan asianomaisen jäsenvaltion 
taloudelliseen ja sosiaaliseen tilanteeseen.

Or. en

Tarkistus 245
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – 3 alakohta – 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 
oikeudenmukaista vihreää siirtymää ja 
digitaalista muutosta tai niistä aiheutuviin 
haasteisiin vastaamista.

Or. en

Perustelu

Oikeudenmukaisen siirtymän periaatetta, jonka mukaan ketään ei jätetä jälkeen, olisi 
sovellettava myös vihreään siirtymään ja digitaaliseen muutokseen.

Tarkistus 246
Ville Niinistö
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – 3 alakohta – 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 vihreää 
siirtymää kohti hiilineutraalia taloutta ja 
siitä aiheutuviin haasteisiin vastaamista.

Or. en

Tarkistus 247
Ville Niinistö
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – 3 alakohta – 2.2 alakohta – 1 alakohta – 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 ilmastoneutraalien ja 
ympäristöystävällisten järjestelmien 
luomista sekä talous- ja sosiaalialojen 
viherryttämistä, jotta voidaan edistää 
ilmastoneutraalin Euroopan saavuttamista 
vuoteen 2050 mennessä koskevaa 
yleistavoitetta sekä vuotta 2030 koskevia 
unionin tehostettuja tavoitteita. 
Investointien olisi johdettava mitattavissa 
oleviin kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennyksiin, uusiutuvien 
energialähteiden käytön lisääntymiseen ja 
järjestelmien energiatehokkuuden 
parannuksiin.

Or. en

Tarkistus 248
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Simona Bonafè

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – 3 alakohta – 2.2 alakohta – 1 alakohta – 1 alakohta – 1 luetelmakohta
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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 ilmasto- ja 
ympäristöystävällisten järjestelmien 
luomista sekä talous- ja sosiaalialojen 
viherryttämistä ja niiden energia- ja 
resurssitehokkuutta, jotta voidaan edistää 
ilmastoneutraalin Euroopan saavuttamista 
vuoteen 2050 mennessä koskevaa 
yleistavoitetta;

Or. en

Tarkistus 249
Ville Niinistö
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

– ja
suunnitelmaan sisältyvät toiminnot ovat 
”ei merkittävää haittaa” -periaatteen 
mukaisia ja täyttävät ”vähimmäistason 
suojatoimia” koskevat vaatimukset;

Or. en

Tarkistus 250
Ville Niinistö
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

ja
toiminnot edistävät kansallisissa ilmasto- 
ja energiasuunnitelmissa vahvistettuja 
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tavoitteita;

Or. en

Tarkistus 251
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

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

Komission teksti Tarkistus

tai ja

Or. en

Perustelu

Elpymis- ja palautumissuunnitelmassa olisi aina käsiteltävä sekä vihreää siirtymää että 
digitaalista muutosta.

Tarkistus 252
Ville Niinistö
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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.

Or. en

Tarkistus 253
Ville Niinistö
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

tai ja

Or. en

Tarkistus 254
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

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

Komission teksti Tarkistus

— suunniteltujen toimenpiteiden 
toteuttamisen odotetaan edistävän 
merkittävästi vihreästä siirtymästä ja/tai 
digitaalisesta muutoksestajohtuviin 
haasteisiin vastaamista;

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

Or. en

Perustelu

Elpymis- ja palautumissuunnitelmassa olisi aina käsiteltävä sekä vihreää siirtymää että 
digitaalista muutosta.

Tarkistus 255
Ville Niinistö
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

— suunniteltujen toimenpiteiden 
toteuttamisen odotetaan edistävän 
merkittävästi vihreästä siirtymästä ja/tai 
digitaalisesta muutoksestajohtuviin 
haasteisiin vastaamista;

– suunniteltujen toimenpiteiden 
toteuttamisen odotetaan edistävän 
merkittävästi vihreästä siirtymästä 
johtuviin haasteisiin vastaamista;
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Or. en

Tarkistus 256
Ville Niinistö
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 
myönteisiä vaikutuksia.

Or. en

Tarkistus 257
Ville Niinistö
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

2.2 a Suunnitelma sisältää 
toimenpiteitä, jotka edistävät 
tuloksellisesti digitaalista muutosta tai 
siitä aiheutuviin haasteisiin 
vastaamista.Digitaalista muutosta 
koskevat toimenpiteet ovat ympäristön 
kannalta kestäviä ja edistävät digitaalista 
tasa-arvoa, digitaalista saavutettavuutta ja 
avoimiin ohjelmistoihin ja avoimiin 
laitteistoihin perustuvia ratkaisuja sekä 
varmistavat henkilötietojen suojan.
Tämän kriteerin perusteella 
suorittamassaan arvioinnissa komissio 
ottaa huomioon seuraavat seikat:
Soveltamisala
suunniteltujen toimenpiteiden 
toteuttamisen odotetaan edistävän 
merkittävästi talous- tai sosiaalialan 
avointa, kestävää ja osallistavaa 
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digitalisaatiota edistämällä avoimiin 
ohjelmistoihin ja avoimiin laitteistoihin 
perustuvia ratkaisuja ja varmistamalla 
henkilötietojen suojan, ja sitä tuetaan 
laajentamalla uusiutuvan energian 
tuotantoa ja 
energiatehokkuustoimenpiteitä;
ja
suunniteltujen toimenpiteiden 
toteuttamisen odotetaan edistävän 
merkittävästi avoimesta, kestävästä ja 
osallistavasta digitaalisesta muutoksesta 
johtuviin haasteisiin vastaamista;
ja
suunniteltujen toimenpiteiden 
toteuttamisella odotetaan olevan pysyviä 
vaikutuksia.
Luokitus
A – Suuressa määrin
B – Kohtalaisessa määrin
C – Vähäisessä määrin

Or. en

Tarkistus 258
François-Xavier Bellamy
PPE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

2.4 Elpymis- ja 
palautumissuunnitelman odotetaan 
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.

2.4 Elpymis- ja 
palautumissuunnitelman odotetaan 
tuottavan tulevaisuudessa tuloja niin, että 
taataan tulevien sukupolvien kyky maksaa 
takaisin Next Generation EU -
elpymisvälineessä otetut lainat, edistävän 
tuloksellisesti jäsenvaltion 
kasvupotentiaalin, työpaikkojen 
syntymisen, riippuvuutta kolmansista 
maista strategisilla aloilla vähentävän 
EU:n strategisen riippumattomuuden, 
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digitaalisen riippumattomuuden, pitkän 
aikavälin kilpailukyvyn sekä taloudellisen 
ja sosiaalisen palautumiskyvyn 
lujittumista, kriisin taloudellisten ja 
sosiaalisten vaikutusten lieventämistä sekä 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden lisääntymistä.

Or. en

Tarkistus 259
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica

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

Komission teksti Tarkistus

2.4 Elpymis- ja 
palautumissuunnitelman odotetaan 
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.

2.4 Elpymis- ja 
palautumissuunnitelman odotetaan 
edistävän tuloksellisesti jäsenvaltion 
kasvupotentiaalin, työpaikkojen 
syntymisen, taloudellisen ja sosiaalisen 
palautumiskyvyn, teollisten ekosysteemien 
ja strategisten arvoketjujen lujittumista, 
kriisin taloudellisten ja sosiaalisten 
vaikutusten lieventämistä sekä 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden lisääntymistä niin, että 
samalla varmistetaan tasapuoliset 
toimintaedellytykset sisämarkkinoilla ja 
unionin strateginen riippumattomuus;

Or. en

Tarkistus 260
Pietro Fiocchi

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – 3 alakohta – 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 
kasvupotentiaalin, työpaikkojen 
syntymisen, pk- ja mikroyrityksille 
tarjottavan tuen sekä taloudellisen ja 
sosiaalisen palautumiskyvyn lujittumista, 
kriisin taloudellisten ja sosiaalisten 
vaikutusten lieventämistä sekä 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden lisääntymistä.

Or. en

Tarkistus 261
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Dan Nica

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – 3 alakohta – 2.4 alakohta – 1 alakohta – 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 kasvupotentiaalia, 
edistämään työpaikkojen luomista 
erityisesti pk-yrityksiin ja lupaaviin 
startup-yrityksiin, lujittamaan teollisia 
ekosysteemejä ja strategisia arvoketjuja ja 
lieventämään kriisin kielteisiä vaikutuksia 
välttäen samalla kyseisten toimenpiteiden 
kielteisiä vaikutuksia ilmastoon ja 
ympäristöön;

Or. en

Tarkistus 262
Ville Niinistö
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus
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— 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 
sukupuolinäkökulmasta tasapainoista 
kasvupotentiaalia, edistämään työpaikkojen 
luomista ja lieventämään kriisin kielteisiä 
vaikutuksia välttäen samalla kyseisten 
toimenpiteiden kielteisiä vaikutuksia 
ilmastoon ja ympäristöön;

Or. en

Tarkistus 263
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – 3 alakohta – 2.4 alakohta – 1 alakohta – 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 ja edistää unionin 
strategista riippumattomuutta;

Or. en

Tarkistus 264
François-Xavier Bellamy
PPE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – 3 alakohta – 2.4 alakohta – 1 alakohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ja
– elpymis- ja palautumissuunnitelma 
lujittaa keskeisiä strategioita sekä 
keskeisiin tulevaisuuteen 
suuntautuneisiin teknologioihin liittyvää 
tutkimusta ja innovointia, kohdistuu 
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tulevaan suhdannejaksoon ja keskittyy 
niihin toimintoihin ja teollisuudenaloihin, 
jotka ovat merkityksellisimpiä tulevien 
haasteiden ratkaisemiseksi.

Or. en

Tarkistus 265
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica

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

Komission teksti Tarkistus

— elpymis- ja 
palautumissuunnitelman tavoitteena on 
parantaa jäsenvaltion taloudellisten ja/tai 
sosiaalisten rakenteiden valmiuksia 
sopeutua häiriöihin ja sietää niitä;

– elpymis- ja 
palautumissuunnitelman tavoitteena on 
parantaa jäsenvaltion taloudellisten ja/tai 
sosiaalisten rakenteiden valmiuksia 
sopeutua häiriöihin ja sietää niitä sekä 
edistää unionin strategista 
riippumattomuutta.

Or. en

Tarkistus 266
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Simona Bonafè

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – 3 alakohta – 2.6 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2.6. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmaan sisältyy 
toimenpiteitä, joilla toteutetaan uudistuksia 
ja julkisia investointihankkeita 
johdonmukaisina toimina.

2.6 Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmaan sisältyy 
toimenpiteitä, joilla toteutetaan uudistuksia 
ja julkisia investointihankkeita 
johdonmukaisina toimina, jotka 
muodostavat myös johdonmukaisen 
kokonaisuuden asianomaiselle 
jäsenvaltiolle osoitetuissa maakohtaisissa 
suosituksissa tai muissa asiaankuuluvissa 
asiakirjoissa, jotka komissio on virallisesti 
hyväksynyt EU-ohjausjakson yhteydessä, 
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esitettyjen seikkojen kanssa ja joilla 
pystytään saamaan käyttöön myös 
yksityisiä investointeja.

Or. en

Perustelu

Elpymis- ja palautumissuunnitelmien pääpainopisteenä olisi oltava elpyminen, 
palautumiskyky, kasvu, työllisyys sekä vihreä siirtymä ja digitaalinen muutos. Yhteensopivuus 
EU-ohjausjakson kanssa on hyödyksi, mutta se ei saisi olla ensimmäinen noudatettava 
kriteeri. Tämä teksti on sen vuoksi siirretty jäljemmäksi tässä liitteessä.

Tarkistus 267
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – 3 alakohta – 2.6 alakohta – 1 alakohta – 1 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

— elpymis- ja palautumissuunnitelma 
sisältää toimenpiteitä, jotka osaltaan 
vahvistavat toistensa vaikutuksia.

– elpymis- ja palautumissuunnitelma 
sisältää toimenpiteitä, jotka osaltaan 
vahvistavat toistensa vaikutuksia ja joilla 
vastataan johdonmukaisesti haasteisiin, 
jotka on yksilöity asianomaiselle 
jäsenvaltiolle osoitetuissa maakohtaisissa 
suosituksissa tai muissa asiaankuuluvissa 
asiakirjoissa, jotka komissio on virallisesti 
hyväksynyt EU-ohjausjakson yhteydessä, 
ja joilla pystytään saamaan käyttöön myös 
yksityisiä investointeja.

Or. en

Perustelu

Elpymis- ja palautumissuunnitelmien pääpainopisteenä olisi oltava elpyminen, 
palautumiskyky, kasvu, työllisyys sekä vihreä siirtymä ja digitaalinen muutos. Yhteensopivuus 
EU-ohjausjakson kanssa on hyödyksi, mutta se ei saisi olla ensimmäinen noudatettava 
kriteeri. Tämä teksti on sen vuoksi siirretty jäljemmäksi tässä liitteessä.

Tarkistus 268
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè
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Ehdotus asetukseksi
Liite II – 3 kohta – 1 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) jos elpymis- ja 
palautumissuunnitelma täyttää osittain tai 
vain jotkin 16 artiklan 3 kohdassa 
säädetyt kriteerit, jäsenvaltiolle 
myönnettävä lopullinen rahoitusosuus ei 
saa olla suurempi kuin 16 artiklan 3 
kohdassa säädetyt kriteerit täyttävien 
uudistusten ja investointien arvioitujen 
kustannusten kokonaismäärä.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus liittyy muihin tarkistuksiin, joilla otetaan käyttöön mahdollisuus hyväksyä 
elpymis- ja palautumissuunnitelma osittain.

Tarkistus 269
Ville Niinistö
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

— A-luokitus perusteiden 2.1 ja 2.2 
osalta;

– A-luokitus perusteiden 2.1, 2.2 ja 
2.7 osalta;

Or. en

Tarkistus 270
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz

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

Komission teksti Tarkistus

— A-luokitus perusteiden 2.1 ja 2.2 – A-luokitus perusteiden 2.2 ja 2.3 
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osalta; osalta;

Or. en

Perustelu

Elpymis- ja palautumissuunnitelmien pääpainopisteenä olisi oltava elpyminen, 
palautumiskyky, kasvu, työllisyys sekä vihreä siirtymä ja digitaalinen muutos. Yhteensopivuus 
EU-ohjausjakson kanssa on hyödyksi, mutta se ei saisi olla ensimmäinen noudatettava 
kriteeri.

Tarkistus 271
Ville Niinistö
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

— ei yhtään A-luokitusta perusteiden 
2.1 ja 2.2 osalta;

– ei yhtään A-luokitusta perusteiden 
2.1 , 2.2 ja 2.7 osalta;

Or. en

Tarkistus 272
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz

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

Komission teksti Tarkistus

— ei yhtään A-luokitusta perusteiden 
2.1 ja 2.2 osalta;

– ei yhtään A-luokitusta perusteiden 
2.2 ja 2.3 osalta;

Or. en

Perustelu

Elpymis- ja palautumissuunnitelmien pääpainopisteenä olisi oltava elpyminen, 
palautumiskyky, kasvu, työllisyys sekä vihreä siirtymä ja digitaalinen muutos. Yhteensopivuus 
EU-ohjausjakson kanssa on hyödyksi, mutta se ei saisi olla ensimmäinen noudatettava 
kriteeri.
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Tarkistus 273
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz

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

Komission teksti Tarkistus

Elpymis- ja palautumissuunnitelma 
täyttää arviointikriteerit osittain, jos
kriteerien 2.1–2.7 lopullinen luokitus 
tuottaa seuraavat tulokset:
– yksi A- ja yksi B-luokitus perusteiden 
2.1 tai 2.3 osalta;
ja muiden perusteiden osalta:
– enemmän B- kuin A-luokituksia eikä 
yhtään C-luokitusta

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella otetaan käyttöön mahdollisuus hyväksyä elpymis- ja 
palautumissuunnitelma osittain.


