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Tarkistus 31
Eva Kaili, Tsvetelina Penkova, Nicolás González Casares, Ivo Hristov, Carlos Zorrinho, 
Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Dan Nica, Josianne Cutajar

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Covid-19-pandemia on vakava 
sokki unionin ja koko maailman taloudelle. 
Viruksen leviämistä hillitsevien 
välttämättömien toimenpiteiden vuoksi 
taloudellinen toiminta EU:ssa on 
vähentynyt merkittävästi. EU:n BKT:n 
odotetaan supistuvan vuonna 2020 noin 
7,5 prosenttia, eli huomattavasti enemmän 
kuin finanssikriisin yhteydessä vuonna 
2009. Pandemian puhkeaminen on 
näyttänyt, missä määrin globaalit 
toimitusketjut ovat yhteydessä toisiinsa, ja 
paljastanut joitakin haavoittuvuuksia, kuten 
strategisten teollisuuden alojen liiallisen 
riippuvaisuuden yksipuolisista ulkoisista 
toimituslähteistä. Tällaisiin 
haavoittuvuuksiin on puututtava, jotta 
voidaan parantaa unionin hätäaputoimia ja 
koko talouden häiriönsietokykyä säilyttäen 
samalla avoimuus kilpailulle ja kaupalle 
EU:n sääntöjen mukaisesti. 
Investointiaktiivisuuden odotetaan 
vähentyneen merkittävästi. Jo ennen 
pandemiaa oli havaittavissa, että vaikka 
investointisuhde oli unionissa elpymässä, 
se oli edelleen pienempi kuin olisi voitu 
odottaa voimakkaalla elpymisjaksolla, eikä 
se riittänyt kompensoimaan vuoden 2009 
kriisin jälkeisten vuosien ali-investoimista. 
Vielä tärkeämpää on se, että investointien 
nykyiset ja ennustetut tulevat määrät eivät 
kata unionin tarvetta rakenteellisille 
investoinneille, joilla käynnistetään 
unionin pitkän aikavälin kasvu uudelleen 
sekä ylläpidetään sitä ja joita teknologinen 
muutos ja maailmanlaajuinen kilpailukyky 
edellyttävät, kuten investoinnit 
innovointiin, osaamiseen, infrastruktuuriin 
sekä pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, 

(1) Covid-19-pandemia on vakava 
sokki unionin ja koko maailman taloudelle. 
Viruksen leviämistä hillitsevien 
välttämättömien toimenpiteiden vuoksi 
taloudellinen toiminta EU:ssa on 
vähentynyt merkittävästi. EU:n BKT:n 
odotetaan supistuvan vuonna 2020 noin 
7,5 prosenttia, eli huomattavasti enemmän 
kuin finanssikriisin yhteydessä vuonna 
2009. Makrotaloudellisen häiriön 
voimakkuutta ei voida vielä määritellä 
tarkasti. Lisäksi pandemian vaikutus on 
Euroopassa epätasainen ja vaikuttaa 
enemmän joihinkin alueisiin, mikä lisää 
odotettavissa olevia markkinoiden 
toimintapuutteita näillä aloilla sekä 
tietyillä teollisuudenaloilla, joilla on 
valtava vaikutus kasvuun ja työllisyyteen. 
Pandemian puhkeaminen on näyttänyt, 
missä määrin globaalit toimitusketjut ovat 
yhteydessä toisiinsa, ja paljastanut joitakin 
haavoittuvuuksia, kuten strategisten 
teollisuuden alojen liiallisen 
riippuvaisuuden yksipuolisista ulkoisista 
toimituslähteistä. Lisäksi pandemia teki 
selväksi, että liiketoimintamallien 
perinteiset arvonluonti- ja 
arvontoimitustoiminnot ovat hyvin 
heikkoja ja että tarve siirtyä kestävään ja 
digitalisoituun tuotantoparadigmaan on 
strateginen painopiste unionin tulevalle 
maailmanlaajuiselle johtajuudelle. 
Tällaiset haavoittuvuudet vaikuttivat 
erityisesti pk-yrityksiin ja startup-yritysten 
ekosysteemiin ja niihin on puututtava, 
jotta voidaan parantaa unionin 
hätäaputoimia ja koko talouden 
häiriönsietokykyä säilyttäen samalla 
avoimuus kilpailulle ja kaupalle EU:n 
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jäljempänä ’pk-yritykset’. Ne eivät 
myöskään kata tarvetta puuttua keskeisiin 
yhteiskunnallisiin haasteisiin, kuten 
kestävyyteen tai väestön ikääntymiseen. 
Tämän vuoksi unionin 
politiikkatavoitteiden saavuttamiseksi ja 
talouden nopean, osallistavan ja terveen 
elpymisen edistämiseksi tarvitaan tukea, 
jotta voidaan puuttua markkinoiden 
toimintapuutteisiin ja optimaalista 
heikompiin investointitilanteisiin ja 
pienentää investointivajetta kohdealoilla.

sääntöjen mukaisesti. 
Investointiaktiivisuuden odotetaan 
vähentyneen merkittävästi. Jo ennen 
pandemiaa oli havaittavissa, että vaikka 
investointisuhde oli unionissa elpymässä, 
se oli edelleen pienempi kuin olisi voitu 
odottaa voimakkaalla elpymisjaksolla, eikä 
se riittänyt kompensoimaan vuoden 2009 
kriisin jälkeisten vuosien ali-investoimista. 
Tämä on myös osoitus tarpeesta korjata 
paitsi sijoitusmarkkinoiden 
toimintapuutteet lisäämällä tarjontapuolta 
vahvoilla sijoitusvälineillä myös kyseisten 
välineiden kysyntäpuolta. Vielä 
tärkeämpää on se, että investointien 
nykyiset ja ennustetut tulevat määrät eivät 
kata unionin tarvetta rakenteellisille 
investoinneille, joilla käynnistetään 
unionin pitkän aikavälin kasvu uudelleen 
sekä ylläpidetään sitä ja joita teknologinen 
muutos ja maailmanlaajuinen kilpailukyky 
edellyttävät, kuten investoinnit 
innovointiin, osaamiseen, infrastruktuuriin, 
startup-yrityksiin sekä pieniin ja 
keskisuuriin yrityksiin, jäljempänä ’pk-
yritykset’. Ne eivät myöskään kata tarvetta 
puuttua keskeisiin yhteiskunnallisiin 
haasteisiin, kuten kestävyyteen tai väestön 
ikääntymiseen. Tämän vuoksi unionin 
politiikkatavoitteiden saavuttamiseksi ja 
talouden nopean, osallistavan, kestävän ja 
terveen elpymisen edistämiseksi tarvitaan 
tukea, jotta voidaan puuttua markkinoiden 
toimintapuutteisiin ja optimaalista 
heikompiin investointitilanteisiin ja 
pienentää investointivajetta kohdealoilla.

Or. en

Tarkistus 32
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(1) Covid-19-pandemia on vakava 
sokki unionin ja koko maailman taloudelle. 
Viruksen leviämistä hillitsevien 
välttämättömien toimenpiteiden vuoksi 
taloudellinen toiminta EU:ssa on 
vähentynyt merkittävästi. EU:n BKT:n 
odotetaan supistuvan vuonna 2020 noin 
7,5 prosenttia, eli huomattavasti enemmän 
kuin finanssikriisin yhteydessä vuonna 
2009. Pandemian puhkeaminen on 
näyttänyt, missä määrin globaalit 
toimitusketjut ovat yhteydessä toisiinsa, ja 
paljastanut joitakin haavoittuvuuksia, kuten 
strategisten teollisuuden alojen liiallisen 
riippuvaisuuden yksipuolisista ulkoisista 
toimituslähteistä. Tällaisiin 
haavoittuvuuksiin on puututtava, jotta 
voidaan parantaa unionin hätäaputoimia ja 
koko talouden häiriönsietokykyä säilyttäen 
samalla avoimuus kilpailulle ja kaupalle 
EU:n sääntöjen mukaisesti. 
Investointiaktiivisuuden odotetaan 
vähentyneen merkittävästi. Jo ennen 
pandemiaa oli havaittavissa, että vaikka 
investointisuhde oli unionissa elpymässä, 
se oli edelleen pienempi kuin olisi voitu 
odottaa voimakkaalla elpymisjaksolla, eikä 
se riittänyt kompensoimaan vuoden 2009 
kriisin jälkeisten vuosien ali-investoimista. 
Vielä tärkeämpää on se, että investointien 
nykyiset ja ennustetut tulevat määrät eivät 
kata unionin tarvetta rakenteellisille 
investoinneille, joilla käynnistetään 
unionin pitkän aikavälin kasvu uudelleen 
sekä ylläpidetään sitä ja joita teknologinen 
muutos ja maailmanlaajuinen kilpailukyky 
edellyttävät, kuten investoinnit 
innovointiin, osaamiseen, infrastruktuuriin 
sekä pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, 
jäljempänä ’pk-yritykset’. Ne eivät 
myöskään kata tarvetta puuttua keskeisiin 
yhteiskunnallisiin haasteisiin, kuten 
kestävyyteen tai väestön ikääntymiseen. 
Tämän vuoksi unionin 
politiikkatavoitteiden saavuttamiseksi ja 
talouden nopean, osallistavan ja terveen 
elpymisen edistämiseksi tarvitaan tukea, 

(1) Covid-19-pandemia on vakava 
sokki unionin ja koko maailman taloudelle. 
Viruksen leviämistä hillitsevien 
välttämättömien toimenpiteiden vuoksi 
taloudellinen toiminta EU:ssa on 
vähentynyt merkittävästi. EU:n BKT:n 
odotetaan supistuvan vuonna 2020 noin 
7,5 prosenttia, eli huomattavasti enemmän 
kuin finanssikriisin yhteydessä vuonna 
2009. Pandemian puhkeaminen on 
näyttänyt, missä määrin globaalit 
toimitusketjut ovat yhteydessä toisiinsa, ja 
paljastanut joitakin haavoittuvuuksia, kuten 
strategisten teollisuuden alojen liiallisen 
riippuvaisuuden yksipuolisista ulkoisista 
toimituslähteistä. Tällaisiin 
haavoittuvuuksiin on puututtava, jotta 
voidaan parantaa unionin hätäaputoimia ja 
koko talouden häiriönsietokykyä säilyttäen 
samalla avoimuus kilpailulle ja kaupalle 
EU:n sääntöjen mukaisesti. 
Investointiaktiivisuuden odotetaan 
vähentyneen merkittävästi. Jo ennen 
pandemiaa oli havaittavissa, että vaikka 
investointisuhde oli unionissa elpymässä, 
se oli edelleen pienempi kuin olisi voitu 
odottaa voimakkaalla elpymisjaksolla, eikä 
se riittänyt kompensoimaan vuoden 2009 
kriisin jälkeisten vuosien ali-investoimista. 
Vielä tärkeämpää on se, että investointien 
nykyiset ja ennustetut tulevat määrät eivät 
kata unionin tarvetta rakenteellisille 
investoinneille, joilla käynnistetään 
unionin pitkän aikavälin kasvu uudelleen 
sekä ylläpidetään sitä ja joita teknologinen 
muutos ja maailmanlaajuinen kilpailukyky 
edellyttävät, kuten investoinnit 
innovointiin, osaamiseen, infrastruktuuriin 
sekä pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, 
jäljempänä ’pk-yritykset’. Ne eivät 
myöskään kata tarvetta puuttua keskeisiin 
yhteiskunnallisiin haasteisiin, kuten 
kestävyyteen tai väestön ikääntymiseen. 
Tämän vuoksi unionin 
politiikkatavoitteiden saavuttamiseksi 
erityisesti vihreän kehityksen ohjelman 
nojalla ja talouden nopean, osallistavan ja 
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jotta voidaan puuttua markkinoiden 
toimintapuutteisiin ja optimaalista 
heikompiin investointitilanteisiin ja 
pienentää investointivajetta kohdealoilla.

terveen elpymisen edistämiseksi 
ensisijaisena tavoitteena olisi oltava tukea 
muutoin vaikeasti rahoitettavia hankkeita, 
jotka tarjoavat Euroopan kansalaisille 
pitkän aikavälin ympäristö- ja 
yhteiskunnallisia etuja, kuten 
korkealaatuisia pitkäaikaisia työpaikkoja 
ja julkista infrastruktuuria, sekä kestäviä 
ratkaisuja COVID-kriisin ratkaisemiseksi. 
Sen vuoksi on ratkaisevan tärkeää 
tunnistaa ja tukea hankkeita, jotka 
tarjoavat tätä todellista täydentävyyttä ja 
laatua sen sijaan, että niitä ohjaisivat 
pääasiassa tekniset näkökohdat, kuten 
viputekijät tai hankkeiden nopeus ja 
volyymit, ja välttää päällekkäisyyksiä ja 
muiden lähteiden syrjäyttämistä sekä 
puuttua markkinoiden toimintapuutteisiin 
ja optimaalista heikompiin 
investointitilanteisiin ja pienentää 
investointivajetta kohdealoilla.

Or. en

Tarkistus 33
Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Pietro Fiocchi, Grzegorz 
Tobiszowski, Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Covid-19-pandemia on vakava 
sokki unionin ja koko maailman taloudelle. 
Viruksen leviämistä hillitsevien 
välttämättömien toimenpiteiden vuoksi 
taloudellinen toiminta EU:ssa on 
vähentynyt merkittävästi. EU:n BKT:n 
odotetaan supistuvan vuonna 2020 noin 
7,5 prosenttia, eli huomattavasti enemmän 
kuin finanssikriisin yhteydessä vuonna 
2009. Pandemian puhkeaminen on 
näyttänyt, missä määrin globaalit 
toimitusketjut ovat yhteydessä toisiinsa, ja 
paljastanut joitakin haavoittuvuuksia, kuten 
strategisten teollisuuden alojen liiallisen 

(1) Covid-19-pandemia on vakava 
sokki unionin ja koko maailman taloudelle. 
Viruksen leviämistä hillitsevien 
välttämättömien toimenpiteiden vuoksi 
taloudellinen toiminta EU:ssa on 
vähentynyt merkittävästi. EU:n BKT:n 
odotetaan supistuvan vuonna 2020 noin 
8,3 prosenttia, eli huomattavasti enemmän 
kuin finanssikriisin yhteydessä vuonna 
2009. Toisin kuin tuo kyseinen kriisi, 
covid-19-pandemian puhkeaminen iski 
symmetrisesti kaikkiin jäsenvaltioihin. Se 
on näyttänyt, missä määrin globaalit 
toimitusketjut ovat yhteydessä toisiinsa, ja 
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riippuvaisuuden yksipuolisista ulkoisista 
toimituslähteistä. Tällaisiin 
haavoittuvuuksiin on puututtava, jotta 
voidaan parantaa unionin hätäaputoimia ja 
koko talouden häiriönsietokykyä säilyttäen 
samalla avoimuus kilpailulle ja kaupalle 
EU:n sääntöjen mukaisesti. 
Investointiaktiivisuuden odotetaan 
vähentyneen merkittävästi. Jo ennen 
pandemiaa oli havaittavissa, että vaikka 
investointisuhde oli unionissa elpymässä, 
se oli edelleen pienempi kuin olisi voitu 
odottaa voimakkaalla elpymisjaksolla, eikä 
se riittänyt kompensoimaan vuoden 2009 
kriisin jälkeisten vuosien ali-investoimista. 
Vielä tärkeämpää on se, että investointien 
nykyiset ja ennustetut tulevat määrät eivät 
kata unionin tarvetta rakenteellisille 
investoinneille, joilla käynnistetään 
unionin pitkän aikavälin kasvu uudelleen 
sekä ylläpidetään sitä ja joita teknologinen 
muutos ja maailmanlaajuinen kilpailukyky 
edellyttävät, kuten investoinnit 
innovointiin, osaamiseen, infrastruktuuriin 
sekä pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, 
jäljempänä ’pk-yritykset’. Ne eivät 
myöskään kata tarvetta puuttua keskeisiin 
yhteiskunnallisiin haasteisiin, kuten 
kestävyyteen tai väestön ikääntymiseen. 
Tämän vuoksi unionin 
politiikkatavoitteiden saavuttamiseksi ja 
talouden nopean, osallistavan ja terveen 
elpymisen edistämiseksi tarvitaan tukea, 
jotta voidaan puuttua markkinoiden 
toimintapuutteisiin ja optimaalista 
heikompiin investointitilanteisiin ja 
pienentää investointivajetta kohdealoilla.

paljastanut joitakin haavoittuvuuksia, kuten 
strategisten teollisuuden alojen liiallisen 
riippuvaisuuden yksipuolisista ulkoisista 
toimituslähteistä. Tällaisiin 
haavoittuvuuksiin on puututtava, jotta 
voidaan parantaa unionin hätäaputoimia ja 
koko talouden häiriönsietokykyä säilyttäen 
samalla avoimuus kilpailulle ja kaupalle 
EU:n sääntöjen mukaisesti. 
Investointiaktiivisuuden odotetaan 
vähentyneen merkittävästi. Jo ennen 
pandemiaa oli havaittavissa, että vaikka 
investointisuhde oli unionissa elpymässä, 
se oli edelleen pienempi kuin olisi voitu 
odottaa voimakkaalla elpymisjaksolla, eikä 
se riittänyt kompensoimaan vuoden 2009 
kriisin jälkeisten vuosien ali-investoimista. 
Vielä tärkeämpää on se, että investointien 
nykyiset ja ennustetut tulevat määrät eivät 
kata unionin tarvetta rakenteellisille 
investoinneille, joilla käynnistetään 
unionin pitkän aikavälin kasvu uudelleen 
sekä ylläpidetään sitä ja joita teknologinen 
muutos ja maailmanlaajuinen kilpailukyky 
edellyttävät, kuten investoinnit 
innovointiin, osaamiseen, infrastruktuuriin 
sekä pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, 
jäljempänä ’pk-yritykset’. Ne eivät 
myöskään kata tarvetta puuttua keskeisiin 
yhteiskunnallisiin haasteisiin, kuten 
kestävyyteen tai väestön ikääntymiseen. 
Tämän vuoksi unionin 
politiikkatavoitteiden saavuttamiseksi ja 
talouden nopean, osallistavan ja terveen 
elpymisen edistämiseksi tarvitaan tukea, 
jotta voidaan puuttua markkinoiden 
toimintapuutteisiin ja optimaalista 
heikompiin investointitilanteisiin ja 
pienentää investointivajetta kohdealoilla 
kaikkialla unionissa, jotta estetään 
jäsenvaltioiden talouksien välisen 
olemassa olevan epätasapainon 
vakiinnuttaminen tai syventäminen.

Or. en

Tarkistus 34
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Pascal Arimont

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Covid-19-pandemia on vakava 
sokki unionin ja koko maailman taloudelle. 
Viruksen leviämistä hillitsevien 
välttämättömien toimenpiteiden vuoksi 
taloudellinen toiminta EU:ssa on 
vähentynyt merkittävästi. EU:n BKT:n 
odotetaan supistuvan vuonna 2020 noin 
7,5 prosenttia, eli huomattavasti enemmän 
kuin finanssikriisin yhteydessä vuonna 
2009. Pandemian puhkeaminen on 
näyttänyt, missä määrin globaalit 
toimitusketjut ovat yhteydessä toisiinsa, ja 
paljastanut joitakin haavoittuvuuksia, kuten 
strategisten teollisuuden alojen liiallisen 
riippuvaisuuden yksipuolisista ulkoisista 
toimituslähteistä. Tällaisiin 
haavoittuvuuksiin on puututtava, jotta 
voidaan parantaa unionin hätäaputoimia ja 
koko talouden häiriönsietokykyä säilyttäen 
samalla avoimuus kilpailulle ja kaupalle 
EU:n sääntöjen mukaisesti. 
Investointiaktiivisuuden odotetaan 
vähentyneen merkittävästi. Jo ennen 
pandemiaa oli havaittavissa, että vaikka 
investointisuhde oli unionissa elpymässä, 
se oli edelleen pienempi kuin olisi voitu 
odottaa voimakkaalla elpymisjaksolla, eikä 
se riittänyt kompensoimaan vuoden 2009 
kriisin jälkeisten vuosien ali-investoimista. 
Vielä tärkeämpää on se, että investointien 
nykyiset ja ennustetut tulevat määrät eivät 
kata unionin tarvetta rakenteellisille 
investoinneille, joilla käynnistetään 
unionin pitkän aikavälin kasvu uudelleen 
sekä ylläpidetään sitä ja joita teknologinen 
muutos ja maailmanlaajuinen kilpailukyky 
edellyttävät, kuten investoinnit 
innovointiin, osaamiseen, infrastruktuuriin 
sekä pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, 
jäljempänä ’pk-yritykset’. Ne eivät 
myöskään kata tarvetta puuttua keskeisiin 
yhteiskunnallisiin haasteisiin, kuten 

(1) Covid-19-pandemia on vakava 
sokki unionin ja koko maailman taloudelle. 
Viruksen leviämistä hillitsevien 
välttämättömien toimenpiteiden vuoksi 
taloudellinen toiminta EU:ssa on 
vähentynyt merkittävästi. EU:n BKT:n 
odotetaan supistuvan vuonna 2020 noin 
7,5 prosenttia, eli huomattavasti enemmän 
kuin finanssikriisin yhteydessä vuonna 
2009. Pandemian puhkeaminen on 
näyttänyt, missä määrin globaalit 
toimitusketjut ovat yhteydessä toisiinsa, ja 
paljastanut joitakin haavoittuvuuksia, kuten 
strategisten teollisuuden alojen liiallisen 
riippuvaisuuden yksipuolisista ulkoisista 
toimituslähteistä. Tällaisiin 
haavoittuvuuksiin on puututtava erityisesti 
pienten ja keskisuurten yritysten (pk-
yritysten) osalta, jotta voidaan parantaa 
unionin hätäaputoimia ja koko talouden 
häiriönsietokykyä, myös talouden 
digitalisoinnin ja hiilestä irtautumisen 
kautta, säilyttäen samalla avoimuus 
kilpailulle ja kaupalle EU:n sääntöjen 
mukaisesti. Investointiaktiivisuuden 
odotetaan vähentyneen merkittävästi. Jo 
ennen pandemiaa oli havaittavissa, että 
vaikka investointisuhde oli unionissa 
elpymässä, se oli edelleen pienempi kuin 
olisi voitu odottaa voimakkaalla 
elpymisjaksolla, eikä se riittänyt 
kompensoimaan vuoden 2009 kriisin 
jälkeisten vuosien ali-investoimista. Vielä 
tärkeämpää on se, että investointien 
nykyiset ja ennustetut tulevat määrät eivät 
kata unionin tarvetta rakenteellisille 
investoinneille, joilla käynnistetään 
unionin pitkän aikavälin kasvu uudelleen 
sekä ylläpidetään sitä ja joita teknologinen 
muutos ja maailmanlaajuinen kilpailukyky 
edellyttävät, kuten investoinnit 
innovointiin, osaamiseen, infrastruktuuriin 
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kestävyyteen tai väestön ikääntymiseen. 
Tämän vuoksi unionin 
politiikkatavoitteiden saavuttamiseksi ja 
talouden nopean, osallistavan ja terveen 
elpymisen edistämiseksi tarvitaan tukea, 
jotta voidaan puuttua markkinoiden 
toimintapuutteisiin ja optimaalista 
heikompiin investointitilanteisiin ja 
pienentää investointivajetta kohdealoilla.

sekä pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, 
jäljempänä ’pk-yritykset’. Ne eivät 
myöskään kata tarvetta puuttua keskeisiin 
yhteiskunnallisiin haasteisiin, kuten 
kestävyyteen tai väestön ikääntymiseen. 
Tämän vuoksi unionin 
politiikkatavoitteiden saavuttamiseksi ja 
talouden nopean, osallistavan ja terveen 
elpymisen edistämiseksi tarvitaan tukea, 
jotta voidaan puuttua markkinoiden 
toimintapuutteisiin ja optimaalista 
heikompiin investointitilanteisiin ja 
pienentää investointivajetta kohdealoilla.

Or. en

Tarkistus 35
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica, Morten 
Petersen, Valérie Hayer, Martina Dlabajová

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Covid-19-pandemia on vakava 
sokki unionin ja koko maailman taloudelle. 
Viruksen leviämistä hillitsevien 
välttämättömien toimenpiteiden vuoksi 
taloudellinen toiminta EU:ssa on 
vähentynyt merkittävästi. EU:n BKT:n 
odotetaan supistuvan vuonna 2020 noin 
7,5 prosenttia, eli huomattavasti enemmän 
kuin finanssikriisin yhteydessä vuonna 
2009. Pandemian puhkeaminen on 
näyttänyt, missä määrin globaalit 
toimitusketjut ovat yhteydessä toisiinsa, ja 
paljastanut joitakin haavoittuvuuksia, kuten 
strategisten teollisuuden alojen liiallisen 
riippuvaisuuden yksipuolisista ulkoisista 
toimituslähteistä. Tällaisiin 
haavoittuvuuksiin on puututtava, jotta 
voidaan parantaa unionin hätäaputoimia ja 
koko talouden häiriönsietokykyä säilyttäen 
samalla avoimuus kilpailulle ja kaupalle 
EU:n sääntöjen mukaisesti. 

(1) Covid-19-pandemia on vakava 
sokki unionin ja koko maailman taloudelle. 
Viruksen leviämistä hillitsevien 
välttämättömien toimenpiteiden vuoksi 
taloudellinen toiminta EU:ssa on 
vähentynyt merkittävästi. EU:n BKT:n 
odotetaan supistuvan vuonna 2020 noin 
7,5 prosenttia, eli huomattavasti enemmän 
kuin finanssikriisin yhteydessä vuonna 
2009. Pandemian puhkeaminen on 
näyttänyt, missä määrin globaalit 
toimitusketjut ovat yhteydessä toisiinsa, ja 
paljastanut joitakin haavoittuvuuksia, kuten 
strategisten teollisuuden alojen liiallisen 
riippuvaisuuden yksipuolisista ulkoisista 
toimituslähteistä. Tällaisiin 
haavoittuvuuksiin on puututtava erityisesti 
pienten ja keskisuurten yritysten (pk-
yritykset) ja mikroyritysten osalta, jotta 
voidaan parantaa unionin hätäaputoimia ja 
koko talouden häiriönsietokykyä, 
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Investointiaktiivisuuden odotetaan 
vähentyneen merkittävästi. Jo ennen 
pandemiaa oli havaittavissa, että vaikka 
investointisuhde oli unionissa elpymässä, 
se oli edelleen pienempi kuin olisi voitu 
odottaa voimakkaalla elpymisjaksolla, eikä 
se riittänyt kompensoimaan vuoden 2009 
kriisin jälkeisten vuosien ali-investoimista. 
Vielä tärkeämpää on se, että investointien 
nykyiset ja ennustetut tulevat määrät eivät 
kata unionin tarvetta rakenteellisille 
investoinneille, joilla käynnistetään 
unionin pitkän aikavälin kasvu uudelleen 
sekä ylläpidetään sitä ja joita teknologinen 
muutos ja maailmanlaajuinen kilpailukyky 
edellyttävät, kuten investoinnit 
innovointiin, osaamiseen, infrastruktuuriin 
sekä pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, 
jäljempänä ’pk-yritykset’. Ne eivät 
myöskään kata tarvetta puuttua keskeisiin 
yhteiskunnallisiin haasteisiin, kuten 
kestävyyteen tai väestön ikääntymiseen. 
Tämän vuoksi unionin 
politiikkatavoitteiden saavuttamiseksi ja 
talouden nopean, osallistavan ja terveen 
elpymisen edistämiseksi tarvitaan tukea, 
jotta voidaan puuttua markkinoiden 
toimintapuutteisiin ja optimaalista 
heikompiin investointitilanteisiin ja 
pienentää investointivajetta kohdealoilla.

koheesiota, digitalisaatiota ja kestävyyttä 
säilyttäen samalla avoimuus kilpailulle ja 
kaupalle EU:n sääntöjen mukaisesti. 
Investointiaktiivisuuden odotetaan 
vähentyneen merkittävästi. Jo ennen 
pandemiaa oli havaittavissa, että vaikka 
investointisuhde oli unionissa elpymässä, 
se oli edelleen pienempi kuin olisi voitu 
odottaa voimakkaalla elpymisjaksolla, eikä 
se riittänyt kompensoimaan vuoden 2009 
kriisin jälkeisten vuosien ali-investoimista. 
Vielä tärkeämpää on se, että investointien 
nykyiset ja ennustetut tulevat määrät eivät 
kata unionin tarvetta rakenteellisille 
investoinneille, joilla käynnistetään 
unionin pitkän aikavälin kasvu uudelleen 
sekä ylläpidetään sitä ja joita teknologinen 
muutos ja maailmanlaajuinen kilpailukyky 
edellyttävät, kuten investoinnit 
innovointiin, osaamiseen, infrastruktuuriin 
sekä pk-yrityksiin. Ne eivät myöskään kata 
tarvetta puuttua keskeisiin 
yhteiskunnallisiin haasteisiin, kuten 
kestävyyteen tai väestön ikääntymiseen. 
Tämän vuoksi unionin 
politiikkatavoitteiden saavuttamiseksi ja 
talouden nopean, osallistavan ja terveen 
elpymisen edistämiseksi tarvitaan tukea, 
jotta voidaan puuttua markkinoiden 
toimintapuutteisiin ja optimaalista 
heikompiin investointitilanteisiin ja 
pienentää investointivajetta kohdealoilla.

Or. en

Tarkistus 36
Paolo Borchia

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Arvioinnit ovat osoittaneet, että 
vuosien 2014–2020 monivuotiseen 
rahoituskehykseen perustuva 
rahoitusvälineiden moninaisuus on johtanut 

(2) Arvioinnit ovat osoittaneet, että 
vuosien 2014–2020 monivuotiseen 
rahoituskehykseen perustuva 
rahoitusvälineiden moninaisuus on johtanut 
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joihinkin päällekkäisyyksiin niiden 
soveltamisaloissa. Tämä moninaisuus on 
myös merkinnyt monimutkaisuutta 
välittäjien ja rahoituksen lopullisten saajien 
kannalta, sillä tukikelpoisuus- ja 
raportointisäännöt ovat poikenneet 
toisistaan eri välineissä. Yhdenmukaisten 
sääntöjen puuttuminen on myös haitannut 
tuen yhdistämistä useammasta unionin 
rahastosta, vaikka yhdistäminen olisi ollut 
hyödyllistä erityyppistä rahoitusta 
tarvitsevien hankkeiden tukemiseksi. 
Näistä syistä olisi perustettava yksi ainoa 
rahasto, InvestEU-rahasto, jossa 
hyödynnetään Euroopan 
investointiohjelman nojalla perustetusta 
Euroopan strategisten investointien 
rahastosta (ESIR) saatua kokemusta, jotta 
rahoituksen lopullisille saajille voidaan 
tarjota tehokkaammin toimivaa tukea 
kokoamalla rahoituksen tarjonta yhteen 
talousarviotakuujärjestelmään ja 
yksinkertaistamalla sitä. Näin unionin tuen 
vaikutusta parannetaan ja samalla 
vähennetään unionille aiheutuvia ja 
talousarviosta maksettavia kustannuksia.

joihinkin päällekkäisyyksiin niiden 
soveltamisaloissa. Tämä moninaisuus on 
myös merkinnyt monimutkaisuutta 
välittäjien ja rahoituksen lopullisten saajien 
kannalta, sillä tukikelpoisuus- ja 
raportointisäännöt ovat poikenneet 
toisistaan eri välineissä. Yhdenmukaisten 
sääntöjen puuttuminen on myös haitannut 
tuen yhdistämistä useammasta unionin 
rahastosta, vaikka yhdistäminen olisi ollut 
hyödyllistä erityyppistä rahoitusta 
tarvitsevien hankkeiden tukemiseksi. 
Näistä syistä olisi perustettava yksi ainoa 
rahasto, InvestEU-rahasto, jonka 
tarkoituksena on parantaa Euroopan 
investointiohjelman nojalla perustetusta 
Euroopan strategisten investointien 
rahastosta (ESIR) saatua kokemusta, jotta 
rahoituksen lopullisille saajille voidaan 
tarjota tehokkaammin toimivaa tukea 
kokoamalla rahoituksen tarjonta yhteen 
talousarviotakuujärjestelmään ja 
yksinkertaistamalla sitä. Näin unionin tuen 
vaikutusta parannetaan, Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen 
erityiskertomuksessa nro 03/2019 todetut 
ESIR-rahaston puutteet poistetaan ja 
samalla vähennetään unionille aiheutuvia 
ja talousarviosta maksettavia kustannuksia.

Or. en

Tarkistus 37
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Jotta voidaan saattaa sisämarkkinat 
valmiiksi ja edistää kestävää ja osallistavaa 
kasvua ja työllisyyttä, unionissa on viime 
vuosina hyväksytty useita kunnianhimoisia 
strategioita, kuten älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskeva Eurooppa 

(3) Jotta voidaan saattaa sisämarkkinat 
valmiiksi ja edistää kestävää ja osallistavaa 
kasvua ja työllisyyttä, unionissa on viime 
vuosina hyväksytty useita kunnianhimoisia 
strategioita ja lainsäädäntöjä, kuten 
älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
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2020 -strategia 3 päivänä maaliskuuta 
2010, pääomamarkkinaunionin luomista 
koskeva toimintasuunnitelma 30 päivänä 
syyskuuta 2015, Euroopan uusi 
kulttuuriohjelma 22 päivänä toukokuuta 
2018, ”Puhdasta energiaa kaikille 
eurooppalaisille” -säädöspaketti 30 päivänä 
marraskuuta 2016, Kierto kuntoon – 
Kiertotaloutta koskeva EU:n 
toimintasuunnitelma 2 päivänä joulukuuta 
2015, vähäpäästöistä liikkuvuutta koskeva 
eurooppalainen strategia 20 päivänä 
heinäkuuta 2016, Euroopan puolustusalan 
toimintasuunnitelma 30 päivänä 
marraskuuta 2016, tiedonanto EU:n 
puolustusrahaston käyttöönotosta 7 päivänä 
kesäkuuta 2017, Euroopan avaruusstrategia 
26 päivänä lokakuuta 2016, toimielinten 
välinen julistus Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarista 13 päivänä joulukuuta 
2017, Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelma 11 päivänä joulukuuta 2019, 
Euroopan vihreän kehityksen 
investointiohjelma 14 päivänä tammikuuta 
2020, tiedonanto ”Vahva sosiaalinen 
Eurooppa oikeudenmukaisten siirtymien 
toteuttamiseksi” 14 päivänä tammikuuta 
2020, Euroopan digitaalisen tulevaisuuden 
rakentamista koskeva strategia, Euroopan 
datastrategia ja tiedonanto tekoälystä 19 
päivänä helmikuuta 2020, Euroopan 
uudistettu teollisuusstrategia 10 päivänä 
maaliskuuta 2020 ja pk-yritysstrategia 
kestävää ja digitaalista Eurooppaa varten 
10 päivänä maaliskuuta 2020. InvestEU-
rahaston tulisi hyödyntää ja lisätä näiden 
toisiaan vahvistavien strategioiden välistä 
synergiaa tukemalla investointeja ja 
rahoituksen saantia.

koskeva Eurooppa 2020 -strategia 
3 päivänä maaliskuuta 2010, 
pääomamarkkinaunionin luomista koskeva 
toimintasuunnitelma 30 päivänä syyskuuta 
2015, Euroopan uusi kulttuuriohjelma 
22 päivänä toukokuuta 2018, ”Puhdasta 
energiaa kaikille eurooppalaisille” -
säädöspaketti 30 päivänä marraskuuta 
2016, Kierto kuntoon – Kiertotaloutta 
koskeva EU:n toimintasuunnitelma 2 
päivänä joulukuuta 2015, vähäpäästöistä 
liikkuvuutta koskeva eurooppalainen 
strategia 20 päivänä heinäkuuta 2016, 
Euroopan puolustusalan 
toimintasuunnitelma 30 päivänä 
marraskuuta 2016, tiedonanto EU:n 
puolustusrahaston käyttöönotosta 7 päivänä 
kesäkuuta 2017, Euroopan avaruusstrategia 
26 päivänä lokakuuta 2016, toimielinten 
välinen julistus Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarista 13 päivänä joulukuuta 
2017, vuoteen 2050 ulottuva pitkän 
aikavälin strategia ”Puhdas maapallo 
kaikille” 28 päivänä marraskuuta 2018, 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelma 
11 päivänä joulukuuta 2019, Euroopan 
vihreän kehityksen investointiohjelma 14 
päivänä tammikuuta 2020, tiedonanto 
”Vahva sosiaalinen Eurooppa 
oikeudenmukaisten siirtymien 
toteuttamiseksi” 14 päivänä tammikuuta 
2020, Euroopan digitaalisen tulevaisuuden 
rakentamista koskeva strategia, Euroopan 
datastrategia ja tiedonanto tekoälystä 19 
päivänä helmikuuta 2020, asetus 
puitteiden vahvistamisesta 
ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi 4 
päivänä maaliskuuta 2020, Euroopan 
uudistettu teollisuusstrategia 10 päivänä 
maaliskuuta 2020, pk-yritysstrategia 
kestävää ja digitaalista Eurooppaa varten 
10 päivänä maaliskuuta 2020, vuoteen 
2030 ulottuva EU:n 
biodiversiteettistrategia 20 päivänä 
toukokuuta 2020, asetus kestävää 
sijoittamista helpottavasta kehyksestä 
kesäkuussa 2020, energiajärjestelmien 
integrointistrategia ja vetystrategia 8 
päivänä kesäkuuta 2020 ja vuoden 2020 
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kolmannella vuosineljänneksellä 
annettava ehdotus kunnostamiseen 
kannustavaksi rakennusalan aloitteeksi. 
InvestEU-rahaston tulisi hyödyntää ja 
lisätä näiden toisiaan vahvistavien 
strategioiden välistä synergiaa ja tukea 
lainsäädännön täytäntöönpanoa 
tukemalla investointeja ja rahoituksen 
saantia.

Or. en

Tarkistus 38
Paolo Borchia

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Jotta voidaan saattaa 
sisämarkkinat valmiiksi ja edistää 
kestävää ja osallistavaa kasvua ja 
työllisyyttä, unionissa on viime vuosina 
hyväksytty useita kunnianhimoisia 
strategioita, kuten älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskeva Eurooppa 
2020 -strategia 3 päivänä maaliskuuta 
2010, pääomamarkkinaunionin luomista 
koskeva toimintasuunnitelma 30 päivänä 
syyskuuta 2015, Euroopan uusi 
kulttuuriohjelma 22 päivänä toukokuuta 
2018, ”Puhdasta energiaa kaikille 
eurooppalaisille” -säädöspaketti 30 päivänä 
marraskuuta 2016, Kierto kuntoon – 
Kiertotaloutta koskeva EU:n 
toimintasuunnitelma 2 päivänä joulukuuta 
2015, vähäpäästöistä liikkuvuutta koskeva 
eurooppalainen strategia 20 päivänä 
heinäkuuta 2016, Euroopan puolustusalan 
toimintasuunnitelma 30 päivänä 
marraskuuta 2016, tiedonanto EU:n 
puolustusrahaston käyttöönotosta 7 päivänä 
kesäkuuta 2017, Euroopan avaruusstrategia 
26 päivänä lokakuuta 2016, toimielinten 
välinen julistus Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarista 13 päivänä joulukuuta 

(3) Jotta voidaan vahvistaa 
sisämarkkinoita ja edistää kestävää ja 
osallistavaa kasvua ja työllisyyttä, 
unionissa on viime vuosina hyväksytty 
useita kunnianhimoisia strategioita, kuten 
älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
koskeva Eurooppa 2020 -strategia 
3 päivänä maaliskuuta 2010, 
pääomamarkkinaunionin luomista koskeva 
toimintasuunnitelma 30 päivänä syyskuuta 
2015, Euroopan uusi kulttuuriohjelma 
22 päivänä toukokuuta 2018, ”Puhdasta 
energiaa kaikille eurooppalaisille” 
-säädöspaketti 30 päivänä marraskuuta 
2016, Kierto kuntoon – Kiertotaloutta 
koskeva EU:n toimintasuunnitelma 2 
päivänä joulukuuta 2015, vähäpäästöistä 
liikkuvuutta koskeva eurooppalainen 
strategia 20 päivänä heinäkuuta 2016, 
Euroopan puolustusalan 
toimintasuunnitelma 30 päivänä 
marraskuuta 2016, tiedonanto EU:n 
puolustusrahaston käyttöönotosta 7 päivänä 
kesäkuuta 2017, Euroopan avaruusstrategia 
26 päivänä lokakuuta 2016, toimielinten 
välinen julistus Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarista 13 päivänä joulukuuta 
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2017, Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelma 11 päivänä joulukuuta 2019, 
Euroopan vihreän kehityksen 
investointiohjelma 14 päivänä tammikuuta 
2020, tiedonanto ”Vahva sosiaalinen 
Eurooppa oikeudenmukaisten siirtymien 
toteuttamiseksi” 14 päivänä tammikuuta 
2020, Euroopan digitaalisen tulevaisuuden 
rakentamista koskeva strategia, Euroopan 
datastrategia ja tiedonanto tekoälystä 19 
päivänä helmikuuta 2020, Euroopan 
uudistettu teollisuusstrategia 10 päivänä 
maaliskuuta 2020 ja pk-yritysstrategia 
kestävää ja digitaalista Eurooppaa varten 
10 päivänä maaliskuuta 2020. InvestEU-
rahaston tulisi hyödyntää ja lisätä näiden 
toisiaan vahvistavien strategioiden välistä 
synergiaa tukemalla investointeja ja 
rahoituksen saantia.

2017, Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelma 11 päivänä joulukuuta 2019, 
Euroopan vihreän kehityksen 
investointiohjelma 14 päivänä tammikuuta 
2020, tiedonanto ”Vahva sosiaalinen 
Eurooppa oikeudenmukaisten siirtymien 
toteuttamiseksi” 14 päivänä tammikuuta 
2020, Euroopan digitaalisen tulevaisuuden 
rakentamista koskeva strategia, Euroopan 
datastrategia ja tiedonanto tekoälystä 19 
päivänä helmikuuta 2020, Euroopan 
uudistettu teollisuusstrategia 10 päivänä 
maaliskuuta 2020 ja pk-yritysstrategia 
kestävää ja digitaalista Eurooppaa varten 
10 päivänä maaliskuuta 2020. InvestEU-
rahaston tulisi hyödyntää ja lisätä näiden 
toisiaan vahvistavien strategioiden välistä 
synergiaa tukemalla investointeja ja 
rahoituksen saantia.

Or. en

Tarkistus 39
Paolo Borchia

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Talouspolitiikan eurooppalainen 
ohjausjakso muodostaa unionin tasolla 
kehyksen, jonka puitteissa määritellään 
kansallisten uudistusten painopisteet ja 
seurataan niiden täytäntöönpanoa. 
Jäsenvaltiot kehittävät tarpeen mukaan 
yhteistyössä alue- ja paikallisviranomaisten 
kanssa omat kansalliset monivuotiset 
investointistrategiansa tukemaan kyseisiä 
uudistusten painopisteitä. Nämä strategiat 
olisi esitettävä vuotuisten kansallisten 
uudistusohjelmien yhteydessä, jotta 
kansallisella tai unionin taikka molempien 
rahoituksella tuettavat ensisijaiset 
investointihankkeet voidaan määrittää ja 
niitä voidaan koordinoida. Näissä 
strategioissa olisi myös käytettävä unionin 

(4) Jäsenvaltiot kehittävät tarpeen 
mukaan yhteistyössä alue- ja 
paikallisviranomaisten kanssa omat 
kansalliset monivuotiset 
investointistrategiansa. Nämä strategiat 
olisi esitettävä, jotta kansallisella tai 
unionin taikka molempien rahoituksella 
tuettavat ensisijaiset investointihankkeet 
voidaan määrittää ja niitä voidaan 
koordinoida. Näissä strategioissa olisi 
myös käytettävä unionin rahoitusta 
johdonmukaisesti ja maksimoitava 
Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoista, elpymis- ja 
palautumistukivälineestä ja InvestEU-
ohjelmasta osoitettavalla taloudellisella 
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rahoitusta johdonmukaisesti ja 
maksimoitava Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoista, elpymis- ja 
palautumistukivälineestä ja InvestEU-
ohjelmasta osoitettavalla taloudellisella 
tuella aikaan saatava lisäarvo.

tuella aikaan saatava lisäarvo.

Or. en

Tarkistus 40
Eva Kaili, Nicolás González Casares, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz 
Kohut, Robert Hajšel, Josianne Cutajar

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) InvestEU-rahaston olisi osaltaan 
edistettävä unionin kilpailukykyä, 
sosioekonomista lähentymistä ja 
koheesiota, myös innovoinnin ja 
digitalisaation näkökulmasta, 
kiertotalouden mukaista resurssien 
tehokasta käyttöä, unionin talouskasvun 
kestävyyttä ja osallistavuutta ja sosiaalista 
palautumiskykyä sekä unionin 
pääomamarkkinoiden yhdentymistä, 
mukaan lukien sellaisten ratkaisujen kautta, 
joilla puututaan unionin 
pääomamarkkinoiden hajanaisuuteen ja 
monipuolistetaan unionin yritysten 
rahoituslähteitä. Tämän vuoksi InvestEU-
rahastolla olisi tuettava teknisesti ja 
taloudellisesti toteuttamiskelpoisia 
hankkeita tarjoamalla kehys unionin 
talousarviotakuulla ja tarvittaessa 
toteutuskumppanien osoittamilla 
rahoitusosuuksilla tuettavien vieraan 
pääoman ehtoisten välineiden, 
riskinjakovälineiden ja oman pääoman 
ehtoisten välineiden käytölle. InvestEU-
rahaston olisi perustuttava kysyntään, ja 
samalla sen olisi keskityttävä tarjoamaan 
strategisia pitkän aikavälin hyötyjä, jotka 
liittyvät sellaisiin EU:n keskeisiin 
politiikanaloihin, joita ei muuten 

(5) InvestEU-rahaston olisi osaltaan 
edistettävä sekä kasvulainojen että 
yksityisten pääomasijoitusten 
investointidynamiikkaa InvestEU:n olisi 
vahvistettava unionin kilpailukykyä, 
sosioekonomista lähentymistä, erityisesti 
alueilla, joihin pandemia on vaikuttanut 
suhteettomasti, ja koheesiota, myös 
innovoinnin ja digitalisaation 
näkökulmasta, kiertotalouden mukaista 
resurssien tehokasta käyttöä, unionin 
talouskasvun kestävyyttä ja osallistavuutta 
ja sosiaalista palautumiskykyä sekä 
unionin pääomamarkkinoiden 
yhdentymistä, mukaan lukien sellaisten 
ratkaisujen kautta, joilla puututaan unionin 
pääomamarkkinoiden hajanaisuuteen ja 
monipuolistetaan unionin yritysten 
rahoituslähteitä. Tämän vuoksi InvestEU-
rahastolla olisi tuettava teknisesti ja 
taloudellisesti toteuttamiskelpoisia 
täydentäviä hankkeita tarjoamalla kehys 
unionin talousarviotakuulla ja tarvittaessa 
toteutuskumppanien osoittamilla 
rahoitusosuuksilla tuettavien vieraan 
pääoman ehtoisten välineiden, 
riskinjakovälineiden ja oman pääoman 
ehtoisten välineiden käytölle. InvestEU-
rahaston olisi perustuttava kysyntään, ja 
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rahoitettaisi tai ei rahoitettaisi riittävästi, ja 
edistettävä näin unionin 
politiikkatavoitteiden saavuttamista. 
InvestEU-rahastosta myönnettävän tuen 
olisi katettava useita aloja ja alueita, mutta 
samalla olisi vältettävä liiallista 
alakohtaista tai maantieteellistä 
keskittymistä ja edistettävä tuen 
saatavuutta sellaisille hankkeille, joissa on 
kumppaniyhteisöjä monilla alueilla eri 
puolilla EU:ta.

samalla sen olisi keskityttävä tarjoamaan 
strategisia pitkän aikavälin hyötyjä, jotka 
liittyvät sellaisiin EU:n keskeisiin 
politiikanaloihin, joita ei muuten 
rahoitettaisi tai ei rahoitettaisi riittävästi, ja 
edistettävä näin unionin 
politiikkatavoitteiden saavuttamista. 
InvestEU-rahastosta myönnettävän tuen 
olisi katettava useita aloja ja alueita, mutta 
samalla olisi vältettävä liiallista 
alakohtaista tai maantieteellistä 
keskittymistä ja edistettävä tuen 
saatavuutta sellaisille hankkeille, joissa on 
kumppaniyhteisöjä monilla alueilla eri 
puolilla EU:ta, sekä rajat ylittäville 
hankkeille.

Or. en

Tarkistus 41
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica, Morten 
Petersen, Valérie Hayer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) InvestEU-rahaston olisi osaltaan 
edistettävä unionin kilpailukykyä, 
sosioekonomista lähentymistä ja 
koheesiota, myös innovoinnin ja 
digitalisaation näkökulmasta, 
kiertotalouden mukaista resurssien 
tehokasta käyttöä, unionin talouskasvun 
kestävyyttä ja osallistavuutta ja sosiaalista 
palautumiskykyä sekä unionin 
pääomamarkkinoiden yhdentymistä, 
mukaan lukien sellaisten ratkaisujen kautta, 
joilla puututaan unionin 
pääomamarkkinoiden hajanaisuuteen ja 
monipuolistetaan unionin yritysten 
rahoituslähteitä. Tämän vuoksi InvestEU-
rahastolla olisi tuettava teknisesti ja 
taloudellisesti toteuttamiskelpoisia 
hankkeita tarjoamalla kehys unionin 

(5) InvestEU-rahaston olisi osaltaan 
edistettävä unionin kilpailukykyä, 
sosioekonomista lähentymistä, koheesiota 
ja häiriönsietokykyä, myös innovoinnin ja 
digitalisaation näkökulmasta, 
kiertotalouden mukaista resurssien 
tehokasta käyttöä, unionin talouskasvun 
kestävyyttä ja osallistavuutta ja sosiaalista 
palautumiskykyä sekä unionin 
pääomamarkkinoiden yhdentymistä, 
mukaan lukien sellaisten ratkaisujen kautta, 
joilla puututaan unionin 
pääomamarkkinoiden hajanaisuuteen ja 
monipuolistetaan unionin yritysten 
rahoituslähteitä. Tämän vuoksi InvestEU-
rahastolla olisi tuettava teknisesti ja 
taloudellisesti toteuttamiskelpoisia 
hankkeita tarjoamalla kehys unionin 
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talousarviotakuulla ja tarvittaessa 
toteutuskumppanien osoittamilla 
rahoitusosuuksilla tuettavien vieraan 
pääoman ehtoisten välineiden, 
riskinjakovälineiden ja oman pääoman 
ehtoisten välineiden käytölle. InvestEU-
rahaston olisi perustuttava kysyntään, ja 
samalla sen olisi keskityttävä tarjoamaan 
strategisia pitkän aikavälin hyötyjä, jotka 
liittyvät sellaisiin EU:n keskeisiin 
politiikanaloihin, joita ei muuten 
rahoitettaisi tai ei rahoitettaisi riittävästi, ja 
edistettävä näin unionin 
politiikkatavoitteiden saavuttamista. 
InvestEU-rahastosta myönnettävän tuen 
olisi katettava useita aloja ja alueita, mutta 
samalla olisi vältettävä liiallista 
alakohtaista tai maantieteellistä 
keskittymistä ja edistettävä tuen 
saatavuutta sellaisille hankkeille, joissa on 
kumppaniyhteisöjä monilla alueilla eri 
puolilla EU:ta.

talousarviotakuulla ja tarvittaessa 
toteutuskumppanien osoittamilla 
rahoitusosuuksilla tuettavien vieraan 
pääoman ehtoisten välineiden, 
riskinjakovälineiden ja oman pääoman 
ehtoisten välineiden käytölle. InvestEU-
rahaston olisi perustuttava kysyntään, ja 
samalla sen olisi keskityttävä tarjoamaan 
strategisia pitkän aikavälin hyötyjä, jotka 
liittyvät sellaisiin EU:n keskeisiin 
politiikanaloihin, joita ei muuten 
rahoitettaisi tai ei rahoitettaisi riittävästi, ja 
edistettävä näin unionin 
politiikkatavoitteiden saavuttamista. 
InvestEU-rahastosta myönnettävän tuen 
olisi katettava useita aloja ja alueita, mutta 
samalla olisi vältettävä liiallista 
alakohtaista tai maantieteellistä 
keskittymistä ja edistettävä tuen 
saatavuutta kumppaniyhteisöistä 
koostuville hankkeille sekä hankkeille, 
jotka edistävät verkostojen, klustereiden ja 
digitaalisten innovaatiokeskittymien 
kehittämistä kaikilla alueilla eri puolilla 
EU:ta.

Or. en

Tarkistus 42
Ivo Hristov

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) InvestEU-rahaston olisi osaltaan 
edistettävä unionin kilpailukykyä, 
sosioekonomista lähentymistä ja 
koheesiota, myös innovoinnin ja 
digitalisaation näkökulmasta, 
kiertotalouden mukaista resurssien 
tehokasta käyttöä, unionin talouskasvun 
kestävyyttä ja osallistavuutta ja sosiaalista 
palautumiskykyä sekä unionin 
pääomamarkkinoiden yhdentymistä, 
mukaan lukien sellaisten ratkaisujen kautta, 

(5) InvestEU-rahaston olisi osaltaan 
edistettävä unionin kilpailukykyä, 
sosioekonomista lähentymistä ja 
koheesiota, myös innovoinnin ja 
digitalisaation näkökulmasta, 
kiertotalouden mukaista resurssien 
tehokasta käyttöä, unionin talouskasvun 
kestävyyttä ja osallistavuutta ja sosiaalista 
palautumiskykyä sekä unionin 
pääomamarkkinoiden yhdentymistä, 
mukaan lukien sellaisten ratkaisujen kautta, 
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joilla puututaan unionin 
pääomamarkkinoiden hajanaisuuteen ja 
monipuolistetaan unionin yritysten 
rahoituslähteitä. Tämän vuoksi InvestEU-
rahastolla olisi tuettava teknisesti ja 
taloudellisesti toteuttamiskelpoisia 
hankkeita tarjoamalla kehys unionin 
talousarviotakuulla ja tarvittaessa 
toteutuskumppanien osoittamilla 
rahoitusosuuksilla tuettavien vieraan 
pääoman ehtoisten välineiden, 
riskinjakovälineiden ja oman pääoman 
ehtoisten välineiden käytölle. InvestEU-
rahaston olisi perustuttava kysyntään, ja 
samalla sen olisi keskityttävä tarjoamaan 
strategisia pitkän aikavälin hyötyjä, jotka 
liittyvät sellaisiin EU:n keskeisiin 
politiikanaloihin, joita ei muuten 
rahoitettaisi tai ei rahoitettaisi riittävästi, ja 
edistettävä näin unionin 
politiikkatavoitteiden saavuttamista. 
InvestEU-rahastosta myönnettävän tuen 
olisi katettava useita aloja ja alueita, mutta 
samalla olisi vältettävä liiallista 
alakohtaista tai maantieteellistä 
keskittymistä ja edistettävä tuen 
saatavuutta sellaisille hankkeille, joissa on 
kumppaniyhteisöjä monilla alueilla eri 
puolilla EU:ta.

joilla puututaan unionin 
pääomamarkkinoiden hajanaisuuteen ja 
monipuolistetaan unionin yritysten 
rahoituslähteitä. Tämän vuoksi InvestEU-
rahastolla olisi tuettava teknisesti ja 
taloudellisesti toteuttamiskelpoisia 
hankkeita tarjoamalla kehys unionin 
talousarviotakuulla ja tarvittaessa 
toteutuskumppanien osoittamilla 
rahoitusosuuksilla tuettavien vieraan 
pääoman ehtoisten välineiden, 
riskinjakovälineiden ja oman pääoman 
ehtoisten välineiden käytölle. InvestEU-
rahaston olisi perustuttava kysyntään, ja 
samalla sen olisi keskityttävä tarjoamaan 
strategisia pitkän aikavälin hyötyjä, jotka 
liittyvät sellaisiin EU:n keskeisiin 
politiikanaloihin, joita ei muuten 
rahoitettaisi tai ei rahoitettaisi riittävästi, ja 
edistettävä näin unionin 
politiikkatavoitteiden saavuttamista. 
InvestEU-rahastosta myönnettävän tuen 
olisi katettava useita aloja ja alueita, mutta 
samalla olisi vältettävä alakohtaista tai 
maantieteellistä keskittymistä ja edistettävä 
tuen saatavuutta sellaisille hankkeille, 
joissa on kumppaniyhteisöjä monilla 
alueilla eri puolilla EU:ta.

Or. en

Tarkistus 43
Emmanouil Fragkos, Pietro Fiocchi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Kulttuuriala ja luovat alat ovat 
keskeisiä ja nopeasti kasvavia unionin 
talouden aloja, jotka tuottavat sekä 
taloudellista arvoa että kulttuuriarvoa 
henkisestä omaisuudesta ja yksilöllisestä 
luovuudesta. Covid-19-kriisin aikana 
käyttöön otetuilla lähikontaktien 

(6) Kulttuuriala ja luovat alat ovat 
keskeisiä ja nopeasti kasvavia unionin 
talouden aloja, jotka tuottavat sekä 
taloudellista arvoa että kulttuuriarvoa 
henkisestä omaisuudesta ja yksilöllisestä 
luovuudesta. Covid-19-kriisin aikana 
käyttöön otetuilla lähikontaktien 



AM\1212309FI.docx 19/166 PE657.168v01-00

FI

välttämistä koskevilla säännöillä on 
kuitenkin ollut huomattavia kielteisiä 
taloudellisia vaikutuksia näihin aloihin. 
Lisäksi näiden alojen omaisuuden aineeton 
luonne rajoittaa näillä aloilla toimivien pk-
yritysten ja organisaatioiden 
mahdollisuuksia saada yksityistä 
rahoitusta, joka on välttämätöntä, jotta ne 
voivat investoida, laajentaa toimintaansa ja 
kilpailla kansainvälisellä tasolla. InvestEU-
ohjelmalla olisi edelleen helpotettava 
kulttuurialan ja luovien alojen pk-yritysten 
ja organisaatioiden rahoituksen saantia. 
Kulttuuriala ja luovat alat sekä 
audiovisuaali- ja media-ala ovat olennaisen 
tärkeitä kulttuurisen monimuotoisuutemme 
ja digitaalisen aikakauden demokratian 
kannalta sekä luontainen osa 
itsemääräämisoikeuttamme ja 
riippumattomuuttamme. Strategiset 
investoinnit media- ja audiovisuaaliseen 
sisältöön ja teknologiaan määrittävät pitkän 
aikavälin kyvyn tuottaa ja jakaa sisältöä 
laajalle yleisölle kansallisten rajojen yli.

välttämistä koskevilla säännöillä on 
kuitenkin ollut huomattavia kielteisiä 
taloudellisia vaikutuksia näihin aloihin. 
Lisäksi näiden alojen omaisuuden aineeton 
luonne rajoittaa näillä aloilla toimivien pk-
yritysten ja organisaatioiden 
mahdollisuuksia saada yksityistä 
rahoitusta, joka on välttämätöntä, jotta ne 
voivat investoida, laajentaa toimintaansa ja 
kilpailla kansainvälisellä tasolla. InvestEU-
ohjelmalla olisi edelleen helpotettava 
kulttuurialan ja luovien alojen pk-yritysten 
ja organisaatioiden rahoituksen saantia 
sekä hyödytettävä synergioita matkailu- ja 
elintarvikealojen kanssa. Kulttuuriala ja 
luovat alat sekä audiovisuaali- ja media-ala 
ovat olennaisen tärkeitä kulttuurisen 
monimuotoisuutemme ja digitaalisen 
aikakauden demokratian kannalta sekä 
luontainen osa itsemääräämisoikeuttamme 
ja riippumattomuuttamme. Strategiset 
investoinnit media- ja audiovisuaaliseen 
sisältöön ja teknologiaan määrittävät pitkän 
aikavälin kyvyn tuottaa ja jakaa sisältöä 
laajalle yleisölle kansallisten rajojen yli.

Or. en

Tarkistus 44
Eva Kaili, Nicolás González Casares, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz 
Kohut, Robert Hajšel, Josianne Cutajar

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Kulttuuriala ja luovat alat ovat 
keskeisiä ja nopeasti kasvavia unionin 
talouden aloja, jotka tuottavat sekä 
taloudellista arvoa että kulttuuriarvoa 
henkisestä omaisuudesta ja yksilöllisestä 
luovuudesta. Covid-19-kriisin aikana 
käyttöön otetuilla lähikontaktien 
välttämistä koskevilla säännöillä on 
kuitenkin ollut huomattavia kielteisiä 
taloudellisia vaikutuksia näihin aloihin. 

(6) Kulttuuriala ja luovat alat ovat 
keskeisiä ja nopeasti kasvavia unionin 
talouden aloja, jotka tuottavat sekä 
taloudellista arvoa että kulttuuriarvoa 
henkisestä omaisuudesta ja yksilöllisestä 
luovuudesta. Covid-19-kriisin aikana 
käyttöön otetuilla lähikontaktien 
välttämistä koskevilla säännöillä on 
kuitenkin ollut huomattavia kielteisiä 
taloudellisia vaikutuksia näihin aloihin. 
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Lisäksi näiden alojen omaisuuden aineeton 
luonne rajoittaa näillä aloilla toimivien pk-
yritysten ja organisaatioiden 
mahdollisuuksia saada yksityistä 
rahoitusta, joka on välttämätöntä, jotta ne 
voivat investoida, laajentaa toimintaansa ja 
kilpailla kansainvälisellä tasolla. InvestEU-
ohjelmalla olisi edelleen helpotettava 
kulttuurialan ja luovien alojen pk-yritysten 
ja organisaatioiden rahoituksen saantia. 
Kulttuuriala ja luovat alat sekä 
audiovisuaali- ja media-ala ovat olennaisen 
tärkeitä kulttuurisen monimuotoisuutemme 
ja digitaalisen aikakauden demokratian 
kannalta sekä luontainen osa 
itsemääräämisoikeuttamme ja 
riippumattomuuttamme. Strategiset 
investoinnit media- ja audiovisuaaliseen 
sisältöön ja teknologiaan määrittävät pitkän 
aikavälin kyvyn tuottaa ja jakaa sisältöä 
laajalle yleisölle kansallisten rajojen yli.

Lisäksi näiden alojen omaisuuden aineeton 
luonne rajoittaa näillä aloilla toimivien pk-
yritysten ja organisaatioiden 
mahdollisuuksia saada yksityistä 
rahoitusta, joka on välttämätöntä, jotta ne 
voivat investoida, laajentaa toimintaansa ja 
kilpailla kansainvälisellä tasolla. InvestEU-
ohjelmalla olisi edelleen helpotettava 
kulttuurialan ja luovien alojen pk-yritysten 
ja organisaatioiden rahoituksen saantia. 
Kulttuuriala ja luovat alat sekä 
audiovisuaali- ja media-ala ja luova 
teollisuus ovat olennaisen tärkeitä 
kulttuurisen monimuotoisuutemme ja 
digitaalisen aikakauden demokratian 
kannalta sekä luontainen osa 
itsemääräämisoikeuttamme ja 
riippumattomuuttamme. Strategiset 
investoinnit media- ja audiovisuaaliseen 
sisältöön ja teknologiaan määrittävät pitkän 
aikavälin kyvyn tuottaa ja jakaa sisältöä 
laajalle yleisölle kansallisten rajojen yli.

Or. en

Tarkistus 45
Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, 
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Kulttuuriala ja luovat alat ovat 
keskeisiä ja nopeasti kasvavia unionin 
talouden aloja, jotka tuottavat sekä 
taloudellista arvoa että kulttuuriarvoa 
henkisestä omaisuudesta ja yksilöllisestä 
luovuudesta. Covid-19-kriisin aikana 
käyttöön otetuilla lähikontaktien 
välttämistä koskevilla säännöillä on 
kuitenkin ollut huomattavia kielteisiä 
taloudellisia vaikutuksia näihin aloihin. 
Lisäksi näiden alojen omaisuuden aineeton 
luonne rajoittaa näillä aloilla toimivien pk-
yritysten ja organisaatioiden 

(6) Kulttuuriala ja luovat alat kasvavat 
nopeasti, niillä on merkittävä asema 
unionin taloudessa, ja ne tuottavat sekä 
taloudellista arvoa että kulttuuriarvoa 
henkisestä omaisuudesta ja yksilöllisestä 
luovuudesta. Covid-19-kriisin aikana 
käyttöön otetuilla lähikontaktien 
välttämistä koskevilla säännöillä on 
kuitenkin ollut huomattavia kielteisiä 
taloudellisia vaikutuksia näihin aloihin. 
Lisäksi näiden alojen omaisuuden aineeton 
luonne rajoittaa näillä aloilla toimivien pk-
yritysten ja organisaatioiden 



AM\1212309FI.docx 21/166 PE657.168v01-00

FI

mahdollisuuksia saada yksityistä 
rahoitusta, joka on välttämätöntä, jotta ne 
voivat investoida, laajentaa toimintaansa ja 
kilpailla kansainvälisellä tasolla. InvestEU-
ohjelmalla olisi edelleen helpotettava 
kulttuurialan ja luovien alojen pk-yritysten 
ja organisaatioiden rahoituksen saantia. 
Kulttuuriala ja luovat alat sekä 
audiovisuaali- ja media-ala ovat olennaisen 
tärkeitä kulttuurisen monimuotoisuutemme 
ja digitaalisen aikakauden demokratian 
kannalta sekä luontainen osa 
itsemääräämisoikeuttamme ja 
riippumattomuuttamme. Strategiset 
investoinnit media- ja audiovisuaaliseen 
sisältöön ja teknologiaan määrittävät pitkän 
aikavälin kyvyn tuottaa ja jakaa sisältöä 
laajalle yleisölle kansallisten rajojen yli.

mahdollisuuksia saada yksityistä 
rahoitusta, joka on välttämätöntä, jotta ne 
voivat investoida, laajentaa toimintaansa ja 
kilpailla kansainvälisellä tasolla. InvestEU-
ohjelmalla olisi edelleen helpotettava 
kulttuurialan ja luovien alojen pk-yritysten 
ja organisaatioiden rahoituksen saantia. 
Kulttuuriala ja luovat alat sekä 
audiovisuaali- ja media-ala ovat olennaisen 
tärkeitä kulttuurisen monimuotoisuutemme 
ja digitaalisen aikakauden demokratian 
kannalta. Strategiset investoinnit media- ja 
audiovisuaaliseen sisältöön ja teknologiaan 
määrittävät pitkän aikavälin kyvyn tuottaa 
ja jakaa sisältöä laajalle yleisölle 
kansallisten rajojen yli.

Or. en

Tarkistus 46
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Unioni on hyväksynyt tavoitteet, 
jotka on asetettu Yhdistyneiden 
kansakuntien kestävän kehityksen 
toimintaohjelmassa, jäljempänä ’Agenda 
2030’, ja siihen kuuluvissa kestävän 
kehityksen tavoitteissa sekä Yhdistyneiden 
kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan 
puitesopimuksen yhteydessä hyväksytyssä 
Pariisin ilmastosopimuksessa24 ja Sendain 
kehyksessä katastrofiriskien 
vähentämiseksi 20152030. Jotta 
saavutetaan nämä tavoitteet ja myös 
unionin ympäristöpolitiikan tavoitteet, 
kestävään kehitykseen tähtääviä toimia on 
tehostettava huomattavasti. Tämän vuoksi 
kestävän kehityksen periaatteilla tulisi olla 
keskeinen sija InvestEU-rahaston 

(8) Unioni on hyväksynyt tavoitteet, 
jotka on asetettu Yhdistyneiden 
kansakuntien kestävän kehityksen 
toimintaohjelmassa, jäljempänä ’Agenda 
2030’, ja siihen kuuluvissa kestävän 
kehityksen tavoitteissa sekä Yhdistyneiden 
kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan 
puitesopimuksen yhteydessä hyväksytyssä 
Pariisin ilmastosopimuksessa24 ja Sendain 
kehyksessä katastrofiriskien 
vähentämiseksi 20152030. Jotta 
saavutetaan nämä tavoitteet ja myös 
unionin ympäristöpolitiikan, kuten vuoteen 
2030 ulottuvan EU:n 
biodiversiteettistrategian, tavoitteet, 
kestävään kehitykseen tähtääviä toimia on 
tehostettava huomattavasti ja ympäristölle 
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toiminnassa. haitalliset tuet on poistettava käytöstä 
asteittaisesti. Tämän vuoksi kestävän 
kehityksen periaatteilla tulisi olla 
keskeinen sija InvestEU-rahaston 
toiminnassa.

_________________ _________________
24 EUVL L 282, 19.10.2016, s. 4. 24 EUVL L 282, 19.10.2016, s. 4.

Or. en

Tarkistus 47
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) InvestEU-ohjelman olisi osaltaan 
myötävaikutettava sellaisen kestävän 
rahoitusjärjestelmän rakentamiseen 
unionissa, jolla tuetaan yksityisen pääoman 
suuntaamista uudelleen kohti kestäviä 
investointeja niiden tavoitteiden 
mukaisesti, jotka esitetään 8 päivänä 
maaliskuuta 2018 annetussa kestävän 
kasvun rahoitusta koskevassa komission 
toimintasuunnitelmassa ja 14 päivänä 
tammikuuta 2020 annetussa Euroopan 
vihreän kehityksen investointiohjelmaa 
koskevassa komission tiedonannossa.

(9) InvestEU-ohjelman olisi osaltaan 
myötävaikutettava sellaisen kestävän 
rahoitusjärjestelmän rakentamiseen 
unionissa, jolla tuetaan yksityisen pääoman 
suuntaamista uudelleen kohti kestäviä 
investointeja niiden tavoitteiden 
mukaisesti, jotka esitetään 8 päivänä 
maaliskuuta 2018 annetussa kestävän 
kasvun rahoitusta koskevassa komission 
toimintasuunnitelmassa ja 14 päivänä 
tammikuuta 2020 annetussa Euroopan 
vihreän kehityksen investointiohjelmaa 
koskevassa komission tiedonannossa, sekä 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EU) 2020/8521 a 
vahvistettujen perusteiden mukaisesti.
_________________
1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2020/852, annettu 18 päivänä 
kesäkuuta 2020, kestävää sijoittamista 
helpottavasta kehyksestä ja asetuksen 
(EU) 2019/2088 muuttamisesta (EUVL L 
198, 22.6.2020, s. 13).

Or. en
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Tarkistus 48
Paolo Borchia

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Koska on tärkeää torjua 
ilmastonmuutosta Pariisin 
ilmastosopimuksen täytäntöönpanoa 
koskevien unionin sitoumusten ja 
kestävän kehityksen tavoitteiden 
mukaisesti, InvestEU-ohjelmalla 
edistetään ilmastotoimien 
valtavirtaistamista ja yleistavoitetta, jonka 
mukaan 25 prosenttia unionin 
talousarviomenoista osoitetaan 
ilmastotavoitteiden tukemiseen. 
Ilmastotavoitteiden rahoitukseen 
osoitettavan osuuden odotetaan olevan 30 
prosenttia InvestEU-ohjelman 
kokonaismäärärahoista. Ilmastotoimia 
yksilöidään InvestEU-ohjelman 
valmistelun ja toteutuksen yhteydessä, ja 
niitä arvioidaan uudelleen asiaa 
koskevien arviointien ja 
tarkasteluprosessien yhteydessä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 49
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Koska on tärkeää torjua 
ilmastonmuutosta Pariisin 
ilmastosopimuksen täytäntöönpanoa 
koskevien unionin sitoumusten ja kestävän 
kehityksen tavoitteiden mukaisesti, 

(10) Koska on tärkeää torjua 
ilmastonmuutosta Pariisin 
ilmastosopimuksen täytäntöönpanoa 
koskevien unionin sitoumusten ja kestävän 
kehityksen tavoitteiden mukaisesti, 
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InvestEU-ohjelmalla edistetään 
ilmastotoimien valtavirtaistamista ja 
yleistavoitetta, jonka mukaan 25 prosenttia 
unionin talousarviomenoista osoitetaan 
ilmastotavoitteiden tukemiseen. 
Ilmastotavoitteiden rahoitukseen 
osoitettavan osuuden odotetaan olevan 
30 prosenttia InvestEU-ohjelman 
kokonaismäärärahoista. Ilmastotoimia 
yksilöidään InvestEU-ohjelman 
valmistelun ja toteutuksen yhteydessä, ja 
niitä arvioidaan uudelleen asiaa koskevien 
arviointien ja tarkasteluprosessien 
yhteydessä.

InvestEU-ohjelmalla edistetään 
ilmastotoimien valtavirtaistamista ja 
yleistavoitetta, jonka mukaan vähintään 50 
prosenttia unionin talousarviomenoista 
osoitetaan ilmastotavoitteiden tukemiseen. 
Ilmastotavoitteiden rahoitukseen 
osoitettavan osuuden odotetaan olevan 
vähintään 80 prosenttia InvestEU-
ohjelman kokonaismäärärahoista. 
Ilmastotoimia yksilöidään InvestEU-
ohjelman valmistelun ja toteutuksen 
yhteydessä, ja niitä arvioidaan uudelleen 
asiaa koskevien arviointien ja 
tarkasteluprosessien yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 50
Paolo Borchia

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) InvestEU-rahaston vaikutusta 
ilmastotavoitteen saavuttamiseen 
seurataan unionin 
ilmastoseurantajärjestelmän avulla, jonka 
komissio kehittää yhteistyössä 
mahdollisten toteutuskumppanien kanssa, 
käyttäen asianmukaisella tavalla 
[kestävää sijoittamista helpottavasta 
kehyksestä annetussa asetuksessa25 ] 
vahvistettuja kriteerejä, joiden avulla 
määritetään, onko taloudellinen toiminta 
ympäristön kannalta kestävää. InvestEU-
ohjelmalla olisi myös edistettävä kestävän 
kehityksen tavoitteiden muiden 
ulottuvuuksien täytäntöönpanoa.

Poistetaan.

_________________
25 COM(2018) 0353.

Or. en
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Tarkistus 51
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) InvestEU-rahaston vaikutusta 
ilmastotavoitteen saavuttamiseen seurataan 
unionin ilmastoseurantajärjestelmän avulla, 
jonka komissio kehittää yhteistyössä 
mahdollisten toteutuskumppanien kanssa, 
käyttäen asianmukaisella tavalla [kestävää 
sijoittamista helpottavasta kehyksestä 
annetussa asetuksessa25] vahvistettuja 
kriteerejä, joiden avulla määritetään, onko 
taloudellinen toiminta ympäristön kannalta 
kestävää. InvestEU-ohjelmalla olisi myös 
edistettävä kestävän kehityksen 
tavoitteiden muiden ulottuvuuksien 
täytäntöönpanoa.

(11) InvestEU-rahaston vaikutusta 
ilmastotavoitteen saavuttamiseen seurataan 
unionin ilmastoseurantajärjestelmän avulla, 
jonka komissio kehittää linjassa 
yhdenmukaistetun kansainvälisten 
kehityspankkien ilmastotoimien 
määrittämistä koskevan menetelmän 
kanssa 24 a yhteistyössä mahdollisten 
toteutuskumppanien kanssa, käyttäen 
asianmukaisella tavalla [kestävää 
sijoittamista helpottavasta kehyksestä 
annetussa asetuksessa25] vahvistettuja 
kriteerejä, joiden avulla määritetään, onko 
taloudellinen toiminta ympäristön kannalta 
kestävää. InvestEU-ohjelmalla olisi myös 
edistettävä kestävän kehityksen 
tavoitteiden muiden ulottuvuuksien 
täytäntöönpanoa.

_________________ _________________
24 a 2019, yhteisraportti kansainvälisten 
kehityspankkien ilmastorahoituksesta, 
elokuu 2020, ERDB, EIP, ADB, AIIB, 
IDB Group, ISDB, 
Maailmanpankkiryhmä

25 COM(2018) 0353. 25 COM(2018) 0353.

Or. en

Tarkistus 52
Paolo Borchia

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus
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(12) Maailman talousfoorumin 
maailmanlaajuisista riskeistä vuonna 
2018 julkaiseman raportin mukaan viisi 
kymmenestä kaikkein merkittävimmästä 
maailmantaloutta uhkaavasta riskistä 
liittyy ympäristöön. Näihin riskeihin 
kuuluvat ilman, maaperän, sisävesien ja 
valtamerten saastuminen, äärimmäiset 
sääilmiöt, biologisen monimuotoisuuden 
häviäminen sekä epäonnistuminen 
ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja 
siihen sopeutumisessa. 
Ympäristöpolitiikan periaatteet ovat 
kiinteä osa perussopimuksia ja monia 
unionin politiikan aloja. Sen vuoksi 
ympäristötavoitteiden valtavirtaistamista 
olisi edistettävä InvestEU-rahastoon 
liittyvissä toimissa. Ympäristönsuojelu ja 
siihen liittyvien riskien ehkäisy ja hallinta 
olisi sisällytettävä investointien 
valmisteluun ja toteutukseen. Unionin 
olisi myös seurattava biologisen 
monimuotoisuuden ja ilman saastumisen 
valvontaan liittyviä menojaan, jotta 
voidaan täyttää biologista 
monimuotoisuutta koskevan 
yleissopimuksen26 ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 
2016/228427 raportointivelvollisuudet. 
Ympäristön kannalta kestäviin 
tavoitteisiin kohdistettuja investointeja 
olisi sen vuoksi seurattava käyttämällä 
yhteisiä menetelmiä, jotka ovat 
johdonmukaisia ilmaston, biologisen 
monimuotoisuuden ja ilman saastumisen 
hallintaan sovellettavien muiden unionin 
ohjelmien yhteydessä kehitettyjen 
menetelmien kanssa. Näin voidaan 
arvioida investointien yksin ja yhdessä 
muiden investointien kanssa 
aikaansaamia vaikutuksia 
luonnonpääoman keskeisiin osiin, kuten 
ilmaan, veteen, maaperään ja biologiseen 
monimuotoisuuteen.

Poistetaan.

_________________
26 EUVL L 309, 13.12.1993, s. 3.
27 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
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direktiivi (EU) 2016/2284, annettu 14 
päivänä joulukuuta 2016, tiettyjen ilman 
epäpuhtauksien kansallisten päästöjen 
vähentämisestä, direktiivin 2003/35/EY 
muuttamisesta sekä direktiivin 
2001/81/EY kumoamisesta (EUVL L 344, 
17.12.2016, s. 1).

Or. en

Tarkistus 53
Paolo Borchia

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Toteutuskumppaneiden olisi 
seulottava merkittävää unionin tukea 
saavat investointihankkeet, erityisesti 
infrastruktuurialalla, sen 
määrittämiseksi, onko niillä ympäristö-, 
ilmasto- tai sosiaalisia vaikutuksia. 
Investointihankkeille, joilla on tällaisia 
vaikutuksia, olisi tehtävä komission ja 
InvestEU-ohjelman mahdollisten 
toteutuskumppaneiden tiiviissä 
yhteistyössä laatiman ohjeistuksen 
mukainen kestävyysarviointi. 
Ohjeistuksessa olisi käytettävä 
asianmukaisella tavalla [kestävää 
sijoittamista helpottavasta kehyksestä 
annetussa asetuksessa] vahvistettuja 
kriteerejä, joilla määritetään, onko 
taloudellinen toiminta ympäristön 
kannalta kestävää ja linjassa muita unionin 
ohjelmia varten laaditun ohjeistuksen 
kanssa. Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti 
tällaisen ohjeistuksen pitäisi sisältää 
asianmukaiset määräykset, joilla vältetään 
tarpeetonta hallinnollista rasitusta, ja tiettyä 
ohjeistuksessa määriteltyä kokoa 
pienemmät hankkeet olisi vapautettava 
kestävyysarvioinnista. Jos 
toteutuskumppani katsoo, ettei 
kestävyysarviointia tehdä, sen on 

(13) Investointihankkeille olisi tehtävä 
komission ja InvestEU-ohjelman 
mahdollisten toteutuskumppaneiden 
tiiviissä yhteistyössä laatiman ohjeistuksen 
mukainen kestävyysarviointi. 
Ohjeistuksessa olisi käytettävä 
asianmukaisella tavalla [kestävää 
sijoittamista helpottavasta kehyksestä 
annetussa asetuksessa] vahvistettuja 
kriteerejä, joilla määritetään, onko 
taloudellinen toiminta kestävää ja linjassa 
muita unionin ohjelmia varten laaditun 
ohjeistuksen kanssa. 
Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti 
tällaisen ohjeistuksen pitäisi sisältää 
asianmukaiset määräykset, joilla vältetään 
tarpeetonta hallinnollista rasitusta, ja tiettyä 
ohjeistuksessa määriteltyä kokoa 
pienemmät hankkeet olisi vapautettava 
kestävyysarvioinnista. Jos 
toteutuskumppani katsoo, ettei 
kestävyysarviointia tehdä, sen on 
toimitettava perustelu InvestEU-rahastoa 
varten perustetulle investointikomitealle.
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toimitettava perustelu InvestEU-rahastoa 
varten perustetulle investointikomitealle. 
Toimille, jotka ovat ristiriidassa 
ilmastotavoitteiden saavuttamisen kanssa, 
ei pitäisi myöntää tämän asetuksen 
mukaista tukea.

Or. en

Tarkistus 54
Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Pietro Fiocchi, Grzegorz 
Tobiszowski, Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13a) Kun otetaan huomioon covid-19-
pandemian johdosta käyttöön otettujen 
suojatoimenpiteiden aiheuttama unionin 
taloudellisen tilanteen heikkeneminen, 
jonka seurauksena unionin 
kokonaisbruttokansantuotteen odotetaan 
supistuvan 8,3 prosenttia vuonna 2020 ja 
joissakin jäsenvaltioissa yli 10 prosenttia, 
ohjelmassa olisi asetettava etusijalle 
unionin talouden elpyminen, teollisen 
tuotannon uudelleenaktivointi ja 
työllisyys, samalla kun sillä helpotetaan 
Euroopan teollisuuden digitalisaatiota ja 
siirtymistä ilmaston neutraaliuteen.

Or. en

Tarkistus 55
Pascal Arimont

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Infrastruktuuri-investointien 
vähäinen määrä unionissa finanssikriisin 

(14) Infrastruktuuri-investointien 
vähäinen määrä unionissa finanssikriisin 
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aikana ja uudelleen covid-19-kriisin aikana 
heikensi unionin kykyä edistää kestävää 
kasvua, kilpailukykyä ja lähentymistä. Se 
aiheuttaa myös riskin epätasapainon 
vakiintumisesta ja vaikuttaa alueiden 
kehitykseen pitkällä aikavälillä. Mittavat 
investoinnit unionin infrastruktuuriin, 
etenkin energiaverkkojen 
yhteenliittämiseen ja energiatehokkuuteen 
sekä yhtenäisen liikennealueen luomiseen, 
ovat olennaisia, jotta unioni voi saavuttaa 
kestävyyttä koskevat tavoitteensa, mukaan 
lukien kestävän kehityksen tavoitteita 
koskevat EU:n sitoumukset ja vuoden 2030 
energia- ja ilmastotavoitteet. Tämän vuoksi 
InvestEU-rahaston tuki olisi kohdennettava 
infrastruktuuri-investointeihin liikenteen, 
energian – energiatehokkuus sekä 
uusiutuvat energialähteet ja muut 
turvalliset ja kestävät vähäpäästöiset 
energialähteet mukaan lukien – ympäristön 
ja ilmastotoimien alalla sekä meri- ja 
digitaalialalla. InvestEU-ohjelmassa olisi 
asetettava etusijalle alat, joihin ei 
investoida riittävästi ja joilla tarvitaan 
lisäinvestointeja. Unionin rahoitustuen 
vaikutuksen ja lisäarvon maksimoimiseksi 
olisi aiheellista edistää yksinkertaistettua 
investointiprosessia, joka mahdollistaa 
hankejatkumon näkyvyyden ja maksimoi 
asiaankuuluvien unionin ohjelmien väliset 
synergiat esimerkiksi liikenne-, energia- ja 
digitalisointialalla. Turvallisuusuhat 
huomioon ottaen unionin tukea saavissa 
investointihankkeissa olisi oltava mukana 
toimenpiteitä, jotka koskevat 
infrastruktuurin häiriönsietokykyä, mukaan 
lukien infrastruktuurin ylläpito ja 
turvallisuus, ja niissä olisi otettava 
huomioon periaatteet, joilla kansalaisia 
suojellaan julkisissa tiloissa. Näin 
voitaisiin täydentää muiden unionin 
rahastojen, kuten Euroopan 
aluekehitysrahaston, toimia, joilla tuetaan 
julkisiin tiloihin, liikenteeseen, energiaan 
ja muihin kriittisiin infrastruktuureihin 
tehtävien investointien 
turvallisuusnäkökohtia.

aikana ja uudelleen covid-19-kriisin aikana 
heikensi unionin kykyä edistää kestävää 
kasvua, työpaikkojen luomista, 
kilpailukykyä ja lähentymistä. Se aiheuttaa 
myös riskin epätasapainon vakiintumisesta 
ja vaikuttaa alueiden kehitykseen pitkällä 
aikavälillä, mikä näkyy erityisesti 
digitaalisessa infrastruktuurissa. On 
ratkaisevan tärkeää tukea nopeita ja 
erittäin nopeita laajakaistayhteyksiä 
kaikilla unionin maaseutu- ja 
kaupunkialueilla, edistää julkisten 
palvelujen digitalisointia, tarjota tukea 
digitaalisille startup-yrityksille ja 
innovatiivisille pk-yrityksille, jotta ne 
voivat paremmin kilpailla ja laajentaa 
toimintaansa, sekä nopeuttaa koko 
talouden digitaalista muutosta, jotta 
voidaan lisätä sekä pitkän aikavälin 
kilpailukykyä että unionin talouden 
häiriönsietokykyä. Mittavat investoinnit 
unionin infrastruktuuriin, etenkin 
energiaverkkojen yhteenliittämiseen ja 
energiatehokkuuteen sekä yhtenäisen 
liikennealueen luomiseen, ovat olennaisia, 
jotta unioni voi saavuttaa kestävyyttä 
koskevat tavoitteensa, mukaan lukien 
kestävän kehityksen tavoitteita koskevat 
EU:n sitoumukset ja vuoden 2030 energia- 
ja ilmastotavoitteet. Tämän vuoksi 
InvestEU-rahaston tuki olisi kohdennettava 
infrastruktuuri-investointeihin liikenteen, 
energian – energiatehokkuus sekä 
uusiutuvat energialähteet ja muut 
turvalliset ja kestävät vähäpäästöiset 
energialähteet mukaan lukien – ympäristön 
ja ilmastotoimien alalla sekä meri- ja 
digitaalialalla. InvestEU-ohjelmassa olisi 
asetettava etusijalle alat, joihin ei 
investoida riittävästi ja joilla tarvitaan 
lisäinvestointeja. Unionin rahoitustuen 
vaikutuksen ja lisäarvon maksimoimiseksi 
olisi aiheellista edistää yksinkertaistettua 
investointiprosessia, joka mahdollistaa 
hankejatkumon näkyvyyden ja maksimoi 
asiaankuuluvien unionin ohjelmien väliset 
synergiat esimerkiksi liikenne-, energia- ja 
digitalisointialalla. Turvallisuusuhat 
huomioon ottaen unionin tukea saavissa 
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investointihankkeissa olisi oltava mukana 
toimenpiteitä, jotka koskevat 
infrastruktuurin häiriönsietokykyä, mukaan 
lukien infrastruktuurin ylläpito ja 
turvallisuus, ja niissä olisi otettava 
huomioon periaatteet, joilla kansalaisia 
suojellaan julkisissa tiloissa. Näin 
voitaisiin täydentää muiden unionin 
rahastojen, kuten Euroopan 
aluekehitysrahaston, toimia, joilla tuetaan 
julkisiin tiloihin, liikenteeseen, energiaan 
ja muihin kriittisiin infrastruktuureihin 
tehtävien investointien 
turvallisuusnäkökohtia.

Or. en

Tarkistus 56
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Infrastruktuuri-investointien 
vähäinen määrä unionissa finanssikriisin 
aikana ja uudelleen covid-19-kriisin aikana 
heikensi unionin kykyä edistää kestävää 
kasvua, kilpailukykyä ja lähentymistä. Se 
aiheuttaa myös riskin epätasapainon 
vakiintumisesta ja vaikuttaa alueiden 
kehitykseen pitkällä aikavälillä. Mittavat 
investoinnit unionin infrastruktuuriin, 
etenkin energiaverkkojen 
yhteenliittämiseen ja energiatehokkuuteen 
sekä yhtenäisen liikennealueen luomiseen, 
ovat olennaisia, jotta unioni voi saavuttaa 
kestävyyttä koskevat tavoitteensa, mukaan 
lukien kestävän kehityksen tavoitteita 
koskevat EU:n sitoumukset ja vuoden 2030 
energia- ja ilmastotavoitteet. Tämän vuoksi 
InvestEU-rahaston tuki olisi kohdennettava 
infrastruktuuri-investointeihin liikenteen, 
energian – energiatehokkuus sekä 
uusiutuvat energialähteet ja muut 

(14) Infrastruktuuri-investointien 
vähäinen määrä unionissa finanssikriisin 
aikana ja uudelleen covid-19-kriisin aikana 
heikensi unionin kykyä edistää kestävää 
kasvua, kilpailukykyä ja lähentymistä. Se 
aiheuttaa myös riskin epätasapainon 
vakiintumisesta ja vaikuttaa alueiden 
kehitykseen pitkällä aikavälillä, mikä 
vaikuttaa unionin lähentymiseen ja 
koheesioon. Mittavat investoinnit unionin 
infrastruktuuriin, etenkin energiaverkkojen 
yhteenliittämiseen ja energiatehokkuuteen 
sekä yhtenäisen liikennealueen luomiseen, 
ovat olennaisia, jotta unioni voi saavuttaa 
kestävyyttä koskevat tavoitteensa, mukaan 
lukien kestävän kehityksen tavoitteita 
koskevat EU:n sitoumukset ja vuoden 2030 
energia- ja ilmastotavoitteet, mukaan 
lukien ratkaisevan tärkeät investoinnit 
kunnostamiseen ja innovatiivisten 
ratkaisujen integrointiin rakennusalalla, 
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turvalliset ja kestävät vähäpäästöiset 
energialähteet mukaan lukien – ympäristön 
ja ilmastotoimien alalla sekä meri- ja 
digitaalialalla. InvestEU-ohjelmassa olisi 
asetettava etusijalle alat, joihin ei 
investoida riittävästi ja joilla tarvitaan 
lisäinvestointeja. Unionin rahoitustuen 
vaikutuksen ja lisäarvon maksimoimiseksi 
olisi aiheellista edistää yksinkertaistettua 
investointiprosessia, joka mahdollistaa 
hankejatkumon näkyvyyden ja maksimoi 
asiaankuuluvien unionin ohjelmien väliset 
synergiat esimerkiksi liikenne-, energia- ja 
digitalisointialalla. Turvallisuusuhat 
huomioon ottaen unionin tukea saavissa 
investointihankkeissa olisi oltava mukana 
toimenpiteitä, jotka koskevat 
infrastruktuurin häiriönsietokykyä, mukaan 
lukien infrastruktuurin ylläpito ja 
turvallisuus, ja niissä olisi otettava 
huomioon periaatteet, joilla kansalaisia 
suojellaan julkisissa tiloissa. Näin 
voitaisiin täydentää muiden unionin 
rahastojen, kuten Euroopan 
aluekehitysrahaston, toimia, joilla tuetaan 
julkisiin tiloihin, liikenteeseen, energiaan 
ja muihin kriittisiin infrastruktuureihin 
tehtävien investointien 
turvallisuusnäkökohtia.

jotta saavutetaan kasvihuonekaasujen 
nettopäästöttömyystavoite ja erittäin 
energiatehokas ja ilmastoneutraali 
rakennusala vuoteen 2025 mennessä. 
Tarvitaan myös investointeja 
rakennusteollisuuteen, mikä edistää jopa 
kahden miljoonan työpaikan luomista ja 
johtaa puhtaaseen talouteen osana 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa. 
Tämän vuoksi InvestEU-rahaston tuki olisi 
kohdennettava infrastruktuuri-
investointeihin liikenteen, energian – 
energiatehokkuus sekä uusiutuvat 
energialähteet ja muut turvalliset ja 
kestävät vähäpäästöiset energialähteet 
mukaan lukien – ympäristön ja 
ilmastotoimien alalla sekä meri- ja 
digitaalialalla. InvestEU-ohjelmassa olisi 
asetettava etusijalle alat, joihin ei 
investoida riittävästi ja joilla tarvitaan 
lisäinvestointeja. Unionin rahoitustuen 
vaikutuksen ja lisäarvon maksimoimiseksi 
olisi aiheellista edistää yksinkertaistettua 
investointiprosessia, joka mahdollistaa 
hankejatkumon näkyvyyden ja maksimoi 
asiaankuuluvien unionin ohjelmien väliset 
synergiat esimerkiksi liikenne-, energia- ja 
digitalisointialalla. Turvallisuusuhat 
huomioon ottaen unionin tukea saavissa 
investointihankkeissa olisi oltava mukana 
toimenpiteitä, jotka koskevat 
infrastruktuurin häiriönsietokykyä, mukaan 
lukien infrastruktuurin ylläpito ja 
turvallisuus, ja niissä olisi otettava 
huomioon periaatteet, joilla kansalaisia 
suojellaan julkisissa tiloissa. Näin 
voitaisiin täydentää muiden unionin 
rahastojen, kuten Euroopan 
aluekehitysrahaston, toimia, joilla tuetaan 
julkisiin tiloihin, liikenteeseen, energiaan 
ja muihin kriittisiin infrastruktuureihin 
tehtävien investointien 
turvallisuusnäkökohtia.

Or. en

Tarkistus 57



PE657.168v01-00 32/166 AM\1212309FI.docx

FI

Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Infrastruktuuri-investointien 
vähäinen määrä unionissa finanssikriisin 
aikana ja uudelleen covid-19-kriisin aikana 
heikensi unionin kykyä edistää kestävää 
kasvua, kilpailukykyä ja lähentymistä. Se 
aiheuttaa myös riskin epätasapainon 
vakiintumisesta ja vaikuttaa alueiden 
kehitykseen pitkällä aikavälillä. Mittavat 
investoinnit unionin infrastruktuuriin, 
etenkin energiaverkkojen 
yhteenliittämiseen ja energiatehokkuuteen 
sekä yhtenäisen liikennealueen luomiseen, 
ovat olennaisia, jotta unioni voi saavuttaa 
kestävyyttä koskevat tavoitteensa, mukaan 
lukien kestävän kehityksen tavoitteita 
koskevat EU:n sitoumukset ja vuoden 2030 
energia- ja ilmastotavoitteet. Tämän vuoksi 
InvestEU-rahaston tuki olisi kohdennettava 
infrastruktuuri-investointeihin liikenteen, 
energian – energiatehokkuus sekä 
uusiutuvat energialähteet ja muut 
turvalliset ja kestävät vähäpäästöiset 
energialähteet mukaan lukien – ympäristön 
ja ilmastotoimien alalla sekä meri- ja 
digitaalialalla. InvestEU-ohjelmassa olisi 
asetettava etusijalle alat, joihin ei 
investoida riittävästi ja joilla tarvitaan 
lisäinvestointeja. Unionin rahoitustuen 
vaikutuksen ja lisäarvon maksimoimiseksi 
olisi aiheellista edistää yksinkertaistettua 
investointiprosessia, joka mahdollistaa 
hankejatkumon näkyvyyden ja maksimoi 
asiaankuuluvien unionin ohjelmien väliset 
synergiat esimerkiksi liikenne-, energia- ja 
digitalisointialalla. Turvallisuusuhat 
huomioon ottaen unionin tukea saavissa 
investointihankkeissa olisi oltava mukana 
toimenpiteitä, jotka koskevat 
infrastruktuurin häiriönsietokykyä, mukaan 
lukien infrastruktuurin ylläpito ja 
turvallisuus, ja niissä olisi otettava 

(14) Infrastruktuuri-investointien 
vähäinen määrä unionissa finanssikriisin 
aikana ja uudelleen covid-19-kriisin aikana 
heikensi unionin kykyä edistää kestävää 
kasvua, kilpailukykyä ja lähentymistä 
asetuksessa (EU) 2020/8521 a tarkoitettua 
”ei merkittävää haittaa” -periaatetta ja 
vähimmäistakeita noudattaen. Se 
aiheuttaa myös riskin epätasapainon 
vakiintumisesta ja vaikuttaa alueiden 
kehitykseen pitkällä aikavälillä. Mittavat 
investoinnit unionin infrastruktuuriin, 
etenkin energiaverkkojen 
yhteenliittämiseen ja energiatehokkuuteen 
sekä yhtenäisen liikennealueen luomiseen, 
ovat olennaisia, jotta unioni voi saavuttaa 
kestävyyttä koskevat tavoitteensa, mukaan 
lukien kestävän kehityksen tavoitteita 
koskevat EU:n sitoumukset ja vuoden 2030 
energia- ja ilmastotavoitteet. Tämän vuoksi 
InvestEU-rahaston tuki olisi kohdennettava 
infrastruktuuri-investointeihin liikenteen, 
energian – energiatehokkuus sekä 
uusiutuvat energialähteet ja muut 
turvalliset ja kestävät vähäpäästöiset 
energialähteet mukaan lukien – ympäristön 
ja ilmastotoimien alalla sekä meri- ja 
digitaalialalla. InvestEU-ohjelmassa olisi 
asetettava etusijalle alat, joihin ei 
investoida riittävästi ja joilla tarvitaan 
lisäinvestointeja. Unionin rahoitustuen 
vaikutuksen ja lisäarvon maksimoimiseksi 
olisi aiheellista edistää yksinkertaistettua 
investointiprosessia, joka mahdollistaa 
hankejatkumon näkyvyyden ja maksimoi 
asiaankuuluvien unionin ohjelmien väliset 
synergiat esimerkiksi liikenne-, energia- ja 
digitalisointialalla. Turvallisuusuhat 
huomioon ottaen unionin tukea saavissa 
investointihankkeissa olisi oltava mukana 
toimenpiteitä, jotka koskevat 
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huomioon periaatteet, joilla kansalaisia 
suojellaan julkisissa tiloissa. Näin 
voitaisiin täydentää muiden unionin 
rahastojen, kuten Euroopan 
aluekehitysrahaston, toimia, joilla tuetaan 
julkisiin tiloihin, liikenteeseen, energiaan 
ja muihin kriittisiin infrastruktuureihin 
tehtävien investointien 
turvallisuusnäkökohtia.

infrastruktuurin häiriönsietokykyä, mukaan 
lukien infrastruktuurin ylläpito ja 
turvallisuus, ja niissä olisi otettava 
huomioon periaatteet, joilla kansalaisia 
suojellaan julkisissa tiloissa. Näin 
voitaisiin täydentää muiden unionin 
rahastojen, kuten Euroopan 
aluekehitysrahaston, toimia, joilla tuetaan 
julkisiin tiloihin, liikenteeseen, energiaan 
ja muihin kriittisiin infrastruktuureihin 
tehtävien investointien 
turvallisuusnäkökohtia.

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

Or. en

Tarkistus 58
Eva Kaili, Nicolás González Casares, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, 
Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Dan Nica, Josianne Cutajar

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Infrastruktuuri-investointien 
vähäinen määrä unionissa finanssikriisin 
aikana ja uudelleen covid-19-kriisin aikana 
heikensi unionin kykyä edistää kestävää 
kasvua, kilpailukykyä ja lähentymistä. Se 
aiheuttaa myös riskin epätasapainon 
vakiintumisesta ja vaikuttaa alueiden 
kehitykseen pitkällä aikavälillä. Mittavat 
investoinnit unionin infrastruktuuriin, 
etenkin energiaverkkojen 
yhteenliittämiseen ja energiatehokkuuteen 
sekä yhtenäisen liikennealueen luomiseen, 
ovat olennaisia, jotta unioni voi saavuttaa 
kestävyyttä koskevat tavoitteensa, mukaan 
lukien kestävän kehityksen tavoitteita 

(14) Infrastruktuuri-investointien 
vähäinen määrä unionissa finanssikriisin 
aikana ja uudelleen covid-19-kriisin aikana 
heikensi unionin kykyä edistää kestävää 
kasvua, kilpailukykyä ja lähentymistä sekä 
heikensi työpaikkojen syntymistä. Se 
aiheuttaa myös riskin epätasapainon 
vakiintumisesta ja vaikuttaa alueiden 
kehitykseen pitkällä aikavälillä. Mittavat 
investoinnit innovaatioekosysteemeihin, 
jotka vaalivat teknologista yrittäjyyttä ja 
startup-yritysten kehitystä, sekä 
investoinnit unionin infrastruktuuriin, 
etenkin energiaverkkojen 
yhteenliittämiseen ja energiatehokkuuteen 
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koskevat EU:n sitoumukset ja vuoden 2030 
energia- ja ilmastotavoitteet. Tämän vuoksi 
InvestEU-rahaston tuki olisi kohdennettava 
infrastruktuuri-investointeihin liikenteen, 
energian – energiatehokkuus sekä 
uusiutuvat energialähteet ja muut 
turvalliset ja kestävät vähäpäästöiset 
energialähteet mukaan lukien – ympäristön 
ja ilmastotoimien alalla sekä meri- ja 
digitaalialalla. InvestEU-ohjelmassa olisi 
asetettava etusijalle alat, joihin ei 
investoida riittävästi ja joilla tarvitaan 
lisäinvestointeja. Unionin rahoitustuen 
vaikutuksen ja lisäarvon maksimoimiseksi 
olisi aiheellista edistää yksinkertaistettua 
investointiprosessia, joka mahdollistaa 
hankejatkumon näkyvyyden ja maksimoi 
asiaankuuluvien unionin ohjelmien väliset 
synergiat esimerkiksi liikenne-, energia- ja 
digitalisointialalla. Turvallisuusuhat 
huomioon ottaen unionin tukea saavissa 
investointihankkeissa olisi oltava mukana 
toimenpiteitä, jotka koskevat 
infrastruktuurin häiriönsietokykyä, mukaan 
lukien infrastruktuurin ylläpito ja 
turvallisuus, ja niissä olisi otettava 
huomioon periaatteet, joilla kansalaisia 
suojellaan julkisissa tiloissa. Näin 
voitaisiin täydentää muiden unionin 
rahastojen, kuten Euroopan 
aluekehitysrahaston, toimia, joilla tuetaan 
julkisiin tiloihin, liikenteeseen, energiaan 
ja muihin kriittisiin infrastruktuureihin 
tehtävien investointien 
turvallisuusnäkökohtia.

sekä yhtenäisen liikennealueen luomiseen, 
ovat olennaisia, jotta unioni voi saavuttaa 
kestävyyttä koskevat tavoitteensa, mukaan 
lukien kestävän kehityksen tavoitteita 
koskevat EU:n sitoumukset ja vuoden 2030 
energia- ja ilmastotavoitteet. Tämän vuoksi 
InvestEU-rahaston tuki olisi kohdennettava 
infrastruktuuri-investointeihin liikenteen, 
energian – energiatehokkuus sekä 
uusiutuvat energialähteet ja muut 
turvalliset ja kestävät vähäpäästöiset 
energialähteet mukaan lukien – ympäristön 
ja ilmastotoimien alalla sekä merenkulun 
infrastruktuurin ja digitaalisen 
infrastruktuurin ja muutoksen alalla. 
InvestEU-ohjelmassa olisi asetettava 
etusijalle alat, joihin ei investoida 
riittävästi ja joilla tarvitaan 
lisäinvestointeja. Unionin rahoitustuen 
vaikutuksen ja lisäarvon maksimoimiseksi 
olisi aiheellista edistää yksinkertaistettua 
investointiprosessia, joka mahdollistaa 
hankejatkumon näkyvyyden ja maksimoi 
asiaankuuluvien unionin ohjelmien väliset 
synergiat esimerkiksi liikenne-, energia- ja 
digitalisointialalla. Turvallisuusuhat 
huomioon ottaen unionin tukea saavissa 
investointihankkeissa olisi oltava mukana 
toimenpiteitä, jotka koskevat 
infrastruktuurin häiriönsietokykyä, mukaan 
lukien infrastruktuurin ylläpito ja 
turvallisuus, ja niissä olisi otettava 
huomioon periaatteet, joilla kansalaisia 
suojellaan julkisissa tiloissa. Näin 
voitaisiin täydentää muiden unionin 
rahastojen, kuten Euroopan 
aluekehitysrahaston, toimia, joilla tuetaan 
julkisiin tiloihin, liikenteeseen, energiaan 
ja muihin kriittisiin infrastruktuureihin 
tehtävien investointien 
turvallisuusnäkökohtia.

Or. en

Tarkistus 59
Paolo Borchia
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Infrastruktuuri-investointien 
vähäinen määrä unionissa finanssikriisin 
aikana ja uudelleen covid-19-kriisin aikana 
heikensi unionin kykyä edistää kestävää 
kasvua, kilpailukykyä ja lähentymistä. Se 
aiheuttaa myös riskin epätasapainon 
vakiintumisesta ja vaikuttaa alueiden 
kehitykseen pitkällä aikavälillä. Mittavat 
investoinnit unionin infrastruktuuriin, 
etenkin energiaverkkojen 
yhteenliittämiseen ja energiatehokkuuteen 
sekä yhtenäisen liikennealueen luomiseen, 
ovat olennaisia, jotta unioni voi saavuttaa 
kestävyyttä koskevat tavoitteensa, mukaan 
lukien kestävän kehityksen tavoitteita 
koskevat EU:n sitoumukset ja vuoden 
2030 energia- ja ilmastotavoitteet. Tämän 
vuoksi InvestEU-rahaston tuki olisi 
kohdennettava infrastruktuuri-
investointeihin liikenteen, energian – 
energiatehokkuus sekä uusiutuvat 
energialähteet ja muut turvalliset ja 
kestävät vähäpäästöiset energialähteet 
mukaan lukien – ympäristön ja 
ilmastotoimien alalla sekä meri- ja 
digitaalialalla. InvestEU-ohjelmassa olisi 
asetettava etusijalle alat, joihin ei 
investoida riittävästi ja joilla tarvitaan 
lisäinvestointeja. Unionin rahoitustuen 
vaikutuksen ja lisäarvon maksimoimiseksi 
olisi aiheellista edistää yksinkertaistettua 
investointiprosessia, joka mahdollistaa 
hankejatkumon näkyvyyden ja maksimoi 
asiaankuuluvien unionin ohjelmien väliset 
synergiat esimerkiksi liikenne-, energia- ja 
digitalisointialalla. Turvallisuusuhat 
huomioon ottaen unionin tukea saavissa 
investointihankkeissa olisi oltava mukana 
toimenpiteitä, jotka koskevat 
infrastruktuurin häiriönsietokykyä, mukaan 
lukien infrastruktuurin ylläpito ja 
turvallisuus, ja niissä olisi otettava 
huomioon periaatteet, joilla kansalaisia 
suojellaan julkisissa tiloissa. Näin 

(14) Infrastruktuuri-investointien 
vähäinen määrä unionissa finanssikriisin 
aikana ja uudelleen covid-19-kriisin aikana 
heikensi unionin kykyä edistää kestävää 
taloudellista ja ammatillista kasvua, 
kilpailukykyä ja lähentymistä. Se aiheuttaa 
myös riskin epätasapainon vakiintumisesta 
ja vaikuttaa alueiden kehitykseen pitkällä 
aikavälillä. Mittavat investoinnit unionin 
infrastruktuuriin, etenkin energiaverkkojen 
yhteenliittämiseen ja energiatehokkuuteen 
sekä yhtenäisen liikennealueen luomiseen, 
ovat olennaisia, jotta unioni voi saavuttaa 
kestävyyttä koskevat tavoitteensa, mukaan 
lukien kestävän kehityksen tavoitteita 
koskevat EU:n sitoumukset. Tämän vuoksi 
InvestEU-rahaston tuki olisi kohdennettava 
investoinneille liikenteen, energian – 
energiatehokkuus mukaan lukien – ja 
infrastruktuurin alalla sekä meri- ja 
digitaalialalla. InvestEU-ohjelmassa olisi 
asetettava etusijalle alat, joihin ei 
investoida riittävästi ja joilla tarvitaan 
lisäinvestointeja. Unionin rahoitustuen 
vaikutuksen ja lisäarvon maksimoimiseksi 
olisi aiheellista edistää yksinkertaistettua 
investointiprosessia, joka mahdollistaa 
hankejatkumon näkyvyyden ja maksimoi 
asiaankuuluvien unionin ohjelmien väliset 
synergiat esimerkiksi liikenne-, energia- ja 
digitalisointialalla. Turvallisuusuhat 
huomioon ottaen unionin tukea saavissa 
investointihankkeissa olisi oltava mukana 
toimenpiteitä, jotka koskevat 
infrastruktuurin häiriönsietokykyä, mukaan 
lukien infrastruktuurin ylläpito ja 
turvallisuus, ja niissä olisi otettava 
huomioon periaatteet, joilla kansalaisia 
suojellaan julkisissa tiloissa. Näin 
voitaisiin täydentää muiden unionin 
rahastojen, kuten Euroopan 
aluekehitysrahaston, toimia, joilla tuetaan 
julkisiin tiloihin, liikenteeseen, energiaan 
ja muihin kriittisiin infrastruktuureihin 
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voitaisiin täydentää muiden unionin 
rahastojen, kuten Euroopan 
aluekehitysrahaston, toimia, joilla tuetaan 
julkisiin tiloihin, liikenteeseen, energiaan 
ja muihin kriittisiin infrastruktuureihin 
tehtävien investointien 
turvallisuusnäkökohtia.

tehtävien investointien 
turvallisuusnäkökohtia.

Or. en

Tarkistus 60
Seán Kelly
PPE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Infrastruktuuri-investointien 
vähäinen määrä unionissa finanssikriisin 
aikana ja uudelleen covid-19-kriisin aikana 
heikensi unionin kykyä edistää kestävää 
kasvua, kilpailukykyä ja lähentymistä. Se 
aiheuttaa myös riskin epätasapainon 
vakiintumisesta ja vaikuttaa alueiden 
kehitykseen pitkällä aikavälillä. Mittavat 
investoinnit unionin infrastruktuuriin, 
etenkin energiaverkkojen 
yhteenliittämiseen ja energiatehokkuuteen 
sekä yhtenäisen liikennealueen luomiseen, 
ovat olennaisia, jotta unioni voi saavuttaa 
kestävyyttä koskevat tavoitteensa, mukaan 
lukien kestävän kehityksen tavoitteita 
koskevat EU:n sitoumukset ja vuoden 2030 
energia- ja ilmastotavoitteet. Tämän vuoksi 
InvestEU-rahaston tuki olisi kohdennettava 
infrastruktuuri-investointeihin liikenteen, 
energian – energiatehokkuus sekä 
uusiutuvat energialähteet ja muut 
turvalliset ja kestävät vähäpäästöiset 
energialähteet mukaan lukien – ympäristön 
ja ilmastotoimien alalla sekä meri- ja 
digitaalialalla. InvestEU-ohjelmassa olisi 
asetettava etusijalle alat, joihin ei 
investoida riittävästi ja joilla tarvitaan 
lisäinvestointeja. Unionin rahoitustuen 

(14) Infrastruktuuri-investointien 
vähäinen määrä unionissa finanssikriisin 
aikana ja uudelleen covid-19-kriisin aikana 
heikensi unionin kykyä edistää kestävää 
kasvua, kilpailukykyä ja lähentymistä. Se 
aiheuttaa myös riskin epätasapainon 
vakiintumisesta ja vaikuttaa alueiden 
kehitykseen pitkällä aikavälillä. Mittavat 
investoinnit unionin infrastruktuuriin, 
etenkin energiaverkkojen 
yhteenliittämiseen ja energiatehokkuuteen 
sekä yhtenäisen liikennealueen luomiseen, 
ovat olennaisia, jotta unioni voi saavuttaa 
kestävyyttä koskevat tavoitteensa, mukaan 
lukien kestävän kehityksen tavoitteita 
koskevat EU:n sitoumukset ja vuoden 2030 
energia- ja ilmastotavoitteet. Tämän vuoksi 
InvestEU-rahaston tuki olisi kohdennettava 
infrastruktuuri-investointeihin liikenteen, 
energian – energiatehokkuus sekä 
uusiutuvat energialähteet ja muut 
turvalliset ja kestävät vähäpäästöiset 
energialähteet mukaan lukien – ympäristön 
ja ilmastotoimien alalla sekä meri-, 
avaruus- ja digitaalialalla. InvestEU-
ohjelmassa olisi asetettava etusijalle alat, 
joihin ei investoida riittävästi ja joilla 
tarvitaan lisäinvestointeja. Unionin 
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vaikutuksen ja lisäarvon maksimoimiseksi 
olisi aiheellista edistää yksinkertaistettua 
investointiprosessia, joka mahdollistaa 
hankejatkumon näkyvyyden ja maksimoi 
asiaankuuluvien unionin ohjelmien väliset 
synergiat esimerkiksi liikenne-, energia- ja 
digitalisointialalla. Turvallisuusuhat 
huomioon ottaen unionin tukea saavissa 
investointihankkeissa olisi oltava mukana 
toimenpiteitä, jotka koskevat 
infrastruktuurin häiriönsietokykyä, mukaan 
lukien infrastruktuurin ylläpito ja 
turvallisuus, ja niissä olisi otettava 
huomioon periaatteet, joilla kansalaisia 
suojellaan julkisissa tiloissa. Näin 
voitaisiin täydentää muiden unionin 
rahastojen, kuten Euroopan 
aluekehitysrahaston, toimia, joilla tuetaan 
julkisiin tiloihin, liikenteeseen, energiaan 
ja muihin kriittisiin infrastruktuureihin 
tehtävien investointien 
turvallisuusnäkökohtia.

rahoitustuen vaikutuksen ja lisäarvon 
maksimoimiseksi olisi aiheellista edistää 
yksinkertaistettua investointiprosessia, joka 
mahdollistaa hankejatkumon näkyvyyden 
ja maksimoi asiaankuuluvien unionin 
ohjelmien väliset synergiat esimerkiksi 
liikenne-, energia- ja digitalisointialalla. 
Turvallisuusuhat huomioon ottaen unionin 
tukea saavissa investointihankkeissa olisi 
oltava mukana toimenpiteitä, jotka 
koskevat infrastruktuurin 
häiriönsietokykyä, mukaan lukien 
infrastruktuurin ylläpito ja turvallisuus, ja 
niissä olisi otettava huomioon periaatteet, 
joilla kansalaisia suojellaan julkisissa 
tiloissa. Näin voitaisiin täydentää muiden 
unionin rahastojen, kuten Euroopan 
aluekehitysrahaston, toimia, joilla tuetaan 
julkisiin tiloihin, liikenteeseen, energiaan, 
avaruusinfrastruktuuriin sekä 
kiertoradalla että maalla ja muihin 
kriittisiin infrastruktuureihin tehtävien 
investointien turvallisuusnäkökohtia.

Or. en

Tarkistus 61
Massimiliano Salini, Carlos Zorrinho, Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Infrastruktuuri-investointien 
vähäinen määrä unionissa finanssikriisin 
aikana ja uudelleen covid-19-kriisin aikana 
heikensi unionin kykyä edistää kestävää 
kasvua, kilpailukykyä ja lähentymistä. Se 
aiheuttaa myös riskin epätasapainon 
vakiintumisesta ja vaikuttaa alueiden 
kehitykseen pitkällä aikavälillä. Mittavat 
investoinnit unionin infrastruktuuriin, 
etenkin energiaverkkojen 
yhteenliittämiseen ja energiatehokkuuteen 
sekä yhtenäisen liikennealueen luomiseen, 
ovat olennaisia, jotta unioni voi saavuttaa 

(14) Infrastruktuuri-investointien 
vähäinen määrä unionissa finanssikriisin 
aikana ja uudelleen covid-19-kriisin aikana 
heikensi unionin kykyä edistää kestävää 
kasvua, kilpailukykyä ja lähentymistä. Se 
aiheuttaa myös riskin epätasapainon 
vakiintumisesta ja vaikuttaa alueiden 
kehitykseen pitkällä aikavälillä. Mittavat 
investoinnit unionin infrastruktuuriin, 
etenkin energiaverkkojen 
yhteenliittämiseen ja energiatehokkuuteen 
sekä yhtenäisen liikennealueen luomiseen, 
ovat olennaisia, jotta unioni voi saavuttaa 
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kestävyyttä koskevat tavoitteensa, mukaan 
lukien kestävän kehityksen tavoitteita 
koskevat EU:n sitoumukset ja vuoden 2030 
energia- ja ilmastotavoitteet. Tämän vuoksi 
InvestEU-rahaston tuki olisi kohdennettava 
infrastruktuuri-investointeihin liikenteen, 
energian – energiatehokkuus sekä 
uusiutuvat energialähteet ja muut 
turvalliset ja kestävät vähäpäästöiset 
energialähteet mukaan lukien – ympäristön 
ja ilmastotoimien alalla sekä meri- ja 
digitaalialalla. InvestEU-ohjelmassa olisi 
asetettava etusijalle alat, joihin ei 
investoida riittävästi ja joilla tarvitaan 
lisäinvestointeja. Unionin rahoitustuen 
vaikutuksen ja lisäarvon maksimoimiseksi 
olisi aiheellista edistää yksinkertaistettua 
investointiprosessia, joka mahdollistaa 
hankejatkumon näkyvyyden ja maksimoi 
asiaankuuluvien unionin ohjelmien väliset 
synergiat esimerkiksi liikenne-, energia- ja 
digitalisointialalla. Turvallisuusuhat 
huomioon ottaen unionin tukea saavissa 
investointihankkeissa olisi oltava mukana 
toimenpiteitä, jotka koskevat 
infrastruktuurin häiriönsietokykyä, mukaan 
lukien infrastruktuurin ylläpito ja 
turvallisuus, ja niissä olisi otettava 
huomioon periaatteet, joilla kansalaisia 
suojellaan julkisissa tiloissa. Näin 
voitaisiin täydentää muiden unionin 
rahastojen, kuten Euroopan 
aluekehitysrahaston, toimia, joilla tuetaan 
julkisiin tiloihin, liikenteeseen, energiaan 
ja muihin kriittisiin infrastruktuureihin 
tehtävien investointien 
turvallisuusnäkökohtia.

kestävyyttä koskevat tavoitteensa, mukaan 
lukien kestävän kehityksen tavoitteita 
koskevat EU:n sitoumukset ja vuoden 2030 
energia- ja ilmastotavoitteet. Tämän vuoksi 
InvestEU-rahaston tuki olisi kohdennettava 
infrastruktuuri-investointeihin liikenteen, 
energian – energiatehokkuus sekä 
uusiutuvat energialähteet ja muut 
turvalliset ja kestävät vähäpäästöiset 
energialähteet mukaan lukien – ympäristön 
ja ilmastotoimien alalla sekä meri-, 
avaruus- ja digitaalialalla. InvestEU-
ohjelmassa olisi asetettava etusijalle alat, 
joihin ei investoida riittävästi ja joilla 
tarvitaan lisäinvestointeja. Unionin 
rahoitustuen vaikutuksen ja lisäarvon 
maksimoimiseksi olisi aiheellista edistää 
yksinkertaistettua investointiprosessia, joka 
mahdollistaa hankejatkumon näkyvyyden 
ja maksimoi asiaankuuluvien unionin 
ohjelmien väliset synergiat esimerkiksi 
liikenne-, energia- ja digitalisointialalla. 
Turvallisuusuhat huomioon ottaen unionin 
tukea saavissa investointihankkeissa olisi 
oltava mukana toimenpiteitä, jotka 
koskevat infrastruktuurin 
häiriönsietokykyä, mukaan lukien 
infrastruktuurin ylläpito ja turvallisuus, ja 
niissä olisi otettava huomioon periaatteet, 
joilla kansalaisia suojellaan julkisissa 
tiloissa. Näin voitaisiin täydentää muiden 
unionin rahastojen, kuten Euroopan 
aluekehitysrahaston, toimia, joilla tuetaan 
julkisiin tiloihin, liikenteeseen, energiaan, 
avaruusinfrastruktuuriin sekä 
kiertoradalla että maalla ja muihin 
kriittisiin infrastruktuureihin tehtävien 
investointien turvallisuusnäkökohtia.

Or. en

Tarkistus 62
Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, 
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(14) Infrastruktuuri-investointien 
vähäinen määrä unionissa finanssikriisin 
aikana ja uudelleen covid-19-kriisin aikana 
heikensi unionin kykyä edistää kestävää 
kasvua, kilpailukykyä ja lähentymistä. Se 
aiheuttaa myös riskin epätasapainon 
vakiintumisesta ja vaikuttaa alueiden 
kehitykseen pitkällä aikavälillä. Mittavat 
investoinnit unionin infrastruktuuriin, 
etenkin energiaverkkojen 
yhteenliittämiseen ja energiatehokkuuteen 
sekä yhtenäisen liikennealueen luomiseen, 
ovat olennaisia, jotta unioni voi saavuttaa 
kestävyyttä koskevat tavoitteensa, mukaan 
lukien kestävän kehityksen tavoitteita 
koskevat EU:n sitoumukset ja vuoden 2030 
energia- ja ilmastotavoitteet. Tämän vuoksi 
InvestEU-rahaston tuki olisi kohdennettava 
infrastruktuuri-investointeihin liikenteen, 
energian – energiatehokkuus sekä 
uusiutuvat energialähteet ja muut 
turvalliset ja kestävät vähäpäästöiset 
energialähteet mukaan lukien – ympäristön 
ja ilmastotoimien alalla sekä meri- ja 
digitaalialalla. InvestEU-ohjelmassa olisi 
asetettava etusijalle alat, joihin ei 
investoida riittävästi ja joilla tarvitaan 
lisäinvestointeja. Unionin rahoitustuen 
vaikutuksen ja lisäarvon maksimoimiseksi 
olisi aiheellista edistää yksinkertaistettua 
investointiprosessia, joka mahdollistaa 
hankejatkumon näkyvyyden ja maksimoi 
asiaankuuluvien unionin ohjelmien väliset 
synergiat esimerkiksi liikenne-, energia- ja 
digitalisointialalla. Turvallisuusuhat 
huomioon ottaen unionin tukea saavissa 
investointihankkeissa olisi oltava mukana 
toimenpiteitä, jotka koskevat 
infrastruktuurin häiriönsietokykyä, mukaan 
lukien infrastruktuurin ylläpito ja 
turvallisuus, ja niissä olisi otettava 
huomioon periaatteet, joilla kansalaisia 
suojellaan julkisissa tiloissa. Näin 
voitaisiin täydentää muiden unionin 
rahastojen, kuten Euroopan 
aluekehitysrahaston, toimia, joilla tuetaan 

(14) Infrastruktuuri-investointien 
vähäinen määrä unionissa finanssikriisin 
aikana ja uudelleen covid-19-kriisin aikana 
heikensi unionin kykyä edistää kestävää 
kasvua, kilpailukykyä ja lähentymistä. Se 
aiheuttaa myös riskin epätasapainon 
vakiintumisesta ja vaikuttaa alueiden 
kehitykseen pitkällä aikavälillä. Mittavat 
investoinnit unionin infrastruktuuriin, 
etenkin energiaverkkojen 
yhteenliittämiseen ja energiatehokkuuteen 
sekä yhtenäisen liikennealueen luomiseen, 
ovat olennaisia, jotta unioni voi saavuttaa 
kestävyyttä koskevat tavoitteensa, mukaan 
lukien kestävän kehityksen tavoitteita 
koskevat EU:n sitoumukset ja vuoden 2030 
energia- ja ilmastotavoitteet. Tämän vuoksi 
InvestEU-rahaston tuki olisi kohdennettava 
infrastruktuuri-investointeihin liikenteen, 
energian – energiatehokkuus sekä 
uusiutuvat energialähteet ja muut 
turvalliset ja kestävät vähäpäästöiset 
energialähteet mukaan lukien – ympäristön 
ja ilmastotoimien alalla sekä meri- ja 
digitaalialalla. InvestEU-ohjelmassa olisi 
asetettava etusijalle alueet, joihin ei 
investoida riittävästi, kaikkialla unionissa. 
Unionin rahoitustuen vaikutuksen ja 
lisäarvon maksimoimiseksi olisi aiheellista 
edistää yksinkertaistettua 
investointiprosessia, joka mahdollistaa 
hankejatkumon näkyvyyden ja maksimoi 
asiaankuuluvien unionin ohjelmien väliset 
synergiat esimerkiksi liikenne-, energia- ja 
digitalisointialalla. Turvallisuusuhat 
huomioon ottaen unionin tukea saavissa 
investointihankkeissa olisi oltava mukana 
toimenpiteitä, jotka koskevat 
infrastruktuurin häiriönsietokykyä, mukaan 
lukien infrastruktuurin ylläpito ja 
turvallisuus, ja niissä olisi otettava 
huomioon periaatteet, joilla kansalaisia 
suojellaan julkisissa tiloissa. Näin 
voitaisiin täydentää muiden unionin 
rahastojen, kuten Euroopan 
aluekehitysrahaston, toimia, joilla tuetaan 



PE657.168v01-00 40/166 AM\1212309FI.docx

FI

julkisiin tiloihin, liikenteeseen, energiaan 
ja muihin kriittisiin infrastruktuureihin 
tehtävien investointien 
turvallisuusnäkökohtia.

julkisiin tiloihin, liikenteeseen, energiaan 
ja muihin kriittisiin infrastruktuureihin 
tehtävien investointien 
turvallisuusnäkökohtia.

Or. en

Tarkistus 63
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Vaikka investointien 
kokonaismäärä unionissa oli kasvamassa 
ennen covid-19-kriisiä, investoinnit 
riskialttiimpaan toimintaan, kuten 
tutkimukseen ja innovointiin, olivat 
edelleen riittämättömiä, ja niiden odotetaan 
nyt kärsineen kriisistä merkittävästi. Tästä 
seuraava ali-investoiminen tutkimukseen 
ja innovointiin on haitallista unionin 
teollisuuden ja talouden kilpailukyvyn ja 
sen kansalaisten hyvinvoinnin kannalta. 
InvestEU-rahaston tulisi tarjota 
asianmukaisia rahoitustuotteita kattamaan 
innovointisyklin eri vaiheet ja monenlaiset 
sidosryhmät, jotta mahdollistetaan 
ratkaisujen kehittäminen ja käyttöönotto 
kaupallisessa mittakaavassa unionissa 
siten, että ne olisivat kilpailukykyisiä 
maailmanmarkkinoilla, ja edistetään 
kestäviin teknologioihin liittyvää EU:n 
huippuosaamista maailmanlaajuisella 
tasolla ja synergiassa Horisontti Eurooppa -
puiteohjelman kanssa, Euroopan 
innovaationeuvosto mukaan lukien. Tältä 
osin Horisontti 2020 -ohjelman yhteydessä 
käytetyistä, innovatiivisten yritysten 
rahoituksen saantia helpottavista ja 
nopeuttavista rahoitusvälineistä, kuten 
InnovFin – EU:n innovaatiorahoitus, 
saadun kokemuksen pitäisi toimia vahvana 
pohjana tämän kohdennetun tuen 

(18) Vaikka investointien 
kokonaismäärä unionissa oli kasvamassa 
ennen covid-19-kriisiä, investoinnit 
riskialttiimpaan toimintaan, kuten 
tutkimukseen ja innovointiin, olivat 
edelleen riittämättömiä, ja niiden odotetaan 
nyt kärsineen kriisistä merkittävästi. 
Tutkimuksella ja innovoinnilla on tärkeä 
rooli kriisin ratkaisemisessa ja unionin 
politiikkojen ja tavoitteiden 
saavuttamiseksi tarvittavien 
teknologioiden luomisessa. Jäsenvaltiot 
sopivat osana Eurooppa 2020 -strategiaa, 
että vuoteen 2020 mennessä vähintään 3 
prosenttia BKT:stä investoidaan 
tutkimukseen ja innovointiin, mutta tähän 
mennessä sitä ei ole saavutettu. Näin 
ollen InvestEU:lla olisi osaltaan lisättävä 
merkittävästi julkisia ja yksityisiä 
investointeja tutkimukseen ja innovointiin 
jäsenvaltioissa, millä autetaan 
saavuttamaan tavoite, jonka mukaan 
vähintään kolme prosenttia unionin 
BKT:stä investoidaan tutkimukseen ja 
kehittämiseen. Tavoitteen saavuttaminen 
edellyttää, että jäsenvaltiot ja yksityinen 
sektori täydentävät ohjelmaa omilla ja 
vahvistetuilla tutkimus-, kehitys- ja 
innovaatioinvestoinneillaan, jotta 
vältetään ali-investoiminen tutkimukseen 
ja innovointiin, mikä on haitallista unionin 
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myöntämisessä. teollisuuden ja talouden kilpailukyvyn ja 
sen kansalaisten hyvinvoinnin kannalta 
InvestEU-rahaston tulisi myös tarjota 
asianmukaisia rahoitustuotteita kattamaan 
innovointisyklin eri vaiheet ja monenlaiset 
sidosryhmät, jotta mahdollistetaan 
ratkaisujen kehittäminen ja käyttöönotto 
kaupallisessa mittakaavassa unionissa 
siten, että ne olisivat kilpailukykyisiä 
maailmanmarkkinoilla, ja edistetään 
kestäviin teknologioihin liittyvää EU:n 
huippuosaamista maailmanlaajuisella 
tasolla ja synergiassa Horisontti Eurooppa 
-puiteohjelman kanssa, Euroopan 
innovaationeuvosto mukaan lukien. Tältä 
osin Horisontti 2020 -ohjelman yhteydessä 
käytetyistä, innovatiivisten yritysten 
rahoituksen saantia helpottavista ja 
nopeuttavista rahoitusvälineistä, kuten 
InnovFin – EU:n innovaatiorahoitus, 
saadun kokemuksen pitäisi toimia vahvana 
pohjana tämän kohdennetun tuen 
myöntämisessä.

Or. en

Tarkistus 64
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica, Morten 
Petersen, Valérie Hayer, Martina Dlabajová

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Vaikka investointien 
kokonaismäärä unionissa oli kasvamassa 
ennen covid-19-kriisiä, investoinnit 
riskialttiimpaan toimintaan, kuten 
tutkimukseen ja innovointiin, olivat 
edelleen riittämättömiä, ja niiden odotetaan 
nyt kärsineen kriisistä merkittävästi. Tästä 
seuraava ali-investoiminen tutkimukseen 
ja innovointiin on haitallista unionin 
teollisuuden ja talouden kilpailukyvyn ja 
sen kansalaisten hyvinvoinnin kannalta. 

(18) Vaikka investointien 
kokonaismäärä unionissa oli kasvamassa 
ennen covid-19-kriisiä, investoinnit 
riskialttiimpaan toimintaan, kuten 
tutkimukseen ja innovointiin, olivat 
edelleen riittämättömiä, ja niiden odotetaan 
nyt kärsineen kriisistä merkittävästi. Koska 
tutkimuksella ja innovoinnilla on 
ratkaiseva merkitys unionin 
selviytymiskyvyn vahvistamisessa tulevien 
haasteiden ratkaisemiseksi, InvestEU-
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InvestEU-rahaston tulisi tarjota 
asianmukaisia rahoitustuotteita kattamaan 
innovointisyklin eri vaiheet ja monenlaiset 
sidosryhmät, jotta mahdollistetaan 
ratkaisujen kehittäminen ja käyttöönotto 
kaupallisessa mittakaavassa unionissa 
siten, että ne olisivat kilpailukykyisiä 
maailmanmarkkinoilla, ja edistetään 
kestäviin teknologioihin liittyvää EU:n 
huippuosaamista maailmanlaajuisella 
tasolla ja synergiassa Horisontti Eurooppa 
-puiteohjelman kanssa, Euroopan 
innovaationeuvosto mukaan lukien. Tältä 
osin Horisontti 2020 -ohjelman yhteydessä 
käytetyistä, innovatiivisten yritysten 
rahoituksen saantia helpottavista ja 
nopeuttavista rahoitusvälineistä, kuten 
InnovFin – EU:n innovaatiorahoitus, 
saadun kokemuksen pitäisi toimia vahvana 
pohjana tämän kohdennetun tuen 
myöntämisessä.

rahaston olisi puututtava liian vähäisiin 
tutkimus- ja innovointi-investointeihin, 
jotka ovat haitallisia unionin teollisuuden 
ja talouden kilpailukyvyn ja sen 
kansalaisten hyvinvoinnin kannalta. 
InvestEU-rahaston tulisi tarjota 
asianmukaisia rahoitustuotteita kattamaan 
innovointisyklin eri vaiheet ja monenlaiset 
sidosryhmät, jotta mahdollistetaan 
ratkaisujen kehittäminen ja käyttöönotto 
kaupallisessa mittakaavassa unionissa 
siten, että ne olisivat kilpailukykyisiä 
maailmanmarkkinoilla, ja edistetään 
kestäviin teknologioihin liittyvää EU:n 
huippuosaamista maailmanlaajuisella 
tasolla ja synergiassa Horisontti Eurooppa 
-puiteohjelman kanssa, Euroopan 
innovaationeuvosto mukaan lukien. Tältä 
osin Horisontti 2020 -ohjelman yhteydessä 
käytetyistä, innovatiivisten yritysten 
rahoituksen saantia helpottavista ja 
nopeuttavista rahoitusvälineistä, kuten 
InnovFin – EU:n innovaatiorahoitus, 
saadun kokemuksen pitäisi toimia vahvana 
pohjana tämän kohdennetun tuen 
myöntämisessä.

Or. en

Tarkistus 65
Eva Kaili, Nicolás González Casares, Tsvetelina Penkova, Ivo Hristov, Carlos Zorrinho, 
Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Dan Nica, Josianne Cutajar

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Vaikka investointien 
kokonaismäärä unionissa oli kasvamassa 
ennen covid-19-kriisiä, investoinnit 
riskialttiimpaan toimintaan, kuten 
tutkimukseen ja innovointiin, olivat 
edelleen riittämättömiä, ja niiden odotetaan 
nyt kärsineen kriisistä merkittävästi. Tästä 
seuraava ali-investoiminen tutkimukseen ja 
innovointiin on haitallista unionin 

(18) Vaikka investointien 
kokonaismäärä unionissa oli kasvamassa 
ennen covid-19-kriisiä, investoinnit olivat 
alueellisesti epätasaisia, minkä odotetaan 
kiihtyvän alueilla, joihin pandemia 
vaikuttaa enemmän. Lisäksi investoinnit 
riskialttiimpaan toimintaan, kuten 
tutkimukseen ja innovointiin, olivat 
edelleen riittämättömiä, ja niiden odotetaan 
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teollisuuden ja talouden kilpailukyvyn ja 
sen kansalaisten hyvinvoinnin kannalta. 
InvestEU-rahaston tulisi tarjota 
asianmukaisia rahoitustuotteita kattamaan 
innovointisyklin eri vaiheet ja monenlaiset 
sidosryhmät, jotta mahdollistetaan 
ratkaisujen kehittäminen ja käyttöönotto 
kaupallisessa mittakaavassa unionissa 
siten, että ne olisivat kilpailukykyisiä 
maailmanmarkkinoilla, ja edistetään 
kestäviin teknologioihin liittyvää EU:n 
huippuosaamista maailmanlaajuisella 
tasolla ja synergiassa Horisontti Eurooppa -
puiteohjelman kanssa, Euroopan 
innovaationeuvosto mukaan lukien. Tältä 
osin Horisontti 2020 -ohjelman yhteydessä 
käytetyistä, innovatiivisten yritysten 
rahoituksen saantia helpottavista ja 
nopeuttavista rahoitusvälineistä, kuten 
InnovFin – EU:n innovaatiorahoitus, 
saadun kokemuksen pitäisi toimia vahvana 
pohjana tämän kohdennetun tuen 
myöntämisessä.

nyt kärsineen kriisistä merkittävästi. Tästä 
seuraava ali-investoiminen tutkimukseen ja 
innovointiin on haitallista unionin 
teollisuuden ja talouden kilpailukyvyn, 
työpaikkojen luomisen ja laadun ja sen 
kansalaisten hyvinvoinnin kannalta. 
InvestEU-rahaston tulisi tarjota 
asianmukaisia rahoitustuotteita kattamaan 
innovointisyklin eri vaiheet ja monenlaiset 
sidosryhmät, jotta mahdollistetaan 
ratkaisujen kehittäminen ja käyttöönotto 
kaupallisessa mittakaavassa unionissa 
siten, että ne olisivat kilpailukykyisiä 
maailmanmarkkinoilla, ja edistetään 
kestäviin teknologioihin liittyvää EU:n 
huippuosaamista maailmanlaajuisella 
tasolla ja synergiassa Horisontti Eurooppa -
puiteohjelman kanssa, Euroopan 
innovaationeuvosto mukaan lukien. Tältä 
osin Horisontti 2020 -ohjelman yhteydessä 
käytetyistä, innovatiivisten yritysten 
rahoituksen saantia helpottavista ja 
nopeuttavista rahoitusvälineistä, kuten 
InnovFin – EU:n innovaatiorahoitus, 
saadun kokemuksen pitäisi toimia vahvana 
pohjana tämän kohdennetun tuen 
myöntämisessä.

Or. en

Tarkistus 66
Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, 
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Matkailu on unionin talouden 
tärkeä alue, ja se on supistunut erityisen 
voimakkaasti covid-19-pandemian 
seurauksena. InvestEU-ohjelmalla olisi 
vahvistettava sen pitkän aikavälin 
kilpailukykyä tukemalla toimia, joilla 
edistetään kestävää, innovatiivista ja 

(19) Matkailu on unionin talouden 
tärkeä alue, koska se yhdessä 
matkailualan kanssa vastaa suoraan 
unionin BKT:sta 3,9 prosenttia ja sen 
osuus unionin koko työvoimasta on 5,1 
prosenttia. Alaan kuuluvat hotellit, 
ravintolat, matkanjärjestäjät, 
matkatoimistot, henkilöliikenneyritykset 
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digitaalista matkailua. ja vetovoimakohteet, ja se koostuu 
pääasiassa pk-yrityksistä, myös 
perheyrityksistä, jotka kärsivät erityisen 
voimakkaasti covid-19-pandemian 
seurauksena. InvestEU-ohjelmalla olisi 
edistettävä sen elpymistä ja pitkän 
aikavälin kilpailukykyä tukemalla toimia, 
joilla edistetään kestävää, innovatiivista ja 
digitaalista matkailua. Ohjelmassa olisi 
tarvittavin osin otettava huomioon myös 
tarve vähentää jäsenvaltioiden liiallista 
riippuvuutta matkailusta, joka osoittautui 
yhdeksi unionin talouden 
haavoittuvaisimmista aloista henkilöiden 
vapaan liikkuvuuden välittömille ja 
ennakoimattomille esteille unionissa.

Or. en

Tarkistus 67
Pascal Arimont

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Matkailu on unionin talouden 
tärkeä alue, ja se on supistunut erityisen 
voimakkaasti covid-19-pandemian 
seurauksena. InvestEU-ohjelmalla olisi 
vahvistettava sen pitkän aikavälin 
kilpailukykyä tukemalla toimia, joilla 
edistetään kestävää, innovatiivista ja 
digitaalista matkailua.

(19) Matkailu on unionin talouden 
tärkeä alue, sillä se työllistää yli 22 
miljoonaa ihmistä, joista monet 
työskentelevät mikroyrityksissä sekä 
pienissä ja keskisuurissa yrityksissä ja 
joista suhteellisen suuri osuus naisia ja 
nuoria. Matkailuala on supistunut 
erityisen voimakkaasti covid-19-
pandemian seurauksena, sillä hotellien, 
ravintoloiden, matkanjärjestäjien, 
matkatoimistojen ja kaukojunien 
tulotappiot olivat arviolta 85 prosenttia ja 
risteilyjen ja lentoyhtiöiden tulotappiot 90 
prosenttia toukokuusta 2020 lähtien. 
InvestEU-ohjelmalla olisi vahvistettava sen 
pitkän aikavälin kilpailukykyä tukemalla 
toimia, joilla edistetään kestävää, 
turvallista, oikeudenmukaista, 
innovatiivista ja digitaalista matkailualan 
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elpymistä.

Or. en

Tarkistus 68
Paolo Borchia

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Matkailu on unionin talouden 
tärkeä alue, ja se on supistunut erityisen 
voimakkaasti covid-19-pandemian 
seurauksena. InvestEU-ohjelmalla olisi 
vahvistettava sen pitkän aikavälin 
kilpailukykyä tukemalla toimia, joilla 
edistetään kestävää, innovatiivista ja 
digitaalista matkailua.

(19) Matkailu on unionin talouden 
tärkeä alue, ja se on supistunut erityisen 
voimakkaasti covid-19-pandemian 
seurauksena laajamittaisten 
yrityskonkurssien ja työpaikkojen 
menetysten vuoksi. Jäsenvaltiot, joissa 
matkailun osuus bruttokansantuotteesta 
on merkittävä, kohtaavat todennäköisesti 
pitkän aikavälin kielteisiä rakenteellisia 
seurauksia pandemian vaikutuksesta 
alaan. InvestEU-ohjelmalla olisi 
vahvistettava sen pitkän aikavälin 
kilpailukykyä tukemalla toimia, joilla 
tuetaan matkailualaa sekä innovatiivista 
ja digitaalista matkailua.

Or. en

Tarkistus 69
Eva Kaili, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Josianne 
Cutajar

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Matkailu on unionin talouden 
tärkeä alue, ja se on supistunut erityisen 
voimakkaasti covid-19-pandemian 
seurauksena. InvestEU-ohjelmalla olisi 
vahvistettava sen pitkän aikavälin 
kilpailukykyä tukemalla toimia, joilla 

(19) Vieraanvaraisuusala on unionin 
talouden tärkeä alue, ja se työllistää 5 
prosenttia unionin työvoimasta. 
Matkailuala on supistunut erityisen 
voimakkaasti covid-19-pandemian 
seurauksena ja hotellien, ravintoloiden, 
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edistetään kestävää, innovatiivista ja 
digitaalista matkailua.

matkanjärjestäjien, matkatoimistojen ja 
kaukojunien, risteilyjen ja lentoyhtiöiden 
tulot vähenivät valtavasti. InvestEU-
ohjelmalla olisi vahvistettava 
vieraanvaraisuusalan pitkän aikavälin 
kilpailukykyä tukemalla toimia, joilla 
edistetään kestävää, innovatiivista ja 
digitaalista matkailua.

Or. en

Tarkistus 70
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Matkailu on unionin talouden 
tärkeä alue, ja se on supistunut erityisen 
voimakkaasti covid-19-pandemian 
seurauksena. InvestEU-ohjelmalla olisi 
vahvistettava sen pitkän aikavälin 
kilpailukykyä tukemalla toimia, joilla 
edistetään kestävää, innovatiivista ja 
digitaalista matkailua.

(19) Matkailu on unionin talouden 
tärkeä alue, ja se on supistunut erityisen 
voimakkaasti covid-19-pandemian 
seurauksena, ja laajamittainen työttömyys 
vaikuttaa erityisesti kausityöntekijöihin ja 
haavoittuvassa asemassa oleviin. 
InvestEU-ohjelmalla olisi vahvistettava sen 
pitkän aikavälin kilpailukykyä ja 
kehitettävä kestävää matkailualaa 
tukemalla kestävää, innovatiivista ja 
digitaalista elpymistä.

Or. en

Tarkistus 71
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica, Morten 
Petersen, Valérie Hayer, Martina Dlabajová

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Matkailu on unionin talouden (19) Matkailu on unionin talouden 
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tärkeä alue, ja se on supistunut erityisen 
voimakkaasti covid-19-pandemian 
seurauksena. InvestEU-ohjelmalla olisi 
vahvistettava sen pitkän aikavälin 
kilpailukykyä tukemalla toimia, joilla 
edistetään kestävää, innovatiivista ja 
digitaalista matkailua.

tärkeä alue, ja se on supistunut erityisen 
voimakkaasti covid-19-pandemian 
seurauksena, millä on erityisiä seurauksia 
pienille perheyrityksille. InvestEU-
ohjelmalla olisi vahvistettava sen pitkän 
aikavälin kilpailukykyä tukemalla toimia, 
joilla edistetään matkailualan kestävää, 
innovatiivista ja digitaalista elpymistä.

Or. en

Tarkistus 72
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Izaskun Bilbao Barandica, Morten Petersen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Kuten 26 päivänä huhtikuuta 2017 
annetussa komission pohdinta-asiakirjassa 
Euroopan sosiaalisesta ulottuvuudesta, 
tiedonannossa Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarista, vammaisten 
henkilöiden oikeuksista tehtyä YK:n 
yleissopimusta koskevassa unionin 
kehyksessä ja 14 päivänä tammikuuta 2020 
annetussa tiedonannossa ”Vahva 
sosiaalinen Eurooppa oikeudenmukaisten 
siirtymien toteuttamiseksi” todetaan, 
osallistavamman ja oikeudenmukaisemman 
unionin kehittäminen on unionin keskeinen 
tavoite, jotta voidaan torjua eriarvoisuutta 
ja tukea sosiaalista osallisuutta edistävää 
politiikkaa Euroopassa. Mahdollisuuksien 
eriarvoisuus vaikuttaa erityisesti 
koulutuksen, kulttuurin, työpaikkojen sekä 
terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen 
saatavuuteen. Investoinneilla sosiaaliseen, 
inhimilliseen ja osaamispääomaan 
perustuvaan talouteen sekä haavoittuvassa 
asemassa olevien väestöryhmien 
integroimiseen yhteiskuntaan voidaan 
parantaa taloudellisia mahdollisuuksia, 
erityisesti jos investointeja koordinoidaan 
unionin tasolla. InvestEU-rahastoa olisi 

(22) Kuten 26 päivänä huhtikuuta 2017 
annetussa komission pohdinta-asiakirjassa 
Euroopan sosiaalisesta ulottuvuudesta, 
tiedonannossa Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarista, vammaisten 
henkilöiden oikeuksista tehtyä YK:n 
yleissopimusta koskevassa unionin 
kehyksessä ja 14 päivänä tammikuuta 2020 
annetussa tiedonannossa ”Vahva 
sosiaalinen Eurooppa oikeudenmukaisten 
siirtymien toteuttamiseksi” todetaan, 
osallistavamman ja oikeudenmukaisemman 
unionin kehittäminen on unionin keskeinen 
tavoite, jotta voidaan torjua eriarvoisuutta 
ja tukea sosiaalista osallisuutta edistävää 
politiikkaa Euroopassa. Mahdollisuuksien 
eriarvoisuus vaikuttaa erityisesti 
koulutuksen, kulttuurin, työpaikkojen sekä 
terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen 
saatavuuteen. Investoinneilla sosiaaliseen, 
inhimilliseen ja osaamispääomaan 
perustuvaan talouteen sekä haavoittuvassa 
asemassa olevien väestöryhmien 
integroimiseen yhteiskuntaan voidaan 
parantaa taloudellisia mahdollisuuksia, 
erityisesti jos investointeja koordinoidaan 
unionin tasolla. InvestEU-rahastoa olisi 
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käytettävä tukemaan investointeja 
koulutukseen, myös uudelleenkoulutukseen 
ja ammattitaidon parantamiseen, muun 
muassa alueilla, jotka ovat riippuvaisia 
hiili-intensiivisestä taloudesta ja joihin 
rakenteellinen siirtyminen vähähiiliseen 
talouteen vaikuttaa. Sitä olisi käytettävä 
sellaisten hankkeiden tukemiseen, jotka 
tuottavat myönteisiä sosiaalisia vaikutuksia 
ja lisäävät sosiaalista osallisuutta 
auttamalla parantamaan erityisesti 
ammattitaidottoman työvoiman ja 
pitkäaikaistyöttömien työllisyyttä kaikilla 
alueilla sekä kohentamaan tilannetta 
sukupuolten tasa-arvon, yhdenvertaisten 
mahdollisuuksien, syrjimättömyyden, 
esteettömyyden, sukupolvien välisen 
solidaarisuuden, terveydenhuolto- ja 
sosiaalialan, sosiaalisen asuntotuotannon, 
kodittomuuden, digitaalisen osallisuuden, 
yhteisöjen kehittämisen, nuorten 
yhteiskunnallisen roolin ja aseman sekä 
haavoittuvassa asemassa olevien 
henkilöiden, kuten kolmansien maiden 
kansalaisten, osalta. InvestEU-ohjelmalla 
olisi tuettava myös eurooppalaista 
kulttuuria ja luovuutta, jolla on sosiaalinen 
tavoite.

käytettävä tukemaan investointeja 
koulutukseen, nuorisotakuun 
täytäntöönpanoon ja uuden Euroopan 
osaamisohjelman tavoitteiden 
saavuttamiseen, myös 
uudelleenkoulutukseen ja ammattitaidon 
parantamiseen, muun muassa alueilla, jotka 
ovat riippuvaisia hiili-intensiivisestä 
taloudesta ja joihin rakenteellinen 
siirtyminen vähähiiliseen talouteen 
vaikuttaa. Sitä olisi käytettävä sellaisten 
hankkeiden tukemiseen, jotka tuottavat 
myönteisiä sosiaalisia vaikutuksia ja 
lisäävät sosiaalista osallisuutta, erityisesti 
kannustamalla tulosperusteisten 
rahoitussopimusten tai sosiaalisia tuloksia 
koskevien sopimusten käyttöön ja 
auttamalla parantamaan erityisesti 
ammattitaidottoman työvoiman ja 
pitkäaikaistyöttömien työllisyyttä kaikilla 
alueilla sekä kohentamaan tilannetta 
sukupuolten tasa-arvon, yhdenvertaisten 
mahdollisuuksien, syrjimättömyyden, 
esteettömyyden, sukupolvien välisen 
solidaarisuuden, terveydenhuolto- ja 
sosiaalialan, sosiaalisen asuntotuotannon, 
kodittomuuden, digitaalisen osallisuuden, 
yhteisöjen kehittämisen, nuorten 
yhteiskunnallisen roolin ja aseman sekä 
haavoittuvassa asemassa olevien 
henkilöiden, kuten kolmansien maiden 
kansalaisten, osalta. InvestEU-ohjelmalla 
olisi tuettava myös eurooppalaista 
kulttuuria ja luovuutta, jolla on sosiaalinen 
tavoite.

Or. en

Tarkistus 73
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus
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(22) Kuten 26 päivänä huhtikuuta 2017 
annetussa komission pohdinta-asiakirjassa 
Euroopan sosiaalisesta ulottuvuudesta, 
tiedonannossa Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarista, vammaisten 
henkilöiden oikeuksista tehtyä YK:n 
yleissopimusta koskevassa unionin 
kehyksessä ja 14 päivänä tammikuuta 2020 
annetussa tiedonannossa ”Vahva 
sosiaalinen Eurooppa oikeudenmukaisten 
siirtymien toteuttamiseksi” todetaan, 
osallistavamman ja oikeudenmukaisemman 
unionin kehittäminen on unionin keskeinen 
tavoite, jotta voidaan torjua eriarvoisuutta 
ja tukea sosiaalista osallisuutta edistävää 
politiikkaa Euroopassa. Mahdollisuuksien 
eriarvoisuus vaikuttaa erityisesti 
koulutuksen, kulttuurin, työpaikkojen sekä 
terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen 
saatavuuteen. Investoinneilla sosiaaliseen, 
inhimilliseen ja osaamispääomaan 
perustuvaan talouteen sekä haavoittuvassa 
asemassa olevien väestöryhmien 
integroimiseen yhteiskuntaan voidaan 
parantaa taloudellisia mahdollisuuksia, 
erityisesti jos investointeja koordinoidaan 
unionin tasolla. InvestEU-rahastoa olisi 
käytettävä tukemaan investointeja 
koulutukseen, myös uudelleenkoulutukseen 
ja ammattitaidon parantamiseen, muun 
muassa alueilla, jotka ovat riippuvaisia 
hiili-intensiivisestä taloudesta ja joihin 
rakenteellinen siirtyminen vähähiiliseen 
talouteen vaikuttaa. Sitä olisi käytettävä 
sellaisten hankkeiden tukemiseen, jotka 
tuottavat myönteisiä sosiaalisia vaikutuksia 
ja lisäävät sosiaalista osallisuutta 
auttamalla parantamaan erityisesti 
ammattitaidottoman työvoiman ja 
pitkäaikaistyöttömien työllisyyttä kaikilla 
alueilla sekä kohentamaan tilannetta 
sukupuolten tasa-arvon, yhdenvertaisten 
mahdollisuuksien, syrjimättömyyden, 
esteettömyyden, sukupolvien välisen 
solidaarisuuden, terveydenhuolto- ja 
sosiaalialan, sosiaalisen asuntotuotannon, 
kodittomuuden, digitaalisen osallisuuden, 
yhteisöjen kehittämisen, nuorten 
yhteiskunnallisen roolin ja aseman sekä 

(22) Kuten 26 päivänä huhtikuuta 2017 
annetussa komission pohdinta-asiakirjassa 
Euroopan sosiaalisesta ulottuvuudesta, 
tiedonannossa Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarista, vammaisten 
henkilöiden oikeuksista tehtyä YK:n 
yleissopimusta koskevassa unionin 
kehyksessä ja 14 päivänä tammikuuta 2020 
annetussa tiedonannossa ”Vahva 
sosiaalinen Eurooppa oikeudenmukaisten 
siirtymien toteuttamiseksi” todetaan, 
osallistavamman ja oikeudenmukaisemman 
unionin kehittäminen on unionin keskeinen 
tavoite, jotta voidaan torjua eriarvoisuutta 
ja tukea sosiaalista osallisuutta edistävää 
politiikkaa Euroopassa. Mahdollisuuksien 
eriarvoisuus vaikuttaa erityisesti 
koulutuksen, kulttuurin, työpaikkojen sekä 
terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen 
saatavuuteen. Investoinneilla sosiaaliseen, 
inhimilliseen ja osaamispääomaan 
perustuvaan talouteen sekä haavoittuvassa 
asemassa olevien väestöryhmien 
integroimiseen yhteiskuntaan voidaan 
parantaa taloudellisia mahdollisuuksia, 
erityisesti jos investointeja koordinoidaan 
unionin tasolla. InvestEU-rahastoa olisi 
käytettävä tukemaan investointeja 
koulutukseen, myös uudelleenkoulutukseen 
ja ammattitaidon parantamiseen, muun 
muassa alueilla, jotka ovat riippuvaisia 
hiili-intensiivisestä taloudesta ja joihin 
rakenteellinen siirtyminen vähähiiliseen 
talouteen vaikuttaa. Sitä olisi käytettävä 
sellaisten hankkeiden tukemiseen, jotka 
tuottavat myönteisiä sosiaalisia vaikutuksia 
ja lisäävät sosiaalista osallisuutta 
auttamalla parantamaan erityisesti 
ammattitaidottoman työvoiman ja 
pitkäaikaistyöttömien työllisyyttä kaikilla 
alueilla sekä kohentamaan tilannetta 
sukupuolten tasa-arvon, yhdenvertaisten 
mahdollisuuksien, syrjimättömyyden, 
mukaan lukien työ- ja yksityiselämän 
tasapainoa ja hoitovastuiden parempaa 
jakautumista tukevat työmuodot, 
esteettömyyden, sukupolvien välisen 
solidaarisuuden, terveydenhuolto- ja 
sosiaalialan, sosiaalisen asuntotuotannon, 
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haavoittuvassa asemassa olevien 
henkilöiden, kuten kolmansien maiden 
kansalaisten, osalta. InvestEU-ohjelmalla 
olisi tuettava myös eurooppalaista 
kulttuuria ja luovuutta, jolla on sosiaalinen 
tavoite.

kodittomuuden, digitaalisen osallisuuden, 
yhteisöjen kehittämisen, nuorten 
yhteiskunnallisen roolin ja aseman sekä 
haavoittuvassa asemassa olevien 
henkilöiden, kuten kolmansien maiden 
kansalaisten, osalta. InvestEU-ohjelmalla 
olisi tuettava myös eurooppalaista 
kulttuuria ja luovuutta, jolla on sosiaalinen 
tavoite.

Or. en

Tarkistus 74
Ivo Hristov

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Kuten 26 päivänä huhtikuuta 2017 
annetussa komission pohdinta-asiakirjassa 
Euroopan sosiaalisesta ulottuvuudesta, 
tiedonannossa Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarista, vammaisten 
henkilöiden oikeuksista tehtyä YK:n 
yleissopimusta koskevassa unionin 
kehyksessä ja 14 päivänä tammikuuta 2020 
annetussa tiedonannossa ”Vahva 
sosiaalinen Eurooppa oikeudenmukaisten 
siirtymien toteuttamiseksi” todetaan, 
osallistavamman ja oikeudenmukaisemman 
unionin kehittäminen on unionin keskeinen 
tavoite, jotta voidaan torjua eriarvoisuutta 
ja tukea sosiaalista osallisuutta edistävää 
politiikkaa Euroopassa. Mahdollisuuksien 
eriarvoisuus vaikuttaa erityisesti 
koulutuksen, kulttuurin, työpaikkojen sekä 
terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen 
saatavuuteen. Investoinneilla sosiaaliseen, 
inhimilliseen ja osaamispääomaan 
perustuvaan talouteen sekä haavoittuvassa 
asemassa olevien väestöryhmien 
integroimiseen yhteiskuntaan voidaan 
parantaa taloudellisia mahdollisuuksia, 
erityisesti jos investointeja koordinoidaan 
unionin tasolla. InvestEU-rahastoa olisi 

(22) Kuten 26 päivänä huhtikuuta 2017 
annetussa komission pohdinta-asiakirjassa 
Euroopan sosiaalisesta ulottuvuudesta, 
tiedonannossa Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarista, vammaisten 
henkilöiden oikeuksista tehtyä YK:n 
yleissopimusta koskevassa unionin 
kehyksessä ja 14 päivänä tammikuuta 2020 
annetussa tiedonannossa ”Vahva 
sosiaalinen Eurooppa oikeudenmukaisten 
siirtymien toteuttamiseksi” todetaan, 
osallistavamman ja oikeudenmukaisemman 
unionin kehittäminen on unionin keskeinen 
tavoite, jotta voidaan torjua eriarvoisuutta 
ja tukea sosiaalista osallisuutta edistävää 
politiikkaa Euroopassa. Mahdollisuuksien 
eriarvoisuus vaikuttaa erityisesti 
koulutuksen, kulttuurin, työpaikkojen sekä 
terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen 
saatavuuteen. Investoinneilla sosiaaliseen, 
inhimilliseen ja osaamispääomaan 
perustuvaan talouteen sekä haavoittuvassa 
asemassa olevien väestöryhmien 
integroimiseen yhteiskuntaan voidaan 
parantaa taloudellisia mahdollisuuksia, 
erityisesti jos investointeja koordinoidaan 
unionin tasolla. InvestEU-rahastoa olisi 
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käytettävä tukemaan investointeja 
koulutukseen, myös uudelleenkoulutukseen 
ja ammattitaidon parantamiseen, muun 
muassa alueilla, jotka ovat riippuvaisia 
hiili-intensiivisestä taloudesta ja joihin 
rakenteellinen siirtyminen vähähiiliseen 
talouteen vaikuttaa. Sitä olisi käytettävä 
sellaisten hankkeiden tukemiseen, jotka 
tuottavat myönteisiä sosiaalisia vaikutuksia 
ja lisäävät sosiaalista osallisuutta 
auttamalla parantamaan erityisesti 
ammattitaidottoman työvoiman ja 
pitkäaikaistyöttömien työllisyyttä kaikilla 
alueilla sekä kohentamaan tilannetta 
sukupuolten tasa-arvon, yhdenvertaisten 
mahdollisuuksien, syrjimättömyyden, 
esteettömyyden, sukupolvien välisen 
solidaarisuuden, terveydenhuolto- ja 
sosiaalialan, sosiaalisen asuntotuotannon, 
kodittomuuden, digitaalisen osallisuuden, 
yhteisöjen kehittämisen, nuorten 
yhteiskunnallisen roolin ja aseman sekä 
haavoittuvassa asemassa olevien 
henkilöiden, kuten kolmansien maiden 
kansalaisten, osalta. InvestEU-ohjelmalla 
olisi tuettava myös eurooppalaista 
kulttuuria ja luovuutta, jolla on sosiaalinen 
tavoite.

käytettävä tukemaan investointeja 
koulutukseen, myös 
uudelleenkoulutukseen, ammattitaidon 
parantamiseen ja kouluttamiseen siirtymää 
varten, muun muassa alueilla, jotka ovat 
riippuvaisia hiili-intensiivisestä taloudesta 
ja joihin rakenteellinen siirtyminen 
vähähiiliseen talouteen vaikuttaa. Sitä olisi 
käytettävä sellaisten hankkeiden 
tukemiseen, jotka tuottavat myönteisiä 
sosiaalisia vaikutuksia ja lisäävät 
sosiaalista osallisuutta auttamalla 
parantamaan erityisesti 
ammattitaidottoman ja matalan 
koulutuksen työvoiman ja 
pitkäaikaistyöttömien työllisyyttä kaikilla 
alueilla sekä kohentamaan tilannetta 
sukupuolten tasa-arvon, yhdenvertaisten 
mahdollisuuksien, syrjimättömyyden, 
esteettömyyden, sukupolvien välisen 
solidaarisuuden, terveydenhuolto- ja 
sosiaalialan, sosiaalisen asuntotuotannon, 
kodittomuuden, digitaalisen osallisuuden, 
yhteisöjen kehittämisen, nuorten 
yhteiskunnallisen roolin ja aseman sekä 
haavoittuvassa asemassa olevien 
henkilöiden, kuten kolmansien maiden 
kansalaisten, osalta. InvestEU-ohjelmalla 
olisi tuettava myös eurooppalaista 
kulttuuria ja luovuutta, jolla on sosiaalinen 
tavoite.

Or. en

Tarkistus 75
Paolo Borchia

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Kuten 26 päivänä huhtikuuta 2017 
annetussa komission pohdinta-asiakirjassa 
Euroopan sosiaalisesta ulottuvuudesta, 
tiedonannossa Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarista, vammaisten 

(22) Kuten 26 päivänä huhtikuuta 2017 
annetussa komission pohdinta-asiakirjassa 
Euroopan sosiaalisesta ulottuvuudesta, 
tiedonannossa Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarista, vammaisten 
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henkilöiden oikeuksista tehtyä YK:n 
yleissopimusta koskevassa unionin 
kehyksessä ja 14 päivänä tammikuuta 2020 
annetussa tiedonannossa ”Vahva 
sosiaalinen Eurooppa oikeudenmukaisten 
siirtymien toteuttamiseksi” todetaan, 
osallistavamman ja oikeudenmukaisemman 
unionin kehittäminen on unionin keskeinen 
tavoite, jotta voidaan torjua eriarvoisuutta 
ja tukea sosiaalista osallisuutta edistävää 
politiikkaa Euroopassa. Mahdollisuuksien 
eriarvoisuus vaikuttaa erityisesti 
koulutuksen, kulttuurin, työpaikkojen sekä 
terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen 
saatavuuteen. Investoinneilla sosiaaliseen, 
inhimilliseen ja osaamispääomaan 
perustuvaan talouteen sekä haavoittuvassa 
asemassa olevien väestöryhmien 
integroimiseen yhteiskuntaan voidaan 
parantaa taloudellisia mahdollisuuksia, 
erityisesti jos investointeja koordinoidaan 
unionin tasolla. InvestEU-rahastoa olisi 
käytettävä tukemaan investointeja 
koulutukseen, myös uudelleenkoulutukseen 
ja ammattitaidon parantamiseen, muun 
muassa alueilla, jotka ovat riippuvaisia 
hiili-intensiivisestä taloudesta ja joihin 
rakenteellinen siirtyminen vähähiiliseen 
talouteen vaikuttaa. Sitä olisi käytettävä 
sellaisten hankkeiden tukemiseen, jotka 
tuottavat myönteisiä sosiaalisia vaikutuksia 
ja lisäävät sosiaalista osallisuutta 
auttamalla parantamaan erityisesti 
ammattitaidottoman työvoiman ja 
pitkäaikaistyöttömien työllisyyttä kaikilla 
alueilla sekä kohentamaan tilannetta 
sukupuolten tasa-arvon, yhdenvertaisten 
mahdollisuuksien, syrjimättömyyden, 
esteettömyyden, sukupolvien välisen 
solidaarisuuden, terveydenhuolto- ja 
sosiaalialan, sosiaalisen asuntotuotannon, 
kodittomuuden, digitaalisen osallisuuden, 
yhteisöjen kehittämisen, nuorten 
yhteiskunnallisen roolin ja aseman sekä 
haavoittuvassa asemassa olevien 
henkilöiden, kuten kolmansien maiden 
kansalaisten, osalta. InvestEU-ohjelmalla 
olisi tuettava myös eurooppalaista 
kulttuuria ja luovuutta, jolla on sosiaalinen 

henkilöiden oikeuksista tehtyä YK:n 
yleissopimusta koskevassa unionin 
kehyksessä ja 14 päivänä tammikuuta 2020 
annetussa tiedonannossa ”Vahva 
sosiaalinen Eurooppa oikeudenmukaisten 
siirtymien toteuttamiseksi” todetaan, 
osallistavamman ja oikeudenmukaisemman 
unionin kehittäminen on unionin keskeinen 
tavoite, jotta voidaan torjua eriarvoisuutta 
ja tukea sosiaalista osallisuutta edistävää 
politiikkaa Euroopassa. Mahdollisuuksien 
eriarvoisuus vaikuttaa erityisesti 
koulutuksen, kulttuurin, työpaikkojen sekä 
terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen 
saatavuuteen. Investoinneilla sosiaaliseen, 
inhimilliseen ja osaamispääomaan 
perustuvaan talouteen sekä haavoittuvassa 
asemassa olevien väestöryhmien 
integroimiseen yhteiskuntaan voidaan 
parantaa taloudellisia mahdollisuuksia, 
erityisesti jos investointeja koordinoidaan 
unionin tasolla. InvestEU-rahastoa olisi 
käytettävä tukemaan investointeja 
koulutukseen, myös uudelleenkoulutukseen 
ja ammattitaidon parantamiseen, muun 
muassa alueilla, jotka ovat riippuvaisia 
hiili-intensiivisestä taloudesta ja joihin 
rakenteellinen siirtyminen vähähiiliseen 
talouteen vaikuttaa. Sitä olisi käytettävä 
sellaisten hankkeiden tukemiseen, jotka 
tuottavat myönteisiä sosiaalisia vaikutuksia 
ja lisäävät sosiaalista osallisuutta 
auttamalla parantamaan erityisesti 
ammattitaidottoman työvoiman ja 
pitkäaikaistyöttömien työllisyyttä kaikilla 
alueilla sekä kohentamaan tilannetta 
sukupuolten tasa-arvon, yhdenvertaisten 
mahdollisuuksien, syrjimättömyyden, 
esteettömyyden, sukupolvien välisen 
solidaarisuuden, terveydenhuolto- ja 
sosiaalialan, sosiaalisen asuntotuotannon, 
kodittomuuden, digitaalisen osallisuuden, 
yhteisöjen kehittämisen, nuorten 
yhteiskunnallisen roolin ja aseman sekä 
haavoittuvassa asemassa olevien 
henkilöiden osalta. InvestEU-ohjelmalla 
olisi tuettava myös eurooppalaista 
kulttuuria ja luovuutta, jolla on sosiaalinen 
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tavoite. tavoite.

Or. en

Tarkistus 76
Ivo Hristov

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Jotta voidaan sopeutua niistä 
perinpohjaisista muutoksista aiheutuviin 
negatiivisiin vaikutuksiin, joita unionin 
yhteiskunnissa ja työmarkkinoilla on 
tulevan vuosikymmenen aikana 
odotettavissa, on tarpeen investoida 
inhimilliseen pääomaan, sosiaaliseen 
infrastruktuuriin, mikrorahoitukseen, 
eettisten ja yhteiskunnallisten yritysten 
rahoitukseen ja uusiin yhteisötalouden 
liiketoimintamalleihin, mukaan lukien 
yhteiskunnallisesti vaikuttavat investoinnit 
ja sosiaalisiin tuotoksiin tähtäävät 
sopimukset. InvestEU-ohjelman olisi 
vahvistettava uutta sosiaalisen 
markkinatalouden toimintaympäristöä 
rahoituksen tarjonnan ja saatavuuden 
lisäämiseksi mikroyrityksille, 
yhteiskunnallisille yrityksille ja sosiaalista 
yhteisvastuuta edistäville laitoksille, jotta 
voidaan vastata rahoituksen kysyntään 
siellä, missä sitä eniten tarvitaan. 
Tammikuussa 2018 annetussa sosiaaliseen 
infrastruktuuriin Euroopassa tehtäviä 
investointeja käsittelevän korkean tason 
asiantuntijaryhmän kertomuksessa 
”Boosting Investment in Social 
Infrastructure in Europe” todettiin, että 
sosiaaliseen infrastruktuuriin ja 
palveluihin, mukaan lukien koulutus, 
terveydenhuolto ja asuminen, liittyy 
yhteensä 1,5 biljoonan euron 
investointivaje kaudella 2018–2030. Tämä 
edellyttää tukea myös unionin tasolla. 
Tämän vuoksi julkisen, kaupallisen ja 

(23) Jotta voidaan sopeutua niistä 
perinpohjaisista muutoksista aiheutuviin 
negatiivisiin vaikutuksiin, joita unionin 
yhteiskunnissa ja työmarkkinoilla on 
tulevan vuosikymmenen aikana 
odotettavissa, on tarpeen investoida 
inhimilliseen pääomaan, sosiaaliseen 
infrastruktuuriin, mikrorahoitukseen, 
eettisten ja yhteiskunnallisten yritysten 
rahoitukseen ja uusiin yhteisötalouden 
liiketoimintamalleihin, mukaan lukien 
yhteiskunnallisesti vaikuttavat investoinnit 
ja sosiaalisiin tuotoksiin tähtäävät 
sopimukset. InvestEU-ohjelman olisi 
vahvistettava uutta sosiaalisen 
markkinatalouden toimintaympäristöä 
rahoituksen tarjonnan ja saatavuuden 
lisäämiseksi mikroyrityksille, 
yhteiskunnallisille yrityksille ja sosiaalista 
yhteisvastuuta edistäville laitoksille, jotta 
voidaan vastata rahoituksen kysyntään 
siellä, missä sitä eniten tarvitaan. 
Tammikuussa 2018 annetussa sosiaaliseen 
infrastruktuuriin Euroopassa tehtäviä 
investointeja käsittelevän korkean tason 
asiantuntijaryhmän kertomuksessa 
”Boosting Investment in Social 
Infrastructure in Europe” todettiin, että 
sosiaaliseen infrastruktuuriin ja 
palveluihin, mukaan lukien koulutus, 
osaamisen kehittäminen, terveydenhuolto 
ja asuminen, liittyy yhteensä 1,5 biljoonan 
euron investointivaje kaudella 2018–2030. 
Tämä edellyttää tukea myös unionin 
tasolla. Tämän vuoksi julkisen, kaupallisen 
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hyväntekeväisyyspääoman sekä säätiöiden 
ja vaihtoehtoisten rahoituksentarjoajien, 
kuten eettisten, sosiaalisten ja kestävien 
toimijoiden myöntämän tuen kollektiivinen 
voima olisi valjastettava tukemaan 
sosiaalisen markkinatalouden arvoketjun 
kehittämistä ja unionin häiriönsietokyvyn 
parantamista.

ja hyväntekeväisyyspääoman sekä 
säätiöiden ja vaihtoehtoisten 
rahoituksentarjoajien, kuten eettisten, 
sosiaalisten ja kestävien toimijoiden 
myöntämän tuen kollektiivinen voima olisi 
valjastettava tukemaan sosiaalisen 
markkinatalouden arvoketjun kehittämistä 
ja unionin häiriönsietokyvyn parantamista.

Or. en

Tarkistus 77
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Covid-19-pandemian aiheuttamassa 
talouskriisissä resurssien jakaminen 
markkinoilla ei ole täysin tehokasta, ja 
koettu riski haittaa merkittävästi yksityisiä 
investointivirtoja. Näissä olosuhteissa 
InvestEU-rahaston keskeinen ominaispiirre 
eli taloudellisesti elinkelpoisten 
hankkeiden riskien vähentäminen 
yksityisen rahoituksen houkuttelemiseksi 
on erityisen hyödyllinen, ja sitä olisi 
vahvistettava muun muassa 
epäsymmetrisen elpymisen riskin 
torjumiseksi. InvestEU-ohjelmalla pitäisi 
voida tarjota ratkaisevan tärkeää tukea 
yrityksille elpymisvaiheessa ja varmistaa 
samalla, että investoijat keskittyvät 
vahvasti unionin keskipitkän ja pitkän 
aikavälin poliittisiin painopisteisiin, kuten 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan, 
Euroopan vihreän kehityksen 
investointiohjelmaan, Euroopan 
digitaalisen tulevaisuuden rakentamista 
koskevaan strategiaan ja vahvan 
sosiaalisen Euroopan rakentamiseen 
oikeudenmukaisten siirtymien 
toteuttamiseksi. Sen pitäisi lisätä 
merkittävästi Euroopan 

(24) Covid-19-pandemian aiheuttamassa 
talouskriisissä resurssien jakaminen 
markkinoilla ei ole täysin tehokasta, ja 
koettu riski haittaa merkittävästi yksityisiä 
investointivirtoja. Näissä olosuhteissa 
InvestEU-rahaston keskeinen ominaispiirre 
eli taloudellisesti elinkelpoisten 
hankkeiden riskien vähentäminen 
yksityisen rahoituksen houkuttelemiseksi 
on erityisen hyödyllinen, ja sitä olisi 
vahvistettava muun muassa 
epäsymmetrisen elpymisen riskin 
torjumiseksi. InvestEU-ohjelmalla pitäisi 
voida tarjota ratkaisevan tärkeää tukea 
yrityksille elpymisvaiheessa ja varmistaa 
samalla, että investoijat keskittyvät 
vahvasti unionin lainsäädännön 
täytäntöönpanoon ja unionin keskipitkän 
ja pitkän aikavälin poliittisiin 
painopisteisiin, kuten Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelmaan, Euroopan vihreän 
kehityksen investointiohjelmaan, 
asetukseen (EU) 2020/852 1 a, 
eurooppalaiseen ilmastolakiin 1 b, 
Euroopan digitaalisen tulevaisuuden 
rakentamista koskevaan strategiaan, 
Horisontti Eurooppa -puiteohjelman 
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investointipankkiryhmän (EIP-ryhmän) ja 
kansallisten kehityspankkien ja -laitosten 
sekä muiden toteutuskumppaneiden 
riskinottovalmiuksia talouden elpymisen 
tukemiseksi.

tavoitteisiin, kunnostamiseen 
kannustavaan aloitteeseen, 
eurooppalaiseen sosiaalisten oikeuksien 
pilariin ja vahvan sosiaalisen Euroopan 
rakentamiseen oikeudenmukaisten 
siirtymien toteuttamiseksi. Sen pitäisi lisätä 
merkittävästi Euroopan 
investointipankkiryhmän (EIP-ryhmän) ja 
kansallisten kehityspankkien ja -laitosten 
sekä muiden toteutuskumppaneiden 
riskinottovalmiuksia talouden elpymisen 
tukemiseksi.

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

Or. en

Tarkistus 78
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica, Morten 
Petersen, Valérie Hayer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Covid-19-pandemian aiheuttamassa 
talouskriisissä resurssien jakaminen 
markkinoilla ei ole täysin tehokasta, ja 
koettu riski haittaa merkittävästi yksityisiä 
investointivirtoja. Näissä olosuhteissa 
InvestEU-rahaston keskeinen ominaispiirre 
eli taloudellisesti elinkelpoisten 
hankkeiden riskien vähentäminen 
yksityisen rahoituksen houkuttelemiseksi 
on erityisen hyödyllinen, ja sitä olisi 
vahvistettava muun muassa 

(24) Covid-19-pandemian aiheuttamassa 
talouskriisissä resurssien jakaminen 
markkinoilla ei ole täysin tehokasta, ja 
koettu riski haittaa merkittävästi yksityisiä 
investointivirtoja. Näissä olosuhteissa 
InvestEU-rahaston keskeinen ominaispiirre 
eli taloudellisesti elinkelpoisten 
hankkeiden riskien vähentäminen 
yksityisen rahoituksen houkuttelemiseksi 
on erityisen hyödyllinen, ja sitä olisi 
vahvistettava muun muassa 
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epäsymmetrisen elpymisen riskin 
torjumiseksi. InvestEU-ohjelmalla pitäisi 
voida tarjota ratkaisevan tärkeää tukea 
yrityksille elpymisvaiheessa ja varmistaa 
samalla, että investoijat keskittyvät 
vahvasti unionin keskipitkän ja pitkän 
aikavälin poliittisiin painopisteisiin, kuten 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan, 
Euroopan vihreän kehityksen 
investointiohjelmaan, Euroopan 
digitaalisen tulevaisuuden rakentamista 
koskevaan strategiaan ja vahvan 
sosiaalisen Euroopan rakentamiseen 
oikeudenmukaisten siirtymien 
toteuttamiseksi. Sen pitäisi lisätä 
merkittävästi Euroopan 
investointipankkiryhmän (EIP-ryhmän) ja 
kansallisten kehityspankkien ja -laitosten 
sekä muiden toteutuskumppaneiden 
riskinottovalmiuksia talouden elpymisen 
tukemiseksi.

epäsymmetrisen elpymisen riskin 
torjumiseksi. InvestEU-ohjelmalla pitäisi 
voida tarjota ratkaisevan tärkeää tukea 
yrityksille, erityisesti pk-yrityksille ja 
mikroyrityksille, elpymisvaiheessa ja 
varmistaa samalla, että investoijat 
keskittyvät vahvasti unionin keskipitkän ja 
pitkän aikavälin poliittisiin painopisteisiin, 
kuten Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelmaan, Euroopan vihreän kehityksen 
investointiohjelmaan, Euroopan 
digitaalisen tulevaisuuden rakentamista 
koskevaan strategiaan, nuorisotakuuseen, 
eurooppalaiseen lapsitakuuseen, 
Euroopan uuteen teollisuusstrategiaan, 
pk-yrityksiä koskevaan EU:n strategiaan 
ja vahvan sosiaalisen Euroopan 
rakentamiseen oikeudenmukaisten 
siirtymien toteuttamiseksi. Sen pitäisi lisätä 
merkittävästi Euroopan 
investointipankkiryhmän (EIP-ryhmän) ja 
kansallisten kehityspankkien ja -laitosten 
sekä muiden toteutuskumppaneiden 
riskinottovalmiuksia talouden elpymisen 
tukemiseksi.

Or. en

Tarkistus 79
Eva Kaili, Nicolás González Casares, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, 
Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Dan Nica, Josianne Cutajar

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Covid-19-pandemian aiheuttamassa 
talouskriisissä resurssien jakaminen 
markkinoilla ei ole täysin tehokasta, ja 
koettu riski haittaa merkittävästi yksityisiä 
investointivirtoja. Näissä olosuhteissa 
InvestEU-rahaston keskeinen ominaispiirre 
eli taloudellisesti elinkelpoisten 
hankkeiden riskien vähentäminen 
yksityisen rahoituksen houkuttelemiseksi 
on erityisen hyödyllinen, ja sitä olisi 

(24) Covid-19-pandemian aiheuttamassa 
talouskriisissä resurssien jakaminen 
markkinoilla ei ole täysin tehokasta, ja 
koettu riski haittaa merkittävästi yksityisiä 
investointivirtoja. Näissä olosuhteissa 
InvestEU-rahaston keskeinen ominaispiirre 
eli taloudellisesti elinkelpoisten 
hankkeiden riskien vähentäminen 
yksityisen rahoituksen houkuttelemiseksi 
on erityisen hyödyllinen, ja sitä olisi 
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vahvistettava muun muassa 
epäsymmetrisen elpymisen riskin 
torjumiseksi. InvestEU-ohjelmalla pitäisi 
voida tarjota ratkaisevan tärkeää tukea 
yrityksille elpymisvaiheessa ja varmistaa 
samalla, että investoijat keskittyvät 
vahvasti unionin keskipitkän ja pitkän 
aikavälin poliittisiin painopisteisiin, kuten 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan, 
Euroopan vihreän kehityksen 
investointiohjelmaan, Euroopan 
digitaalisen tulevaisuuden rakentamista 
koskevaan strategiaan ja vahvan 
sosiaalisen Euroopan rakentamiseen 
oikeudenmukaisten siirtymien 
toteuttamiseksi. Sen pitäisi lisätä 
merkittävästi Euroopan 
investointipankkiryhmän (EIP-ryhmän) ja 
kansallisten kehityspankkien ja -laitosten 
sekä muiden toteutuskumppaneiden 
riskinottovalmiuksia talouden elpymisen 
tukemiseksi.

vahvistettava muun muassa 
epäsymmetrisen elpymisen riskin 
torjumiseksi. InvestEU-ohjelmalla pitäisi 
voida tarjota ratkaisevan tärkeää tukea 
yrityksille elpymisvaiheessa ja varmistaa 
samalla, että investoijat keskittyvät 
vahvasti unionin keskipitkän ja pitkän 
aikavälin poliittisiin painopisteisiin, kuten 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan, 
Euroopan vihreän kehityksen 
investointiohjelmaan, Euroopan 
digitaalisen tulevaisuuden rakentamista 
koskevaan strategiaan, Euroopan 
datastrategiaan, valkoiseen kirjaan 
tekoälystä, Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilariin ja vahvan sosiaalisen 
Euroopan rakentamiseen 
oikeudenmukaisten siirtymien 
toteuttamiseksi. Sen pitäisi lisätä 
merkittävästi Euroopan 
investointipankkiryhmän (EIP-ryhmän) ja 
kansallisten kehityspankkien ja -laitosten 
sekä muiden toteutuskumppaneiden 
riskinottovalmiuksia talouden elpymisen 
tukemiseksi.

Or. en

Tarkistus 80
Paolo Borchia

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Covid-19-pandemian aiheuttamassa 
talouskriisissä resurssien jakaminen 
markkinoilla ei ole täysin tehokasta, ja 
koettu riski haittaa merkittävästi yksityisiä 
investointivirtoja. Näissä olosuhteissa 
InvestEU-rahaston keskeinen ominaispiirre 
eli taloudellisesti elinkelpoisten 
hankkeiden riskien vähentäminen 
yksityisen rahoituksen houkuttelemiseksi 
on erityisen hyödyllinen, ja sitä olisi 
vahvistettava muun muassa 

(24) Covid-19-pandemian aiheuttamassa 
talouskriisissä resurssien jakaminen 
markkinoilla ei ole täysin tehokasta, ja 
koettu riski haittaa merkittävästi yksityisiä 
investointivirtoja. Näissä olosuhteissa 
InvestEU-rahaston keskeinen ominaispiirre 
eli taloudellisesti elinkelpoisten 
hankkeiden riskien vähentäminen 
yksityisen rahoituksen houkuttelemiseksi 
on erityisen hyödyllinen, ja sitä olisi 
vahvistettava muun muassa 
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epäsymmetrisen elpymisen riskin 
torjumiseksi. InvestEU-ohjelmalla pitäisi 
voida tarjota ratkaisevan tärkeää tukea 
yrityksille elpymisvaiheessa ja varmistaa 
samalla, että investoijat keskittyvät 
vahvasti unionin keskipitkän ja pitkän 
aikavälin poliittisiin painopisteisiin, kuten 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan, 
Euroopan vihreän kehityksen 
investointiohjelmaan, Euroopan 
digitaalisen tulevaisuuden rakentamista 
koskevaan strategiaan ja vahvan 
sosiaalisen Euroopan rakentamiseen 
oikeudenmukaisten siirtymien 
toteuttamiseksi. Sen pitäisi lisätä 
merkittävästi Euroopan 
investointipankkiryhmän (EIP-ryhmän) ja 
kansallisten kehityspankkien ja -laitosten 
sekä muiden toteutuskumppaneiden 
riskinottovalmiuksia talouden elpymisen 
tukemiseksi.

epäsymmetrisen elpymisen riskin 
torjumiseksi. InvestEU-ohjelmalla pitäisi 
voida tarjota ratkaisevan tärkeää tukea 
yrityksille elpymisvaiheessa ja varmistaa 
samalla, että investoijat keskittyvät 
vahvasti unionin keskipitkän ja pitkän 
aikavälin poliittisiin painopisteisiin, kuten 
Euroopan digitaalisen tulevaisuuden 
rakentamista koskevaan strategiaan ja 
vahvan sosiaalisen Euroopan 
rakentamiseen oikeudenmukaisten 
siirtymien toteuttamiseksi. Sen pitäisi lisätä 
merkittävästi Euroopan 
investointipankkiryhmän (EIP-ryhmän) ja 
kansallisten kehityspankkien ja -laitosten 
sekä muiden toteutuskumppaneiden 
riskinottovalmiuksia talouden elpymisen 
tukemiseksi.

Or. en

Tarkistus 81
Eva Kaili, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Josianne 
Cutajar

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Covid-19-pandemia on vakava 
sokki unionin ja koko maailman taloudelle. 
EU:n BKT:n odotetaan supistuvan 
huomattavasti enemmän kuin 
finanssikriisin yhteydessä vuonna 2009, 
eikä kielteisiä sosiaalisia vaikutuksia voida 
välttää. Pandemian puhkeaminen on 
osoittanut, että strategisiin 
haavoittuvuuksiin on puututtava, jotta 
voidaan parantaa unionin hätäaputoimia ja 
koko talouden häiriönsietokykyä. 
Ainoastaan joustava, osallistava ja 
integroitu Euroopan talous voi säilyttää 
sisämarkkinat ja tasapuoliset 

(25) Covid-19-pandemia on vakava 
sokki unionin ja koko maailman taloudelle. 
EU:n BKT:n odotetaan supistuvan 
huomattavasti enemmän kuin 
finanssikriisin yhteydessä vuonna 2009, 
eikä kielteisiä sosiaalisia vaikutuksia voida 
välttää. Pandemian puhkeaminen on 
osoittanut, että strategisiin 
haavoittuvuuksiin on puututtava, jotta 
voidaan parantaa unionin hätäaputoimia ja 
koko talouden häiriönsietokykyä. 
Ainoastaan joustava, mikä tarkoittaa 
digitalisoitua ja ympäristön kannalta 
kestävää, osallistava ja integroitu 
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toimintaedellytykset myös eniten 
kärsineiden jäsenvaltioiden eduksi.

Euroopan talous voi säilyttää sisämarkkinat 
ja tasapuoliset toimintaedellytykset myös 
eniten kärsineiden jäsenvaltioiden eduksi.

Or. en

Tarkistus 82
Pascal Arimont

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Covid-19-pandemia on vakava 
sokki unionin ja koko maailman taloudelle. 
EU:n BKT:n odotetaan supistuvan 
huomattavasti enemmän kuin 
finanssikriisin yhteydessä vuonna 2009, 
eikä kielteisiä sosiaalisia vaikutuksia voida 
välttää. Pandemian puhkeaminen on 
osoittanut, että strategisiin 
haavoittuvuuksiin on puututtava, jotta 
voidaan parantaa unionin hätäaputoimia ja 
koko talouden häiriönsietokykyä. 
Ainoastaan joustava, osallistava ja 
integroitu Euroopan talous voi säilyttää 
sisämarkkinat ja tasapuoliset 
toimintaedellytykset myös eniten 
kärsineiden jäsenvaltioiden eduksi.

(25) Covid-19-pandemia on vakava 
sokki unionin ja koko maailman taloudelle. 
EU:n BKT:n odotetaan supistuvan 
huomattavasti enemmän kuin 
finanssikriisin yhteydessä vuonna 2009, 
eikä kielteisiä sosiaalisia vaikutuksia voida 
välttää. Pandemian puhkeaminen on 
osoittanut, että strategisiin 
haavoittuvuuksiin on puututtava, jotta 
voidaan parantaa unionin hätäaputoimia ja 
koko talouden häiriönsietokykyä. 
Ainoastaan joustava, digitaalinen, 
ilmastoystävällinen, osallistava ja 
integroitu Euroopan talous voi säilyttää 
sisämarkkinat ja tasapuoliset 
toimintaedellytykset myös eniten 
kärsineiden jäsenvaltioiden eduksi.

Or. en

Tarkistus 83
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica, Morten 
Petersen, Valérie Hayer, Martina Dlabajová

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Covid-19-pandemia on vakava (25) Covid-19-pandemia on vakava 
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sokki unionin ja koko maailman taloudelle. 
EU:n BKT:n odotetaan supistuvan 
huomattavasti enemmän kuin 
finanssikriisin yhteydessä vuonna 2009, 
eikä kielteisiä sosiaalisia vaikutuksia voida 
välttää. Pandemian puhkeaminen on 
osoittanut, että strategisiin 
haavoittuvuuksiin on puututtava, jotta 
voidaan parantaa unionin hätäaputoimia ja 
koko talouden häiriönsietokykyä. 
Ainoastaan joustava, osallistava ja 
integroitu Euroopan talous voi säilyttää 
sisämarkkinat ja tasapuoliset 
toimintaedellytykset myös eniten 
kärsineiden jäsenvaltioiden eduksi.

sokki unionin ja koko maailman taloudelle. 
EU:n BKT:n odotetaan supistuvan 
huomattavasti enemmän kuin 
finanssikriisin yhteydessä vuonna 2009, 
eikä kielteisiä sosiaalisia vaikutuksia voida 
välttää. Pandemian puhkeaminen on 
osoittanut, että strategisiin 
haavoittuvuuksiin on puututtava, jotta 
voidaan parantaa unionin hätäaputoimia ja 
koko talouden häiriönsietokykyä. 
Ainoastaan joustava, digitaalinen, 
innovatiivinen, osallistava ja integroitu 
Euroopan talous voi säilyttää sisämarkkinat 
ja tasapuoliset toimintaedellytykset myös 
eniten kärsineiden jäsenvaltioiden eduksi.

Or. en

Tarkistus 84
Paolo Borchia

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Vaikka pk-yrityksiä koskevassa 
politiikkaikkunassa olisi ensisijaisesti 
keskityttävä pk-yrityksiä hyödyttäviin 
toimiin, myös pienten midcap-yritysten 
olisi oltava oikeutettuja tämän 
politiikkaikkunan mukaiseen tukeen. 
Midcap-yritysten olisi saatava tukea myös 
neljästä muusta politiikkaikkunasta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 85
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica, Morten 
Petersen, Valérie Hayer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale



AM\1212309FI.docx 61/166 PE657.168v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

(28) Strategisten eurooppalaisten 
investointien ikkunan ensisijaisena 
tavoitteena pitäisi olla niiden unioniin 
sijoittautuneiden ja unionissa toimivien 
lopullisten tuensaajien tukeminen, joiden 
toiminnalla on strategista merkitystä 
unionille erityisesti vihreän siirtymän ja 
digitaalisen muutoksen sekä paremman 
häiriönsietokyvyn kannalta seuraavilla 
osa-alueilla: i) kriittisten terveyspalvelujen 
tarjoaminen, lääkkeiden, lääkinnällisten 
laitteiden ja lääkintätarvikkeiden valmistus 
ja varastointi, terveyskriisin 
hallintavalmiuden ja 
pelastuspalvelujärjestelmän vahvistaminen; 
ii) kriittinen infrastruktuuri, olipa se 
fyysistä tai virtuaalista; iii) sellaisten 
tuotteiden ja palveluiden tarjonta, jotka 
ovat keskeisiä tällaisen infrastruktuurin 
käytön ja ylläpidon kannalta; iv) sellaiset 
keskeiset kehitystä vauhdittavat 
muutosvoimaiset digitaaliset teknologiat 
ja mullistavat innovaatiot, joihin tehtävät 
investoinnit ovat strategisesti tärkeitä 
unionin teollisen tulevaisuuden kannalta, 
mukaan lukien tekoäly, lohkoketjut, 
ohjelmistot, robotiikka, puolijohteet, 
mikroprosessorit, reuna- ja 
pilviteknologiat, suurteholaskenta, 
kyberturvallisuus, kvanttiteknologiat, 
fotoniikka, teollinen bioteknologia, 
uusiutuvan energian teknologiat, energian 
varastointiteknologiat, kuten akut, kestävän 
liikenteen teknologiat, puhdasta vetyä ja 
polttokennoja hyödyntävät sovellukset, 
teollisuuden hiilestä irtautumisen 
teknologiat, hiilidioksidin talteenotto ja 
varastointi, kiertotalouden teknologiat, 
biolääketiede, nanoteknologiat, lääkkeet ja 
kehittyneet materiaalit; v) tieto- ja 
viestintätekniikan komponenttien ja 
laitteiden massatuotantoon tarkoitetut 
tuotantolaitokset EU:ssa; vi) kriittisten 
hyödykkeiden toimittaminen ja varastointi 
unionissa julkisia toimijoita, yrityksiä tai 
kuluttajia varten; vii) unionin ja sen 
jäsenvaltioiden turvallisuuden kannalta 

(28) Strategisten eurooppalaisten 
investointien ikkunan ensisijaisena 
tavoitteena pitäisi olla niiden unioniin 
sijoittautuneiden ja unionissa toimivien 
lopullisten tuensaajien tukeminen, joiden 
toiminnalla on strategista merkitystä 
unionille, uudessa teollisuusstrategiassa 
vihreää ja digitaalista Eurooppaa varten 
kuvattujen painopisteiden ja 
teollisuusekosysteemeihin perustuvan 
kehitysmallin mukaisesti. Ikkunalla olisi 
tuettava hankkeita, joilla parannetaan 
jäsenvaltioiden talouksien kilpailukykyä, 
vaalitaan yrittäjyyttä ja vähennetään 
riippuvuutta haavoittuvista 
toimitusketjuista. Strategisesti tärkeitä 
aloja ovat i) kriittisten terveyspalvelujen 
tarjoaminen, lääkkeiden, lääkinnällisten 
laitteiden ja lääkintätarvikkeiden valmistus 
ja varastointi,terveyskriisin 
hallintavalmiuden ja 
pelastuspalvelujärjestelmän vahvistaminen; 
ii) kriittinen infrastruktuuri, olipa se 
fyysistä tai virtuaalista; ii a) kriittinen 
varhainen havaitseminen ja koordinoidut 
institutionaaliset ja taloudelliset valmiudet 
reagoida kriisiriskitilanteissa sekä 
liiketoiminnan ja palvelujen jatkuvuutta 
koskevien ratkaisujen edistäminen 
keskeisille julkisille ja yksityisille 
laitoksille ja sektorille; ii b) ratkaisevan 
tärkeät investoinnit rakennusalan 
uudistamiseen ja innovatiivisten 
ratkaisujen integrointiin; ii c) yrittäjyyden 
edistämisen edellytysten tukeminen, 
yksityisen sektorin kehittämisen 
rahoittaminen, mukaan lukien startup-
yritykset ja pk-yritykset, 
yksityistämisprosessit, mukauttaminen 
teknologiseen kehitykseen ja kestävä 
alakohtainen kehitys; ii d) investoinnit ja 
tekninen apu yrittäjyystaitojen 
edistämiseksi, uusien startup-yritysten, 
pk-yritysten ja perheyritysten luomiseksi 
sekä klusteriverkostojen ja digitaali-
innovaatiokeskittymien kehittämiseksi 
koko mantereella; iii) sellaisten tuotteiden 
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kriittiset teknologiat ja hyödykkeet, kuten 
puolustus- ja avaruusala ja 
kyberturvallisuus, sekä neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 428/2009 2 artiklan 1 
kohdassa määritellyt kaksikäyttötuotteet. 
Lopullisilla tuensaajilla olisi oltava 
rekisteröity toimisto jossakin jäsenvaltiossa 
ja niiden olisi toimittava unionissa siinä 
mielessä, että niillä on merkittävää 
toimintaa henkilöstön, tuotannon, 
tutkimuksen ja kehittämisen tai muun 
liiketoiminnan osalta unionissa. Myös 
sellaisten hankkeiden, jotka edistävät 
strategisten toimitusketjujen 
monipuolistamista toimimalla 
sisämarkkinoilla useilla toimipaikoilla eri 
puolilla EU:ta, olisi voitava hyötyä.

ja palveluiden tarjonta, jotka ovat keskeisiä 
tällaisen infrastruktuurin käytön ja 
ylläpidon kannalta; iv) Euroopan 
innovatiivisen ja kestävän 
uudelleenteollistamisen edistäminen  
uudessa teollisuusstrategiassa vihreää ja 
digitaalista Eurooppaa varten ja 
teollisuusekosysteemeihin perustuvassa 
kehitysmallissa kuvattujen painopisteiden 
mukaisesti sellaisten keskeisten kehitystä 
vauhdittavien muutosvoimaisten 
digitaalisten teknologioiden ja 
mullistavien innovaatioiden avulla, joihin 
tehtävät investoinnit ovat strategisesti 
tärkeitä unionin teollisen tulevaisuuden 
kannalta, mukaan lukien tekoäly, 
lohkoketjut, ohjelmistot, robotiikka, 
puolijohteet, mikroprosessorit, reuna- ja 
pilviteknologiat, suurteholaskenta, 
kyberturvallisuus, kvanttiteknologiat, 
fotoniikka, teollinen bioteknologia, 
uusiutuvan energian teknologiat, energian 
varastointiteknologiat, kuten akut, kestävän 
liikenteen teknologiat, puhdasta vetyä ja 
polttokennoja hyödyntävät sovellukset, 
teollisuuden hiilestä irtautumisen 
teknologiat, hiilidioksidin talteenotto ja 
varastointi, kiertotalouden teknologiat, 
biolääketiede, nanoteknologiat, lääkkeet ja 
kehittyneet materiaalit; v) tieto- ja 
viestintätekniikan komponenttien ja 
laitteiden massatuotantoon tarkoitetut 
tuotantolaitokset EU:ssa; vi) kriittisten 
hyödykkeiden toimittaminen ja varastointi 
unionissa julkisia toimijoita, yrityksiä tai 
kuluttajia varten; vii) unionin ja sen 
jäsenvaltioiden turvallisuuden kannalta 
kriittiset teknologiat ja hyödykkeet, kuten 
puolustus- ja avaruusala ja 
kyberturvallisuus, sekä neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 428/2009 2 artiklan 1 
kohdassa määritellyt kaksikäyttötuotteet. 
Lopullisilla tuensaajilla olisi oltava 
rekisteröity toimisto jossakin jäsenvaltiossa 
ja niiden olisi toimittava unionissa siinä 
mielessä, että niillä on merkittävää 
toimintaa henkilöstön, tuotannon, 
tutkimuksen ja kehittämisen tai muun 
liiketoiminnan osalta unionissa. Myös 
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sellaisten hankkeiden, jotka edistävät 
strategisten toimitusketjujen 
monipuolistamista toimimalla 
sisämarkkinoilla useilla toimipaikoilla eri 
puolilla EU:ta, olisi voitava hyötyä.

Or. en

Tarkistus 86
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Strategisten eurooppalaisten 
investointien ikkunan ensisijaisena 
tavoitteena pitäisi olla niiden unioniin 
sijoittautuneiden ja unionissa toimivien 
lopullisten tuensaajien tukeminen, joiden 
toiminnalla on strategista merkitystä 
unionille erityisesti vihreän siirtymän ja 
digitaalisen muutoksen sekä paremman 
häiriönsietokyvyn kannalta seuraavilla osa-
alueilla: i) kriittisten terveyspalvelujen 
tarjoaminen, lääkkeiden, lääkinnällisten 
laitteiden ja lääkintätarvikkeiden valmistus 
ja varastointi, terveyskriisin 
hallintavalmiuden ja 
pelastuspalvelujärjestelmän vahvistaminen; 
ii) kriittinen infrastruktuuri, olipa se 
fyysistä tai virtuaalista; iii) sellaisten 
tuotteiden ja palveluiden tarjonta, jotka 
ovat keskeisiä tällaisen infrastruktuurin 
käytön ja ylläpidon kannalta; iv) sellaiset 
keskeiset kehitystä vauhdittavat 
muutosvoimaiset digitaaliset teknologiat ja 
mullistavat innovaatiot, joihin tehtävät 
investoinnit ovat strategisesti tärkeitä 
unionin teollisen tulevaisuuden kannalta, 
mukaan lukien tekoäly, lohkoketjut, 
ohjelmistot, robotiikka, puolijohteet, 
mikroprosessorit, reuna- ja 
pilviteknologiat, suurteholaskenta, 
kyberturvallisuus, kvanttiteknologiat, 

(28) Strategisten eurooppalaisten 
investointien ikkunan ensisijaisena 
tavoitteena pitäisi olla niiden unioniin 
sijoittautuneiden ja unionissa toimivien 
lopullisten tuensaajien tukeminen, joiden 
toiminnalla on strategista merkitystä 
unionille erityisesti vihreän siirtymän ja 
digitaalisen muutoksen sekä paremman 
häiriönsietokyvyn kannalta seuraavilla osa-
alueilla: i) kriittisten terveyspalvelujen 
tarjoaminen, kriisitilanteisiin liittyvien 
tuotteiden kestävän ja eettisen tuotannon, 
toimittamisen, hallinnoimisen sekä ei-
yksinomaisen lisensoinnin vaaliminen, 
jolla varmistetaan muita unionin välineitä 
täydentäen niiden kohtuuhintaisuus, 
lääkkeiden, lääkinnällisten laitteiden, 
lääkintätarvikkeiden ja suojavälineiden 
valmistus ja varastointi, terveyskriisin 
hallintavalmiuden ja 
pelastuspalvelujärjestelmän vahvistaminen 
terveydellisissä hätätilanteissa 
elintärkeiden tuotteiden laajan 
saatavuuden ja kohtuuhintaisuuden 
periaatteiden pohjalta; ii) kriittinen 
infrastruktuuri, olipa se fyysistä tai 
virtuaalista; iii) sellaisten tuotteiden ja 
palveluiden tarjonta, jotka ovat keskeisiä 
tällaisen infrastruktuurin käytön ja 
ylläpidon kannalta; iv) sellaiset keskeiset 



PE657.168v01-00 64/166 AM\1212309FI.docx

FI

fotoniikka, teollinen bioteknologia, 
uusiutuvan energian teknologiat, energian 
varastointiteknologiat, kuten akut, kestävän 
liikenteen teknologiat, puhdasta vetyä ja 
polttokennoja hyödyntävät sovellukset, 
teollisuuden hiilestä irtautumisen 
teknologiat, hiilidioksidin talteenotto ja 
varastointi, kiertotalouden teknologiat, 
biolääketiede, nanoteknologiat, lääkkeet ja 
kehittyneet materiaalit; v) tieto- ja 
viestintätekniikan komponenttien ja 
laitteiden massatuotantoon tarkoitetut 
tuotantolaitokset EU:ssa; vi) kriittisten 
hyödykkeiden toimittaminen ja varastointi 
unionissa julkisia toimijoita, yrityksiä tai 
kuluttajia varten; vii) unionin ja sen 
jäsenvaltioiden turvallisuuden kannalta 
kriittiset teknologiat ja hyödykkeet, kuten 
puolustus- ja avaruusala ja 
kyberturvallisuus, sekä neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 428/2009 2 artiklan 1 
kohdassa määritellyt kaksikäyttötuotteet. 
Lopullisilla tuensaajilla olisi oltava 
rekisteröity toimisto jossakin jäsenvaltiossa 
ja niiden olisi toimittava unionissa siinä 
mielessä, että niillä on merkittävää 
toimintaa henkilöstön, tuotannon, 
tutkimuksen ja kehittämisen tai muun 
liiketoiminnan osalta unionissa. Myös 
sellaisten hankkeiden, jotka edistävät 
strategisten toimitusketjujen 
monipuolistamista toimimalla 
sisämarkkinoilla useilla toimipaikoilla eri 
puolilla EU:ta, olisi voitava hyötyä.

kehitystä vauhdittavat muutosvoimaiset 
digitaaliset teknologiat ja mullistavat 
innovaatiot, joihin tehtävät investoinnit 
ovat strategisesti tärkeitä unionin teollisen 
tulevaisuuden kannalta, mukaan lukien 
eettinen tekoäly, hajautetun tilikirjan 
teknologia, ohjelmistot, robotiikka, 
puolijohteet, mikroprosessorit, reuna- ja 
pilviteknologiat, suurteholaskenta, 
kyberturvallisuus, fotoniikka, teollinen 
bioteknologia, uusiutuvan energian 
teknologiat, erityisesti uusiutuvaa 
energiaa merellä koskevan strategian, 
aurinkokattostrategian ja kunnostamiseen 
kannustavan strategian 
täytäntöönpanemiseksi, energian 
varastointiteknologiat, kuten akut, kestävän 
liikenteen teknologiat, vihreää vetyä ja 
polttokennoja hyödyntävät sovellukset, 
teollisuuden päästöttömyysteknologiat, 
kuten hiilidioksidittoman teräksen 
tuotanto, kiertotalouden teknologiat, 
biolääketiede, nanoteknologiat, lääkkeet ja 
kehittyneet materiaalit; v) tieto- ja 
viestintätekniikan komponenttien ja 
laitteiden massatuotantoon tarkoitetut 
kierrätys- ja tuotantolaitokset EU:ssa; vi) 
kriittisten hyödykkeiden toimittaminen ja 
varastointi unionissa julkisia toimijoita, 
yrityksiä tai kuluttajia varten; vii) unionin 
ja sen jäsenvaltioiden turvallisuuden 
kannalta kriittiset teknologiat ja 
hyödykkeet, kuten turvallisuus- ja 
avaruusala ja kyberturvallisuus, sekä 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 2 
artiklan 1 kohdassa määritellyt 
kaksikäyttötuotteet siviilikäytön osalta 
mahdollisen myöhemmän tarkistuksen ja 
lainsäädännön mukaisesti. Lopullisilla 
tuensaajilla olisi oltava rekisteröity 
toimisto jossakin jäsenvaltiossa, niillä ei 
saisi olla tytäryrityksiä ilman todellista 
taloudellista toimintaa unionin 
yhteistyöhaluttomien lainkäyttöalueiden 
luettelossa mainitussa maassa, ja niiden 
olisi toimittava unionissa siinä mielessä, 
että niillä on merkittävää toimintaa 
henkilöstön, tuotannon, tutkimuksen ja 
kehittämisen tai muun liiketoiminnan 
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osalta unionissa. Myös sellaisten 
hankkeiden, jotka edistävät strategisten 
toimitusketjujen monipuolistamista 
toimimalla sisämarkkinoilla useilla 
toimipaikoilla eri puolilla EU:ta, olisi 
voitava hyötyä. Rahoituspuitteiden jaolla 
olisi erityisesti varmistettava tuki 
hankkeille, jotka auttavat pelastamaan 
ihmishenkiä lyhyellä, keskipitkällä ja 
pitkällä aikavälillä.

Or. en

Tarkistus 87
Massimiliano Salini, Carlos Zorrinho, Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Strategisten eurooppalaisten 
investointien ikkunan ensisijaisena 
tavoitteena pitäisi olla niiden unioniin 
sijoittautuneiden ja unionissa toimivien 
lopullisten tuensaajien tukeminen, joiden 
toiminnalla on strategista merkitystä 
unionille erityisesti vihreän siirtymän ja 
digitaalisen muutoksen sekä paremman 
häiriönsietokyvyn kannalta seuraavilla 
osa-alueilla: i) kriittisten terveyspalvelujen 
tarjoaminen, lääkkeiden, lääkinnällisten 
laitteiden ja lääkintätarvikkeiden valmistus 
ja varastointi, terveyskriisin 
hallintavalmiuden ja 
pelastuspalvelujärjestelmän vahvistaminen; 
ii) kriittinen infrastruktuuri, olipa se 
fyysistä tai virtuaalista; iii) sellaisten 
tuotteiden ja palveluiden tarjonta, jotka 
ovat keskeisiä tällaisen infrastruktuurin 
käytön ja ylläpidon kannalta; iv) sellaiset 
keskeiset kehitystä vauhdittavat 
muutosvoimaiset digitaaliset teknologiat ja 
mullistavat innovaatiot, joihin tehtävät 
investoinnit ovat strategisesti tärkeitä 
unionin teollisen tulevaisuuden kannalta, 
mukaan lukien tekoäly, lohkoketjut, 

(28) Strategisten eurooppalaisten 
investointien ikkunan ensisijaisena 
tavoitteena pitäisi olla niiden unioniin 
sijoittautuneiden ja unionissa toimivien 
lopullisten tuensaajien, mukaan lukien pk-
yritykset, tukeminen, joiden toiminnalla on 
strategista merkitystä unionille erityisesti 
vihreän siirtymän ja digitaalisen 
muutoksen, unionin turvallisuuden, 
mukaan lukien puolustus- ja avaruusalat, 
kyberturvallisuuden ja 
kaksikäyttötuotteiden sekä paremman 
häiriönsietokyvyn kannalta. Olisi tuettava 
hankkeita, jotka tuovat unionille lisäarvoa 
ja aiheuttavat myönteisiä 
heijastusvaikutuksia useammassa kuin 
yhdessä jäsenvaltiossa tai useammalla 
alueella. Strategisesti tärkeitä aloja ovat i) 
kriittisten terveyspalvelujen tarjoaminen, 
lääkkeiden, lääkinnällisten laitteiden ja 
lääkintätarvikkeiden valmistus ja 
varastointi, terveyskriisin 
hallintavalmiuden ja 
pelastuspalvelujärjestelmän vahvistaminen; 
ii) kriittinen infrastruktuuri, olipa se 
fyysistä tai virtuaalista; iii) sellaisten 
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ohjelmistot, robotiikka, puolijohteet, 
mikroprosessorit, reuna- ja 
pilviteknologiat, suurteholaskenta, 
kyberturvallisuus, kvanttiteknologiat, 
fotoniikka, teollinen bioteknologia, 
uusiutuvan energian teknologiat, energian 
varastointiteknologiat, kuten akut, kestävän 
liikenteen teknologiat, puhdasta vetyä ja 
polttokennoja hyödyntävät sovellukset, 
teollisuuden hiilestä irtautumisen 
teknologiat, hiilidioksidin talteenotto ja 
varastointi, kiertotalouden teknologiat, 
biolääketiede, nanoteknologiat, lääkkeet ja 
kehittyneet materiaalit; v) tieto- ja 
viestintätekniikan komponenttien ja 
laitteiden massatuotantoon tarkoitetut 
tuotantolaitokset EU:ssa; vi) kriittisten 
hyödykkeiden toimittaminen ja varastointi 
unionissa julkisia toimijoita, yrityksiä tai 
kuluttajia varten; vii) unionin ja sen 
jäsenvaltioiden turvallisuuden kannalta 
kriittiset teknologiat ja hyödykkeet, kuten 
puolustus- ja avaruusala ja 
kyberturvallisuus, sekä neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 428/2009 2 artiklan 1 
kohdassa määritellyt kaksikäyttötuotteet. 
Lopullisilla tuensaajilla olisi oltava 
rekisteröity toimisto jossakin jäsenvaltiossa 
ja niiden olisi toimittava unionissa siinä 
mielessä, että niillä on merkittävää 
toimintaa henkilöstön, tuotannon, 
tutkimuksen ja kehittämisen tai muun 
liiketoiminnan osalta unionissa. Myös 
sellaisten hankkeiden, jotka edistävät 
strategisten toimitusketjujen 
monipuolistamista toimimalla 
sisämarkkinoilla useilla toimipaikoilla eri 
puolilla EU:ta, olisi voitava hyötyä.

tuotteiden ja palveluiden tarjonta, jotka 
ovat keskeisiä tällaisen infrastruktuurin 
käytön ja ylläpidon kannalta; iv) sellaiset 
keskeiset kehitystä vauhdittavat 
muutosvoimaiset digitaaliset ja 
avaruusteknologiat ja mullistavat 
innovaatiot, joihin tehtävät investoinnit 
ovat strategisesti tärkeitä unionin teollisen 
tulevaisuuden kannalta, mukaan lukien 
tekoäly, lohkoketjut, ohjelmistot, 
robotiikka, puolijohteet, mikroprosessorit, 
reuna- ja pilviteknologiat, 
suurteholaskenta, kyberturvallisuus, 
kvanttiteknologiat, fotoniikka, teollinen 
bioteknologia, uusiutuvan energian 
teknologiat, energian 
varastointiteknologiat, kuten akut, kestävän 
liikenteen teknologiat, puhdasta vetyä ja 
polttokennoja hyödyntävät sovellukset, 
teollisuuden hiilestä irtautumisen 
teknologiat, hiilidioksidin talteenotto ja 
varastointi, kiertotalouden teknologiat, 
biolääketiede, nanoteknologiat, lääkkeet ja 
kehittyneet materiaalit, 
avaruusjärjestelmät ja -teknologiat 
mukaan lukien kriittiset 
avaruuskomponentit, sekä 
avaruuspohjaiset palvelut ja sovellukset; 
v) tieto- ja viestintätekniikan 
komponenttien ja laitteiden 
massatuotantoon tarkoitetut 
tuotantolaitokset EU:ssa; vi) kriittisten 
hyödykkeiden toimittaminen ja varastointi 
unionissa julkisia toimijoita, yrityksiä tai 
kuluttajia varten; vii) unionin ja sen 
jäsenvaltioiden turvallisuuden kannalta 
kriittiset teknologiat, hyödykkeet ja 
sovellukset, kuten puolustus- ja avaruusala 
ja kyberturvallisuus, sekä neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 428/2009 2 artiklan 1 
kohdassa määritellyt kaksikäyttötuotteet. 
Lopullisilla tuensaajilla olisi oltava 
rekisteröity toimisto jossakin jäsenvaltiossa 
ja niiden olisi toimittava unionissa siinä 
mielessä, että niillä on merkittävää 
toimintaa henkilöstön, tuotannon, 
tutkimuksen ja kehittämisen tai muun 
liiketoiminnan osalta unionissa. 
Rahoituspuitteiden jaolla olisi erityisesti 
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varmistettava tuki rinnakkaisten 
digitaalisen muutoksen ja vihreän 
siirtymän edistämiselle, 
turvallisuusulottuvuudelle ja unionin 
talouden häiriönsietokyvyn 
parantamiselle samalla, kun varmistetaan 
sen kilpailukyky. Myös sellaisten 
hankkeiden, jotka edistävät strategisten 
toimitusketjujen monipuolistamista 
toimimalla sisämarkkinoilla useilla 
toimipaikoilla eri puolilla EU:ta, olisi 
voitava hyötyä.

Or. en

Tarkistus 88
Seán Kelly
PPE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Strategisten eurooppalaisten 
investointien ikkunan ensisijaisena 
tavoitteena pitäisi olla niiden unioniin 
sijoittautuneiden ja unionissa toimivien 
lopullisten tuensaajien tukeminen, joiden 
toiminnalla on strategista merkitystä 
unionille erityisesti vihreän siirtymän ja 
digitaalisen muutoksen sekä paremman 
häiriönsietokyvyn kannalta seuraavilla osa-
alueilla: i) kriittisten terveyspalvelujen 
tarjoaminen, lääkkeiden, lääkinnällisten 
laitteiden ja lääkintätarvikkeiden valmistus 
ja varastointi, terveyskriisin 
hallintavalmiuden ja 
pelastuspalvelujärjestelmän vahvistaminen; 
ii) kriittinen infrastruktuuri, olipa se 
fyysistä tai virtuaalista; iii) sellaisten 
tuotteiden ja palveluiden tarjonta, jotka 
ovat keskeisiä tällaisen infrastruktuurin 
käytön ja ylläpidon kannalta; iv) sellaiset 
keskeiset kehitystä vauhdittavat 
muutosvoimaiset digitaaliset teknologiat ja 
mullistavat innovaatiot, joihin tehtävät 

(28) Strategisten eurooppalaisten 
investointien ikkunan ensisijaisena 
tavoitteena pitäisi olla niiden unioniin 
sijoittautuneiden ja unionissa toimivien 
lopullisten tuensaajien tukeminen, joiden 
toiminnalla on strategista merkitystä 
unionille erityisesti vihreän siirtymän ja 
digitaalisen muutoksen sekä paremman 
häiriönsietokyvyn kannalta seuraavilla osa-
alueilla: i) kriittisten terveyspalvelujen 
tarjoaminen, lääkkeiden, lääkinnällisten 
laitteiden ja lääkintätarvikkeiden valmistus 
ja varastointi, terveyskriisin 
hallintavalmiuden ja 
pelastuspalvelujärjestelmän vahvistaminen; 
ii) kriittinen infrastruktuuri, olipa se 
fyysistä tai virtuaalista; iii) sellaisten 
tuotteiden ja palveluiden tarjonta, jotka 
ovat keskeisiä tällaisen infrastruktuurin 
käytön ja ylläpidon kannalta; iv) sellaiset 
keskeiset kehitystä vauhdittavat 
muutosvoimaiset digitaaliset teknologiat ja 
mullistavat innovaatiot, joihin tehtävät 
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investoinnit ovat strategisesti tärkeitä 
unionin teollisen tulevaisuuden kannalta, 
mukaan lukien tekoäly, lohkoketjut, 
ohjelmistot, robotiikka, puolijohteet, 
mikroprosessorit, reuna- ja 
pilviteknologiat, suurteholaskenta, 
kyberturvallisuus, kvanttiteknologiat, 
fotoniikka, teollinen bioteknologia, 
uusiutuvan energian teknologiat, energian 
varastointiteknologiat, kuten akut, kestävän 
liikenteen teknologiat, puhdasta vetyä ja 
polttokennoja hyödyntävät sovellukset, 
teollisuuden hiilestä irtautumisen 
teknologiat, hiilidioksidin talteenotto ja 
varastointi, kiertotalouden teknologiat, 
biolääketiede, nanoteknologiat, lääkkeet ja 
kehittyneet materiaalit; v) tieto- ja 
viestintätekniikan komponenttien ja 
laitteiden massatuotantoon tarkoitetut 
tuotantolaitokset EU:ssa; vi) kriittisten 
hyödykkeiden toimittaminen ja varastointi 
unionissa julkisia toimijoita, yrityksiä tai 
kuluttajia varten; vii) unionin ja sen 
jäsenvaltioiden turvallisuuden kannalta 
kriittiset teknologiat ja hyödykkeet, kuten 
puolustus- ja avaruusala ja 
kyberturvallisuus, sekä neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 428/2009 2 artiklan 1 
kohdassa määritellyt kaksikäyttötuotteet. 
Lopullisilla tuensaajilla olisi oltava 
rekisteröity toimisto jossakin jäsenvaltiossa 
ja niiden olisi toimittava unionissa siinä 
mielessä, että niillä on merkittävää 
toimintaa henkilöstön, tuotannon, 
tutkimuksen ja kehittämisen tai muun 
liiketoiminnan osalta unionissa. Myös 
sellaisten hankkeiden, jotka edistävät 
strategisten toimitusketjujen 
monipuolistamista toimimalla 
sisämarkkinoilla useilla toimipaikoilla eri 
puolilla EU:ta, olisi voitava hyötyä.

investoinnit ovat strategisesti tärkeitä 
unionin teollisen tulevaisuuden kannalta, 
mukaan lukien gigabittiyhteydet, tekoäly, 
lohkoketjut, ohjelmistot, robotiikka, 
puolijohteet, mikroprosessorit, reuna- ja 
pilviteknologiat, suurteholaskenta, 
kyberturvallisuus, kvanttiteknologiat, 
fotoniikka, teollinen bioteknologia, 
vähähiiliset energiateknologiat, 
uusiutuvan energian teknologiat, energian 
varastointiteknologiat, kuten akut, kestävän 
liikenteen teknologiat, puhdasta vetyä ja 
polttokennoja hyödyntävät sovellukset, 
teollisuuden hiilestä irtautumisen 
teknologiat, hiilidioksidin talteenotto ja 
varastointi, kiertotalouden teknologiat, 
biolääketiede, nanoteknologiat, lääkkeet ja 
kehittyneet materiaalit, 
avaruusjärjestelmät ja -teknologiat 
mukaan lukien kriittiset 
avaruuskomponentit, sekä 
avaruuspohjaiset palvelut ja sovellukset; 
v) tieto- ja viestintätekniikan 
komponenttien ja laitteiden 
massatuotantoon tarkoitetut 
tuotantolaitokset EU:ssa; vi) kriittisten 
hyödykkeiden toimittaminen ja varastointi 
unionissa julkisia toimijoita, yrityksiä tai 
kuluttajia varten; vii) unionin ja sen 
jäsenvaltioiden turvallisuuden kannalta 
kriittiset teknologiat ja hyödykkeet, kuten 
puolustus- ja avaruusala ja 
kyberturvallisuus, sekä neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 428/2009 2 artiklan 1 
kohdassa määritellyt kaksikäyttötuotteet. 
Lopullisilla tuensaajilla olisi oltava 
rekisteröity toimisto jossakin jäsenvaltiossa 
ja niiden olisi toimittava unionissa siinä 
mielessä, että niillä on merkittävää 
toimintaa henkilöstön, tuotannon, 
tutkimuksen ja kehittämisen tai muun 
liiketoiminnan osalta unionissa. Myös 
sellaisten hankkeiden, jotka edistävät 
strategisten toimitusketjujen 
monipuolistamista toimimalla 
sisämarkkinoilla useilla toimipaikoilla eri 
puolilla EU:ta, olisi voitava hyötyä.
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Or. en

Tarkistus 89
Eva Kaili, Nicolás González Casares, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz 
Kohut, Robert Hajšel, Dan Nica

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Strategisten eurooppalaisten 
investointien ikkunan ensisijaisena 
tavoitteena pitäisi olla niiden unioniin 
sijoittautuneiden ja unionissa toimivien 
lopullisten tuensaajien tukeminen, joiden 
toiminnalla on strategista merkitystä 
unionille erityisesti vihreän siirtymän ja 
digitaalisen muutoksen sekä paremman 
häiriönsietokyvyn kannalta seuraavilla osa-
alueilla: i) kriittisten terveyspalvelujen 
tarjoaminen, lääkkeiden, lääkinnällisten 
laitteiden ja lääkintätarvikkeiden valmistus 
ja varastointi, terveyskriisin 
hallintavalmiuden ja 
pelastuspalvelujärjestelmän vahvistaminen; 
ii) kriittinen infrastruktuuri, olipa se 
fyysistä tai virtuaalista; iii) sellaisten 
tuotteiden ja palveluiden tarjonta, jotka 
ovat keskeisiä tällaisen infrastruktuurin 
käytön ja ylläpidon kannalta; iv) sellaiset 
keskeiset kehitystä vauhdittavat 
muutosvoimaiset digitaaliset teknologiat ja 
mullistavat innovaatiot, joihin tehtävät 
investoinnit ovat strategisesti tärkeitä 
unionin teollisen tulevaisuuden kannalta, 
mukaan lukien tekoäly, lohkoketjut, 
ohjelmistot, robotiikka, puolijohteet, 
mikroprosessorit, reuna- ja 
pilviteknologiat, suurteholaskenta, 
kyberturvallisuus, kvanttiteknologiat, 
fotoniikka, teollinen bioteknologia, 
uusiutuvan energian teknologiat, energian 
varastointiteknologiat, kuten akut, kestävän 
liikenteen teknologiat, puhdasta vetyä ja 
polttokennoja hyödyntävät sovellukset, 
teollisuuden hiilestä irtautumisen 

(28) Strategisten eurooppalaisten 
investointien ikkunan ensisijaisena 
tavoitteena pitäisi olla niiden unioniin 
sijoittautuneiden ja unionissa toimivien 
lopullisten tuensaajien tukeminen, joiden 
toiminnalla on strategista merkitystä 
unionille erityisesti vihreän siirtymän ja 
digitaalisen muutoksen sekä paremman 
häiriönsietokyvyn kannalta seuraavilla osa-
alueilla: i) kriittisten terveyspalvelujen 
tarjoaminen, lääkkeiden, lääkinnällisten 
laitteiden ja lääkintätarvikkeiden valmistus 
ja varastointi, terveyskriisin 
hallintavalmiuden ja 
pelastuspalvelujärjestelmän vahvistaminen; 
ii) kriittinen infrastruktuuri, olipa se 
fyysistä tai virtuaalista; iii) sellaisten 
tuotteiden ja palveluiden tarjonta, jotka 
ovat keskeisiä tällaisen infrastruktuurin 
käytön ja ylläpidon kannalta; iv) sellaiset 
keskeiset kehitystä vauhdittavat 
muutosvoimaiset digitaaliset teknologiat ja 
mullistavat innovaatiot, joihin tehtävät 
investoinnit ovat strategisesti tärkeitä 
unionin teollisen tulevaisuuden kannalta, 
mukaan lukien tekoäly, lohkoketjut, 
ohjelmistot, robotiikka, puolijohteet, 
mikroprosessorit, reuna- ja 
pilviteknologiat, suurteholaskenta, 
kyberturvallisuus, kvanttiteknologiat, 
fotoniikka, teollinen bioteknologia, 
uusiutuvan energian teknologiat, energian 
varastointiteknologiat, kuten akut, kestävän 
liikenteen teknologiat, puhdasta vetyä ja 
polttokennoja hyödyntävät sovellukset, 
teollisuuden hiilestä irtautumisen 
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teknologiat, hiilidioksidin talteenotto ja 
varastointi, kiertotalouden teknologiat, 
biolääketiede, nanoteknologiat, lääkkeet ja 
kehittyneet materiaalit; v) tieto- ja 
viestintätekniikan komponenttien ja 
laitteiden massatuotantoon tarkoitetut 
tuotantolaitokset EU:ssa; vi) kriittisten 
hyödykkeiden toimittaminen ja varastointi 
unionissa julkisia toimijoita, yrityksiä tai 
kuluttajia varten; vii) unionin ja sen 
jäsenvaltioiden turvallisuuden kannalta 
kriittiset teknologiat ja hyödykkeet, kuten 
puolustus- ja avaruusala ja 
kyberturvallisuus, sekä neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 428/2009 2 artiklan 1 
kohdassa määritellyt kaksikäyttötuotteet. 
Lopullisilla tuensaajilla olisi oltava 
rekisteröity toimisto jossakin jäsenvaltiossa 
ja niiden olisi toimittava unionissa siinä 
mielessä, että niillä on merkittävää 
toimintaa henkilöstön, tuotannon, 
tutkimuksen ja kehittämisen tai muun 
liiketoiminnan osalta unionissa. Myös 
sellaisten hankkeiden, jotka edistävät 
strategisten toimitusketjujen 
monipuolistamista toimimalla 
sisämarkkinoilla useilla toimipaikoilla eri 
puolilla EU:ta, olisi voitava hyötyä.

teknologiat, hiilidioksidin talteenotto ja 
varastointi, kiertotalouden teknologiat, 
biolääketiede, nanoteknologiat, lääkkeet ja 
kehittyneet materiaalit; v) tieto- ja 
viestintätekniikan komponenttien ja 
laitteiden massatuotantoon tarkoitetut 
tuotantolaitokset EU:ssa; vi) kriittisten 
hyödykkeiden toimittaminen ja varastointi 
unionissa julkisia toimijoita, yrityksiä tai 
kuluttajia varten; vii) toimitusketjut ja 
toimitushäiriöiden sietokyky; viii) unionin 
ja sen jäsenvaltioiden turvallisuuden 
kannalta kriittiset teknologiat ja 
hyödykkeet, kuten puolustus- ja avaruusala 
ja kyberturvallisuus, sekä neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 428/2009 2 artiklan 1 
kohdassa määritellyt kaksikäyttötuotteet. 
Lopullisilla tuensaajilla olisi oltava 
rekisteröity toimisto jossakin jäsenvaltiossa 
ja niiden olisi toimittava unionissa siinä 
mielessä, että niillä on merkittävää 
toimintaa henkilöstön, tuotannon, 
tutkimuksen ja kehittämisen tai muun 
liiketoiminnan osalta unionissa. Myös 
sellaisten hankkeiden, jotka edistävät 
strategisten toimitusketjujen 
monipuolistamista toimimalla 
sisämarkkinoilla useilla toimipaikoilla eri 
puolilla EU:ta, olisi voitava hyötyä.

Or. en

Tarkistus 90
Ivo Hristov

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Strategisten eurooppalaisten 
investointien ikkunan ensisijaisena 
tavoitteena pitäisi olla niiden unioniin 
sijoittautuneiden ja unionissa toimivien 
lopullisten tuensaajien tukeminen, joiden 
toiminnalla on strategista merkitystä 
unionille erityisesti vihreän siirtymän ja 

(28) Strategisten eurooppalaisten 
investointien ikkunan ensisijaisena 
tavoitteena pitäisi olla niiden unioniin 
sijoittautuneiden ja unionissa toimivien 
lopullisten tuensaajien tukeminen, joiden 
toiminnalla on strategista merkitystä 
unionille erityisesti vihreän siirtymän ja 
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digitaalisen muutoksen sekä paremman 
häiriönsietokyvyn kannalta seuraavilla osa-
alueilla: i) kriittisten terveyspalvelujen 
tarjoaminen, lääkkeiden, lääkinnällisten 
laitteiden ja lääkintätarvikkeiden valmistus 
ja varastointi, terveyskriisin 
hallintavalmiuden ja 
pelastuspalvelujärjestelmän vahvistaminen; 
ii) kriittinen infrastruktuuri, olipa se 
fyysistä tai virtuaalista; iii) sellaisten 
tuotteiden ja palveluiden tarjonta, jotka 
ovat keskeisiä tällaisen infrastruktuurin 
käytön ja ylläpidon kannalta; iv) sellaiset 
keskeiset kehitystä vauhdittavat 
muutosvoimaiset digitaaliset teknologiat ja 
mullistavat innovaatiot, joihin tehtävät 
investoinnit ovat strategisesti tärkeitä 
unionin teollisen tulevaisuuden kannalta, 
mukaan lukien tekoäly, lohkoketjut, 
ohjelmistot, robotiikka, puolijohteet, 
mikroprosessorit, reuna- ja 
pilviteknologiat, suurteholaskenta, 
kyberturvallisuus, kvanttiteknologiat, 
fotoniikka, teollinen bioteknologia, 
uusiutuvan energian teknologiat, energian 
varastointiteknologiat, kuten akut, kestävän 
liikenteen teknologiat, puhdasta vetyä ja 
polttokennoja hyödyntävät sovellukset, 
teollisuuden hiilestä irtautumisen 
teknologiat, hiilidioksidin talteenotto ja 
varastointi, kiertotalouden teknologiat, 
biolääketiede, nanoteknologiat, lääkkeet ja 
kehittyneet materiaalit; v) tieto- ja 
viestintätekniikan komponenttien ja 
laitteiden massatuotantoon tarkoitetut 
tuotantolaitokset EU:ssa; vi) kriittisten 
hyödykkeiden toimittaminen ja varastointi 
unionissa julkisia toimijoita, yrityksiä tai 
kuluttajia varten; vii) unionin ja sen 
jäsenvaltioiden turvallisuuden kannalta 
kriittiset teknologiat ja hyödykkeet, kuten 
puolustus- ja avaruusala ja 
kyberturvallisuus, sekä neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 428/2009 2 artiklan 1 
kohdassa määritellyt kaksikäyttötuotteet. 
Lopullisilla tuensaajilla olisi oltava 
rekisteröity toimisto jossakin jäsenvaltiossa 
ja niiden olisi toimittava unionissa siinä 
mielessä, että niillä on merkittävää 

digitaalisen muutoksen sekä paremman 
häiriönsietokyvyn kannalta seuraavilla osa-
alueilla: i) kriittisten terveyspalvelujen 
tarjoaminen, lääkkeiden, lääkinnällisten 
laitteiden ja lääkintätarvikkeiden valmistus 
ja varastointi, terveyskriisin 
hallintavalmiuden ja 
pelastuspalvelujärjestelmän vahvistaminen; 
ii) kriittinen infrastruktuuri, olipa se 
fyysistä tai virtuaalista; iii) sellaisten 
tuotteiden ja palveluiden tarjonta, jotka 
ovat keskeisiä tällaisen infrastruktuurin 
käytön ja ylläpidon kannalta; iv) sellaiset 
keskeiset kehitystä vauhdittavat 
muutosvoimaiset digitaaliset teknologiat ja 
mullistavat innovaatiot, joihin tehtävät 
investoinnit ovat strategisesti tärkeitä 
unionin teollisen tulevaisuuden kannalta, 
mukaan lukien tekoäly, lohkoketjut, 
ohjelmistot, robotiikka, puolijohteet, 
mikroprosessorit, reuna- ja 
pilviteknologiat, suurteholaskenta, 
kyberturvallisuus, kvanttiteknologiat, 
fotoniikka, teollinen bioteknologia, 
uusiutuvan energian teknologiat, energian 
varastointiteknologiat, kuten akut, kestävän 
liikenteen teknologiat, vetyä ja 
polttokennoja hyödyntävät sovellukset, 
teollisuuden hiilestä irtautumisen 
teknologiat, hiilidioksidin talteenotto ja 
varastointi, kiertotalouden teknologiat, 
biolääketiede, nanoteknologiat, lääkkeet ja 
kehittyneet materiaalit; v) tieto- ja 
viestintätekniikan komponenttien ja 
laitteiden massatuotantoon tarkoitetut 
tuotantolaitokset EU:ssa; vi) kriittisten 
hyödykkeiden toimittaminen ja varastointi 
unionissa julkisia toimijoita, yrityksiä tai 
kuluttajia varten; vii) unionin ja sen 
jäsenvaltioiden turvallisuuden kannalta 
kriittiset teknologiat ja hyödykkeet, kuten 
puolustus- ja avaruusala ja 
kyberturvallisuus, mukaan lukien 5G-
verkon turvallisuus, sekä neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 428/2009 2 artiklan 1 
kohdassa määritellyt kaksikäyttötuotteet. 
Lopullisilla tuensaajilla olisi oltava 
rekisteröity toimisto jossakin jäsenvaltiossa 
ja niiden olisi toimittava unionissa siinä 
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toimintaa henkilöstön, tuotannon, 
tutkimuksen ja kehittämisen tai muun 
liiketoiminnan osalta unionissa. Myös 
sellaisten hankkeiden, jotka edistävät 
strategisten toimitusketjujen 
monipuolistamista toimimalla 
sisämarkkinoilla useilla toimipaikoilla eri 
puolilla EU:ta, olisi voitava hyötyä.

mielessä, että niillä on merkittävää 
toimintaa henkilöstön, tuotannon, 
tutkimuksen ja kehittämisen tai muun 
liiketoiminnan osalta unionissa. Myös 
sellaisten hankkeiden, jotka edistävät 
strategisten toimitusketjujen 
monipuolistamista toimimalla 
sisämarkkinoilla useilla toimipaikoilla eri 
puolilla EU:ta, olisi voitava hyötyä.

Or. en

Tarkistus 91
Pascal Arimont

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Strategisten eurooppalaisten 
investointien ikkunan ensisijaisena 
tavoitteena pitäisi olla niiden unioniin 
sijoittautuneiden ja unionissa toimivien 
lopullisten tuensaajien tukeminen, joiden 
toiminnalla on strategista merkitystä 
unionille erityisesti vihreän siirtymän ja 
digitaalisen muutoksen sekä paremman 
häiriönsietokyvyn kannalta seuraavilla osa-
alueilla: i) kriittisten terveyspalvelujen 
tarjoaminen, lääkkeiden, lääkinnällisten 
laitteiden ja lääkintätarvikkeiden valmistus 
ja varastointi, terveyskriisin 
hallintavalmiuden ja 
pelastuspalvelujärjestelmän vahvistaminen; 
ii) kriittinen infrastruktuuri, olipa se 
fyysistä tai virtuaalista; iii) sellaisten 
tuotteiden ja palveluiden tarjonta, jotka 
ovat keskeisiä tällaisen infrastruktuurin 
käytön ja ylläpidon kannalta; iv) sellaiset 
keskeiset kehitystä vauhdittavat 
muutosvoimaiset digitaaliset teknologiat ja 
mullistavat innovaatiot, joihin tehtävät 
investoinnit ovat strategisesti tärkeitä 
unionin teollisen tulevaisuuden kannalta, 
mukaan lukien tekoäly, lohkoketjut, 
ohjelmistot, robotiikka, puolijohteet, 

(28) Strategisten eurooppalaisten 
investointien ikkunan ensisijaisena 
tavoitteena pitäisi olla niiden unioniin 
sijoittautuneiden ja unionissa toimivien 
lopullisten tuensaajien tukeminen, joiden 
toiminnalla on strategista merkitystä 
unionille erityisesti vihreän siirtymän ja 
digitaalisen muutoksen sekä paremman 
häiriönsietokyvyn kannalta seuraavilla osa-
alueilla: i) kriittisten terveyspalvelujen 
tarjoaminen, lääkkeiden, lääkinnällisten 
laitteiden ja lääkintätarvikkeiden valmistus 
ja varastointi, terveyskriisin 
hallintavalmiuden ja 
pelastuspalvelujärjestelmän vahvistaminen; 
ii) kriittinen infrastruktuuri, olipa se 
fyysistä tai virtuaalista; iii) sellaisten 
tuotteiden ja palveluiden tarjonta, jotka 
ovat keskeisiä tällaisen infrastruktuurin 
käytön ja ylläpidon kannalta; iv) sellaiset 
keskeiset kehitystä vauhdittavat 
muutosvoimaiset digitaaliset teknologiat ja 
mullistavat innovaatiot, joihin tehtävät 
investoinnit ovat strategisesti tärkeitä 
unionin teollisen tulevaisuuden kannalta, 
mukaan lukien gigabittiyhteydet, tekoäly, 
lohkoketjut, ohjelmistot, robotiikka, 
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mikroprosessorit, reuna- ja 
pilviteknologiat, suurteholaskenta, 
kyberturvallisuus, kvanttiteknologiat, 
fotoniikka, teollinen bioteknologia, 
uusiutuvan energian teknologiat, energian 
varastointiteknologiat, kuten akut, kestävän 
liikenteen teknologiat, puhdasta vetyä ja 
polttokennoja hyödyntävät sovellukset, 
teollisuuden hiilestä irtautumisen 
teknologiat, hiilidioksidin talteenotto ja 
varastointi, kiertotalouden teknologiat, 
biolääketiede, nanoteknologiat, lääkkeet ja 
kehittyneet materiaalit; v) tieto- ja 
viestintätekniikan komponenttien ja 
laitteiden massatuotantoon tarkoitetut 
tuotantolaitokset EU:ssa; vi) kriittisten 
hyödykkeiden toimittaminen ja varastointi 
unionissa julkisia toimijoita, yrityksiä tai 
kuluttajia varten; vii) unionin ja sen 
jäsenvaltioiden turvallisuuden kannalta 
kriittiset teknologiat ja hyödykkeet, kuten 
puolustus- ja avaruusala ja 
kyberturvallisuus, sekä neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 428/2009 2 artiklan 1 
kohdassa määritellyt kaksikäyttötuotteet. 
Lopullisilla tuensaajilla olisi oltava 
rekisteröity toimisto jossakin jäsenvaltiossa 
ja niiden olisi toimittava unionissa siinä 
mielessä, että niillä on merkittävää 
toimintaa henkilöstön, tuotannon, 
tutkimuksen ja kehittämisen tai muun 
liiketoiminnan osalta unionissa. Myös 
sellaisten hankkeiden, jotka edistävät 
strategisten toimitusketjujen 
monipuolistamista toimimalla 
sisämarkkinoilla useilla toimipaikoilla eri 
puolilla EU:ta, olisi voitava hyötyä.

puolijohteet, mikroprosessorit, reuna- ja 
pilviteknologiat, suurteholaskenta, 
kyberturvallisuus, kvanttiteknologiat, 
fotoniikka, teollinen bioteknologia, 
uusiutuvan energian teknologiat, energian 
varastointiteknologiat, kuten akut, kestävän 
liikenteen teknologiat, puhdasta vetyä ja 
polttokennoja hyödyntävät sovellukset, 
teollisuuden hiilestä irtautumisen 
teknologiat, hiilidioksidin talteenotto ja 
varastointi, kiertotalouden teknologiat, 
biolääketiede, nanoteknologiat, lääkkeet ja 
kehittyneet materiaalit; v) tieto- ja 
viestintätekniikan komponenttien ja 
laitteiden massatuotantoon tarkoitetut 
tuotantolaitokset EU:ssa; vi) kriittisten 
hyödykkeiden toimittaminen ja varastointi 
unionissa julkisia toimijoita, yrityksiä tai 
kuluttajia varten; vii) unionin ja sen 
jäsenvaltioiden turvallisuuden kannalta 
kriittiset teknologiat ja hyödykkeet, kuten 
puolustus- ja avaruusala ja 
kyberturvallisuus, sekä neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 428/2009 2 artiklan 1 
kohdassa määritellyt kaksikäyttötuotteet. 
Lopullisilla tuensaajilla olisi oltava 
rekisteröity toimisto jossakin jäsenvaltiossa 
ja niiden olisi toimittava unionissa siinä 
mielessä, että niillä on merkittävää 
toimintaa henkilöstön, tuotannon, 
tutkimuksen ja kehittämisen tai muun 
liiketoiminnan osalta unionissa. Myös 
sellaisten hankkeiden, jotka edistävät 
strategisten toimitusketjujen 
monipuolistamista toimimalla 
sisämarkkinoilla useilla toimipaikoilla eri 
puolilla EU:ta, olisi voitava hyötyä.

Or. en

Tarkistus 92
Paolo Borchia

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(28) Strategisten eurooppalaisten 
investointien ikkunan ensisijaisena 
tavoitteena pitäisi olla niiden unioniin 
sijoittautuneiden ja unionissa toimivien 
lopullisten tuensaajien tukeminen, joiden 
toiminnalla on strategista merkitystä 
unionille erityisesti vihreän siirtymän ja 
digitaalisen muutoksen sekä paremman 
häiriönsietokyvyn kannalta seuraavilla osa-
alueilla: i) kriittisten terveyspalvelujen 
tarjoaminen, lääkkeiden, lääkinnällisten 
laitteiden ja lääkintätarvikkeiden valmistus 
ja varastointi, terveyskriisin 
hallintavalmiuden ja 
pelastuspalvelujärjestelmän vahvistaminen; 
ii) kriittinen infrastruktuuri, olipa se 
fyysistä tai virtuaalista; iii) sellaisten 
tuotteiden ja palveluiden tarjonta, jotka 
ovat keskeisiä tällaisen infrastruktuurin 
käytön ja ylläpidon kannalta; iv) sellaiset 
keskeiset kehitystä vauhdittavat 
muutosvoimaiset digitaaliset teknologiat ja 
mullistavat innovaatiot, joihin tehtävät 
investoinnit ovat strategisesti tärkeitä 
unionin teollisen tulevaisuuden kannalta, 
mukaan lukien tekoäly, lohkoketjut, 
ohjelmistot, robotiikka, puolijohteet, 
mikroprosessorit, reuna- ja 
pilviteknologiat, suurteholaskenta, 
kyberturvallisuus, kvanttiteknologiat, 
fotoniikka, teollinen bioteknologia, 
uusiutuvan energian teknologiat, energian 
varastointiteknologiat, kuten akut, kestävän 
liikenteen teknologiat, puhdasta vetyä ja 
polttokennoja hyödyntävät sovellukset, 
teollisuuden hiilestä irtautumisen 
teknologiat, hiilidioksidin talteenotto ja 
varastointi, kiertotalouden teknologiat, 
biolääketiede, nanoteknologiat, lääkkeet ja 
kehittyneet materiaalit; v) tieto- ja 
viestintätekniikan komponenttien ja 
laitteiden massatuotantoon tarkoitetut 
tuotantolaitokset EU:ssa; vi) kriittisten 
hyödykkeiden toimittaminen ja varastointi 
unionissa julkisia toimijoita, yrityksiä tai 
kuluttajia varten; vii) unionin ja sen 
jäsenvaltioiden turvallisuuden kannalta 

(28) Strategisten eurooppalaisten 
investointien ikkunan ensisijaisena 
tavoitteena pitäisi olla niiden unioniin 
sijoittautuneiden ja unionissa toimivien 
lopullisten tuensaajien tukeminen, joiden 
toiminnalla on strategista merkitystä 
unionille erityisesti vihreän siirtymän ja 
digitaalisen muutoksen sekä paremman 
häiriönsietokyvyn kannalta seuraavilla osa-
alueilla: i) kriittisten terveyspalvelujen 
tarjoaminen, lääkkeiden, lääkinnällisten 
laitteiden ja lääkintätarvikkeiden valmistus 
ja varastointi, terveyskriisin 
hallintavalmiuden ja 
pelastuspalvelujärjestelmän vahvistaminen; 
ii) kriittinen infrastruktuuri, olipa se 
fyysistä tai virtuaalista; iii) sellaisten 
tuotteiden ja palveluiden tarjonta, jotka 
ovat keskeisiä tällaisen infrastruktuurin 
käytön ja ylläpidon kannalta; sellaiset 
keskeiset kehitystä vauhdittavat 
muutosvoimaiset digitaaliset teknologiat ja 
mullistavat innovaatiot, joihin tehtävät 
investoinnit ovat strategisesti tärkeitä 
unionin teollisen tulevaisuuden kannalta, 
mukaan lukien tekoäly, lohkoketjut, 
ohjelmistot, robotiikka, puolijohteet, 
mikroprosessorit, reuna- ja 
pilviteknologiat, suurteholaskenta, 
kyberturvallisuus, kvanttiteknologiat, 
fotoniikka, teollinen bioteknologia, 
uusiutuvan energian teknologiat, energian 
varastointiteknologiat, kuten akut, kestävän 
liikenteen teknologiat, sinistä vetyä ja 
polttokennoja hyödyntävät sovellukset, 
teollisuuden hiilestä irtautumisen 
teknologiat, hiilidioksidin talteenotto ja 
varastointi, kiertotalouden teknologiat, 
biolääketiede, nanoteknologiat, lääkkeet ja 
kehittyneet materiaalit; v) tieto- ja 
viestintätekniikan komponenttien ja 
laitteiden massatuotantoon tarkoitetut 
tuotantolaitokset EU:ssa; vi) kriittisten 
hyödykkeiden toimittaminen ja varastointi 
unionissa julkisia toimijoita, yrityksiä tai 
kuluttajia varten; vii) unionin ja sen 
jäsenvaltioiden turvallisuuden kannalta 



AM\1212309FI.docx 75/166 PE657.168v01-00

FI

kriittiset teknologiat ja hyödykkeet, kuten 
puolustus- ja avaruusala ja 
kyberturvallisuus, sekä neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 428/2009 2 artiklan 1 
kohdassa määritellyt kaksikäyttötuotteet. 
Lopullisilla tuensaajilla olisi oltava 
rekisteröity toimisto jossakin jäsenvaltiossa 
ja niiden olisi toimittava unionissa siinä 
mielessä, että niillä on merkittävää 
toimintaa henkilöstön, tuotannon, 
tutkimuksen ja kehittämisen tai muun 
liiketoiminnan osalta unionissa. Myös 
sellaisten hankkeiden, jotka edistävät 
strategisten toimitusketjujen 
monipuolistamista toimimalla 
sisämarkkinoilla useilla toimipaikoilla eri 
puolilla EU:ta, olisi voitava hyötyä.

kriittiset teknologiat ja hyödykkeet, kuten 
puolustus- ja avaruusala ja 
kyberturvallisuus, sekä neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 428/2009 2 artiklan 1 
kohdassa määritellyt kaksikäyttötuotteet. 
Lopullisilla tuensaajilla olisi oltava 
rekisteröity toimisto jossakin jäsenvaltiossa 
ja niiden olisi toimittava unionissa siinä 
mielessä, että niillä on merkittävää 
toimintaa henkilöstön, tuotannon, 
tutkimuksen ja kehittämisen tai muun 
liiketoiminnan osalta unionissa. Myös 
sellaisten hankkeiden, jotka edistävät 
strategisten toimitusketjujen 
monipuolistamista toimimalla 
sisämarkkinoilla useilla toimipaikoilla eri 
puolilla EU:ta, olisi voitava hyötyä.

Or. en

Tarkistus 93
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Strategisten eurooppalaisten 
investointien ikkuna olisi kohdennettava 
myös unioniin sijoittautuneisiin ja siellä 
toimiviin toimittajiin, joiden toiminnalla on 
strategista merkitystä unionille ja jotka 
tarvitsisivat pitkäaikaisia investointeja tai 
jotka kuuluvat ulkomaisten suorien 
sijoitusten seurantamekanismin piiriin. 
Lisäksi Euroopan yhteistä etua koskevien 
tärkeiden hankkeiden olisi erityisesti 
pystyttävä hyötymään strategisten 
eurooppalaisten investointien ikkunasta.

(29) Strategisten eurooppalaisten 
investointien ikkuna olisi kohdennettava 
myös unioniin sijoittautuneisiin ja siellä 
toimiviin toimittajiin, joiden toiminnalla on 
strategista merkitystä unionille ja jotka 
tarvitsisivat pitkäaikaisia investointeja tai 
jotka kuuluvat ulkomaisten suorien 
sijoitusten seurantamekanismin piiriin. 
Lisäksi Euroopan yhteistä etua koskevien 
tärkeiden hankkeiden, jotka ovat unionin 
ilmasto- ja ympäristötavoitteiden mukaisia 
ja joissa otetaan erityisesti huomioon 
asetus (EU) 2020/8521 a  ja niiden 
täytäntöönpanon avoimuuden lisääminen, 
olisi erityisesti pystyttävä hyötymään 
strategisten eurooppalaisten investointien 
ikkunasta.
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_________________
1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2020/852, annettu 18 päivänä 
kesäkuuta 2020, kestävää sijoittamista 
helpottavasta kehyksestä ja asetuksen 
(EU) 2019/2088 muuttamisesta (EUVL L 
198, 22.6.2020, s. 13).

Or. en

Tarkistus 94
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Strategisten eurooppalaisten 
investointien ikkuna olisi kohdennettava 
myös unioniin sijoittautuneisiin ja siellä 
toimiviin toimittajiin, joiden toiminnalla on 
strategista merkitystä unionille ja jotka 
tarvitsisivat pitkäaikaisia investointeja tai 
jotka kuuluvat ulkomaisten suorien 
sijoitusten seurantamekanismin piiriin. 
Lisäksi Euroopan yhteistä etua koskevien 
tärkeiden hankkeiden olisi erityisesti 
pystyttävä hyötymään strategisten 
eurooppalaisten investointien ikkunasta.

(29) Strategisten eurooppalaisten 
investointien ikkuna olisi kohdennettava 
myös unioniin sijoittautuneisiin ja siellä 
toimiviin toimittajiin, joiden toiminnalla on 
strategista merkitystä unionille ja jotka 
tarvitsisivat pitkäaikaisia investointeja tai 
jotka kuuluvat ulkomaisten suorien 
sijoitusten seurantamekanismin piiriin. 
Lisäksi Euroopan yhteistä etua koskevien 
tärkeiden hankkeiden olisi erityisesti 
pystyttävä hyötymään strategisten 
eurooppalaisten investointien ikkunasta. 
Strategisten eurooppalaisten investointien 
ikkunalla olisi myös tuettava strategista 
yhteistyötä teollisuuskumppaneiden ja 
tutkimustoimijoiden välillä. Tällä 
vahvistetaan InvestEU:n ja Horisontti 
Eurooppa -puiteohjelman välistä 
synergiaa.

Or. en

Tarkistus 95
Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, 
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Strategisten eurooppalaisten 
investointien ikkuna olisi kohdennettava 
myös unioniin sijoittautuneisiin ja siellä 
toimiviin toimittajiin, joiden toiminnalla on 
strategista merkitystä unionille ja jotka 
tarvitsisivat pitkäaikaisia investointeja tai 
jotka kuuluvat ulkomaisten suorien 
sijoitusten seurantamekanismin piiriin. 
Lisäksi Euroopan yhteistä etua koskevien 
tärkeiden hankkeiden olisi erityisesti 
pystyttävä hyötymään strategisten 
eurooppalaisten investointien ikkunasta.

(29) Strategisten eurooppalaisten 
investointien ikkuna olisi kohdennettava 
myös unioniin sijoittautuneisiin ja siellä 
toimiviin toimittajiin, joiden toiminnalla on 
strategista merkitystä unionille, jotka eivät 
uhkaa unionin turvallisuus- ja 
puolustusetuja ja jotka tarvitsisivat 
pitkäaikaisia investointeja tai jotka 
kuuluvat ulkomaisten suorien sijoitusten 
seurantamekanismin piiriin. Lisäksi 
Euroopan yhteistä etua koskevien tärkeiden 
hankkeiden olisi erityisesti pystyttävä 
hyötymään strategisten eurooppalaisten 
investointien ikkunasta.

Or. en

Tarkistus 96
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(29 a) Strategisten eurooppalaisten 
investointien ikkunan lisääminen on 
välttämätöntä covid-19-taudin 
maailmanlaajuisen puhkeamisen ja sen 
ihmisten elämään kohdistuvien 
vaikutusten vuoksi. Sen olisi edistettävä 
kestävää talouden elpymistä ja lisättävä 
häiriönsietokykyä ja samalla 
varmistettava kaikkien InvestEU-
ohjelmasta tuettujen investointien tiukka 
täydentävyys.

Or. en
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Tarkistus 97
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica, Morten 
Petersen, Valérie Hayer, Martina Dlabajová

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) InvestEU:n olisi myös tuettava 
rahoitusta, jolla synnytetään investointeja 
oikeudenmukaisen siirtymän tukialueille.

(30) InvestEU:n olisi myös tuettava 
rahoitusta, jolla synnytetään investointeja 
oikeudenmukaisen siirtymän tukialueille, 
sekä kyseisten alueiden mahdollisuutta 
hyötyä erityisestä teknisestä tuesta 
InvestEU-neuvontakeskuksen kautta.

Or. en

Tarkistus 98
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) InvestEU:n olisi myös tuettava 
rahoitusta, jolla synnytetään investointeja 
oikeudenmukaisen siirtymän tukialueille.

(30) InvestEU:n olisi myös tuettava 
rahoitusta, jolla synnytetään investointeja 
oikeudenmukaisen siirtymän tukialueille, 
erityisesti energiatehokkuuden ja 
uusiutuvien energialähteiden alalla.

Or. en

Tarkistus 99
Ivo Hristov

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) InvestEU:n olisi myös tuettava (30) InvestEU:n olisi myös tuettava 
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rahoitusta, jolla synnytetään investointeja 
oikeudenmukaisen siirtymän tukialueille.

rahoitusta, jolla synnytetään kestäviä 
investointeja oikeudenmukaisen siirtymän 
tukialueille.

Or. en

Tarkistus 100
Paolo Borchia

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) Komission olisi tarvittaessa 
kuultava EIP-ryhmän lisäksi muiden 
mahdollisten toteutuskumppaneiden 
näkemyksiä investointisuuntaviivoista, 
ilmastoseurantajärjestelmästä sekä 
kestävyysarviointia koskevista 
ohjeasiakirjoista ja yhteisistä menetelmistä, 
jotta voidaan varmistaa osallistavuus ja 
toimintakyky siihen asti, kunnes 
hallintoelimet on perustettu, minkä jälkeen 
toteuttamiskumppaneiden osallistuminen 
olisi toteutettava InvestEU-ohjelman 
neuvottelukunnan ja johtokunnan 
puitteissa.

(35) Komission olisi tarvittaessa 
kuultava EIP-ryhmän lisäksi muiden 
mahdollisten toteutuskumppaneiden 
näkemyksiä investointisuuntaviivoista sekä 
kestävyysarviointia koskevista 
ohjeasiakirjoista ja yhteisistä menetelmistä, 
jotta voidaan varmistaa osallistavuus ja 
toimintakyky siihen asti, kunnes 
hallintoelimet on perustettu, minkä jälkeen 
toteuttamiskumppaneiden osallistuminen 
olisi toteutettava InvestEU-ohjelman 
neuvottelukunnan ja johtokunnan 
puitteissa.

Or. en

Tarkistus 101
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

(40) InvestEU-rahaston perustana oleva 
EU:n takuu olisi toteutettava siten, että 
komissio toimii välillisesti 
toteutuskumppaneiden avulla, jotka 
tavoittavat tarvittaessa rahoituksenvälittäjät 

(40) InvestEU-rahaston perustana oleva 
EU:n takuu olisi toteutettava siten, että 
komissio toimii välillisesti 
toteutuskumppaneiden avulla, jotka 
tavoittavat tarvittaessa rahoituksenvälittäjät 



PE657.168v01-00 80/166 AM\1212309FI.docx

FI

ja rahoituksen lopulliset saajat. 
Toteutuskumppaneiden valinnan olisi 
oltava avointa eikä siinä saisi olla 
eturistiriitoja. Komission olisi tehtävä 
kunkin toteutuskumppanin kanssa 
takuusopimus takuukapasiteetin 
myöntämisestä InvestEU-rahastosta, jotta 
voidaan tukea rahoitus- ja 
investointitoimia, jotka täyttävät InvestEU-
rahaston tukikelpoisuusperusteet ja 
edistävät sen tavoitteiden saavuttamista. 
EU:n takuuseen liittyvä riskinhallinta ei 
saisi haitata toteutuskumppaneiden suoraa 
hyötymistä EU:n takuusta. Kun takuu 
myönnetään EU-osiosta 
toteutuskumppaneille, niiden olisi oltava 
täysin vastuussa koko 
investointiprosessista sekä rahoitus- tai 
investointitoimiin liittyvästä due diligence 
-arvioinnista. InvestEU-rahastosta olisi 
tuettava hankkeita, joilla on yleensä 
korkeampi riskiprofiili kuin 
toteutuskumppaneiden tavanomaisilla 
toimilla tuetuilla hankkeilla ja joita muut 
julkiset tai yksityiset lähteet eivät ilman 
InvestEU-rahaston tukea olisi voineet 
toteuttaa EU:n takuun käyttöaikana 
lainkaan tai samassa laajuudessa. Kun on 
kyse strategisten eurooppalaisten 
investointien ikkunaan kuuluvista, sen 
tavoitteita palvelevista rahoitus- ja 
investointitoimista, täydentävyyskriteeriin 
voidaan kuitenkin soveltaa 
erityisedellytyksiä.

ja rahoituksen lopulliset saajat. 
Toteutuskumppaneiden valinnan olisi 
oltava avointa eikä siinä saisi olla 
eturistiriitoja. Komission olisi tehtävä 
kunkin toteutuskumppanin kanssa 
takuusopimus takuukapasiteetin 
myöntämisestä InvestEU-rahastosta, jotta 
voidaan tukea rahoitus- ja 
investointitoimia, jotka täyttävät InvestEU-
rahaston tukikelpoisuusperusteet ja 
edistävät sen tavoitteiden saavuttamista. 
EU:n takuuseen liittyvä riskinhallinta ei 
saisi haitata toteutuskumppaneiden suoraa 
hyötymistä EU:n takuusta. Kun takuu 
myönnetään EU-osiosta 
toteutuskumppaneille, niiden olisi oltava 
täysin vastuussa koko 
investointiprosessista sekä rahoitus- tai 
investointitoimiin liittyvästä due diligence 
-arvioinnista. InvestEU-rahastosta olisi 
tuettava hankkeita, joilla on yleensä 
korkeampi riskiprofiili kuin 
toteutuskumppaneiden tavanomaisilla 
toimilla tuetuilla hankkeilla ja joita muut 
julkiset tai yksityiset lähteet eivät ilman 
InvestEU-rahaston tukea olisi voineet 
toteuttaa EU:n takuun käyttöaikana 
lainkaan tai samassa laajuudessa.

Or. en

Tarkistus 102
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti Tarkistus

(47) Investointikomitean olisi (47) Investointikomitean olisi 
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perustamisestaan alkaen vastattava myös 
asetuksen (EU) 2015/1017 nojalla 
tapahtuvasta EU:n takuun myöntämisestä 
rahoitus- ja investointitoimille, jotta 
vältetään tilanne, jossa samankaltaiset 
rinnakkaiset rakenteet arvioivat EU:n 
takuun käyttöä koskevia ehdotuksia.

perustamisestaan alkaen vastattava myös 
asetuksen (EU) 2015/1017 nojalla 
tapahtuvasta EU:n takuun myöntämisestä 
rahoitus- ja investointitoimille, jotta 
vältetään tilanne, jossa samankaltaiset 
rinnakkaiset rakenteet arvioivat EU:n 
takuun käyttöä koskevia ehdotuksia, ja 
kuultava ilmasto-, ympäristö- ja 
kansalaisjärjestöjen asiantuntijoita.

Or. en

Tarkistus 103
Paolo Borchia

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 49 kappale

Komission teksti Tarkistus

(49) Valitessaan toteutuskumppaneita 
InvestEU-rahaston käyttöön komission 
olisi otettava huomioon vastapuolen kyky 
saavuttaa InvestEU-rahaston tavoitteet ja 
osallistua omilla varoillaan, jotta voidaan 
varmistaa riittävä maantieteellinen 
kattavuus ja monipuolisuus, houkutella 
yksityisiä sijoittajia ja hajauttaa riskejä 
riittävästi sekä tarjota ratkaisuja, joilla 
puututaan markkinoiden 
toimintapuutteisiin ja optimaalista 
heikompiin investointitilanteisiin. Kun 
otetaan huomioon perussopimuksiin 
perustuva EIP-ryhmän asema, sen 
valmiudet toimia kaikissa jäsenvaltioissa ja 
kokemukset, joita nykyisistä 
rahoitusvälineistä ja ESIR-rahastosta on 
saatu, EIP-ryhmän olisi edelleen pysyttävä 
InvestEU-rahaston EU-osiossa 
etuoikeutettuna toteutuskumppanina. EIP-
ryhmän lisäksi kansallisten 
kehityspankkien tai -laitosten olisi voitava 
tarjota täydentävää 
rahoitustuotevalikoimaa, sillä niiden 
kokemuksesta ja valmiuksista kansallisella 
ja alueellisella tasolla voisi olla hyötyä 
julkisten varojen vaikutuksen 

(49) Valitessaan toteutuskumppaneita 
InvestEU-rahaston käyttöön komission 
olisi otettava huomioon vastapuolen kyky 
saavuttaa InvestEU-rahaston tavoitteet ja 
osallistua omilla varoillaan, jotta voidaan 
varmistaa riittävä maantieteellinen 
kattavuus ja monipuolisuus, houkutella 
yksityisiä sijoittajia ja hajauttaa riskejä 
riittävästi sekä tarjota ratkaisuja, joilla 
puututaan markkinoiden 
toimintapuutteisiin ja optimaalista 
heikompiin investointitilanteisiin. Kun 
otetaan huomioon perussopimuksiin 
perustuva EIP-ryhmän asema, sen 
valmiudet toimia kaikissa jäsenvaltioissa ja 
kokemukset, joita nykyisistä 
rahoitusvälineistä on saatu, EIP-ryhmän 
olisi edelleen pysyttävä InvestEU-rahaston 
EU-osiossa etuoikeutettuna 
toteutuskumppanina. EIP-ryhmän lisäksi 
kansallisten kehityspankkien tai -laitosten 
olisi voitava tarjota täydentävää 
rahoitustuotevalikoimaa, sillä niiden 
kokemuksesta ja valmiuksista kansallisella 
ja alueellisella tasolla voisi olla hyötyä 
julkisten varojen vaikutuksen 
maksimoimisessa unionin koko alueella ja 
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maksimoimisessa unionin koko alueella ja 
hankkeiden oikeudenmukaisen 
maantieteellisen tasapainon 
varmistamisessa. InvestEU-ohjelma olisi 
toteutettava siten, että edistetään 
yhdenvertaisia toimintamahdollisuuksia 
pienemmille ja uudemmille 
kehityspankeille ja -laitoksille. Lisäksi 
muiden kansainvälisten rahoituslaitosten 
olisi voitava tulla toteutuskumppaneiksi, 
erityisesti jos ne voivat tietyissä 
jäsenvaltioissa tarjota suhteellista etua 
erityisasiantuntemuksen ja -kokemuksen 
muodossa ja jos niiden osake-enemmistö 
on unionissa. Myös muiden yhteisöjen, 
jotka täyttävät varainhoitoasetuksessa 
asetetut vaatimukset, olisi voitava tulla 
toteutuskumppaneiksi.

hankkeiden oikeudenmukaisen 
maantieteellisen tasapainon 
varmistamisessa. InvestEU-ohjelma olisi 
toteutettava siten, että edistetään 
yhdenvertaisia toimintamahdollisuuksia 
pienemmille ja uudemmille 
kehityspankeille ja -laitoksille. Lisäksi 
muiden kansainvälisten rahoituslaitosten 
olisi voitava tulla toteutuskumppaneiksi, 
erityisesti jos ne voivat tietyissä 
jäsenvaltioissa tarjota suhteellista etua 
erityisasiantuntemuksen ja -kokemuksen 
muodossa ja jos niiden osake-enemmistö 
on unionissa. Myös muiden yhteisöjen, 
jotka täyttävät varainhoitoasetuksessa 
asetetut vaatimukset, olisi voitava tulla 
toteutuskumppaneiksi.

Or. en

Tarkistus 104
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Morten Petersen, Valérie Hayer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 55 kappale

Komission teksti Tarkistus

(55) InvestEU-neuvontakeskuksen olisi 
tuettava vahvan investointihankejatkumon 
kehittämistä jokaiselle politiikkaikkunalle 
neuvonta-aloitteilla, jotka ovat EIP-ryhmän 
tai muiden neuvontakumppaneiden 
täytäntöön panemia taikka suoraan 
komission täytäntöön panemia. InvestEU-
neuvontakeskuksen olisi edistettävä 
maantieteellistä monipuolistamista unionin 
taloudelliseen, sosiaaliseen ja alueelliseen 
yhteenkuuluvuuteen liittyvien tavoitteiden 
edistämiseksi ja alueellisten erojen 
vähentämiseksi. InvestEU-
neuvontakeskuksen olisi kiinnitettävä 
erityistä huomiota pienten hankkeiden 
yhdistämiseen suuremmiksi salkuiksi. 
Komission, EIP-ryhmän ja muiden 

(55) InvestEU-neuvontakeskuksen olisi 
tuettava vahvan investointihankejatkumon 
kehittämistä jokaiselle politiikkaikkunalle 
neuvonta-aloitteilla, jotka ovat EIP-ryhmän 
tai muiden neuvontakumppaneiden 
täytäntöön panemia taikka suoraan 
komission täytäntöön panemia. InvestEU-
neuvontakeskuksen olisi edistettävä 
maantieteellistä monipuolistamista unionin 
taloudelliseen, sosiaaliseen ja alueelliseen 
yhteenkuuluvuuteen liittyvien tavoitteiden 
edistämiseksi ja alueellisten erojen 
vähentämiseksi, mukaan lukien 
mahdollisuus, että sen teknisen tuen ja 
avun jaossa asetetaan etusijalle 
kehitysalueet. InvestEU-
neuvontakeskuksen olisi kiinnitettävä 
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neuvontakumppaneiden olisi tehtävä 
tiivistä yhteistyötä tuen tehokkuuden, 
synergiaetujen ja tosiasiallisen 
maantieteellisen kattavuuden 
varmistamiseksi kaikkialla unionissa ottaen 
huomioon paikallisten 
toteutuskumppaneiden asiantuntemus ja 
paikalliset valmiudet sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 
2015/101734 perustettu Euroopan 
investointineuvontakeskus. Lisäksi 
InvestEU-neuvontakeskuksen olisi 
tarjottava keskitetty yhteyspiste 
hankekehitystuelle, jota InvestEU-
neuvontakeskus antaa viranomaisille ja 
hankkeiden toteuttajille.

erityistä huomiota pienten hankkeiden 
yhdistämiseen suuremmiksi salkuiksi. 
Komission, EIP-ryhmän ja muiden 
neuvontakumppaneiden olisi tehtävä 
tiivistä yhteistyötä tuen tehokkuuden, 
synergiaetujen ja tosiasiallisen 
maantieteellisen kattavuuden 
varmistamiseksi kaikkialla unionissa ottaen 
huomioon paikallisten 
toteutuskumppaneiden asiantuntemus ja 
paikalliset valmiudet sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 
2015/101734 perustettu Euroopan 
investointineuvontakeskus. Lisäksi 
InvestEU-neuvontakeskuksen olisi 
tarjottava keskitetty yhteyspiste 
hankekehitystuelle, jota InvestEU-
neuvontakeskus antaa viranomaisille ja 
hankkeiden toteuttajille.

_________________ _________________
34 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2015/1017, annettu 25 päivänä 
kesäkuuta 2015, Euroopan strategisten 
investointien rahastosta, Euroopan 
investointineuvontakeskuksesta ja 
Euroopan investointihankeportaalista sekä 
asetusten (EU) N:o 1291/2013 ja (EU) N:o 
1316/2013 muuttamisesta – Euroopan 
strategisten investointien rahasto (EUVL L 
169, 1.7.2015, s. 1).

34 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2015/1017, annettu 25 päivänä 
kesäkuuta 2015, Euroopan strategisten 
investointien rahastosta, Euroopan 
investointineuvontakeskuksesta ja 
Euroopan investointihankeportaalista sekä 
asetusten (EU) N:o 1291/2013 ja (EU) N:o 
1316/2013 muuttamisesta – Euroopan 
strategisten investointien rahasto (EUVL L 
169, 1.7.2015, s. 1).

Or. en

Tarkistus 105
Eva Kaili, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Robert 
Hajšel, Dan Nica

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 59 kappale

Komission teksti Tarkistus

(59) InvestEU-rahaston yhteydessä 
tarvitaan hankkeiden kehittämiseen 
liittyvää tukea ja valmiuksien 
kehittämistukea laadukkaiden hankkeiden 

(59) InvestEU-rahaston yhteydessä ja 
markkinoiden toimintapuutteiden 
korjaamiseksi välineen kysyntäpuolella 
tarvitaan teknisen avun laajentamista ja 
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alullepanon edellyttämien organisatoristen 
valmiuksien ja markkinakehitystoiminnan 
kehittämistä varten. Tällainen tuki olisi 
kohdennettava myös rahoituksenvälittäjiin, 
jotka ovat avainasemassa, jotta 
pienyrityksiä voidaan auttaa saamaan 
rahoitusta ja hyödyntämään koko 
potentiaalinsa. Neuvontatuen tavoitteena 
on lisäksi luoda edellytykset mahdollisten 
tukikelpoisten rahoituksen saajien määrän 
lisäämiseen uusilla markkinasegmenteillä, 
erityisesti jos yksittäisten hankkeiden pieni 
koko lisää huomattavasti 
transaktiokustannuksia hanketasolla, kuten 
sosiaalisen rahoituksen ekosysteemeissä, 
mukaan lukien hyväntekeväisyysjärjestöt 
tai kulttuurialat ja luovat alat. Valmiuksien 
kehittämistuen pitäisi olla täydentävää 
tukea niiden toimien lisäksi, jotka 
toteutetaan unionin muiden, tietyt 
politiikan alat kattavien ohjelmien 
puitteissa. Olisi pyrittävä myös tukemaan 
mahdollisten hankkeiden toteuttajien, 
erityisesti paikallisten organisaatioiden ja 
viranomaisten, valmiuksien kehittämistä.

hankkeiden kehittämiseen ja 
investointiehdotusten laatimiseen liittyvää 
tukea, erityisesti jäsenvaltioissa ja alueilla, 
joilla ei ole saatavilla kansallisia 
kehityspankkeja tai teknistä 
asiantuntemusta ehdotusten 
kehittämiseksi ja investointialustojen 
muodostamiseksi, sekä valmiuksien 
kehittämistukea laadukkaiden hankkeiden 
alullepanon edellyttämien organisatoristen 
valmiuksien ja markkinakehitystoiminnan 
kehittämistä varten. Tällainen tuki olisi 
kohdennettava myös rahoituksenvälittäjiin, 
jotka ovat avainasemassa, jotta 
pienyrityksiä voidaan auttaa saamaan 
rahoitusta ja hyödyntämään koko 
potentiaalinsa. Neuvontatuen tavoitteena 
on lisäksi luoda edellytykset mahdollisten 
tukikelpoisten rahoituksen saajien määrän 
lisäämiseen uusilla markkinasegmenteillä, 
erityisesti jos yksittäisten hankkeiden pieni 
koko lisää huomattavasti 
transaktiokustannuksia hanketasolla, kuten 
sosiaalisen rahoituksen ekosysteemeissä, 
mukaan lukien hyväntekeväisyysjärjestöt 
tai kulttuurialat ja luovat alat. Valmiuksien 
kehittämistuen pitäisi olla täydentävää 
tukea niiden toimien lisäksi, jotka 
toteutetaan unionin muiden, tietyt 
politiikan alat kattavien ohjelmien 
puitteissa. Olisi pyrittävä myös tukemaan 
mahdollisten hankkeiden toteuttajien, 
erityisesti paikallisten organisaatioiden ja 
viranomaisten, valmiuksien kehittämistä.

Or. en

Tarkistus 106
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 59 kappale

Komission teksti Tarkistus

(59) InvestEU-rahaston yhteydessä (59) InvestEU-rahaston yhteydessä 
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tarvitaan hankkeiden kehittämiseen 
liittyvää tukea ja valmiuksien 
kehittämistukea laadukkaiden hankkeiden 
alullepanon edellyttämien organisatoristen 
valmiuksien ja markkinakehitystoiminnan 
kehittämistä varten. Tällainen tuki olisi 
kohdennettava myös rahoituksenvälittäjiin, 
jotka ovat avainasemassa, jotta 
pienyrityksiä voidaan auttaa saamaan 
rahoitusta ja hyödyntämään koko 
potentiaalinsa. Neuvontatuen tavoitteena 
on lisäksi luoda edellytykset mahdollisten 
tukikelpoisten rahoituksen saajien määrän 
lisäämiseen uusilla markkinasegmenteillä, 
erityisesti jos yksittäisten hankkeiden pieni 
koko lisää huomattavasti 
transaktiokustannuksia hanketasolla, kuten 
sosiaalisen rahoituksen ekosysteemeissä, 
mukaan lukien hyväntekeväisyysjärjestöt 
tai kulttuurialat ja luovat alat. Valmiuksien 
kehittämistuen pitäisi olla täydentävää 
tukea niiden toimien lisäksi, jotka 
toteutetaan unionin muiden, tietyt 
politiikan alat kattavien ohjelmien 
puitteissa. Olisi pyrittävä myös tukemaan 
mahdollisten hankkeiden toteuttajien, 
erityisesti paikallisten organisaatioiden ja 
viranomaisten, valmiuksien kehittämistä.

tarvitaan hankkeiden kehittämiseen 
liittyvää tukea ja valmiuksien 
kehittämistukea laadukkaiden hankkeiden 
alullepanon edellyttämien organisatoristen 
valmiuksien ja markkinakehitystoiminnan 
kehittämistä varten. Tällainen tuki olisi 
kohdennettava myös rahoituksenvälittäjiin, 
jotka ovat avainasemassa, jotta 
pienyrityksiä ja muita toimijoita, kuten 
yhteisöjä ja paikallisviranomaisia voidaan 
auttaa saamaan rahoitusta ja hyödyntämään 
koko potentiaalinsa erityisesti 
energiatehokkuuden ja uusiutuvan 
energian alalla. Neuvontatuen tavoitteena 
on lisäksi luoda edellytykset mahdollisten 
tukikelpoisten rahoituksen saajien määrän 
lisäämiseen uusilla markkinasegmenteillä, 
erityisesti jos yksittäisten hankkeiden pieni 
koko lisää huomattavasti 
transaktiokustannuksia hanketasolla, kuten 
sosiaalisen rahoituksen ekosysteemeissä, 
mukaan lukien hyväntekeväisyysjärjestöt 
tai kulttuurialat ja luovat alat. Valmiuksien 
kehittämistuen pitäisi olla täydentävää 
tukea niiden toimien lisäksi, jotka 
toteutetaan unionin muiden, tietyt 
politiikan alat kattavien ohjelmien 
puitteissa. Olisi pyrittävä myös tukemaan 
mahdollisten hankkeiden toteuttajien, 
erityisesti paikallisten organisaatioiden ja 
viranomaisten, valmiuksien kehittämistä.

Or. en

Tarkistus 107
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica, Morten 
Petersen, Valérie Hayer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 59 kappale

Komission teksti Tarkistus

(59) InvestEU-rahaston yhteydessä 
tarvitaan hankkeiden kehittämiseen 
liittyvää tukea ja valmiuksien 

(59) InvestEU-rahaston yhteydessä 
tarvitaan hankkeiden kehittämiseen 
liittyvää tukea ja valmiuksien 
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kehittämistukea laadukkaiden hankkeiden 
alullepanon edellyttämien organisatoristen 
valmiuksien ja markkinakehitystoiminnan 
kehittämistä varten. Tällainen tuki olisi 
kohdennettava myös rahoituksenvälittäjiin, 
jotka ovat avainasemassa, jotta 
pienyrityksiä voidaan auttaa saamaan 
rahoitusta ja hyödyntämään koko 
potentiaalinsa. Neuvontatuen tavoitteena 
on lisäksi luoda edellytykset mahdollisten 
tukikelpoisten rahoituksen saajien määrän 
lisäämiseen uusilla markkinasegmenteillä, 
erityisesti jos yksittäisten hankkeiden pieni 
koko lisää huomattavasti 
transaktiokustannuksia hanketasolla, kuten 
sosiaalisen rahoituksen ekosysteemeissä, 
mukaan lukien hyväntekeväisyysjärjestöt 
tai kulttuurialat ja luovat alat. Valmiuksien 
kehittämistuen pitäisi olla täydentävää 
tukea niiden toimien lisäksi, jotka 
toteutetaan unionin muiden, tietyt 
politiikan alat kattavien ohjelmien 
puitteissa. Olisi pyrittävä myös tukemaan 
mahdollisten hankkeiden toteuttajien, 
erityisesti paikallisten organisaatioiden ja 
viranomaisten, valmiuksien kehittämistä.

kehittämistukea laadukkaiden hankkeiden 
alullepanon edellyttämien organisatoristen 
valmiuksien ja markkinakehitystoiminnan 
kehittämistä varten. Tällainen tuki olisi 
kohdennettava myös rahoituksenvälittäjiin, 
jotka ovat avainasemassa, jotta 
pienyrityksiä voidaan auttaa saamaan 
rahoitusta ja hyödyntämään koko 
potentiaalinsa, ja siihen olisi sisällyttävä 
tekninen apu erityisesti niille 
jäsenvaltioille, joiden 
rahoitusekosysteemit ovat heikkoja. 
Neuvontatuen tavoitteena on lisäksi luoda 
edellytykset mahdollisten tukikelpoisten 
rahoituksen saajien määrän lisäämiseen 
uusilla markkinasegmenteillä, erityisesti 
jos yksittäisten hankkeiden pieni koko lisää 
huomattavasti transaktiokustannuksia 
hanketasolla, kuten sosiaalisen rahoituksen 
ekosysteemeissä, mukaan lukien 
hyväntekeväisyysjärjestöt tai kulttuurialat 
ja luovat alat. Valmiuksien kehittämistuen 
pitäisi olla täydentävää tukea niiden 
toimien lisäksi, jotka toteutetaan unionin 
muiden, tietyt politiikan alat kattavien 
ohjelmien puitteissa. Olisi pyrittävä myös 
tukemaan mahdollisten hankkeiden 
toteuttajien, erityisesti paikallisten 
organisaatioiden ja viranomaisten, 
valmiuksien kehittämistä.

Or. en

Tarkistus 108
Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, 
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 59 kappale

Komission teksti Tarkistus

(59) InvestEU-rahaston yhteydessä 
tarvitaan hankkeiden kehittämiseen 
liittyvää tukea ja valmiuksien 
kehittämistukea laadukkaiden hankkeiden 
alullepanon edellyttämien organisatoristen 

(59) InvestEU-rahaston yhteydessä 
tarvitaan hankkeiden kehittämiseen 
liittyvää tukea ja valmiuksien 
kehittämistukea laadukkaiden hankkeiden 
alullepanon edellyttämien organisatoristen 
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valmiuksien ja markkinakehitystoiminnan 
kehittämistä varten. Tällainen tuki olisi 
kohdennettava myös rahoituksenvälittäjiin, 
jotka ovat avainasemassa, jotta 
pienyrityksiä voidaan auttaa saamaan 
rahoitusta ja hyödyntämään koko 
potentiaalinsa. Neuvontatuen tavoitteena 
on lisäksi luoda edellytykset mahdollisten 
tukikelpoisten rahoituksen saajien määrän 
lisäämiseen uusilla markkinasegmenteillä, 
erityisesti jos yksittäisten hankkeiden pieni 
koko lisää huomattavasti 
transaktiokustannuksia hanketasolla, kuten 
sosiaalisen rahoituksen ekosysteemeissä, 
mukaan lukien hyväntekeväisyysjärjestöt 
tai kulttuurialat ja luovat alat. Valmiuksien 
kehittämistuen pitäisi olla täydentävää 
tukea niiden toimien lisäksi, jotka 
toteutetaan unionin muiden, tietyt 
politiikan alat kattavien ohjelmien 
puitteissa. Olisi pyrittävä myös tukemaan 
mahdollisten hankkeiden toteuttajien, 
erityisesti paikallisten organisaatioiden ja 
viranomaisten, valmiuksien kehittämistä.

valmiuksien ja markkinakehitystoiminnan 
kehittämistä varten. Tällainen tuki olisi 
kohdennettava myös rahoituksenvälittäjiin, 
jotka ovat avainasemassa, jotta pieniä ja 
keskisuuria yrityksiä voidaan auttaa 
saamaan rahoitusta ja hyödyntämään koko 
potentiaalinsa. Neuvontatuen tavoitteena 
on lisäksi luoda edellytykset mahdollisten 
tukikelpoisten rahoituksen saajien määrän 
lisäämiseen uusilla markkinasegmenteillä, 
erityisesti jos yksittäisten hankkeiden pieni 
koko lisää huomattavasti 
transaktiokustannuksia hanketasolla, kuten 
sosiaalisen rahoituksen ekosysteemeissä, 
mukaan lukien hyväntekeväisyysjärjestöt 
tai kulttuurialat ja luovat alat. Valmiuksien 
kehittämistuen pitäisi olla täydentävää 
tukea niiden toimien lisäksi, jotka 
toteutetaan unionin muiden, tietyt 
politiikan alat kattavien ohjelmien 
puitteissa. Olisi pyrittävä myös tukemaan 
mahdollisten hankkeiden toteuttajien, 
erityisesti paikallisten organisaatioiden ja 
viranomaisten, valmiuksien kehittämistä.

Or. en

Tarkistus 109
Ivo Hristov

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 59 kappale

Komission teksti Tarkistus

(59) InvestEU-rahaston yhteydessä 
tarvitaan hankkeiden kehittämiseen 
liittyvää tukea ja valmiuksien 
kehittämistukea laadukkaiden hankkeiden 
alullepanon edellyttämien organisatoristen 
valmiuksien ja markkinakehitystoiminnan 
kehittämistä varten. Tällainen tuki olisi 
kohdennettava myös rahoituksenvälittäjiin, 
jotka ovat avainasemassa, jotta 
pienyrityksiä voidaan auttaa saamaan 
rahoitusta ja hyödyntämään koko 
potentiaalinsa. Neuvontatuen tavoitteena 

(59) InvestEU-rahaston yhteydessä 
tarvitaan hankkeiden kehittämiseen 
liittyvää tukea ja valmiuksien 
kehittämistukea laadukkaiden hankkeiden 
alullepanon edellyttämien organisatoristen 
valmiuksien ja markkinakehitystoiminnan 
kehittämistä varten. Tällainen tuki olisi 
kohdennettava myös rahoituksenvälittäjiin, 
jotka ovat avainasemassa, jotta 
pienyrityksiä voidaan auttaa saamaan 
rahoitusta ja hyödyntämään koko 
potentiaalinsa. Neuvontatuen tavoitteena 
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on lisäksi luoda edellytykset mahdollisten 
tukikelpoisten rahoituksen saajien määrän 
lisäämiseen uusilla markkinasegmenteillä, 
erityisesti jos yksittäisten hankkeiden pieni 
koko lisää huomattavasti 
transaktiokustannuksia hanketasolla, kuten 
sosiaalisen rahoituksen ekosysteemeissä, 
mukaan lukien hyväntekeväisyysjärjestöt 
tai kulttuurialat ja luovat alat. 
Valmiuksien kehittämistuen pitäisi olla 
täydentävää tukea niiden toimien lisäksi, 
jotka toteutetaan unionin muiden, tietyt 
politiikan alat kattavien ohjelmien 
puitteissa. Olisi pyrittävä myös tukemaan 
mahdollisten hankkeiden toteuttajien, 
erityisesti paikallisten organisaatioiden ja 
viranomaisten, valmiuksien kehittämistä.

on lisäksi luoda edellytykset mahdollisten 
tukikelpoisten rahoituksen saajien määrän 
lisäämiseen uusilla markkinasegmenteillä, 
erityisesti jos yksittäisten hankkeiden pieni 
koko lisää huomattavasti 
transaktiokustannuksia hanketasolla, kuten 
sosiaalisen rahoituksen ekosysteemeissä tai 
kulttuurialoilla ja luovilla aloilla. 
Valmiuksien kehittämistuen pitäisi olla 
täydentävää tukea niiden toimien lisäksi, 
jotka toteutetaan unionin muiden, tietyt 
politiikan alat kattavien ohjelmien 
puitteissa. Olisi pyrittävä myös tukemaan 
mahdollisten hankkeiden toteuttajien, 
erityisesti paikallisten organisaatioiden ja 
viranomaisten, valmiuksien kehittämistä.

Or. en

Tarkistus 110
Eva Kaili, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Josianne Cutajar

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 59 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(59 a) Lisäksi pyrkimyksiä saada 
liikkeelle kansallista julkista rahoitusta 
hankkeiden käynnistämiseen pidetään 
olennaisena ja myönteisenä 
kannustimena pääoman yhdistämiselle 
erityisesti infrastruktuuri- ja rajat 
ylittävissä hankkeissa. Kannustimeksi 
jäsenvaltioiden lisärahoitukselle  
infrastruktuuri- ja rajat ylittäviin 
hankkeisiin voisi olla strategisesti tärkeää 
sallia se, että jäsenvaltiot jättäisivät 
InvestEU-hankkeisiin sijoittamansa 
määrät pois raportoinnistaan vakaus- ja 
kasvusopimuksen laskelmia varten, 
pandemian puhkeamisen jälkeen jo 
tehtyjen sopeuttamistoimien kaltaisessa 
hengessä.

Or. en
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Tarkistus 111
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 61 kappale

Komission teksti Tarkistus

(61) InvestEU:n yhteydessä olisi 
toteutettava asetuksen [Euroopan unionin 
elpymisväline] mukaisesti ja siinä 
osoitettujen määrärahojen rajoissa elpymis- 
ja palautumistoimenpiteitä, joilla voidaan 
lievittää covid-19-kriisin 
ennennäkemättömiä vaikutuksia. Tällaisia 
lisävaroja käytettäessä olisi varmistettava 
asetuksessa [Euroopan unionin 
elpymisväline] säädettyjen määräaikojen 
noudattaminen.

(61) InvestEU:n yhteydessä olisi 
toteutettava asetuksen [Euroopan unionin 
elpymisväline] mukaisesti ja siinä 
osoitettujen määrärahojen rajoissa elpymis- 
ja palautumistoimenpiteitä, joilla voidaan 
lievittää covid-19-kriisin 
ennennäkemättömiä vaikutuksia ja tarjota 
Euroopan kansalaisille pitkän aikavälin 
ympäristö- ja yhteiskunnallisia etuja, 
kuten korkealaatuisia pitkän aikavälin 
työpaikkoja ja julkista infrastruktuuria, 
muun muassa tukemalla yritysten 
kestäviä ja digitaalisia siirtymiä. Tällaisia 
lisävaroja käytettäessä olisi varmistettava 
asetuksessa [Euroopan unionin 
elpymisväline] säädettyjen määräaikojen 
noudattaminen.

Or. en

Tarkistus 112
Eva Kaili, Nicolás González Casares, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz 
Kohut, Robert Hajšel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 61 kappale

Komission teksti Tarkistus

(61) InvestEU:n yhteydessä olisi 
toteutettava asetuksen [Euroopan unionin 
elpymisväline] mukaisesti ja siinä 
osoitettujen määrärahojen rajoissa 
elpymis- ja palautumistoimenpiteitä, joilla 
voidaan lievittää covid-19-kriisin 
ennennäkemättömiä vaikutuksia. Tällaisia 

(61) Asetuksen [Euroopan unionin 
elpymisväline] mukaisesti ja siihen 
osoitettujen resurssien rajoissa olisi 
toteutettava ohjelman mukaisia elpymis- 
ja palautumistoimenpiteitä covid-19-kriisin 
ennennäkemättömiin vaikutuksiin 
puuttumiseksi ja strategisen 
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lisävaroja käytettäessä olisi varmistettava 
asetuksessa [Euroopan unionin 
elpymisväline] säädettyjen määräaikojen 
noudattaminen.

eurooppalaisen investointien ikkunan 
tavoitteiden mukaisesti tuettava pitkän 
aikavälin kasvua, laadukkaita työpaikkoja 
ja globaalia kilpailukykyä. Tällaisia 
lisävaroja käytettäessä olisi varmistettava 
asetuksessa [Euroopan unionin 
elpymisväline] säädettyjen määräaikojen 
noudattaminen.

Or. en

Tarkistus 113
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 15 alakohta

Komission teksti Tarkistus

15) ’Euroopan yhteistä etua koskevalla 
tärkeällä hankkeella’ hanketta, joka täyttää 
kaikki kriteerit, jotka on vahvistettu 
Euroopan yhteistä etua koskevia tärkeitä 
hankkeita edistävän valtiontuen 
sisämarkkinoille soveltuvuuden 
arviointiperusteista annetussa komission 
tiedonannossa (EUVL C 188, 20.6.2014, s. 
4) tai mahdollisissa myöhemmissä 
tarkistuksissa;

15) ’Euroopan yhteistä etua koskevalla 
tärkeällä hankkeella’ hanketta, joka täyttää 
kaikki kriteerit, jotka on vahvistettu 
Euroopan yhteistä etua koskevia tärkeitä 
hankkeita edistävän valtiontuen 
sisämarkkinoille soveltuvuuden 
arviointiperusteista annetussa komission 
tiedonannossa (EUVL C 188, 20.6.2014, s. 
4) tai mahdollisissa myöhemmissä 
tarkistuksissa, joka on unionin ilmasto- ja 
ympäristötavoitteiden mukainen, ottaen 
erityisesti huomioon asetus (EU) 
2020/8521 a ja niiden täytäntöönpanon 
avoimuuden lisääminen;

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

Or. en



AM\1212309FI.docx 91/166 PE657.168v01-00

FI

Tarkistus 114
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 15 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

15 a) ”Ei merkittävää haittaa” -
periaatteella tarkoitetaan asetuksen (EU) 
2020/8521 a 17 artiklassa määritellyn 
”ympäristötavoitteille aiheutuvan 
merkittävän haitan” aiheuttamisesta 
pidättäytymistä;
_________________
1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2020/852, annettu 18 päivänä 
kesäkuuta 2020, kestävää sijoittamista 
helpottavasta kehyksestä ja asetuksen 
(EU) 2019/2088 muuttamisesta (EUVL L 
198, 22.6.2020, s. 13).

Or. en

Tarkistus 115
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. InvestEU-ohjelman yleisenä 
tavoitteena on tukea unionin 
politiikkatavoitteita rahoitus- ja 
investointitoimilla, joilla edistetään:

1. InvestEU-ohjelman yleisenä 
tavoitteena on tukea unionin 
politiikkatavoitteita rahoitus- ja 
investointitoimilla, jotka ovat täysin 
unionin ilmastotavoitteiden, erityisesti 
eurooppalaisen ilmastolain 1 a, 
ilmastoneutraaliustavoitteen, asetuksessa 
(EU) 2020/8521 b  ja vihreän kehityksen 
ohjelman tavoitteissa vahvistettujen 
kriteerien sekä biologista 
monimuotoisuutta koskevien tavoitteiden 
mukaisia ja joilla edistetään:
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_________________
1 a Asetus (EU)2020/XXX puitteiden 
vahvistamisesta ilmastoneutraaliuden 
saavuttamiseksi 
1 b Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2020/852, annettu 18 päivänä 
kesäkuuta 2020, kestävää sijoittamista 
helpottavasta kehyksestä ja asetuksen 
(EU) 2019/2088 muuttamisesta (EUVL L 
198, 22.6.2020, s. 13).

Or. en

Tarkistus 116
Paolo Borchia

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) unionin talouden kasvua ja 
työllisyyttä, unionin talouden kestävyyttä 
sekä sen ympäristö- ja 
ilmastoulottuvuutta, joka myötävaikuttaa 
kestävän kehityksen tavoitteiden ja 
Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden 
saavuttamiseen sekä korkealaatuisten 
työpaikkojen luomiseen;

b) unionin talouden kasvua ja 
työllisyyttä, unionin talouden kestävyyttä 
sekä korkealaatuisten työpaikkojen 
luomista;

Or. en

Tarkistus 117
Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, 
Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica, Morten Petersen, 
Valérie Hayer

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) unionin sosiaalista 
sopeutumiskykyä, osallistavuutta ja 

c) unionin itsemääräämisoikeutta ja 
strategista riippumattomuutta, sosiaalista 
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innovatiivisuutta; sopeutumiskykyä, osallistavuutta ja 
innovatiivisuutta;

Or. en

Tarkistus 118
Ivo Hristov

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) tieteen ja teknologian kehityksen 
sekä kulttuurin ja koulutuksen edistämistä;

d) tieteen ja teknologian kehityksen 
sekä kulttuurin, koulutuksen ja osaamisen 
kehittämisen edistämistä;

Or. en

Tarkistus 119
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) unionin talouden kestävää ja 
osallistavaa elpymistä covid-19-pandemian 
aiheuttaman kriisin jälkeen, unionin 
talouden strategisten arvoketjujen 
ylläpitämistä ja vahvistamista sekä 
unionille strategisesti tärkeän toiminnan 
ylläpitämistä ja lujittamista kriittisen 
infrastruktuurin, muutokseen johtavan 
teknologian, mullistavien innovaatioiden ja 
yritysten ja kuluttajien tarvitsemien 
hyödykkeiden osalta.

g) unionin talouden kestävää ja 
osallistavaa elpymistä covid-19-pandemian 
aiheuttaman kriisin jälkeen, joka on täysin 
unionin ilmastotavoitteiden, erityisesti 
eurooppalaisen ilmastolain1 a, 
ilmastoneutraaliustavoitteen, asetuksessa 
(EU) 2020/8521 b vahvistettujen kriteerien 
ja vihreän kehityksen ohjelman 
tavoitteiden sekä biologista 
monimuotoisuutta koskevien tavoitteiden 
mukainen, jotta voidaan ylläpitää ja 
vahvistaa talouden strategisia arvoketjuja, 
ilmastollista ja digitaalista siirtymää, 
liitteessä V a (uusi) määriteltyjä 
häiriönsietokykyä lisääviä investointeja 
sekä unionille strategisesti tärkeän 
toiminnan ylläpitämistä ja lujittamista 
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kriittisen infrastruktuurin, muutokseen 
johtavan teknologian, mullistavien 
innovaatioiden ja hyödykkeiden osalta.

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

Or. en

Tarkistus 120
Ivo Hristov

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) unionin talouden kestävää ja 
osallistavaa elpymistä covid-19-pandemian 
aiheuttaman kriisin jälkeen, unionin 
talouden strategisten arvoketjujen 
ylläpitämistä ja vahvistamista sekä 
unionille strategisesti tärkeän toiminnan 
ylläpitämistä ja lujittamista kriittisen 
infrastruktuurin, muutokseen johtavan 
teknologian, mullistavien innovaatioiden ja 
yritysten ja kuluttajien tarvitsemien 
hyödykkeiden osalta.

g) unionin talouden kestävää ja 
osallistavaa elpymistä covid-19-pandemian 
aiheuttaman kriisin jälkeen, unionin 
talouden strategisten arvoketjujen 
ylläpitämistä ja vahvistamista sekä 
unionille strategisesti tärkeän toiminnan 
ylläpitämistä ja lujittamista kriittisen 
infrastruktuurin, mukaan lukien 
kyberturvallisuusteknologia ja -tutkimus 
ja riskien ehkäiseminen osana 5G-
verkkojen käyttöönottoa,  muutokseen 
johtavan teknologian, mullistavien 
innovaatioiden ja yritysten ja kuluttajien 
tarvitsemien hyödykkeiden osalta.

Or. en

Tarkistus 121
Eva Kaili, Nicolás González Casares, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz 
Kohut, Robert Hajšel, Dan Nica, Josianne Cutajar
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) unionin talouden kestävää ja 
osallistavaa elpymistä covid-19-pandemian 
aiheuttaman kriisin jälkeen, unionin 
talouden strategisten arvoketjujen 
ylläpitämistä ja vahvistamista sekä 
unionille strategisesti tärkeän toiminnan 
ylläpitämistä ja lujittamista kriittisen 
infrastruktuurin, muutokseen johtavan 
teknologian, mullistavien innovaatioiden ja 
yritysten ja kuluttajien tarvitsemien 
hyödykkeiden osalta.

g) unionin talouden kestävää ja 
osallistavaa elpymistä covid-19-pandemian 
aiheuttaman kriisin jälkeen, unionin 
talouden strategisten arvoketjujen 
ylläpitämistä ja vahvistamista sekä 
unionille strategisesti tärkeän toiminnan 
ylläpitämistä ja lujittamista kriittisen 
infrastruktuurin, innovaatioekosysteemien 
teknologiayrittäjyyden kehittämistä varten 
muutokseen johtavan teknologian 
rakentamisen ja teknologian siirron 
alalla, mullistavien innovaatioiden ja 
yritysten ja kuluttajien tarvitsemien 
hyödykkeiden osalta.

Or. en

Tarkistus 122
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica, Morten 
Petersen, Valérie Hayer, Martina Dlabajová

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) unionin talouden kestävää ja 
osallistavaa elpymistä covid-19-pandemian 
aiheuttaman kriisin jälkeen, unionin 
talouden strategisten arvoketjujen 
ylläpitämistä ja vahvistamista sekä 
unionille strategisesti tärkeän toiminnan 
ylläpitämistä ja lujittamista kriittisen 
infrastruktuurin, muutokseen johtavan 
teknologian, mullistavien innovaatioiden ja 
yritysten ja kuluttajien tarvitsemien 
hyödykkeiden osalta.

g) unionin talouden ja erityisesti pk-
yritysten kestävää ja osallistavaa elpymistä 
covid-19-pandemian aiheuttaman kriisin 
jälkeen, unionin talouden teollisten 
ekosysteemien ja strategisten arvoketjujen 
ylläpitämistä ja vahvistamista sekä 
unionille strategisesti tärkeän toiminnan 
luomista, ylläpitämistä ja lujittamista 
raaka-aineiden, kriittisen infrastruktuurin, 
muutokseen johtavan teknologian, 
mullistavien innovaatioiden ja yritysten ja 
kuluttajien tarvitsemien hyödykkeiden 
osalta.



PE657.168v01-00 96/166 AM\1212309FI.docx

FI

Or. en

Tarkistus 123
Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, 
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) unionin talouden kestävää ja 
osallistavaa elpymistä covid-19-pandemian 
aiheuttaman kriisin jälkeen, unionin 
talouden strategisten arvoketjujen 
ylläpitämistä ja vahvistamista sekä 
unionille strategisesti tärkeän toiminnan 
ylläpitämistä ja lujittamista kriittisen 
infrastruktuurin, muutokseen johtavan 
teknologian, mullistavien innovaatioiden ja 
yritysten ja kuluttajien tarvitsemien 
hyödykkeiden osalta.

g) unionin talouden kestävää, 
oikeasuhteista ja osallistavaa elpymistä 
covid-19-pandemian aiheuttaman kriisin 
jälkeen, unionin talouden strategisten 
arvoketjujen ylläpitämistä ja vahvistamista 
sekä unionille strategisesti tärkeän 
toiminnan ylläpitämistä ja lujittamista 
kriittisen infrastruktuurin, muutokseen 
johtavan teknologian, mullistavien 
innovaatioiden ja yritysten ja kuluttajien 
tarvitsemien hyödykkeiden osalta.

Or. en

Tarkistus 124
Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, 
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) pk-yritysten ja pienten midcap-
yritysten rahoituksen saannin ja 
saatavuuden parantaminen ja tällaisten 
yritysten maailmanlaajuisen kilpailukyvyn 
lisääminen;

c) pk-yritysten ja pienten midcap-
yritysten rahoituksen saannin ja 
saatavuuden parantaminen ja tällaisten 
yritysten maailmanlaajuisen kilpailukyvyn 
lisääminen 7 artiklan 1 kohdan c 
alakohdassa tarkoitetuilla osa-alueilla;

Or. en
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Tarkistus 125
Eva Kaili, Nicolás González Casares, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, 
Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Dan Nica

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) pk-yritysten ja pienten midcap-
yritysten rahoituksen saannin ja 
saatavuuden parantaminen ja tällaisten 
yritysten maailmanlaajuisen kilpailukyvyn 
lisääminen;

c) startup-yritysten, pk-yritysten ja 
pienten midcap-yritysten rahoituksen 
saannin ja saatavuuden parantaminen ja 
tällaisten yritysten maailmanlaajuisen 
kilpailukyvyn lisääminen;

Or. en

Tarkistus 126
Paolo Borchia

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) pk-yritysten ja pienten midcap-
yritysten rahoituksen saannin ja 
saatavuuden parantaminen ja tällaisten 
yritysten maailmanlaajuisen kilpailukyvyn 
lisääminen;

c) pk-yritysten rahoituksen saannin ja 
saatavuuden parantaminen ja tällaisten 
yritysten maailmanlaajuisen kilpailukyvyn 
lisääminen;

Or. en

Tarkistus 127
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
3 artikla –  2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) rahoitus- ja investointitoimien 
tukeminen 7 artiklan 1 kohdan e 
alakohdassa tarkoitetuilla osa-alueilla 

e) rahoitus- ja investointitoimien 
tukeminen 7 artiklan 1 kohdan e 
alakohdassa tarkoitetuilla osa-alueilla 
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unionin ja sen talouden strategisen 
riippumattomuuden ylläpitämiseksi ja 
vahvistamiseksi.

unionin ja sen talouden strategisen 
riippumattomuuden ja kestävyyden 
ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi energia- 
ja ilmastolainsäädännön sekä vuosien 
2030 ja 2050 energia- ja 
ilmastotavoitteiden, Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarin, vihreän siirtymän ja 
digitaalisen muutoksen tavoitteiden, 
teknologisen riippumattomuuden, 
kestävän ja osallistavan kasvun, 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden sekä laadukkaiden 
työpaikkojen luomisen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 128
Eva Kaili, Nicolás González Casares, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz 
Kohut, Robert Hajšel

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) rahoitus- ja investointitoimien 
tukeminen 7 artiklan 1 kohdan e 
alakohdassa tarkoitetuilla osa-alueilla 
unionin ja sen talouden strategisen 
riippumattomuuden ylläpitämiseksi ja 
vahvistamiseksi.

e) rahoitus- ja investointitoimien, 
mukaan lukien pääomasijoitusten ja 
riskipääomasijoitusten rahoitus, 
tukeminen 7 artiklan 1 kohdan e 
alakohdassa tarkoitetuilla osa-alueilla 
unionin ja sen talouden strategisen 
riippumattomuuden ja globaalin 
kilpailukyvyn ylläpitämiseksi ja 
vahvistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 129
Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, 
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – e alakohta
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Komission teksti Tarkistus

e) rahoitus- ja investointitoimien 
tukeminen 7 artiklan 1 kohdan e 
alakohdassa tarkoitetuilla osa-alueilla 
unionin ja sen talouden strategisen 
riippumattomuuden ylläpitämiseksi ja 
vahvistamiseksi.

e) rahoitus- ja investointitoimien 
tukeminen 7 artiklan 1 kohdan e 
alakohdassa tarkoitetuilla osa-alueilla 
unionin ja sen talouden häiriönsietokyvyn 
ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 130
Robert Hajšel, Eva Kaili, Łukasz Kohut, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás 
González Casares

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

Komission teksti Tarkistus

e a) rahoituksen saatavuuden 
lisäämisen sellaisille yrityksille ja pk-
yrityksille, jotka edistävät ilmasto- ja 
energiatavoitteita tai jotka noudattavat 
taksonomiaa ja tukevat ilmaston 
neutraaliutta vuoteen 2050 mennessä 
koskevaa tavoitetta.

Or. en

Tarkistus 131
Robert Hajšel, Eva Kaili, Łukasz Kohut, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás 
González Casares

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

Komission teksti Tarkistus

e b) rahoituksen saatavuuden 
lisäämisen sellaisille yrityksille ja pk-
yrityksille, jotka sitoutuvat säilyttämään 
tai luomaan kestäviä ja laadukkaita 
työpaikkoja unioniin sijoittuvassa 
toiminnassaan ja samalla säilyttämään ja 
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laajentamaan työllistymismahdollisuuksia 
sosiaalisen syrjäytymisen välttämiseksi;

Or. en

Tarkistus 132
Robert Hajšel, Eva Kaili, Łukasz Kohut, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás 
González Casares

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – e c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e c) yritykset, jotka on rekisteröity 
maissa, jotka sisältyvät veroasioissa 
yhteistyöhaluttomia lainkäyttöalueita 
koskevaan EU:n luetteloon, eivät voi 
saada taloudellista tukea.

Or. en

Tarkistus 133
Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, 
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäljempänä 8 artiklan 1 kohdan a 
alakohdassa tarkoitettua EU-osiota varten 
EU:n takuu on 75 153 850 000 euroa 
(käypinä hintoina). Sen rahoitusaste on 
45 prosenttia. Tästä rahoitusasteesta 
johtuvaa rahoitusta laskettaessa otetaan 
huomioon myös 34 artiklan 3 kohdan 
ensimmäisen alakohdan a alakohdassa 
tarkoitettu määrä.

1. Jäljempänä 8 artiklan 1 kohdan a 
alakohdassa tarkoitettua EU-osiota varten 
EU:n takuu on 75 153 860 000 euroa 
(käypinä hintoina). Sen rahoitusaste on 
45 prosenttia. Tästä rahoitusasteesta 
johtuvaa rahoitusta laskettaessa otetaan 
huomioon myös 34 artiklan 3 kohdan 
ensimmäisen alakohdan a alakohdassa 
tarkoitettu määrä.

(Tarvitaan johdonmukaisuuden 
säilyttämiseksi liitteessä 1 annettujen 
lukujen kanssa.)
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Or. en

Tarkistus 134
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevan 1 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetusta määrästä 
31 153 850 000 euroa (käypinä hintoina) 
osoitetaan asetuksen [EURI] 2 artiklassa 
tarkoitettujen toimenpiteiden 
täytäntöönpanotoimiin 3 artiklan 2 kohdan 
e alakohdassa tarkoitettuja tavoitteita 
varten.

Edellä olevan 1 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetusta määrästä 
31 153 850 000 euroa (käypinä hintoina) 
osoitetaan asetuksen [EURI] 2 artiklassa 
tarkoitettujen toimenpiteiden 
täytäntöönpanotoimiin 3 artiklan 2 kohdan 
e alakohdassa tarkoitettuja tavoitteita 
varten. Määrää osoitettaessa olisi 
asetettava etusijalle aloitteet, joilla 
edistetään ihmishenkien pelastamista 
lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä 
aikavälillä, ja osoitettava vähintään 25 
prosentin osuus energiatehokkuutta ja 
uusiutuvia energialähteitä koskeviin 
hankkeisiin, jotta voidaan käynnistää 
EU:n kunnostamiseen kannustava aloite 
ja aurinkokattoaloite ja tukea sinistä 
energiaa koskevaa strategiaa, sekä 
varmistettava riittävä tuki 
ilmastohätätilan ja digitalisaation 
haasteille.

Or. en

Perustelu

Energy efficiency investments in buildings trigger multiple co-benefits including improved 
trade balance and local job creation. SMEs in particular, benefit from a boosted renovation 
market, as they contribute more than 70% of the value-added in EU’s building sector. Invest 
EU shall contribute to trigger a European renovation wave requiring annual investments of 
at least 243bn EUR, of which 15bn are needed in Europe's hospitals and schools. An annual 
90bn EUR of support from EU level is required. A European Solar Rooftop initiative is the 
cornerstone of a dynamic solar industry and would further boost local jobs and mobilize 
private capital for citizens energy to reach an installed capacity of 1050 GW by 2030. 
InvestEU shall support triggering annual investments of 70 bn EUR in solar, with cost 
reductions over time to free up amounts to be invested in the offshore renewable energy 
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strategy projects, boosting EU competitiveness and resilience.

Tarkistus 135
Massimiliano Salini, Carlos Zorrinho

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevan 1 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetusta määrästä 
31 153 850 000 euroa (käypinä hintoina) 
osoitetaan asetuksen [EURI] 2 artiklassa 
tarkoitettujen toimenpiteiden 
täytäntöönpanotoimiin 3 artiklan 2 kohdan 
e alakohdassa tarkoitettuja tavoitteita 
varten.

Edellä olevan 1 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetusta määrästä 
31 153 850 000 euroa (käypinä hintoina) 
osoitetaan asetuksen [EURI] 2 artiklassa 
tarkoitettujen toimenpiteiden 
täytäntöönpanotoimiin 3 artiklan 2 kohdan 
e alakohdassa tarkoitettuja tavoitteita 
varten. Tämä määrä olisi jaettava unionin 
talouden kestävyyttä, turvallisuutta ja 
kilpailukykyä tukevien aloitteiden kesken, 
ja samalla olisi varmistettava riittävä tuki 
ilmastolliselle siirtymälle ja digitaaliselle 
muutokselle.

Or. en

Tarkistus 136
Eva Kaili, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Robert Hajšel

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevan 1 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetusta määrästä 
31 153 850 000 euroa (käypinä hintoina) 
osoitetaan asetuksen [EURI] 2 artiklassa 
tarkoitettujen toimenpiteiden 
täytäntöönpanotoimiin 3 artiklan 2 kohdan 
e alakohdassa tarkoitettuja tavoitteita 
varten.

Edellä olevan 1 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetusta määrästä 
31 153 850 000 euroa (käypinä hintoina) 
osoitetaan asetuksen [EURI] 2 artiklassa 
tarkoitettujen toimenpiteiden 
täytäntöönpanotoimiin 3 artiklan 2 kohdan 
e alakohdassa tarkoitettuja tavoitteita 
varten ja siinä hengessä, että unionin 
talous on palautumiskykyinen, jos se on 
sekä digitalisoitu, teknisesti 
innovatiivinen että ympäristön kannalta 
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vastuullinen.

Or. en

Tarkistus 137
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevan 1 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetusta määrästä 
41 500 000 000 euroa (käypinä hintoina) 
osoitetaan asetuksen [EURI] 2 artiklassa 
tarkoitettujen toimenpiteiden 
täytäntöönpanotoimiin 3 artiklan 2 kohdan 
a–d alakohdassa tarkoitettuja tavoitteita 
varten.

Edellä olevan 1 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetusta määrästä 
41 500 000 000 euroa (käypinä hintoina) 
osoitetaan asetuksen [EURI] 2 artiklassa 
tarkoitettujen toimenpiteiden 
täytäntöönpanotoimiin 3 artiklan 2 kohdan 
a–d alakohdassa tarkoitettuja tavoitteita 
varten, samalla kun osoitetaan vähintään 
25 prosentin osuus energiatehokkuutta ja 
uusiutuvia energialähteitä koskeviin 
hankkeisiin.

Or. en

Perustelu

Energy efficiency investments in buildings trigger multiple co-benefits including improved 
trade balance and local job creation. SMEs in particular, benefit from a boosted renovation 
market, as they contribute more than 70% of the value-added in EU’s building sector. Invest 
EU shall contribute to trigger a European renovation wave requiring annual investments of 
at least 243bn EUR, of which 15bn are needed in Europe's hospitals and schools. An annual 
90bn EUR of support from EU level is required. A European Solar Rooftop initiative is the 
cornerstone of a dynamic solar industry and would further boost local jobs and mobilize 
private capital for citizens energy to reach an installed capacity of 1050 GW by 2030. 
InvestEU shall support triggering annual investments of 70 bn EUR in solar, with cost 
reductions over time to free up amounts to be invested in the offshore renewable energy 
strategy projects, boosting EU competitiveness and resilience..

Tarkistus 138
Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, 
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevan 1 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetusta määrästä 
41 500 000 000 euroa (käypinä hintoina) 
osoitetaan asetuksen [EURI] 2 artiklassa 
tarkoitettujen toimenpiteiden 
täytäntöönpanotoimiin 3 artiklan 2 kohdan 
a–d alakohdassa tarkoitettuja tavoitteita 
varten.

Edellä olevan 1 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetusta määrästä 
41 500 010 000 euroa (käypinä hintoina) 
osoitetaan asetuksen [EURI] 2 artiklassa 
tarkoitettujen toimenpiteiden 
täytäntöönpanotoimiin 3 artiklan 2 kohdan 
a–d alakohdassa tarkoitettuja tavoitteita 
varten.

(Tarvitaan johdonmukaisuuden 
ylläpitämiseksi liitteessä 1 annettujen 
lukujen kanssa.)

Or. en

Tarkistus 139
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EU-osiota varten tarkoitetun EU:n takuun 
ohjeellinen jakautuminen esitetään tämän 
asetuksen liitteessä I. Komissio voi 
tarvittaessa muuttaa liitteessä I tarkoitettuja 
määriä ja korottaa ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettua määrää 
enimmillään 15 prosenttia kunkin 
tavoitteen osalta. Komissio ilmoittaa 
tällaisista muutoksista Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

EU-osiota varten tarkoitetun EU:n takuun 
ohjeellinen jakautuminen esitetään tämän 
asetuksen liitteessä I ja samalla osoitetaan 
vähintään 25 prosentin osuus 
politiikkaikkunaa kohden 
energiatehokkuutta ja uusiutuvia 
energialähteitä koskeviin hankkeisiin. 
Komissio voi tarvittaessa muuttaa 
liitteessä I mainittuja määriä enimmillään 
15 prosenttia kunkin tavoitteen osalta. 
Komissio ilmoittaa tällaisista muutoksista 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Or. en

Perustelu

Energy efficiency investments in buildings trigger multiple co-benefits including improved 
trade balance and local job creation. SMEs in particular, benefit from a boosted renovation 
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market, as they contribute more than 70% of the value-added in EU’s building sector. Invest 
EU shall contribute to trigger a European renovation wave requiring annual investments of 
at least 243bn EUR, of which 15bn are needed in Europe's hospitals and schools. An annual 
90bn EUR of support from EU level is required. A European Solar Rooftop initiative is the 
cornerstone of a dynamic solar industry and would further boost local jobs and mobilize 
private capital for citizens energy to reach an installed capacity of 1050 GW by 2030. 
InvestEU shall support triggering annual investments of 70 bn EUR in solar, with cost 
reductions over time to free up amounts to be invested in the offshore renewable energy 
strategy projects, boosting EU competitiveness and resilience.

Tarkistus 140
Paolo Borchia

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) liikenne, mukaan lukien 
multimodaalinen liikenne, 
liikenneturvallisuus, johon kuuluu unionin 
tavoite, että kuolemaan johtavat 
onnettomuudet ja vakavat loukkaantumiset 
loppuvat tieliikenteessä vuoteen 2050 
mennessä, rautatie- ja tieinfrastruktuurin 
korjaaminen ja kunnossapito, energia, 
erityisesti uusiutuva energia, 
energiatehokkuus vuoden 2030 
energiapuitteiden mukaisesti, rakennusten 
kunnostushankkeet, joissa keskitytään 
energiansäästöön, ja rakennusten 
liittäminen osaksi energiaa, varastointia, 
digitalisointia ja liikennettä koskevaa 
järjestelmää, yhteenliitäntäasteen, 
digitaalisten yhteyksien ja niiden 
saatavuuden parantaminen muun muassa 
maaseutualueilla, raaka-aineiden tarjonta ja 
käsittely, avaruus, valtameret, vesi, myös 
sisävesiväylät, jätehierarkian ja 
kiertotalouden mukainen jätehuolto, luonto 
ja muu ympäristöinfrastruktuuri, 
kulttuuriperintö, matkailu, laitteet, liikkuva 
omaisuus ja sellaisten innovatiivisten 
teknologioiden käyttöönotto, jotka 
edistävät ympäristö- ja 
ilmastokestävyyteen tai yhteiskunnalliseen 
kestävyyteen liittyviä unionin tavoitteita ja 

a) liikenne, mukaan lukien 
multimodaalinen liikenne, 
liikenneturvallisuus, johon kuuluu unionin 
tavoite, että kuolemaan johtavat 
onnettomuudet ja vakavat loukkaantumiset 
loppuvat tieliikenteessä vuoteen 2050 
mennessä, rautatie- ja tieinfrastruktuurin 
korjaaminen ja kunnossapito, 
energiatehokkuus vuoden 2030 
energiapuitteiden mukaisesti, rakennusten 
kunnostushankkeet, joissa keskitytään 
energiansäästöön, ja rakennusten 
liittäminen osaksi energiaa, varastointia, 
digitalisointia ja liikennettä koskevaa 
järjestelmää, yhteenliitäntäasteen, 
digitaalisten yhteyksien ja niiden 
saatavuuden parantaminen muun muassa 
maaseutualueilla, raaka-aineiden tarjonta ja 
käsittely, avaruus, valtameret, vesi, myös 
sisävesiväylät, jätehierarkian ja 
kiertotalouden mukainen jätehuolto, luonto 
ja muu ympäristöinfrastruktuuri, 
kulttuuriperintö, matkailu, laitteet, liikkuva 
omaisuus ja sellaisten innovatiivisten 
teknologioiden käyttöönotto, jotka 
edistävät yhteiskunnalliseen kestävyyteen 
liittyviä unionin tavoitteita ja jotka 
täyttävät yhteiskunnallista kestävyyttä 
koskevat unionin normit;
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jotka täyttävät ympäristö- tai 
yhteiskunnallista kestävyyttä koskevat 
unionin normit;

Or. en

Tarkistus 141
Ivo Hristov

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) liikenne, mukaan lukien 
multimodaalinen liikenne, 
liikenneturvallisuus, johon kuuluu unionin 
tavoite, että kuolemaan johtavat 
onnettomuudet ja vakavat loukkaantumiset 
loppuvat tieliikenteessä vuoteen 2050 
mennessä, rautatie- ja tieinfrastruktuurin 
korjaaminen ja kunnossapito, energia, 
erityisesti uusiutuva energia, 
energiatehokkuus vuoden 2030 
energiapuitteiden mukaisesti, rakennusten 
kunnostushankkeet, joissa keskitytään 
energiansäästöön, ja rakennusten 
liittäminen osaksi energiaa, varastointia, 
digitalisointia ja liikennettä koskevaa 
järjestelmää, yhteenliitäntäasteen, 
digitaalisten yhteyksien ja niiden 
saatavuuden parantaminen muun muassa 
maaseutualueilla, raaka-aineiden tarjonta 
ja käsittely, avaruus, valtameret, vesi, myös 
sisävesiväylät, jätehierarkian ja 
kiertotalouden mukainen jätehuolto, luonto 
ja muu ympäristöinfrastruktuuri, 
kulttuuriperintö, matkailu, laitteet, liikkuva 
omaisuus ja sellaisten innovatiivisten 
teknologioiden käyttöönotto, jotka 
edistävät ympäristö- ja 
ilmastokestävyyteen tai yhteiskunnalliseen 
kestävyyteen liittyviä unionin tavoitteita ja 
jotka täyttävät ympäristö- tai 
yhteiskunnallista kestävyyttä koskevat 
unionin normit;

a) liikenne, mukaan lukien 
multimodaalinen liikenne, 
liikenneturvallisuus, johon kuuluu unionin 
tavoite, että kuolemaan johtavat 
onnettomuudet ja vakavat loukkaantumiset 
loppuvat tieliikenteessä vuoteen 2050 
mennessä, rautatie- ja tieinfrastruktuurin 
korjaaminen ja kunnossapito, energia, 
erityisesti uusiutuva energia, 
energiatehokkuus vuoden 2030 
energiapuitteiden mukaisesti, rakennusten 
kunnostushankkeet, joissa keskitytään 
energiansäästöön, ja rakennusten 
liittäminen osaksi energiaa, varastointia, 
digitalisointia ja liikennettä koskevaa 
järjestelmää, yhteenliitäntäasteen, 
digitaalisten yhteyksien ja niiden 
saatavuuden parantaminen 
kaupunkialueiden ja maaseudun väliseen 
digitaaliseen kahtiajakoon puuttumiseksi, 
raaka-aineiden tarjonta ja käsittely, 
avaruus, valtameret, vesi, myös 
sisävesiväylät, jätehierarkian ja 
kiertotalouden mukainen jätehuolto, luonto 
ja muu ympäristöinfrastruktuuri, 
kulttuuriperintö, matkailu, laitteet, liikkuva 
omaisuus ja sellaisten innovatiivisten 
teknologioiden käyttöönotto, jotka 
edistävät ympäristö- ja 
ilmastokestävyyteen tai yhteiskunnalliseen 
kestävyyteen liittyviä unionin tavoitteita ja 
jotka täyttävät ympäristö- tai 
yhteiskunnallista kestävyyttä koskevat 
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unionin normit;

Or. en

Tarkistus 142
Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Pietro Fiocchi, Grzegorz 
Tobiszowski, Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) pk-yritysten politiikkaikkuna, joka 
käsittää seuraavat: pääasiassa pk-yritysten, 
innovatiiviset ja kulttuurialalla ja luovilla 
aloilla toimivat pk-yritykset mukaan 
lukien, sekä pienten midcap-yritysten 
rahoituksen saanti ja saatavuus;

c) pk-yritysten politiikkaikkuna, joka 
käsittää seuraavat: pääasiassa pk-yritysten, 
innovatiiviset ja kulttuurialalla, luovilla 
aloilla ja matkailualalla toimivat pk-
yritykset mukaan lukien, sekä pienten 
midcap-yritysten rahoituksen saanti ja 
saatavuus;

Or. en

Tarkistus 143
Paolo Borchia

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) pk-yritysten politiikkaikkuna, joka 
käsittää seuraavat: pääasiassa pk-yritysten, 
innovatiiviset ja kulttuurialalla ja luovilla 
aloilla toimivat pk-yritykset mukaan 
lukien, sekä pienten midcap-yritysten 
rahoituksen saanti ja saatavuus;

c) pk-yritysten politiikkaikkuna, joka 
käsittää seuraavat: pääasiassa pk-yritysten, 
innovatiiviset ja kulttuurialalla ja luovilla 
aloilla toimivat pk-yritykset mukaan 
lukien, rahoituksen saanti ja saatavuus;

Or. en

Tarkistus 144
Paolo Borchia
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Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) sosiaalisten investointien ja 
osaamisen politiikkaikkuna, joka käsittää 
seuraavat: mikrorahoitus, 
yhteiskunnallisten yritysten rahoitus, 
yhteisötalous, sukupuolten tasa-arvon 
edistäminen, osaaminen, yleissivistävä 
koulutus, ammatillinen koulutus ja niihin 
liittyvät palvelut, sosiaalinen 
infrastruktuuri, mukaan lukien terveys- ja 
koulutusinfrastruktuuri sekä sosiaalinen ja 
opiskelija-asuntotuotanto, sosiaalinen 
innovointi, terveydenhuolto ja 
pitkäaikaishoito, osallistaminen ja 
saavutettavuus, kulttuuritoiminta ja luova 
toiminta, joilla on yhteiskunnallinen 
päämäärä, ja haavoittuvassa asemassa 
olevien henkilöiden integroiminen, 
mukaan lukien kolmansien maiden 
kansalaiset;

d) sosiaalisten investointien ja 
osaamisen politiikkaikkuna, joka käsittää 
seuraavat: mikrorahoitus, 
yhteiskunnallisten yritysten rahoitus, 
yhteisötalous, sukupuolten tasa-arvon 
edistäminen, osaaminen, yleissivistävä 
koulutus, ammatillinen koulutus ja niihin 
liittyvät palvelut, sosiaalinen 
infrastruktuuri, mukaan lukien terveys- ja 
koulutusinfrastruktuuri sekä sosiaalinen ja 
opiskelija-asuntotuotanto, sosiaalinen 
innovointi, terveydenhuolto ja 
pitkäaikaishoito, osallistaminen ja 
saavutettavuus, kulttuuritoiminta ja luova 
toiminta, joilla on yhteiskunnallinen 
päämäärä, ja haavoittuvassa asemassa 
olevien henkilöiden integroiminen;

Or. en

Tarkistus 145
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica, Morten 
Petersen, Valérie Hayer, Martina Dlabajová

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – e alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

e) strategisten eurooppalaisten 
investointien politiikkaikkuna, joka 
käsittää seuraavat: strategiset investoinnit, 
joilla tuetaan sellaisia unioniin 
sijoittautuneita ja unionissa toimivia 
lopullisia tuensaajia, joiden toiminnalla on 
strategista merkitystä unionille, erityisesti 
vihreän siirtymän ja digitaalisen 
muutoksen sekä paremman 
häiriönsietokyvyn näkökulmasta, jollakin 

e) strategisten eurooppalaisten 
investointien politiikkaikkuna, joka 
käsittää seuraavat: strategiset investoinnit, 
joilla tuetaan sellaisia unioniin 
sijoittautuneita ja unionissa toimivia 
lopullisia tuensaajia, joiden toiminnalla on 
strategista merkitystä unionille uudessa 
teollisuusstrategiassa vihreää ja 
digitaalista Eurooppaa varten kuvattujen 
painopisteiden ja 
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seuraavista osa-alueista: teollisuusekosysteemeihin perustuvan 
kehitysmallin mukaisesti. Ikkunasta olisi 
tuettava hankkeita, joilla parannetaan 
jäsenvaltioiden talouksien kilpailukykyä, 
edistetään yrittäjyyttä ja vähennetään 
riippuvuutta haavoittuvista 
toimitusketjuista vihreän siirtymän ja 
digitaalisen muutoksen näkökulmasta, 
jollakin seuraavista osa-alueista:

Or. en

Tarkistus 146
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – e alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

e) strategisten eurooppalaisten 
investointien politiikkaikkuna, joka 
käsittää seuraavat: strategiset 
investoinnit, joilla tuetaan sellaisia 
unioniin sijoittautuneita ja unionissa 
toimivia lopullisia tuensaajia, joiden 
toiminnalla on strategista merkitystä 
unionille, erityisesti vihreän siirtymän ja 
digitaalisen muutoksen sekä paremman 
häiriönsietokyvyn näkökulmasta, jollakin 
seuraavista osa-alueista:

e) jotka eivät ole osallistuneet 
rahanpesuun, terrorismin rahoitukseen, 
veronkiertoon ja joita ei ole tutkittu tai 
nostettu syytteeseen niiden vuoksi, joiden 
toiminnalla on strategista merkitystä 
unionille ja jotka ovat unionin 
ilmastoneutraaliustavoitteen ja 
eurooppalaisessa ilmastolaissa1 a ja 
asetuksessa (EU) 2020/8521 b vahvistetun 
vuoden 2030 tavoitteen mukaisia sekä 
vaalivat eurooppalaisen yhteisön 
digitaalista muutosta ja parempaa 
häiriönsietokykyä, kuten liitteessä V a 
(uusi) määritellään, jollakin seuraavista 
osa-alueista:

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

Or. en

Tarkistus 147
Massimiliano Salini, Carlos Zorrinho, Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – e alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

e) strategisten eurooppalaisten 
investointien politiikkaikkuna, joka 
käsittää seuraavat: strategiset investoinnit, 
joilla tuetaan sellaisia unioniin 
sijoittautuneita ja unionissa toimivia 
lopullisia tuensaajia, joiden toiminnalla on 
strategista merkitystä unionille, erityisesti 
vihreän siirtymän ja digitaalisen 
muutoksen sekä paremman 
häiriönsietokyvyn näkökulmasta, jollakin 
seuraavista osa-alueista:

e) strategisten eurooppalaisten 
investointien politiikkaikkuna, joka 
käsittää seuraavat: strategiset investoinnit, 
joilla tuetaan sellaisia unioniin 
sijoittautuneita ja unionissa toimivia 
lopullisia tuensaajia, mukaan lukien pk-
yritykset, joiden toiminnalla on strategista 
merkitystä unionille, erityisesti vihreän 
siirtymän ja digitaalisen muutoksen, 
paremman häiriönsietokyvyn ja unionin 
turvallisuuden näkökulmasta, jollakin 
seuraavista osa-alueista:

Or. en

Tarkistus 148
Paolo Borchia

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – e alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

e) strategisten eurooppalaisten 
investointien politiikkaikkuna, joka 
käsittää seuraavat: strategiset investoinnit, 
joilla tuetaan sellaisia unioniin 
sijoittautuneita ja unionissa toimivia 
lopullisia tuensaajia, joiden toiminnalla on 
strategista merkitystä unionille, erityisesti 
vihreän siirtymän ja digitaalisen 
muutoksen sekä paremman 
häiriönsietokyvyn näkökulmasta, jollakin 

e) strategisten eurooppalaisten 
investointien politiikkaikkuna, joka 
käsittää seuraavat: strategiset investoinnit, 
joilla tuetaan sellaisia unioniin 
sijoittautuneita ja unionissa toimivia 
lopullisia tuensaajia, joiden toiminnalla on 
strategista merkitystä unionille, erityisesti 
digitaalisen muutoksen sekä paremman 
häiriönsietokyvyn näkökulmasta, jollakin 
seuraavista osa-alueista:



AM\1212309FI.docx 111/166 PE657.168v01-00

FI

seuraavista osa-alueista:

Or. en

Tarkistus 149
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – e alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) kriittisten terveyspalvelujen 
tarjoaminen, lääkkeiden, lääkinnällisten 
laitteiden ja lääkintätarvikkeiden 
valmistus ja varastointi, terveyskriisin 
hallintavalmiuden ja 
pelastuspalvelujärjestelmän vahvistaminen;

i) kriittisten terveyspalvelujen 
tarjoaminen, lääkkeiden valmistus ja 
varastointi, jolla edistetään kriisin 
kannalta merkityksellisten tuotteiden 
kestävää ja eettistä tuotantoa, hankintaa, 
hallintaa ja ei-yksinomaista lisensointia, 
joilla varmistetaan niiden 
kohtuuhintaisuus muita unionin välineitä 
täydentäen, lääkinnälliset laitteet, 
lääkintätarvikkeet, suojavarusteet sekä 
terveyskriisin hallintavalmiuden ja 
pelastuspalvelujärjestelmän vahvistaminen 
terveydellisissä hätätilanteissa 
elintärkeiden tuotteiden laajan 
saatavuuden ja kohtuuhintaisuuden 
periaatteiden mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 150
Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Grzegorz Tobiszowski, 
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – e alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) kriittinen infrastruktuuri, olipa se 
fyysistä tai virtuaalista, mukaan lukien 
infrastruktuurielementit, jotka on 
määritelty kriittisiksi energian, liikenteen, 

ii) kriittinen infrastruktuuri, olipa se 
fyysistä tai virtuaalista, mukaan lukien 
infrastruktuurielementit, jotka on 
määritelty kriittisiksi energian, liikenteen, 
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ympäristön, terveyden, turvallisen 
digitaalisen viestinnän, 5G:n, esineiden 
internetin, verkkopalvelualustojen, 
turvallisten pilvipalveluiden, 
tietojenkäsittelyn tai tietojentallennuksen, 
maksu- ja finanssi-infrastruktuurin, 
ilmailu- ja avaruusalan, puolustuksen, 
viestinnän, tiedotusvälineiden, 
koulutuksen, vaali-infrastruktuurin ja 
uhanalaisten kohteiden osalta, sekä maa ja 
kiinteistöt, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä 
tällaisen kriittisen infrastruktuurin 
käyttämiselle;

ympäristön, terveyden, turvallisen 
digitaalisen viestinnän, 5G:n ja erittäin 
nopeiden sähköisten viestintäverkkojen, 
esineiden internetin, 
verkkopalvelualustojen, turvallisten 
pilvipalveluiden, tietojenkäsittelyn tai 
tietojentallennuksen, maksu- ja finanssi-
infrastruktuurin, ilmailu- ja avaruusalan, 
puolustuksen, viestinnän, 
tiedotusvälineiden, koulutuksen, vaali-
infrastruktuurin ja uhanalaisten kohteiden 
osalta, sekä maa ja kiinteistöt, jotka ovat 
ratkaisevan tärkeitä tällaisen kriittisen 
infrastruktuurin käyttämiselle;

Or. en

Tarkistus 151
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica, Morten 
Petersen, Valérie Hayer

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – e alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) kriittinen infrastruktuuri, olipa se 
fyysistä tai virtuaalista, mukaan lukien 
infrastruktuurielementit, jotka on 
määritelty kriittisiksi energian, liikenteen, 
ympäristön, terveyden, turvallisen 
digitaalisen viestinnän, 5G:n, esineiden 
internetin, verkkopalvelualustojen, 
turvallisten pilvipalveluiden, 
tietojenkäsittelyn tai tietojentallennuksen, 
maksu- ja finanssi-infrastruktuurin, 
ilmailu- ja avaruusalan, puolustuksen, 
viestinnän, tiedotusvälineiden, 
koulutuksen, vaali-infrastruktuurin ja 
uhanalaisten kohteiden osalta, sekä maa ja 
kiinteistöt, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä 
tällaisen kriittisen infrastruktuurin 
käyttämiselle;

ii) kriittinen infrastruktuuri, olipa se 
fyysistä tai virtuaalista, mukaan lukien 
infrastruktuurielementit, jotka on 
määritelty kriittisiksi energian, liikenteen, 
ympäristön, terveyden, turvallisen 
digitaalisen viestinnän, 5G:n, esineiden 
internetin, verkkopalvelualustojen, 
turvallisten pilvipalveluiden, 
tietojenkäsittelyn tai tietojentallennuksen, 
julkishallinnon, maksu- ja finanssi-
infrastruktuurin, ilmailu- ja avaruusalan, 
puolustuksen, viestinnän, 
tiedotusvälineiden, koulutuksen, vaali-
infrastruktuurin, uhanalaisten kohteiden, 
turvallisuuden ja asumisen osalta, sekä 
maa ja kiinteistöt, jotka ovat ratkaisevan 
tärkeitä tällaisen kriittisen infrastruktuurin 
käyttämiselle;

Or. en
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Tarkistus 152
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – e alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) kriittinen infrastruktuuri, olipa se 
fyysistä tai virtuaalista, mukaan lukien 
infrastruktuurielementit, jotka on 
määritelty kriittisiksi energian, liikenteen, 
ympäristön, terveyden, turvallisen 
digitaalisen viestinnän, 5G:n, esineiden 
internetin, verkkopalvelualustojen, 
turvallisten pilvipalveluiden, 
tietojenkäsittelyn tai tietojentallennuksen, 
maksu- ja finanssi-infrastruktuurin, 
ilmailu- ja avaruusalan, puolustuksen, 
viestinnän, tiedotusvälineiden, 
koulutuksen, vaali-infrastruktuurin ja 
uhanalaisten kohteiden osalta, sekä maa ja 
kiinteistöt, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä 
tällaisen kriittisen infrastruktuurin 
käyttämiselle;

ii) kriittinen infrastruktuuri, olipa se 
fyysistä tai virtuaalista, mukaan lukien 
infrastruktuurielementit, jotka on 
määritelty kriittisiksi energian, julkisen 
liikenteen ja aktiivisen liikkuvuuden, 
ympäristön, veden, terveyden, turvallisen 
digitaalisen viestinnän ja verkkojen, 
esineiden internetin, 
verkkopalvelualustojen, turvallisten 
pilvipalveluiden, tietojenkäsittelyn tai 
tietojentallennuksen, maksu- ja finanssi-
infrastruktuurin, ilmailu- ja avaruusalan, 
turvallisuuden, viestinnän, 
tiedotusvälineiden, koulutuksen, vaali-
infrastruktuurin ja uhanalaisten kohteiden 
osalta, sekä maa ja kiinteistöt, jotka ovat 
ratkaisevan tärkeitä tällaisen kriittisen 
infrastruktuurin käyttämiselle;

Or. en

Tarkistus 153
Eva Kaili, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Robert 
Hajšel, Dan Nica

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – e alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) kriittinen infrastruktuuri, olipa se 
fyysistä tai virtuaalista, mukaan lukien 
infrastruktuurielementit, jotka on 
määritelty kriittisiksi energian, liikenteen, 
ympäristön, terveyden, turvallisen 
digitaalisen viestinnän, 5G:n, esineiden 

ii) kriittinen infrastruktuuri, olipa se 
fyysistä, analogista tai digitaalista, 
mukaan lukien infrastruktuurielementit, 
jotka on määritelty kriittisiksi energian, 
liikenteen, ympäristön, terveyden, 
turvallisen digitaalisen viestinnän, 5G:n, 
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internetin, verkkopalvelualustojen, 
turvallisten pilvipalveluiden, 
tietojenkäsittelyn tai tietojentallennuksen, 
maksu- ja finanssi-infrastruktuurin, 
ilmailu- ja avaruusalan, puolustuksen, 
viestinnän, tiedotusvälineiden, 
koulutuksen, vaali-infrastruktuurin ja 
uhanalaisten kohteiden osalta, sekä maa ja 
kiinteistöt, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä 
tällaisen kriittisen infrastruktuurin 
käyttämiselle;

esineiden internetin, 
verkkopalvelualustojen, turvallisten reuna- 
ja pilvipalveluiden, tietojenkäsittelyn tai 
tietojentallennuksen, maksu- ja finanssi-
infrastruktuurin, ilmailu- ja avaruusalan, 
puolustuksen, viestinnän, 
tiedotusvälineiden, koulutuksen, vaali-
infrastruktuurin ja uhanalaisten kohteiden 
osalta, sekä maa ja kiinteistöt, jotka ovat 
ratkaisevan tärkeitä tällaisen kriittisen 
infrastruktuurin käyttämiselle;

Or. en

Tarkistus 154
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica, Morten 
Petersen, Valérie Hayer, Martina Dlabajová

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – e alakohta – iii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii a) kriittinen varhainen 
havaitseminen ja koordinoidut 
institutionaaliset ja taloudelliset valmiudet 
reagoida kriisiriskitilanteissa sekä 
liiketoiminnan ja palvelujen jatkuvuutta 
koskevien ratkaisujen edistäminen 
keskeisille julkisille ja yksityisille 
laitoksille ja sektorille;

Or. en

Tarkistus 155
Seán Kelly
PPE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – e alakohta – iii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii a) investoinnit uuteen avaruusalan 
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toimintaan sekä tuotantoketjun alku- että 
loppupäässä, jotta voidaan tuoda 
markkinoille kaikkein lupaavimmat 
teknologiat ja sovellukset ja näin 
varmistaa unionin avaruusteollisuuden 
kilpailukyky.

Or. en

Tarkistus 156
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – e alakohta – iii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii a) yrityksille, erityisesti pk-yrityksille 
ja yhteisöille, tarjottavat investoinnit ja 
tekninen apu niiden arvoketjujen ja 
liiketoimintamallien sietokyvyn 
parantamiseksi;

Or. en

Tarkistus 157
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – b alakohta – ii b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii b) ratkaisevat investoinnit 
uudistamiseen ja rakennusalan 
innovatiivisten ratkaisujen integrointiin, 
jotta saavutetaan kasvihuonekaasujen 
nettopäästöttömyystavoite ja erittäin 
energiatehokas ja ilmastoneutraali 
rakennusala vuoteen 2025 mennessä. 
Investoinnit, jotka edistävät jopa kahden 
miljoonan työpaikan luomista 
rakennusalalla ja johtavat puhtaaseen 
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talouteen osana Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelmaa;

Or. en

Tarkistus 158
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – b alakohta – ii b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii b) strategiset investoinnit uusiutuvia 
energialähteitä koskeviin hankkeisiin, 
joilla on suuri potentiaali edistää 
merkittävästi direktiivissä (EU) 2018/2001 
ja sen myöhemmässä tarkistuksessa 
asetettujen tavoitteiden saavuttamista, 
kun otetaan huomioon, että kaikilla 
unionin alueilla on huomattavat 
tunnistettujen uusiutuvien 
energialähteiden runsauden tuomat 
mahdollisuudet;

Or. en

Tarkistus 159
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica, Morten 
Petersen, Valérie Hayer

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – e alakohta – ii c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii c) yrittäjyyden edistämisen 
edellytyksien tukeminen, yksityisen 
sektorin kehittämisen rahoittaminen, 
mukaan lukien startup-yritykset ja pk-
yritykset, sekä klusteriverkostojen ja 
digitaalisten innovaatiokeskittymien 
verkostojen laajentaminen, 
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yksityistämisprosessit, teknologiseen 
kehitykseen sopeuttaminen ja kestävä 
alakohtainen kehitys;

Or. en

Tarkistus 160
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica, Morten 
Petersen, Valérie Hayer

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – e alakohta – ii d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii d) investoinnit ja tekninen apu 
yrittäjyystaitojen edistämiseksi sekä 
uusien startup-yritysten, pk-yritysten ja 
perheyritysten luomiseksi, jolla 
monipuolistetaan ja laajennetaan 
yrittäjyysmarkkinoita; investoinnit ja 
tekninen apu klusteriverkostojen ja 
digitaalisten innovaatiokeskittymien 
kehittämiseen koko mantereella;

Or. en

Tarkistus 161
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – e alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) edellä ii alakohdassa tarkoitetun 
kriittisen infrastruktuurin toiminnan ja 
ylläpidon kannalta olennaisten tavaroiden 
ja palvelujen tarjoaminen;

iii) edellä ii alakohdassa tarkoitetun 
kriittisen infrastruktuurin toiminnan ja 
ylläpidon kannalta olennaisten taitojen ja 
osaamisen, tavaroiden, teknologian ja 
palvelujen tarjoaminen;

Or. en
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Tarkistus 162
Massimiliano Salini, Carlos Zorrinho, Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – e alakohta – iii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iii a) investoinnit uuteen avaruusalan 
toimintaan sekä tuotantoketjun alku- että 
loppupäässä, jotta voidaan saattaa 
markkinoille kaikkein lupaavimmat 
teknologiat ja sovellukset ja näin 
varmistaa eurooppalaisen 
avaruusteollisuuden kilpailukyky;

Or. en

Tarkistus 163
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica, Morten 
Petersen, Valérie Hayer

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – e alakohta – iv alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

iv) keskeiset kehitystä vauhdittavat, 
muutosvoimaiset, vihreät ja digitaaliset 
teknologiat ja mullistavat innovaatiot, 
joihin investoiminen on unionin teollisen 
tulevaisuuden kannalta strategisesti 
tärkeää, mukaan lukien

iv) Euroopan innovatiivisen ja 
kestävän uudelleenteollistamisen 
edistäminen uudessa 
teollisuusstrategiassa vihreää ja 
digitaalista Eurooppaa varten ja 
teollisuusekosysteemeihin perustuvassa 
kehitysmallissa kuvattujen painopisteiden 
mukaisesti keskeisten kehitystä 
vauhdittavien, muutosvoimaisten, 
vihreiden ja digitaalisten teknologioiden 
ja mullistavien innovaatioiden kautta, 
joihin investoiminen on unionin teollisen 
tulevaisuuden kannalta strategisesti 
tärkeää, ottaen huomioon 
oikeudenmukaisen siirtymän periaatteen, 
mukaan lukien
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Or. en

Tarkistus 164
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – e alakohta – iv alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

iv) keskeiset kehitystä vauhdittavat, 
muutosvoimaiset, vihreät ja digitaaliset 
teknologiat ja mullistavat innovaatiot, 
joihin investoiminen on unionin teollisen 
tulevaisuuden kannalta strategisesti 
tärkeää, mukaan lukien

iv) keskeiset kehitystä vauhdittavat, 
muutosvoimaiset, vihreät ja digitaaliset 
teknologiat ja tarvittavat mullistavat 
innovaatiot, joihin investoiminen on 
unionin kestävyyden ja talouden ja myös 
sen teollisen tulevaisuuden kannalta 
strategisesti tärkeää ja tuo laajaa 
yhteiskunnallisia hyötyä, mukaan lukien

Or. en

Tarkistus 165
Massimiliano Salini, Carlos Zorrinho, Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – e alakohta – iv alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

iv) keskeiset kehitystä vauhdittavat, 
muutosvoimaiset, vihreät ja digitaaliset 
teknologiat ja mullistavat innovaatiot, 
joihin investoiminen on unionin teollisen 
tulevaisuuden kannalta strategisesti 
tärkeää, mukaan lukien

iv) keskeiset kehitystä vauhdittavat, 
muutosvoimaiset, vihreät, digitaaliset ja 
avaruusteknologiat ja mullistavat 
innovaatiot, joihin investoiminen on 
unionin teollisen tulevaisuuden kannalta 
strategisesti tärkeää, mukaan lukien

Or. en

Tarkistus 166
Paolo Borchia

Ehdotus asetukseksi
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7 artikla – 1 kohta – e alakohta – iv alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

iv) keskeiset kehitystä vauhdittavat, 
muutosvoimaiset, vihreät ja digitaaliset 
teknologiat ja mullistavat innovaatiot, 
joihin investoiminen on unionin teollisen 
tulevaisuuden kannalta strategisesti 
tärkeää, mukaan lukien

iv) keskeiset kehitystä vauhdittavat 
muutosvoimaiset digitaaliset teknologiat ja 
mullistavat innovaatiot, joiden alalla 
tehtävät investoinnit ovat unionin teollisen 
tulevaisuuden kannalta strategisesti 
tärkeitä, mukaan lukien

Or. en

Tarkistus 167
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – e alakohta – iv alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tekoäly, lohkoketjut, ohjelmistot, 
robotiikka, puolijohteet, mikroprosessorit, 
kehittyneet pilviteknologiat, 
suurteholaskenta, kyberturvallisuus, 
kvanttiteknologiat, fotoniikka, teollinen 
bioteknologia;

a) eettinen tekoäly, hajautetun 
tilikirjan teknologiat, ohjelmistot, 
robotiikka, puolijohteet, mikroprosessorit, 
kehittyneet pilviteknologiat, 
suurteholaskenta, kyberturvallisuus, 
fotoniikka, teollinen bioteknologia;

Or. en

Tarkistus 168
Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Pietro Fiocchi, Grzegorz 
Tobiszowski, Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – e alakohta – iv alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) uusiutuvan energian teknologiat, 
energian varastointiteknologiat, kuten akut, 
kestävän liikenteen teknologiat, puhdasta 
vetyä ja polttokennoja hyödyntävät 
sovellukset, teollisuuden hiilestä 

b) uusiutuvan energian teknologiat, 
energian varastointiteknologiat, kuten akut, 
kestävän liikenteen teknologiat, puhdasta 
vetyä ja polttokennoja hyödyntävät 
sovellukset, teollisuuden hiilestä 
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irtautumisen teknologiat, hiilidioksidin 
talteenotto ja varastointi, kiertotalouden 
teknologiat;

irtautumisen teknologiat, hiilidioksidin 
talteenotto ja varastointi, kiertotalouden 
teknologiat sekä, niiltä osin kuin on 
tarpeen unionin ilmastollisen siirtymän 
tavoitteiden saavuttamiseksi, 
ydinenergiateknologiat;

Or. en

Tarkistus 169
Seán Kelly
PPE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – e alakohta – iv alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) uusiutuvan energian teknologiat, 
energian varastointiteknologiat, kuten akut, 
kestävän liikenteen teknologiat, puhdasta 
vetyä ja polttokennoja hyödyntävät 
sovellukset, teollisuuden hiilestä 
irtautumisen teknologiat, hiilidioksidin 
talteenotto ja varastointi, kiertotalouden 
teknologiat;

b) uusiutuvan ja vähähiilisen energian 
teknologiat, energian 
varastointiteknologiat, kuten akut, kestävän 
liikenteen teknologiat, puhdasta vetyä ja 
polttokennoja hyödyntävät sovellukset, 
teollisuuden hiilestä irtautumisen 
teknologiat, hiilidioksidin talteenotto ja 
varastointi, kiertotalouden teknologiat ja 
toimitusketjut;

Or. en

Tarkistus 170
Paolo Borchia

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – e alakohta – iv alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) uusiutuvan energian teknologiat, 
energian varastointiteknologiat, kuten akut, 
kestävän liikenteen teknologiat, puhdasta 
vetyä ja polttokennoja hyödyntävät 
sovellukset, teollisuuden hiilestä 
irtautumisen teknologiat, hiilidioksidin 
talteenotto ja varastointi, kiertotalouden 

b) uusiutuvan energian teknologiat, 
energian varastointiteknologiat, kuten akut, 
kestävän liikenteen teknologiat, sinistä 
vetyä ja polttokennoja hyödyntävät 
sovellukset, teollisuuden hiilestä 
irtautumisen teknologiat, hiilidioksidin 
talteenotto ja varastointi, kiertotalouden 
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teknologiat; teknologiat;

Or. en

Tarkistus 171
Ivo Hristov

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – e alakohta – iv alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) uusiutuvan energian teknologiat, 
energian varastointiteknologiat, kuten akut, 
kestävän liikenteen teknologiat, puhdasta 
vetyä ja polttokennoja hyödyntävät 
sovellukset, teollisuuden hiilestä 
irtautumisen teknologiat, hiilidioksidin 
talteenotto ja varastointi, kiertotalouden 
teknologiat;

b) uusiutuvan energian teknologiat, 
energian varastointiteknologiat, kuten akut, 
kestävän liikenteen teknologiat, vetyä ja 
polttokennoja hyödyntävät sovellukset, 
teollisuuden hiilestä irtautumisen 
teknologiat, hiilidioksidin talteenotto ja 
varastointi, kiertotalouden teknologiat;

Or. en

Tarkistus 172
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – e alakohta – iv alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) uusiutuvan energian teknologiat, 
energian varastointiteknologiat, kuten akut, 
kestävän liikenteen teknologiat, puhdasta 
vetyä ja polttokennoja hyödyntävät 
sovellukset, teollisuuden hiilestä 
irtautumisen teknologiat, hiilidioksidin 
talteenotto ja varastointi, kiertotalouden 
teknologiat;

b) uusiutuvan energian teknologiat, 
energian varastointiteknologiat, kuten 
kestävät akut, kestävän liikenteen 
teknologiat, vihreää vetyä ja polttokennoja 
hyödyntävät sovellukset, teollisuuden 
päästöttömät teknologiat, kiertotalouden 
teknologiat;

Or. en
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Tarkistus 173
Seán Kelly
PPE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – e alakohta – iv alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) avaruusjärjestelmät ja -
teknologiat, mukaan lukien kriittiset 
avaruuskomponentit, sekä 
avaruuspohjaiset palvelut ja sovellukset;

Or. en

Tarkistus 174
Seán Kelly
PPE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – e alakohta – iv alakohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b b) teknologiat, jotka auttavat 
minimoimaan fossiilisten polttoaineiden 
käytön ja lopulta luopumaan siitä 
asteittain [ilmastolaissa] asetettujen 
tavoitteiden mukaisessa aikataulussa, 
ottaen samalla huomioon maakaasun 
välivaiheen roolin siirryttäessä 
hiilineutraaliin talouteen;

Or. en

Tarkistus 175
Massimiliano Salini, Carlos Zorrinho, Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – e alakohta – iv alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) avaruusjärjestelmät ja 
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-teknologiat, mukaan lukien kriittiset 
avaruuskomponentit, sekä 
avaruuspohjaiset palvelut ja sovellukset;

Or. en

Tarkistus 176
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – e alakohta – v alakohta

Komission teksti Tarkistus

v) tieto- ja viestintätekniikan 
komponenttien ja laitteiden 
massatuotantoon tarkoitetut 
tuotantolaitokset EU:ssa;

v) tieto- ja viestintätekniikan 
komponenttien ja laitteiden 
massatuotantoon tarkoitetut kierrätys- ja 
tuotantolaitokset EU:ssa

Or. en

Tarkistus 177
Dragoș Pîslaru, Mauri Pekkarinen

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – e alakohta – vi alakohta

Komission teksti Tarkistus

vi) kriittisten hyödykkeiden, kuten 
energian, raaka-aineiden tai 
elintarvikkeiden, toimittaminen ja 
varastointi EU:n julkisia toimijoita, 
yrityksiä tai kuluttajia varten, ottaen 
strategisissa arvoketjuissa huomioon 
energiatehokkuuden ja kiertotalouden;

vi) kriittisten hyödykkeiden, kuten 
energian, raaka-aineiden tai 
elintarvikkeiden, toimittaminen ja 
varastointi EU:n julkisia toimijoita, 
yrityksiä tai kuluttajia varten, tuki 
teollisuuden siirtymään 
uusiutumattomista ja fossiilisista 
materiaaleista uusiutuviin ja 
ympäristöystävällisiin raaka-aineisiin 
sekä teollisuusprosessien siirtymään 
vähäpäästöisiin ja päästöttömiin 
tuotantomuotoihin, ottaen strategisissa 
arvoketjuissa ja strategisissa 
ekosysteemeissä huomioon 
energiatehokkuuden ja kiertotalouden;
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Or. en

Tarkistus 178
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – e alakohta – vi alakohta

Komission teksti Tarkistus

vi) kriittisten hyödykkeiden, kuten 
energian, raaka-aineiden tai 
elintarvikkeiden, toimittaminen ja 
varastointi EU:n julkisia toimijoita, 
yrityksiä tai kuluttajia varten, ottaen 
strategisissa arvoketjuissa huomioon 
energiatehokkuuden ja kiertotalouden;

vi) kriittisten hyödykkeiden, kuten 
energian, raaka-aineiden, paitsi jos ne jo 
kuuluvat lainsäädäntövaatimusten piiriin, 
tai elintarvikkeiden, toimittaminen ja 
varastointi EU:n julkisia toimijoita, 
yrityksiä tai kuluttajia varten, ottaen 
strategisissa arvoketjuissa huomioon 
resurssien vähentämisen ja 
resurssitehokkuuden ja kiertotalouden

Or. en

Tarkistus 179
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – e alakohta – vii alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

vii) unionin ja sen jäsenvaltioiden 
turvallisuuden kannalta kriittiset 
teknologiat ja hyödykkeet, kuten 
puolustus- ja avaruusala ja 
kyberturvallisuus, sekä neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 428/2009 2 artiklan 1 
kohdassa määritellyt kaksikäyttötuotteet.

vii) unionin ja sen jäsenvaltioiden 
turvallisuuden kannalta kriittiset 
teknologiat ja hyödykkeet, kuten 
turvallisuus- ja avaruusala ja 
kyberturvallisuus, sekä neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 428/2009 2 artiklan 1 
kohdassa tai myöhemmissä tarkistuksissa 
ja asiaan liittyvässä lainsäädännössä 
määritellyt kaksikäyttötuotteet siviilikäytön 
osalta.

Or. en
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Tarkistus 180
Massimiliano Salini, Carlos Zorrinho, Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – e alakohta – vii alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

vii) unionin ja sen jäsenvaltioiden 
turvallisuuden kannalta kriittiset 
teknologiat ja hyödykkeet, kuten 
puolustus- ja avaruusala ja 
kyberturvallisuus, sekä neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 428/2009 2 artiklan 1 
kohdassa määritellyt kaksikäyttötuotteet.

vii) unionin ja sen jäsenvaltioiden 
turvallisuuden kannalta kriittiset 
teknologiat, hyödykkeet ja sovellukset, 
kuten puolustus- ja avaruusala ja 
kyberturvallisuus, sekä neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 428/2009 2 artiklan 1 
kohdassa määritellyt kaksikäyttötuotteet.

Or. en

Tarkistus 181
Massimiliano Salini, Carlos Zorrinho

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – e alakohta – vii alakohta – 1a alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän ikkunan alainen rahoitus ja 
investoinnit olisi jaettava aloitteille, joilla 
tuetaan unionin talouden 
häiriönsietokykyä, turvallisuutta ja 
kilpailukykyä, samalla kun varmistetaan 
riittävä tuki vihreälle siirtymälle ja 
digitaalisille muutokselle.

Or. en

Tarkistus 182
Eva Kaili, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Robert Hajšel

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – e alakohta – vii alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus
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Lisäksi avaruus-, puolustus- ja 
kyberturvallisuusinvestointien tapauksessa 
sekä tietyntyppisissä hankkeissa, joilla on 
suoria turvallisuusvaikutuksia kriittisillä 
aloilla, lopulliset saajat eivät saa olla 
kolmannen maan tai kolmansien maiden 
yhteisöjen määräysvallassa ja niiden 
toimeenpanevan johdon on oltava 
unionissa, jotta unionin ja sen 
jäsenvaltioiden turvallisuutta voidaan 
suojella.

Lisäksi avaruus-, puolustus- ja 
kyberturvallisuusinvestointien tapauksessa 
sekä tietyntyppisissä hankkeissa, joilla on 
suoria turvallisuusvaikutuksia kriittisillä 
aloilla, lopulliset saajat eivät saa olla 
kolmannen maan tai kolmansien maiden 
yhteisöjen määräysvallassa ja niiden 
toimeenpanevan johdon on oltava 
unionissa, jotta unionin ja sen 
jäsenvaltioiden turvallisuutta voidaan 
suojella. Loppukäyttäjien ei myöskään 
pitäisi viedä puolustukseen liittyvää 
teknologiaa kolmansiin maihin, jotka 
uhkaavat jäsenvaltioiden alueellista 
koskemattomuutta, rikkovat 
järjestelmällisesti kansainvälisen 
oikeuden sääntöjä tai haittaavat 
alueellista tai maailmanlaajuista 
turvallisuutta ja vakautta.

Or. en

Tarkistus 183
Seán Kelly
PPE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – e alakohta – vii alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lisäksi avaruus-, puolustus- ja 
kyberturvallisuusinvestointien 
tapauksessa sekä tietyntyppisissä 
hankkeissa, joilla on suoria 
turvallisuusvaikutuksia kriittisillä aloilla, 
lopulliset saajat eivät saa olla kolmannen 
maan tai kolmansien maiden yhteisöjen 
määräysvallassa ja niiden toimeenpanevan 
johdon on oltava unionissa, jotta unionin ja 
sen jäsenvaltioiden turvallisuutta voidaan 
suojella.

Lisäksi kaikki ne lopulliset tuensaajat, 
jotka saavat rahoitusta strategisten 
eurooppalaisten investointien ikkunasta, 
ja erityisesti ne, jotka saavat rahoitusta 
avaruus-, puolustus- ja 
kyberturvallisuusaloilla sekä 
tietyntyyppisissä hankkeissa, joilla on 
suoria turvallisuusvaikutuksia kriittisillä 
aloilla, eivät saa olla kolmannen maan tai 
kolmansien maiden yhteisöjen 
määräysvallassa ja niiden toimeenpanevan 
johdon on oltava unionissa, jotta unionin ja 
sen jäsenvaltioiden turvallisuutta voidaan 
suojella.

Or. en
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Tarkistus 184
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – e alakohta – vii alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lisäksi avaruus-, puolustus- ja 
kyberturvallisuusinvestointien tapauksessa 
sekä tietyntyppisissä hankkeissa, joilla on 
suoria turvallisuusvaikutuksia kriittisillä 
aloilla, lopulliset saajat eivät saa olla 
kolmannen maan tai kolmansien maiden 
yhteisöjen määräysvallassa ja niiden 
toimeenpanevan johdon on oltava 
unionissa, jotta unionin ja sen 
jäsenvaltioiden turvallisuutta voidaan 
suojella.

Lisäksi avaruus-, turvallisuus- ja 
kyberturvallisuusinvestointien tapauksessa 
sekä tietyntyppisissä hankkeissa, joilla on 
suoria turvallisuusvaikutuksia kriittisillä 
aloilla, lopulliset saajat eivät saa olla 
kolmannen maan tai kolmansien maiden 
yhteisöjen määräysvallassa ja niiden 
toimeenpanevan johdon on oltava 
unionissa, jotta unionin ja sen 
jäsenvaltioiden turvallisuutta voidaan 
suojella.

Or. en

Tarkistus 185
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – e alakohta – vii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

vii a) tämän ikkunan alaisessa 
rahoituksessa ja investoinneissa on 
asetettava etusijalle aloitteet, joilla 
edistetään ihmishenkien pelastamista 
lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä 
aikavälillä, ja osoitettava vähintään 25 
prosentin osuus energiatehokkuutta ja 
uusiutuvia energialähteitä koskeviin 
hankkeisiin sekä varmistettava riittävä 
tuki ilmastohätätilan ja digitalisaation 
haasteille.

Or. en
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Perustelu

Energy efficiency investments in buildings trigger multiple co-benefits including improved 
trade balance and local job creation. SMEs in particular, benefit from a boosted renovation 
market, as they contribute more than 70% of the value-added in EU’s building sector. Invest 
EU shall contribute to trigger a European renovation wave requiring annual investments of 
at least 243bn EUR, of which 15bn are needed in Europe's hospitals and schools. An annual 
90bn EUR of support from EU level is required. A European Solar Rooftop initiative is the 
cornerstone of a dynamic solar industry and would further boost local jobs and mobilize 
private capital for citizens energy to reach an installed capacity of 1050 GW by 2030. 
InvestEU shall support triggering annual investments of 70 bn EUR in solar, with cost 
reductions over time to free up amounts to be invested in the offshore renewable energy 
strategy projects, boosting EU competitiveness and resilience.

Tarkistus 186
Paolo Borchia

Ehdotus asetukseksi
7 artiklan 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Rahoitus- ja investointitoimet on 
seulottava sen määrittämiseksi, onko niillä 
ympäristö-, ilmasto- tai sosiaalisia 
vaikutuksia. Jos toimilla on tällaisia 
vaikutuksia, niiden ilmasto-, ympäristö- ja 
sosiaalinen kestävyys on varmistettava, 
jotta ilmastoon, ympäristöön ja 
sosiaaliseen ulottuvuuteen kohdistuvat 
haitalliset vaikutukset voidaan minimoida 
ja niihin kohdistuvat edut maksimoida. 
Hankkeiden toteuttajien, jotka pyytävät 
rahoitusta, on toimitettava tätä varten 
riittävät tiedot 4 kohdassa tarkoitetun 
ohjeistuksen perusteella. Tiettyä 
ohjeistuksessa määritettyä kokoa 
pienemmät hankkeet vapautetaan 
kestävyyden varmistamisesta. Hankkeille, 
jotka ovat ristiriidassa ilmastotavoitteiden 
kanssa, ei saa myöntää tämän asetuksen 
mukaista tukea. Jos toteutuskumppani 
katsoo, ettei kestävyysarviointia tehdä, sen 
on toimitettava perustelu 
investointikomitealle.

3. Rahoitus- ja investointitoimet on 
seulottava sen määrittämiseksi, ovatko ne 
kustannustehokkaita ja onko niillä 
sosiaalisia vaikutuksia. Jos toimilla on 
tällaisia vaikutuksia, niiden taloudellinen 
ja sosiaalinen kestävyys on varmistettava, 
jotta sosiaaliseen ulottuvuuteen kohdistuvat 
haitalliset vaikutukset voidaan minimoida 
ja siihen kohdistuvat edut sekä 
kustannustehokkuus maksimoida. 
Hankkeiden toteuttajien, jotka pyytävät 
rahoitusta, on toimitettava tätä varten 
riittävät tiedot 4 kohdassa tarkoitetun 
ohjeistuksen perusteella. Tiettyä 
ohjeistuksessa määritettyä kokoa 
pienemmät hankkeet vapautetaan 
kestävyyden varmistamisesta. Jos 
toteutuskumppani katsoo, ettei 
kestävyysarviointia tehdä, sen on 
toimitettava perustelu 
investointikomitealle.

Or. en
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Tarkistus 187
Paolo Borchia

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio laati 
kestävyysohjeistuksen, jolla voidaan 
unionin ympäristö- ja sosiaalisten 
tavoitteiden ja -normien mukaisesti

4. Komissio laati 
kestävyysohjeistuksen, jolla voidaan 
unionin sosiaalisten tavoitteiden ja -
normien mukaisesti

Or. en

Tarkistus 188
Paolo Borchia

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) varmistaa ilmastonmuutokseen 
sopeutumisen osalta kyky sietää 
ilmastonmuutoksen mahdollisia 
haitallisia vaikutuksia tekemällä 
ilmastoon liittyvän haavoittuvuuden ja 
riskin arviointi, asiaankuuluvien 
sopeutumistoimenpiteiden toteuttaminen 
mukaan lukien, ja sisällyttää 
ilmastonmuutoksen lieventämisen osalta 
kasvihuonekaasupäästöjen kustannukset 
ja ilmastonmuutoksen 
lieventämistoimenpiteiden myönteiset 
vaikutukset kustannus-hyötyanalyysiin;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 189
Ivo Hristov

Ehdotus asetukseksi
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7 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) arvioida hankkeiden sosiaalinen 
vaikutus, myös sukupuolten tasa-arvoon, 
tiettyjen alueiden tai väestöryhmien 
sosiaaliseen osallisuuteen sekä sellaisten 
alueiden ja alojen taloudelliseen 
kehitykseen, joihin vaikuttavat 
rakenteelliset haasteet, kuten tarve pyrkiä 
hiilivapaaseen talouteen;

c) arvioida hankkeiden sosiaalinen 
vaikutus, myös sukupuolten tasa-arvoon, 
tiettyjen alueiden tai väestöryhmien 
sosiaaliseen osallisuuteen sekä sellaisten 
alueiden ja alojen taloudelliseen 
kehitykseen, joihin vaikuttavat 
rakenteelliset haasteet, kuten tarve pyrkiä 
hiilivapaaseen talouteen; komissio voi 
hyväksyä maakaasun tuotantoon, 
jalostukseen, jakeluun, varastointiin, 
siirtoon tai käyttöön liittyviä investointeja 
edellyttäen, että niitä käytetään 
siirtymävaiheen tekniikkana ja 
seuraavissa asianmukaisesti 
perustelluissa olosuhteissa:
 a) investoinnit ovat olemassa olevan hiili-
intensiivisemmän infrastruktuurin 
jälkiasennusta ja/tai korvaamista; 
 b) tuettu infrastruktuuri on synerginen 
uusiutuvan ja muun hiilineutraalin 
energian tuotantokapasiteetin kanssa. 

Or. en

Tarkistus 190
Paolo Borchia

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) arvioida hankkeiden sosiaalinen 
vaikutus, myös sukupuolten tasa-arvoon, 
tiettyjen alueiden tai väestöryhmien 
sosiaaliseen osallisuuteen sekä sellaisten 
alueiden ja alojen taloudelliseen 
kehitykseen, joihin vaikuttavat 
rakenteelliset haasteet, kuten tarve pyrkiä 
hiilivapaaseen talouteen;

c) arvioida hankkeiden sosiaalinen 
vaikutus, myös sukupuolten tasa-arvoon, 
tiettyjen alueiden tai väestöryhmien 
sosiaaliseen osallisuuteen sekä sellaisten 
alueiden ja alojen taloudelliseen 
kehitykseen, joihin vaikuttavat 
rakenteelliset haasteet;

Or. en
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Tarkistus 191
Paolo Borchia

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) tunnistaa hankkeet, jotka ovat 
ristiriidassa ilmastotavoitteiden 
saavuttamisen kanssa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 192
Paolo Borchia

Ehdotus asetukseksi
7 artiklan 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Toteutuskumppaneiden on 
annettava komission antaman 
ohjeistuksen perusteella tiedot, jotka 
tarvitaan unionin ilmasto- ja 
ympäristötavoitteita edistävien 
investointien seuraamiseksi.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 193
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toteutuskumppaneiden on pidettävä 
tavoitteena, että vähintään 60 prosenttia 
kestävän infrastruktuurin 
politiikkaikkunaan kuuluvista 

Toteutuskumppaneiden on pidettävä 
tavoitteena, että vähintään 80 prosenttia 
kestävän infrastruktuurin 
politiikkaikkunaan ja vähintään 65 
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investoinneista edistää unionin ilmasto- ja 
ympäristötavoitteiden saavuttamista.

prosenttia strategisten eurooppalaisten 
investointien politiikkaikkunaan kuuluvista 
investoinneista edistää unionin ilmasto- ja 
ympäristötavoitteiden saavuttamista.

Or. en

Perustelu

Tarkistus, erityisesti sen jälkimmäinen osa, johtuu pakottavasta tarpeesta varmistaa tekstin 
sisäinen logiikka tai se liittyy kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin

Tarkistus 194
Zdzisław Krasnodębski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, Pietro Fiocchi, Grzegorz 
Tobiszowski, Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toteutuskumppaneiden on pidettävä 
tavoitteena, että vähintään 60 prosenttia 
kestävän infrastruktuurin 
politiikkaikkunaan kuuluvista 
investoinneista edistää unionin ilmasto- ja 
ympäristötavoitteiden saavuttamista.

Toteutuskumppaneiden on pidettävä 
tavoitteena, että vähintään 50 prosenttia 
kestävän infrastruktuurin 
politiikkaikkunaan kuuluvista 
investoinneista edistää unionin ilmasto- ja 
ympäristötavoitteiden saavuttamista.

Or. en

Tarkistus 195
Markus Pieper

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toteutuskumppaneiden on pidettävä 
tavoitteena, että vähintään 60 prosenttia 
kestävän infrastruktuurin 
politiikkaikkunaan kuuluvista 
investoinneista edistää unionin ilmasto- ja 
ympäristötavoitteiden saavuttamista.

Toteutuskumppaneiden on pidettävä 
tavoitteena, että vähintään 50 prosenttia 
kestävän infrastruktuurin 
politiikkaikkunaan kuuluvista 
investoinneista edistää unionin ilmasto- ja 
ympäristötavoitteiden saavuttamista.
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Or. en

Tarkistus 196
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. InvestEU-rahaston osuutta 
unionin ilmasto- ja ympäristötavoitteiden 
saavuttamisessa seurataan asetuksessa 
(EU) 2020/8521 a vahvistettujen 
perusteiden mukaisesti.
_________________
1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2020/852, annettu 18 päivänä 
kesäkuuta 2020, kestävää sijoittamista 
helpottavasta kehyksestä ja asetuksen 
(EU) 2019/2088 muuttamisesta (EUVL L 
198, 22.6.2020, s. 13).

Or. en

Perustelu

Tarkistus johtuu pakottavasta tarpeesta varmistaa tekstin sisäinen logiikka tai se liittyy 
kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin

Tarkistus 197
Eva Kaili, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Robert Hajšel

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Strategiseen eurooppalaisten 
investointien ikkunaan kuuluvien 
puolustus- ja avaruusalaa sekä 
kyberturvallisuutta koskevien rahoitus- ja 
investointitoimien osalta 
investointisuuntaviivoissa voidaan asettaa 

8. Strategiseen eurooppalaisten 
investointien ikkunaan kuuluvien 
puolustus- ja avaruusalaa sekä 
kyberturvallisuutta koskevien rahoitus- ja 
investointitoimien osalta 
investointisuuntaviivoissa voidaan asettaa 



AM\1212309FI.docx 135/166 PE657.168v01-00

FI

rajoituksia kriittisiä ja unionin ja sen 
jäsenvaltioiden turvallisuuden takaamisen 
kannalta olennaisia teknologioita 
koskevien immateriaalioikeuksien siirrolle 
ja lisensoinnille.

rajoituksia kriittisiä ja unionin ja sen 
jäsenvaltioiden turvallisuuden takaamisen 
kannalta olennaisia teknologioita 
koskevien immateriaalioikeuksien siirrolle 
ja lisensoinnille, erityisesti silloin, kun 
lopulliset tuensaajat kaupallistavat 
puolustukseen, avaruuteen ja 
kyberturvallisuuteen liittyviä tuotteita 
kolmansien maiden kanssa, jotka 
uhkaavat jäsenvaltioiden alueellista 
koskemattomuutta, loukkaavat 
kansainvälistä oikeutta ja vääristävät 
järjestelmällisesti alueellista turvallisuutta 
ja rauhaa.

Or. en

Tarkistus 198
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Strategiseen eurooppalaisten 
investointien ikkunaan kuuluvien 
puolustus- ja avaruusalaa sekä 
kyberturvallisuutta koskevien rahoitus- ja 
investointitoimien osalta 
investointisuuntaviivoissa voidaan asettaa 
rajoituksia kriittisiä ja unionin ja sen 
jäsenvaltioiden turvallisuuden takaamisen 
kannalta olennaisia teknologioita 
koskevien immateriaalioikeuksien siirrolle 
ja lisensoinnille.

8. Strategiseen eurooppalaisten 
investointien ikkunaan kuuluvien 
turvallisuus- ja avaruusalaa sekä 
kyberturvallisuutta koskevien rahoitus- ja 
investointitoimien osalta 
investointisuuntaviivoissa voidaan asettaa 
rajoituksia kriittisiä ja unionin ja sen 
jäsenvaltioiden turvallisuuden takaamisen 
kannalta olennaisia teknologioita 
koskevien immateriaalioikeuksien siirrolle 
ja lisensoinnille.

Or. en

Tarkistus 199
Eva Kaili, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Robert Hajšel

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta – a alakohta – ii alakohta
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Komission teksti Tarkistus

ii) komission ja EIP-ryhmän ja sen 
tytäryhtiöiden tai muiden EIP:n 
perussäännön 28 artiklan 1 kohdan nojalla 
perustettujen yksiköiden väliset erilliset 
takuusopimukset;

ii) komission ja EIP-ryhmän ja/tai 
tytäryhtiön tai muiden EIP:n perussäännön 
28 artiklan 1 kohdan nojalla perustetun 
yksikön väliset erilliset takuusopimukset;

Or. en

Tarkistus 200
Ivo Hristov

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Toteutetaan toimia, joilla pyritään 
mahdollisimman hyvin varmistamaan, että 
investointikauden päättyessä katettuna on 
laaja valikoima aloja ja alueita ja on 
vältetty liiallinen alakohtainen tai 
maantieteellinen keskittyminen. Kyseisiin 
toimiin sisällytetään kannustimia 
pienemmille tai vähemmän kehittyneille 
kansallisille kehityspankeille ja -laitoksille, 
joilla on suhteellista etua niiden paikallisen 
läsnäolon, tietämyksen ja 
investointikompetenssin vuoksi. Komissio 
tukee näitä toimia kehittämällä 
johdonmukaisen lähestymistavan.

6. Toteutetaan toimia, joilla pyritään 
mahdollisimman hyvin varmistamaan, että 
investointikauden päättyessä katettuna on 
laaja valikoima aloja ja alueita ja on 
vältetty alakohtainen tai maantieteellinen 
keskittyminen. Kyseisiin toimiin 
sisällytetään kannustimia pienemmille tai 
vähemmän kehittyneille kansallisille 
kehityspankeille ja -laitoksille, joilla on 
suhteellista etua niiden paikallisen 
läsnäolon, tietämyksen ja 
investointikompetenssin vuoksi. Komissio 
tukee näitä toimia kehittämällä 
johdonmukaisen lähestymistavan.

Or. en

Tarkistus 201
Eva Kaili, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Robert Hajšel

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) pääoma ja kaikki korot ja määrät, i) pääoma ja kaikki korot ja määrät, 
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jotka on rahoitustoimien ehtojen 
mukaisesti maksettava toteutuskumppanille 
mutta joita se ei ole saanut ennen 
maksukyvyttömyystapahtumaa;

jotka on rahoitustoimien ehtojen 
mukaisesti maksettava toteutuskumppanille 
mutta joita se ei ole saanut 
maksukyvyttömyystapahtumaan saakka;

Or. en

Tarkistus 202
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Investointikomitea vastaa 
perustamispäivästään alkaen myös 
asetuksen (EU) 2015/1017 mukaisen EU:n 
takuun käytön hyväksymisestä kyseisen 
asetuksen mukaisen investointikauden 
jäljellä olevan ajan. Ehdotukset arvioidaan 
kyseisessä asetuksessa vahvistettujen 
vaatimusten mukaisesti. Kestävän 
infrastruktuurin ikkunasta ja strategisten 
eurooppalaisten investointien ikkunasta 
vastaavat investointikomitean kokoonpanot 
arvioivat kyseiset ehdotukset. Edellä 
olevaa 22 artiklaa ei sovelleta näihin 
ehdotuksiin.

8. Investointikomitea vastaa 
perustamispäivästään alkaen myös 
asetuksen (EU) 2015/1017 mukaisen EU:n 
takuun käytön hyväksymisestä kyseisen 
asetuksen mukaisen investointikauden 
jäljellä olevan ajan. Ehdotukset arvioidaan 
kyseisessä asetuksessa vahvistettujen 
vaatimusten mukaisesti. Kestävän 
infrastruktuurin ikkunasta ja strategisten 
eurooppalaisten investointien ikkunasta 
vastaavat investointikomitean kokoonpanot 
arvioivat kyseiset ehdotukset. Kaikkien 
hankkeita koskevaan päätöksentekoon ja 
valintaan osallistuvien elinten on 
noudatettava toiminnassaan periaatteita, 
jotka koskevat avoimuutta, 
vastuunalaisuutta ja sidosryhmien, 
mukaan luettuina kansalaisjärjestöt, 
taattua osallistumista. Niiden olisi 
koostuttava tekniseltä taustaltaan 
erilaisista riippumattomista 
asiantuntijoista, mukaan luettuina 
ilmastoasiantuntijat, ja pyrittävä alueiden 
ja sukupuolten tasapuoliseen 
edustukseen. Hankkeita, 
valintamenettelyä ja päätöksentekoa 
koskevat tiedot on julkaistava siten, että 
otetaan huomioon kaupallisesti 
arkaluonteiset tiedot.

Or. en
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Tarkistus 203
Robert Hajšel, Eva Kaili, Łukasz Kohut, Maria-Manuel Leitão-Marques, Nicolás 
González Casares

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. InvestEU-neuvontakeskus edistää 
ja antaa teknistä apua tukikelpoisille 
yrityksille sekä menettelyjä liiallisen 
hallinnollisen taakan 
yksinkertaistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 204
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) hankkeiden toteuttajien 
avustaminen tarvittaessa hankkeidensa 
kehittämisessä siten, että ne täyttävät 3 ja 7 
artiklassa säädetyt tavoitteet ja 13 
artiklassa säädetyt tukikelpoisuusperusteet, 
ja Euroopan yhteistä etua koskevien 
tärkeiden hankkeiden kehittämisen ja 
pienikokoisten hankkeiden 
yhteenliittymien kehittämisen 
helpottaminen, myös tämän kohdan 
f kohdassa tarkoitettujen 
investointijärjestelyjen avulla, edellyttäen, 
että tällainen apu ei kuitenkaan ennalta 
rajoita investointikomitean päätelmiä 
tällaisten hankkeiden tukemisesta EU:n 
takuulla;

c) hankkeiden toteuttajien 
avustaminen tarvittaessa hankkeidensa 
kehittämisessä siten, että ne täyttävät 3 ja 7 
artiklassa säädetyt tavoitteet ja 13 
artiklassa säädetyt tukikelpoisuusperusteet, 
ja Euroopan yhteistä etua koskevien 
tärkeiden hankkeiden kehittämisen unionin 
ilmasto- ja ympäristötavoitteiden 
mukaisesti, ottaen erityisesti huomioon 
asetus (EU) 2020/8521 aja niiden 
täytäntöönpanon avoimuuden lisääminen, 
ja pienikokoisten hankkeiden 
yhteenliittymien kehittämisen 
helpottaminen, myös tämän kohdan 
f kohdassa tarkoitettujen 
investointijärjestelyjen avulla, edellyttäen, 
että tällainen apu ei kuitenkaan ennalta 
rajoita investointikomitean päätelmiä 
tällaisten hankkeiden tukemisesta EU:n 
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takuulla;

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

Or. en

Tarkistus 205
Eva Kaili, Nicolás González Casares, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz 
Kohut, Robert Hajšel, Dan Nica

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) hankkeiden toteuttajien 
avustaminen tarvittaessa hankkeidensa 
kehittämisessä siten, että ne täyttävät 3 ja 7 
artiklassa säädetyt tavoitteet ja 13 
artiklassa säädetyt tukikelpoisuusperusteet, 
ja Euroopan yhteistä etua koskevien 
tärkeiden hankkeiden kehittämisen ja 
pienikokoisten hankkeiden 
yhteenliittymien kehittämisen 
helpottaminen, myös tämän kohdan 
f kohdassa tarkoitettujen 
investointijärjestelyjen avulla, edellyttäen, 
että tällainen apu ei kuitenkaan ennalta 
rajoita investointikomitean päätelmiä 
tällaisten hankkeiden tukemisesta EU:n 
takuulla;

c) teknisen tuen antaminen 
hankkeiden käynnistäjien pyynnöstä ja 
hankkeiden toteuttajien avustaminen 
tarvittaessa hankkeidensa kehittämisessä ja 
investointialustojen luomisessa siten, että 
ne täyttävät 3 ja 7 artiklassa säädetyt 
tavoitteet ja 13 artiklassa säädetyt 
tukikelpoisuusperusteet, ja Euroopan 
yhteistä etua koskevien tärkeiden 
hankkeiden kehittämisen ja pienikokoisten 
hankkeiden yhteenliittymien kehittämisen 
helpottaminen, myös tämän kohdan 
f kohdassa tarkoitettujen 
investointijärjestelyjen avulla, edellyttäen, 
että tällainen apu ei kuitenkaan ennalta 
rajoita investointikomitean päätelmiä 
tällaisten hankkeiden tukemisesta EU:n 
takuulla;

Or. en

Tarkistus 206
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica, Valérie 
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Hayer, Martina Dlabajová

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) hankkeiden toteuttajien 
avustaminen tarvittaessa hankkeidensa 
kehittämisessä siten, että ne täyttävät 3 ja 7 
artiklassa säädetyt tavoitteet ja 13 
artiklassa säädetyt tukikelpoisuusperusteet, 
ja Euroopan yhteistä etua koskevien 
tärkeiden hankkeiden kehittämisen ja 
pienikokoisten hankkeiden 
yhteenliittymien kehittämisen 
helpottaminen, myös tämän kohdan 
f kohdassa tarkoitettujen 
investointijärjestelyjen avulla, edellyttäen, 
että tällainen apu ei kuitenkaan ennalta 
rajoita investointikomitean päätelmiä 
tällaisten hankkeiden tukemisesta EU:n 
takuulla;

c) hankkeiden toteuttajien 
avustaminen tarvittaessa hankkeidensa 
kehittämisessä siten, että ne täyttävät 3 ja 7 
artiklassa säädetyt tavoitteet ja 13 
artiklassa säädetyt tukikelpoisuusperusteet, 
ja Euroopan yhteistä etua koskevien 
tärkeiden hankkeiden kehittämisen, 
oikeudenmukaisen siirtymän 
vähähiiliseen talouteen useimmilla 
vaikutusten alaisilla alueilla ja 
pienikokoisten hankkeiden 
yhteenliittymien kehittämisen 
helpottaminen, myös tämän kohdan 
f kohdassa tarkoitettujen 
investointijärjestelyjen avulla, edellyttäen, 
että tällainen apu ei kuitenkaan ennalta 
rajoita investointikomitean päätelmiä 
tällaisten hankkeiden tukemisesta EU:n 
takuulla;

Or. en

Tarkistus 207
Markus Pieper

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toteutuskumppaneiden ja 
neuvontakumppaneiden on ilmaistava 
rahoituksen alkuperä ja varmistettava 
unionin rahoituksen näkyvyys (erityisesti 
kun ne tekevät tunnetuksi toimia ja niiden 
tuloksia) tarjoamalla johdonmukaista, 
olennaista ja kohdennettua tietoa eri 
kohderyhmille, tiedotusvälineet ja suuri 
yleisö mukaan lukien.

Toteutuskumppaneiden ja 
neuvontakumppaneiden on ilmaistava 
rahoituksen alkuperä ja varmistettava 
unionin rahoituksen näkyvyys (erityisesti 
kun ne tekevät tunnetuksi toimia ja niiden 
tuloksia) tarjoamalla johdonmukaista, 
olennaista ja kohdennettua tietoa eri 
kohderyhmille, tiedotusvälineet ja suuri 
yleisö mukaan lukien. Mahdolliset 
edunsaajat, osallistujat ja lopulliset 
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tuensaajat on julkistettava täysin 
avoimesti. Ne on lueteltava unionin 
varojen digitaalisessa 
seurantajärjestelmässä, jonka komissio 
ottaa käyttöön.

Or. en

Tarkistus 208
Seán Kelly
PPE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sovellettaessa ensimmäisen alakohdan 
vaatimuksia puolustus- ja avaruusalan 
hankkeisiin on noudatettava mahdollisia 
luottamuksellisuutta tai salassapitoa 
koskevia velvoitteita.

Sovellettaessa ensimmäisen alakohdan 
vaatimuksia puolustus- ja avaruusalan 
hankkeisiin on noudatettava mahdollisia 
luottamuksellisuutta tai salassapitoa 
koskevia velvoitteita. Mahdolliset 
edunsaajat, osallistujat ja lopulliset 
tuensaajat on julkistettava täysin 
avoimesti. Ne on lueteltava unionin 
varojen digitaalisessa 
seurantajärjestelmässä, jonka komissio 
ottaa käyttöön.

Or. en

Tarkistus 209
Eva Kaili, Nicolás González Casares, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz 
Kohut, Robert Hajšel

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sovellettaessa ensimmäisen alakohdan 
vaatimuksia puolustus- ja avaruusalan 
hankkeisiin on noudatettava mahdollisia 
luottamuksellisuutta tai salassapitoa 
koskevia velvoitteita.

Sovellettaessa ensimmäisen alakohdan 
vaatimuksia puolustus- ja avaruusalan 
hankkeisiin on noudatettava mahdollisia 
luottamuksellisuutta tai salassapitoa 
koskevia velvoitteita, paitsi jos on väitteitä 
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tai näyttöä siitä, että hankkeet voisivat 
hyödyttää kolmansia maita, jotka 
uhkaavat jäsenvaltioiden alueellista 
koskemattomuutta, rikkovat 
kansainvälisen oikeuden sääntöjä ja 
vääristävät alueellista rauhaa ja 
turvallisuutta.

Or. en

Tarkistus 210
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sovellettaessa ensimmäisen alakohdan 
vaatimuksia puolustus- ja avaruusalan 
hankkeisiin on noudatettava mahdollisia 
luottamuksellisuutta tai salassapitoa 
koskevia velvoitteita.

Sovellettaessa ensimmäisen alakohdan 
vaatimuksia turvallisuus- ja avaruusalan 
hankkeisiin on noudatettava mahdollisia 
luottamuksellisuutta tai salassapitoa 
koskevia velvoitteita.

Or. en

Tarkistus 211
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Seuraavassa esitetään 4 artiklan 2 kohdan 
viidennessä alakohdassa tarkoitettu 
määrien ohjeellinen jakautuminen rahoitus- 
ja investointitoimiin:

Seuraavassa esitetään 4 artiklan 2 kohdan 
viidennessä alakohdassa tarkoitettu 
määrien ohjeellinen jakautuminen rahoitus- 
ja investointitoimiin, samalla kun 
osoitetaan vähintään 25 prosentin osuus 
politiikkaikkunaa kohden 
energiatehokkuutta ja uusiutuvia 
energialähteitä koskeville hankkeille 
eurooppalaisten pk-yritysten, yhteisöjen ja 
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koko talouden tukemiseksi rakennusten 
kunnostamiseen kannustavan aloitteen ja 
aurinkokattoaloitteen rinnalla 
toteutettavan sinistä energiaa koskevan 
strategian avulla:

Or. en

Perustelu

Energy efficiency investments in buildings trigger multiple co-benefits including improved 
trade balance and local job creation. SMEs in particular, benefit from a boosted renovation 
market, as they contribute more than 70% of the value-added in EU’s building sector. Invest 
EU shall contribute to trigger a European renovation wave requiring annual investments of 
at least 243bn EUR, of which 15bn are needed in Europe's hospitals and schools. An annual 
90bn EUR of support from EU level is required. A European Solar Rooftop initiative is the 
cornerstone of a dynamic solar industry and would further boost local jobs and mobilize 
private capital for citizens energy to reach an installed capacity of 1050 GW by 2030. 
InvestEU shall support triggering annual investments of 70 bn EUR in solar, with cost 
reductions over time to free up amounts to be invested in the offshore renewable energy 
strategy projects, boosting EU competitiveness and resilience..

Tarkistus 212
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Rahoitus- ja investointitoimia, jotka 
kuuluvat muihin ikkunoihin kuin 
strategisten eurooppalaisten investointien 
ikkunaan, voidaan toteuttaa yhdellä tai 
useammalla jäljempänä luetelluista aloista.

Rahoitus- ja investointitoimet, jotka 
kuuluvat muihin ikkunoihin kuin 
strategisten eurooppalaisten investointien 
ikkunaan, rajoittuvat yhteen tai 
useampaan jäljempänä luetelluista aloista.

Or. en

Tarkistus 213
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 alakohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) puhtaan ja kestävän uusiutuvan ja 
turvallisen energian sekä muiden 
päästöttömien ja vähäpäästöisten 
energialähteiden ja ratkaisujen tuottamisen, 
tarjonnan tai käytön lisääminen;

a) puhtaan ja kestävän uusiutuvan 
energian sekä muiden turvallisten ja 
kestävien päästöttömien energialähteiden ja 
ratkaisujen tuottamisen, tarjonnan tai 
käytön lisääminen;

Or. en

Tarkistus 214
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) innovatiivisten päästöttömien ja 
vähäpäästöisten lämmitysjärjestelmien 
kehittäminen sekä sähkön ja lämmön 
yhteistuotanto;

d) innovatiivisten päästöttömien 
lämmitysjärjestelmien kehittäminen sekä 
sähkön ja lämmön yhteistuotanto;

Or. en

Tarkistus 215
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) uusiutuvista/hiilineutraaleista 
energialähteistä ja muista turvallisista ja 
kestävistä päästöttömistä ja 
vähäpäästöisistä lähteistä tuotettujen 
kestävien synteettisten polttoaineiden sekä 
biopolttoaineiden, biomassan ja 
vaihtoehtoisten polttoaineiden, kaikkien 
liikennemuotojen polttoaineet mukaan 
lukien, tuottaminen ja tarjoaminen 

e) uusiutuvista energialähteistä ja 
muista turvallisista ja kestävistä 
päästöttömistä lähteistä tuotettujen 
kestävien synteettisten polttoaineiden sekä 
biopolttoaineiden, biomassan ja 
vaihtoehtoisten polttoaineiden, kaikkien 
liikennemuotojen polttoaineet mukaan 
lukien, tuottaminen ja tarjoaminen 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
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Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2018/20011 tavoitteiden 
mukaisesti; ja

direktiivin 2018/20011 tavoitteiden 
mukaisesti ja kestävän saatavuuden 
rajoissa; ja

_________________ _________________
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2018/2001, annettu 11 
päivänä joulukuuta 2018, uusiutuvista 
lähteistä peräisin olevan energian käytön 
edistämisestä (EUVL L 328, 21.12.2018, s. 
82).

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2018/2001, annettu 11 
päivänä joulukuuta 2018, uusiutuvista 
lähteistä peräisin olevan energian käytön 
edistämisestä (EUVL L 328, 21.12.2018, s. 
82).

Or. en

Tarkistus 216
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) infrastruktuuri hiilidioksidin 
talteen ottamiseksi ja varastoimiseksi 
teollisuusprosesseissa, 
bioenergialaitoksissa ja 
valmistuslaitoksissa energiakäänteen 
edistämiseksi.

f) teknologiat ja infrastruktuuri 
päästöttömiä teollisuusprosesseja, 
bioenergialaitoksia ja tuotantolaitoksia 
varten osana kestävän talouden siirtymää.

Or. en

Tarkistus 217
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Kestävien ja turvallisten 
liikenneinfrastruktuurien ja 
liikkuvuusratkaisujen sekä laitteiden ja 
innovatiivisten teknologioiden 

2. Kestävien ja turvallisten 
liikenneinfrastruktuurien ja 
liikkuvuusratkaisujen sekä laitteiden ja 
innovatiivisten teknologioiden 



PE657.168v01-00 146/166 AM\1212309FI.docx

FI

kehittäminen unionin liikennealan 
painopisteiden ja Pariisin 
ilmastosopimukseen liittyvien sitoumusten 
mukaisesti erityisesti seuraavien kautta:

kehittäminen unionin liikennealan 
painopisteiden ja täysin Pariisin 
ilmastosopimukseen liittyvien sitoumusten 
mukaisesti erityisesti seuraavien kautta:

Or. en

Tarkistus 218
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) hankkeet, joilla tuetaan Euroopan 
laajuisen liikenneverkon (TEN-T) 
infrastruktuurin kehittämistä, mukaan 
lukien infrastruktuurin ylläpito ja 
turvallisuus sekä liikenneverkon 
kaupunkisolmukohdat, merisatamat, 
sisävesisatamat, lentoasemat, 
multimodaaliterminaalit ja niiden 
liityntäyhteys TEN-T-verkkoihin sekä 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EU) N:o 1315/20132 
tarkoitettuihin telemaattisiin sovelluksiin;

a) hankkeet, joilla tuetaan Euroopan 
laajuisen liikenneverkon (TEN-T) 
infrastruktuurin kehittämistä, painopisteinä 
infrastruktuurin ylläpito ja turvallisuus 
sekä liikenneverkon kaupunkisolmukohdat, 
merisatamat, sisävesisatamat, 
multimodaaliterminaalit ja niiden 
liityntäyhteys TEN-T-verkkoihin sekä 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EU) N:o 1315/20132 
tarkoitettuihin telemaattisiin sovelluksiin;

_________________ _________________
2 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1315/2013, annettu 11 
päivänä joulukuuta 2013, unionin 
suuntaviivoista Euroopan laajuisen 
liikenneverkon kehittämiseksi ja päätöksen 
N:o 661/2010/EU kumoamisesta (EUVL L 
348, 20.12.2013, s. 1).

2 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1315/2013, annettu 11 
päivänä joulukuuta 2013, unionin 
suuntaviivoista Euroopan laajuisen 
liikenneverkon kehittämiseksi ja päätöksen 
N:o 661/2010/EU kumoamisesta (EUVL L 
348, 20.12.2013, s. 1).

Or. en

Tarkistus 219
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
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Liite II – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) älykkäät ja kestävät 
kaupunkiliikennehankkeet, joiden kohteena 
ovat vähäpäästöiset kaupunkiliikenteen 
muodot, mukaan lukien 
sisävesiväyläratkaisut ja innovatiiviset 
liikkuvuusratkaisut, syrjimätön esteetön 
pääsy, ilmansaasteiden ja melun 
vähentäminen, energiankulutus, älykkäiden 
kaupunkien verkosto, ylläpito sekä 
turvallisuuden lisääminen ja 
onnettomuuksien vähentäminen, myös 
pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden osalta;

c) älykkäät ja kestävät 
kaupunkiliikennehankkeet, joiden kohteena 
ovat päästöttömät kaupunkiliikenteen 
muodot, mukaan lukien 
sisävesiväyläratkaisut ja innovatiiviset 
liikkuvuusratkaisut, syrjimätön esteetön 
pääsy, ilmansaasteiden ja melun 
vähentäminen, energiankulutus, älykkäiden 
kaupunkien verkosto, ylläpito sekä 
turvallisuuden lisääminen ja 
onnettomuuksien vähentäminen, myös 
pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden osalta;

Or. en

Tarkistus 220
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) liikennekaluston uudistamisen ja 
jälkiasennusten tukeminen 
vähäpäästöisten ja päästöttömien 
liikenneratkaisujen ottamiseksi käyttöön, 
mukaan lukien vaihtoehtoisten 
polttoaineiden käyttö kaikkien 
liikennemuotojen ajoneuvoissa;

d) liikennekaluston uudistamisen ja 
jälkiasennusten tukeminen päästöttömien 
liikenneratkaisujen ottamiseksi käyttöön, 
mukaan lukien vaihtoehtoisten 
polttoaineiden käyttö kaikkien 
liikennemuotojen ajoneuvoissa;

Or. en

Tarkistus 221
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 alakohta – g alakohta – iii alakohta
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Komission teksti Tarkistus

iii) päästöjen vähentäminen; tai iii) päästöjen vähentäminen selkeällä 
tiellä päästöttömyyteen; tai

Or. en

Tarkistus 222
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 3 alakohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) hiilestä irtautuminen ja 
hiilidioksidipäästöjen merkittävä 
vähentäminen energiavaltaisessa 
teollisuudessa, mukaan lukien 
innovatiivisten vähäpäästöisten 
teknologioiden ja niiden käyttöönoton 
esittely;

h) hiilestä irtautuminen ja 
hiilidioksidipäästöjen merkittävä 
vähentäminen energiavaltaisessa 
teollisuudessa, mukaan lukien 
innovatiivisten päästöttömien 
teknologioiden ja niiden käyttöönoton 
esittely;

Or. en

Tarkistus 223
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 3 alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) energiatuotannon ja jakeluketjun 
hiilivapaaksi saattaminen luopumalla 
asteittain hiilen ja öljyn käytöstä; ja

i) energiatuotannon ja jakeluketjun 
hiilivapaaksi saattaminen luopumalla 
asteittain hiilen, kaasun ja öljyn käytöstä; 
ja

Or. en

Tarkistus 224
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Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 6 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tekoäly; a) eettinen tekoäly:

Or. en

Tarkistus 225
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 6 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kvanttiteknologia; Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 226
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 9 alakohta

Komission teksti Tarkistus

9. Matkailu. 9. Kestävä matkailu.

Or. en

Tarkistus 227
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
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Liite II – 10 alakohta

Komission teksti Tarkistus

10. Teollisuusalueiden (myös 
saastuneiden maa-alueiden) kunnostaminen 
ja ennallistaminen kestävää käyttöä varten.

10. Teollisuusalueiden (myös 
saastuneiden maa-alueiden) kunnostaminen 
ja ennallistaminen kestävää käyttöä varten, 
lukuun ottamatta yritysten vastuuseen 
kuuluvia kunnostamisia ja 
ennallistamisia.

Or. en

Tarkistus 228
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 12 alakohta – d alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) kohtuuhintaisia asuntoja tarjoava 
sosiaalinen asuntotuotanto;3

ii) kohtuuhintaisia, terveellisiä ja 
energiatehokkaita asuntoja tarjoava 
asuntotuotanto3;

_________________ _________________
3 Kohtuuhintaisia asuntoja tarjoava 
sosiaalinen asuntotuotanto on tarkoitettu 
muita heikommassa asemassa oleville 
ihmisille tai väestöryhmille, jotka vähäisen 
maksukykynsä vuoksi asuvat erittäin 
puutteellisissa asuinoloissa tai eivät kykene 
hankkimaan asuntoa markkinaehdoin.

3 Kohtuuhintaisia asuntoja tarjoava 
sosiaalinen asuntotuotanto on tarkoitettu 
muita heikommassa asemassa oleville 
ihmisille tai väestöryhmille, jotka vähäisen 
maksukykynsä vuoksi asuvat erittäin 
puutteellisissa asuinoloissa tai eivät kykene 
hankkimaan asuntoa markkinaehdoin.

Or. en

Tarkistus 229
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 13 alakohta

Komission teksti Tarkistus
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13. Puolustusteollisuuden 
kehittäminen ja sen myötä unionin 
strategisen riippumattomuuden 
edistäminen erityisesti tukemalla 
seuraavia:

Poistetaan.

a) unionin puolustusteollisuuden 
toimitusketju, erityisesti pk- ja midcap-
yrityksille myönnettävän taloudellisen 
tuen kautta;
b) yritykset, jotka osallistuvat 
puolustusalan 
läpimurtoinnovaatiohankkeisiin ja 
liittyvät läheisesti 
kaksikäyttöteknologioihin;
c) puolustusalan toimitusketju, kun on 
kyse osallistumisesta yhteistyöhön 
perustuviin puolustusalan tutkimus- ja 
kehityshankkeisiin, myös niihin, joita 
tuetaan Euroopan puolustusrahastosta;
d) puolustusalan tutkimus- ja 
koulutusinfrastruktuuri.

Or. en

Tarkistus 230
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 4 alakohta – 4.1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4.1 Energia: Uusiutuvien ja muiden 
turvallisten ja kestävien päästöttömien ja 
vähäpäästöisten energialähteiden 
tuotantokapasiteetin lisäys (megawatteina, 
MW)

4.1 Energia: Uusiutuvien ja muiden 
turvallisten ja kestävien päästöttömien 
energialähteiden tuotantokapasiteetin lisäys 
(megawatteina, MW)

Or. en

Tarkistus 231
Michael Bloss
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 6 alakohta – 6.1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6.1 Tukea saaneiden yritysten määrät 
koon mukaan (mikroyritykset, pienet 
yritykset, keskisuuret yritykset ja pienet 
midcap-yritykset)

6.1 Tukea saaneiden yritysten määrät 
koon mukaan (mikroyritykset, pienet 
yritykset, keskisuuret yritykset ja pienet 
midcap-yritykset), mukaan lukien 
sukupuolen mukaan eritellyt tiedot

Or. en

Tarkistus 232
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 6 alakohta – 6.2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6.2 Tukea saaneiden yritysten määrät 
kehitysvaiheen mukaan (varhaisvaihe, 
kasvuvaihe/laajennusvaihe)

6.2 Tukea saaneiden yritysten ja 
erityisesti innovatiivisten pk-yritysten 
määrä kehitysvaiheen mukaan 
(varhaisvaihe, kasvuvaihe/laajennusvaihe), 
mukaan lukien sukupuolen mukaan 
eritellyt tiedot

Or. en

Tarkistus 233
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 8 alakohta – 8.1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

8.1 Kriittisen infrastruktuurin 
tarjoamiseen myötävaikuttavien toimien 
lukumäärä ja volyymi, jaoteltuna fyysiseen 

8.1 Kriittisen infrastruktuurin 
tarjoamiseen myötävaikuttavien toimien 
lukumäärä ja volyymi, jaoteltuna fyysiseen 
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infrastruktuurin ja siihen liittyvien 
tavaroiden ja palveluiden mukaan

infrastruktuurin ja siihen liittyvien 
tavaroiden ja palveluiden mukaan; 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 
nollatalouteen EU:n ilmastotavoitteiden 
mukaisesti edistävien toimien lukumäärä 
ja volyymi;

Or. en

Tarkistus 234
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 8 alakohta – 8.3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

8.3 Unionin ja sen jäsenvaltioiden 
turvallisuuden kannalta kriittisten 
teknologioiden ja hyödykkeiden sekä 
kaksikäyttötuotteiden kehittämiseen 
myötävaikuttavien toimien lukumäärä ja 
volyymi

8.3 Unionin ja sen jäsenvaltioiden 
turvallisuuden kannalta kriittisten 
teknologioiden ja hyödykkeiden sekä 
kaksikäyttötuotteiden siviilikomponenttien 
kehittämiseen myötävaikuttavien toimien 
lukumäärä ja volyymi

Or. en

Tarkistus 235
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 8 alakohta – 8.4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

8.4 Unionin ja sen jäsenvaltioiden 
turvallisuuden kannalta kriittisiä 
teknologioita ja hyödykkeitä sekä 
kaksikäyttötuotteita kehittävien ja 
valmistavien tuettujen yritysten lukumäärä 
koon mukaan

8.4 Unionin ja sen jäsenvaltioiden 
turvallisuuden kannalta kriittisiä 
teknologioita ja hyödykkeitä sekä 
kaksikäyttötuotteita siviilikäytön osalta 
kehittävien ja valmistavien tuettujen 
yritysten lukumäärä koon mukaan

Or. en



PE657.168v01-00 154/166 AM\1212309FI.docx

FI

Tarkistus 236
Dragoș Pîslaru, Nicola Danti, Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, 
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Izaskun Bilbao Barandica, Morten 
Petersen, Valérie Hayer

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 8 alakohta – 8.4 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8.4 a Sellaisten klusterien ja 
digitaalisten innovaatiokeskittymien 
määrä, joita tuetaan synergioiden 
luomiseksi alueellisten, kansallisten, 
eurooppalaisten ja yksityisten yritysten 
välille;

Or. en

Tarkistus 237
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 8 alakohta – 8.5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

8.5 Kriittisten hyödykkeiden, mukaan 
lukien kriittisten terveydenhuollon 
tarvikkeiden, toimittamiseen, 
valmistamiseen ja varastointiin 
myötävaikuttavien toimien lukumäärä ja 
volyymi

8.5 Kriittisten hyödykkeiden, mukaan 
lukien kriittisten terveydenhuollon 
tarvikkeiden, toimittamiseen, 
valmistamiseen ja varastointiin 
myötävaikuttavien toimien lukumäärä ja 
volyymi, lukuun ottamatta niitä, jotka 
ovat olemassa olevien lakisääteisten 
vaatimusten rajoissa

Or. en

Tarkistus 238
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
Liite III – 8 alakohta – 8.7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

8.7 Unionin teollisen tulevaisuuden 
kannalta strategisesti tärkeiden, keskeisiä 
kehitystä vauhdittavia ja digitaalisia 
teknologioita tukevien toimien lukumäärä 
ja volyymi.

8.7 Unionin kannalta strategisesti 
tärkeiden, keskeisiä kehitystä vauhdittavia 
ja digitaalisia teknologioita tukevien 
toimien lukumäärä ja volyymi.

Or. en

Tarkistus 239
Eva Kaili, Nicolás González Casares, Ivo Hristov, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, 
Robert Hajšel

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 8 alakohta – 8.7 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8.7 a Alueellinen ja kansallinen laajuus, 
joka osoittaa, että edunsaajajäsenvaltiot ja 
-alueet ovat jakautuneet tasaisesti EU:n 
alueelle eikä etuuksia ole keskitetty 
rajoitetulle määrälle jäsenvaltioita tai 
alueita;

Or. en

Tarkistus 240
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 8 alakohta – 8.7 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8.7 a Niiden toimien lukumäärä ja 
volyymi, joilla autetaan yrityksiä ja 
yhteisöjä, erityisesti pk-yrityksiä, 
parantamaan arvoketjujen ja 
liiketoimintamallien häiriönsietokykyä
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Or. en

Tarkistus 241
Eva Kaili, Nicolás González Casares, Ivo Hristov, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, 
Robert Hajšel

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 8 alakohta – 8.7 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8.7 b Euroopan investointien 
neuvontakeskusten sitoumusten 
lukumäärä alueilla ja jäsenvaltioissa, 
joilla ei ole merkittävää historiaa 
aiempien hankkeiden käynnistämisestä ja 
kehityksestä.

Or. en

Tarkistus 242
Eva Kaili, Nicolás González Casares, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, 
Łukasz Kohut, Robert Hajšel

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 8 alakohta – 8.7 c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8.7 c Euroopan 
investointineuvontakeskuksen 
sitoumusten lukumäärä sellaisilla ali-
investoiduilla teollisuudenaloilla, jotka 
eivät perinteisesti hyödy unionin 
investointivälineistä.

Or. en

Tarkistus 243
Eva Kaili, Nicolás González Casares, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz 
Kohut, Robert Hajšel

Ehdotus asetukseksi
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Liite III – 8 alakohta – 8.7 d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8.7 d Tämän investointivälineen 
hyödyttämien ja kehittämien startup-
yritysten, teknologiayritysten ja 
innovaatioekosysteemien lukumäärä.

Or. en

Tarkistus 244
Eva Kaili, Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Robert Hajšel

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 8 alakohta – 8.7 e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8.7 e Yksityisten pääomasijoitusten ja 
riskipääomasijoitusten volyymin kasvu 
liittyvissä hankkeissa.

Or. en

Tarkistus 245
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 osa – 2 kohta – 1 alakohta – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) Euroopan strategisten investointien 
ikkunan puitteissa toteutettaville rahoitus- 
ja investointitoimille myönnetyn tuen 
osalta: unioniin sijoittautuneet ja siellä 
toimivat yhteisöt eivät olisi toteuttaneet 
investointia tai eivät olisi toteuttaneet sitä 
samassa laajuudessa 
markkinarahoituksella, koska niiden on 
vaikea sisällyttää hintoihin Euroopan 
strategisen edun tuottamia hyötyjä.

f) Euroopan strategisten investointien 
ikkunan puitteissa toteutettaville rahoitus- 
ja investointitoimille myönnetyn tuen 
osalta: unioniin sijoittautuneet ja siellä 
toimivat yhteisöt eivät olisi toteuttaneet 
investointia tai eivät olisi toteuttaneet sitä 
markkinarahoituksella, koska niiden on 
vaikea sisällyttää hintoihin Euroopan 
strategisen edun tuottamia hyötyjä.
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Or. en

Tarkistus 246
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 osa – 2 kohta – 2 alakohta – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(3) Euroopan strategisten investointien 
ikkunan puitteissa toteutettavia rahoitus- ja 
investointitoimia voidaan pitää 
täydentävinä myös, jos muut unioniin 
sijoittautuneet ja siellä toimivat julkiset ja 
yksityiset yhteisöt eivät ilman InvestEU-
rahaston tukea olisi toteuttaneet niitä tai 
eivät olisi toteuttaneet niitä samassa 
laajuudessa.

(3) Euroopan strategisten investointien 
ikkunan puitteissa toteutettavia rahoitus- ja 
investointitoimia voidaan pitää 
täydentävinä myös, jos muut unioniin 
sijoittautuneet ja siellä toimivat julkiset ja 
yksityiset yhteisöt eivät ilman InvestEU-
rahaston tukea olisi toteuttaneet niitä.

Or. en

Tarkistus 247
Zdzisław Krasnodębski, Robert Roos, Rob Rooken, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk, 
Grzegorz Tobiszowski, Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 2 osa – 1 kohta – 11 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(11) ydinvoimaloiden käytöstäpoisto, 
käyttö, mukauttaminen tai rakentaminen;

(11) ydinvoimaloiden käytöstäpoisto tai 
käyttö;

Or. en

Tarkistus 248
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 2 osa – 1 kohta – 12 alakohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

(12) investoinnit, jotka liittyvät 
kiinteiden fossiilisten polttoaineiden ja 
öljyn louhintaan tai uuttamiseen, 
jalostamiseen, jakeluun, varastointiin tai 
polttamiseen, sekä kaasuntuotantoon 
liittyvät investoinnit. Tämä soveltamisalan 
ulkopuolelle jättäminen ei koske

(12) investoinnit, jotka liittyvät 
fossiilisten polttoaineiden ja turpeen 
louhintaan tai uuttamiseen, jalostamiseen, 
jakeluun, varastointiin tai polttamiseen.

Or. en

Tarkistus 249
Eva Kaili, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Robert 
Hajšel, Dan Nica

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 2 osa – 1 kohta – 12 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(12) investoinnit, jotka liittyvät 
kiinteiden fossiilisten polttoaineiden ja 
öljyn louhintaan tai uuttamiseen, 
jalostamiseen, jakeluun, varastointiin tai 
polttamiseen, sekä kaasuntuotantoon 
liittyvät investoinnit. Tämä soveltamisalan 
ulkopuolelle jättäminen ei koske

(12) investoinnit, jotka liittyvät 
kiinteiden fossiilisten polttoaineiden ja 
öljyn louhintaan tai uuttamiseen, 
jalostamiseen, jakeluun, varastointiin tai 
polttamiseen, sekä kaasuntuotantoon 
liittyvät investoinnit. Soveltamisalan 
ulkopuolelle jättäminen ei koske 
kaasuhankkeita, jotka täyttävät seuraavat 
edellytykset

Or. en

Tarkistus 250
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 2 osa – 1 kohta – 12 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) hankkeita, joissa ei ole olemassa 
toimivaa vaihtoehtoista teknologiaa;

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 251
Eva Kaili, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Robert 
Hajšel, Dan Nica

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 2 osa – 1 kohta – 12 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) hankkeita, joissa ei ole olemassa 
toimivaa vaihtoehtoista teknologiaa;

a) hankkeita, joita toteutetaan 
alueilla, joilla on erityisen vakavia 
energiasiirtymähaasteita, koska ne ovat 
erittäin riippuvaisia kiinteistä fossiilisista 
polttoaineista, kuten kansallisissa 
oikeudenmukaista siirtymää koskevissa 
suunnitelmissa on sovittu;

Or. en

Tarkistus 252
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 2 osa – 1 kohta – 12 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) hankkeita, jotka liittyvät 
ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseen 
ja vähentämiseen;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Investointien helpottamiseksi toteutettujen toimien osalta Eurooppa-neuvosto on 
kokouksessaan 22. toukokuuta 2013 asettanut etusijalle ympäristön tai talouden kannalta 
haitallisten tukien asteittaisen poistamisen, myös fossiilisten polttoaineiden osalta. Mainittu 
vapautus voidaan katsoa tueksi, mikä olisi ristiriidassa fossiilisten polttoaineiden tukien 
asteittaista poistamista koskevan tavoitteen sekä SEUT-sopimuksen 191 artiklassa vahvistetun 
saastuttaja maksaa -periaatteen kanssa.
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Tarkistus 253
Eva Kaili, Nicolás González Casares, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, 
Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Dan Nica

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 2 osa – 1 kohta – 12 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) hankkeita, jotka liittyvät 
ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseen 
ja vähentämiseen;

b) hankkeita, joilla edistetään 
ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen 
sopeutumista koskevien unionin 
ympäristötavoitteiden saavuttamista 
nopeuttamalla luopumista kokonaan 
kiinteiden fossiilisten polttoaineiden 
käytöstä;

Or. en

Tarkistus 254
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 2 osa – 1 kohta – 12 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) hankkeita, joissa on hiilidioksidin 
talteenotto- ja varastointilaitteet tai 
hiilidioksidin talteenotto- ja käyttölaitteet; 
teollisuus- tai tutkimushankkeita, jotka 
vähentävät merkittävästi 
kasvihuonekaasupäästöjä verrattuna 
sovellettaviin EU:n 
päästökauppajärjestelmän 
vertailuarvoihin;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 255
Eva Kaili, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Robert 
Hajšel, Dan Nica

Ehdotus asetukseksi
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Liite V – 2 osa – 1 kohta– 12 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) hankkeita, joissa on hiilidioksidin 
talteenotto- ja varastointilaitteet tai 
hiilidioksidin talteenotto- ja käyttölaitteet; 
teollisuus- tai tutkimushankkeita, jotka 
vähentävät merkittävästi 
kasvihuonekaasupäästöjä verrattuna 
sovellettaviin EU:n 
päästökauppajärjestelmän 
vertailuarvoihin;

c) hankkeita, jotka ovat unionin 
energia- ja ilmastotavoitteiden ja 
-lainsäädännön sekä kansallisten energia- 
ja ilmastosuunnitelmien mukaisia ja 
luonteeltaan väliaikaisia ja 
siirtymävaiheeseen kuuluvia;

Or. en

Tarkistus 256
Eva Kaili, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Robert 
Hajšel, Dan Nica

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 2 osa – 1 kohta – 12 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) hankkeet, joissa on tehty 
ennakkoarviointi pelkästään uusiutuviin 
energialähteisiin perustuvin 
energialähteiden käytöstä;

Or. en

Tarkistus 257
Eva Kaili, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, Łukasz Kohut, Robert 
Hajšel, Dan Nica

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 2 osa – 1 kohta – 12 alakohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c b) hankkeet, joissa ei ole 
toteuttamiskelpoista vaihtoehtoista 
teknologiaa ja tuetut toimet eivät haittaa 
uusiutuvien energialähteiden kehittämistä 
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kyseisillä alueilla sekä ovat yhteensopivia 
ja synergisiä uusiutuvien 
energialähteiden lopullisen käytön 
kanssa;

Or. en

Tarkistus 258
Eva Kaili, Nicolás González Casares, Ivo Hristov, Tsvetelina Penkova, Carlos Zorrinho, 
Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Dan Nica

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 2 osa – 1 kohta – 12 alakohta – c c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c c) tuetut toimet edistävät 
energiaköyhyyden vähentämistä;

Or. en

Tarkistus 259
Michael Bloss
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite V a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

LIITE V a (uusi)
Häiriönsietokyky
Taloudellinen ja yritysten 
häiriönsietokyky:
a) yritysten ja palvelujen jatkuvuutta 
koskevat ratkaisut julkisille ja yksityisille 
laitoksille, jotka ovat välttämättömiä 
yhteiskunnallisten poliittisten, 
taloudellisten, sosiaalisten, 
hallinnollisten, yleisen turvallisuuden, 
turvallisuuden, terveydenhuollon, hoidon, 
liikenteen, hankintojen ja 
koulutustoimintojen kannalta;
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b) uudistukset ja sääntelyjärjestelmät, 
joilla kannustetaan yrityksiä ja 
kansalaisyhteiskunnan toimijoita 
nykyaikaistamaan kriiseihin liittyviä 
jatkuvuusjärjestelmiä ja investoimaan 
työpaikkaturvallisuuden 
kriisisäännöstöihin toiminnan häiriöiden 
minimoimiseksi;
c) kannustimet teollisten prosessien 
mukauttamiseksi ja toimitusketjujen 
monipuolistamiseksi, mukaan lukien 
investoinnit joustaviin 
liikennejärjestelmiin, liikenteen 
seurantaan ja hätämenettelyihin 
toimitusketjun pullonkauloissa;
d) julkisen ja yksityisen liikenteen 
tarjoajia koskevat jatkuvuusjärjestelmät ja 
säännöstöt kriisejä varten;
e) kansallisten ja ylikansallisten 
rahoitusjärjestelmien kyky tarjota 
likviditeettiä ja varmistaa turvattujen 
maksujärjestelyjen jatkuvuus;
Sosiaalinen häiriönsietokyky:
a) uudistukset ja investoinnit, joilla 
vahvistetaan kansallisten, alueellisten ja 
paikallisten hallintojen valmiuksia tukea 
altistuneita kansalaisia heidän 
toimeentuloonsa kohdistuvien äkillisten ja 
vakavien vaikutusten aikana, mukaan 
lukien ohjelmat ja hallinnolliset resurssit, 
joilla helpotetaan taloudellisen tai muun 
tuen nopeaa toimittamista niille 
kansalaisille, jotka kärsivät vakavista 
vaikutuksista heidän taloudelliseen 
tilanteeseensa, turvallisuuteensa ja 
fyysiseen tai henkiseen terveyteensä, 
mukaan lukien toimenpiteet, joilla 
varmistetaan sukupuolten tasa-arvo, 
riittävä lapsituki ja suojellaan 
haavoittuvissa tilanteissa omaisia 
henkilöitä, kuten vammaisia henkilöitä, 
vankeja, vähemmistöjä sekä pakolaisia ja 
turvapaikanhakijoita.
b) toimenpiteet, joilla parannetaan 
sosiaalihuollon järjestelmien ja muiden 
toimeentulotukijärjestelmien valmiuksia 
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edistää sosiaalista osallisuutta ja turvata 
yksilöiden selviytymiskyky myös 
rasituksen alla tai sosioekonomisissa 
häiriötilanteissa.
c) hallinnolliset resurssit ja valmiudet, 
myös digitaaliset välineet, joiden avulla 
voidaan koordinoida tehokkaasti 
rahoitusavun tai likviditeetin 
toimittamista altistuneille kansalaisille ja 
minimoida samalla petokset tai muut 
väärinkäytökset;
d) terveydenhuoltojärjestelmien kyky 
ylläpitää terveydenhuollon henkilöstön 
turvallisia ja kestäviä työoloja myös 
vaikeissa olosuhteissa sekä hoitoalan, 
kuten lastenhoidon ja vanhustenhoidon, 
työolojen parantaminen;

 e) kansanterveyslaitosten valmiudet ja 
tehokkuus saavuttaa ja seurata koko 
maantieteellistä aluetta ja väestöä sekä 
tunnistaa, tutkia ja hallita 
kansanterveysriskien äkillisiä esiintymiä, 
hillitä niiden leviämistä ja tarjota hoitoa 
tietyn jäsenvaltion kaikille asukkaille 
tulotasosta tai oleskeluasemasta 
riippumatta;
Institutionaalinen ja hallinnollinen 
häiriönsietokyky ja kriisivalmius:
a) varhainen havaitseminen ja 
koordinoidut toimet laajamittaisten 
kansanterveydellisten riskien, kuten 
pandemioiden ja epidemioiden, 
luonnonkatastrofien, lämpöaaltojen, 
päästöjen, metsäpalojen tai kemiallisten, 
ydin- tai teollisuusonnettomuuksien, 
torjumiseksi;
b) kansanterveysriskeihin reagoivan 
infrastruktuurin laatu ja kattavuus, 
mukaan lukien järjestelmät, joilla 
koordinoidaan henkilöstön, potilaiden, 
lääkinnällisten laitteiden ja 
suojavälineiden sekä 
viestintäinfrastruktuurin kuljetusta ja 
jakelua;
c) tärkeiden lääkkeiden ja lääkinnällisten 
laitteiden toimitusten luotettavuus myös 
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silloin, kun kysyntä on poikkeuksellisen 
suurta;
d) kansallisten 
terveydenhuoltojärjestelmien kyky 
koordinoida toimintaa muiden 
kansallisten, eurooppalaisten ja 
kansainvälisten virastojen kanssa;
e) kriittisen infrastruktuurin 
kriisivalmius, mukaan lukien vesi- tai 
energiahuolto, jätevesijärjestelmät ja 
hygieniastandardien ylläpitäminen;
f) kansallisten ja alueellisten 
pelastuspalveluvirastojen, mukaan lukien 
palokunnat ja tekniset tukipalvelut, 
kriisivalmius ja koordinointi.

Or. en

Perustelu

Tarkistus johtuu pakottavasta tarpeesta varmistaa tekstin sisäinen logiikka tai se liittyy 
kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin, erityisesti 7 artiklan 1 kohdan e alakohtaan ja 
Euroopan komission ehdottamiin uusiin tekstin osiin, joissa esitellään häiriönsietokyvyn 
käsite.


