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Tarkistus 22
Tsvetelina Penkova, Eva Kaili, Dan Nica, Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, 
Ivo Hristov, Josianne Cutajar

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Komissio antoi 11 päivänä 
joulukuuta 2019 tiedonannon9Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelmasta, jossa se 
hahmotteli etenemissuunnitelmansa 
Euroopan uutta kasvupolitiikkaa varten ja 
asetti kunnianhimoisia tavoitteita 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja 
ympäristön suojelemiseksi. Jotta tavoite 
unionin ilmastoneutraaliudesta voidaan 
saavuttaa tehokkaasti ja 
oikeudenmukaisesti vuoteen 2050 
mennessä, Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelmassa ilmoitettiin oikeudenmukaisen 
siirtymän mekanismista, jolla tarjotaan 
keinot vastata ilmastonmuutokseen ja 
samalla varmistaa, että ketään ei jätetä 
jälkeen. Kaikkein heikoimmassa asemassa 
olevat alueet ja ihmiset ovat kaikkein 
alttiimpia ilmastonmuutoksen ja 
ympäristön pilaantumisen 
haittavaikutuksille. Samaan aikaan 
siirtymän hallinta edellyttää merkittäviä 
rakenteellisia muutoksia.

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

_________________ _________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.

Or. en

Tarkistus 23
Mikuláš Peksa
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(1) Komissio antoi 11 päivänä 
joulukuuta 2019 tiedonannon9Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelmasta, jossa se 
hahmotteli etenemissuunnitelmansa 
Euroopan uutta kasvupolitiikkaa varten ja 
asetti kunnianhimoisia tavoitteita 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja 
ympäristön suojelemiseksi. Jotta tavoite 
unionin ilmastoneutraaliudesta voidaan 
saavuttaa tehokkaasti ja 
oikeudenmukaisesti vuoteen 2050 
mennessä, Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelmassa ilmoitettiin oikeudenmukaisen 
siirtymän mekanismista, jolla tarjotaan 
keinot vastata ilmastonmuutokseen ja 
samalla varmistaa, että ketään ei jätetä 
jälkeen. Kaikkein heikoimmassa asemassa 
olevat alueet ja ihmiset ovat kaikkein 
alttiimpia ilmastonmuutoksen ja 
ympäristön pilaantumisen 
haittavaikutuksille. Samaan aikaan 
siirtymän hallinta edellyttää merkittäviä 
rakenteellisia muutoksia.

(1) Komissio antoi 11 päivänä 
joulukuuta 2019 tiedonannon9 Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelmasta, jossa se 
hahmotteli etenemissuunnitelmansa 
Euroopan uutta kasvupolitiikkaa varten ja 
asetti kunnianhimoisia tavoitteita 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja 
ympäristön suojelemiseksi. Pariisin 
sopimukseen sitoutumisen mukaisesti ja 
jotta EU:n vuoden 2030 
päästövähennystavoite sekä unionin 
vuoden 2040 ilmastoneutraaliustavoite 
voidaan saavuttaa tehokkaasti ja 
oikeudenmukaisesti, Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelmassa ilmoitettiin 
oikeudenmukaisen siirtymän 
mekanismista, jolla tarjotaan keinot vastata 
ilmastonmuutokseen ja samalla varmistaa, 
että ketään ei jätetä jälkeen. Kaikkein 
heikoimmassa asemassa olevat alueet ja 
ihmiset ovat kaikkein alttiimpia 
ilmastonmuutoksen ja ympäristön 
pilaantumisen haittavaikutuksille. Samaan 
aikaan siirtymän hallinta edellyttää 
merkittäviä rakenteellisia muutoksia.

_________________ _________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.

Or. en

Tarkistus 24
Paolo Borchia

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Komissio antoi 11 päivänä 
joulukuuta 2019 tiedonannon9Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelmasta, jossa se 
hahmotteli etenemissuunnitelmansa 
Euroopan uutta kasvupolitiikkaa varten ja 
asetti kunnianhimoisia tavoitteita 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja 

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

Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa 
ilmoitettiin oikeudenmukaisen siirtymän 
mekanismista, jolla varmistetaan, että 
rakenteellisia muutoksia eniten läpi 
käyneiden alueiden paikallistalouksia 
monimuotoistetaan asianmukaisesti 
vakailla investoinneilla ja että siirtymästä 
kärsivillä aloilla työskentelevät ihmiset 
uudelleenkoulutetaan asiaankuuluvalla 
tavalla ja otetaan pikaisesti takaisin 
paikallisille työmarkkinoille.

_________________ _________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.

Or. en

Tarkistus 25
Iskra Mihaylova, Bart Groothuis, Morten Petersen, Martin Hojsík, Claudia Gamon, 
Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Izaskun Bilbao Barandica, Valérie 
Hayer, Katalin Cseh, Susana Solís Pérez

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Komissio antoi 11 päivänä 
joulukuuta 2019 tiedonannon9Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelmasta, jossa se 
hahmotteli etenemissuunnitelmansa 
Euroopan uutta kasvupolitiikkaa varten ja 
asetti kunnianhimoisia tavoitteita 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja 
ympäristön suojelemiseksi. Jotta tavoite 
unionin ilmastoneutraaliudesta voidaan 
saavuttaa tehokkaasti ja 
oikeudenmukaisesti vuoteen 2050 
mennessä, Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelmassa ilmoitettiin oikeudenmukaisen 
siirtymän mekanismista, jolla tarjotaan 
keinot vastata ilmastonmuutokseen ja 
samalla varmistaa, että ketään ei jätetä 

(1) Komissio antoi 11 päivänä 
joulukuuta 2019 tiedonannon9 Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelmasta, jossa se 
hahmotteli etenemissuunnitelmansa 
Euroopan uutta kasvupolitiikkaa varten ja 
asetti kunnianhimoisia tavoitteita 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja 
ympäristön suojelemiseksi. Jotta tavoite 
unionin vuoden 2030 ilmasto- ja 
energiatavoitteista sekä unionin 
ilmastoneutraaliudesta voidaan saavuttaa 
tehokkaasti ja oikeudenmukaisesti vuoteen 
2050 mennessä, Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelmassa ilmoitettiin 
oikeudenmukaisen siirtymän 
mekanismista, jolla tarjotaan keinot vastata 
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jälkeen. Kaikkein heikoimmassa asemassa 
olevat alueet ja ihmiset ovat kaikkein 
alttiimpia ilmastonmuutoksen ja 
ympäristön pilaantumisen 
haittavaikutuksille. Samaan aikaan 
siirtymän hallinta edellyttää merkittäviä 
rakenteellisia muutoksia.

ilmastonmuutokseen ja samalla varmistaa, 
että ketään ei jätetä jälkeen. Kaikkein 
heikoimmassa asemassa olevat alueet ja 
ihmiset ovat kaikkein alttiimpia 
ilmastonmuutoksen ja ympäristön 
pilaantumisen haittavaikutuksille. Samaan 
aikaan siirtymän hallinta edellyttää 
merkittäviä rakenteellisia muutoksia.

_________________ _________________
9 COM(2019) 640 final. 9 COM(2019) 640 final.

Or. en

Tarkistus 26
Paolo Borchia

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

Tarkistus 27
Paolo Borchia

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Komissio hyväksyi 14 päivänä 
tammikuuta 2020 ehdotuksen 
oikeudenmukaisen siirtymän rahaston 
perustamisesta11. Rahaston suunnittelun ja 
täytäntöönpanon parantamiseksi on määrä 
hyväksyä alueellisia oikeudenmukaista 
siirtymää koskevia suunnitelmia, joissa 
yksilöidään siirtymän tärkeimmät toimet ja 
aikataulu sekä alueet, joihin 
ilmastoneutraaliin talouteen siirtymisen 
vaikutukset kohdistuvat kielteisimmin ja 
joilla on vähäisemmät valmiudet vastata 
siirtymään liittyviin haasteisiin.

(3) Komissio hyväksyi 14 päivänä 
tammikuuta 2020 ehdotuksen 
oikeudenmukaisen siirtymän rahaston 
perustamisesta11. Rahaston suunnittelun ja 
täytäntöönpanon parantamiseksi on määrä 
hyväksyä alueellisia oikeudenmukaista 
siirtymää koskevia suunnitelmia, joissa 
yksilöidään siirtymän tärkeimmät toimet ja 
aikataulu sekä alueet, joihin 
ilmastoneutraaliin talouteen siirtymisen 
vaikutukset kohdistuvat kielteisimmin ja 
joilla on vähäisemmät valmiudet vastata 
energiasiirtymään liittyviin haasteisiin.

_________________ _________________
11 COM(2020) 22 final. 11 COM(2020) 22 final.

Or. en

Tarkistus 28
Mikuláš Peksa
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

liittyvistä haasteista, jotka kuvataan 
komission hyväksymissä alueellisissa 
oikeudenmukaista siirtymää koskevissa 
suunnitelmissa. Nämä suunnitelmat olisi 
laadittava yhdessä asiaankuuluvien alue- 
ja paikallisviranomaisten kanssa ja 
läheisessä yhteistyössä muiden 
sidosryhmien, talouselämän osapuolten ja 
työmarkkinaosapuolten, 
kansalaisyhteiskunnan edustajien, 
asiantuntijoiden, koulutus- ja 
tutkimuslaitosten, työnantajien, 
ammattiliittojen ja yhteisöperustaisten 
järjestöjen kanssa asetuksen (EU) [uusi 
yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
[6] artiklan mukaisesti. Suunniteltujen 
tukitoimien olisi oltava johdonmukaisia 
oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin 
kahdesta muusta pilarista tuettavien 
toimien kanssa ja täydennettävä niitä.

Or. en

Tarkistus 29
Mikuláš Peksa
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Jotta voitaisiin edistää talouden 
monipuolistamista siirtymän vaikutusten 
koettelemilla alueilla, lainajärjestelyn olisi 
katettava monenlaisia investointeja sillä 
edellytyksellä, että ne auttavat täyttämään 
kehitystarpeet siirryttäessä 
ilmastoneutraaliin talouteen alueellisissa 
oikeudenmukaista siirtymää koskevissa 
suunnitelmissa kuvatun mukaisesti. Tuetut 
investoinnit voivat liittyä esimerkiksi 
energia- ja liikenneinfrastruktuuriin, 
kaukolämpöverkostoihin, vihreään 
liikkuvuuteen, älykkääseen jätehuoltoon, 
puhtaaseen energiaan ja 
energiatehokkuustoimenpiteisiin 
rakennusten kunnostus- ja muutostyöt 

(5) Jotta voitaisiin edistää talouden 
monipuolistamista siirtymän vaikutusten 
koettelemilla alueilla samalla kun 
sitoudutaan tavoitteeseen maailman 
lämpötilan nousun rajoittamisesta 1,5 
celsiusasteeseen esiteollisen ajan tasoon 
verrattuna, lainajärjestelyn olisi katettava 
monenlaisia ja kestäviä investointeja sillä 
edellytyksellä, että ne auttavat täyttämään 
kehitystarpeet siirryttäessä kohti EU:n 
vuoden 2030 ilmasto- ja energiatavoitteita 
ja ilmastoneutraalia taloutta viimeistään 
vuoteen 2040 mennessä, alueellisissa 
oikeudenmukaista siirtymää koskevissa 
suunnitelmissa kuvatun mukaisesti ja 
[luokitusjärjestelmäasetusta] noudattaen.  
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mukaan luettuina, kiertotalouteen 
siirtymisen tukemiseen, maan 
saneeraukseen ja maaperän puhdistamiseen 
sekä lisä- ja uudelleenkoulutukseen, 
ammatilliseen koulutukseen ja sosiaaliseen 
infrastruktuuriin, mukaan lukien 
sosiaalinen asuntotuotanto. 
Infrastruktuurien kehittämiseen voi sisältyä 
myös ratkaisuja, joilla parannetaan niiden 
kykyä kestää katastrofeja. Kattavaa 
investointimallia olisi suosittava erityisesti 
alueilla, joilla on merkittäviä siirtymään 
liittyviä tarpeita. Muihin aloihin 
kohdistuvia investointeja voitaisiin myös 
tukea, jos ne ovat yhdenmukaisia 
hyväksyttyjen alueellisten 
oikeudenmukaista siirtymää koskevien 
suunnitelmien kanssa. Tukemalla 
investointeja, jotka eivät tuota riittäviä 
tuloja, lainajärjestelyllä pyritään antamaan 
julkisyhteisöille ja julkisoikeudellisille 
laitoksille lisävaroja, joita tarvitaan, jotta 
ne voivat vastata niihin sosiaalisiin, 
taloudellisiin ja ympäristöön liittyviin 
haasteisiin, joita aiheutuu 
ilmastosiirtymään mukautumisesta. 
Ympäristön kannalta kestävän 
taloudellisen toiminnan EU-
luokitusjärjestelmää voidaan käyttää 
sellaisten lainajärjestelyn 
kelpoisuusvaatimukset täyttävien 
investointien määrittelemiseen, joilla on 
merkittävä myönteinen ympäristövaikutus.

Tuetut investoinnit voivat liittyä 
esimerkiksi uusiutuvaan 
energiainfrastuktuuriin ja vihreään 
liikenneinfrastruktuuriin, erittäin 
tehokkaisiin kaukolämpöverkostoihin, 
vihreään liikkuvuuteen, jätehierarkian 
mukaiseen jätehuoltoon ja uusiutuvaan 
energiaan ja 
energiatehokkuustoimenpiteisiin 
rakennusten kunnostus- ja muutostyöt 
mukaan luettuina, kiertotalouteen 
siirtymisen tukemiseen, maan 
saneeraukseen ja maaperän puhdistamiseen 
sekä lisä- ja uudelleenkoulutukseen, 
ammatilliseen koulutukseen ja sosiaaliseen 
infrastruktuuriin, mukaan lukien 
sosiaalinen asuntotuotanto. Tällä 
siirtymällä pyritään eriytymään resurssien 
kulutuksesta ja poistamaan 
kasvihuonekaasupäästöjen nettopäästöt ja 
muut kielteiset vaikutukset ihmisten 
terveyteen ja ympäristöön, jotka liittyvät 
muun muassa biologisen 
monimuotoisuuden ja ekosysteemien 
katoamiseen, resurssien liikakäyttöön tai 
kemialliseen pilaantumiseen. 
Infrastruktuurien kehittämiseen voi sisältyä 
myös ratkaisuja, joilla parannetaan niiden 
kykyä kestää katastrofeja.  Näitä 
investointeja ei pitäisi tehdä fossiilisia 
polttoaineita käyttäviin laitoksiin ja 
muihin toimintoihin, jotka asetuksen 
[JTF-asetus] 5 artiklan mukaan eivät 
kuulu soveltamisalaan eikä niillä saisi 
lisätä tai ylläpitää riippuvuutta 
fossiilisista polttoaineista. Kattavaa 
investointimallia olisi suosittava erityisesti 
alueilla, joilla on merkittäviä siirtymään 
liittyviä tarpeita. Muihin aloihin 
kohdistuvia investointeja voitaisiin myös 
tukea, jos ne ovat kestäviä ja 
yhdenmukaisia hyväksyttyjen alueellisten 
oikeudenmukaista siirtymää koskevien 
suunnitelmien kanssa. Tukemalla 
investointeja, jotka eivät tuota riittäviä 
tuloja, lainajärjestelyllä pyritään antamaan 
julkisyhteisöille ja julkisoikeudellisille 
laitoksille lisävaroja, joita tarvitaan, jotta 
ne voivat vastata niihin sosiaalisiin, 
taloudellisiin ja ympäristöön liittyviin 
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haasteisiin ja mahdollisuuksiin, joita 
aiheutuu ilmastosiirtymään 
mukautumisesta. EIP:n olisi pantava 
täytäntöön sen uusi lainauspolitiikka 
sellaisten lainajärjestelyn 
kelpoisuusvaatimukset täyttävien 
hankkeiden määrittelemiseen, joilla on 
merkittävä myönteinen ympäristövaikutus, 
ja kaikkien rahoituskumppanien olisi 
käytettävä ympäristön kannalta kestävän 
taloudellisen toiminnan EU-
luokitusjärjestelmää kestäviä hankkeita 
koskevan avoimuuden varmistamiseksi. 
Periaatetta 'älä aiheuta merkittävää 
haittaa' olisi sovellettava kaikkiin 
järjestelystä tuettaviin investointeihin.

Or. en

Tarkistus 30
Iskra Mihaylova, Bart Groothuis, Morten Petersen, Martin Hojsík, Claudia Gamon, 
Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Izaskun Bilbao Barandica, Valérie 
Hayer, Katalin Cseh, Susana Solís Pérez

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Jotta voitaisiin edistää talouden 
monipuolistamista siirtymän vaikutusten 
koettelemilla alueilla, lainajärjestelyn olisi 
katettava monenlaisia investointeja sillä 
edellytyksellä, että ne auttavat täyttämään 
kehitystarpeet siirryttäessä 
ilmastoneutraaliin talouteen alueellisissa 
oikeudenmukaista siirtymää koskevissa 
suunnitelmissa kuvatun mukaisesti. Tuetut 
investoinnit voivat liittyä esimerkiksi 
energia- ja liikenneinfrastruktuuriin, 
kaukolämpöverkostoihin, vihreään 
liikkuvuuteen, älykkääseen jätehuoltoon, 
puhtaaseen energiaan ja 
energiatehokkuustoimenpiteisiin 
rakennusten kunnostus- ja muutostyöt 
mukaan luettuina, kiertotalouteen 
siirtymisen tukemiseen, maan 
saneeraukseen ja maaperän puhdistamiseen 

(5) Jotta voitaisiin edistää talouden 
monipuolistamista siirtymän vaikutusten 
koettelemilla alueilla, lainajärjestelyn olisi 
katettava monenlaisia investointeja sillä 
edellytyksellä, että ne auttavat täyttämään 
kehitystarpeet siirryttäessä kohti unionin 
vuoden 2030 ilmasto- ja energiatavoitteita 
sekä ilmastoneutraaliin talouteen unionissa 
vuoteen 2050 mennessä alueellisissa 
oikeudenmukaista siirtymää koskevissa 
suunnitelmissa kuvatun mukaisesti. Tuetut 
investoinnit voivat liittyä esimerkiksi 
puhtaaseen teknologiaan ja 
infrastruktuuriin, mukaan lukien 
uusiutuva energia ja 
liikenneinfrastruktuurin hiilipäästöjen 
vähentäminen, kaukolämpöverkostoihin, 
vihreään ja kestävään liikkuvuuteen, 
tutkimus- ja innovointitoimiin, myös 
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sekä lisä- ja uudelleenkoulutukseen, 
ammatilliseen koulutukseen ja sosiaaliseen 
infrastruktuuriin, mukaan lukien 
sosiaalinen asuntotuotanto. 
Infrastruktuurien kehittämiseen voi sisältyä 
myös ratkaisuja, joilla parannetaan niiden 
kykyä kestää katastrofeja. Kattavaa 
investointimallia olisi suosittava erityisesti 
alueilla, joilla on merkittäviä siirtymään 
liittyviä tarpeita. Muihin aloihin 
kohdistuvia investointeja voitaisiin myös 
tukea, jos ne ovat yhdenmukaisia 
hyväksyttyjen alueellisten 
oikeudenmukaista siirtymää koskevien 
suunnitelmien kanssa. Tukemalla 
investointeja, jotka eivät tuota riittäviä 
tuloja, lainajärjestelyllä pyritään antamaan 
julkisyhteisöille ja julkisoikeudellisille 
laitoksille lisävaroja, joita tarvitaan, jotta 
ne voivat vastata niihin sosiaalisiin, 
taloudellisiin ja ympäristöön liittyviin 
haasteisiin, joita aiheutuu 
ilmastosiirtymään mukautumisesta. 
Ympäristön kannalta kestävän taloudellisen 
toiminnan EU-luokitusjärjestelmää voidaan 
käyttää sellaisten lainajärjestelyn 
kelpoisuusvaatimukset täyttävien 
investointien määrittelemiseen, joilla on 
merkittävä myönteinen ympäristövaikutus.

korkeakouluihin ja julkisiin 
tutkimuslaitoksiin, tehtäviin 
investointeihin, kehittyneen ja 
markkinakelpoisen teknologian siirron 
edistämiseen, digitalisointiin, 
digitaaliseen innovointiin ja digitaaliseen 
liitettävyyteen, mukaan lukien 
digitaalinen ja täsmäviljely, tehtäviin 
investointeihin, älykkääseen jätehuoltoon, 
puhtaaseen energiaan ja 
energiatehokkuustoimenpiteisiin 
rakennusten kunnostus- ja muutostyöt 
mukaan luettuina, kiertotalouteen 
siirtymisen tukemiseen, maan 
saneeraukseen ja maaperän 
puhdistamiseen, paitsi jos ne kuuluvat 
ympäristövahingoista johtuvan vastuun 
soveltamisalaan SEUT-sopimuksen 191 
artiklassa tarkoitetun saastuttaja maksaa 
-periaatteen mukaisesti, sekä lisä- ja 
uudelleenkoulutukseen, ammatilliseen 
koulutukseen ja sosiaaliseen 
infrastruktuuriin, mukaan lukien 
sosiaalinen asuntotuotanto. 
Infrastruktuurien kehittämiseen voi sisältyä 
myös ratkaisuja, joilla parannetaan niiden 
kykyä kestää katastrofeja.  Kattavaa 
investointimallia olisi suosittava erityisesti 
alueilla, joilla on merkittäviä siirtymään 
liittyviä tarpeita. Muihin aloihin 
kohdistuvia investointeja voitaisiin myös 
tukea, jos ne ovat yhdenmukaisia 
hyväksyttyjen alueellisten 
oikeudenmukaista siirtymää koskevien 
suunnitelmien kanssa. Tukemalla 
investointeja, jotka eivät tuota riittäviä 
tuloja, lainajärjestelyllä pyritään antamaan 
julkisyhteisöille ja julkisoikeudellisille 
laitoksille lisävaroja, joita tarvitaan, jotta 
ne voivat vastata niihin sosiaalisiin, 
taloudellisiin ja ympäristöön liittyviin 
haasteisiin, joita aiheutuu 
ilmastosiirtymään mukautumisesta. 
Ympäristön kannalta kestävän taloudellisen 
toiminnan EU-luokitusjärjestelmää voidaan 
käyttää sellaisten lainajärjestelyn 
kelpoisuusvaatimukset täyttävien 
investointien määrittelemiseen, joilla on 
merkittävä myönteinen ympäristövaikutus.
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Or. en

Tarkistus 31
Tsvetelina Penkova, Eva Kaili, Dan Nica, Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Ivo Hristov, Josianne Cutajar

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(5) Jotta voitaisiin edistää talouden 
monipuolistamista siirtymän vaikutusten 
koettelemilla alueilla, lainajärjestelyn olisi 
katettava monenlaisia investointeja sillä 
edellytyksellä, että ne auttavat täyttämään 
kehitystarpeet siirryttäessä 
ilmastoneutraaliin talouteen alueellisissa 
oikeudenmukaista siirtymää koskevissa 
suunnitelmissa kuvatun mukaisesti. 
Tukimekanismeilla olisi vältettävä EU:n 
alueiden välisten taloudellisten erojen 
lisäämistä ja keskityttävä sen sijaan EU:n 
kansalaisten välisen sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden lujittamiseen. Tuetut 
investoinnit voivat liittyä esimerkiksi 
energia- ja liikenneinfrastruktuuriin, 
kaukolämpöverkostoihin, vihreään 
liikkuvuuteen, älykkääseen jätehuoltoon, 
puhtaaseen energiaan ja 
energiatehokkuustoimenpiteisiin 
rakennusten kunnostus- ja muutostyöt 
mukaan luettuina, kiertotalouteen 
siirtymisen tukemiseen, maan 
saneeraukseen ja maaperän puhdistamiseen 
sekä lisä- ja uudelleenkoulutukseen, 
ammatilliseen koulutukseen ja sosiaaliseen 
infrastruktuuriin, mukaan lukien 
sosiaalinen asuntotuotanto. 
Infrastruktuurien kehittämiseen voi sisältyä 
myös ratkaisuja, joilla parannetaan niiden 
kykyä kestää katastrofeja.  Kattavaa 
investointimallia olisi suosittava erityisesti 
alueilla, joilla on merkittäviä siirtymään 
liittyviä tarpeita. Muihin aloihin 
kohdistuvia investointeja voitaisiin myös 
tukea, jos ne ovat yhdenmukaisia 
hyväksyttyjen alueellisten 
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laitoksille lisävaroja, joita tarvitaan, jotta 
ne voivat vastata niihin sosiaalisiin, 
taloudellisiin ja ympäristöön liittyviin 
haasteisiin, joita aiheutuu 
ilmastosiirtymään mukautumisesta. 
Ympäristön kannalta kestävän taloudellisen 
toiminnan EU-luokitusjärjestelmää voidaan 
käyttää sellaisten lainajärjestelyn 
kelpoisuusvaatimukset täyttävien 
investointien määrittelemiseen, joilla on 
merkittävä myönteinen ympäristövaikutus.

oikeudenmukaista siirtymää koskevien 
suunnitelmien kanssa. Tukemalla 
investointeja, jotka eivät tuota riittäviä 
tuloja, lainajärjestelyllä pyritään antamaan 
julkisyhteisöille ja julkisoikeudellisille 
laitoksille lisävaroja, joita tarvitaan, jotta 
ne voivat vastata niihin sosiaalisiin, 
taloudellisiin ja ympäristöön liittyviin 
haasteisiin, joita aiheutuu 
ilmastosiirtymästä, ja tarjota pitkäaikaisia 
työllistymismahdollisuuksia talouden 
uudelleenjärjestelyistä eniten kärsineille 
työntekijöille. Ympäristön kannalta 
kestävän taloudellisen toiminnan EU-
luokitusjärjestelmää voidaan käyttää 
sellaisten lainajärjestelyn 
kelpoisuusvaatimukset täyttävien 
investointien määrittelemiseen, joilla on 
merkittävä myönteinen ympäristövaikutus.

Or. en

Tarkistus 32
Paolo Borchia

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Jotta voitaisiin edistää talouden 
monipuolistamista siirtymän vaikutusten 
koettelemilla alueilla, lainajärjestelyn olisi 
katettava monenlaisia investointeja sillä 
edellytyksellä, että ne auttavat täyttämään 
kehitystarpeet siirryttäessä 
ilmastoneutraaliin talouteen alueellisissa 
oikeudenmukaista siirtymää koskevissa 
suunnitelmissa kuvatun mukaisesti. Tuetut 
investoinnit voivat liittyä esimerkiksi 
energia- ja liikenneinfrastruktuuriin, 
kaukolämpöverkostoihin, vihreään 
liikkuvuuteen, älykkääseen jätehuoltoon, 
puhtaaseen energiaan ja 
energiatehokkuustoimenpiteisiin 
rakennusten kunnostus- ja muutostyöt 
mukaan luettuina, kiertotalouteen 
siirtymisen tukemiseen, maan 

(5) Jotta voitaisiin edistää talouden 
monipuolistamista siirtymän vaikutusten 
koettelemilla alueilla, lainajärjestelyn olisi 
katettava monenlaisia investointeja sillä 
edellytyksellä, että ne auttavat täyttämään 
sosiaaliset, ammatilliset ja taloudelliset 
kehitystarpeet siirtymäprosessin aikana 
alueellisissa oikeudenmukaista siirtymää 
koskevissa suunnitelmissa kuvatun 
mukaisesti. Tuetut investoinnit voivat 
liittyä esimerkiksi energia- ja 
liikenneinfrastruktuuriin, 
kaukolämpöverkostoihin, vihreään 
liikkuvuuteen, älykkääseen jätehuoltoon, 
vähäpäästöiseen energiaan, esimerkiksi 
maakaasuun, ja 
energiatehokkuustoimenpiteisiin 
rakennusten kunnostus- ja muutostyöt 
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saneeraukseen ja maaperän puhdistamiseen 
sekä lisä- ja uudelleenkoulutukseen, 
ammatilliseen koulutukseen ja sosiaaliseen 
infrastruktuuriin, mukaan lukien 
sosiaalinen asuntotuotanto. 
Infrastruktuurien kehittämiseen voi sisältyä 
myös ratkaisuja, joilla parannetaan niiden 
kykyä kestää katastrofeja. Kattavaa 
investointimallia olisi suosittava erityisesti 
alueilla, joilla on merkittäviä siirtymään 
liittyviä tarpeita. Muihin aloihin 
kohdistuvia investointeja voitaisiin myös 
tukea, jos ne ovat yhdenmukaisia 
hyväksyttyjen alueellisten 
oikeudenmukaista siirtymää koskevien 
suunnitelmien kanssa. Tukemalla 
investointeja, jotka eivät tuota riittäviä 
tuloja, lainajärjestelyllä pyritään antamaan 
julkisyhteisöille ja julkisoikeudellisille 
laitoksille lisävaroja, joita tarvitaan, jotta 
ne voivat vastata niihin sosiaalisiin, 
taloudellisiin ja ympäristöön liittyviin 
haasteisiin, joita aiheutuu 
ilmastosiirtymään mukautumisesta. 
Ympäristön kannalta kestävän 
taloudellisen toiminnan EU-
luokitusjärjestelmää voidaan käyttää 
sellaisten lainajärjestelyn 
kelpoisuusvaatimukset täyttävien 
investointien määrittelemiseen, joilla on 
merkittävä myönteinen 
ympäristövaikutus.

mukaan luettuina, kiertotalouteen 
siirtymisen tukemiseen, maan 
saneeraukseen ja maaperän puhdistamiseen 
sekä lisä- ja uudelleenkoulutukseen, 
ammatilliseen koulutukseen ja sosiaaliseen 
infrastruktuuriin, mukaan lukien 
sosiaalinen asuntotuotanto. 
Infrastruktuurien kehittämiseen voi sisältyä 
myös ratkaisuja, joilla parannetaan niiden 
kykyä kestää katastrofeja.  Muihin aloihin 
kohdistuvia investointeja voitaisiin myös 
tukea, jos ne ovat yhdenmukaisia 
hyväksyttyjen alueellisten 
oikeudenmukaista siirtymää koskevien 
suunnitelmien kanssa. Tukemalla 
investointeja, jotka eivät tuota riittäviä 
tuloja, lainajärjestelyllä pyritään antamaan 
julkisyhteisöille ja julkisoikeudellisille 
laitoksille lisävaroja, joita tarvitaan, jotta 
ne voivat vastata niihin sosiaalisiin, 
taloudellisiin ja energiaturvallisuuteen 
liittyviin haasteisiin, joita aiheutuu 
energiasiirtymäprosessista.

Or. en

Tarkistus 33
Maria Spyraki

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Jotta voitaisiin edistää talouden 
monipuolistamista siirtymän vaikutusten 
koettelemilla alueilla, lainajärjestelyn olisi 
katettava monenlaisia investointeja sillä 
edellytyksellä, että ne auttavat täyttämään 

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

kehitystarpeet siirryttäessä 
ilmastoneutraaliin talouteen alueellisissa 
oikeudenmukaista siirtymää koskevissa 
suunnitelmissa kuvatun mukaisesti. Tuetut 
investoinnit voivat liittyä esimerkiksi 
energia- ja liikenneinfrastruktuuriin, 
energiaan liittyviin siirtymävaiheen 
teknologioihin, kuten 
kaasuinfrastruktuuriin, jolla siirretään 
uusiutuvaa kaasua, esimerkiksi vetyä, 
kaukolämpöverkostoihin, vihreään 
liikkuvuuteen, älykkääseen jätehuoltoon, 
puhtaaseen energiaan ja 
energiatehokkuustoimenpiteisiin 
rakennusten kunnostus- ja muutostyöt 
mukaan luettuina, kiertotalouteen 
siirtymisen tukemiseen, maan 
saneeraukseen ja maaperän 
puhdistamiseen, kaupunkiympäristön 
infrastruktuuriin, kulttuuriperinnön ja 
historiallisen perinnön suojeluun sekä 
lisä- ja uudelleenkoulutukseen, 
ammatilliseen koulutukseen ja sosiaaliseen 
infrastruktuuriin, mukaan lukien 
sosiaalinen asuntotuotanto. 
Infrastruktuurien kehittämiseen voi sisältyä 
myös ratkaisuja, joilla parannetaan niiden 
kykyä kestää katastrofeja.  Kattavaa 
investointimallia olisi suosittava erityisesti 
alueilla, joilla on merkittäviä siirtymään 
liittyviä tarpeita. Muihin aloihin 
kohdistuvia investointeja voitaisiin myös 
tukea, jos ne ovat yhdenmukaisia 
hyväksyttyjen alueellisten 
oikeudenmukaista siirtymää koskevien 
suunnitelmien kanssa. Tukemalla 
investointeja, jotka eivät tuota riittäviä 
tuloja, lainajärjestelyllä pyritään antamaan 
julkisyhteisöille ja julkisoikeudellisille 
laitoksille lisävaroja, joita tarvitaan, jotta 
ne voivat vastata niihin sosiaalisiin, 
taloudellisiin ja ympäristöön liittyviin 
haasteisiin, joita aiheutuu 
ilmastosiirtymään mukautumisesta. 
Ympäristön kannalta kestävän taloudellisen 
toiminnan EU-luokitusjärjestelmää voidaan 
käyttää sellaisten lainajärjestelyn 
kelpoisuusvaatimukset täyttävien 
investointien määrittelemiseen, joilla on 
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merkittävä myönteinen ympäristövaikutus.

Or. en

Tarkistus 34
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(5) Jotta voitaisiin edistää talouden 
monipuolistamista siirtymän vaikutusten 
koettelemilla alueilla, lainajärjestelyn olisi 
katettava monenlaisia investointeja sillä 
edellytyksellä, että ne auttavat täyttämään 
kehitystarpeet siirryttäessä 
ilmastoneutraaliin talouteen alueellisissa 
oikeudenmukaista siirtymää koskevissa 
suunnitelmissa kuvatun mukaisesti. Tuetut 
investoinnit voivat liittyä esimerkiksi 
energia- ja liikenneinfrastruktuuriin, 
kaukolämpöverkostoihin, vihreään 
liikkuvuuteen, älykkääseen jätehuoltoon, 
puhtaaseen energiaan ja 
energiatehokkuustoimenpiteisiin 
rakennusten kunnostus- ja muutostyöt 
mukaan luettuina, kiertotalouteen 
siirtymisen tukemiseen, maan 
saneeraukseen ja maaperän puhdistamiseen 
sekä lisä- ja uudelleenkoulutukseen, 
ammatilliseen koulutukseen ja sosiaaliseen 
infrastruktuuriin, mukaan lukien 
sosiaalinen asuntotuotanto. Investointeja, 
jotka liittyvät fossiilisten polttoaineiden 
tuotantoon, jalostukseen, jakeluun, 
varastointiin tai polttamiseen ei tulisi 
tukea. Infrastruktuurien kehittämiseen voi 
sisältyä myös ratkaisuja, joilla parannetaan 
niiden kykyä kestää katastrofeja.  Kattavaa 
investointimallia olisi suosittava erityisesti 
alueilla, joilla on merkittäviä siirtymään 
liittyviä tarpeita. Muihin aloihin 
kohdistuvia investointeja voitaisiin myös 
tukea, jos ne ovat yhdenmukaisia 
hyväksyttyjen alueellisten 
oikeudenmukaista siirtymää koskevien 
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julkisyhteisöille ja julkisoikeudellisille 
laitoksille lisävaroja, joita tarvitaan, jotta 
ne voivat vastata niihin sosiaalisiin, 
taloudellisiin ja ympäristöön liittyviin 
haasteisiin, joita aiheutuu 
ilmastosiirtymään mukautumisesta. 
Ympäristön kannalta kestävän taloudellisen 
toiminnan EU-luokitusjärjestelmää voidaan 
käyttää sellaisten lainajärjestelyn 
kelpoisuusvaatimukset täyttävien 
investointien määrittelemiseen, joilla on 
merkittävä myönteinen ympäristövaikutus.

suunnitelmien kanssa. Uusien 
työpaikkojen määrän olisi oltava 
keskeinen tekijä tuesta päätettäessä. 
Tukemalla investointeja, jotka eivät tuota 
riittäviä tuloja, lainajärjestelyllä pyritään 
antamaan julkisyhteisöille ja 
julkisoikeudellisille laitoksille lisävaroja, 
joita tarvitaan, jotta ne voivat vastata niihin 
sosiaalisiin, taloudellisiin ja ympäristöön 
liittyviin haasteisiin, joita aiheutuu 
ilmastosiirtymään mukautumisesta. 
Ympäristön kannalta kestävän taloudellisen 
toiminnan EU-luokitusjärjestelmää voidaan 
käyttää sellaisten lainajärjestelyn 
kelpoisuusvaatimukset täyttävien 
investointien määrittelemiseen, joilla on 
merkittävä myönteinen ympäristövaikutus.

Or. en

Tarkistus 35
Eva Maydell

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Jotta voitaisiin edistää talouden 
monipuolistamista siirtymän vaikutusten 
koettelemilla alueilla, lainajärjestelyn olisi 
katettava monenlaisia investointeja sillä 
edellytyksellä, että ne auttavat täyttämään 
kehitystarpeet siirryttäessä 
ilmastoneutraaliin talouteen alueellisissa 
oikeudenmukaista siirtymää koskevissa 
suunnitelmissa kuvatun mukaisesti. Tuetut 
investoinnit voivat liittyä esimerkiksi 
energia- ja liikenneinfrastruktuuriin, 
kaukolämpöverkostoihin, vihreään 
liikkuvuuteen, älykkääseen jätehuoltoon, 
puhtaaseen energiaan ja 
energiatehokkuustoimenpiteisiin 
rakennusten kunnostus- ja muutostyöt 
mukaan luettuina, kiertotalouteen 
siirtymisen tukemiseen, maan 
saneeraukseen ja maaperän puhdistamiseen 
sekä lisä- ja uudelleenkoulutukseen, 

(5) Jotta voitaisiin edistää talouden 
monipuolistamista siirtymän vaikutusten 
koettelemilla alueilla, lainajärjestelyn olisi 
katettava monenlaisia investointeja sillä 
edellytyksellä, että ne auttavat suoraan ja 
välillisesti täyttämään kehitystarpeet 
siirryttäessä ilmastoneutraaliin talouteen 
alueellisissa oikeudenmukaista siirtymää 
koskevissa suunnitelmissa kuvatun 
mukaisesti. Tuetut investoinnit voivat 
liittyä esimerkiksi energia- ja 
liikenneinfrastruktuuriin, 
kaukolämpöverkostoihin, vihreään 
liikkuvuuteen, älykkääseen jätehuoltoon, 
puhtaaseen energiaan ja 
energiatehokkuustoimenpiteisiin 
rakennusten kunnostus- ja muutostyöt 
mukaan luettuina, kiertotalouteen 
siirtymisen tukemiseen, maan 
saneeraukseen ja maaperän puhdistamiseen 
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ammatilliseen koulutukseen ja sosiaaliseen 
infrastruktuuriin, mukaan lukien 
sosiaalinen asuntotuotanto. 
Infrastruktuurien kehittämiseen voi sisältyä 
myös ratkaisuja, joilla parannetaan niiden 
kykyä kestää katastrofeja. Kattavaa 
investointimallia olisi suosittava erityisesti 
alueilla, joilla on merkittäviä siirtymään 
liittyviä tarpeita. Muihin aloihin 
kohdistuvia investointeja voitaisiin myös 
tukea, jos ne ovat yhdenmukaisia 
hyväksyttyjen alueellisten 
oikeudenmukaista siirtymää koskevien 
suunnitelmien kanssa. Tukemalla 
investointeja, jotka eivät tuota riittäviä 
tuloja, lainajärjestelyllä pyritään antamaan 
julkisyhteisöille ja julkisoikeudellisille 
laitoksille lisävaroja, joita tarvitaan, jotta 
ne voivat vastata niihin sosiaalisiin, 
taloudellisiin ja ympäristöön liittyviin 
haasteisiin, joita aiheutuu 
ilmastosiirtymään mukautumisesta. 
Ympäristön kannalta kestävän 
taloudellisen toiminnan EU-
luokitusjärjestelmää voidaan käyttää 
sellaisten lainajärjestelyn 
kelpoisuusvaatimukset täyttävien 
investointien määrittelemiseen, joilla on 
merkittävä myönteinen 
ympäristövaikutus.

sekä lisä- ja uudelleenkoulutukseen, 
ammatilliseen koulutukseen ja sosiaaliseen 
infrastruktuuriin, mukaan lukien 
sosiaalinen asuntotuotanto, 
työllisyyspolitiikka, väestökadon 
torjuntatoimet ja taloudellisen toiminnan 
supistuminen. Infrastruktuurien 
kehittämiseen voi sisältyä myös ratkaisuja, 
joilla parannetaan niiden kykyä kestää 
katastrofeja.  Kattavaa investointimallia 
olisi suosittava erityisesti alueilla, joilla on 
merkittäviä siirtymään liittyviä tarpeita. 
Muihin aloihin kohdistuvia investointeja 
voitaisiin myös tukea, jos ne ovat 
yhdenmukaisia hyväksyttyjen alueellisten 
oikeudenmukaista siirtymää koskevien 
suunnitelmien kanssa. Tukemalla 
investointeja, jotka eivät tuota riittäviä 
tuloja, lainajärjestelyllä pyritään antamaan 
julkisyhteisöille ja julkisoikeudellisille 
laitoksille lisävaroja, joita tarvitaan, jotta 
ne voivat vastata niihin sosiaalisiin, 
taloudellisiin ja ympäristöön liittyviin 
haasteisiin, joita aiheutuu 
ilmastosiirtymään mukautumisesta.

Or. en

Tarkistus 36
Mikuláš Peksa
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Sen varmistamiseksi, että 
tukijärjestelyä ei käytetä yrityksen 
ympäristövastuun piiriin kuuluvien 
ympäristövahinkojen korjaamisesta 
aiheutuvien kustannusten maksamiseen 
ja ettei vääristetä pilaantumisen ja 
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muiden ympäristövaikutusten 
vähentämiseen tarkoitettuja kannustimia, 
laitosalueen kunnostamiseen ja 
puhdistamiseen, ekosysteemien 
ennallistamiseen ja käyttötarkoituksen 
muuttamiseen liittyvää investointitukea 
olisi käytettävä viimeisenä keinona 
ainoastaan silloin, kun yhdenkään 
yrityksen ei voida katsoa olevan 
oikeudellisesti vastuussa tällaisten toimien 
rahoittamisesta SEUT-sopimuksen 
191 artiklassa vahvistetun saastuttaja 
maksaa -periaatteen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 37
Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Martin Hojsík, Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Klemen 
Grošelj, Izaskun Bilbao Barandica, Katalin Cseh, Susana Solís Pérez

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 38
Mikuláš Peksa
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 b) Ilmastoneutraaliuteen siirtymiseen 



PE657.176v01-00 20/62 AM\1212346FI.docx

FI

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

Or. en

Tarkistus 39
Mikuláš Peksa
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 c) Jäsenvaltioiden ja komission olisi 
varmistettava, että lainajärjestelyllä 
edistetään naisten ja miesten tasa-arvon 
kunnioittamista ja edistämistä SEUT-
sopimuksen 8 artiklan mukaisesti. 
Sukupuolten tasa-arvoa koskevat 
tavoitteet ja naisten taloudellinen 
riippumattomuus olisi varmistettava 
oikea-aikaisesti ja johdonmukaisesti 
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kaikissa toimenpideohjelmiin liittyvissä 
näkökohdissa ja kaikissa 
toimenpideohjelmien valmistelu-, 
seuranta-, täytäntöönpano- ja 
arviointivaiheissa.

Or. en

Tarkistus 40
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga, Sandra Pereira

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Lainajärjestelyn avustusosuudesta 
[250 000 000] euroa on tarkoitus rahoittaa 
unionin talousarviosta [uutta monivuotista 
rahoituskehystä koskevan ehdotuksen] 
mukaisesti, ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston olisi pidettävä tätä ensisijaisena 
rahoitusohjeenaan vuosittaisessa 
talousarviomenettelyssä talousarviota 
koskevasta kurinalaisuudesta, 
talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta 
varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 
tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission välisen toimielinten 
sopimuksen1317 kohdan mukaisesti.

(8) Lainajärjestelyn avustusosuudesta 
[350 000 000] euroa on tarkoitus rahoittaa 
unionin talousarviosta [uutta monivuotista 
rahoituskehystä koskevan ehdotuksen] 
mukaisesti, ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston olisi pidettävä tätä ensisijaisena 
rahoitusohjeenaan vuosittaisessa 
talousarviomenettelyssä talousarviota 
koskevasta kurinalaisuudesta, 
talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta 
varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 
tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission välisen toimielinten 
sopimuksen13 17 kohdan mukaisesti.

_________________ _________________
13 EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.  
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.3
73.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2013:373:
TOC

13 EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1 1.
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.3
73.01.0001.01.FIN&toc=OJ:C:2013:373:T
OC

Or. en

Tarkistus 41
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga, Sandra Pereira

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

(13) Jotta voidaan varmistaa, että 
kaikille jäsenvaltioille annetaan 
mahdollisuus hyötyä avustusosuudesta, 
olisi perustettava mekanismi, jonka avulla 
otetaan käyttöön korvamerkityt kansalliset 
osuudet, joita on noudatettava 
oikeudenmukaisen siirtymän rahastossa 
ehdotetun jakoperusteen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 42
Iskra Mihaylova, Bart Groothuis, Morten Petersen, Martin Hojsík, Claudia Gamon, 
Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Izaskun Bilbao Barandica, Valérie 
Hayer, Katalin Cseh

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Työohjelmassa ja 
ehdotuspyynnössä olisi vahvistettava 
erityiset tukikelpoisuusehdot ja 
myöntämisperusteet. Näissä 
tukikelpoisuusehdoissa ja 
myöntämisperusteissa olisi otettava 
huomioon hankkeen merkitys alueellisissa 
oikeudenmukaista siirtymää koskevissa 
suunnitelmissa kuvattujen 
kehitystarpeiden kannalta, alueellisen 

(14) Työohjelmassa ja 
ehdotuspyynnössä olisi vahvistettava 
erityiset tukikelpoisuusehdot ja 
myöntämisperusteet siltä varalta, että 
kysyntä ylittää kansallisten määrärahojen 
rahoitusvarat. Näissä 
tukikelpoisuusehdoissa ja 
priorisointiperusteissa olisi otettava 
huomioon Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EU) .../... 
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lähentymisen edistämistä koskevan yleisen 
tavoitteen saavuttaminen sekä 
avustusosuuden merkitys hankkeen 
elinkelpoisuuteen. Tällä asetuksella 
perustettua unionin tukea olisi näin ollen 
myönnettävä ainoastaan niille 
jäsenvaltioille, jotka ovat hyväksyneet 
vähintään yhden alueellisen 
oikeudenmukaista siirtymää koskevan 
suunnitelman. Työohjelmassa ja 
ehdotuspyynnöissä otetaan huomioon myös 
jäsenvaltioiden toimittamat alueelliset 
oikeudenmukaista siirtymää koskevat 
suunnitelmat, jotta voidaan varmistaa 
mekanismin eri pilareiden välinen 
johdonmukaisuus ja yhtenäisyys.

[kestävää sijoittamista helpottavasta 
kehyksestä annetussa asetuksessa] 
vahvistetut asiaankuuluvat kriteerit, 
hankkeen kyky täyttää alueellisissa 
oikeudenmukaista siirtymää koskevissa 
suunnitelmissa kuvatut tavoitteet ja 
kehitystarpeet, vaikutus 
ilmastosiirtymään, alueellisen 
lähentymisen edistämistä koskevan yleisen 
tavoitteen saavuttaminen sekä 
avustusosuuden merkitys hankkeen 
elinkelpoisuuteen. Tällä asetuksella 
perustettua unionin tukea olisi näin ollen 
myönnettävä ainoastaan niille 
jäsenvaltioille, jotka ovat hyväksyneet 
vähintään yhden alueellisen 
oikeudenmukaista siirtymää koskevan 
suunnitelman. Työohjelmassa ja 
ehdotuspyynnöissä otetaan huomioon myös 
jäsenvaltioiden toimittamat alueelliset 
oikeudenmukaista siirtymää koskevat 
suunnitelmat, jotta voidaan varmistaa 
mekanismin eri pilareiden välinen 
johdonmukaisuus ja yhtenäisyys.

Or. en

Tarkistus 43
Sira Rego, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Työohjelmassa ja 
ehdotuspyynnössä olisi vahvistettava 
erityiset tukikelpoisuusehdot ja 
myöntämisperusteet. Näissä 
tukikelpoisuusehdoissa ja 
myöntämisperusteissa olisi otettava 
huomioon hankkeen merkitys alueellisissa 
oikeudenmukaista siirtymää koskevissa 
suunnitelmissa kuvattujen kehitystarpeiden 
kannalta, alueellisen lähentymisen 
edistämistä koskevan yleisen tavoitteen 
saavuttaminen sekä avustusosuuden 
merkitys hankkeen elinkelpoisuuteen. Tällä 

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

asetuksella perustettua unionin tukea olisi 
näin ollen myönnettävä ainoastaan niille 
jäsenvaltioille, jotka ovat hyväksyneet 
vähintään yhden alueellisen 
oikeudenmukaista siirtymää koskevan 
suunnitelman ja jotka ovat osoittaneet 
selkeästi sitoutuneensa 
ilmastoneutraaliuden saavuttamiseen 
mahdollisimman pikaisesti. 
Työohjelmassa ja ehdotuspyynnöissä 
otetaan huomioon myös jäsenvaltioiden 
toimittamat alueelliset oikeudenmukaista 
siirtymää koskevat suunnitelmat, jotta 
voidaan varmistaa mekanismin eri 
pilareiden välinen johdonmukaisuus ja 
yhtenäisyys.

Or. en

Tarkistus 44
Eva Maydell

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(14) Työohjelmassa ja 
ehdotuspyynnössä olisi vahvistettava 
erityiset tukikelpoisuusehdot ja 
myöntämisperusteet. Näissä 
tukikelpoisuusehdoissa ja 
myöntämisperusteissa olisi otettava 
huomioon hankkeen merkitys alueellisissa 
oikeudenmukaista siirtymää koskevissa 
suunnitelmissa kuvattujen kehitystarpeiden 
kannalta, ilmastosiirtymän saavuttamisen 
varmistaminen siten, että ketään ei jätetä 
jälkeen, alueellisen lähentymisen 
edistämistä koskevan yleisen tavoitteen 
saavuttaminen sekä avustusosuuden 
merkitys hankkeen kohtuuhintaisuudelle. 
Tällä asetuksella perustettua unionin tukea 
olisi näin ollen myönnettävä ainoastaan 
niille jäsenvaltioille, jotka ovat 
hyväksyneet vähintään yhden alueellisen 
oikeudenmukaista siirtymää koskevan 
suunnitelman. Työohjelmassa ja 
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oikeudenmukaista siirtymää koskevat 
suunnitelmat, jotta voidaan varmistaa 
mekanismin eri pilareiden välinen 
johdonmukaisuus ja yhtenäisyys.

ehdotuspyynnöissä otetaan huomioon myös 
jäsenvaltioiden toimittamat alueelliset 
oikeudenmukaista siirtymää koskevat 
suunnitelmat, jotta voidaan varmistaa 
mekanismin eri pilareiden välinen 
johdonmukaisuus ja yhtenäisyys.

Or. en

Tarkistus 45
Tsvetelina Penkova, Eva Kaili, Dan Nica, Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, 
Ivo Hristov, Josianne Cutajar

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 46
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Emme hyväksy ajatusta, että vain taloudellisesti toteuttamiskelvottomat hankkeet ovat 
tukikelpoisia. Yksityisellä sektorilla ei pidä olla monopolia voitollisiin hankkeisiin.

Tarkistus 47
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga, Sandra Pereira

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Koska avustusosuudessa olisi 
otettava huomioon jäsenvaltioiden eri 
alueiden erilaiset kehitystarpeet, tukea olisi 
mukautettava. Kun otetaan huomioon, että 
vähemmän kehittyneiden alueiden, 
sellaisina kuin ne on määritelty asetuksen 
[uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
102 artiklan 2 kohdassa, julkisyhteisöjen ja 
julkisoikeudellisten laitosten kyky tehdä 

(16) Koska avustusosuudessa olisi 
otettava huomioon jäsenvaltioiden eri 
alueiden erilaiset kehitystarpeet, tukea olisi 
mukautettava. Kun otetaan huomioon, että 
vähemmän kehittyneiden alueiden, 
sellaisina kuin ne on määritelty asetuksen 
[uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
102 artiklan 2 kohdassa, julkisyhteisöjen ja 
julkisoikeudellisten laitosten kyky tehdä 
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julkisia investointeja on yleensä heikompi, 
tällaisille yhteisöille myönnettyihin 
lainoihin sovellettavien avustusosuuksien 
olisi oltava suhteellisesti suurempia.

julkisia investointeja on yleensä heikompi, 
tällaisille yhteisöille myönnettyihin 
lainoihin sovellettavien avustusosuuksien 
olisi oltava suhteellisesti suurempia. 
Järjestelyn mukaisia lainoja ei pitäisi 
ottaa huomioon laskettaessa 
eurooppalaisen ohjausjakson kriteerejä.

Or. en

Tarkistus 48
Maria Spyraki

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(22) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 
tavalla saavuttaa tämän asetuksen 
tavoitteita eli lisätä julkisia investointeja 
alueilla, joihin ilmastoneutraaliuteen 
siirtyminen vaikuttaa eniten, vastatakseen 
kehitystarpeisiin. Keskeisiä syitä tähän 
ovat julkisyhteisöjen vaikeudet tukea 
investointeja, jotka hyödyttävät alueita, 
joihin ilmasto- ja energiasiirtymän 
vaikutukset kohdistuvat kielteisimmin, 
mutta jotka eivät tuota riittävästi omia 
tuloja ja joita hankkeen vetäjä ei 
rahoittaisi ilman unionin talousarviosta 
saatavaa tukea samana ajanjaksona tai 
samassa määrin, sekä tarve yhtenäiseen 
täytäntöönpanokehykseen, jota 
hallinnoidaan suoraan.  Koska edellä 
mainitut tavoitteet voidaan saavuttaa 
paremmin unionin tasolla, unioni voi 
toteuttaa toimenpiteitä SEU-sopimuksen 5 
artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Kyseisessä artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
tämän tavoitteen saavuttamiseksi,

Or. en
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Tarkistus 49
Mikuláš Peksa
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa säädetään julkisen 
sektorin lainajärjestelystä, jäljempänä 
’lainajärjestely’, jolla tuetaan 
julkisyhteisöjä ja julkisoikeudellisia 
laitoksia yhdistämällä unionin 
talousarviosta myönnettäviä avustuksia 
rahoituskumppaneiden myöntämiin 
lainoihin, ja vahvistetaan lainajärjestelyn 
tavoitteet. Siinä vahvistetaan tästä 
lainajärjestelystä myönnettävän unionin 
tuen avustusosuutta koskevat säännöt, jotka 
kattavat erityisesti sen talousarvion 
vuosiksi 2021–2027, unionin tukimuodot ja 
tukikelpoisuutta koskevat säännökset.

Tässä asetuksessa säädetään julkisen 
sektorin lainajärjestelystä, jäljempänä 
’lainajärjestely’, jolla tuetaan 
julkisyhteisöjä ja julkisoikeudellisia 
laitoksia yhdistämällä unionin 
talousarviosta myönnettäviä avustuksia 
EIP:n sääntöjen, lainanantoperiaatteiden 
ja menettelyjen mukaisesti myöntämiin 
lainoihin, ja vahvistetaan lainajärjestelyn 
tavoitteet. Siinä vahvistetaan tästä 
lainajärjestelystä myönnettävän unionin 
tuen avustusosuutta koskevat säännöt, jotka 
kattavat erityisesti sen talousarvion 
vuosiksi 2021–2027, unionin tukimuodot ja 
tukikelpoisuutta koskevat säännökset.

Or. en

Tarkistus 50
Mikuláš Peksa
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Lainajärjestelyllä annetaan tukea, joka 
hyödyttää sellaisia unionin alueita, joilla on 
vastassaan erilaisia vakavia sosiaalisia, 
ympäristöön liittyviä ja taloudellisia 
haasteita sen vuoksi, että unioni siirtyy 
kohti vuoden 2030 ilmastotavoitetta ja 
ilmastoneutraalia, ympäristön kannalta 
kestävää, uusiutuviin energianlähteisiin 
perustuvaa, resurssien ja energian 
kannalta tehokasta kiertotaloutta 
viimeistään vuoteen 2040 mennessä.
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Lainajärjestelystä ei saa suoraan tai 
välillisesti tukea investointeja, jotka 
liittyvät fossiilisten polttoaineiden 
tuotantoon, jalostukseen, jakeluun, 
varastointiin, kuljetukseen tai 
polttamiseen.

Or. en

Tarkistus 51
Iskra Mihaylova, Bart Groothuis, Morten Petersen, Martin Hojsík, Claudia Gamon, 
Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Izaskun Bilbao Barandica, Katalin 
Cseh, Susana Solís Pérez

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Lainajärjestelyllä annetaan tukea, joka 
hyödyttää sellaisia unionin alueita, joilla on 
vastassaan vakavia sosiaalisia, ympäristöön 
liittyviä ja taloudellisia haasteita sen 
vuoksi, että unioni siirtyy kohti vuoden 
2030 ilmasto- ja energiatavoitteitaan, 
sellaisina kuin ne on vahvistettu 
[puitteiden vahvistamisesta 
ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi ja 
asetuksen (EU) 2018/1999 muuttamisesta 
annetussa] Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EU) .../... 
[eurooppalainen ilmastolaki] ja ilmasto- 
ja hiilineutraaliin talouteen vuoteen 2050 
mennessä.

Or. en

Tarkistus 52
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

hyödyttää asetuksen [JTF-asetus] 7 
artiklassa määriteltyjä unionin alueita.

Or. en

Tarkistus 53
Paolo Borchia

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Lainajärjestelyllä annetaan tukea, joka 
hyödyttää sellaisia unionin alueita, joilla on 
vastassaan vakavia sosiaalisia, 
taloudellisia ja energiaturvallisuuteen 
liittyviä haasteita energiasiirtymän vuoksi.

Or. en

Tarkistus 54
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga, Sandra Pereira

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. ’tuensaajalla’ jäsenvaltioon 
sijoittautunutta julkisen sektorin 
oikeussubjektia, joka on joko 
julkisoikeudellinen yhteisö tai 
yksityisoikeudellinen julkinen elin, jolle 
on annettu hoidettavaksi julkisen palvelun 
tehtävä, ja jonka kanssa on tehty 
lainajärjestelyn mukainen avustussopimus; 
Julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuudet eivät voi olla 'tuensaajia';
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Or. en

Tarkistus 55
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 56
Mikuláš Peksa
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. ’rahoituskumppaneilla’ EIP:tä, 
muita kansainvälisiä rahoituslaitoksia, 
kansallisia kehityspankkeja ja 
rahoituslaitoksia, joiden kanssa komissio 
allekirjoittaa EIP:n sääntöjen, 
lainanantopolitiikan ja -menettelyjen 
mukaisen hallinnollisen sopimuksen 
mahdollisimman tiiviin yhteistyön 
varmistamisesta lainajärjestelyn puitteissa;

Or. en

Tarkistus 57
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Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 58
Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Martin Hojsík, Claudia Gamon, Klemen Grošelj, 
Christophe Grudler, Martina Dlabajová, Katalin Cseh

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 59
Eva Maydell

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

Komission teksti Tarkistus

6 a. ’täydentävyydellä’ tukea 
hankkeille, jotka eivät tuota riittäviä omia 
tuloja investointikulujen kattamiseksi ja 
jotka auttavat saavuttamaan 3 artiklassa 



AM\1212346FI.docx 33/62 PE657.176v01-00

FI

säädetyt yleiset tavoitteet.

Or. en

Tarkistus 60
Mikuláš Peksa
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

6 a. ’täydentävyydellä’ tukea 
hankkeille, jotka eivät tuota riittäviä omia 
tuloja ja joita ei rahoitettaisi ilman 
unionin talousarviosta myönnettävää 
avustusta.

Or. en

Tarkistus 61
Mikuláš Peksa
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

6 a. ’”ei merkittävää haittaa” -
periaatteella’ pidättäytymistä 
"merkittävän haitan" aiheuttamisesta, 
sellaisena kuin se määritellään asetuksen 
(EU) 2020/852 [luokitusjärjestelmäasetus] 
17 artiklassa.

Or. en

Tarkistus 62
Mikuláš Peksa
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
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3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Lainajärjestelyn yleisenä 
tavoitteena on vastata vakaviin 
sosioekonomisiin haasteisiin ja 
mahdollisuuksiin, jotka johtuvat 
siirtymisestä unionin vuoden 2030 
ilmasto- ja energiatavoitteisiin ja 
ilmastoneutraaliin talouteen, 
jäsenvaltioiden asetuksen [JTF-asetus] 7 
artiklan mukaisesti laatimissa alueellisissa 
oikeudenmukaista siirtymää koskevissa 
suunnitelmissa yksilöityjen unionin 
alueiden hyödyksi, Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarin, YK:n kestävän 
kehityksen suuntaviivojen ja Pariisin 
sopimuksen tavoitteiden mukaisesti ja 
asetuksen (EU) 2020/852 
[luokitusjärjestelmäasetus] 18 artiklassa 
määriteltyjä vähimmäistason suojatoimia 
noudattaen.

Or. en

Tarkistus 63
Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Martin Hojsík, Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Klemen 
Grošelj, Christophe Grudler, Izaskun Bilbao Barandica, Valérie Hayer, Katalin Cseh, 
Susana Solís Pérez

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Lainajärjestelyn yleisenä 
tavoitteena on vastata vakaviin 
sosioekonomisiin haasteisiin, jotka 
johtuvat siirtymisestä ilmastoneutraaliin 
talouteen, jäsenvaltioiden asetuksen [JTF-
asetus] 7 artiklan mukaisesti laatimissa 
alueellisissa oikeudenmukaista siirtymää 
koskevissa suunnitelmissa yksilöityjen 
unionin alueiden hyödyksi, ja auttaa 
saavuttamaan EU:n toimintatavoitteet, 
erityisesti unionin vuoden 2030 ilmasto- 
ja energiatavoitteet sekä siirtymisen 
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ilmastoneutraaliin talouteen unionissa 
vuoteen 2050 mennessä, Pariisin 
sopimuksen tavoitteiden mukaisesti ja 
siten, että vastataan kilpailukyvyn 
vahvistamista koskevaan tarpeeseen.

Or. en

Tarkistus 64
Eva Maydell

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 65
Paolo Borchia

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 66
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga, Sandra Pereira

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Lainajärjestelyn erityistavoitteena 
on lisätä julkisen sektorin investointeja, 
joilla vastataan alueellisissa 
oikeudenmukaista siirtymää koskevissa 
suunnitelmissa yksilöityjen alueiden 
kehitystarpeisiin.

Or. en

Tarkistus 67
Tsvetelina Penkova, Eva Kaili, Dan Nica, Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Lainajärjestelyn erityistavoitteena 
on lisätä julkisen sektorin investointeja, 
joilla vastataan alueellisissa 
oikeudenmukaista siirtymää koskevissa 
suunnitelmissa yksilöityjen alueiden 
kehitystarpeisiin, helpottamalla sellaisten 
hankkeiden rahoittamista, jotka vähentävät 
ympäristöjalanjälkeämme 
ilmastotavoitteidemme mukaisesti tarjoten 
samalla pitkäaikaisia kestäviä 
työpaikkoja, mutta jotka eivät tuota 
riittäviä omia tuloja ja joita ei rahoitettaisi 
ilman unionin talousarviosta myönnettävää 
avustusta.
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Or. en

Tarkistus 68
Eva Maydell

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 69
Maria Spyraki

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 70
Iskra Mihaylova, Bart Groothuis, Morten Petersen, Martin Hojsík, Claudia Gamon, 
Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao 
Barandica, Valérie Hayer

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Vaikuttamatta unionin 
talousarvioon ajanjaksona 2021–2027 
osoitettuihin lisävaroihin tämän 
lainajärjestelyn mukaisen tuen 
avustusosuutta rahoitetaan

1. Vaikuttamatta unionin 
talousarvioon ajanjaksona 2021–2027 
osoitettuihin lisävaroihin tämän 
lainajärjestelyn mukaista avustusosuutta ja 
neuvontatukea rahoitetaan

Or. en

Tarkistus 71
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga, Sandra Pereira

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) unionin talousarvion määrärahoista 
250 000 000 eurolla käypinä hintoina ja

(a) unionin talousarvion määrärahoista 
350 000 000 eurolla käypinä hintoina ja

Or. en

Perustelu

Resurssien on oltava reilumpia eikä perustua käyttämättömistä varoista odotettaviin 
palautuksiin.

Tarkistus 72
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) unionin talousarvion määrärahoista (a) unionin talousarvion määrärahoista 
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250 000 000 eurolla käypinä hintoina ja 300 000 000 eurolla vuoden 2018 hintoina 
ja

Or. en

Tarkistus 73
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) edellä 2 kohdassa tarkoitetuista 
käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista 
enintään 1 275 000 000 eurolla käypinä 
hintoina.

(b) edellä 2 kohdassa tarkoitetuista 
käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista 
enintään 1 275 000 000 eurolla vuoden 
2018 hintoina.

Or. en

Tarkistus 74
Mikuláš Peksa
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuista 
varoista voidaan käyttää enintään kaksi 
prosenttia lainajärjestelyn 
täytäntöönpanossa tarvittavaan tekniseen ja 
hallinnolliseen apuun, kuten valmistelu-, 
seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja 
arviointitoimintaan, mukaan lukien tieto- ja 
teknologiajärjestelmät, sekä 
rahoituskumppaneiden hallintomenoihin ja 
-maksuihin.

5. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuista 
varoista voidaan käyttää enintään kaksi 
prosenttia lainajärjestelyn 
täytäntöönpanossa tarvittavaan tekniseen ja 
hallinnolliseen apuun, kuten valmistelu-, 
seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja 
arviointitoimintaan, mukaan lukien tieto- ja 
teknologiajärjestelmät, sekä 
rahoituskumppaneiden hallintomenoihin.

Or. en

Tarkistus 75
Maria Spyraki
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuista 
varoista enintään 25 000 000 euroa 
osoitetaan 3 artiklan 3 kohdan mukaiseen 
toimintaan.

6. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuista 
varoista enintään 25 000 000 euroa 
osoitetaan 3 artiklan 3 kohdan mukaiseen 
toimintaan eikä niitä saa jakaa ennakolta 
kansallisesti.

Or. en

Tarkistus 76
Maria Spyraki

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 4 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetut varat, joista on vähennetty 4 
artiklan 5 kohdassa tarkoitetut tekniset ja 
hallinnolliset menot, käytetään hankkeiden 
rahoittamiseen 2 ja 3 kohdan mukaisesti.

1. Edellä 4 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetut varat, joista on vähennetty 4 
artiklan 6 kohdassa tarkoitetut resurssit ja 
4 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut tekniset ja 
hallinnolliset menot, käytetään hankkeiden 
rahoittamiseen 2 ja 3 kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 77
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Niiden avustusten osalta, jotka on 
myönnetty viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2024 käynnistettyjen 
ehdotuspyyntöjen perusteella, unionin tuki 
jäsenvaltiossa toteutettaville tukikelpoisille 
hankkeille ei saa ylittää 4 kohdan 
mukaisessa komission hyväksymässä 

2. Unionin tuki jäsenvaltiossa 
toteutettaville tukikelpoisille hankkeille ei 
saa ylittää 4 kohdan mukaisessa komission 
hyväksymässä päätöksessä vahvistettuja 
kansallisia osuuksia.
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päätöksessä vahvistettuja kansallisia 
osuuksia.

Or. en

Perustelu

Emme hyväksy mahdollisuutta JTF-varojen jakamisesta kilpailuperiaatteella. JTF on 
solidaarisuusväline, jonka tarkoituksena on osaltaan parantaa Euroopan yhteenkuuluvuutta 
eikä lisätä alueiden välistä eriarvoisuutta.

Tarkistus 78
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 79
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksellä päätöksen, 
jossa vahvistetaan kunkin jäsenvaltion 
osuudet, jotka lasketaan asetuksen [JTF-

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

asetus] liitteessä I esitettyä menetelmää 
käyttäen prosenttiosuuksina tämän 
asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetuista varoista.

Or. en

Tarkistus 80
Mikuláš Peksa
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 81
Mikuláš Peksa
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tarkastusjärjestelyjen on oltava 
varainhoitoasetuksen mukaisia ja niissä 
on myönnettävä tarpeelliset oikeudet ja 
pääsy komission tilapäisiin tarkastuksiin, 
tilintarkastustuomioistuimeen pakollista 
vuotuista tarkastusraporttia varten, 
Euroopan petostentorjuntavirastoon 
(OLAF) hallinnollisia tutkimuksia varten 
ja Euroopan syyttäjänvirastoon (EPPO) 
rikostutkintaa varten.
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Or. en

Tarkistus 82
Mikuláš Peksa
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Lainajärjestelyn mukaista unionin tukea 
voidaan myöntää ainoastaan 3 artiklassa 
tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamista 
edistäville ja jäljempänä esitetyt 
edellytykset täyttäville hankkeille:

Lainajärjestelystä ei tueta asetuksen 
[JTF-asetus] [5] artiklan mukaisesti 
poissuljettuja toimia.

Lainajärjestelyn mukaista unionin tukea 
voidaan myöntää ainoastaan 3 artiklassa 
tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamista 
edistäville ja jäljempänä esitetyt 
edellytykset täyttäville hankkeille:

Or. en

Tarkistus 83
Iskra Mihaylova, Bart Groothuis, Morten Petersen, Martin Hojsík, Claudia Gamon, 
Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Izaskun Bilbao Barandica, Valérie 
Hayer, Katalin Cseh, Susana Solís Pérez

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(a) hankkeilla on mitattavissa oleva 
vaikutus sellaisten sosiaalisten, 
taloudellisten tai ympäristöön liittyvien 
haasteiden ratkaisemiseen, jotka johtuvat 
siirtymisestä kohti unionin vuoden 2030 
ilmasto- ja energiatavoitteita sekä 
ilmastoneutraaliin talouteen unionissa 
vuoteen 2050 mennessä, ja ne auttavat 
saavuttamaan alueellisessa 
oikeudenmukaista siirtymää koskevassa 
suunnitelmassa yksilöityjen alueiden 
tavoitteet ja vastaamaan niiden tarpeisiin, 
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vaikka niitä ei toteutettaisi kyseisillä 
alueilla;

Or. en

Tarkistus 84
Tsvetelina Penkova, Eva Kaili, Dan Nica, Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, 
Ivo Hristov

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 85
Eva Maydell

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 86
Paolo Borchia

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 87
Iskra Mihaylova, Bart Groothuis, Morten Petersen, Martin Hojsík, Claudia Gamon, 
Ivars Ijabs, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao 
Barandica, Valérie Hayer, Susana Solís Pérez

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

Komission teksti Tarkistus

(a a) poiketen siitä, mitä ensimmäisen 
kohdan b alakohdassa säädetään, 
lainajärjestelyn mukaista unionin tukea 
saavat hankkeet voivat saada myös 
neuvontatukea ja tekniseen apuun 
tarkoitettua tukea niiden valmisteluun, 
kehittämiseen ja toteuttamiseen muista 
unionin ohjelmista.

Or. en

Tarkistus 88
Mikuláš Peksa
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) hankkeet voivat osoittaa, että ne 
eivät aiheuta merkittävää vahinkoa, eivät 
johda hiili-intensiivisiin omaisuuseriin 
lukkiutumiseen eivätkä haittaa 
hiilettömien vaihtoehtojen käyttöönottoa;

Or. en

Tarkistus 89
Eva Maydell

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 90
Maria Spyraki

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(b) hankkeiden mahdollisiin 
määrärahoihin liittyviin kustannuksiin ei 
saa tukea mistään muusta unionin 
ohjelmasta;

Or. en

Tarkistus 91
Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Martin Hojsík, Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Klemen 



AM\1212346FI.docx 47/62 PE657.176v01-00

FI

Grošelj, Christophe Grudler, Martina Dlabajová, Susana Solís Pérez, Katalin Cseh, 
Bart Groothuis

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

Komission teksti Tarkistus

(b a) lainajärjestelystä ei saa tukea 
asetuksen (EU) .../... [JTF-asetus] [5] 
artiklan mukaisesti poissuljettuja toimia.

Or. en

Tarkistus 92
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 93
Eva Maydell

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(d) hankkeet eivät tuota riittävästi omia 
tuloja rahoituksen saamiseksi ilman 
unionin tukea samana ajanjaksona tai 
samassa määrin.

Or. en

Tarkistus 94
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Mikuláš Peksa
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

(d a) hankkeiden sivutuotteet, kuten 
tutkimukset, ohjelmistotyökalut ja 
arkkitehtoniset suunnitelmat kehitetään 
avoimen lähdekoodin periaatteella ja ovat 
julkisesti saatavilla.

Or. en

Tarkistus 95
Tsvetelina Penkova, Eva Kaili, Dan Nica, Nicolás González Casares, Ivo Hristov

Ehdotus asetukseksi
8 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a artikla
Komissio voi 8 artiklan 1 kohdan d 
alakohdan mukaisesti hyväksyä 
hankkeita, jotka tuottavat 
monipuolistumista ja varmistavat 
energiahuoltovarmuuden siirtymävaiheen 
energiankantajalla, joka on jo hyväksytty 
oikeudenmukaisen siirtymän rahaston 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 96
Mikuláš Peksa
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Varainhoitoasetuksen 129 artiklan 
mukaan unionin rahoitusta saavien 
henkilöiden ja yhteisöjen on toimittava 
täydessä yhteistyössä unionin 
taloudellisten etujen suojaamiseksi ja 
myönnettävä rahoituksen saamisen 
edellytyksenä toimivaltaiselle tulojen ja 
menojen hyväksyjälle tarvittavat oikeudet 
ja valtuudet. Ainoastaan Euroopan 
syyttäjänviraston (EPPO) toimivaltaa 
koskevan asetuksen (EU) 2017/1939 
mukaiseen tiiviimpään yhteistyöhön 
osallistuvat jäsenvaltiot voivat saada 
avustuksia ja lainoja tämän 
lainajärjestelyn puitteissa.

Or. en

Tarkistus 97
Izabela-Helena Kloc

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 98
Sira Rego, Cornelia Ernst, Marc Botenga

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Avustuksen määrä saa olla enintään 
30 prosenttia rahoituskumppanin tämän 
lainajärjestelyn mukaisesti myöntämän 
lainan määrästä. Avustuksen määrä 
sellaisilla NUTS 2 -tason alueilla 
toteutettaville hankkeille, joiden BKT 
henkeä kohden on enintään 75 prosenttia 
EU-27:n keskiarvosta asetuksen [uusi 
yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] [102 
artiklan 2 kohdan] mukaisesti, voi olla 
enintään 40 prosenttia rahoituskumppanin 
antaman lainan määrästä.

Or. en

Tarkistus 99
Mikuláš Peksa
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Varainhoitoasetuksen 131 artiklan 4 
kohdassa mainittujen perusteiden lisäksi ja 
sen jälkeen, kun rahoituskumppania on 
kuultu, komissio voi keskeyttää 
avustuksen maksamisen, vähentää sen 
määrää tai irtisanoa avustussopimuksen 
yksipuolisesti seuraavin ehdoin:
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(a) vähennyksiä sovelletaan, jos 
taloudellisesti merkittävintä tavara-, 
rakennusurakka- tai palvelusopimusta ei 
ole allekirjoitettu kahden vuoden kuluessa 
avustussopimuksen allekirjoittamisesta, 
tapauksissa, joissa tällaista sopimusta 
edellytetään avustus- tai 
lainasopimuksessa
(b) keskeyttämistä sovelletaan, jos asiasta 
vastaavat EU:n elimet, eli OLAF ja 
EPPO, käynnistävät hallinnollisen 
tutkimuksen tai rikostutkinnan
(c) irtisanomista sovelletaan, jos asiasta 
vastaavien EU:n elinten tarkastuksissa tai 
tutkimuksissa osoitetaan, että varoja on 
väärinkäytetty esimerkiksi petoksen, 
korruption tai suurten virhemäärien 
muodossa
(d) irtisanomista sovelletaan, jos joku 
EU:n toimielin toteaa, että EU:n varoja 
avustusten tai lainojen muodossa 
vastaanottaneen jäsenvaltion tai alueen 
oikeusvaltioperiaatteen noudattamisessa 
on merkittäviä puutteita.

Or. en

Tarkistus 100
Mikuláš Peksa
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos unionin tuki yhdistetään 
lainajärjestelmiin ja jos tavara-, 
rakennusurakka- tai palvelusopimuksia ei 
ole suunnitteilla, 1 kohtaa ei sovelleta.

Poistetaan.

Tällaisissa tapauksissa ja sen jälkeen, kun 
rahoituskumppania on kuultu, 
avustuksen määrää voidaan pienentää tai 
avustussopimus voidaan irtisanoa ja 
kaikki siihen liittyvät määrät voidaan 
periä takaisin avustussopimuksessa 
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vahvistettujen ehtojen nojalla.

Or. en

Tarkistus 101
Mikuláš Peksa
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tällaisissa tapauksissa ja sen jälkeen, kun 
rahoituskumppania on kuultu, 
avustuksen määrää voidaan pienentää tai 
avustussopimus voidaan irtisanoa ja 
kaikki siihen liittyvät määrät voidaan 
periä takaisin avustussopimuksessa 
vahvistettujen ehtojen nojalla.

Tällaisissa tapauksissa kaikki komission 
suorittamaan vähennykseen, 
keskeyttämiseen ja irtisanomiseen liittyvät 
määrät peritään viipymättä takaisin.

Or. en

Tarkistus 102
Maria Spyraki

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän artiklan mukainen 
neuvontatuki toteutetaan välillisen 
hallinnoinnin kautta asetuksen [InvestEU-
asetus] [20] artiklassa perustettua 
InvestEU-neuvontakeskusta koskevien 
sääntöjen ja täytäntöönpanomenetelmien 
mukaisesti.

1. Tämän artiklan mukainen 
neuvontatuki toteutetaan välillisen 
hallinnoinnin kautta asetuksen [InvestEU-
asetus] [20] artiklassa perustettua 
InvestEU-neuvontakeskusta koskevien 
sääntöjen ja täytäntöönpanomenetelmien 
mukaisesti eikä niitä saa jakaa ennakolta 
kansallisesti.

Or. en

Tarkistus 103
Mikuláš Peksa
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Komissio antaa 17 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä työohjelmien 
laatimiseksi varainhoitoasetuksen 
110 artiklan mukaisesti. Työohjelmissa 
yksilöidään hankkeiden valintaan ja 
niiden priorisointiin liittyvät vaatimukset 
ja kelpoisuusehdot. Näissä vaatimuksissa 
otetaan huomioon hankkeen osuus 
alueellisissa oikeudenmukaisissa 
siirtymäsuunnitelmissa määriteltyihin 
tavoitteisiin ja tarpeisiin sekä osuus EU:n 
vuoden 2030 ilmasto- ja 
energiatavoitteisiin, ilmastoneutraaliutta 
koskeva tavoite sekä 
luokitusjärjestelmäasetuksessa määritellyt 
asiaankuuluvat vaatimukset. 
Työohjelmissa vahvistetaan määrärahojen 
kansalliset osuudet, kaikki lisävarat 
mukaan luettuina, kunkin jäsenvaltion 
osalta tämän asetuksen 4 artiklan 1 kohdan 
ja 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 104
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Lainajärjestely toteutetaan 
varainhoitoasetuksen 110 artiklan 
mukaisesti perustetuilla vuotuisilla 
työohjelmilla. Komissio hyväksyy 
työohjelmat delegoidulla säädöksellä. 
Nämä delegoidut säädökset hyväksytään 
tämän asetuksen 17 artiklan mukaisesti. 
Työohjelmissa vahvistetaan 
ehdotuspyynnöt, mukaan lukien 
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mahdollisuus sitoa kaikki kansalliset 
osuudet 31 päivään joulukuuta 2024 
mennessä.

Or. en

Tarkistus 105
Mikuláš Peksa
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
13 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

13 a artikla
Muiden rahoituskumppaneiden kuin 

EIP:n valinta
Komissio määrittää muiden 
rahoituskumppaneiden kuin EIP:n 
valinnan ehdot ja valintamenettelyn 
täytäntöönpanosäädöksellä asetukseen 
(EU) N:o 182/2011 sisältyvän 5 artiklan 
tarkoittamalla menettelyllä
Muiden rahoituskumppaneiden kuin 
EIP:n valintaehdoissa on otettava 
huomioon lainajärjestelyn tavoitteet.
Rahoituskumppaneita valitessaan 
komissio ottaa erityisesti huomioon niiden 
kyvyn
(a) maksimoida EU:n takauksen vaikutus 
omien varojen kautta;
(b) varmistaa lainajärjestelyn 
asianmukainen maantieteellinen hajonta 
ja mahdollistaa pienempien hankkeiden 
rahoittaminen;
(c) noudattaa perusteellisesti 
varainhoitoasetuksen 155 artiklan 2 ja 3 
kohdassa säädettyjä vaatimuksia, jotka 
koskevat veronkiertoa, veropetoksia, 
verovilppiä, rahanpesua, terrorismin 
rahoitusta ja yhteistyöhaluttomia 
oikeudenkäyttöalueita;
(d) varmistaa kutakin hanketta koskevien 
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tietojen avoimuus ja julkinen saatavuus; 
(e) varmistaa niiden lainanantopolitiikan 
yhdenmukaisuus unionin vuoden 2030 
ilmasto- ja energiatavoitteiden ja 
ilmastoneutraaliutta koskevan tavoitteen 
kanssa;
(f) sisällyttää hankkeiden valintaan ja 
arviointiin analyysi ympäristöä, ilmastoa, 
sosiaalisia kysymyksiä ja hallintotapaa 
koskevista tekijöistä. Komissio julkaisee 
valintatulokset.

Or. en

Tarkistus 106
Mikuláš Peksa
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tästä järjestelystä rahoitetut 
hankkeet otetaan ilmastolliseen, 
ympäristölliseen ja sosiaaliseen 
kestävyysarviointiin ja seurantaan 
haittavaikutusten minimoimiseksi ja 
ilmastoa, ympäristöä ja sosiaalista 
ulottuvuutta koskevien etujen 
maksimoimiseksi EU:n 
ilmastotavoitteiden mukaisesti. 
Hankkeiden toteuttajien, jotka pyytävät 
rahoitusta, on toimitettava tätä varten 
riittävät tiedot komission laatiman 
ohjeistuksen perusteella. Tiettyä 
ohjeistuksessa määriteltyä kokoa 
pienemmät hankkeet vapautetaan 
kestävyyden varmistamisesta.

Or. en

Tarkistus 107
Mikuláš Peksa
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
14 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

14 a artikla
Avoimuus

1. Tuensaajien on varmistettava yleisen 
edun nimissä mahdollisimman suuri 
läpinäkyvyys tämän välineen mukaisissa 
toimissa ja rahoitusvirroissa, mukaan 
lukien verkossa annettava ilmoitus 
rahoituksen edunsaajista koneellisesti 
luettavassa muodossa;
2. Tuensaajien on avoimesta datasta ja 
julkisen sektorin hallussa olevien tietojen 
uudelleenkäytöstä annetun direktiivin 
(EU) 2019/1024 mukaisesti julkaistava 
kaikki asiaankuuluvat tiedot 
hankkeistaan standardoidussa ja 
vertailukelpoisessa, avoimessa ja 
koneellisesti luettavassa muodossa 
julkisesti saatavilla olevassa rekisterissä, 
esimerkiksi hanke-ehdotukset, ilmoitus 
siitä, että eturistiriitaa ei ole olemassa, 
kokouspöytäkirjat, vaikutustenarvioinnit, 
sopimukset, arvointi- ja 
tarkastuskertomukset sekä kaikki julkiset 
hankinnat julkaistaan EU Open -
portaalissa;
3. Kaiken julkistetun datan olisi oltava 
saatavilla määräämättömän ajan. 
Unionin toimielinten ja jäsenvaltioiden 
olisi tarjottava yhteistyötä logistisilla 
toimilla, jotta kaikki tämä data pysyy 
yleisön saatavilla senkin jälkeen, kun 
tuensaajaa ei enää ole olemassa.

Or. en

Tarkistus 108
Mikuláš Peksa
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi



AM\1212346FI.docx 57/62 PE657.176v01-00

FI

15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Lainajärjestelyn väliarviointi on 
tehtävä viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 
2025, kun voidaan olettaa, että 
lainajärjestelyn täytäntöönpanosta on 
riittävästi tietoa. Arvioinnissa on erityisesti 
osoitettava, miten lainajärjestelystä 
myönnetty unionin tuki on auttanut 
vastaamaan alueellisia oikeudenmukaista 
siirtymää koskevia suunnitelmia 
toteuttavien alueiden tarpeisiin. 
Arvioinnissa on myös osoitettava, miten 
lainajärjestelystä myönnetty unionin tuki 
on auttanut saavuttamaan kestävyyttä 
koskevat EU:n toimintatavoitteet, 
erityisesti vuoden 2030 ilmasto- ja 
energiatavoitteet sekä siirtymistä 
ilmastoneutraaleihin talouksiin vuoteen 
2040 mennessä koskevan tavoitteen.

Or. en

Tarkistus 109
Eva Maydell

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 110
Iskra Mihaylova, Morten Petersen, Martin Hojsík, Klemen Grošelj, Christophe 
Grudler, Valérie Hayer, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís Pérez, Katalin Cseh, 
Claudia Gamon, Ivars Ijabs

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Arvioinnissa on myös 
analysoitava, miten lainajärjestelystä 
myönnetty unionin tuki on auttanut 
saavuttamaan kestävyyttä koskevat EU:n 
toimintatavoitteet, erityisesti unionin 
vuoden 2030 ilmasto- ja energiatavoitteet 
sekä siirtymistä ilmastoneutraaliin 
talouteen unionissa vuoteen 2050 
mennessä koskevan tavoitteen.

Or. en

Tarkistus 111
Mikuláš Peksa
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Tilintarkastustuomioistuin tekee 
lainajärjestelyn mukaisen unionin tuen 
käyttöä koskevat tarkastukset SEUT-
sopimuksen 287 artiklan mukaisesti. 
Pakollisen vuotuisen tarkastusraportin 
lisäksi tilintarkastustuomioistuin antaa 
erityiskertomuksen lainajärjestelyn 
täytäntöönpanosta [...] vuoden kuluttua 
tämän asetuksen voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 112
Mikuláš Peksa
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rahoituskumppaneiden on 
toimitettava komissiolle ja muille 
mahdollisille nimetyille tarkastajille kaikki 
saatavilla olevat asiakirjat, jotka ovat 
tarpeen, jotta molemmat tahot voivat 
täyttää velvollisuutensa.

2. Rahoituskumppaneiden ja 
tuensaajien on toimitettava komissiolle, 
tilintarkastustuomioistuimelle ja muille 
mahdollisille nimetyille tarkastajille kaikki 
saatavilla olevat asiakirjat ja tiedot, jotka 
ovat tarpeen, jotta molemmat tahot voivat 
täyttää velvollisuutensa.

Or. en

Tarkistus 113
Mikuláš Peksa
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Rahoituskumppaneiden on 
julkistettava kaikki asiaankuuluvat tiedot, 
myös lopulliset tuensaajat, kustakin 
rahoitetusta hankkeesta ja asetettava 
nämä tiedot julkisesti saataville 
verkkosivustolleen.

Or. en

Tarkistus 114
Mikuláš Peksa
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissio asettaa yleisön saataville 
tämän lainajärjestelyn mukaisesti 
valituista / rahoitetuista hankkeista 
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mahdollisesti annetut lausunnot niiden 
toimittamisen yhteydessä EIP:n 
perussäännön 19 artiklassa vahvistetun 
menettelyn mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 115
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
Liite I – A kohta – 5 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

— Verkkojen Eurooppa -väline: 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1316/2013, annettu 11 
päivänä joulukuuta 2013, Verkkojen 
Eurooppa -välineen perustamisesta sekä 
asetuksen (EU) N:o 913/2010 
muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 
680/2007 ja (EY) N:o 67/2010 
kumoamisesta (EUVL L 348, 20.12.2013, 
s. 129), sellaisena kuin se on muutettuna 
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 25 päivänä kesäkuuta 2015 
annetulla Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksella (EU) 2015/1017 
(EUVL L 169, 1.7.2015, s. 1).

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 116
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
Liite I – C kohta – 4 luetelmakohta
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Komission teksti Tarkistus

— Verkkojen Eurooppa -välineen 
vieraan pääoman ehtoinen rahoitusväline 
(CEF DI): Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus (EU) N:o 1316/2013, 
annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, 
Verkkojen Eurooppa -välineen 
perustamisesta sekä asetuksen (EU) N:o 
913/2010 muuttamisesta ja asetusten (EY) 
N:o 680/2007 ja (EY) N:o 67/2010 
kumoamisesta (EUVL L 348, 20.12.2013, 
s. 129).

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 117
Maria Spyraki

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentäminen

7. Kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentäminen, kun niiden laskeminen on 
mahdollista

Or. en

Tarkistus 118
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Säästyneiden työpaikkojen määrä

Or. en

Tarkistus 119
Marian-Jean Marinescu
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Ehdotus asetukseksi
Liite II – 7 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 b. Syntyneiden uusien työpaikkojen 
määrä

Or. en

Tarkistus 120
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 7 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 c. Vaikutus tukea saaneiden alueiden 
BKT:hen

Or. en


