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TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavia budjettivaliokuntaa ja 
talous- ja raha-asioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

sekä ylläpidetään sitä ja joita teknologinen 
muutos ja maailmanlaajuinen kilpailukyky 
edellyttävät, kuten investoinnit 
innovointiin, osaamiseen, infrastruktuuriin 
ja pk-yrityksiin. Ne eivät myöskään kata 
tarvetta puuttua keskeisiin 
yhteiskunnallisiin haasteisiin, kuten 
kestävyyteen tai väestön ikääntymiseen. 
Tämän vuoksi unionin 
politiikkatavoitteiden, erityisesti kahden 
tavoitteen eli ilmastosiirtymän ja 
digitaalisen muutoksen, saavuttamiseksi ja 
talouden nopean, osallistavan ja terveen 
elpymisen edistämiseksi tarvitaan tukea, 
jotta voidaan puuttua markkinoiden 
toimintapuutteisiin ja optimaalista 
heikompiin investointitilanteisiin ja 
pienentää investointivajetta kohdealoilla.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

pääoman ehtoisten välineiden, 
riskinjakovälineiden ja oman pääoman 
ehtoisten välineiden käytölle. InvestEU-
rahaston olisi perustuttava kysyntään, ja 
samalla sen olisi keskityttävä tarjoamaan 
strategisia pitkän aikavälin hyötyjä, jotka 
liittyvät sellaisiin EU:n keskeisiin 
politiikanaloihin, joita ei muuten 
rahoitettaisi tai ei rahoitettaisi riittävästi, ja 
edistettävä näin unionin 
politiikkatavoitteiden saavuttamista. 
InvestEU-rahastosta myönnettävän tuen 
olisi katettava useita aloja ja alueita, mutta 
samalla olisi vältettävä liiallista 
alakohtaista tai maantieteellistä 
keskittymistä ja edistettävä tuen 
saatavuutta sellaisille hankkeille, joissa on 
suurta kasvupotentiaalia omaavia, 
strategisilla avainaloilla toimivia 
kumppaniyhteisöjä kaikilla alueilla eri 
puolilla EU:ta.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(14) Infrastruktuuri-investointien 
vähäinen määrä unionissa finanssikriisin 
aikana ja uudelleen covid-19-kriisin aikana 
heikensi unionin kykyä edistää kestävää 
kasvua, työllisyyttä, kilpailukykyä ja 
lähentymistä. Se aiheuttaa myös riskin 
epätasapainon vakiintumisesta ja vaikuttaa 
alueiden kehitykseen pitkällä aikavälillä, 
mikä on havaittavissa erityisesti 
digitaalisen infrastruktuurin osalta. On 
olennaisen tärkeää tukea verkkoyhteyksiä 
unionin kaikilla alueilla, edistää julkisten 
palvelujen digitalisointia, tarjota tukea 
digitaalialan uusyrityksille ja 
innovatiivisille pk-yrityksille, jotta ne 
voivat parantaa kilpailukykyään ja 
laajentaa toimintaansa, sekä nopeuttaa 
koko talouden digitaalista siirtymää, jotta 
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infrastruktuuri-investointeihin liikenteen, 
energian – energiatehokkuus sekä 
uusiutuvat energialähteet ja muut 
turvalliset ja kestävät vähäpäästöiset 
energialähteet mukaan lukien – ympäristön 
ja ilmastotoimien alalla sekä meri- ja 
digitaalialalla. InvestEU-ohjelmassa olisi 
asetettava etusijalle alat, joihin ei 
investoida riittävästi ja joilla tarvitaan 
lisäinvestointeja. Unionin rahoitustuen 
vaikutuksen ja lisäarvon maksimoimiseksi 
olisi aiheellista edistää yksinkertaistettua 
investointiprosessia, joka mahdollistaa 
hankejatkumon näkyvyyden ja maksimoi 
asiaankuuluvien unionin ohjelmien väliset 
synergiat esimerkiksi liikenne-, energia- ja 
digitalisointialalla. Turvallisuusuhat 
huomioon ottaen unionin tukea saavissa 
investointihankkeissa olisi oltava mukana 
toimenpiteitä, jotka koskevat 
infrastruktuurin häiriönsietokykyä, mukaan 
lukien infrastruktuurin ylläpito ja 
turvallisuus, ja niissä olisi otettava 
huomioon periaatteet, joilla kansalaisia 
suojellaan julkisissa tiloissa. Näin 
voitaisiin täydentää muiden unionin 
rahastojen, kuten Euroopan 
aluekehitysrahaston, toimia, joilla tuetaan 
julkisiin tiloihin, liikenteeseen, energiaan 
ja muihin kriittisiin infrastruktuureihin 
tehtävien investointien 
turvallisuusnäkökohtia.

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

Or. en
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Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(18) Vaikka investointien 
kokonaismäärä unionissa oli kasvamassa 
ennen covid-19-kriisiä, investoinnit 
riskialttiimpaan toimintaan, kuten 
tutkimukseen ja innovointiin, olivat 
edelleen riittämättömiä, ja niiden odotetaan 
nyt kärsineen kriisistä merkittävästi. 
Jäsenvaltiot sopivat osana Eurooppa 2020 
-strategiaa, että vuoteen 2020 mennessä 
BKT:stä vähintään 3 prosenttia 
investoidaan tutkimukseen ja 
innovointiin, mutta tätä tavoitetta ei 
kuitenkaan ole vielä saavutettu. 
Tutkimuksella ja innovoinnilla on tärkeä 
rooli kriisin voittamisessa sekä unionin 
politiikkojen ja tavoitteiden 
saavuttamiseksi tarvittavien 
teknologioiden kehittämisessä. Tästä 
seuraava ali-investoiminen tutkimukseen ja 
innovointiin on haitallista unionin 
teollisuuden ja talouden kilpailukyvyn ja 
sen kansalaisten hyvinvoinnin kannalta. 
InvestEU-rahaston tulisi tarjota 
asianmukaisia rahoitustuotteita kattamaan 
innovointisyklin eri vaiheet ja monenlaiset 
sidosryhmät, jotta mahdollistetaan 
ratkaisujen kehittäminen ja käyttöönotto 
kaupallisessa mittakaavassa unionissa 
siten, että ne olisivat kilpailukykyisiä 
maailmanmarkkinoilla, ja edistetään 
kestäviin teknologioihin liittyvää EU:n 
huippuosaamista maailmanlaajuisella 
tasolla ja synergiassa Horisontti Eurooppa -
puiteohjelman kanssa, Euroopan 
innovaationeuvosto mukaan lukien. Tältä 
osin Horisontti 2020 -ohjelman yhteydessä 
käytetyistä, innovatiivisten yritysten 
rahoituksen saantia helpottavista ja 
nopeuttavista rahoitusvälineistä, kuten 
InnovFin – EU:n innovaatiorahoitus, 
saadun kokemuksen pitäisi toimia vahvana 
pohjana tämän kohdennetun tuen 
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myöntämisessä.

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(19) Matkailu on unionin talouden 
tärkeä alue, sillä se työllistää yli 22 
miljoonaa henkilöä. Matkailuala on 
supistunut erityisen voimakkaasti covid-
19-pandemian seurauksena. Hotellien, 
ravintoloiden, matkanjärjestäjien, 
matkatoimistojen ja pitkän matkan 
rautatieliikenteen osalta tulojen 
menetykset olivat toukokuun 2020 
loppuun mennessä arviolta 85 prosenttia, 
risteilyjen ja lentoyhtiöiden kohdalla 
vastaava osuus oli 90 prosenttia. 
InvestEU-ohjelmalla olisi vahvistettava sen 
pitkän aikavälin kilpailukykyä tukemalla 
matkailualan kestävää, innovatiivista ja 
digitaalista elpymistä.

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

torjumiseksi. InvestEU-ohjelmalla pitäisi 
voida tarjota ratkaisevan tärkeää tukea 
yrityksille, erityisesti pk-yrityksille, 
elpymisvaiheessa ja varmistaa samalla, että 
investoijat keskittyvät vahvasti unionin 
keskipitkän ja pitkän aikavälin poliittisiin 
painopisteisiin, kuten Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelmaan, Euroopan vihreän 
kehityksen investointiohjelmaan, Euroopan 
digitaalisen tulevaisuuden rakentamista 
koskevaan strategiaan, Euroopan 
datastrategiaan, tekoälyä koskevaan 
valkoiseen kirjaan, Euroopan 
uudistettuun teollisuusstrategiaan, 
ekosysteemeihin perustuva lähestymistapa 
mukaan luettuna, pk-yritysstrategiaan ja 
vahvan sosiaalisen Euroopan 
rakentamiseen oikeudenmukaisten 
siirtymien toteuttamiseksi. Sen pitäisi lisätä 
merkittävästi Euroopan 
investointipankkiryhmän (EIP-ryhmän) ja 
kansallisten kehityspankkien ja -laitosten 
sekä muiden toteutuskumppaneiden 
riskinottovalmiuksia talouden elpymisen 
tukemiseksi.

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

toimintaedellytykset myös eniten 
kärsineiden jäsenvaltioiden eduksi.

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(28) Strategisten eurooppalaisten 
investointien ikkunan ensisijaisena 
tavoitteena pitäisi olla niiden unioniin 
sijoittautuneiden ja unionissa toimivien 
lopullisten tuensaajien tukeminen, joiden 
toiminnalla on strategista merkitystä 
unionille erityisesti ilmastosiirtymän ja 
digitaalisen muutoksen kannalta mutta 
jotka samalla parantavat jäsenvaltioiden 
talouksien kilpailukykyä, tarve rakentaa 
uudelleen jäsenvaltioiden 
tuotantokapasiteetti ja luoda 
tulevaisuuteen suuntautuvia, yrittäjyyttä 
ja työllisyyttä edistäviä investointeja 
mukaan luettuna, sekä paremman 
häiriönsietokyvyn kannalta, myös 
vähentämällä riippuvuutta haavoittuvista 
toimitusketjuista. Hankkeilla olisi saatava 
aikaan unionin tason lisäarvoa ja niiden 
olisi joko oltava rajatylittäviä tai niillä 
olisi tuotettava heijastusvaikutusten 
kautta aitoa lisäarvoa useammassa kuin 
yhdessä jäsenvaltiossa tai yhdellä 
alueella. Tukea ei saisi ohjautua suoraan 
kansallisiin budjetteihin, eikä sillä pitäisi 
korvata kansallisia talousarviomenoja, 
kuten sosiaalietuuksia. Strategisesti 
merkittäviä osa-alueita ovat muun 
muassa seuraavat: i) kriittisten 
terveyspalvelujen tarjoaminen, lääkkeiden, 
lääkinnällisten laitteiden ja 
lääkintätarvikkeiden valmistus ja 
varastointi, terveyskriisin 
hallintavalmiuden ja 
pelastuspalvelujärjestelmän vahvistaminen; 
ii) kriittinen infrastruktuuri, olipa se 
fyysistä tai virtuaalista; iii) sellaisten 
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varastointi, kiertotalouden teknologiat, 
biolääketiede, nanoteknologiat, lääkkeet ja 
kehittyneet materiaalit; v) tieto- ja 
viestintätekniikan komponenttien ja 
laitteiden massatuotantoon tarkoitetut 
tuotantolaitokset EU:ssa; vi) kriittisten 
hyödykkeiden toimittaminen ja varastointi 
unionissa julkisia toimijoita, yrityksiä tai 
kuluttajia varten; vii) unionin ja sen 
jäsenvaltioiden turvallisuuden kannalta 
kriittiset teknologiat ja hyödykkeet, kuten 
puolustus- ja avaruusala ja 
kyberturvallisuus, sekä neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 428/2009 2 artiklan 1 
kohdassa määritellyt kaksikäyttötuotteet. 
Lopullisilla tuensaajilla olisi oltava 
rekisteröity toimisto jossakin jäsenvaltiossa 
ja niiden olisi toimittava unionissa siinä 
mielessä, että niillä on merkittävää 
toimintaa henkilöstön, tuotannon, 
tutkimuksen ja kehittämisen tai muun 
liiketoiminnan osalta unionissa. Myös 
sellaisten hankkeiden, jotka edistävät 
strategisten toimitusketjujen 
monipuolistamista toimimalla 
sisämarkkinoilla useilla toimipaikoilla eri 
puolilla EU:ta, olisi voitava hyötyä.

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

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(29) Strategisten eurooppalaisten 
investointien ikkuna olisi kohdennettava 
myös unioniin sijoittautuneisiin ja siellä 
toimiviin toimittajiin, joiden toiminnalla on 
strategista merkitystä unionille ja jotka 
tarvitsisivat pitkäaikaisia investointeja tai 
jotka kuuluvat ulkomaisten suorien 
sijoitusten seurantamekanismin piiriin. 
Lisäksi Euroopan yhteistä etua koskevien 
tärkeiden hankkeiden olisi erityisesti 
pystyttävä hyötymään strategisten 
eurooppalaisten investointien ikkunasta. 
Taloudellista tukea ei kuitenkaan pitäisi 
myöntää, jos hanke ei ole unionin 
strategisten ja taloudellisten etujen 
mukainen, kuten hankkeet, jotka lisäisivät 
riippuvuutta haavoittuvista tai 
eriytymättömistä toimitusketjuista.

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(29 a) Strategisten eurooppalaisten 
investointien ikkunan lisäämisellä olisi 
vastattava unionin strategisiin tarpeisiin 
ja tuettava sen tulevaa taloudellista 
vaurautta. Kyseisen ikkunan luominen on 
tarpeellista covid-19-taudin 
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maailmanlaajuisen leviämisen, sen 
seurauksena toimitusketjuihin 
kohdistuneiden vaikutusten sekä tiettyjen 
haavoittuvuuksien ilmaantumisen 
johdosta. Tästä syystä on tärkeää, että 
InvestEU-rahastosta ja erityisesti 
strategisten eurooppalaisten investointien 
ikkunasta ja sille määritettyjen 
strategisten painopisteiden perusteella 
myönnettävän unionin rahoituksen 
näkyvyys varmistetaan tehokkaalla 
viestinnällä, jossa tiedotetaan unionin 
rahoittamista toimista ja niiden tuloksista, 
jotta voidaan asianmukaisesti tuoda esiin 
InvestEU-ohjelman unionin tason 
lisäarvoa osana talouden elpymistä.

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 59 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(59) InvestEU-rahaston yhteydessä 
tarvitaan hankkeiden kehittämiseen 
liittyvää tukea ja valmiuksien 
kehittämistukea laadukkaiden hankkeiden 
alullepanon edellyttämien organisatoristen 
valmiuksien ja markkinakehitystoiminnan 
kehittämistä varten. Tällainen tuki olisi 
kohdennettava myös rahoituksenvälittäjiin, 
jotka ovat avainasemassa, jotta 
pienyrityksiä voidaan auttaa saamaan 
rahoitusta ja hyödyntämään koko 
potentiaalinsa, ja sen olisi sisällettävä 
teknistä apua. Hallinnollisten rasitteiden 
vähentämiseen olisi kiinnitettävä erityistä 
huomiota etenkin pk-yritysten osalta. 
Neuvontatuen tavoitteena on lisäksi luoda 
edellytykset mahdollisten tukikelpoisten 
rahoituksen saajien määrän lisäämiseen 
uusilla markkinasegmenteillä, erityisesti 
jos yksittäisten hankkeiden pieni koko lisää 
huomattavasti transaktiokustannuksia 
hanketasolla, kuten sosiaalisen rahoituksen 
ekosysteemeissä, mukaan lukien 
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toteutetaan unionin muiden, tietyt 
politiikan alat kattavien ohjelmien 
puitteissa. Olisi pyrittävä myös tukemaan 
mahdollisten hankkeiden toteuttajien, 
erityisesti paikallisten organisaatioiden ja 
viranomaisten, valmiuksien kehittämistä.

hyväntekeväisyysjärjestöt tai kulttuurialat 
ja luovat alat. Valmiuksien kehittämistuen 
pitäisi olla täydentävää tukea niiden 
toimien lisäksi, jotka toteutetaan unionin 
muiden, tietyt politiikan alat kattavien 
ohjelmien puitteissa. Olisi pyrittävä myös 
tukemaan mahdollisten hankkeiden 
toteuttajien, erityisesti paikallisten 
organisaatioiden ja viranomaisten, 
valmiuksien kehittämistä.

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 61 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(61) InvestEU:n yhteydessä olisi 
toteutettava asetuksen [Euroopan unionin 
elpymisväline] mukaisesti ja siinä 
osoitettujen määrärahojen rajoissa elpymis- 
ja palautumistoimenpiteitä, joilla voidaan 
lievittää covid-19-kriisin 
ennennäkemättömiä vaikutuksia, sekä 
tuettava strategisten eurooppalaisten 
investointien ikkunan tavoitteiden 
mukaisesti pitkän aikavälin kasvua, 
laadukkaiden työpaikkojen luomista sekä 
kilpailukykyä. Tällaisia lisävaroja 
käytettäessä olisi varmistettava asetuksessa 
[Euroopan unionin elpymisväline] 
säädettyjen määräaikojen noudattaminen.

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) unionin talouden kestävää ja 
osallistavaa elpymistä covid-19-pandemian 
aiheuttaman kriisin jälkeen, unionin 
talouden strategisten arvoketjujen 

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

arvoketjujen sekä sen ilmastosiirtymän ja 
digitaalisen muutoksen ylläpitämistä ja 
vahvistamista sekä unionille strategisesti 
tärkeän toiminnan ylläpitämistä ja 
lujittamista kriittisen infrastruktuurin, 
muutokseen johtavan teknologian, 
mullistavan tutkimus- ja 
innovaatiotoiminnan sekä yritysten ja 
kuluttajien tarvitsemien hyödykkeiden 
osalta.

Or. en

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Edellä olevan 1 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta 
määrästä 31 153 850 000 euroa (käypinä 
hintoina) osoitetaan asetuksen [EURI] 2 
artiklassa tarkoitettujen toimenpiteiden 
täytäntöönpanotoimiin 3 artiklan 2 kohdan 
e alakohdassa tarkoitettuja tavoitteita 
varten. Määrä olisi jaettava tasaisesti 
ilmastosiirtymää ja digitaalista muutosta 
tukevien aloitteiden kesken, jotta voidaan 
varmistaa riittävä tuki molemmille 
haasteille.

Or. en

Tarkistus 15

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

Komission teksti Tarkistus

e) strategisten eurooppalaisten 
investointien politiikkaikkuna, joka 
käsittää seuraavat: strategiset investoinnit, 
joilla tuetaan sellaisia unioniin 
sijoittautuneita ja unionissa toimivia 
lopullisia tuensaajia, joiden toiminnalla on 
strategista merkitystä unionille, erityisesti 

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

strategista merkitystä unionille, erityisesti 
ilmastosiirtymän ja digitaalisen muutoksen 
kannalta, mutta jotka samalla parantavat 
jäsenvaltioiden talouksien kilpailukykyä, 
tarve rakentaa uudelleen jäsenvaltioiden 
tuotantokapasiteetti ja edistää yrittäjyyttä 
ja työllisyyttä mukaan luettuna, sekä 
paremman häiriönsietokyvyn 
näkökulmasta, jollakin seuraavista osa-
alueista:

Or. en

Tarkistus 16

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

Komission teksti Tarkistus

ii a) investoinnit yrityksiin ja tekninen 
apu yrityksille, erityisesti pk-yrityksille, 
yritysten liiketoiminnan digitalisoimiseksi 
ja arvoketjujen ja liiketoimintamallien 
häiriönsietokyvyn parantamiseksi sekä 
yrittäjyyttä edistävät aloitteet;

Or. en

Tarkistus 17

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

Komission teksti Tarkistus

ii b) strategiset investoinnit uusiutuvaa 
energiaa koskeviin hankkeisiin, jotka 
tarjoavat hyvät mahdollisuudet edistää 
merkittävästi direktiivissä (EU) 2018/2001 
asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja 
joissa keskitytään erityisesti 
nopeuttamaan käyttöönottoa niillä 
unionin alueilla, joilla on todettu olevan 
runsaimmat uusiutuvat luonnonvarat;

Or. en
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Tarkistus 18

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

Komission teksti Tarkistus

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

iv) keskeiset kehitystä vauhdittavat, 
muutosvoimaiset, vähähiiliset ja 
digitaaliset teknologiat ja mullistavat 
tutkimus- ja innovaatiohankkeet, joihin 
investoiminen on unionin teollisen 
tulevaisuuden ja pitkän aikavälin 
kilpailukyvyn kannalta strategisesti tärkeää 
ja jotka vastaavat Horisontti Eurooppa -
puiteohjelmassa vahvistettuja 
painopisteitä; tällaisissa investoinneissa 
on otettava huomioon myös Euroopan 
teollisuuden tulevaisuutta ja 
eurooppalaisia pk-yrityksiä koskevat 
pitkän aikavälin strategiat; tällaisia osa-
alueita ovat muun muassa seuraavat:

Or. en

Tarkistus 19

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – e alakohta – vi alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 21

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

Komission teksti Tarkistus

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

Lisäksi avaruus-, puolustus- ja 
kyberturvallisuusinvestointien tapauksessa 
sekä tietyntyppisissä hankkeissa, joilla on 
suoria turvallisuusvaikutuksia kriittisillä 
aloilla, lopulliset saajat eivät saa olla 
kolmannen maan tai kolmansien maiden 
yhteisöjen määräysvallassa ja niiden 
toimeenpanevan johdon on oltava 
unionissa, jotta unionin ja sen 
jäsenvaltioiden turvallisuutta voidaan 
suojella. Taloudellista tukea ei myönnetä, 
jos hanke ei ole unionin strategisten ja 
taloudellisten etujen mukainen, kuten 
hankkeet, jotka lisäisivät riippuvuutta 
haavoittuvista tai eriytymättömistä 
toimitusketjuista.

Or. en

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – e alakohta – vii alakohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tämän ikkunan yhteydessä 
ilmastosiirtymään ja digitaaliseen 
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muutokseen liittyville toimille osoitettava 
rahoitus ja niihin tehtävät investoinnit on 
jaettava tasaisesti näiden kahden 
rinnakkaisen haasteen kesken.

Or. en

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Toteutuskumppaneiden on pidettävä 
tavoitteena, että vähintään 55 prosenttia 
kestävän infrastruktuurin 
politiikkaikkunaan kuuluvista 
investoinneista edistää unionin ilmasto- ja 
ympäristötavoitteiden saavuttamista.

Or. en

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 8 kohta – 8.1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 8 kohta – 8.3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 27

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

Komission teksti Tarkistus

8.7 a Niiden toimien lukumäärä ja 
volyymi, joilla on tarkoitus auttaa 
yrityksiä, erityisesti pk-yrityksiä, 
digitalisoimaan liiketoimintansa

Or. en
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Tarkistus 28

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

Komission teksti Tarkistus

8.7 b Yrittäjyyden edistämiseen 
tähtäävien toimien lukumäärä ja volyymi

Or. en

Tarkistus 29

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

Komission teksti Tarkistus

8.7 c Niiden toimien lukumäärä ja 
volyymi, joilla on tarkoitus auttaa 
yrityksiä, erityisesti pk-yrityksiä, 
parantamaan arvoketjujensa ja 
liiketoimintamalliensa häiriönsietokykyä.

Or. en

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
Liite V – A osa – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en


