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LYHYET PERUSTELUT

Covid-19-pandemian, sulkutoimien ja tästä tilanteesta syntyneen valtavan talouskriisin vuoksi 
Eurooppa-neuvosto ja komissio ovat yhdessä päättäneet käynnistää eurooppalaisen Next 
Generation EU -elpymissuunnitelman. Tämä ratkaisu on jo itsessään ongelmallinen: se 
rahoitetaan yhteisellä velalla, ja komissio saa luvan ensimmäistä kertaa ottaa 
rahoitusmarkkinoilta merkittävän määrän lainaa. Velka lasketaan kuitenkin liikkeeseen ilman 
konkreettista takaisinmaksusuunnitelmaa. Monivuotinen rahoituskehys ei tulevaisuudessa 
pysty kantamaan tällaista taloudellista rasitetta, eikä muista varoista velan maksamiseksi 
takaisin ole päästy yhteisymmärrykseen. Elpymissuunnitelma perustuukin siihen, että raskas 
taakka ja ratkaisematta jääneet ongelmat jätetään seuraavan sukupolven vastuulle.

Tehtävänämme parlamentissa on nyt varmistaa, että lainattavat rahat vähintäänkin investoidaan 
niin, että niillä saadaan tulevaisuudessa arvoa ja vaurautta, jotta seuraava sukupolvi kykenee 
mahdollisimman hyvin maksamaan velan takaisin. Tämä ei sinänsä olisi välttämätöntä julkisten 
menojen tapauksessa eikä myöskään kiireellistä, kun meitä odottaa suurin talouskriisi sitten 
toisen maailmansodan. Elpymissuunnitelman rahoitusjärjestelyn huomioon ottaen on kuitenkin 
ehdottoman välttämätöntä antaa tästä selkeä sitoumus tuleville sukupolville.

Juuri tästä syystä halusin elpymis- ja palautumistukivälineestä vastaavana ITRE-valiokunnan 
lausunnon valmistelijana päätettäessä elpymissuunnitelman varojen käyttöä koskevista 
tulevista säännöistä vahvistaa tämän selkeän periaatteen osaksi tukivälineen määritelmää: 
”...tukiväline rajataan investointeihin, joiden tarkoituksena on tuottaa tulevaisuudessa tuloja 
niin, että taataan tulevien sukupolvien takaisinmaksukyky.” Jotta rahoitus varmasti 
kohdennetaan merkityksellisiin investointeihin, lausunnossamme mainitaan tämä seikka 
nimenomaisesti kaikissa kohdissa, joissa vahvistetaan perusteet varojen vapauttamiselle 
kansallisten elpymisohjelmien hyväksi, samoin kuin liitteessä, jossa vahvistetaan operatiiviset 
suuntaviivat komissiolle elpymissuunnitelman käytännön toteutuksessa. Lausunnollamme niin 
ikään varmistetaan, että mahdolliset käyttämättä jääneet varat kohdennetaan täysin 
kokonaisvelan vähentämiseen.

Lausunnossamme otetaan esille muitakin keskeisiä seikkoja. On välttämätöntä päästä 
yhteisymmärrykseen siitä, mitä tarkoitamme ”palautumiskyvyllä”, sillä se on tukivälineen 
tavoitteena. Covid-19-kriisi on opettanut meille, miten riippuvaisia olemme kolmansista maista 
sellaisillakin aloilla, jotka ovat elintärkeitä turvallisuutemme, suvereeniutemme ja sen kannalta, 
miten kykenemme selviämään häiriöistä ja kriiseistä. Ehdotan, että palautumiskyvyn 
määritelmässä viitattaisiin Euroopan talouden, teollisuuden ja maatalouden kykyyn tuottaa 
tarvittavat tavarat kansakuntiemme ja yhteiskuntiemme vakauden takaamiseksi. Siksi meidän 
on merkittävästi parannettava strategista riippumattomuuttamme Euroopan unionissa, ja tämä 
näkökohta on lisätty tukivälineeseen olennaiseksi ohjenuoraksi.

Jotta julkisia menoja ei haaskattaisi, peräänkuulutamme tarvittavaa johdonmukaisuutta uusien 
ohjelmien ja jo olemassa olevien EU:n keskeisten strategioiden välille. Varat olisi myös jaettava 
turvallisesti niin, että edunsaajien suhteen vallitsee täysi läpinäkyvyys. Tämä selkeä sitoumus 
liittyy demokratian periaatteeseen, ja olemme sen maidemme kansalaisille velkaa.

Tiukan aikataulun ja tilanteen kiireellisyyden vuoksi sekä siksi, että olisi mahdollista 
työskennellä tehokkaasti asiasta vastaavien valiokuntien kanssa, keskityin työssäni jaetun 



PE655.918v02-00 4/16 PA\1211916FI.docx

FI

toimivallan piiriin kuuluviin artikloihin.



PA\1211916FI.docx 5/16 PE655.918v02-00

FI

TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 3

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

Komission teksti Tarkistus

Koska tukiväline rahoitetaan lainoilla, 
jotka on maksettava takaisin, sen 
soveltamisala rajataan investointeihin, 
joiden tarkoituksena on tuottaa 
tulevaisuudessa tuloja niin, että taataan 
tulevien sukupolvien takaisinmaksukyky.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Elpymis- ja palautumistukivälineen 
yleisenä tavoitteena on edistää unionin 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta parantamalla 
jäsenvaltioiden palautumis- ja 
sopeutumiskykyä, lieventämällä kriisin 
sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia sekä 
tukemalla vihreää siirtymää ja digitaalista 
muutosta ja siten osaltaan palauttaa unionin 
talouksien kasvupotentiaali, edistää 
työpaikkojen luomista covid-19-kriisin 
jälkeen ja edistää kestävää kasvua.

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

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Käyttämätön osa varoista on 
kohdennettava täysin Next Generation 
EU -elpymisvälineen tulevan lainanoton 
vähentämiseen.

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien on muodostettava 
johdonmukainen kokonaisuus 
EU-ohjausjakson yhteydessä yksilöityjen 
asiaankuuluvien maakohtaisten haasteiden 
ja prioriteettien ja erityisesti vihreään 
siirtymään ja digitaaliseen muutokseen 
liittyvien tai niistä johtuvien prioriteettien 
kanssa. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien on muodostettava 
johdonmukainen kokonaisuus niiden 
tietojen kanssa, jotka jäsenvaltiot ovat 
sisällyttäneet EU-ohjausjakson mukaisiin 
kansallisiin uudistusohjelmiin, asetuksen 
(EU) 2018/1999 mukaisiin kansallisiin 
energia- ja ilmastosuunnitelmiinsa21 ja 
niiden päivityksiin, oikeudenmukaisen 
siirtymän rahaston mukaisiin alueellisiin 
oikeudenmukaista siirtymää koskeviin 
suunnitelmiin22 sekä unionin rahastojen 
mukaisiin kumppanuussopimuksiin ja 
toimenpideohjelmiin.

2. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien on muodostettava 
johdonmukainen kokonaisuus 
EU-ohjausjakson yhteydessä yksilöityjen 
asiaankuuluvien maakohtaisten haasteiden 
ja prioriteettien ja erityisesti vihreään 
siirtymään ja digitaaliseen muutokseen 
liittyvien tai niistä johtuvien ja EU:n 
strategisen riippumattomuuden 
lujittamiseen liittyvien prioriteettien 
kanssa. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien on muodostettava 
johdonmukainen kokonaisuus niiden 
tietojen kanssa, jotka jäsenvaltiot ovat 
sisällyttäneet EU-ohjausjakson mukaisiin 
kansallisiin uudistusohjelmiin, asetuksen 
(EU) 2018/1999 mukaisiin kansallisiin 
energia- ja ilmastosuunnitelmiinsa21 ja 
niiden päivityksiin, oikeudenmukaisen 
siirtymän rahaston mukaisiin alueellisiin 
oikeudenmukaista siirtymää koskeviin 
suunnitelmiin22 sekä unionin rahastojen 
mukaisiin kumppanuussopimuksiin ja 
toimenpideohjelmiin.

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on osoitettava, että 
tukivälineen varojen tuella tehtävät 
investoinnit luovat arvoa tulevaisuudessa, 
jotta seuraavat sukupolvet kykenevät 
maksamaan takaisin Next Generation EU 
-elpymisvälineessä otetut lainat. 
Rahoitusta ei anneta hallinnolliseen 
toimintaan eikä lyhytaikaisiin menoihin.

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) selvitys siitä, miten suunnitelma 
edistää jäsenvaltion kasvupotentiaalia, 
työpaikkojen syntymistä sekä taloudellisen 
ja sosiaalisen palautumiskyvyn 
lujittumista, kriisin taloudellisten ja 
sosiaalisten vaikutusten lieventämistä sekä 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden lisääntymistä;

b) selvitys siitä, miten suunnitelma 
edistää unionin strategista 
riippumattomuutta, kilpailukykyä, 
jäsenvaltion kasvupotentiaalia, erityisesti 
pk-yritysten kannalta, työpaikkojen 
syntymistä sekä taloudellisen ja sosiaalisen 
palautumiskyvyn lujittumista, kriisin 
taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten 
lieventämistä sekä taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden lisääntymistä;

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) selvitys siitä, mikä merkitys 
suunnitelman toimenpiteillä odotetaan 
olevan vihreän siirtymän ja digitaalisen 
muutoksen tai niistä johtuvien haasteiden 
kannalta;

c) selvitys siitä, mikä merkitys 
suunnitelman toimenpiteillä odotetaan 
olevan vastaavalla rahoitustuella vihreän 
siirtymän ja digitaalisen muutoksen tai 
niistä johtuvien haasteiden kannalta;

Or. en
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Tarkistus 11

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 12

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 13

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

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

Or. en

Tarkistus 14

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

Komission teksti Tarkistus

c d) selvitys siitä, miten suunnitelman 
mukaisesti tehtävillä investoinneilla 
varmistetaan pitkän aikavälin vauraus ja 
tuleva arvonmuodostus niin, että 
seuraavat sukupolvet kykenevät 
maksamaan takaisin Next Generation EU 
-elpymisvälineessä otetut lainat, jotta 
vältetään mahdollisimman paljon 
aiheuttamasta niille taloudellista rasitetta;

Or. en

Tarkistus 15

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

Komission teksti Tarkistus

c e) tulokselliset toimenpiteet EU:n 
rahoituksen näkyvyyden ja edunsaajien 
läpinäkyvyyden varmistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

b) sisältääkö suunnitelma 
toimenpiteitä, jotka edistävät tuloksellisesti 
EU:n strategista riippumattomuutta, 
vihreää siirtymää ja digitaalista muutosta 
tai niistä aiheutuviin haasteisiin 
vastaamista;

Or. en

Tarkistus 17

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

Komission teksti Tarkistus

b a) edistääkö suunnitelma 15 artiklan 
3 kohdan c a alakohdassa (uusi) 
tarkoitettuja EU:n keskeisiä strategioita;

Or. en

Tarkistus 18

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

Komission teksti Tarkistus

b b) sisältääkö suunnitelma 
johdonmukaisen kuvauksen siitä, miten se 
tapauksen mukaan sopii yhteen 
15 artiklan 3 kohdan c b alakohdassa 
(uusi) tarkoitetun muun EU:n 
rahoituksen kanssa;

Or. en

Tarkistus 19

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



PA\1211916FI.docx 13/16 PE655.918v02-00

FI

Komission teksti Tarkistus

b c) kohdistuvatko suunnitelman 
mukaisesti tehtävät investoinnit tulevaan 
suhdannejaksoon ja keskittyvätkö ne 
niihin toimintoihin ja teollisuudenaloihin, 
jotka ovat merkityksellisimpiä tulevien 
haasteiden ratkaisemiseksi;

Or. en

Tarkistus 20

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

Komission teksti Tarkistus

b d) varmistetaanko suunnitelman 
mukaisesti tehtävillä investoinneilla 
pitkän aikavälin vauraus ja tuleva 
arvonmuodostus niin, että seuraavat 
sukupolvet kykenevät maksamaan 
takaisin Next Generation EU 
-elpymisvälineessä otetut lainat, jotta 
vältetään mahdollisimman paljon 
aiheuttamasta niille taloudellista rasitetta;

Or. en

Tarkistus 21

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

Komission teksti Tarkistus

b e) sisältääkö suunnitelma riittävät 
toimenpiteet EU:n rahoituksen 
näkyvyyden ja edunsaajien 
läpinäkyvyyden varmistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 22

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

– suunniteltujen toimenpiteiden 
toteuttamisen odotetaan edistävän 
merkittävästi ilmasto- ja 
ympäristöystävällisten järjestelmien 
luomista sekä talous- ja sosiaalialojen 
viherryttämistä, jotta voidaan edistää 
ilmastoneutraalin Euroopan saavuttamista 
vuoteen 2050 mennessä koskevaa 
yleistavoitetta;

– suunniteltujen toimenpiteiden 
toteuttamisen odotetaan edistävän 
merkittävästi ilmasto- ja 
ympäristöystävällisten järjestelmien 
luomista sekä talous- ja sosiaalialojen 
viherryttämistä, jotta voidaan edistää 
ilmastoneutraalin Euroopan saavuttamista 
vuoteen 2050 mennessä koskevaa 
yleistavoitetta. Tällainen evaluointi on 
tehtävä tieteellisen ja tosiseikkoihin 
perustuvan arvioinnin pohjalta 
teknologianeutraaliutta kunnioittaen;

Or. en

Tarkistus 23

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

Komission teksti Tarkistus

2.4 Elpymis- ja 
palautumissuunnitelman odotetaan 
edistävän tuloksellisesti jäsenvaltion 
kasvupotentiaalin, työpaikkojen 
syntymisen sekä taloudellisen ja 
sosiaalisen palautumiskyvyn lujittumista, 
kriisin taloudellisten ja sosiaalisten 
vaikutusten lieventämistä sekä 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden lisääntymistä.

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

Or. en

Tarkistus 24

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

– elpymis- ja palautumissuunnitelma 
sisältää toimenpiteitä, joilla pyritään 
puuttumaan jäsenvaltioiden talouksien 
heikkouksiin ja lisäämään asianomaisen 
jäsenvaltion talouden kasvupotentiaalia, 
edistämään työpaikkojen luomista ja 
lieventämään kriisin kielteisiä vaikutuksia 
välttäen samalla kyseisten toimenpiteiden 
kielteisiä vaikutuksia ilmastoon ja 
ympäristöön;

– elpymis- ja palautumissuunnitelma 
sisältää toimenpiteitä, joilla pyritään 
puuttumaan jäsenvaltioiden talouksien 
heikkouksiin ja lisäämään asianomaisen 
jäsenvaltion talouden kasvupotentiaalia, 
erityisesti pk-yritysten kannalta, 
edistämään työpaikkojen luomista ja 
lieventämään kriisin kielteisiä vaikutuksia 
välttäen samalla kyseisten toimenpiteiden 
kielteisiä vaikutuksia ilmastoon ja 
ympäristöön;

Or. en

Tarkistus 25

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 26

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

Komission teksti Tarkistus

ja
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– elpymis- ja 
palautumissuunnitelma varmistaa pitkän 
aikavälin vaurauden ja 
arvonmuodostuksen niin, että seuraavat 
sukupolvet kykenevät maksamaan 
takaisin Next Generation EU 
-elpymisvälineessä otetut lainat, jotta 
vältetään mahdollisimman paljon 
aiheuttamasta niille taloudellista rasitetta.

Or. en

Tarkistus 27

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

Komission teksti Tarkistus

ja
– elpymis- ja 
palautumissuunnitelma auttaa 
lujittamaan unionin strategista 
riippumattomuutta.

Or. en


