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TARKISTUKSET

Aluekehitysvaliokunta 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) Komissio antoi 11 päivänä 
joulukuuta 2019 tiedonannon1 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.

(1) Komissio antoi 11 päivänä 
joulukuuta 2019 tiedonannon1 Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelmasta, jossa se 
hahmotteli etenemissuunnitelmansa 
Euroopan uutta kasvupolitiikkaa varten ja 
asetti kunnianhimoisia tavoitteita 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja 
ympäristön suojelemiseksi. Jotta unionin 
vuoden 2030 ilmasto- ja energiatavoitteet 
ja tavoite ilmastoneutraaliudesta vuoteen 
2050 mennessä voidaan saavuttaa 
tehokkaasti ja oikeudenmukaisesti, 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa 
ilmoitettiin oikeudenmukaisen siirtymän 
mekanismista, jolla tarjotaan tukea ja 
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, mikä johtaa 
asianomaisten alueiden väestökatoon. 
Samaan aikaan siirtymän hallinta edellyttää 
merkittäviä rakenteellisia muutoksia, jotka 
edellyttävät unionilta kunnianhimoista 
rahoitusta, ja siinä missä jäsenvaltioiden 
lähtötilanteet vaihtelevat, vähiten 
kehittyneet alueet, syrjäisimmät alueet, 
vuoristot, saaret, harvaan asutut alueet, 
maaseutualueet, syrjässä olevat alueet ja 
maantieteellisesti epäedullisessa asemassa 
olevat alueet, joiden väestömäärä on 
vähäinen, ovat niitä alueita, joilla 
energiasiirtymä kohti ilmastoneutraaliutta 
on vaikeampi toteuttaa. 
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__________________ __________________
1 COM(2019) 640 final. 1 COM(2019) 640 final.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Komissio hyväksyi 14 päivänä 
tammikuuta 2020 Euroopan vihreän 
kehityksen investointiohjelmaa koskevan 
tiedonannon2, 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 
tiedonannon2, jossa otetaan käyttöön 
oikeudenmukaisen siirtymän mekanismi, 
jossa keskitytään alueisiin, ihmisiin 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 COM(2020) 21 final. 2 COM(2020) 21 final.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Komissio hyväksyi 14 päivänä 
tammikuuta 2020 ehdotuksen 
oikeudenmukaisen siirtymän rahaston 
perustamisesta3. Rahaston suunnittelun ja 

(3) Komissio hyväksyi 14 päivänä 
tammikuuta 2020 ehdotuksen 
oikeudenmukaisen siirtymän rahaston 
perustamisesta3. Rahaston suunnittelun ja 
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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.

täytäntöönpanon parantamiseksi on määrä 
hyväksyä alueellisia oikeudenmukaista 
siirtymää koskevia suunnitelmia, joissa 
yksilöidään tärkeimmät toimet ja aikataulu 
siirtymässä kohti asetuksen (EU) 
2018/19993 a 2 artiklan 11 kohdassa 
määriteltyjen unionin vuoden 2030 
ilmastotavoitteiden saavuttamista, alueet, 
joihin ilmastoneutraaliin talouteen vuoteen 
2050 mennessä siirtymisen vaikutukset 
kohdistuvat kielteisimmin ja joilla on 
vähäisemmät valmiudet vastata siirtymään 
liittyviin sosiaalisiin ja 
ympäristöhaasteisiin. 
Kumppanusperiaatetta olisi sovellettava 
asetuksen [JTF-asetus] [7] artiklassa 
tarkoitettujen alueellisten 
oikeudenmukaista siirtymää koskevien 
suunnitelmien laatimiseen, 
toteuttamiseen, seurantaan ja arviointiin.

__________________ __________________
3 COM(2020) 22 final. 3 COM(2020) 22 final.

3 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/1999, annettu 11 
päivänä joulukuuta 2018, energiaunionin 
ja ilmastotoimien hallinnosta, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) 
N:o 663/2009 ja (EY) N:o 715/2009, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivien 94/22/EY, 98/70/EY, 
2009/31/EY, 2009/73/EY, 2010/31/EU, 
2012/27/EU ja 2013/30/EU, neuvoston 
direktiivien 2009/119/EY ja (EU) 
2015/652 muuttamisesta sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 525/2013 kumoamisesta 
(EUVL L 328, 21.12.2018, s. 1).

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Olisi tarjottava julkisen sektorin 
lainajärjestely, jäljempänä ’lainajärjestely’. 

(4) Olisi tarjottava julkisen sektorin 
lainajärjestely, jäljempänä ’lainajärjestely’. 
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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 
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.

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 
liittyvistä haasteista, jotka kuvataan 
komission hyväksymissä alueellisissa 
oikeudenmukaista siirtymää koskevissa 
suunnitelmissa ottaen asianmukaisesti 
huomioon kehitettävän alueen 
ominaispiirteet ja potentiaali. 
Suunniteltujen tukitoimien olisi oltava 
johdonmukaisia oikeudenmukaisen 
siirtymän mekanismin kahdesta muusta 
pilarista tuettavien toimien kanssa, 
täydennettävä niitä ja varmistettava 
synergioiden syntyminen niiden kanssa. 
Tällaisten toimien olisi myös oltava 
vuoden 2030 päästövähennystavoitteiden 
mukaisia, ja niillä olisi pyrittävä 
saavuttamaan ilmastoneutraali talous 
vuoteen 2050 mennessä.

Tarkistus 5

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 

(5) Jotta voitaisiin edistää talouden 
monipuolistamista siirtymän vaikutusten 
pahiten koettelemilla alueilla, 
lainajärjestelyn olisi katettava monenlaisia 
investointeja sillä edellytyksellä, että ne 
auttavat täyttämään kehitystarpeet unionin 
siirtyessä kohti vuoden 2030 ilmasto- ja 
energiatavoitteitaan ja ilmastoneutraaliin 
talouteen vuoteen 2050 mennessä 
alueellisissa oikeudenmukaista siirtymää 
koskevissa suunnitelmissa kuvatun 
mukaisesti. Tuetut investoinnit voivat 
liittyä esimerkiksi älykkäisiin 
energiajärjestelmiin, 
ympäristöystävälliseen ja vähähiiliseen 
liikennealan infrastruktuuriin, 
tehokkaisiin kaukolämpöverkostoihin, 
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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.

hiilineutraaliin, älykkääseen ja kestävään 
liikkuvuuteen, tutkimus- ja 
innovointitoimiin tehtäviin investointeihin 
myös korkeakouluissa ja julkisissa 
tutkimuslaitoksissa, kehittyneen ja 
markkinakelpoisen teknologian siirron 
edistämiseen, digitalisointiin, 
digitaaliseen innovointiin ja digitaaliseen 
liitettävyyteen, mukaan lukien 
digitaalinen ja täsmäviljely, tehtäviin 
investointeihin, jätehierarkian mukaiseen 
jätehuoltoon, kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseen, puhtaaseen energiaan ja 
energiatehokkuustoimenpiteisiin 
rakennusten kunnostus- ja muutostyöt 
mukaan luettuina, kiertotalouteen 
siirtymisen tukemiseen, 
väestökatokehityksen torjuntaan, maan 
saneeraukseen ja maaperän 
puhdistamiseen, kun saastuttaja maksaa -
periaatetta ei voida soveltaa, lisä- ja 
uudelleenkoulutukseen, ammatilliseen 
koulutukseen ja sosiaaliseen 
infrastruktuuriin, mukaan lukien 
sosiaalinen asuntotuotanto, sekä 
digitaaliseen kattavuuteen alueilla ja 
laajakaistayhteyksien parantamiseen. 
Kaikkien rahoitettavien hankkeiden olisi 
oltava sopusoinnussa vuodeksi 2030 
asetettujen ilmastotavoitteiden kanssa, 
joten komission olisi tutkittava näiden 
hankkeiden riittävyyttä päästöjen 
vähentämistä koskevan tavoitteen 
kannalta. Infrastruktuurien kehittämiseen 
voi sisältyä myös ratkaisuja, joilla 
parannetaan niiden kykyä kestää 
katastrofeja ja kriisinhallintavalmiuksien 
koordinointia, erityisesti niillä alueilla, 
joita äärimmäiset sääilmiöt ovat koetelleet 
ankarasti viime vuosina. 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, ja koska 
ilmastosiirtymä on vaikuttanut kyseisiin 
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aloihin, ne eivät ole voineet saada tukea 
oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin 
ensimmäisestä pilarista, eli 
oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta. 
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. 
Asianomaisten alueiden toimivaltaiset 
paikalliset ja alueelliset viranomaiset, 
talouselämän osapuolet ja 
työmarkkinaosapuolet sekä 
kansalaisyhteiskunta olisi otettava 
mukaan lainajärjestelystä tuettavien 
investointien yksilöimiseen asetuksen 
(EU) .../... [uusi yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] 6 artiklassa vahvistetun 
kumppanuusperiaatteen mukaisesti. 
Ympäristön kannalta kestävän taloudellisen 
toiminnan EU-luokitusjärjestelmää olisi 
käytettävä sellaisten lainajärjestelyn 
kelpoisuusvaatimukset täyttävien 
investointien määrittelemiseen, joilla on 
merkittävä myönteinen ympäristövaikutus. 
Lisäksi olisi otettava huomioon covid-19-
pandemian tuhoisat vaikutukset moniin 
unionin alueisiin sekä viruksen 
epätasaiset vaikutukset, jotta voidaan 
varmistaa, että tuki menee alueille, joihin 
pandemia on vaikuttanut eniten.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Koska lainajärjestelyllä pyritään 
lisäämään taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta, sillä olisi 
osaltaan edistettävä epätasa-arvon 
poistamista ja sukupuolten tasa-arvoa 
sekä sukupuolinäkökohtien huomioon 
ottamista samoin kuin sukupuoleen, 
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rotuun, etniseen alkuperään, uskontoon 
tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään 
tai sukupuoliseen suuntautumiseen 
perustuvan syrjinnän torjumista 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
(SEU) 2 artiklassa, SEUT-sopimuksen 10 
artiklassa ja Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan 21 artiklassa 
tarkoitetulla tavalla. Kaikkien 
lainajärjestelyn eri vaiheiden 
täytäntöönpanossa mukana olevien 
sidosryhmien olisi sitouduttava 
edistämään tasa-arvoa, ja olisi erityisesti 
varmistettava, että vaikutukset naisiin 
otetaan huomioon, sillä 
ilmastonmuutoksen ja siirtymän 
vaikutukset kohdistuvat kohtuuttomasti 
naisiin.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Määrärahoja olisi osoitettava myös 
neuvontatukeen, jotta voidaan edistää 
tukikelpoisten hankkeiden valmistelua, 
kehittämistä ja toteuttamista.

(12) Määrärahoja olisi osoitettava myös 
neuvontatukeen ja asiantuntemukseen, 
jotta voidaan edistää tukikelpoisten 
hankkeiden valmistelua, kehittämistä ja 
toteuttamista.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

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 

(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. 
Asetuksen (EU) .../... [uusi yhteisiä 
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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.

säännöksiä koskeva asetus] 102 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettujen vähemmän 
kehittyneiden alueiden tarpeet olisi 
otettava huomioon. 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, noudatetaan 
tarveperusteista lähestymistapaa ja 
edistetään taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta asettaen 
etusijalle vähemmän kehittyneet alueet, 
joiden kyky tehdä julkisia investointeja on 
heikompi.

Tarkistus 9

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 

(14) Työohjelmassa ja 
ehdotuspyynnössä olisi vahvistettava 
erityiset tukikelpoisuusehdot ja 
myöntämisperusteet. Näissä 
tukikelpoisuusehdoissa ja 
myöntämisperusteissa olisi otettava 
huomioon Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EU) .../... 
[kestävää sijoittamista helpottavasta 
kehyksestä annettu asetus] vahvistetut 
asiaankuuluvat kriteerit, hankkeen kyky 
täyttää alueellisissa oikeudenmukaista 
siirtymää koskevissa suunnitelmissa 
kuvattuihin kehitystarpeisiin liittyvät 
tavoitteet, vaikutus unionin vuoden 2030 
ilmasto- ja energiatavoitteiden 
saavuttamiseen ja ilmastoneutraaliuden 
saavuttamiseen vuoteen 2050 mennessä, 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
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suunnitelman. Työohjelmassa ja 
ehdotuspyynnöissä otetaan huomioon myös 
jäsenvaltioiden toimittamat alueelliset 
oikeudenmukaista siirtymää koskevat 
suunnitelmat, jotta voidaan varmistaa 
mekanismin eri pilareiden välinen 
johdonmukaisuus ja yhtenäisyys.

yhteenkuuluvuuden edistämistä sekä 
alueiden kehityserojen vähentämistä 
koskevan yleisen tavoitteen saavuttaminen 
sekä avustusosuuden merkitys hankkeen 
elinkelpoisuuteen samoin kuin 
jäsenvaltioiden sitoutuminen Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelmassa 
asetettuihin ilmastotavoitteisiin. 
Komission olisi varmistettava, että 
työohjelmassa otetaan huomioon 
sukupuolten tasa-arvo ja 
sukupuolinäkökohdat ja edistetään niitä. 
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.

Tarkistus 10

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 
julkisia investointeja on yleensä heikompi, 
tällaisille yhteisöille myönnettyihin 
lainoihin sovellettavien avustusosuuksien 
olisi oltava suhteellisesti suurempia.

(16) Koska avustusosuudessa olisi 
otettava huomioon jäsenvaltioiden eri 
alueiden erilaiset kehitystarpeet sekä se, 
miten kyseiset alueet noudattavat 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistavoitteita, 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, syrjäisimpien 
alueiden, sellaisina kuin ne on määritelty 
SEUT-sopimuksen 349 artiklassa, ja 
maaseutualueiden, harvaan asuttujen 
alueiden ja väestökatoalueiden 
julkisyhteisöjen ja julkisoikeudellisten 
laitosten kyky tehdä julkisia investointeja 
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on yleensä heikompi, tällaisille yhteisöille 
myönnettyihin lainoihin sovellettavien 
avustusosuuksien olisi oltava suhteellisesti 
suurempia.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Jotta voidaan vauhdittaa 
täytäntöönpanoa ja varmistaa, että varat 
käytetään hyvissä ajoin, tässä asetuksessa 
olisi säädettävä avustussopimuksiin 
sisällytettävistä erityisistä suojatoimista. 
Tämän tavoitteen saavuttamiseksi 
komission olisi suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti voitava vähentää unionin tukea 
tai lopettaa se, jos hankkeen 
toteuttamisessa ei ole edistytty. 
Varainhoitoasetuksessa vahvistetaan 
unionin talousarvion toteuttamista koskevat 
säännöt. Jotta voidaan varmistaa 
johdonmukaisuus unionin 
rahoitusohjelmien täytäntöönpanossa, 
varainhoitoasetusta olisi sovellettava 
avustusosuuteen sekä tästä 
lainajärjestelystä neuvontatukea varten 
myönnettyihin määrärahoihin.

(18) Jotta voidaan vauhdittaa 
täytäntöönpanoa ja varmistaa, että varat 
käytetään hyvissä ajoin, tässä asetuksessa 
olisi säädettävä avustussopimuksiin 
sisällytettävistä erityisistä suojatoimista. 
Tämän tavoitteen saavuttamiseksi 
komission olisi suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti voitava vähentää unionin tukea 
tai lopettaa se, jos hankkeen 
toteuttamisessa ei ole edistytty tai jos 
asetettuja päästövähennystavoitetta ei ole 
noudatettu. Sen jälkeen kun komissio on 
ilmoittanut jäsenvaltiolle unionin tuen 
vähentämisestä tai lopettamisesta, sen 
olisi ilmoitettava neuvostolle ja Euroopan 
parlamentille vähentämisen tai 
lopettamisen syyt. Varainhoitoasetuksessa 
vahvistetaan unionin talousarvion 
toteuttamista koskevat säännöt. Jotta 
voidaan varmistaa johdonmukaisuus 
unionin rahoitusohjelmien 
täytäntöönpanossa, varainhoitoasetusta 
olisi sovellettava avustusosuuteen sekä 
tästä lainajärjestelystä neuvontatukea 
varten myönnettyihin määrärahoihin.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Varainhoitoasetuksen ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 883/2013 sekä neuvoston 
asetusten (Euratom, EY) N:o 2988/95, 

(19) Varainhoitoasetuksen ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 883/2013 sekä neuvoston 
asetusten (Euratom, EY) N:o 2988/95, 
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(Euratom, EY) N:o 2185/96 ja 
(EU) 2017/1939 mukaisesti unionin 
taloudellisia etuja on suojattava 
oikeasuhteisin toimenpitein, joita ovat 
sääntöjenvastaisuuksien ja petosten 
ehkäiseminen, havaitseminen, korjaaminen 
ja tutkiminen sekä hukattujen, 
aiheettomasti maksettujen tai virheellisesti 
käytettyjen varojen takaisinperintä ja 
soveltuvin osin hallinnollisten 
seuraamusten määrääminen. Erityisesti 
Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) 
voi asetusten (Euratom, EY) N:o 2185/96 
ja (EU, Euratom) N:o 883/2013 nojalla 
tehdä hallinnollisia tutkimuksia, joihin 
sisältyvät myös paikalla suoritettavat 
todentamiset ja tarkastukset, selvittääkseen, 
onko esiintynyt petoksia, lahjonta tai 
muuta laitonta toiminta, joka vahingoittaa 
unionin taloudellisia etuja. Asetuksen 
(EU) 2017/1939 nojalla Euroopan 
syyttäjänvirasto (EPPO) voi tutkia unionin 
taloudellisiin etuihin kohdistuvia rikoksia 
ja nostaa niistä syytteen Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
(EU) 2017/1371 mukaisesti. 
Varainhoitoasetuksen mukaan unionin 
rahoitusta saavien henkilöiden ja 
yhteisöjen on toimittava täydessä 
yhteistyössä unionin taloudellisten etujen 
suojaamiseksi, myönnettävä komissiolle, 
OLAFille, EPPOlle niiden jäsenvaltioiden 
osalta, jotka osallistuvat asetuksen (EU) 
2017/1939 mukaiseen tiiviimpään 
yhteistyöhön, ja Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimelle tarvittavat 
oikeudet ja valtuudet ja varmistettava, että 
unionin varojen hoitamiseen osallistuvat 
kolmannet osapuolet myöntävät vastaavat 
oikeudet.

(Euratom, EY) N:o 2185/96 ja 
(EU) 2017/1939 mukaisesti unionin 
taloudellisia etuja on suojattava 
oikeasuhteisin toimenpitein, joita ovat 
sääntöjenvastaisuuksien ja petosten 
ehkäiseminen, havaitseminen, korjaaminen 
ja tutkiminen sekä hukattujen, 
aiheettomasti maksettujen tai virheellisesti 
käytettyjen varojen takaisinperintä ja 
soveltuvin osin hallinnollisten 
seuraamusten määrääminen. Mahdollisista 
sääntöjenvastaisuuksista olisi ilmoitettava 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle. 
Erityisesti Euroopan 
petostentorjuntavirasto (OLAF) voi 
asetusten (Euratom, EY) N:o 2185/96 ja 
(EU, Euratom) N:o 883/2013 nojalla tehdä 
hallinnollisia tutkimuksia, joihin sisältyvät 
myös paikalla suoritettavat todentamiset ja 
tarkastukset, selvittääkseen, onko 
esiintynyt petoksia, lahjonta tai muuta 
laitonta toiminta, joka vahingoittaa unionin 
taloudellisia etuja. Asetuksen 
(EU) 2017/1939 nojalla Euroopan 
syyttäjänvirasto (EPPO) voi tutkia unionin 
taloudellisiin etuihin kohdistuvia rikoksia 
ja nostaa niistä syytteen Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
(EU) 2017/1371 mukaisesti. 
Varainhoitoasetuksen mukaan unionin 
rahoitusta saavien henkilöiden ja 
yhteisöjen on toimittava täydessä 
yhteistyössä unionin taloudellisten etujen 
suojaamiseksi, myönnettävä komissiolle, 
OLAFille, EPPOlle niiden jäsenvaltioiden 
osalta, jotka osallistuvat asetuksen (EU) 
2017/1939 mukaiseen tiiviimpään 
yhteistyöhön, ja Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimelle tarvittavat 
oikeudet ja valtuudet ja varmistettava, että 
unionin varojen hoitamiseen osallistuvat 
kolmannet osapuolet myöntävät vastaavat 
oikeudet.
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Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Asianmukaisen rahoituskehyksen 
laatimiseksi tämän lainajärjestelyn 
avustusosuutta varten viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2024 komissiolle 
olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa 
vahvistaa käytettävissä olevat kansalliset 
määrärahat – ilmaistuna osuuksina 
lainajärjestelyn kokonaisrahoituksesta – 
jäsenvaltioittain asetuksen [JTF-asetus] 
liitteessä I esitetyn menetelmän 
mukaisesti. Täytäntöönpanovalta olisi 
siirrettävä ilman komiteamenettelyä, 
koska osuudet ovat suoraan peräisin 
ennalta määritellyn laskentamenetelmän 
soveltamisesta.

(21) Asianmukaisen rahoituskehyksen 
laatimiseksi tämän lainajärjestelyn 
avustusosuutta varten viimeistään 31 
päivänä joulukuuta 2024 komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä käytettävissä olevien 
kansallisten määrärahojen – ilmaistuna 
osuuksina lainajärjestelyn 
kokonaisrahoituksesta – vahvistamiseksi 
jäsenvaltioittain. 

Tarkistus 14

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 ja 
ilmastoneutraaliin talouteen vuoteen 2050 
mennessä.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. ’tuensaajalla’ jäsenvaltioon 2. ’tuensaajalla’ jäsenvaltioon 



AD\1214782FI.docx 15/27 PE658.810v01-00

FI

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;

sijoittautunutta julkisen sektorin 
oikeussubjektia, joka on joko 
julkisoikeudellinen yhteisö tai 
yksityisoikeudellinen elin, jolle on annettu 
hoidettavaksi julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuden täytäntöönpano 
tai muu julkisen palvelun tehtävä, ja jonka 
kanssa on tehty lainajärjestelyn mukainen 
avustussopimus;

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5 ’alueellisella oikeudenmukaista 
siirtymää koskevalla suunnitelmalla’ 
asetuksen [JTF-asetus] 7 artiklan 
mukaisesti laadittua ja komission 
hyväksymää suunnitelmaa;

5 ’alueellisella oikeudenmukaista 
siirtymää koskevalla suunnitelmalla’ 
asetuksen [JTF-asetus] 7 artiklan 
mukaisesti ja asetuksen (EU) .../... [uusi 
yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 6 
artiklassa vahvistetun 
kumppanuusperiaatteen mukaisesti 
laadittua ja komission hyväksymää 
suunnitelmaa;

Tarkistus 17

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 ja ympäristöön liittyviin 
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 
unionin vuoden 2030 ilmasto- ja 
energiatavoitteet sekä ilmastoneutraalius 
vuoteen 2050 mennessä Pariisin 
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sopimuksen tavoitteiden mukaisesti.

Tarkistus 18

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 
ympäristön kannalta kestävien hankkeiden 
rahoittamista, jotka eivät tuota riittäviä 
omia tuloja ja joita ei rahoitettaisi ilman 
unionin talousarviosta myönnettävää 
avustusta. Erityistä huomiota on 
kiinnitettävä asetuksen (EU) .../... [uusi 
yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] [102 
artiklan 2 kohdassa] tarkoitettuihin 
vähemmän kehittyneisiin alueisiin. 
Lainajärjestelyllä edistetään myös 
siirtymistä talouteen, joka on 
ilmastoneutraali, ympäristön kannalta 
kestävä ja taloudellisesti ja sosiaalisesti 
oikeudenmukainen ja joka takaa unionin 
alueiden välisen sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden.

Tarkistus 19

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 

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

[InvestEU-asetus] [20] artiklassa 
perustettua InvestEU-neuvontakeskusta 
koskevien sääntöjen ja 
täytäntöönpanomenetelmien mukaisesti.

Tarkistus 20

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-, tiedotus-, 
viestintä-, mainos- ja arviointitoimintaan, 
mukaan lukien tieto- ja 
teknologiajärjestelmät, sekä 
rahoituskumppaneiden hallintomenoihin ja 
-maksuihin.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
4 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a artikla
Mahdollisuus saada rahoitusta

1. Lainajärjestelyn rahoituksen saamisen 
ehtona on, että hyväksytään kansallinen 
tavoite kohti ilmastoneutraaliuden 
saavuttamista vuoteen 2050 mennessä. 
Sellaisten jäsenvaltioiden kohdalla, jotka 
eivät vielä ole asettaneet kansallista 
tavoitetta ilmastoneutraaliuden 
saavuttamiseksi, kansallisista 
määrärahoista asetetaan käyttöön 
ainoastaan 50 prosenttia ja loput 50 
prosenttia sitten, kun jäsenvaltiot ovat 
hyväksyneet tavoitteen.
2. Lainajärjestelyn rahoituksen saamisen 
ehtona on, että kunnioitetaan 
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oikeusvaltiota, mikä on moitteettoman 
varainhoidon ja tehokkaan unionin 
rahoituksen keskeinen ennakkoehto, sekä 
ihmisoikeuksia, myös vähemmistöjen 
oikeuksia, kuten hlbti-ihmisten oikeuksia, 
joita on heikennetty useissa 
jäsenvaltioissa hlbti-ihmisistä vapaiden 
vyöhykkeiden perustamisen myötä. 
Komissio hylkää sellaisten 
paikallisviranomaisten tekemät 
hakemukset, jotka ovat antaneet ”hlbti-
ihmisistä vapaa” -julistuksia.

Tarkistus 22

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.

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 
asetettava etusijalle asetuksen (EU) .../... 
[uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
[102 artiklan 2 kohdassa] tarkoitetut 
vähemmän kehittyneet alueet ja otettava 
huomioon tarve varmistaa investointien 
ennustettavuus ja alueellisen lähentymisen 
edistäminen.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
17 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa vahvistetaan kunkin 
jäsenvaltion osuudet, jotka lasketaan 
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asetus] liitteessä I esitettyä menetelmää 
käyttäen prosenttiosuuksina käytettävissä 
olevista kokonaisvaroista. 

prosenttiosuuksina käytettävissä olevista 
kokonaisvaroista käyttäen asetuksen [JTF-
asetus] liitteessä I esitettyä menetelmää ja 
uudelleenjakotekijää ottaen huomioon 
asetuksen (EU) .../... [uusi yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] [102 artiklan 
2 kohdassa] tarkoitettujen vähemmän 
kehittyneiden alueiden tarve. 

Tarkistus 24

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 väestönkehitykseen tai 
ympäristöön liittyvien haasteiden 
ratkaisemiseen, jotka johtuvat siirtymisestä 
ilmastoneutraaliin talouteen, ne edistävät 
unionin vuoden 2030 ilmasto- ja 
energiatavoitteiden saavuttamista ja 
ilmastoneutraaliuden saavuttamista 
vuoteen 2050 mennessä ja ne hyödyttävät 
alueellisessa oikeudenmukaista siirtymää 
koskevassa suunnitelmassa yksilöityjä 
alueita, vaikka niitä ei toteutettaisi 
kyseisillä alueilla;

Tarkistus 25

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

Komission teksti Tarkistus

(a a) hankkeet ovat Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa 
(EU) 2020/85214 a vahvistettujen kriteerien 
mukaisesti ympäristön kannalta kestäviä;

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

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(b) hankkeet eivät saa tukea mistään 
muusta unionin ohjelmasta tai niiden 
saama tuki ei riitä;

Tarkistus 27

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

Komission teksti Tarkistus

(d a) hankkeista ei tueta asetuksen (EU) 
.../... [JTF-asetus] [5] artiklan mukaisesti 
poissuljettuja toimia;

Tarkistus 28

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

Komission teksti Tarkistus

(d b) hankkeet takaavat, että niihin ei 
sisälly yhdestä jäsenvaltiosta toiseen 
siirrettäviä työpaikkoja, pääomaa tai 
tuotantoprosesseja;

Tarkistus 29

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 

2. Avustuksen määrä saa olla enintään 
15 prosenttia rahoituskumppanin tämän 
lainajärjestelyn mukaisesti myöntämän 
lainan määrästä. Avustuksen määrä 
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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.

sellaisilla Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EY) No 
1059/200314 b määritellyillä 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, ja 
siirtymäalueilla, joiden BKT on 75–100 
prosenttia EU-27:n BKT:stä ja jotka 
vuosien 2014–2020 monivuotisessa 
rahoituskehityksessä luokiteltiin 
’kehityksessä jälkeen jääneiksi alueiksi’, 
sekä hankkeille, jotka toteutetaan SEUT-
sopimuksen 349 artiklassa määritellyillä 
syrjäisimmillä alueilla, voi olla enintään 
25 prosenttia rahoituskumppanin antaman 
lainan määrästä.

__________________
14 b Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1059/2003, annettu 26 
päivänä toukokuuta 2003, yhteisestä 
tilastollisten alueyksiköiden 
nimikkeistöstä (NUTS) (EUVL L 154, 
21.6.2003, s. 1).

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta – 2 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 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. Avustuksen 
määrää voidaan pienentää tai 
avustussopimus voidaan irtisanoa, jos 
väliarvioinnissa käy ilmi, ettei 3 artiklassa 
säädettyjä tavoitteita ole noudatettu.
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Tarkistus 31

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 työohjelmilla. 
Siirretään komissiolle valta antaa 17 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä 
kyseisten työohjelmien vahvistamiseksi. 
Työohjelmissa yksilöidään 
tukikelpoisuusehdot ja 
myöntämisperusteet ottaen huomioon 
asetuksessa (EU) 2020/852 vahvistetut 
asiaankuuluvat kriteerit, hankkeen kyky 
täyttää alueellisissa oikeudenmukaista 
siirtymää koskevissa suunnitelmissa 
kuvatut tavoitteet ja kehitystarpeet, 
vaikutus unionin vuoden 2030 ilmasto- ja 
energiatavoitteiden saavuttamiseen ja 
ilmastoneutraaliuden saavuttamiseen 
vuoteen 2050 mennessä, alueellisen 
lähentymisen edistämistä koskevan 
yleisen tavoitteen saavuttaminen sekä 
avustusosuuden merkitys hankkeen 
elinkelpoisuudelle. Komissio varmistaa, 
että työohjelmassa otetaan huomioon 
sukupuolten tasa-arvo ja 
sukupuolinäkökohdat ja edistetään niitä. 
Työohjelmissa vahvistetaan määrärahojen 
kansalliset osuudet, kaikki lisävarat 
mukaan luettuina, kunkin jäsenvaltion 
osalta tämän asetuksen 4 artiklan 1 kohdan 
ja 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Arviointi Arviointi ja tarkistaminen
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Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Täytäntöönpanokauden päätyttyä ja 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2031 
laaditaan lopullinen arviointikertomus 
lainajärjestelyn tuloksista ja pitkän 
aikavälin vaikutuksista.

3. Täytäntöönpanokauden päätyttyä ja 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2031 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
esitellään lopullinen arviointikertomus 
lainajärjestelyn tuloksista ja pitkän 
aikavälin vaikutuksista, jotta voidaan 
arvioida, ovatko rahoitetut hankkeet 
edistäneet taloudellisiin, sosiaalisiin, 
ympäristöä koskeviin ja väestöhaasteisiin 
vastaamista asianomaisilla alueilla. Tässä 
lopullisessa arvioinnissa on arvioitava 
lainajärjestelyn panosta unionin vuoden 
2030 ilmasto- ja energiatavoitteiden 
saavuttamiseen ja ilmastoneutraalin 
talouden saavuttamiseen vuoteen 2050 
mennessä sekä lainajärjestelystä 
myönnetyn tuen sosiaalisia ja 
taloudellisia vaikutuksia, mukaan lukien 
vaikutus sukupuolten tasa-arvon 
edistämiseen.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle 31 päivään 
joulukuuta 2028 saakka 14 artiklassa 
tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä.

2. Siirretään komissiolle 31 päivään 
joulukuuta 2028 saakka 6, 13 ja 
14 artiklassa tarkoitettu valta antaa 
delegoituja säädöksiä.
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Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto 
voi milloin tahansa peruuttaa 14 artiklassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona sitä koskeva 
päätös julkaistaan Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä, tai jonakin 
myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 
mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei 
vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 
säädösten pätevyyteen.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto 
voi milloin tahansa peruuttaa 6, 13 ja 14 
artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona sitä koskeva 
päätös julkaistaan Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä, tai jonakin 
myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 
mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei 
vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 
säädösten pätevyyteen.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tuensaajien ja 
rahoituskumppaneiden on varmistettava 
lainajärjestelystä myönnetyn unionin tuen 
näkyvyys, erityisesti kun ne tekevät 
tunnetuksi hankkeita ja niiden tuloksia, 
tarjoamalla kohdennettua tietoa eri 
kohderyhmille, tiedotusvälineet ja suuri 
yleisö mukaan lukien.

1. Tuensaajien ja 
rahoituskumppaneiden on kansallisten ja 
alueellisten viranomaisten tuella 
varmistettava lainajärjestelystä myönnetyn 
unionin tuen näkyvyys, erityisesti kun ne 
tekevät tunnetuksi hankkeita ja niiden 
tuloksia, tarjoamalla kohdennettua tietoa 
eri kohderyhmille käyttäen erilaisia 
viestintäkanavia, tiedotusvälineet, 
sosiaalinen media ja suuri yleisö mukaan 
lukien.
Tieto unionin tuesta on annettava 
selkeällä, helposti lähestyttävällä ja 
houkuttelevalla tavalla käyttäen erilaisia 
viestintäkanavia.



AD\1214782FI.docx 25/27 PE658.810v01-00

FI

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio toteuttaa tiedotus- ja 
viestintätoimia, jotka koskevat 
lainajärjestelyä, rahoitettuja hankkeita ja 
niiden tuloksia. Lainajärjestelylle 
osoitetuilla määrärahoilla tuetaan myös 
unionin poliittisia painopisteitä koskevaa 
ulkoista tiedottamista sikäli kuin 
painopisteet liittyvät 3 artiklassa 
tarkoitettuihin tavoitteisiin.

2. Komissio toteuttaa tiedotus- ja 
viestintätoimia, jotka koskevat 
lainajärjestelyä, varmistaa avoimuuden ja 
yleisön mahdollisuuden saada tietoa 
rahoitetuista hankkeista ja niiden 
tuloksista ja arvioi viestien vaikuttavuutta. 
Lainajärjestelylle osoitetuilla määrärahoilla 
tuetaan myös unionin poliittisia 
painopisteitä koskevaa ulkoista 
tiedottamista sikäli kuin painopisteet 
liittyvät 3 artiklassa tarkoitettuihin 
tavoitteisiin.

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Väestökadon torjuminen alueilla, 
joihin ilmastosiirtymä vaikuttaa 
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