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LYHYET PERUSTELUT

Taustaa

InvestEU-ohjelman avulla komissio pyrkii saamaan liikkeelle julkisia ja yksityisiä sijoituksia 
ja vastaamaan näin olemassa oleviin investointivajeisiin ja edistämään monialaisia tavoitteita, 
jotka koskevat asiaan liittyvien EU:n toimintapolitiikkojen yksinkertaistamista, joustavuutta, 
synergioita ja johdonmukaisuutta. 

Jotta voidaan vastata paremmin covid-19-pandemian aiheuttamaan talouskriisiin, komissio 
peruutti aiemman ehdotuksensa toukokuulta 2018 ja antoi uuden. Pandemialla on suuri 
vaikutus unionin talouteen, ja se on lisännyt entisestään investointitarpeita tilanteessa, jossa 
riskit ovat suuremmat. InvestEU-rahaston keskeinen ominaispiirre on hankkeiden riskien 
vähentäminen yksityisen rahoituksen houkuttelemiseksi, ja sillä on tärkeä asema unionin 
talouden elpymisessä ja koko talouden häiriönsietokyvyn varmistamisessa. 

Uusi ehdotus vastaa laajalti osittaista yhteisymmärrystä, johon Euroopan parlamentti ja 
neuvosto pääsivät huhtikuussa 2019. Keskeiset uudet elementit ovat alun perin esitettyjen 
määrärahojen lisääminen ja ehdotuksen soveltamisalan laajentaminen. Komission ehdotuksen 
mukaan InvestEU-rahastosta myönnetään 75,1 miljardin euron EU:n takuu hankkeiden 
tukemiseksi ohjelman kautta toteutettavilla rahoitus- ja investointitoimilla. 45 prosentin 
rahoitusasteen perusteella rahoitukseen tarvittava määrä on 33,8 miljoonaa euroa. 
Soveltamisalaa laajennetaan perustamalla uusi politiikkaikkuna, mikä mahdollistaa sen, että 
uudistettu InvestEU-ohjelma voi toimia viiden politiikkaikkunan kautta, jotka ovat kestävä 
infrastruktuuri, tutkimus, innovointi ja digitalisaatio, pk-yritykset, sosiaaliset investoinnit ja 
osaaminen ja strategiset eurooppalaiset investoinnit. Viides politiikkaikkuna eli strategiset 
eurooppalaiset investoinnit lisättiin, jotta voidaan vastata EU:n talouden tuleviin tarpeisiin ja 
varmistaa tai säilyttää strateginen riippumattomuus keskeisillä aloilla. 

Liikenne sisältyy pääosin ”kestävän infrastruktuurin ikkunaan” ja ”strategisten 
eurooppalaisten investointien ikkunaan”, jotka molemmat kattavat infrastruktuurin, kaluston 
ja innovatiivisten teknologioiden käyttöönoton. Komission ehdotuksen mukaisesti ”kestävän 
infrastruktuurin ikkunaa”, joka kattaa myös muun muassa energian, digitaalisen 
yhteenliitettävyyden, varajärjestelmät ja ympäristön, tuetaan 20 miljardin euron osuudella 
EU:n kokonaistakuusta. ”Strategisten eurooppalaisten investointien ikkunaa” tuetaan 
31,2 miljardin euron osuudella EU:n kokonaistakuusta. Ohjelma kattaa myös matkailun, ja se 
voitaisiin mahdollisesti sisällyttää kaikkiin viiteen politiikkaikkunaan erityistarpeista riippuen. 

Valmistelijan kanta

Valmistelija suhtautuu myönteisesti ehdotukseen InvestEU-ohjelmasta, sillä sen avulla 
voidaan vauhdittaa julkisia ja yksityisiä investointeja liikenne- ja matkailualalla sekä tukea 
alan elpymistä, pitkän aikavälin kilpailukykyä ja häiriönsietokykyä covid-19-terveys- ja 
talouskriisin jälkeen. Liikenne- ja matkailualat ovat molemmat kärsineet huomattavasti ja 
suhteettoman paljon pandemiasta. Taloudellinen toiminta EU:ssa ja sen ulkopuolella on 
vähentynyt merkittävästi, mikä on johtanut tuotantotasojen ja näin ollen myös 
tavarakuljetusten huomattavaan laskuun. Rahtiliikenteen lisäksi myös matkustajaliikenne on 
vähentynyt merkittävästi. 
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Pandemian puhkeaminen osoitti, kuinka globaalit toimitusketjut ovat yhteydessä toisiinsa 
myös liikenteen alalla, ja toi esille strategisten teollisuudenalojen riippuvuuden tuonnista 
kolmansista maista strategisissa arvoketjuissa. Tällaisiin strategisiin haavoittuvuuksiin on 
puututtava, jotta voidaan parantaa alan suorituskykyä ja strategista riippumattomuutta sekä 
osaltaan parantaa unionin hätäaputoimia ja sen talouden häiriönsietokykyä.

Alan elpymisen tukemiseksi ja sen kestävän kasvun, pitkän aikavälin kilpailukyvyn, 
strategisen riippumattomuuden ja häiriönsietokyvyn tukemiseksi tarvitaan mittavia 
investointeja unionin kriittiseen liikenneinfrastruktuuriin, olipa se fyysistä tai virtuaalista, 
erityisesti yhteenliitäntöihin, kaupunkiliikenteeseen, intermodaalisuuteen, vaihtoehtoisten 
polttoaineiden infrastruktuuriin kaikissa liikennemuodoissa, kestävän, älykkään ja 
automatisoidun liikenteen ja logistiikan teknologiaan kaikissa liikennemuodoissa, yhtenäisen 
liikennealueen kehittämiseen sekä synergioiden luomiseen liikenne-, energia-, digitaali- ja 
muiden alojen välillä eri politiikkaikkunoissa. InvestEU-ohjelmalla on paitsi edistettävä 
liikennealan kestävyyttä ja digitalisaatiota myös pystyttävä kattamaan liikenneturvallisuuden, 
työllistymismahdollisuuksien sekä pitkän aikavälin alueellisen kehityksen kaltaiset tärkeät 
tavoitteet. Alkuperäisessä osittaisessa yhteisymmärryksessä sovitun mukaisesti valmistelija 
kannattaa sitä, että toteutuskumppaneiden tavoitteena on, että vähintään 55 prosenttia 
kestävän infrastruktuurin politiikkaikkunaan kuuluvista investoinneista edistää unionin 
ilmasto- ja ympäristötavoitteiden saavuttamista.

TARKISTUKSET

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavia budjettivaliokuntaa ja talous- ja 
raha-asioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(10) Koska on tärkeää torjua 
ilmastonmuutosta Pariisin 
ilmastosopimuksen täytäntöönpanoa 
koskevien unionin sitoumusten ja kestävän 
kehityksen tavoitteiden mukaisesti, 
InvestEU-ohjelmalla edistetään 
ilmastotoimien valtavirtaistamista ja 
yleistavoitetta, jonka mukaan 25 prosenttia 
unionin talousarviomenoista osoitetaan 
ilmastotavoitteiden tukemiseen vuosien 
2021–2027 monivuotisen 
rahoituskehyksen aikana, sekä sitä, että 
vuotuinen 30 prosentin tavoite 
saavutetaan mahdollisimman pian ja 
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yksilöidään InvestEU-ohjelman 
valmistelun ja toteutuksen yhteydessä, ja 
niitä arvioidaan uudelleen asiaa koskevien 
arviointien ja tarkasteluprosessien 
yhteydessä.

viimeistään vuonna 2027. 
Ilmastotavoitteiden rahoitukseen 
osoitettavan osuuden odotetaan olevan 
vähintään 30 prosenttia InvestEU-
ohjelman kokonaismäärärahoista. 
Ilmastotoimia yksilöidään InvestEU-
ohjelman valmistelun ja toteutuksen 
yhteydessä, ja niitä arvioidaan uudelleen 
asiaa koskevien arviointien ja 
tarkasteluprosessien yhteydessä.

Or. en

Perustelu

Jo sovittu lähestymistapa ilmastotavoitteiden tukemiseen olisi säilytettävä ja vuotuisia ja 
kokonaislukuja olisi mukautettava.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(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 erojen kasvamisesta 
ja vaikuttaa alueiden kehitykseen pitkällä 
aikavälillä. Mittavat investoinnit unionin 
infrastruktuuriin, etenkin energiaverkkojen 
yhteenliittämiseen ja energiatehokkuuteen 
sekä yhtenäisen liikennealueen luomiseen, 
ovat olennaisia, jotta unioni voi saavuttaa 
kestävyyttä koskevat tavoitteensa, mukaan 
lukien kestävän kehityksen tavoitteita 
koskevat EU:n sitoumukset ja vuoden 2030 
energia- ja ilmastotavoitteet. Tämän vuoksi 
InvestEU-rahaston tuki olisi kohdennettava 
infrastruktuuri-investointeihin liikenteen, 
energian – energiatehokkuus sekä 
uusiutuvat energialähteet ja muut 
turvalliset ja kestävät vähäpäästöiset 
energialähteet mukaan lukien – ympäristön 
ja ilmastotoimien alalla sekä meri- ja 
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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.

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

Or. en

Tarkistus 3

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 tärkeä unionin ja 
jäsenvaltioiden taloudelle, ja ala on 
supistunut erityisen voimakkaasti covid-
19-pandemian seurauksena. InvestEU-
ohjelmalla olisi tuettava sen elpymistä ja 
vahvistettava sen pitkän aikavälin 
kilpailukykyä tukemalla toimia, joilla 
edistetään kestävää, innovatiivista ja 
digitaalista matkailua.

Or. en
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Perustelu

Matkailu on yksi covid-19-pandemiasta eniten kärsineistä aloista. InvestEU-ohjelmalla on 
tuettava erityisesti tämän Euroopan kannalta ratkaisevan tärkeän alan elpymistä. Vuonna 
2019 matkailu työllisti 22,6 miljoonaa henkeä, joka on 11,2 prosenttia EU:n työvoimasta, ja 
sen osuus EU:n bkt:stä oli 9,5 prosenttia.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Unionin talouden strategisen riippumattomuuden vahvistamisen on oltava etusijalla uudessa 
strategisten eurooppalaisten investointien politiikkaikkunassa.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

(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: kriittisten terveyspalvelujen 
tarjoaminen, lääkkeiden, lääkinnällisten 
laitteiden ja lääkintätarvikkeiden valmistus 
ja varastointi, terveyskriisin 
hallintavalmiuden ja 
pelastuspalvelujärjestelmän vahvistaminen; 
kriittinen infrastruktuuri, olipa se fyysistä 
tai virtuaalista, mukaan lukien muun 
muassa Euroopan laajuiset liikenne-, 
energia- ja digitaaliverkot ja erityisesti 
niiden rajatylittävä infrastruktuuri; iii) 
sellaisten tuotteiden ja palveluiden tarjonta, 
jotka ovat keskeisiä tällaisen 
infrastruktuurin käytön ja ylläpidon 
kannalta; iv) sellaiset keskeiset kehitystä 
vauhdittavat muutosvoimaiset digitaaliset 
teknologiat ja mullistavat innovaatiot, 
joihin tehtävät investoinnit ovat 
strategisesti tärkeitä unionin teollisen 
tulevaisuuden kannalta, mukaan lukien 
tekoäly, lohkoketjut, ohjelmistot, 
robotiikka, puolijohteet, mikroprosessorit, 
reuna- ja pilviteknologiat, 
suurteholaskenta, kyberturvallisuus, 
kvanttiteknologiat, fotoniikka, teollinen 
bioteknologia, uusiutuvan energian 
teknologiat, energian 
varastointiteknologiat, kuten akut, 
kestävän, älykkään ja automatisoidun 
liikenteen ja logistiikan teknologiat 
kaikissa liikennemuodoissa, puhdasta 
vetyä ja polttokennoja hyödyntävät 
sovellukset, teollisuuden hiilestä 
irtautumisen teknologiat, hiilidioksidin 
talteenotto ja varastointi, kiertotalouden 
teknologiat, biolääketiede, 
nanoteknologiat, lääkkeet ja kehittyneet 
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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.

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. Komission 
olisi vahvistettava arviointiperusteet sen 
määrittämiseksi, onko edunsaajalla 
merkittävää toimintaa unionissa ja 
voidaanko tälle näin ollen myöntää tukea 
strategisten eurooppalaisten investointien 
ikkunasta. Myös sellaisten hankkeiden, 
jotka edistävät strategisten toimitusketjujen 
monipuolistamista toimimalla 
sisämarkkinoilla useilla toimipaikoilla eri 
puolilla EU:ta, olisi voitava hyötyä.

Or. en

Perustelu

InvestEU-ohjelmalla olisi tuettava selkeästi uudesta strategisten eurooppalaisten 
investointien ikkunasta kriittistä infrastruktuuria ja strategisesti tärkeitä teknologioita 
liikenteen alalla.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) unionin talouden kestävää ja 
osallistavaa elpymistä covid-19-pandemian 

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

aiheuttaman kriisin jälkeen, unionin 
talouden strategisten arvoketjujen 
ylläpitämistä ja vahvistamista sekä 
sellaisen toiminnan ylläpitämistä ja 
lujittamista, joka edistää unionin 
strategista riippumattomuutta kriittisen 
infrastruktuurin, muutokseen johtavan 
teknologian, mullistavien innovaatioiden ja 
yritysten ja kuluttajien tarvitsemien 
hyödykkeiden osalta.

Or. en

Perustelu

Unionin talouden strategisen riippumattomuuden vahvistamisen on oltava etusijalla uudessa 
strategisten eurooppalaisten investointien politiikkaikkunassa.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 8

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

Or. en

Perustelu

On tärkeää sisällyttää liikenteen kalusto strategisten eurooppalaisten investointien ikkunaan, 
jotta voidaan edistää ajoneuvokannan uudistamista ja siten siirtymistä kestävään 
liikenteeseen erottamattomana osana elpymistä.

Tarkistus 9

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 10

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

Komission teksti Tarkistus

c a) kestävän, älykkään ja 
automatisoidun liikenteen ja logistiikan 
teknologiat kaikissa liikennemuodoissa;

Or. en
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Perustelu

Strategisten eurooppalaisten investointien ikkunassa on nimenomaisesti käsiteltävä liikenteen 
tulevaisuudelle EU:ssa strategisesti tärkeitä teknologioita.

Tarkistus 11

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 12

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

Perustelu

Jo sovittu ilmastotavoitteisiin liittyvä päämäärä olisi säilytettävä.
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Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio ja toteutuskumppanit pyrkivät 
yhdessä siihen, että kestävän 
infrastruktuurin politiikkaikkunaa varten 
käytettävä osa EU:n takuusta jaetaan niin, 
että 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen 
osa-alueiden välillä pyritään saavuttamaan 
tasapaino.

Komissio ja toteutuskumppanit pyrkivät 
yhdessä siihen, että sekä kestävän 
infrastruktuurin politiikkaikkunaa varten 
käytettävä osa EU:n takuusta että 
strategisten eurooppalaisten investointien 
politiikkaikkunaa varten käytettävä osa 
EU:n takuusta jaetaan niin, että 1 kohdan 
a alakohdassa ja 1 kohdan e alakohdassa 
tarkoitettujen osa-alueiden välillä pyritään 
saavuttamaan tasapaino.

Or. en

Perustelu

InvestEU-ohjelmalla olisi saavutettava tasapaino kestävän infrastruktuurin 
politiikkaikkunaan kuuluvien eri osa-alueiden välillä, kuten aiemmin on jo sovittu. Uudessa 
strategisten eurooppalaisten investointien politikkaikkunassa olisi noudatettava samaa 
periaatetta.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Rahoitus- ja investointitoimia, jotka 
kuuluvat muihin ikkunoihin kuin 
strategisten eurooppalaisten investointien 
ikkunaan, voidaan toteuttaa yhdellä tai 
useammalla tämän liitteen 1–15 kohdissa 
luetelluista aloista.

Or. en
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Perustelu

On määriteltävä selkeästi ne alat, jotka kuuluvat uuden strategisten eurooppalaisten 
investointien politiikkaikkunaan, ja ne, jotka kuuluvat muihin (jo sovittuihin) 
politiikkaikkunoihin.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Matkailu. 9. Matkailu, erityisesti investoinnit, 
joilla vahvistetaan alan pitkän aikavälin 
kilpailukykyä ja muutosta tukemalla 
toimia, joilla edistetään kestävää, 
innovatiivista ja digitaalista matkailua.

Or. en

Perustelu

Katso myös johdanto-osan 19 kappale.


