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9.1.2019 A8-0482/25 

Tarkistus  25 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

InvestEU-ohjelman perustaminen 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (1 a) Jäsenvaltioiden talous kaipaa 

pikaisesti sosiaalista, taloudellista ja 

alueellista yhteenkuuluvuutta varten 

suunnattua julkista 

investointisuunnitelmaa, jonka tavoite on 

lisätä kokonaiskysyntää ja investointeja 

julkisiin infrastruktuureihin, mikä voisi ja 

minkä pitäisi myöhemmin houkutella ja 

lisätä yksityisiä investointeja. Vain 

tällainen suunnitelma voi olla tehokas 

väline talouskasvun uudelleen 

käynnistämisessä ja työttömyyden sekä 

sosiaalisen, taloudellisen ja alueellisen 

eriarvoisuuden torjunnassa. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/26 

Tarkistus  26 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

InvestEU-ohjelman perustaminen 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 5 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(5) InvestEU-rahaston olisi osaltaan 

edistettävä unionin kilpailukykyä, myös 

innovoinnin ja digitalisaation alalla, 

unionin talouskasvun kestävyyttä, 
sosiaalista sopeutumiskykyä ja 

osallistavuutta sekä unionin 

pääomamarkkinoiden yhdentymistä, 

mukaan lukien ratkaisut, joilla puututaan 

niiden hajanaisuuteen ja 

monipuolistetaan unionin yritysten 

rahoituslähteitä. Tämän vuoksi InvestEU-

rahastolla olisi tuettava teknisesti ja 

taloudellisesti toteuttamiskelpoisia 

hankkeita tarjoamalla kehys unionin 

talousarviotakuulla ja 

toteutuskumppanien osoittamilla 

rahoitusosuuksilla tuettavien vieraan 

pääoman ehtoisten välineiden, 

riskinjakovälineiden ja oman pääoman 

ehtoisten välineiden käytölle. InvestEU-

rahaston olisi perustuttava kysyntään, ja 

samalla sen toiminnan olisi keskityttävä 

unionin politiikkatavoitteiden 

saavuttamiseen. 

(5) InvestEU-rahaston olisi osaltaan 

vähennettävä tuotantokapasiteetin ja 

taloudellisen kehityksen eroja ja 

edistettävä sosiaalista ja alueellista 

yhteenkuuluvuutta. Tämän vuoksi 

InvestEU-rahastolla on tuettava 

hankkeita, jotka edistävät teollisuuden 

kehitystä, tutkimusta ja kehitystä, 

alkutuotantoa ja sosiaalista kehitystä, 

jotka puolestaan edistävät korkealaatuisia 

julkisia palveluita muun muassa 

koulutuksen, terveydenhuollon, 

kulttuurin, perussanitaation ja jätteiden 

käsittelyn, liikenteen, viestinnän ja 

energiantuotannon aloilla, joille syntyy 

työpaikkoja, joissa toteutuvat työntekijän 

oikeudet. Tällaisten hankkeiden on lisäksi 

noudatettava täydentävyysperiaatetta 

alueilla, joissa ne on toimeenpantu. 

Or. pt 



 

AM\1173567FI.docx  PE631.636v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

9.1.2019 A8-0482/27 

Tarkistus  27 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

InvestEU-ohjelman perustaminen 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 13 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(13) Infrastruktuuri-investointien 

vähäinen määrä unionissa finanssikriisin 

aikana heikensi unionin kykyä edistää 

kestävää kasvua, kilpailukykyä ja 

lähentymistä. Mittavat investoinnit 

eurooppalaiseen infrastruktuuriin ovat 

keskeisiä, jotta unioni voi saavuttaa 

kestävyyttä koskevat tavoitteensa, vuoden 

2030 energia- ja ilmastotavoitteet mukaan 

lukien. Tämän vuoksi InvestEU-rahaston 

tuki olisi kohdennettava investoinneille 

liikenteeseen, energiaan, energiatehokkuus 

ja uusiutuva energia mukaan lukien, 

ympäristöön, ilmastotoimiin sekä 

meriliikenteen infrastruktuuriin ja 

digitaaliseen infrastruktuuriin. Unionin 

rahoitustuen vaikutuksen ja lisäarvon 

maksimoimiseksi olisi aiheellista edistää 

yksinkertaistettua investointiprosessia, joka 

mahdollistaa hankejatkumon näkyvyyden 

ja asiaankuuluvien unionin ohjelmien 

välisen yhdenmukaisuuden. 

Turvallisuusuhkien takia unionin tukea 

saavissa investointihankkeissa olisi 

otettava huomioon periaatteet, joilla 

kansalaisia suojellaan julkisissa tiloissa. 

Näin voitaisiin täydentää muiden unionin 

rahastojen, kuten Euroopan 

aluekehitysrahaston, toimia, joilla tuetaan 

(13) Infrastruktuuri-investointien 

vähäinen määrä jäsenvaltioissa sekä 

julkisella että yksityisellä sektorilla 
finanssikriisin aikana heikensi 

jäsenvaltioiden kykyä edistää kestävää 

kasvua, kilpailukykyä ja lähentymistä. 

Mittavat investoinnit jäsenvaltioiden 

infrastruktuuriin ovat keskeisiä, jotta 

unioni voi saavuttaa kestävyyttä koskevat 

tavoitteensa, vuoden 2030 energia- ja 

ilmastotavoitteet mukaan lukien. Tämän 

vuoksi InvestEU-rahaston tuki on 

kohdennettava investoinneille 

liikenteeseen, energiaan, energiatehokkuus 

ja uusiutuva energia mukaan lukien, 

ympäristöön, ilmastotoimiin sekä 

meriliikenteen infrastruktuuriin ja 

digitaaliseen infrastruktuuriin. Unionin 

rahoitustuen vaikutuksen ja lisäarvon 

maksimoimiseksi olisi edistettävä 

yksinkertaistettua investointiprosessia, 

jolla varmistetaan hankejatkumon 

näkyvyys ja johdonmukaisuus, ja kunkin 

alueen ja maan erityisten kasvu- ja 

kehitystarpeiden täyttämiseksi. 
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julkisiin tiloihin, liikenteeseen, energiaan 

ja muihin kriittisiin infrastruktuureihin 

tehtävien investointien 

turvallisuusnäkökohtia. 

Or. pt 

Perustelu 

Keskeistä on, että täytetään kunkin alueen ja maan, erityisesti suurimmissa vaikeuksissa 

olevien maiden, kasvu- ja kehitystarpeet. Lisääntynyt turvallisuuteen liittyvä pakkomielle, 

joka on sanellut säännöt EU:n toimille ja politiikalle, on viime aikoina ollut erityisen 

merkittävässä roolissa ja uhkaa jo rajoittaa oikeuksiamme ja vapauksiamme käyttäen 

tekosyynään yleisen turvallisuuden turvaamista ja pyrkien samanaikaisesti salaamaan 

pääasiallisten uhkien alkuperän. 
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9.1.2019 A8-0482/28 

Tarkistus  28 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

InvestEU-ohjelman perustaminen 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 18 a kappale (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (18 a) InvestEU-rahaston olisi taattava 

investointien reilu ja tasapuolinen 

jakaantuminen eri jäsenvaltioiden ja 

alueiden välillä. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/29 

Tarkistus  29 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

InvestEU-ohjelman perustaminen 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) unionin kilpailukykyä, innovointi 

ja digitalisaatio mukaan lukien; 

a) jäsenvaltioiden sisäinen ja niiden 

välinen taloudellinen ja alueellinen 

kehitys ja koheesio, mukaan lukien 

primaari- ja sekundaarisektorin sekä 

tuotantokapasiteetin kehittäminen, myös 

tutkimuksen ja kehittämisen osalta, sekä 

paikallisen, alueellisen, kansallisen ja 

kansainvälisen liikenneinfrastruktuurin 

vahvuus, millä varmistetaan, että julkisia 

investointeja julkishyödykkeiden ja -

palveluiden tarjoamista varten on 

saatavilla varoja erityisesti sanitaatio- ja 

jätehuollon, liikenteen, viestinnän ja 

energiantuotannon aloilla; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/30 

Tarkistus  30 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

InvestEU-ohjelman perustaminen 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) unionin talouden kestävyyttä ja 

kasvua; 

b) jäsenvaltioiden talouksien ja 

niiden kasvun kestävyys, myös kunkin 

alueen ja maan erityistarpeiden 

huomioon ottaminen, kiinnittäen erityistä 

huomiota jäsenvaltioihin, joilla on eniten 

vaikeuksia käyttää investointeihin 

tarvittavia resursseja, sekä se, että 

varmistetaan ympäristön kunnioittaminen 
ja biologisen monimuotoisuuden 

edistäminen; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/31 

Tarkistus  31 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

InvestEU-ohjelman perustaminen 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – c alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) unionin sosiaalista 

sopeutumiskykyä ja osallistavuutta; 

c) sosiaalista yhteenkuuluvuutta, 

mukaan lukien työntekijän oikeudet ja 

laadukkaiden julkisten palvelujen yleinen 

saatavuus, varmistamalla, että julkisia 

investointeja varten on käytettävissä 

varoja koulutus-, terveydenhuolto- ja 

kulttuurialalla; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/32 

Tarkistus  32 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

InvestEU-ohjelman perustaminen 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a. InvestEU-ohjelmassa on 

varmistettava, että vähintään 

50 prosenttia investoinneista myönnetään 

maantieteellisten ja yhteenkuuluvuuteen 

liittyvien kriteerien perusteella, jotta 

voidaan varmistaa, että kaikki jäsenvaltiot 

voivat hyötyä tästä rahastosta tavalla, joka 

on kääntäen verrannollinen niiden 

sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen 

tasoon. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/33 

Tarkistus  33 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

InvestEU-ohjelman perustaminen 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 1 kohta – c alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) pk-yritysten politiikkaikkuna: pk-

yritysten – ja asianmukaisesti 

perustelluissa tapauksissa myös pienten 

midcap-yritysten – rahoituksen saanti ja 

saatavuus; 

c) pk-yritysten politiikkaikkuna: 

mikroyritysten ja pienten ja keskisuurten 

yritysten rahoituksen saanti ja saatavuus; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/34 

Tarkistus  34 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

InvestEU-ohjelman perustaminen 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Kukin 7 artiklan 1 kohdassa 

tarkoitettu politiikkaikkuna käsittää kaksi 

osiota, joiden avulla puututaan 

markkinoiden toimintapuutteisiin tai 

optimaalista heikompiin 

investointitilanteisiin seuraavasti: 

1. Kukin 7 artiklan 1 kohdassa 

tarkoitetun politiikkaikkunan 

tarkoituksena on täyttää julkisia 

investointeja, tuotantokapasiteetin 

puutteita, tuotantovälineiden 

vanhanaikaisuutta, markkinoiden 

toimintapuutteita tai optimaalista 

heikompia investointitilanteita koskevat 

tarpeet seuraavasti: 

Or. pt 

 

 


