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Tarkistus  574 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Ehdotus asetukseksi 

17 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Komissiota neuvoo 

neuvottelukunta, jolla on kaksi 

kokoonpanoa: toteutuskumppaneiden 

edustajat ja jäsenvaltioiden edustajat. 

1. Komissiota ja johtokuntaa neuvoo 

neuvottelukunta, joka koostuu yhdestä 

kunkin toteutuskumppanin edustajasta, 

yhdestä kunkin jäsenvaltion edustajasta, 

yhdestä EKP:n edustajasta, yhdestä 

komission edustajasta ja yhdestä kunkin 

politiikkaikkunan asiantuntijasta, jotka 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea on 

nimittänyt. 

Or. en 

Perustelu 

Tarkistuksella pyritään varmistamaan, että neuvottelukunta neuvoo sekä komissiota että 

johtokuntaa mainitussa kokoonpanossa. 

 

Tarkistus  575 

Eva Kaili 

 

Ehdotus asetukseksi 

17 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Komissiota neuvoo 

neuvottelukunta, jolla on kaksi 

kokoonpanoa: toteutuskumppaneiden 

edustajat ja jäsenvaltioiden edustajat. 

1. Komissiota neuvoo 

neuvottelukunta, jolla on kaksi 

kokoonpanoa: toteutuskumppaneiden 

edustajat, jäsenvaltioiden edustajat sekä 

Euroopan parlamentin asiasta vastaavien 

valiokuntien jäsenet. 

Or. en 

 

Tarkistus  576 

Esther de Lange 
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Ehdotus asetukseksi 

17 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Komissiota neuvoo 

neuvottelukunta, jolla on kaksi 

kokoonpanoa: toteutuskumppaneiden 

edustajat ja jäsenvaltioiden edustajat. 

1. Ohjauskomiteaa neuvoo 

neuvottelukunta, jolla on kaksi 

kokoonpanoa: toteutuskumppaneiden 

edustajat ja jäsenvaltioiden edustajat. 

Or. en 

 

Tarkistus  577 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Ehdotus asetukseksi 

17 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Komissiota neuvoo 

neuvottelukunta, jolla on kaksi 

kokoonpanoa: toteutuskumppaneiden 

edustajat ja jäsenvaltioiden edustajat. 

1. Komissiota neuvoo 

neuvottelukunta, jolla on kaksi 

kokoonpanoa: toteutuskumppaneiden 

edustajat ja jäsenvaltioiden edustajat. 

Molemmissa kokoonpanoissa on pyrittävä 

varmistamaan jäsenten tasapainoinen 

sukupuolijakauma. 

Or. en 

 

Tarkistus  578 

Barbara Kappel 

 

Ehdotus asetukseksi 

17 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Komissio ja EKP yhdessä 

täydentävät tätä asetusta ottamalla 

käyttöön riskinarviointimenetelmän. 

Tämä menetelmä sisältää  

 a) riskiluokituksen, jolla varmistetaan 
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kaikkien toimien johdonmukainen ja 

vakiomuotoinen käsittely, riippumatta 

välittäjänä toimivasta laitoksesta 

 b) menetelmän, jolla arvioidaan odotettu 

tappio ja maksukyvyttömyyden 

todennäköisyys selkeiden tilastollisten 

menetelmien mukaisesti, mukaan lukien 

ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään 

hallintotapaan liittyvät kriteerit; 

 c) menetelmän maksukyvyttömyystilassa 

olevan vastuun ja tappio-osuuden 

arvioimiseksi ottaen huomioon 

rahoituksen arvo, hankkeeseen liittyvä 

riski, takaisinmaksuehdot, vakuus ja 

muut asiaankuuluvat indikaattorit. 

Or. en 

 

Tarkistus  579 

Eva Kaili 

 

Ehdotus asetukseksi 

17 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Kyseisiin komiteoihin nimitettyjen 

Euroopan parlamentin jäsenten 

toimikausi on kaksi ja puoli vuotta. 

Or. en 

 

Tarkistus  580 

Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

17 artikla – 3 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

3. Komissio on edustettuna 

kummassakin neuvottelukunnan 

kokoonpanossa. 

3. Yksi kunkin politiikkaikkunan 

riippumaton asiantuntija on edustettuna 

kummassakin neuvottelukunnan 
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kokoonpanossa. Komissio valitsee 

riippumattomat asiantuntijat avoimen 

hakumenettelyn avulla. 

Or. en 

 

Tarkistus  581 

Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

17 artikla – 4 kohta – 1 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Kun neuvottelukunta kokoontuu 

toteutuskumppaneiden edustajien 

kokoonpanossa, puheenjohtajana toimivat 

komission edustaja ja Euroopan 

investointipankin nimittämä edustaja 

yhdessä. 

Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii 

kummassakin kokoonpanossa komission 

edustaja. 

Or. en 

 

Tarkistus  582 

Luigi Morgano 

 

Ehdotus asetukseksi 

17 artikla – 4 kohta – 1 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Kun neuvottelukunta kokoontuu 

toteutuskumppaneiden edustajien 

kokoonpanossa, puheenjohtajana toimivat 

komission edustaja ja Euroopan 

investointipankin nimittämä edustaja 

yhdessä. 

Kun neuvottelukunta kokoontuu 

toteutuskumppaneiden edustajien 

kokoonpanossa, puheenjohtajana toimii 

komission edustaja. 

Or. en 

 

Tarkistus  583 

Marco Valli 
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Ehdotus asetukseksi 

17 artikla – 4 kohta – 2 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Kun neuvottelukunta kokoontuu 

jäsenvaltioiden edustajien 

kokoonpanossa, puheenjohtajana toimii 

komission edustaja. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  584 

Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

17 artikla – 4 kohta – 3 a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 Neuvottelukunta ehdottaa komissiolle 

liitteessä I tarkoitettujen määrien 

jakautumisen muuttamista. 

Or. en 

 

Tarkistus  585 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Ehdotus asetukseksi 

17 artikla – 4 kohta – 3 b alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 Neuvottelukunta kuulee säännöllisesti 

asiaankuuluvia sidosryhmiä ja varsinkin 

kansalaisyhteiskunnan edustajia, 

työmarkkinaosapuolia, viranomaisia, 

investointikumppaneita, riippumattomia 

asiantuntijoita sekä koulutus- ja 

tutkimuslaitoksia tämän asetuksen 

mukaisesti noudatetun 

investointipolitiikan kohdennuksesta ja 
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toteuttamisesta. 

Or. en 

 

Tarkistus  586 

Esther de Lange 

 

Ehdotus asetukseksi 

17 artikla – 5 kohta – a alakohta – ii alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

ii) antaa komissiolle markkinoiden 

toimintapuutteita ja optimaalista heikompia 

investointitilanteita ja markkinaolosuhteita 

koskevia neuvoja; 

ii) antaa ohjauskomitealle 

markkinoiden toimintapuutteita ja 

optimaalista heikompia investointitilanteita 

ja markkinaolosuhteita koskevia neuvoja; 

Or. en 

 

Tarkistus  587 

Sander Loones 

 

Ehdotus asetukseksi 

17 artikla – 5 kohta – a alakohta – ii alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

ii) antaa komissiolle markkinoiden 

toimintapuutteita ja optimaalista heikompia 

investointitilanteita ja markkinaolosuhteita 

koskevia neuvoja; 

ii) antaa komissiolle unionin laajuisia 

ja/tai tiettyä jäsenvaltiota koskevia 
markkinoiden toimintapuutteita ja 

optimaalista heikompia investointitilanteita 

ja markkinaolosuhteita koskevia neuvoja; 

Or. en 

 

Tarkistus  588 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

17 artikla – 5 kohta – a alakohta – ii alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

ii) antaa komissiolle markkinoiden 

toimintapuutteita ja optimaalista heikompia 

investointitilanteita ja markkinaolosuhteita 

koskevia neuvoja; 

ii) antaa komissiolle markkinoiden ja 

koordinoinnin toimintapuutteita ja 

optimaalista heikompia investointitilanteita 

ja markkinaolosuhteita koskevia neuvoja; 

Or. en 

 

Tarkistus  589 

Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Ehdotus asetukseksi 

17 artikla – 5 kohta – b alakohta – ii a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 ii a) edistää koordinointia ja parhaiden 

käytäntöjen vaihtoa, jotta autetaan 

komissiota takamaan, että eri 

toteutuskumppanit panevat InvestEU-

ohjelmaa täytäntöön yhtenäisesti; 

Or. en 

 

Tarkistus  590 

Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

17 artikla – 5 kohta – b alakohta – i alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

i) tiedottaa jäsenvaltioille InvestEU-

rahaston toteuttamisesta; 

i) tiedottaa jäsenvaltioille InvestEU-

rahaston toteuttamisesta kussakin 

politiikkaikkunassa; 

Or. en 

 

Tarkistus  591 

Marco Valli, Laura Agea 
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Ehdotus asetukseksi 

17 artikla – 5 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 5 a. Neuvottelukunnan 

yksityiskohtaiset kokouspöytäkirjat 

asetetaan julkisesti saataville niitä 

koskevalla verkkosivulla. 

Or. en 

 

Tarkistus  592 

Esther de Lange 

 

Ehdotus asetukseksi 

17 a artikla (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 17 a artikla 

 Ohjauskomitea 

 1. InvestEU-rahastoa ohjaa 

ohjauskomitea, joka on määritettävä 

EU:n takauksen käyttöä varten 

3 artiklassa säädettyjen yleisten 

tavoitteiden mukaisesti. 

 2. Ohjauskomitea 

 a) koostuu seitsemästä jäsenestä, joista 

komissio nimittää kolme, neuvottelukunta 

toteutuskumppaneiden edustajien 

kokoonpanossa toimiessaan yhden, 

Euroopan investointipankki yhden ja 

Euroopan parlamentti kaksi 

asiantuntijaa, jolla ei ole äänioikeutta. 

Nimitetyt asiantuntijat eivät saa pyytää 

eivätkä ottaa vastaan ohjeita unionin 

toimielimiltä, elimiltä tai laitoksilta, 

jäsenvaltioiden hallituksilta taikka muilta 

julkisilta tai yksityisiltä elimiltä, ja he 

toimivat täysin riippumattomasti. 

Asiantuntijat hoitavat tehtävänsä 

puolueettomasti ja InvestEU-rahaston 

edun mukaisesti; 
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 b) valitsee äänioikeutettujen jäsentensä 

joukosta puheenjohtajan kolmen vuoden 

toimikaudeksi, joka voidaan uusia kerran; 

 c) käy keskusteluja ja ottaa 

mahdollisimman paljon huomioon 

kaikkien jäsentensä kannat. Jos jäsenet 

eivät pääse kannoistaan sopimukseen, 

ohjauskomitea tekee päätöksensä 

äänioikeutettujen jäsentensä 

yksimielisellä äänestystuloksella. 

Ohjauskomitean kokousten pöytäkirjoissa 

esitetään kaikkien jäsenten kannat 

olennaisilta osin. 

 3. Ohjauskomitea varmistaa, että 

InvestEU:n strategiset linjaukset ovat 

yhdenmukaisia 3 artiklassa asetettujen 

tavoitteiden kanssa ja että 

toteutuskumppaneiden ehdottama 

rahoitus ja investointitoimet ovat unionin 

lainsäädännön ja toimintapolitiikkojen 

mukaisia. Hoitaessaan tämän asetuksen 

mukaisia tehtäviään ohjauskomitea pyrkii 

ainoastaan tässä asetuksessa 

vahvistettujen tavoitteiden 

saavuttamiseen. 

 4. Ohjauskomitea määrittelee InvestEU:n 

toiminnan kannalta tarpeelliset 

toimintapolitiikat ja menettelyt sekä 

säännöt, joita sovelletaan 

investointijärjestelyjen ja kansallisten 

kehityspankkien tai -laitosten kanssa 

toteutettaviin toimiin. 

 5. Ohjauskomitean on laadittava 

investointikomitealle ehdotetuista 

rahoitus- ja investointitoimista tulostaulu. 

Tulostaulussa on arvioitava erityisesti 

seuraavia: 

 a) ehdotettujen rahoitus- ja 

investointitoimien riskiprofiili; 

 b) rahoituksen lopullisille saajille koituva 

etu; 

 c) tukikelpoisuusperusteiden 

noudattaminen. 

 Kunkin toteutuskumppanin on annettava 
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ohjauskomitealle riittävät ja 

yhdenmukaiset tiedot, jotta se voi laatia 

tulostaulun. 

 6. Ohjauskomitea kuulee säännöllisesti 

asiaankuuluvia sidosryhmiä ja varsinkin 

investointikumppaneita, viranomaisia, 

asiantuntijoita, koulutus- ja 

tutkimuslaitoksia, asiaankuuluvia 

työmarkkinaosapuolia ja 

kansalaisyhteiskunnan edustajia tämän 

asetuksen mukaisesti noudatettavan 

investointipolitiikan kohdennuksesta ja 

toteuttamisesta. 

Or. en 

 

Tarkistus  593 

Eva Kaili 

 

Ehdotus asetukseksi 

17 a artikla (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 17 a artikla 

 Johtokunta 

 Johtokunnassa on kahdeksan jäsentä, 

joista komissio nimittää neljä, Euroopan 

parlamentti kaksi asiantuntijaa ja 

Euroopan investointipankki kaksi. 

 Kaikilla johtokunnan jäsenillä on 

äänioikeus. 

 Johtokunnan päätökset olisi tehtävä 

yksimielisesti ja tämän asetuksen 

säännösten mukaisesti. 

 Johtokunnan kokousten pöytäkirjat on 

julkaistava heti, kun johtokunta on 

hyväksynyt ne. 

 Johtokunta kokoontuu säännöllisesti 

kuulemaan asiaankuuluvia sidosryhmiä, 

mukaan luettuina investointikumppanit, 

viranomaiset, asiantuntijat, koulutus- ja 

tutkimuslaitokset, työmarkkinaosapuolet 
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ja kansalaisyhteiskunnan edustajat, 

InvestEU:n investointipolitiikan 

kohdennuksesta ja toteuttamisesta. 

Or. en 

 

Tarkistus  594 

Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Ehdotus asetukseksi 

17 a artikla (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 17 a artikla 

 Riskinarviointimenetelmä 

 1. Kuultuaan ensin toteutuksesta 

vastaavia toimijoita komissio ja EKP-

ryhmä täydentävät yhdessä tätä asetusta 

ottamalla käyttöön 

riskinarviointimenetelmän. Tämä 

menetelmä sisältää 

 a) riskiluokituksen, jolla varmistetaan 

kaikkien toimien johdonmukainen ja 

vakiomuotoinen käsittely, riippumatta 

välittäjänä toimivasta laitoksesta; 

 b) menetelmän, jolla arvioidaan odotettu 

tappio ja maksukyvyttömyyden 

todennäköisyys selkeiden tilastollisten 

menetelmien mukaisesti, mukaan lukien 

ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään 

hallintotapaan liittyvät kriteerit; 

 c) menetelmän maksukyvyttömyystilassa 

olevan vastuun ja tappio-osuuden 

arvioimiseksi ottaen huomioon 

rahoituksen arvo, hankkeeseen liittyvä 

riski, takaisinmaksuehdot, vakuus ja 

muut asiaankuuluvat indikaattorit. 

Or. en 

 

Tarkistus  595 
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Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Ehdotus asetukseksi 

17 a artikla (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 17 a artikla 

 Riskinarviointikriteerit 

 Tiiviissä yhteistyössä pääasiallisen 

toteutuskumppanin EIP-ryhmän kanssa 

ja muiden toteutuskumppaneiden kanssa 

koordinoiden komissio täydentää tätä 

asetusta vahvistamalla 

riskinarviointikriteerit, joilla edistetään 

ohjelman johdonmukaisuutta ja 

InvestEU-rahaston tuella toteutettavien 

toimien tehokasta analysointia ja 

vertailua. 

Or. en 

Perustelu 

Tällä tarkistuksella varmistetaan, että tiiviissä yhteistyössä pääasiallisen toteutuskumppanin 

EIP-ryhmän kanssa ja muiden toteutuskumppaneiden kanssa koordinoiden komissio 

täydentää tätä asetusta vahvistamalla riskinarviointikriteerit, joilla edistetään ohjelman 

johdonmukaisuutta ja InvestEU-rahaston tuella toteutettavien toimien tehokasta analysointia 

ja vertailua. 

 

Tarkistus  596 

Othmar Karas 

 

Ehdotus asetukseksi 

17 b artikla (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 17 b artikla 

 Johtokunta 

 InvestEU-rahastoa johtaa johtokunta, 

jonka on määritettävä EU:n takuun 

käyttöä varten 3 artiklassa säädettyjen 

yleisten tavoitteiden mukaisesti 
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 a) InvestEU-rahaston strategiset 

suuntaviivat; 

 b) toimintapolitiikka ja -menettelyt, jotka 

ovat tarpeen InvestEU-rahaston 

toiminnan kannalta; 

 c) säännöt, joita sovelletaan 

investointijärjestelyjen kanssa 

toteutettaviin toimiin. 

 2. Johtokunta 

 a) koostuu kuudesta jäsenestä 

seuraavasti: 

 i) kolme komission nimittämää jäsentä; 

 ii) yksi Euroopan investointipankin 

nimittämä jäsen, 

 iii) yksi jäsen, jonka neuvottelukunta on 

nimittänyt toteutuskumppaneiden 

edustajien keskuudesta; tämä jäsen ei saa 

olla EIP-ryhmän edustaja; 

 iv) yksi Euroopan parlamentin nimittämä 

asiantuntija; asiantuntija ei saa pyytää 

eikä ottaa vastaan ohjeita unionin 

toimielimiltä, elimiltä tai laitoksilta, 

jäsenvaltioiden hallituksilta taikka muilta 

julkisilta tai yksityisiltä elimiltä, ja hän 

toimii täysin riippumattomasti; 

asiantuntija hoitaa tehtävänsä 

puolueettomasti ja InvestEU-rahaston 

edun mukaisesti; 

 b) valitsee komission nimittämien 

jäsenten joukosta puheenjohtajan kolmen 

vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia 

kerran; 

 c) käy keskusteluja ja ottaa 

mahdollisimman paljon huomioon 

kaikkien jäsentensä kannat; jos jäsenet 

eivät pääse kannoistaan sopimukseen, 

johtokunta tekee päätöksensä jäsentensä 

enemmistöllä; Johtokunnan kokousten 

pöytäkirjoissa esitetään kaikkien jäsenten 

kannat olennaisilta osin. Johtokunnan 

kokousten yksityiskohtaiset pöytäkirjat on 

julkaistava heti, kun johtokunta on 

hyväksynyt ne. Euroopan parlamentille 
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on ilmoitettava julkaisusta välittömästi. 

 3. Johtokunta ehdottaa komissiolle 

liitteessä I tarkoitettujen määrien 

jakautumisen muuttamista. 

 4. Johtokunta kuulee säännöllisesti 

asiaankuuluvia sidosryhmiä ja varsinkin 

investointikumppaneita, viranomaisia, 

asiantuntijoita, koulutus- ja 

tutkimuslaitoksia, asiaankuuluvia 

työmarkkinaosapuolia ja 

kansalaisyhteiskunnan edustajia tämän 

asetuksen mukaisesti noudatettavan 

investointipolitiikan kohdennuksesta ja 

toteuttamisesta. 

 5. Komissio hyväksyy työohjelmat 

delegoiduilla säädöksillä tämän asetuksen 

19 artiklan 2 kohdan mukaisesti. 

Or. en 

Perustelu 

Tarkistuksella perustetaan johtokunta, joka vastaa ESIR-rahaston hallintomuotoa, ja 

varmistetaan, että johtokunnan kokousten yksityiskohtaiset pöytäkirjat julkaistaan heti, kun 

johtokunta on hyväksynyt ne. Sihteeristölle kuuluvissa ja hallinnollisissa tehtävissä 

johtokuntaa avustaa sihteeristö. 

 

Tarkistus  597 

Eva Kaili 

 

Ehdotus asetukseksi 

17 b artikla (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 17 b artikla 

 Tulostaulu 

 1. Kunkin toteutuskumppanin on 

käytettävä indikaattoritulostaulua, 

jäljempänä ’tulostaulu’, jotta voidaan 

arvioida EU:n takuulla mahdollisesti 

tuettujen investointien laatua ja vakautta. 

Tulostaululla on varmistettava EU:n 

takuun mahdollisen ja tosiasiallisen 
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käytön riippumaton, avoin ja 

yhdenmukainen arviointi. 

 2. Kukin toteutuskumppani täyttää 

tulostaulukon, joka koskee ehdotettuja 

rahoitus- ja investointitoimia. Jos useat 

toteutuskumppanit tekevät ehdotuksen 

samasta investointitoimesta, asianosaisten 

toteutuskumppaneiden on täytettävä 

tulostaulu yhdessä. 

 3. Tulostaulussa on arvioitava erityisesti 

seuraavia: 

 a) ehdotettujen rahoitus- ja 

investointitoimien riskiprofiili, joka 

perustuu 17 a artiklassa tarkoitetun 

riskinarviointimenetelmän soveltamiseen; 

 b) rahoituksen lopullisille saajille koituva 

etu; 

 c) tukikelpoisuusperusteiden 

noudattaminen; 

 d) investointitoimen laatu ja vaikutus 

kestävän ja osallistavan kasvun ja 

työllisyyden edistämisen kannalta; 

 e) investointitoimen vaikutus InvestEU:n 

ohjelman tavoitteiden toteutumiseen; 

 f) tekninen ja taloudellinen tuki 

hankkeelle. 

 4. Siirretään komissiolle valta antaa 

delegoituja säädöksiä 26 artiklan 

mukaisesti tämän asetuksen 

täydentämiseksi toteutuskumppaneiden 

käyttämää tulostaulua koskevilla 

yksityiskohtaisilla säännöillä. 

 5. EKP-ryhmä komission kumppanina voi 

tarvittaessa avustaa toteutuskumppaneita 

riskinarviointimenetelmän soveltamisessa 

ja tulostaulun laadinnassa. Se varmistaa, 

että pisteytysmenetelmää sovelletaan 

asianmukaisesti ja että 

investointikomitealle esitetyt tulostaulut 

ovat korkealaatuisia. 

Or. en 
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Tarkistus  598 

Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Ehdotus asetukseksi 

17 b artikla (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 17 b artikla 

 Tulostaulu 

 1. Kunkin toteutuskumppanin on 

käytettävä indikaattoritulostaulua, 

jäljempänä ’tulostaulu’, jotta voidaan 

arvioida EU:n takuulla mahdollisesti 

tuettujen investointien laatua ja vakautta. 

Tulostaululla on varmistettava EU:n 

takuun mahdollisen ja tosiasiallisen 

käytön riippumaton, avoin ja 

yhdenmukainen arviointi. 

 2. Kukin toteutuskumppani täyttää 

tulostaulukon, joka koskee sen 

ehdottamia rahoitus- ja investointitoimia. 

Jos useat toteutuskumppanit tekevät 

ehdotuksen samasta investointitoimesta, 

asianosaisten toteutuskumppaneiden on 

täytettävä tulostaulu yhdessä. 

 3. Tulostaulussa on arvioitava erityisesti 

seuraavia: 

 a) ehdotettujen rahoitus- ja 

investointitoimien riskiprofiili, joka 

perustuu 17 a artiklassa tarkoitetun 

riskinarviointimenetelmän soveltamiseen; 

 b) rahoituksen lopullisille saajille koituva 

etu; 

 c) tukikelpoisuusperusteiden 

noudattaminen; 

 d) investointitoimen laatu ja vaikutus 

kestävän kasvun ja työllisyyden 

edistämisen kannalta; 

 e) investointitoimen vaikutus InvestEU:n 

ohjelman tavoitteiden toteutumiseen; 
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 f) tekninen ja taloudellinen tuki 

hankkeelle. 

 4. Siirretään komissiolle valta antaa 

delegoituja säädöksiä 26 artiklan 

mukaisesti tämän asetuksen 

täydentämiseksi toteutuskumppaneiden 

käyttämää tulostaulua koskevilla 

yksityiskohtaisilla säännöillä. 

 5. EKP-ryhmä ja/tai komissio voi 

tarvittaessa avustaa toteutuskumppaneita 

riskinarviointimenetelmän soveltamisessa 

ja tulostaulun laadinnassa. Se varmistaa, 

että pisteytysmenetelmää sovelletaan 

asianmukaisesti ja että 

investointikomitealle esitetyt tulostaulut 

ovat korkealaatuisia. 

Or. en 

 

Tarkistus  599 

Eva Kaili 

 

Ehdotus asetukseksi 

17 c artikla (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 17 c artikla 

 Riskinarviointimenetelmä 

 1. Komissio ja EKP yhdessä täydentävät 

tätä asetusta ottamalla käyttöön 

riskinarviointimenetelmän. Tämä 

menetelmä sisältää  

 a) riskiluokituksen, jolla varmistetaan 

kaikkien toimien johdonmukainen ja 

vakiomuotoinen käsittely, riippumatta 

välittäjänä toimivasta laitoksesta  

 b) menetelmän, jolla arvioidaan odotettu 

tappio ja maksukyvyttömyyden 

todennäköisyys selkeiden tilastollisten 

menetelmien mukaisesti, mukaan lukien 

ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään 

hallintotapaan liittyvät kriteerit;  
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 c) menetelmän maksukyvyttömyystilassa 

olevan vastuun ja tappio-osuuden 

arvioimiseksi ottaen huomioon 

rahoituksen arvo, hankkeeseen liittyvä 

riski, takaisinmaksuehdot, vakuus ja 

muut asiaankuuluvat indikaattorit.  

Or. en 

 

Tarkistus  600 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Ehdotus asetukseksi 

18 artikla 

 
Komission teksti Tarkistus 

18 artikla Poistetaan. 

Hanketiimi  

1. Perustetaan hanketiimi, joka koostuu 

asiantuntijoista, joita toteutuskumppanit 

antavat komission käyttöön unionin 

talousarvion kannalta vastikkeetta. 

 

2. Kunkin toteutuskumppanin on 

osoitettava hanketiimiin asiantuntijoita. 

Asiantuntijoiden lukumäärä on 

vahvistettava takuusopimuksessa. 

 

3. Komissio vahvistaa, ovatko 

toteutuskumppanin ehdottamat rahoitus- 

ja investointitoimet unionin 

lainsäädännön ja politiikkojen mukaisia. 

 

4.  

Jos komissio on antanut 3 kohdassa 

tarkoitetun vahvistuksen, hanketiimin on 

tarkastettava toteutuskumppaneiden 

ehdotetuista rahoitus- ja 

investointitoimista tekemien due diligence 

-arviointien laatu. Sen jälkeen rahoitus- 

ja investointitoimet on toimitettava 

investointikomitealle, joka päättää, 

hyväksytäänkö ne EU:n takuun piiriin. 

 

Hanketiimin on laadittava 

investointikomitealle ehdotetuista 
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rahoitus- ja investointitoimista tulostaulu. 

Tulostaulussa on arvioitava erityisesti 

seuraavia: 

 

a) ehdotettujen rahoitus- ja 

investointitoimien riskiprofiili; 

 

b) rahoituksen lopullisille saajille koituva 

etu; 

 

c) tukikelpoisuusperusteiden 

noudattaminen. 

 

Kunkin toteutuskumppanin on annettava 

hanketiimille riittävät ja yhdenmukaiset 

tiedot, jotta se voi tehdä riskianalyysin ja 

laatia tulostaulun. 

 

5. Hanketiimin asiantuntija ei saa 

arvioida due diligence- tai 

hankearviointia, jos se liittyy sen 

toteutuskumppanin esittämään 

mahdolliseen rahoitus- tai 

investointitoimeen, joka on antanut 

kyseisen asiantuntijan komission 

käyttöön. Kyseinen asiantuntija ei saa 

myöskään laatia kyseisiä ehdotuksia 

koskevaa tulostaulua. 

 

6. Kunkin hanketiimiasiantuntijan on 

ilmoitettava komissiolle mahdollisista 

eturistiriidoista ja annettava viipymättä 

kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen jatkuvan 

eturistiriidattomuuden selvittämiseksi. 

 

7. Komissio vahvistaa hanketiimin 

toimintaa ja eturistiriitatilanteiden 

todentamista koskevat yksityiskohtaiset 

säännöt. 

 

8. Komissio vahvistaa yksityiskohtaiset 

säännöt tulostaululle, jonka avulla 

investointikomitea voi hyväksyä EU:n 

takuun käytön ehdotetussa rahoitus- tai 

investointitoimessa. 

 

Or. en 

 

Tarkistus  601 

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg 
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Ehdotus asetukseksi 

18 artikla 

 
Komission teksti Tarkistus 

18 artikla Poistetaan. 

Hanketiimi  

1. Perustetaan hanketiimi, joka koostuu 

asiantuntijoista, joita toteutuskumppanit 

antavat komission käyttöön unionin 

talousarvion kannalta vastikkeetta. 

 

2. Kunkin toteutuskumppanin on 

osoitettava hanketiimiin asiantuntijoita. 

Asiantuntijoiden lukumäärä on 

vahvistettava takuusopimuksessa. 

 

3. Komissio vahvistaa, ovatko 

toteutuskumppanin ehdottamat rahoitus- 

ja investointitoimet unionin 

lainsäädännön ja politiikkojen mukaisia. 

 

4. Jos komissio on antanut 3 kohdassa 

tarkoitetun vahvistuksen, hanketiimin on 

tarkastettava toteutuskumppaneiden 

ehdotetuista rahoitus- ja 

investointitoimista tekemien due diligence 

-arviointien laatu. Sen jälkeen rahoitus- 

ja investointitoimet on toimitettava 

investointikomitealle, joka päättää, 

hyväksytäänkö ne EU:n takuun piiriin. 

 

Hanketiimin on laadittava 

investointikomitealle ehdotetuista 

rahoitus- ja investointitoimista tulostaulu. 

 

Tulostaulussa on arvioitava erityisesti 

seuraavia: 

 

a) ehdotettujen rahoitus- ja 

investointitoimien riskiprofiili; 

 

b) rahoituksen lopullisille saajille koituva 

etu; 

 

c) tukikelpoisuusperusteiden 

noudattaminen. 

 

Kunkin toteutuskumppanin on annettava 

hanketiimille riittävät ja yhdenmukaiset 

tiedot, jotta se voi tehdä riskianalyysin ja 
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laatia tulostaulun. 

5. Hanketiimin asiantuntija ei saa 

arvioida due diligence- tai 

hankearviointia, jos se liittyy sen 

toteutuskumppanin esittämään 

mahdolliseen rahoitus- tai 

investointitoimeen, joka on antanut 

kyseisen asiantuntijan komission 

käyttöön. Kyseinen asiantuntija ei saa 

myöskään laatia kyseisiä ehdotuksia 

koskevaa tulostaulua. 

 

6. Kunkin hanketiimiasiantuntijan on 

ilmoitettava komissiolle mahdollisista 

eturistiriidoista ja annettava viipymättä 

kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen jatkuvan 

eturistiriidattomuuden selvittämiseksi. 

 

7. Komissio vahvistaa hanketiimin 

toimintaa ja eturistiriitatilanteiden 

todentamista koskevat yksityiskohtaiset 

säännöt. 

 

8. Komissio vahvistaa yksityiskohtaiset 

säännöt tulostaululle, jonka avulla 

investointikomitea voi hyväksyä EU:n 

takuun käytön ehdotetussa rahoitus- tai 

investointitoimessa. 

 

Or. en 

Perustelu 

Tehtävät ovat päällekkäisiä esimerkiksi kansallisten pankkien tehtävien kanssa. Nämä ovat 

täysin kykeneväisiä laatimaan riskiprofiileja tai tarkistamaan tukikelpoisuusperusteet. Omia 

menetelmiään käyttävä toinen elin voi sotkea asioita ja pitkittää menettelyjä tuottamatta 

minkäänlaista lisäarvoa. Ks. myös johdanto-osan 27 kappale. 

 

Tarkistus  602 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Ehdotus asetukseksi 

18 artikla 

 
Komission teksti Tarkistus 

18 artikla Poistetaan. 
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Hanketiimi  

1. Perustetaan hanketiimi, joka koostuu 

asiantuntijoista, joita toteutuskumppanit 

antavat komission käyttöön unionin 

talousarvion kannalta vastikkeetta. 

 

2. Kunkin toteutuskumppanin on 

osoitettava hanketiimiin asiantuntijoita. 

Asiantuntijoiden lukumäärä on 

vahvistettava takuusopimuksessa. 

 

3. Komissio vahvistaa, ovatko 

toteutuskumppanin ehdottamat rahoitus- 

ja investointitoimet unionin 

lainsäädännön ja politiikkojen mukaisia. 

 

4.  

Jos komissio on antanut 3 kohdassa 

tarkoitetun vahvistuksen, hanketiimin on 

tarkastettava toteutuskumppaneiden 

ehdotetuista rahoitus- ja 

investointitoimista tekemien due diligence 

-arviointien laatu. Sen jälkeen rahoitus- 

ja investointitoimet on toimitettava 

investointikomitealle, joka päättää, 

hyväksytäänkö ne EU:n takuun piiriin. 

 

Hanketiimin on laadittava 

investointikomitealle ehdotetuista 

rahoitus- ja investointitoimista tulostaulu. 

 

Tulostaulussa on arvioitava erityisesti 

seuraavia: 

 

a) ehdotettujen rahoitus- ja 

investointitoimien riskiprofiili; 

 

b) rahoituksen lopullisille saajille koituva 

etu; 

 

c) tukikelpoisuusperusteiden 

noudattaminen. 

 

Kunkin toteutuskumppanin on annettava 

hanketiimille riittävät ja yhdenmukaiset 

tiedot, jotta se voi tehdä riskianalyysin ja 

laatia tulostaulun. 

 

5. Hanketiimin asiantuntija ei saa 

arvioida due diligence- tai 

hankearviointia, jos se liittyy sen 

toteutuskumppanin esittämään 

mahdolliseen rahoitus- tai 
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investointitoimeen, joka on antanut 

kyseisen asiantuntijan komission 

käyttöön. Kyseinen asiantuntija ei saa 

myöskään laatia kyseisiä ehdotuksia 

koskevaa tulostaulua. 

6. Kunkin hanketiimiasiantuntijan on 

ilmoitettava komissiolle mahdollisista 

eturistiriidoista ja annettava viipymättä 

kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen jatkuvan 

eturistiriidattomuuden selvittämiseksi. 

 

7. Komissio vahvistaa hanketiimin 

toimintaa ja eturistiriitatilanteiden 

todentamista koskevat yksityiskohtaiset 

säännöt. 

 

8. Komissio vahvistaa yksityiskohtaiset 

säännöt tulostaululle, jonka avulla 

investointikomitea voi hyväksyä EU:n 

takuun käytön ehdotetussa rahoitus- tai 

investointitoimessa. 

 

Or. en 

Perustelu 

Jotta vältetään liikaa monimutkaisuutta, pitkällisiä hankkeiden hyväksymisprosesseja sekä 

tietojen luottamuksellisuuteen ja eturistiriitoihin liittyviä riskejä, komission ehdotukseen 

sisältyvä hanketiimi poistetaan. Perustetaan sihteeristö, joka avustaa sekä 

investointikomiteaa että johtokuntaan sihteeristölle kuuluvissa ja hallinnollisissa tehtävissä 

19 artiklan 2 kohtaa koskevan tarkistuksen mukaisesti. 

 

Tarkistus  603 

Eva Kaili 

 

Ehdotus asetukseksi 

18 artikla 

 
Komission teksti Tarkistus 

18 artikla Poistetaan. 

Hanketiimi  

1. Perustetaan hanketiimi, joka koostuu 

asiantuntijoista, joita toteutuskumppanit 

antavat komission käyttöön unionin 

talousarvion kannalta vastikkeetta. 
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2. Kunkin toteutuskumppanin on 

osoitettava hanketiimiin asiantuntijoita. 

Asiantuntijoiden lukumäärä on 

vahvistettava takuusopimuksessa. 

 

3. Komissio vahvistaa, ovatko 

toteutuskumppanin ehdottamat rahoitus- 

ja investointitoimet unionin 

lainsäädännön ja politiikkojen mukaisia. 

 

4. Jos komissio on antanut 3 kohdassa 

tarkoitetun vahvistuksen, hanketiimin on 

tarkastettava toteutuskumppaneiden 

ehdotetuista rahoitus- ja 

investointitoimista tekemien due diligence 

-arviointien laatu. Sen jälkeen rahoitus- 

ja investointitoimet on toimitettava 

investointikomitealle, joka päättää, 

hyväksytäänkö ne EU:n takuun piiriin. 

 

Hanketiimin on laadittava 

investointikomitealle ehdotetuista 

rahoitus- ja investointitoimista tulostaulu. 

 

Tulostaulussa on arvioitava erityisesti 

seuraavia: 

 

a) ehdotettujen rahoitus- ja 

investointitoimien riskiprofiili; 

 

b) rahoituksen lopullisille saajille koituva 

etu; 

 

c) tukikelpoisuusperusteiden 

noudattaminen. 

 

Kunkin toteutuskumppanin on annettava 

hanketiimille riittävät ja yhdenmukaiset 

tiedot, jotta se voi tehdä riskianalyysin ja 

laatia tulostaulun. 

 

5. Hanketiimin asiantuntija ei saa 

arvioida due diligence- tai 

hankearviointia, jos se liittyy sen 

toteutuskumppanin esittämään 

mahdolliseen rahoitus- tai 

investointitoimeen, joka on antanut 

kyseisen asiantuntijan komission 

käyttöön. Kyseinen asiantuntija ei saa 

myöskään laatia kyseisiä ehdotuksia 

koskevaa tulostaulua. 

 

6. Kunkin hanketiimiasiantuntijan on  
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ilmoitettava komissiolle mahdollisista 

eturistiriidoista ja annettava viipymättä 

kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen jatkuvan 

eturistiriidattomuuden selvittämiseksi. 

7. Komissio vahvistaa hanketiimin 

toimintaa ja eturistiriitatilanteiden 

todentamista koskevat yksityiskohtaiset 

säännöt. 

 

8. Komissio vahvistaa yksityiskohtaiset 

säännöt tulostaululle, jonka avulla 

investointikomitea voi hyväksyä EU:n 

takuun käytön ehdotetussa rahoitus- tai 

investointitoimessa. 

 

Or. en 

 

Tarkistus  604 

Esther de Lange 

 

Ehdotus asetukseksi 

18 artikla 

 
Komission teksti Tarkistus 

18 artikla Poistetaan. 

Hanketiimi  

1. Perustetaan hanketiimi, joka koostuu 

asiantuntijoista, joita toteutuskumppanit 

antavat komission käyttöön unionin 

talousarvion kannalta vastikkeetta. 

 

2. Kunkin toteutuskumppanin on 

osoitettava hanketiimiin asiantuntijoita. 

Asiantuntijoiden lukumäärä on 

vahvistettava takuusopimuksessa. 

 

3. Komissio vahvistaa, ovatko 

toteutuskumppanin ehdottamat rahoitus- 

ja investointitoimet unionin 

lainsäädännön ja politiikkojen mukaisia. 

 

4. Jos komissio on antanut 3 kohdassa 

tarkoitetun vahvistuksen, hanketiimin on 

tarkastettava toteutuskumppaneiden 

ehdotetuista rahoitus- ja 

investointitoimista tekemien due diligence 
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-arviointien laatu. Sen jälkeen rahoitus- 

ja investointitoimet on toimitettava 

investointikomitealle, joka päättää, 

hyväksytäänkö ne EU:n takuun piiriin. 

Hanketiimin on laadittava 

investointikomitealle ehdotetuista 

rahoitus- ja investointitoimista tulostaulu. 

 

Tulostaulussa on arvioitava erityisesti 

seuraavia: 

 

a) ehdotettujen rahoitus- ja 

investointitoimien riskiprofiili; 

 

b) rahoituksen lopullisille saajille koituva 

etu; 

 

c) tukikelpoisuusperusteiden 

noudattaminen. 

 

Kunkin toteutuskumppanin on annettava 

hanketiimille riittävät ja yhdenmukaiset 

tiedot, jotta se voi tehdä riskianalyysin ja 

laatia tulostaulun. 

 

5. Hanketiimin asiantuntija ei saa 

arvioida due diligence- tai 

hankearviointia, jos se liittyy sen 

toteutuskumppanin esittämään 

mahdolliseen rahoitus- tai 

investointitoimeen, joka on antanut 

kyseisen asiantuntijan komission 

käyttöön. Kyseinen asiantuntija ei saa 

myöskään laatia kyseisiä ehdotuksia 

koskevaa tulostaulua. 

 

6. Kunkin hanketiimiasiantuntijan on 

ilmoitettava komissiolle mahdollisista 

eturistiriidoista ja annettava viipymättä 

kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen jatkuvan 

eturistiriidattomuuden selvittämiseksi. 

 

7. Komissio vahvistaa hanketiimin 

toimintaa ja eturistiriitatilanteiden 

todentamista koskevat yksityiskohtaiset 

säännöt. 

 

8. Komissio vahvistaa yksityiskohtaiset 

säännöt tulostaululle, jonka avulla 

investointikomitea voi hyväksyä EU:n 

takuun käytön ehdotetussa rahoitus- tai 

investointitoimessa. 
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Or. en 

 

Tarkistus  605 

Sander Loones 

 

Ehdotus asetukseksi 

18 artikla 

 
Komission teksti Tarkistus 

18 artikla Poistetaan. 

Hanketiimi  

1. Perustetaan hanketiimi, joka koostuu 

asiantuntijoista, joita toteutuskumppanit 

antavat komission käyttöön unionin 

talousarvion kannalta vastikkeetta. 

 

2. Kunkin toteutuskumppanin on 

osoitettava hanketiimiin asiantuntijoita. 

Asiantuntijoiden lukumäärä on 

vahvistettava takuusopimuksessa. 

 

3. Komissio vahvistaa, ovatko 

toteutuskumppanin ehdottamat rahoitus- 

ja investointitoimet unionin 

lainsäädännön ja politiikkojen mukaisia. 

 

4. Jos komissio on antanut 3 kohdassa 

tarkoitetun vahvistuksen, hanketiimin on 

tarkastettava toteutuskumppaneiden 

ehdotetuista rahoitus- ja 

investointitoimista tekemien due diligence 

-arviointien laatu. Sen jälkeen rahoitus- 

ja investointitoimet on toimitettava 

investointikomitealle, joka päättää, 

hyväksytäänkö ne EU:n takuun piiriin. 

 

Hanketiimin on laadittava 

investointikomitealle ehdotetuista 

rahoitus- ja investointitoimista tulostaulu. 

 

Tulostaulussa on arvioitava erityisesti 

seuraavia: 

 

a) ehdotettujen rahoitus- ja 

investointitoimien riskiprofiili; 

 

b) rahoituksen lopullisille saajille koituva 

etu; 

 



 

PE630.411v01-00 30/130 AM\1168409FI.docx 

FI 

c) tukikelpoisuusperusteiden 

noudattaminen. 

 

Kunkin toteutuskumppanin on annettava 

hanketiimille riittävät ja yhdenmukaiset 

tiedot, jotta se voi tehdä riskianalyysin ja 

laatia tulostaulun. 

 

5. Hanketiimin asiantuntija ei saa 

arvioida due diligence- tai 

hankearviointia, jos se liittyy sen 

toteutuskumppanin esittämään 

mahdolliseen rahoitus- tai 

investointitoimeen, joka on antanut 

kyseisen asiantuntijan komission 

käyttöön. Kyseinen asiantuntija ei saa 

myöskään laatia kyseisiä ehdotuksia 

koskevaa tulostaulua. 

 

6. Kunkin hanketiimiasiantuntijan on 

ilmoitettava komissiolle mahdollisista 

eturistiriidoista ja annettava viipymättä 

kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen jatkuvan 

eturistiriidattomuuden selvittämiseksi. 

 

7. Komissio vahvistaa hanketiimin 

toimintaa ja eturistiriitatilanteiden 

todentamista koskevat yksityiskohtaiset 

säännöt. 

 

8. Komissio vahvistaa yksityiskohtaiset 

säännöt tulostaululle, jonka avulla 

investointikomitea voi hyväksyä EU:n 

takuun käytön ehdotetussa rahoitus- tai 

investointitoimessa. 

 

Or. en 

 

Tarkistus  606 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Ehdotus asetukseksi 

18 artikla 

 
Komission teksti Tarkistus 

18 artikla Poistetaan. 

Hanketiimi  
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1. Perustetaan hanketiimi, joka koostuu 

asiantuntijoista, joita toteutuskumppanit 

antavat komission käyttöön unionin 

talousarvion kannalta vastikkeetta. 

 

2. Kunkin toteutuskumppanin on 

osoitettava hanketiimiin asiantuntijoita. 

Asiantuntijoiden lukumäärä on 

vahvistettava takuusopimuksessa. 

 

3. Komissio vahvistaa, ovatko 

toteutuskumppanin ehdottamat rahoitus- 

ja investointitoimet unionin 

lainsäädännön ja politiikkojen mukaisia. 

 

4. Jos komissio on antanut 3 kohdassa 

tarkoitetun vahvistuksen, hanketiimin on 

tarkastettava toteutuskumppaneiden 

ehdotetuista rahoitus- ja 

investointitoimista tekemien due diligence 

-arviointien laatu. Sen jälkeen rahoitus- 

ja investointitoimet on toimitettava 

investointikomitealle, joka päättää, 

hyväksytäänkö ne EU:n takuun piiriin. 

 

Hanketiimin on laadittava 

investointikomitealle ehdotetuista 

rahoitus- ja investointitoimista tulostaulu. 

 

Tulostaulussa on arvioitava erityisesti 

seuraavia: 

 

a) ehdotettujen rahoitus- ja 

investointitoimien riskiprofiili; 

 

b) rahoituksen lopullisille saajille koituva 

etu; 

 

c) tukikelpoisuusperusteiden 

noudattaminen. 

 

Kunkin toteutuskumppanin on annettava 

hanketiimille riittävät ja yhdenmukaiset 

tiedot, jotta se voi tehdä riskianalyysin ja 

laatia tulostaulun. 

 

5. Hanketiimin asiantuntija ei saa 

arvioida due diligence- tai 

hankearviointia, jos se liittyy sen 

toteutuskumppanin esittämään 

mahdolliseen rahoitus- tai 

investointitoimeen, joka on antanut 

kyseisen asiantuntijan komission 
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käyttöön. Kyseinen asiantuntija ei saa 

myöskään laatia kyseisiä ehdotuksia 

koskevaa tulostaulua. 

6. Kunkin hanketiimiasiantuntijan on 

ilmoitettava komissiolle mahdollisista 

eturistiriidoista ja annettava viipymättä 

kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen jatkuvan 

eturistiriidattomuuden selvittämiseksi. 

 

7. Komissio vahvistaa hanketiimin 

toimintaa ja eturistiriitatilanteiden 

todentamista koskevat yksityiskohtaiset 

säännöt. 

 

8. Komissio vahvistaa yksityiskohtaiset 

säännöt tulostaululle, jonka avulla 

investointikomitea voi hyväksyä EU:n 

takuun käytön ehdotetussa rahoitus- tai 

investointitoimessa. 

 

Or. en 

 

Tarkistus  607 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

18 artikla – otsikko 

 
Komission teksti Tarkistus 

Hanketiimi Tulostaulu 

Or. en 

 

Tarkistus  608 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

18 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Perustetaan hanketiimi, joka Poistetaan. 
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koostuu asiantuntijoista, joita 

toteutuskumppanit antavat komission 

käyttöön unionin talousarvion kannalta 

vastikkeetta. 

Or. en 

 

Tarkistus  609 

Luigi Morgano 

 

Ehdotus asetukseksi 

18 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Perustetaan hanketiimi, joka 

koostuu asiantuntijoista, joita 

toteutuskumppanit antavat komission 

käyttöön unionin talousarvion kannalta 

vastikkeetta. 

1. Perustetaan hanketiimi, joka 

koostuu riippumattomista ja pätevistä 

asiantuntijoista. 

Or. en 

 

Tarkistus  610 

Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

18 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Perustetaan hanketiimi, joka 

koostuu asiantuntijoista, joita 

toteutuskumppanit antavat komission 

käyttöön unionin talousarvion kannalta 

vastikkeetta. 

1. Perustetaan hanketiimi, joka 

koostuu palkatuista ja pätevistä 

asiantuntijoista, joita toteutuskumppanit 

antavat tai jotka valitaan avoimessa 

hakumenettelyssä komission käyttöön 

täysiaikaisesti. 

Or. en 

 

Tarkistus  611 

Jordi Solé, Sven Giegold 
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Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

18 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Kunkin toteutuskumppanin on 

osoitettava hanketiimiin asiantuntijoita. 

Asiantuntijoiden lukumäärä on 

vahvistettava takuusopimuksessa. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  612 

Luigi Morgano 

 

Ehdotus asetukseksi 

18 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Kunkin toteutuskumppanin on 

osoitettava hanketiimiin asiantuntijoita. 

Asiantuntijoiden lukumäärä on 

vahvistettava takuusopimuksessa. 

2. Hanketiimi koostuu palkatuista 

riippumattomista asiantuntijoista, jotka 

valitaan avoimessa hakumenettelyssä, 

jossa otetaan huomioon heidän todistettu 

viimeaikainen tietämyksensä, 

pätevyytensä ja kokemuksensa yhdessä tai 

useammassa tiimin toimeksiantoon 

kuuluvassa tehtävässä. Kunkin 

toteutuskumppanin on osoitettava 

hanketiimiin asiantuntijoita. 

Asiantuntijoiden lukumäärä on 

vahvistettava takuusopimuksessa. 

Or. en 

 

Tarkistus  613 

Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

18 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 
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2. Kunkin toteutuskumppanin on 

osoitettava hanketiimiin asiantuntijoita. 

Asiantuntijoiden lukumäärä on 

vahvistettava takuusopimuksessa. 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 

versioon.)  

Or. en 

 

Tarkistus  614 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

18 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Siirretään komissiolle valta antaa 

26 artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä tämän asetuksen 

täydentämiseksi siten, että laaditaan 

indikaattoreiden tulostaulu, jotta voidaan 

varmistaa EU:n takuun mahdollisen ja 

tosiasiallisen käytön riippumaton ja avoin 

arviointi. 

 Tulostaulu koostuu kolmesta pilarista: 

 – strategisten tavoitteiden pilari, joka 

sisältää indikaattoreita, joilla arvioidaan 

ehdotetun toimenpiteen ”täydentävyyttä” 

tämän asetuksen määritelmän mukaisesti 

ja sen vaikutusta 9 artiklassa annettujen 

yleisten tavoitteiden saavuttamiseen, 

 – kansalaisiin kohdistuvien vaikutusten 

pilari, joka sisältää indikaattoreita, kuten 

pitkän aikavälin työpaikkojen luominen ja 

bruttoarvonlisäys, painottaen työttömyyttä 

ja tuotantokuilua kyseisille 

maantieteellisille alueille sovellettuna ja 

erotellen suorat ja epäsuorat vaikutukset, 

 – teknisen toteutuksen pilari, joka sisältää 

indikaattoreita, jotka liittyvät 

investointiprosessin tehokkuuteen, kuten 

julkisten ja yksityisten sitoumusten suhde 

sekä toteuttajien, välittäjien ja 

järjestelyjen laatu ja valmiudet. 
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 Pilarien tulokset lasketaan painotettuna 

summana, jossa tavoitteiden ja yleisen 

vaikutuksen pilarien tuloksia painotetaan 

yhtä paljon ja teknisen pilarin painotus 

on korkeintaan puolet muiden pilarien 

painotuksesta. 

Or. en 

 

Tarkistus  615 

Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

18 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Komissio voi valita ylimääräisiä 

päteviä riippumattomia asiantuntijoita, 

joilla on asiaankuuluvaa ja todistettua 

kokemusta riskisalkun hoitamisesta ja 

takuista, avoimen hakumenettelyn avulla. 

Or. en 

 

Tarkistus  616 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

18 artikla – 3 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

3. Komissio vahvistaa, ovatko 

toteutuskumppanin ehdottamat rahoitus- 

ja investointitoimet unionin 

lainsäädännön ja politiikkojen mukaisia. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  617 
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Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

18 artikla – 4 kohta – 1 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Jos komissio on antanut 3 kohdassa 

tarkoitetun vahvistuksen, hanketiimin on 

tarkastettava toteutuskumppaneiden 

ehdotetuista rahoitus- ja investointitoimista 

tekemien due diligence -arviointien laatu. 

Sen jälkeen rahoitus- ja investointitoimet 

on toimitettava investointikomitealle, joka 

päättää, hyväksytäänkö ne EU:n takuun 

piiriin. 

Ennen hankkeen toimittamista 

investointikomitealle komission on 

arvioitava toteutuskumppaneiden 

esittämien investointi- ja rahoitustoimien 

sekä unionin lainsäädännön ja politiikan 

yhteensopivuutta. Asiaa koskevan 

menettelyn avulla komissio voi tarkastaa 

toteutuskumppaneiden ehdotetuista 

rahoitus- ja investointitoimista tekemien 

due diligence -arviointien laadun. 

Komissio voi pyytää toteutuskumppaneilta 

selvennystä edellä mainituista seikoista, ja 

sen on mukautettava muita kuin 

taloudellisia seikkoja koskevaa 

tulostaulun pisteytystä vastaavasti. Sen 

jälkeen rahoitus- ja investointitoimet on 

toimitettava investointikomitealle, joka 

päättää, hyväksytäänkö ne EU:n takuun 

piiriin. 

Or. en 

 

Tarkistus  618 

Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

18 artikla – 4 kohta – 1 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Jos komissio on antanut 3 kohdassa 

tarkoitetun vahvistuksen, hanketiimin on 

tarkastettava toteutuskumppaneiden 

ehdotetuista rahoitus- ja investointitoimista 

tekemien due diligence -arviointien laatu. 

Sen jälkeen rahoitus- ja investointitoimet 

on toimitettava investointikomitealle, joka 

päättää, hyväksytäänkö ne EU:n takuun 

Jos komissio on antanut 17 a artiklassa 

(uusi) tarkoitetun vahvistuksen, 

hanketiimin on tarkastettava 

riippumattomasti ja puolueettomasti 

toteutuskumppaneiden ehdotetuista 

rahoitus- ja investointitoimista tekemien 

due diligence -arviointien laatu. Sen 

jälkeen rahoitus- ja investointitoimet on 
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piiriin. toimitettava investointikomitealle, joka 

päättää, hyväksytäänkö ne EU:n takuun 

piiriin. 

Or. en 

 

Tarkistus  619 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

18 artikla – 4 kohta – 2 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Hanketiimin on laadittava 

investointikomitealle ehdotetuista 

rahoitus- ja investointitoimista tulostaulu. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  620 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

18 artikla – 4 kohta – 3 alakohta – c alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

c) tukikelpoisuusperusteiden 

noudattaminen. 

c) tukikelpoisuusperusteiden, kuten 

EU:n ympäristönormien, 

perusoikeuskirjan ja energiaunionin 

energiatehokkuus etusijalle -periaatteen, 
noudattaminen. 

Or. en 

 

Tarkistus  621 

Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 
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18 artikla – 4 kohta – 3 alakohta – c a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 c a) – vaikutusten ja tulosten 

arvioinnin pankkitoimintaan liittyvien 

näkökohtien suunnittelu ja arviointi; 

 – takuiden ja sopimusjärjestelyjen 

jäsentäminen toteutuskumppaneiden 

kanssa; 

Or. en 

 

Tarkistus  622 

Luigi Morgano 

 

Ehdotus asetukseksi 

18 artikla – 4 kohta – 3 alakohta – c a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 c a) investointitoimen laatu ja vaikutus 

kestävän kasvun ja työllisyyden 

edistämisen kannalta; 

Or. en 

 

Tarkistus  623 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

18 artikla – 4 kohta – 3 alakohta – c a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 c a) investointitoimen laatu ja vaikutus 

kestävän kasvun ja työllisyyden 

edistämisen kannalta; 

Or. en 
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Tarkistus  624 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

18 artikla – 4 kohta – 3 alakohta – c b alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 c b) investointitoimen vaikutus 

InvestEU:n ohjelman tavoitteiden 

toteutumiseen; 

Or. en 

 

Tarkistus  625 

Luigi Morgano 

 

Ehdotus asetukseksi 

18 artikla – 4 kohta – 3 alakohta – c b alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 c b) investointitoimen vaikutus 

ohjelman tavoitteiden toteutumiseen; 

Or. en 

 

Tarkistus  626 

Luigi Morgano 

 

Ehdotus asetukseksi 

18 artikla – 4 kohta – 3 alakohta – c c alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 c c) tekninen ja taloudellinen tuki 

hankkeelle; 

Or. en 

 

Tarkistus  627 
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Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

18 artikla – 4 kohta – 3 alakohta – c c alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 c c) tekninen ja taloudellinen tuki 

hankkeelle; 

Or. en 

 

Tarkistus  628 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

18 artikla – 4 kohta – 3 alakohta – c d alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 c d) se, puututaanko ehdotetulla 

toimella havaittuihin markkinoiden 

toiminta- ja koordinointipuutteisiin tai 

epätyydyttäviin investointitilanteisiin. 

Or. en 

 

Tarkistus  629 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

18 artikla – 4 kohta – 4 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Kunkin toteutuskumppanin on annettava 

hanketiimille riittävät ja yhdenmukaiset 

tiedot, jotta se voi tehdä riskianalyysin ja 

laatia tulostaulun. 

Kunkin toteutuskumppanin on annettava 

komissiolle riittävät ja yhdenmukaiset 

tiedot, jotta se voi tehdä riskianalyysin ja 

laatia tulostaulun. 

Or. en 
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Tarkistus  630 

Luigi Morgano 

 

Ehdotus asetukseksi 

18 artikla – 5 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

5. Hanketiimin asiantuntija ei saa 

arvioida due diligence- tai 

hankearviointia, jos se liittyy sen 

toteutuskumppanin esittämään 

mahdolliseen rahoitus- tai 

investointitoimeen, joka on antanut 

kyseisen asiantuntijan komission 

käyttöön. Kyseinen asiantuntija ei saa 

myöskään laatia kyseisiä ehdotuksia 

koskevaa tulostaulua. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  631 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

18 artikla – 5 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

5. Hanketiimin asiantuntija ei saa 

arvioida due diligence- tai 

hankearviointia, jos se liittyy sen 

toteutuskumppanin esittämään 

mahdolliseen rahoitus- tai 

investointitoimeen, joka on antanut 

kyseisen asiantuntijan komission 

käyttöön. Kyseinen asiantuntija ei saa 

myöskään laatia kyseisiä ehdotuksia 

koskevaa tulostaulua. 

5. Komissio voi tarvittaessa avustaa 

toteutuskumppaneita 

riskinarviointimenetelmän soveltamisessa 

ja tulostaulun laadinnassa. Se varmistaa, 

että pisteytysmenetelmää sovelletaan 

asianmukaisesti ja että 

investointikomitealle esitetyt tulostaulut 

ovat korkealaatuisia. 

Vaatimustenmukaisuutta ja due diligence 

-toimia koskevan tarkastuksen yhteydessä 

komissio mukauttaa muita kuin 

taloudellisia seikkoja koskevaa 

tulostaulun pisteytystä ennen kuin 

tulostaulu toimitetaan 
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investointikomitealle. 

Or. en 

 

Tarkistus  632 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

18 artikla – 6 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

6. Kunkin hanketiimiasiantuntijan 

on ilmoitettava komissiolle mahdollisista 

eturistiriidoista ja annettava viipymättä 

kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen jatkuvan 

eturistiriidattomuuden selvittämiseksi. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  633 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

18 artikla – 7 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

7. Komissio vahvistaa hanketiimin 

toimintaa ja eturistiriitatilanteiden 

todentamista koskevat yksityiskohtaiset 

säännöt. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  634 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 
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18 artikla – 8 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

8. Komissio vahvistaa 

yksityiskohtaiset säännöt tulostaululle, 

jonka avulla investointikomitea voi 

hyväksyä EU:n takuun käytön 

ehdotetussa rahoitus- tai 

investointitoimessa. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  635 

Luigi Morgano 

 

Ehdotus asetukseksi 

18 artikla – 8 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

8. Komissio vahvistaa 

yksityiskohtaiset säännöt tulostaululle, 

jonka avulla investointikomitea voi 

hyväksyä EU:n takuun käytön ehdotetussa 

rahoitus- tai investointitoimessa. 

8. Siirretään komissiolle valta antaa 

delegoituja säädöksiä 26 artiklan 

mukaisesti tämän asetuksen 

täydentämiseksi vahvistamalla 
yksityiskohtaiset säännöt tulostaululle, 

jonka avulla investointikomitea voi 

hyväksyä EU:n takuun käytön ehdotetussa 

rahoitus- tai investointitoimessa. 

Tulostaululla on varmistettava EU:n 

takuun mahdollisen ja tosiasiallisen 

käytön riippumaton ja yhdenmukainen 

arviointi. 

Or. en 

 

Tarkistus  636 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Ehdotus asetukseksi 

18 a artikla (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 
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 18 a artikla 

 Euroopan komission suorittama 

laadunvarmistus 

 Ennen hankkeen toimittamista 

investointikomitealle Euroopan komission 

on arvioitava toteutuskumppaneiden 

esittämien investointi- ja rahoitustoimien 

sekä unionin lainsäädännön ja politiikan 

yhteensopivuutta. Asiaa koskevan 

menettelyn avulla komissio voi tarkastaa 

toteutuskumppaneiden ehdotetuista 

rahoitus- ja investointitoimista tekemien 

due diligence -arviointien laadun. 

Komissio voi pyytää toteutuskumppaneilta 

selvennystä edellä mainituista seikoista, ja 

sen on mukautettava muita kuin 

taloudellisia seikkoja koskevaa 

tulostaulun pisteytystä vastaavasti 

17 artiklan 5 kohdassa säädetyllä tavalla. 

Or. en 

 

Tarkistus  637 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Ehdotus asetukseksi 

18 b artikla (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 18 b artikla 

 Tulostaulussa on arvioitava erityisesti 

seuraavia: 

 a) ehdotettujen rahoitus- ja 

investointitoimien riskiprofiili, joka 

perustuu 17 a artiklassa tarkoitetun 

riskinarviointimenetelmän soveltamiseen; 

 b) rahoituksen lopullisille saajille koituva 

etu; 

 c) YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, 

Pariisin ilmastosopimusta, Euroopan 

sosiaalisten oikeuksien pilaria ja 

perusoikeuskirjaa koskevien EU:n 
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sitoumusten noudattaminen; 

 d) investointitoimen laatu ja vaikutus 

kestävän kasvun ja EU:hun laadukkaiden 

työpaikkojen luomisen kannalta; 

 e) investointitoimen vaikutus InvestEU:n 

ohjelman tavoitteiden toteutumiseen; 

 f) tekninen ja taloudellinen tuki 

hankkeelle. 

 g) se, puututaanko ehdotetulla toimella 

havaittuihin markkinoiden 

toimintapuutteisiin tai epätyydyttäviin 

investointitilanteisiin. 

 Komissio voi tarvittaessa avustaa 

toteutuskumppaneita 

riskinarviointimenetelmän soveltamisessa 

ja tulostaulun laadinnassa. Se varmistaa, 

että pisteytysmenetelmää sovelletaan 

asianmukaisesti ja että 

investointikomitealle esitetyt tulostaulut 

ovat korkealaatuisia. 

Vaatimustenmukaisuutta ja due diligence 

-toimia koskevan tarkastuksen yhteydessä 

komissio mukauttaa muita kuin 

taloudellisia seikkoja koskevaa 

tulostaulun pisteytystä ennen kuin 

tulostaulu toimitetaan 

investointikomitealle. 

Or. en 

 

Tarkistus  638 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Perustetaan investointikomitea. Sen 

tehtävänä on 

1. Perustetaan täysin riippumaton 

investointikomitea. Sen tehtävänä on 

Or. en 
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Perustelu 

Investointikomitean on oltava täysin riippumaton. 

 

Tarkistus  639 

Esther de Lange 

 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Perustetaan investointikomitea. Sen 

tehtävänä on 

1. Perustetaan riippumaton 

investointikomitea. Sen tehtävänä on 

Or. en 

 

Tarkistus  640 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

b) tarkistaa, ovatko ehdotukset tämän 

asetuksen ja investointisuuntaviivojen 

mukaisia, kiinnittäen erityistä huomiota 

[varainhoitoasetuksen] [209 artiklan 

2 kohdan b alakohdassa] säädettyyn 

täydentävyysvaatimukseen ja 

[varainhoitoasetuksen] [209 artiklan 

2 kohdan d alakohdassa] edellytettyyn 

yksityisten sijoitusten houkuttelemiseen; 

sekä 

b) tarkistaa, ovatko ehdotukset tämän 

asetuksen ja investointisuuntaviivojen 

mukaisia, kiinnittäen erityistä huomiota 

tämän asetuksen 7 a artiklassa säädettyyn 

täydentävyysvaatimukseen ja 

[varainhoitoasetuksen] [209 artiklan 

2 kohdan d alakohdassa] edellytettyyn 

yksityisten sijoitusten houkuttelemiseen; 

sekä 

Or. en 

Perustelu 

Mukautus 7 a artiklaan (uusi) esitettyyn täydentävyyttä koskevaan tarkistukseen. 

 

Tarkistus  641 
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Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

b) tarkistaa, ovatko ehdotukset tämän 

asetuksen ja investointisuuntaviivojen 

mukaisia, kiinnittäen erityistä huomiota 

[varainhoitoasetuksen] [209 artiklan 

2 kohdan b alakohdassa] säädettyyn 

täydentävyysvaatimukseen ja 

[varainhoitoasetuksen] [209 artiklan 

2 kohdan d alakohdassa] edellytettyyn 

yksityisten sijoitusten houkuttelemiseen; 

sekä 

b) tarkistaa, ovatko ehdotukset tämän 

asetuksen ja investointisuuntaviivojen 

mukaisia, kiinnittäen erityistä huomiota 

[varainhoitoasetuksen] [209 artiklan 

2 kohdan b alakohdassa] säädettyyn 

täydentävyysvaatimukseen ja tarvittaessa 

[varainhoitoasetuksen] [209 artiklan 

2 kohdan d alakohdassa] edellytettyyn 

yksityisten sijoitusten houkuttelemiseen; 

sekä 

Or. en 

 

Tarkistus  642 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 b a) tarkistaa, täyttyykö 10 a artiklassa 

tarkoitettu täydentävyysvaatimus; 

Or. en 

 

Tarkistus  643 

Sander Loones 

 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 c a) kehottaa komissiota tarkistamaan 

investointisuuntaviivoja ja/tai tarvittaessa 
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lisäsuuntaviivojen luonnoksia. 

Or. en 

 

Tarkistus  644 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Investointikomitea kokoontuu neljässä eri 

kokoonpanossa, jotka vastaavat 7 artiklan 

1 kohdassa tarkoitettuja 

politiikkaikkunoita. 

Investointikomitea kokoontuu viidessä eri 

kokoonpanossa, jotka vastaavat 7 artiklan 

1 kohdassa tarkoitettuja 

politiikkaikkunoita. 

Or. en 

 

Tarkistus  645 

Sander Loones 

 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 2 kohta – 2 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Kukin investointikomitean kokoonpano 

muodostuu kuudesta palkatusta 

ulkopuolisesta asiantuntijasta. Asiantuntijat 

valitaan [varainhoitoasetuksen] 

[237 artiklan] mukaisesti, ja komissio 

nimittää heidät enintään neljän vuoden 

toimikaudeksi. Toimikausi voidaan uusia, 

mutta sen kokonaiskesto saa olla enintään 

seitsemän vuotta. Komissio voi päättää 

uusia investointikomitean jäsenen 

toimikauden ilman tässä kohdassa 

säädettyä menettelyä. 

Kukin investointikomitean kokoonpano 

muodostuu 12 palkatusta ulkopuolisesta 

asiantuntijasta. Riippumattomat 

asiantuntijat valitaan 

[varainhoitoasetuksen] [237 artiklan] 

mukaisesti. Komissio nimittää heistä kuusi 

ja toteutuskumppanit kuusi EKP:n 

kansallisten kehityspankkien tai laitosten 

välistä kiertojärjestelmää noudattaen 

enintään neljän vuoden toimikaudeksi. 

Toimikausi voidaan uusia, mutta sen 

kokonaiskesto saa olla enintään seitsemän 

vuotta. Komissio ja toteutuskumppanit 

voivat päättää uusia investointikomitean 

jäsenen toimikauden ilman tässä kohdassa 

säädettyä menettelyä. 
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Or. en 

 

Tarkistus  646 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 2 kohta – 2 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Kukin investointikomitean kokoonpano 

muodostuu kuudesta palkatusta 

ulkopuolisesta asiantuntijasta. Asiantuntijat 

valitaan [varainhoitoasetuksen] 

[237 artiklan] mukaisesti, ja komissio 

nimittää heidät enintään neljän vuoden 

toimikaudeksi. Toimikausi voidaan uusia, 

mutta sen kokonaiskesto saa olla enintään 

seitsemän vuotta. Komissio voi päättää 

uusia investointikomitean jäsenen 

toimikauden ilman tässä kohdassa 

säädettyä menettelyä. 

Kukin investointikomitean kokoonpano 

muodostuu kuudesta palkatusta 

ulkopuolisesta asiantuntijasta. Asiantuntijat 

valitaan [varainhoitoasetuksen] 

[237 artiklan] mukaisesti, ja komissio 

nimittää heidät enintään neljän vuoden 

toimikaudeksi. Toimikausi voidaan uusia, 

mutta sen kokonaiskesto saa olla enintään 

seitsemän vuotta. Johtokunta voi päättää 

uusia investointikomitean jäsenen 

toimikauden ilman tässä kohdassa 

säädettyä menettelyä. 

Or. en 

Perustelu 

Selvennetään mietintöluonnoksen mukaisesti. 

 

Tarkistus  647 

Luigi Morgano 

 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 2 kohta – 2 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Kukin investointikomitean kokoonpano 

muodostuu kuudesta palkatusta 

ulkopuolisesta asiantuntijasta. Asiantuntijat 

valitaan [varainhoitoasetuksen] 

[237 artiklan] mukaisesti, ja komissio 

nimittää heidät enintään neljän vuoden 

toimikaudeksi. Toimikausi voidaan uusia, 

mutta sen kokonaiskesto saa olla enintään 

Kukin investointikomitean kokoonpano 

muodostuu seitsemästä palkatusta 

ulkopuolisesta asiantuntijasta. Asiantuntijat 

valitaan [varainhoitoasetuksen] 

[237 artiklan] mukaisesti, ja komissio 

nimittää heidät enintään neljän vuoden 

toimikaudeksi. Toimikausi voidaan uusia, 

mutta sen kokonaiskesto saa olla enintään 
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seitsemän vuotta. Komissio voi päättää 

uusia investointikomitean jäsenen 

toimikauden ilman tässä kohdassa 

säädettyä menettelyä. 

seitsemän vuotta. Komissio voi päättää 

uusia investointikomitean jäsenen 

toimikauden ilman tässä kohdassa 

säädettyä menettelyä. 

Or. en 

 

Tarkistus  648 

Miguel Viegas 

 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 2 kohta – 2 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Kukin investointikomitean kokoonpano 

muodostuu kuudesta palkatusta 

ulkopuolisesta asiantuntijasta. Asiantuntijat 

valitaan [varainhoitoasetuksen] 

[237 artiklan] mukaisesti, ja komissio 

nimittää heidät enintään neljän vuoden 

toimikaudeksi. Toimikausi voidaan uusia, 

mutta sen kokonaiskesto saa olla enintään 

seitsemän vuotta. Komissio voi päättää 

uusia investointikomitean jäsenen 

toimikauden ilman tässä kohdassa 

säädettyä menettelyä. 

Kukin investointikomitean kokoonpano 

muodostuu kuudesta palkatusta 

ulkopuolisesta asiantuntijasta ja yhdestä 

edustajasta jokaisesta jäsenvaltiosta. 
Asiantuntijat valitaan 

[varainhoitoasetuksen] [237 artiklan] 

mukaisesti, ja komissio nimittää heidät 

enintään neljän vuoden toimikaudeksi. 

Toimikausi voidaan uusia, mutta sen 

kokonaiskesto saa olla enintään seitsemän 

vuotta. Komissio voi päättää uusia 

investointikomitean jäsenen toimikauden 

ilman tässä kohdassa säädettyä menettelyä. 

Or. pt 

 

Tarkistus  649 

Miguel Viegas 

 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 2 kohta – 4 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Investointikomitean kokoonpanolla 

varmistetaan, että sillä on 7 artiklan 

1 kohdassa tarkoitettujen 

politiikkaikkunoiden kattamien sektoreiden 

ja unionin maantieteellisten markkinoiden 

Investointikomitean kokoonpanolla 

varmistetaan, että sillä on 7 artiklan 

1 kohdassa tarkoitettujen 

politiikkaikkunoiden kattamien sektoreiden 

ja unionin maantieteellisten markkinoiden 
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laaja tuntemus ja että se on kokonaisuutena 

sukupuolijakaumaltaan tasapainoinen. 
sekä jokaisen maan erityisten 

sosioekonomiseen kehitykseen liittyvien 

tarpeiden laaja tuntemus ja että se on 

kokonaisuutena sukupuolijakaumaltaan 

tasapainoinen. 

Or. pt 

 

Tarkistus  650 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 2 kohta – 5 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Neljän jäsenen on oltava 

investointikomitean kaikkien neljän 

kokoonpanon pysyviä jäseniä. Lisäksi 

neljässä eri kokoonpanossa on kussakin 

oltava kaksi asiantuntijaa, joilla on 

kokemusta investoinneista kyseisen 

politiikkaikkunan kattamilta sektoreilta. 

Ainakin yhdellä pysyvistä jäsenistä on 

oltava asiantuntemusta kestävästä 

investoimisesta. Komissio osoittaa 

investointikomitean jäsenet sopivaan 

kokoonpanoon tai sopiviin 

kokoonpanoihin. Investointikomitea 

valitsee pysyvien jäsentensä keskuudesta 

puheenjohtajan. 

Neljän jäsenen on oltava 

investointikomitean kaikkien neljän 

kokoonpanon pysyviä jäseniä. Lisäksi 

neljässä eri kokoonpanossa on kussakin 

oltava kaksi asiantuntijaa, joilla on 

kokemusta investoinneista kyseisen 

politiikkaikkunan kattamilta sektoreilta. 

Ainakin yhdellä pysyvistä jäsenistä on 

oltava asiantuntemusta kestävästä 

investoimisesta. Johtokunta osoittaa 

investointikomitean jäsenet sopivaan 

kokoonpanoon tai sopiviin 

kokoonpanoihin. Investointikomitea 

valitsee pysyvien jäsentensä keskuudesta 

puheenjohtajan. 

Or. en 

Perustelu 

Selvennetään mietintöluonnoksen mukaisesti. 

 

Tarkistus  651 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 2 kohta – 5 alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

Neljän jäsenen on oltava 

investointikomitean kaikkien neljän 

kokoonpanon pysyviä jäseniä. Lisäksi 

neljässä eri kokoonpanossa on kussakin 

oltava kaksi asiantuntijaa, joilla on 

kokemusta investoinneista kyseisen 

politiikkaikkunan kattamilta sektoreilta. 

Ainakin yhdellä pysyvistä jäsenistä on 

oltava asiantuntemusta kestävästä 

investoimisesta. Komissio osoittaa 

investointikomitean jäsenet sopivaan 

kokoonpanoon tai sopiviin 

kokoonpanoihin. Investointikomitea 

valitsee pysyvien jäsentensä keskuudesta 

puheenjohtajan. 

Viiden jäsenen on oltava 

investointikomitean kaikkien neljän 

kokoonpanon pysyviä jäseniä. Lisäksi 

viidessä eri kokoonpanossa on kussakin 

oltava kaksi asiantuntijaa, joilla on 

kokemusta investoinneista kyseisen 

politiikkaikkunan kattamilta sektoreilta. 

Ainakin yhdellä pysyvistä jäsenistä on 

oltava asiantuntemusta kestävästä 

investoimisesta. Komissio osoittaa 

investointikomitean jäsenet sopivaan 

kokoonpanoon tai sopiviin 

kokoonpanoihin. Investointikomitea 

valitsee pysyvien jäsentensä keskuudesta 

puheenjohtajan. 

Or. en 

 

Tarkistus  652 

Luigi Morgano, Silvia Costa 

 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 2 kohta – 5 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Neljän jäsenen on oltava 

investointikomitean kaikkien neljän 

kokoonpanon pysyviä jäseniä. Lisäksi 

neljässä eri kokoonpanossa on kussakin 

oltava kaksi asiantuntijaa, joilla on 

kokemusta investoinneista kyseisen 

politiikkaikkunan kattamilta sektoreilta. 

Ainakin yhdellä pysyvistä jäsenistä on 

oltava asiantuntemusta kestävästä 

investoimisesta. Komissio osoittaa 

investointikomitean jäsenet sopivaan 

kokoonpanoon tai sopiviin 

kokoonpanoihin. Investointikomitea 

valitsee pysyvien jäsentensä keskuudesta 

puheenjohtajan. 

Neljän jäsenen on oltava 

investointikomitean kaikkien neljän 

kokoonpanon pysyviä jäseniä. Lisäksi 

neljässä eri kokoonpanossa on kussakin 

oltava kolme asiantuntijaa, joilla on 

kokemusta investoinneista kyseisen 

politiikkaikkunan kattamilta sektoreilta. 

Ainakin yhdellä pysyvistä jäsenistä on 

oltava asiantuntemusta kestävästä 

investoimisesta ja yhdellä kulttuurialan ja 

luovan alan politiikasta. Heidän äänensä 

olisi otettava huomioon päätettäessä 

heidän osaamisalaansa koskevissa 

asioissa. Komissio osoittaa 

investointikomitean jäsenet sopivaan 

kokoonpanoon tai sopiviin 

kokoonpanoihin. Investointikomitea 
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valitsee pysyvien jäsentensä keskuudesta 

puheenjohtajan. 

Or. en 

 

Tarkistus  653 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 2 kohta – 6 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Komissio hyväksyy investointikomitean 

työjärjestyksen ja huolehtii sen 

sihteeristötehtävistä. 

Perustetaan sihteeristö, joka avustaa sekä 

investointikomiteaa että johtokuntaa 

sihteeristölle kuuluvissa ja hallinnollisissa 

tehtävissä. Johtokunta hyväksyy 

sihteeristön työjärjestyksen ja laatii 

järjestelyt sen tehtävistä huolehtimiseksi. 

Or. en 

Perustelu 

Tarkistuksella pyritään varmistamaan, että sihteeristö avustaa sekä investointikomiteaa että 

johtokuntaa sihteeristölle kuuluvissa ja hallinnollisissa tehtävissä Johtokunta hyväksyy 

sihteeristön työjärjestyksen ja laatii järjestelyt sen tehtävistä huolehtimiseksi. 

 

Tarkistus  654 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 2 kohta – 6 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Komissio hyväksyy investointikomitean 

työjärjestyksen ja huolehtii sen 

sihteeristötehtävistä. 

Komissio hyväksyy investointikomitean 

työjärjestyksen ja johtaa sen 

sihteeristötehtäviä. 

Or. en 
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Tarkistus  655 

Sander Loones 

 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 2 kohta – 6 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Komissio hyväksyy investointikomitean 

työjärjestyksen ja huolehtii sen 

sihteeristötehtävistä. 

Komissio hyväksyy investointikomitean 

työjärjestyksen ja EKP huolehtii sen 

sihteeristötehtävistä. 

Or. en 

 

Tarkistus  656 

Miguel Viegas 

 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 3 kohta – 1 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Investointikomitean jäsenten on komitean 

toimintaan osallistuessaan hoidettava 

tehtävänsä puolueettomasti ja yksinomaan 

InvestEU-rahaston edun mukaisesti. He 

eivät saa pyytää eivätkä ottaa vastaan 

ohjeita toteutuskumppaneilta, unionin 

toimielimiltä, jäsenvaltioilta taikka muulta 

julkiselta tai yksityiseltä elimeltä. 

Investointikomitean asiantuntijoiden on 

komitean toimintaan osallistuessaan 

hoidettava tehtävänsä puolueettomasti ja 

yksinomaan InvestEU-rahaston edun 

mukaisesti. He eivät saa pyytää eivätkä 

ottaa vastaan ohjeita toteutuskumppaneilta, 

unionin toimielimiltä, jäsenvaltioilta taikka 

muulta julkiselta tai yksityiseltä elimeltä. 

Or. pt 

 

Tarkistus  657 

Esther de Lange 

 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 3 kohta – 2 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Investointikomitean kaikkien jäsenten 

ansioluettelot ja ilmoitukset taloudellisista 

sidonnaisuuksista on julkistettava, ja ne on 

pidettävä jatkuvasti ajan tasalla. Kunkin 

Investointikomitean kaikkien jäsenten 

ansioluettelot ja ilmoitukset taloudellisista 

sidonnaisuuksista on julkistettava, ja ne on 

pidettävä jatkuvasti ajan tasalla. Kunkin 
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investointikomitean jäsenen on ilmoitettava 

komissiolle viipymättä kaikki tiedot, jotka 

ovat tarpeen jatkuvan 

eturistiriidattomuuden selvittämiseksi. 

investointikomitean jäsenen on ilmoitettava 

komissiolle ja ohjauskomitealle viipymättä 

kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen jatkuvan 

eturistiriidattomuuden selvittämiseksi. 

Or. en 

 

Tarkistus  658 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 3 kohta – 2 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Investointikomitean kaikkien jäsenten 

ansioluettelot ja ilmoitukset taloudellisista 

sidonnaisuuksista on julkistettava, ja ne on 

pidettävä jatkuvasti ajan tasalla. Kunkin 

investointikomitean jäsenen on ilmoitettava 

komissiolle viipymättä kaikki tiedot, jotka 

ovat tarpeen jatkuvan 

eturistiriidattomuuden selvittämiseksi. 

Investointikomitean kaikkien jäsenten 

ansioluettelot ja ilmoitukset taloudellisista 

sidonnaisuuksista on julkistettava, ja ne on 

pidettävä jatkuvasti ajan tasalla. Kunkin 

investointikomitean jäsenen on ilmoitettava 

komissiolle ja johtokunnalle viipymättä 

kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen jatkuvan 

eturistiriidattomuuden selvittämiseksi. 

Or. en 

Perustelu 

Selvennetään mietintöluonnoksen mukaisesti. 

 

Tarkistus  659 

Eva Kaili 

 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 3 kohta – 3 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Komissio voi poistaa jäsenen tehtävistään, 

jos tämä ei noudata tässä kohdassa 

säädettyjä vaatimuksia, tai muista 

asianmukaisesti perustelluista syistä. 

Johtokunta voi poistaa jäsenen 

tehtävistään, jos tämä ei noudata tässä 

kohdassa säädettyjä vaatimuksia, tai muista 

asianmukaisesti perustelluista syistä. 

Or. en 
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Tarkistus  660 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 3 kohta – 3 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Komissio voi poistaa jäsenen tehtävistään, 

jos tämä ei noudata tässä kohdassa 

säädettyjä vaatimuksia, tai muista 

asianmukaisesti perustelluista syistä. 

Johtokunta voi poistaa jäsenen 

tehtävistään, jos tämä ei noudata tässä 

kohdassa säädettyjä vaatimuksia, tai muista 

asianmukaisesti perustelluista syistä. 

Or. en 

Perustelu 

Selvennetään mietintöluonnoksen mukaisesti. 

 

Tarkistus  661 

Eva Kaili 

 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 3 kohta – 3 a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 EKP järjestää sihteeristön, jonka 

tehtävänä on tukea InvestEU:n 

investointikomiteaa ja jonka tehtävien 

huolehtimisesta sovitaan tämän asetuksen 

19 artiklan 2 kohdan mukaisesti. 

Or. en 

 

Tarkistus  662 

Barbara Kappel 

 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 3 kohta – 3 a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 
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 EKP järjestää sihteeristön, jonka 

tehtävänä on tukea InvestEU:n 

investointikomiteaa ja jonka tehtävien 

huolehtimisesta sovitaan tämän asetuksen 

19 artiklan 2 kohdan mukaisesti. 

Or. en 

 

Tarkistus  663 

Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 4 kohta – 1 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Toimiessaan tämän artiklan mukaisesti 

investointikomitealla on oltava tukenaan 

toteutuskumppaneiden toimittamat 

asiakirjat ja kaikki muut asiakirjat, joita se 

pitää merkityksellisinä. 

Toteutuskumppanin tekemät 

hankearvioinnit eivät sido 

investointikomiteaa sen suhteen, 

katetaanko rahoitus- tai investointitoimi 

EU:n takuulla. 

Toimiessaan tämän artiklan mukaisesti 

investointikomitealla on oltava tukenaan 

toteutuskumppaneiden toimittamat 

asiakirjat ja kaikki muut asiakirjat, joita se 

pitää merkityksellisinä. 

Toteutuskumppanin toimittama tulostaulu 

ei sido investointikomiteaa sen suhteen, 

katetaanko rahoitus- tai investointitoimi 

EU:n takuulla. Investointikomitean 

puheenjohtaja kutsuu asiaankuuluvien 

toteutuskumppaneiden edustajat 

esittelemään tulostaulun, ja nämä 

edustajat vastaavat investointikomitean 

jäsenten esittämiin kysymyksiin. 

Or. en 

 

Tarkistus  664 

Eva Kaili 

 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 4 kohta – 1 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Toimiessaan tämän artiklan mukaisesti 

investointikomitealla on oltava tukenaan 

toteutuskumppaneiden toimittamat 

Toimiessaan tämän artiklan mukaisesti 

investointikomitealla on oltava tukenaan 

toteutuskumppaneiden toimittamat 
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asiakirjat ja kaikki muut asiakirjat, joita se 

pitää merkityksellisinä. 

Toteutuskumppanin tekemät 

hankearvioinnit eivät sido 

investointikomiteaa sen suhteen, 

katetaanko rahoitus- tai investointitoimi 

EU:n takuulla. 

asiakirjat ja kaikki muut asiakirjat, joita se 

pitää merkityksellisinä. 

Toteutuskumppanin tarjoama tulostaulu ei 

sido investointikomiteaa sen suhteen, 

katetaanko rahoitus- tai investointitoimi 

EU:n takuulla. Investointikomitean 

puheenjohtaja kutsuu asiaankuuluvien 

toteutuskumppaneiden edustajat 

esittelemään tulostaulun, ja nämä 

edustajat vastaavat investointikomitean 

jäsenten esittämiin kysymyksiin. 

Or. en 

 

Tarkistus  665 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 4 kohta – 1 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Toimiessaan tämän artiklan mukaisesti 

investointikomitealla on oltava tukenaan 

toteutuskumppaneiden toimittamat 

asiakirjat ja kaikki muut asiakirjat, joita se 

pitää merkityksellisinä. 

Toteutuskumppanin tekemät 

hankearvioinnit eivät sido 

investointikomiteaa sen suhteen, 

katetaanko rahoitus- tai investointitoimi 

EU:n takuulla. 

Toimiessaan tämän artiklan mukaisesti 

investointikomitealla on oltava tukenaan 

komission johtama ja investointikomitean 

puheenjohtajalle vastuussa oleva 

sihteeristö. Sihteeristön on tarkistettava 

toteutuskumppaneiden toimittamien 

asiakirjojen täydellisyys ja varmistettava, 

että niihin sisältyy vakiomuotoinen 

pyyntölomake, tulostaulu ja kaikki muut 

asiakirjat, joita se pitää merkityksellisinä 

Investointikomitea voi pyytää 

toteutuskumppanilta selvennystä joko 

kokouksissaan tai pyytämällä 

toimittamaan lisätietoja seuraavaan 

kokoukseen. Toteutuskumppanin tekemät 

hankearvioinnit eivät sido 

investointikomiteaa sen suhteen, 

katetaanko rahoitus- tai investointitoimi 

EU:n takuulla. 

Or. en 
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Tarkistus  666 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 4 kohta – 2 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Investointikomitean on käytettävä 

ehdotusten arvioimisessa ja tarkistamisessa 

18 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 

indikaattoritulostaulua. 

Investointikomitean on käytettävä 

ehdotusten arvioimisessa ja tarkistamisessa 

17 b artiklassa (uusi) tarkoitettua 

indikaattoritulostaulua. 

Or. en 

 

Tarkistus  667 

Miguel Viegas 

 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 4 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 4 a. Investointikomitean on 

varmistettava, että investoinnit jakautuvat 

maille ja alueille oikeudenmukaisesti ja 

tasapainoisesti ja taata tällä tavoin, että 

edistetään taloudellista, sosiaalista ja 

alueellista koheesiota. 

Or. pt 

Tarkistus  668 

Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 5 kohta – 1 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Investointikomitean päätelmät on 

hyväksyttävä kaikkein jäsenten 

yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten 

mennessä tasan investointikomitean 

puheenjohtajan ääni ratkaisee. 

Investointikomitean päätelmät on 

hyväksyttävä kaikkien jäsenten 

yksinkertaisella enemmistöllä, jos 

yksinkertainen enemmistö sisältää 

vähintään yhden kunkin 

politiikkaikkunan kahdesta 
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asiantuntijasta. Äänten mennessä tasan 

investointikomitean puheenjohtajan ääni 

ratkaisee. 

Or. en 

 

Tarkistus  669 

Luigi Morgano 

 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 5 kohta – 1 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Investointikomitean päätelmät on 

hyväksyttävä kaikkein jäsenten 

yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten 

mennessä tasan investointikomitean 

puheenjohtajan ääni ratkaisee. 

Investointikomitean päätelmät on 

hyväksyttävä kaikkien jäsenten 

yksinkertaisella enemmistöllä, joka 

sisältää vähintään yhden kyseisen 

politiikkaikkunan asiantuntijan. Äänten 

mennessä tasan investointikomitean 

puheenjohtajan ääni ratkaisee. 

Or. en 

 

Tarkistus  670 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 5 kohta – 2 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Investointikomitean päätelmien, joissa 

hyväksytään rahoitus- tai investointitoimen 

tukeminen EU:n takuulla, on oltava 

julkisesti saatavilla, ja niiden on 

sisällettävä hyväksynnän perustelut. 

Julkistetut päätelmät eivät saa sisältää 

kaupallisesti arkaluonteisia tietoja. 

Investointikomitean päätelmien, joissa 

hyväksytään rahoitus- tai investointitoimen 

tukeminen EU:n takuulla, on oltava 

julkisesti saatavilla, ja niiden on 

sisällettävä hyväksynnän perustelut, 

sovelletut arviointiperusteet sekä 

indikaattoritulostaulu. Erityistä huomiota 

olisi kiinnitettävä täydentävyysperusteen 

noudattamiseen. 

Or. en 
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Tarkistus  671 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 5 kohta – 2 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Investointikomitean päätelmien, joissa 

hyväksytään rahoitus- tai investointitoimen 

tukeminen EU:n takuulla, on oltava 

julkisesti saatavilla, ja niiden on 

sisällettävä hyväksynnän perustelut. 

Julkistetut päätelmät eivät saa sisältää 

kaupallisesti arkaluonteisia tietoja. 

Investointikomitean päätelmien, joissa 

hyväksytään rahoitus- tai investointitoimen 

tukeminen EU:n takuulla, on oltava 

julkisesti saatavilla, ja niiden on 

sisällettävä hyväksynnän perustelut. 

Julkistetut päätelmät eivät saa sisältää 

kaupallisesti arkaluonteisia tietoja, jotka 

kuitenkin on asetettava pyynnöstä 

Euroopan parlamentin jäsenten ja 

poliittisten ryhmien henkilöstön saataville 

suojatussa lukusalissa. 

Or. en 

 

Tarkistus  672 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 5 kohta – 2 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Investointikomitean päätelmien, joissa 

hyväksytään rahoitus- tai investointitoimen 

tukeminen EU:n takuulla, on oltava 

julkisesti saatavilla, ja niiden on 

sisällettävä hyväksynnän perustelut. 

Julkistetut päätelmät eivät saa sisältää 

kaupallisesti arkaluonteisia tietoja. 

Investointikomitean päätelmien, joissa 

hyväksytään rahoitus- tai investointitoimen 

tukeminen EU:n takuulla, on oltava 

julkisesti saatavilla, ja niiden on 

sisällettävä hyväksynnän perustelut. 

Julkistetut päätelmät eivät saa sisältää 

kaupallisesti arkaluonteisia tietoja. 

Päätelmät, joissa tukeminen EU:n 

takuulla evätään, on asetettava kyseisen 

toteutuskumppanin saataville. 

Or. en 
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Tarkistus  673 

Luigi Morgano 

 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 5 kohta – 2 a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 Päätelmät, joissa tukeminen EU:n 

takuulla evätään, on asetettava kyseisen 

toteutuskumppanin saataville. 

Or. en 

 

Tarkistus  674 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 5 kohta – 3 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Tulostaulun on oltava julkisesti saatavilla, 

kun rahoitus- tai investointitoimi tai 

alahanke, jos on sellaisesta kyse, on 

allekirjoitettu. Julkistettu tulostaulu ei saa 

sisältää kaupallisesti arkaluonteisia 

tietoja tai henkilötietoja, joita unionin 

tietosuojasääntöjen mukaan ei saa 

julkistaa. 

Tulostaulun on oltava julkisesti saatavilla, 

kun rahoitus- tai investointitoimi tai 

alahanke on allekirjoitettu. 

Or. en 

 

Tarkistus  675 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 5 kohta – 3 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Tulostaulun on oltava julkisesti saatavilla, Tulostaulun on oltava julkisesti saatavilla 
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kun rahoitus- tai investointitoimi tai 

alahanke, jos on sellaisesta kyse, on 

allekirjoitettu. Julkistettu tulostaulu ei saa 

sisältää kaupallisesti arkaluonteisia tietoja 

tai henkilötietoja, joita unionin 

tietosuojasääntöjen mukaan ei saa julkistaa. 

ennen investointitoimen hyväksymistä. 

Julkistettu tulostaulu ei saa sisältää 

kaupallisesti arkaluonteisia tietoja, jotka 

kuitenkin on asetettava pyynnöstä 

Euroopan parlamentin jäsenten ja 

poliittisten ryhmien henkilöstön saataville 

suojatussa lukusalissa, tai henkilötietoja, 

joita unionin tietosuojasääntöjen mukaan ei 

saa julkistaa. 

Or. en 

 

Tarkistus  676 

Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 5 kohta – 3 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Tulostaulun on oltava julkisesti saatavilla, 

kun rahoitus- tai investointitoimi tai 

alahanke, jos on sellaisesta kyse, on 

allekirjoitettu. Julkistettu tulostaulu ei saa 

sisältää kaupallisesti arkaluonteisia tietoja 

tai henkilötietoja, joita unionin 

tietosuojasääntöjen mukaan ei saa julkistaa. 

Tulostaulun on oltava julkisesti saatavilla 

ennen kuin rahoitus- tai investointitoimi 

tai alahanke on hyväksytty. Julkistettu 

tulostaulu ei saa sisältää kaupallisesti 

arkaluonteisia tietoja tai henkilötietoja, 

joita unionin tietosuojasääntöjen mukaan ei 

saa julkistaa. 

Or. en 

 

Tarkistus  677 

Eva Kaili 

 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 5 kohta – 3 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Tulostaulun on oltava julkisesti saatavilla, 

kun rahoitus- tai investointitoimi tai 

alahanke, jos on sellaisesta kyse, on 

allekirjoitettu. Julkistettu tulostaulu ei saa 

sisältää kaupallisesti arkaluonteisia tietoja 

tai henkilötietoja, joita unionin 

Tulostaulun on oltava julkisesti saatavilla, 

kun rahoitus- tai investointitoimi tai 

alahanke, jos on sellaisesta kyse, on 

allekirjoitettu. Julkistettu tulostaulu ei saa 

sisältää kaupallisesti arkaluonteisia tietoja 

tai henkilötietoja, joita unionin 
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tietosuojasääntöjen mukaan ei saa julkistaa. tietosuojasääntöjen mukaan ei saa julkistaa. 

Sen olisi sisällettävä vuosittain hylättyjen 

hankkeiden suhde hyväksyttyihin 

hankkeisiin jäsenvaltioittain. Kunkin 

hankkeen hyväksymis- tai 

hylkäämisperusteet olisi esitettävä.  

Or. en 

 

Tarkistus  678 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 5 kohta – 4 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

EU:n takuun käytön epäämistä koskevat 
investointikomitean päätelmät toimitetaan 

kaksi kertaa vuodessa Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle tiukkoja 

luottamuksellisuusvaatimuksia noudattaen. 

Investointikomitean päätelmät, 

sovellettavat kriteerit ja 

investointikomiteaan liittyvät 

tulostauluindikaattorit toimitetaan kaksi 

kertaa vuodessa Euroopan parlamentille, 

neuvostolle ja jäsenvaltioille, jotka 

osallistuvat InvestEU-ohjelmaan, sekä 

luettelo kaikista päätelmistä ja päätöksiin 

liittyvistä tulostauluista, tiukkoja 

luottamuksellisuusvaatimuksia noudattaen. 

Or. en 

 

Tarkistus  679 

Thierry Cornillet 

 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 6 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

6. Jos investointikomiteaa pyydetään 

hyväksymään EU:n takuun käyttö rahoitus- 

tai investointitoimessa, joka on väline, 

ohjelma tai rakenne, jolla on alahankkeita, 

hyväksynnän on koskettava myös 

alahankkeita, ellei investointikomitea 

6. Jos investointikomiteaa pyydetään 

hyväksymään EU:n takuun käyttö rahoitus- 

tai investointitoimessa, joka on väline, 

ohjelma tai rakenne, jolla on alahankkeita, 

hyväksynnän on koskettava myös 

alahankkeita. 
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päätä pidättää itsellään oikeutta hyväksyä 

ne erikseen. 

Or. fr 

Perustelu 

Jotta voidaan asettaa etusijalle investointihankkeiden määrä ja laatu volyymin sijaan, on 

tärkeää huolehtia kunnollisesta takuun hoitamisesta sen jälkeen, kun investointikomitea on 

hyväksynyt hanke-ehdotuksen, niin ettei pieniä yksittäisiä hankkeita tarvitse esittää 

uudelleenkäsittelyyn, kun otetaan huomioon, että hankkeen hyväksymismenettely on pitkä jo 

itsessään. 

Tarkistus  680 

Anne Sander 

 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 6 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

6. Jos investointikomiteaa pyydetään 

hyväksymään EU:n takuun käyttö rahoitus- 

tai investointitoimessa, joka on väline, 

ohjelma tai rakenne, jolla on alahankkeita, 

hyväksynnän on koskettava myös 

alahankkeita, ellei investointikomitea 

päätä pidättää itsellään oikeutta hyväksyä 

ne erikseen. 

6. Jos investointikomiteaa pyydetään 

hyväksymään EU:n takuun käyttö rahoitus- 

tai investointitoimessa, joka on väline, 

ohjelma tai rakenne, jolla on alahankkeita, 

hyväksynnän on koskettava myös 

alahankkeita. 

Or. en 

 

Tarkistus  681 

Luigi Morgano 

 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 6 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

6. Jos investointikomiteaa pyydetään 

hyväksymään EU:n takuun käyttö rahoitus- 

tai investointitoimessa, joka on väline, 

ohjelma tai rakenne, jolla on alahankkeita, 

hyväksynnän on koskettava myös 

alahankkeita, ellei investointikomitea 

6. Jos investointikomiteaa pyydetään 

hyväksymään EU:n takuun käyttö rahoitus- 

tai investointitoimessa, joka on väline, 

ohjelma tai rakenne, jolla on alahankkeita, 

hyväksynnän on koskettava myös 

alahankkeita. 
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päätä pidättää itsellään oikeutta hyväksyä 

ne erikseen. 

Or. en 

 

Tarkistus  682 

Eva Kaili 

 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 6 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 6 a. Investointikomiteoiden virallinen 

toiminta alkaa vasta kun niiden jäsenet 

on kokonaisuudessaan nimitetty ja ilman 

väliaikaista sopimusta. Jos esimerkiksi 

investointikomiteoiden jäsenten 

tarjouspyyntö on esitetty kolmeksi 

vuodeksi, investointikomitean jäsenten 

allekirjoittamien sopimusten ei tulisi olla 

kolmea vuotta lyhempiä. 

Or. en 

 

Tarkistus  683 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Ehdotus asetukseksi 

20 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 Komissio hallinnoi InvestEU-

neuvontakeskusta tiiviissä yhteistyössä 

pääasiallisen toteutuskumppanin EIP-

ryhmän kanssa ja muiden 

toteutuskumppaneiden kanssa 

koordinoiden, jotta varmistetaan 

tehokkuus, synergiavaikutus ja tukien 

tosiasiallinen maantieteellinen kattavuus 

kaikkialla unionin alueella samalla kun 

otetaan asianmukaisesti huomioon tähän 

liittyvät olemassa olevat rakenteet ja tällä 
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hetkellä tehtävä työ. 

Or. en 

Perustelu 

Tarkistuksella selvennetään, että komission olisi hallinnoitava InvestEU-neuvontakeskusta 

tiiviissä yhteistyössä pääasiallisen toteutuskumppanin EIP-ryhmän kanssa ja muiden 

toteutuskumppaneiden kanssa koordinoiden, jotta varmistetaan tehokkuus, synergiavaikutus 

ja tukien tosiasiallinen maantieteellinen kattavuus kaikkialla unionin alueella samalla kun 

otetaan asianmukaisesti huomioon tähän liittyvät olemassa olevat rakenteet ja tällä hetkellä 

tehtävä työ, kuten InvestEU-neuvontakeskus. 

 

Tarkistus  684 

Barbara Kappel 

 

Ehdotus asetukseksi 

20 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 Euroopan investointipankki johtaa 

yhteistyössä EIP-ryhmän kanssa 

InvestEU-neuvontakeskusta komission 

puolesta ja tiiviissä yhteistyössä tämän 

kanssa. 

Or. en 

 

Tarkistus  685 

Ivana Maletić 

 

Ehdotus asetukseksi 

20 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 Komissio hallinnoi InvestEU-

neuvontakeskusta yhteistyössä 

toteutuskumppaneiden ja muiden 

markkinatoimijoiden, kuten 

avustajajärjestöjen, kanssa. 

Or. en 
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Tarkistus  686 

Gérard Deprez 

 

Ehdotus asetukseksi 

20 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 Komissio hallinnoi InvestEU-

neuvontakeskusta yhteistyössä EIP-

ryhmän ja muiden toteutuskumppaneiden 

kanssa. 

Or. en 

 

Tarkistus  687 

Eva Kaili 

 

Ehdotus asetukseksi 

20 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 EIP hallinnoi yhteistyössä EIP-ryhmän 

kanssa InvestEU-neuvontakeskusta 

komission puolesta ja tiiviissä yhteistyössä 

tämän kanssa. 

Or. en 

 

Tarkistus  688 

Ivana Maletić 

 

Ehdotus asetukseksi 

20 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 Siihen sisältyy hyväntekeväisyyteen tai 

hyväntekeväisyyteen keskittyviin 

riskirahastoihin perustuva lähde 

(”yhteistyöalusta”), joka tarjoaa ohjausta 

ja tukea paitsi takuujärjestelmän alalla 
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myös hyvin monenlaisten hankkeiden 

toteuttajien, mahdollisten sijoittajien 

sosiaalisen innovoinnin ekosysteemin ja 

EU:n toimielinten välisten 

yhteistyömahdollisuuksien alalla. 

Or. en 

 

Tarkistus  689 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

20 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 InvestEU-neuvontakeskuksen on 

annettava neuvontaa alueellisella ja 

paikallisella tasolla ilmastoon, 

ympäristöön ja yhteiskuntaan 

vaikuttavien hankkeiden edistämiseksi ja 

energiatehokkuus etusijalle -periaatteen 

mukaisesti. Tällaisen tuen olisi 

sisällettävä myös viestintää ja hankkeiden 

kehittämistä tukeva komponentti, jotta 

parannetaan valmiuksia kehittää kestäviä 

hankkeita ja koota pienempiä hankkeita 

suuremmiksi hankkeiksi. 

Or. en 

 

Tarkistus  690 

Eva Kaili 

 

Ehdotus asetukseksi 

20 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 Neuvontakeskus perustuu kokemuksiin, 

joita on jo kerätty ESIR-rahaston 

InvestEU-neuvontakeskuksesta. EKP 

vastaa sen toiminnasta, koordinoinnista ja 
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johtamisesta. 

Or. en 

 

Tarkistus  691 

Siegfried Mureşan 

 

Ehdotus asetukseksi 

20 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Komissio hallinnoi InvestEU-

neuvontakeskusta yhteistyössä EIP-

ryhmän ja muiden toteutuskumppaneiden 

kanssa. 

Or. en 

 

Tarkistus  692 

Eva Kaili 

 

Ehdotus asetukseksi 

20 artikla – 2 kohta – b alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

b) hankkeiden toteuttajien 

avustaminen tarvittaessa hankkeiden 

kehittämiseksi siten, että ne täyttävät 3, 7 ja 

11 artiklassa säädetyt tavoitteet ja 

tukikelpoisuusperusteet, ja pienimuotoisten 

hankkeiden yhteenliittymien kehittämisen 

helpottaminen; tällainen apu ei kuitenkaan 

ennalta rajoita investointikomitean 

päätelmiä tällaisten hankkeiden 

tukemisesta EU:n takuulla; 

b) hankkeiden toteuttajien 

avustaminen tarvittaessa hankkeiden 

kehittämiseksi siten, että ne täyttävät 3, 7 ja 

11 artiklassa säädetyt tavoitteet ja 

tukikelpoisuusperusteet, ja pienimuotoisten 

hankkeiden yhteenliittymien kehittämisen 

helpottaminen, sekä investointialustojen 

kehityksessä avustaminen siten, että 

tarjotaan oikeudellista tukea ja 

tarvittaessa vakiomuotoinen malli 

investointijärjestelyä koskevaa sopimusta 

varten; tällainen apu ei kuitenkaan ennalta 

rajoita investointikomitean päätelmiä 

tällaisten hankkeiden tukemisesta EU:n 

takuulla; 

Or. en 
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Tarkistus  693 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Ehdotus asetukseksi 

20 artikla – 2 kohta - e alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

e) investointijärjestelyjen, ja erityisesti 

useita jäsenvaltioita käsittävien 

rajatylittävien investointijärjestelyjen, 

perustamista koskevan proaktiivisen 

neuvonnan tarjoaminen; 

e) investointijärjestelyjen, ja erityisesti 

pieniä ja keskisuuria hankkeita yhdessä 

tai useammassa jäsenvaltiossa 

aihekohtaisesti tai alueittain yhteen 

niputtavien investointijärjestelyjen, 

perustamista koskevan proaktiivisen 

neuvonnan tarjoaminen; 

Or. en 

 

Tarkistus  694 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Ehdotus asetukseksi 

20 artikla – 2 kohta - e alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

e) investointijärjestelyjen, ja erityisesti 

useita jäsenvaltioita käsittävien 

rajatylittävien investointijärjestelyjen, 

perustamista koskevan proaktiivisen 

neuvonnan tarjoaminen; 

e) investointijärjestelyjen, ja erityisesti 

useita jäsenvaltioita ja/tai alueita 

käsittävien rajatylittävien ja 

makroalueellisten investointijärjestelyjen, 

perustamista koskevan proaktiivisen 

neuvonnan tarjoaminen, tarvittaessa 

paikallisen edustuksen avulla; 

Or. en 

Perustelu 

ESIR-asetuksen mukaisesti tarkistuksella varmistetaan, että InvestEU-neuvontakeskus tarjoaa 

investointijärjestelyjen, ja erityisesti useita jäsenvaltioita ja/tai alueita käsittävien 

rajatylittävien ja makroalueellisten investointijärjestelyjen, perustamista koskevaa 

proaktiivista neuvontaa. 
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Tarkistus  695 

Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

20 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 e a) unionin talousarviosta tai muista 

lähteistä rahoitettavien avustusten tai 

rahoitusvälineiden helpottaminen ja 

tukeminen EU:n välineiden välisen 

synergiavaikutusten ja täydentävyyden 

vahvistamiseksi ja InvestEU-ohjelman 

vipuvaikutuksen ja muun vaikutuksen 

maksimoimiseksi; 

Or. en 

 

Tarkistus  696 

Luigi Morgano 

 

Ehdotus asetukseksi 

20 artikla – 2 kohta – f alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

f) organisatoristen valmiuksien, 

taitojen ja prosessien kehittämiseen ja 

organisaatioiden investointivalmiuden 

nopeuttamiseen tähtäävien toimien 

tukeminen, jotta hankkeiden toteuttajat ja 

viranomaiset voivat kehittää 

investointihankejatkumoita ja hallinnoida 

hankkeita ja rahoituksenvälittäjät toteuttaa 

rahoitus- ja investointitoimia sellaisten 

yhteisöjen hyväksi, joilla on vaikeuksia 

saada rahoitusta, muun muassa tukemalla 

riskinarviointikyvyn kehittämistä tai 

sektorikohtaista osaamista. 

f) organisatoristen valmiuksien, 

taitojen ja prosessien kehittämiseen ja 

organisaatioiden investointivalmiuden 

nopeuttamiseen tähtäävien toimien 

tukeminen, jotta hankkeiden toteuttajat ja 

viranomaiset voivat kehittää 

investointihankejatkumoita ja hallinnoida 

hankkeita ja rahoituksenvälittäjät toteuttaa 

rahoitus- ja investointitoimia sellaisten 

yhteisöjen hyväksi, joilla on vaikeuksia 

saada rahoitusta, muun muassa tukemalla 

riskinarviointikyvyn kehittämistä tai 

sektorikohtaista osaamista, kiinnittäen 

erityistä huomiota kulttuurialaan ja 

luoviin aloihin. 

Or. en 
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Tarkistus  697 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Ehdotus asetukseksi 

20 artikla – 2 kohta – f a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 f a) ennakoivan neuvonnan 

tarjoaminen startup-yrityksille esimerkiksi 

silloin, kun pyritään suojaamaan niiden 

tutkimus- ja innovointi-investointeja 

immateriaalioikeuksilla, kuten patenteilla. 

Or. en 

Perustelu 

InvestEU-neuvontakeskuksen olisi tarjottava neuvontaa pienille hankkeille ja startup-

yrityshankkeille esimerkiksi silloin, kun startup-yritys pyrkii suojaamaan tutkimus- ja 

innovointi-investointejaan immateriaalioikeuksilla, kuten patenteilla. 

 

Tarkistus  698 

Sander Loones 

 

Ehdotus asetukseksi 

20 artikla – 2 kohta – f a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 f a) kaikkien investointisuuntaviivoja 

ja niiden tulkintaa koskevien saatavilla 

olevien lisätietojen toimittaminen 

viranomaisille ja hankkeiden toteuttajille. 

Or. en 

 

Tarkistus  699 

Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

20 artikla – 3 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 



 

AM\1168409FI.docx 75/130 PE630.411v01-00 

 FI 

3. InvestEU-neuvontakeskuksen on 

oltava hankkeiden julkisten ja yksityisten 

toteuttajien ja rahoituksenvälittäjien ja 

muiden välittäjien käytettävissä. 

3. InvestEU-neuvontakeskuksen on 

oltava hankkeiden julkisten ja yksityisten 

toteuttajien, kuten kansallisten 

kehityspankkien, investointijärjestelyjen, 

pk- ja startup-yritysten, viranomaisten ja 

rahoituksenvälittäjien ja muiden välittäjien 

käytettävissä. 

Or. en 

 

Tarkistus  700 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Ehdotus asetukseksi 

20 artikla – 4 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

4. Edellä 2 kohdassa tarkoitetuista 

palveluista voidaan periä maksuja, joilla 

katetaan osa kyseisten palvelujen 

tarjoamisesta aiheutuvista kustannuksista. 

4. Edellä 2 kohdassa tarkoitetuista 

palveluista voidaan periä maksuja, joilla 

katetaan osa kyseisten palvelujen 

tarjoamisesta aiheutuvista kustannuksista, 

paitsi julkisille toteuttajille ja hyötyä 

tavoittelemattomille organisaatioille 

tarjottavista palveluista, joista ei peritä 

maksua. Pk-yrityksille tarjottavasta 

teknisestä tuesta perittävät maksut saavat 

olla enintään yhden kolmanneksen niille 

tarjottavien palvelujen todellisista 

kustannuksista. 

Or. en 

 

Tarkistus  701 

Alfred Sant 

 

Ehdotus asetukseksi 

20 artikla – 4 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

4. Edellä 2 kohdassa tarkoitetuista 

palveluista voidaan periä maksuja, joilla 

katetaan osa kyseisten palvelujen 

4. Edellä 2 kohdassa tarkoitetuista 

palveluista voidaan periä maksuja, joilla 

katetaan osa kyseisten palvelujen 
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tarjoamisesta aiheutuvista kustannuksista. tarjoamisesta aiheutuvista kustannuksista. 

Näiden maksujen on oltava oikeassa 

suhteessa rahoituksen saantia koskeviin 

mahdollisuuksiin nähden. 

Or. en 

 

Tarkistus  702 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

20 artikla – 4 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

4. Edellä 2 kohdassa tarkoitetuista 

palveluista voidaan periä maksuja, joilla 

katetaan osa kyseisten palvelujen 

tarjoamisesta aiheutuvista kustannuksista. 

4. Edellä 2 kohdassa tarkoitetuista 

palveluista voidaan periä kohtuullisia 

maksuja, joilla katetaan osa kyseisten 

palvelujen tarjoamisesta aiheutuvista 

kustannuksista. 

Or. en 

 

Tarkistus  703 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Ehdotus asetukseksi 

20 artikla – 5 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

5. Jotta 1 kohdassa tarkoitettu tavoite 

voidaan saavuttaa ja jotta 

neuvontapalvelujen tarjoamista voidaan 

helpottaa, InvestEU-neuvontakeskus 

hyödyntää komission ja 

toteutuskumppaneiden asiantuntemusta. 

5. Jotta 1 kohdassa tarkoitettu tavoite 

voidaan saavuttaa ja jotta 

neuvontapalvelujen tarjoamista voidaan 

helpottaa, InvestEU-neuvontakeskus 

hyödyntää komission, EIP-ryhmän ja 

muiden toteutuskumppaneiden 

asiantuntemusta. 

Or. en 
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Tarkistus  704 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Ehdotus asetukseksi 

20 artikla – 6 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

6. InvestEU-neuvontakeskuksella on 

tarvittaessa oltava paikallinen edustus. 

Paikallinen edustus on perustettava 

erityisesti jäsenvaltioissa tai alueilla, joilla 

on vaikeuksia InvestEU-hankkeiden 

kehittämisessä. InvestEU-neuvontakeskus 
avustaa tiedon siirrossa alueelliselle ja 

paikalliselle tasolle, jotta voidaan kehittää 

1 kohdassa tarkoitettuun tukeen liittyviä 

alueellisia ja paikallisia valmiuksia ja 

asiantuntemusta. 

6. Invest EU-neuvontakeskus avustaa 

tiedon siirrossa alueelliselle ja paikalliselle 

tasolle paikallisen tilanteen huomioon 

ottaen, jotta voidaan kehittää 1 kohdassa 

tarkoitettuun tukeen liittyviä alueellisia ja 

paikallisia valmiuksia ja asiantuntemusta. 

Invest EU-neuvontakeskuksella voi olla 

paikallinen edustus kussakin 

jäsenvaltiossa ja alueilla, joilla on 

jatkuvia vaikeuksia Invest EU-

hankkeiden kehittämisessä. 

Jälkimmäisessä tapauksessa tämä 

paikallinen edustus keskittyy vahvasti 

kestävän 

paikallisen/alueellisen/kansallisen 

neuvontaympäristön luomiseen. 

Or. en 

 

Tarkistus  705 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Ehdotus asetukseksi 

20 artikla – 6 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

6. InvestEU-neuvontakeskuksella on 

tarvittaessa oltava paikallinen edustus. 

Paikallinen edustus on perustettava 

erityisesti jäsenvaltioissa tai alueilla, joilla 

on vaikeuksia InvestEU-hankkeiden 

kehittämisessä. InvestEU-neuvontakeskus 

avustaa tiedon siirrossa alueelliselle ja 

paikalliselle tasolle, jotta voidaan kehittää 

1 kohdassa tarkoitettuun tukeen liittyviä 

alueellisia ja paikallisia valmiuksia ja 

asiantuntemusta. 

6. InvestEU-neuvontakeskuksella on 

oltava paikallinen edustus kussakin 

jäsenvaltiossa ja alueilla, joilla on 

vaikeuksia InvestEU-hankkeiden 

kehittämisessä. InvestEU-neuvontakeskus 

avustaa tiedon siirrossa alueelliselle ja 

paikalliselle tasolle, jotta voidaan kehittää 

1 kohdassa tarkoitettuun tukeen liittyviä 

alueellisia ja paikallisia valmiuksia ja 

asiantuntemusta ja toteuttaa ja mukauttaa 

pieniä hankkeita. Komissio allekirjoittaa 
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erilliset sopimukset rahoituslaitosten tai 

muiden välittäjien kanssa, jotta ne 

nimetään neuvontakeskuskumppaneiksi 

ja jotta niille annetaan tehtäväksi 

InvestEU-neuvontakeskuksen toteutus 

paikan päällä. InvestEU-

neuvontakeskuksella on oltava 

paikallinen edustus kussakin 

osallistuvassa jäsenvaltiossa ja kullakin 

alueella etenkin, jos niillä on vaikeuksia 

InvestEU-hankkeiden kehittämisessä. 

Or. en 

 

Tarkistus  706 

Barbara Kappel 

 

Ehdotus asetukseksi 

20 artikla – 6 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

6. InvestEU-neuvontakeskuksella on 

tarvittaessa oltava paikallinen edustus. 

Paikallinen edustus on perustettava 

erityisesti jäsenvaltioissa tai alueilla, joilla 

on vaikeuksia InvestEU-hankkeiden 

kehittämisessä. InvestEU-neuvontakeskus 

avustaa tiedon siirrossa alueelliselle ja 

paikalliselle tasolle, jotta voidaan kehittää 

1 kohdassa tarkoitettuun tukeen liittyviä 

alueellisia ja paikallisia valmiuksia ja 

asiantuntemusta. 

6. InvestEU-neuvontakeskuksella on 

tarvittaessa oltava paikallinen edustus. 

Paikallinen edustus on perustettava 

erityisesti jäsenvaltioissa tai alueilla, joilla 

on vaikeuksia InvestEU-hankkeiden 

kehittämisessä. InvestEU-neuvontakeskus 

avustaa tiedon siirrossa alueelliselle ja 

paikalliselle tasolle, jotta voidaan kehittää 

1 kohdassa tarkoitettuun tukeen liittyviä 

alueellisia ja paikallisia valmiuksia ja 

asiantuntemusta ja toteuttaa ja mukauttaa 

pieniä hankkeita. Komissio tai EIP 

InvestEU-neuvontakeskuksen johtajana 

allekirjoittavat tarvittaessa erilliset 

sopimukset 

neuvontakeskuskumppaneiden kanssa ja 

virallistavat siten tukensa InvestEU-

neuvontakeskuksen toteutukselle paikan 

päällä.  

Or. en 
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Tarkistus  707 

Eva Kaili 

 

Ehdotus asetukseksi 

20 artikla – 6 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

6. InvestEU-neuvontakeskuksella on 

tarvittaessa oltava paikallinen edustus. 

Paikallinen edustus on perustettava 

erityisesti jäsenvaltioissa tai alueilla, joilla 

on vaikeuksia InvestEU-hankkeiden 

kehittämisessä. InvestEU-neuvontakeskus 

avustaa tiedon siirrossa alueelliselle ja 

paikalliselle tasolle, jotta voidaan kehittää 

1 kohdassa tarkoitettuun tukeen liittyviä 

alueellisia ja paikallisia valmiuksia ja 

asiantuntemusta. 

6. InvestEU-neuvontakeskuksella on 

tarvittaessa oltava paikallinen edustus. 

Paikallinen edustus on perustettava 

erityisesti jäsenvaltioissa tai alueilla, joilla 

on vaikeuksia InvestEU-hankkeiden 

kehittämisessä. InvestEU-neuvontakeskus 

avustaa tiedon siirrossa alueelliselle ja 

paikalliselle tasolle, jotta voidaan kehittää 

1 kohdassa tarkoitettuun tukeen liittyviä 

alueellisia ja paikallisia valmiuksia ja 

asiantuntemusta ja toteuttaa ja mukauttaa 

tällaisia hankkeita. Komissio tai EIP 

InvestEU-neuvontakeskuksen johtajana 

allekirjoittavat tarvittaessa erilliset 

sopimukset 

neuvontakeskuskumppaneiden kanssa ja 

virallistavat siten tukensa InvestEU-

neuvontakeskuksen toteutukselle paikan 

päällä. 

Or. en 

 

Tarkistus  708 

Sander Loones 

 

Ehdotus asetukseksi 

20 artikla – 6 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

6. InvestEU-neuvontakeskuksella on 

tarvittaessa oltava paikallinen edustus. 

Paikallinen edustus on perustettava 

erityisesti jäsenvaltioissa tai alueilla, joilla 

on vaikeuksia InvestEU-hankkeiden 

kehittämisessä. InvestEU-neuvontakeskus 

avustaa tiedon siirrossa alueelliselle ja 

paikalliselle tasolle, jotta voidaan kehittää 

6. InvestEU-neuvontakeskuksella on 

tarvittaessa oltava paikallinen edustus. 

Paikallinen edustus on perustettava 

erityisesti jäsenvaltioissa tai alueilla, joilla 

on vaikeuksia InvestEU-hankkeiden 

kehittämisessä. InvestEU-neuvontakeskus 

avustaa tiedon siirrossa alueelliselle ja 

paikalliselle tasolle, jotta voidaan kehittää 
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1 kohdassa tarkoitettuun tukeen liittyviä 

alueellisia ja paikallisia valmiuksia ja 

asiantuntemusta. 

1 kohdassa tarkoitettuun tukeen liittyviä 

alueellisia ja paikallisia valmiuksia ja 

asiantuntemusta. Jäsenvaltiot, joissa on 

kansallisia kehityspankkeja tai -laitoksia, 

voivat antaa InvestEU-

neuvontakeskuksen täytäntöönpanon 

paikan päällä näiden kansallisten 

kehityspankkien tai -laitosten tehtäväksi. 

Or. en 

 

Tarkistus  709 

Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Ehdotus asetukseksi 

20 artikla – 6 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 6 a. Invest EU-neuvontakeskus 

avustaa tiedon siirrossa alueelliselle ja 

paikalliselle tasolle paikallisen tilanteen 

huomioon ottaen, jotta voidaan 

tarvittaessa kehittää 1 kohdassa 

tarkoitettuja alueellisia ja paikallisia 

valmiuksia ja asiantuntemusta. InvestEU-

neuvontakeskus voi tehdä yhteistyötä 

kansallisten ja alueellisten 

kehityspankkien tai -laitosten kanssa 

tämän tavoitteen saavuttamiseksi. 

Or. en 

 

Tarkistus  710 

Eva Kaili 

 

Ehdotus asetukseksi 

21 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Komissio perustaa InvestEU-

portaalin. Se on helposti saatavilla oleva ja 

käyttäjäystävällinen hanketietokanta, jossa 

1. Komissio perustaa InvestEU-

portaalin. Se on helposti saatavilla oleva ja 

käyttäjäystävällinen hanketietokanta, jossa 
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annetaan asiaankuuluvaa tietoa kustakin 

hankkeesta. 

annetaan asiaankuuluvaa tietoa kustakin 

hankkeesta kaikilla unionin virallisilla 

kielillä. 

Or. en 

 

Tarkistus  711 

Luigi Morgano, Silvia Costa 

 

Ehdotus asetukseksi 

21 a artikla (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 21 a artikla 

 Synergiavaikutus ja täydentävyys muiden 

unionin ohjelmien kanssa 

 Komission ja toteutuskumppaneiden on 

varmistettava, että InvestEU-ohjelmassa 

hyödynnetään kaikkea täydentävyyttä ja 

kaikkia synergioita avustusten muodossa 

annettavan rahoituksen ja muilla sen 

tukemilla politiikan aloilla toteutettavien 

toimien välillä. Näitä toimia ovat 

esimerkiksi Euroopan horisontti, 

Verkkojen Eurooppa -väline, Digitaalinen 

Eurooppa -ohjelma, sisämarkkinat, pk-

yritysten kilpailukykyä ja eurooppalaisia 

tilastoja koskeva ohjelma, Euroopan 

avaruusohjelma, Euroopan 

sosiaalirahasto plus, Luova Eurooppa 

-ohjelma, Ympäristö- ja ilmastotoimien 

ohjelma (Life) ja Euroopan 

puolustusrahasto. 

Or. en 

 

Tarkistus  712 

Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

VII luku – otsikko 
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Komission teksti Tarkistus 

Seuranta ja raportointi, arviointi ja 

valvonta 

Vastuuvelvollisuus, seuranta ja raportointi, 

arviointi ja valvonta 

Or. en 

 

Tarkistus  713 

Sander Loones 

 

Ehdotus asetukseksi 

VII luku – otsikko 

 
Komission teksti Tarkistus 

Seuranta ja raportointi, arviointi ja 

valvonta 

Seuranta ja raportointi, 

uudelleentarkastelu ja valvonta 

Or. en 

 

Tarkistus  714 

Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

-22 artikla (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 -22 artikla 

 Vastuuvelvollisuus 

 1. Neuvottelukunnan puheenjohtaja 

antaa Euroopan parlamentin tai 

neuvoston pyynnöstä pyynnön esittävälle 

toimielimelle selvityksen InvestEU-

rahaston toiminnan tuloksista, muun 

muassa osallistumalla Euroopan 

parlamentin kuulemistilaisuuteen. 

 2. Neuvottelukunnan puheenjohtaja 

vastaa joka tapauksessa Euroopan 

parlamentin tai neuvoston InvestEU-

rahastolle osoittamiin kysymyksiin 

suullisesti tai kirjallisesti viiden viikon 

kuluessa kysymyksen 
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vastaanottamispäivästä. 

 3. Komissio antaa Euroopan parlamentin 

tai neuvoston pyynnöstä kertomuksen 

tämän asetuksen soveltamisesta. 

 4. EIP:n pääjohtaja osallistuu Euroopan 

parlamentin pyynnöstä Euroopan 

parlamentin kuulemistilaisuuteen, joka 

koskee tämän asetuksen soveltamisalaan 

kuuluvia EIP:n rahoitus- ja 

investointitoimia. EIP:n pääjohtaja vastaa 

Euroopan parlamentin tai neuvoston 

EIP:lle osoittamiin, tämän asetuksen 

soveltamisalaan kuuluvia EIP:n rahoitus- 

ja investointitoimia koskeviin kysymyksiin 

suullisesti tai kirjallisesti viiden viikon 

kuluessa kysymyksen 

vastaanottamispäivästä. 

Or. en 

 

Tarkistus  715 

Eva Kaili 

 

Ehdotus asetukseksi 

22 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 1 a. ESIRistä saatujen kokemusten 

perusteella yhden laskentamenetelmän 

käyttö InvestEU:n arvioinnissa on usein 

kiistanalainen. Komissio yksilöi 

vaihtoehtoisia tulosten arviointitapoja ja 

yhdistelee vaihtoehtoisia 

makrotaloudellisia ja markkinapohjaisia 

toimenpiteitä ja julkaisee nämä 

menetelmät puolivuosittain. 

Or. en 

 

Tarkistus  716 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 
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Ehdotus asetukseksi 

22 artikla – 4 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

4. Komissio raportoi InvestEU-

ohjelman toteuttamisesta 

[varainhoitoasetuksen] [241 ja 250 

artiklan] mukaisesti. Tätä varten 

toteutuskumppaneiden on toimitettava 

vuosittain tarvittavat tiedot, jotta komissio 

voi täyttää raportointivelvoitteensa. 

4. Komissio raportoi InvestEU-

ohjelman toteuttamisesta 

[varainhoitoasetuksen] [241 ja 250 

artiklan] mukaisesti. Tätä varten 

toteutuskumppaneiden on toimitettava 

vuosittain tarvittavat tiedot, jotta komissio 

voi täyttää raportointivelvoitteensa. 

Vuotuisen raportoinnin osana komissio 

toteuttaa vuosittain kattavan 

monivuotisen tietojen kokoamisen 

selvittääkseen, ovatko ilmastomenot 

kohdallaan 60 prosentin tavoitteen 

saavuttamiseksi. Komissio antaa tietoja 

ilmastonmuutosta koskevien tavoitteiden 

tukitoimien määrästä ja tuloksista, erottaa 

toisistaan ilmastonmuutoksen 

hillitsemistä ja siihen sopeutumista 

koskevat toimet ja tulokset sekä antaa 

asiaan liittyvien rahoitusvälineiden 

ilmastomerkitystä koskevia tietoja ja 

julkistaa ne. 

Or. en 

 

Tarkistus  717 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Ehdotus asetukseksi 

22 artikla – 5 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

5. Lisäksi kunkin toteutuskumppanin 

on toimitettava komissiolle kuuden 

kuukauden välein kertomus tämän 

asetuksen soveltamisalaan kuuluvista 

rahoitus- ja investointitoimista jaoteltuina 

EU-osioon ja jäsenvaltio-osioon 

jäsenvaltioittain. Kertomukseen on 

sisällytettävä arvio EU:n takuun käytön 

5. Lisäksi kunkin toteutuskumppanin 

on toimitettava komissiolle ja Euroopan 

parlamentille kuuden kuukauden välein 

kertomus tämän asetuksen soveltamisalaan 

kuuluvista rahoitus- ja investointitoimista 

jaoteltuina EU-osioon ja jäsenvaltio-osioon 

jäsenvaltioittain. Kertomukseen on 

sisällytettävä arvio EU:n takuun käytön 



 

AM\1168409FI.docx 85/130 PE630.411v01-00 

 FI 

edellytysten ja tämän asetuksen liitteessä 

III esitettyjen keskeisten 

tulosindikaattoreiden noudattamisesta. 

Kertomukseen on lisäksi sisällytettävä 

toiminta-, tilasto-, rahoitus- ja 

kirjanpitotietoja kunkin rahoitus- ja 

investointitoimen, kunkin osion ja kunkin 

politiikkaikkunan sekä InvestEU-rahaston 

tasolla. Yhteen näistä kertomuksista on 

sisällytettävä tiedot, jotka 

toteutuskumppaneiden on annettava 

[varainhoitoasetuksen] [155 artiklan 

1 kohdan a alakohdan] nojalla. 

edellytysten ja tämän asetuksen liitteessä 

III esitettyjen keskeisten 

tulosindikaattoreiden noudattamisesta. 

Kertomukseen on lisäksi sisällytettävä 

toiminta-, tilasto-, rahoitus- ja 

kirjanpitotietoja, mahdollisimman laajasti 

ja samalla suojellen yksityisten ja 

kaupallisesti arkaluonteisten tietojen 

luottamuksellisuutta, kunkin rahoitus- ja 

investointitoimen, kunkin osion ja kunkin 

politiikkaikkunan sekä InvestEU-rahaston 

tasolla. Yhteen näistä kertomuksista on 

sisällytettävä tiedot, jotka 

toteutuskumppaneiden on annettava 

[varainhoitoasetuksen] [155 artiklan 

1 kohdan a alakohdan] nojalla. 

Or. en 

Perustelu 

Halutaan varmistaa InvestEU-rahaston markkinavetoinen luonne ja taataan tällä 

tarkistuksella, ettei avoimuusperiaate edellytä kaupallisesti arkaluonteisten tietojen 

julkaisemista, mikä voisi aiheuttaa InvestEU-rahaston vastustusta yksityisen sektorin 

sijoittajien ja hankkeiden toteuttajien keskuudessa. 

 

Tarkistus  718 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

22 artikla – 5 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

5. Lisäksi kunkin toteutuskumppanin 

on toimitettava komissiolle kuuden 

kuukauden välein kertomus tämän 

asetuksen soveltamisalaan kuuluvista 

rahoitus- ja investointitoimista jaoteltuina 

EU-osioon ja jäsenvaltio-osioon 

jäsenvaltioittain. Kertomukseen on 

sisällytettävä arvio EU:n takuun käytön 

edellytysten ja tämän asetuksen liitteessä 

III esitettyjen keskeisten 

tulosindikaattoreiden noudattamisesta. 

5. Lisäksi kunkin toteutuskumppanin 

on toimitettava komissiolle kuuden 

kuukauden välein kertomus tämän 

asetuksen soveltamisalaan kuuluvista 

rahoitus- ja investointitoimista jaoteltuina 

EU-osioon ja jäsenvaltio-osioon 

jäsenvaltioittain. Kertomukseen on 

sisällytettävä arvio EU:n takuun käytön 

edellytysten ja tämän asetuksen liitteessä 

III esitettyjen keskeisten 

tulosindikaattoreiden noudattamisesta. 
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Kertomukseen on lisäksi sisällytettävä 

toiminta-, tilasto-, rahoitus- ja 

kirjanpitotietoja kunkin rahoitus- ja 

investointitoimen, kunkin osion ja kunkin 

politiikkaikkunan sekä InvestEU-rahaston 

tasolla. Yhteen näistä kertomuksista on 

sisällytettävä tiedot, jotka 

toteutuskumppaneiden on annettava 

[varainhoitoasetuksen] [155 artiklan 

1 kohdan a alakohdan] nojalla. 

Kertomukseen on lisäksi sisällytettävä 

toiminta-, tilasto-, rahoitus- ja 

kirjanpitotietoja kunkin rahoitus- ja 

investointitoimen, kunkin osion ja kunkin 

politiikkaikkunan sekä InvestEU-rahaston 

tasolla. Yhteen näistä kertomuksista on 

sisällytettävä tiedot, jotka 

toteutuskumppaneiden on annettava 

[varainhoitoasetuksen] [155 artiklan 

1 kohdan a alakohdan] nojalla. Komissio 

kokoaa ja arvioi toteutuskumppanien 

raportit ja esittää yhteenvedon vuotuisina 

kertomuksina, joissa annetaan tietoa 

ohjelman täytäntöönpanon tasosta 

suhteessa sen tavoitteisiin ja 

suorituskykyindikaattoreihin sekä 

osoitetaan InvestEU-ohjelmasta tuettujen 

rahoitus- ja investointitoimien riskit ja 

mahdollisuudet. 

Or. en 

 

Tarkistus  719 

Eva Kaili 

 

Ehdotus asetukseksi 

22 artikla – 5 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

5. Lisäksi kunkin toteutuskumppanin 

on toimitettava komissiolle kuuden 

kuukauden välein kertomus tämän 

asetuksen soveltamisalaan kuuluvista 

rahoitus- ja investointitoimista jaoteltuina 

EU-osioon ja jäsenvaltio-osioon 

jäsenvaltioittain. Kertomukseen on 

sisällytettävä arvio EU:n takuun käytön 

edellytysten ja tämän asetuksen liitteessä 

III esitettyjen keskeisten 

tulosindikaattoreiden noudattamisesta. 

Kertomukseen on lisäksi sisällytettävä 

toiminta-, tilasto-, rahoitus- ja 

kirjanpitotietoja kunkin rahoitus- ja 

investointitoimen, kunkin osion ja kunkin 

politiikkaikkunan sekä InvestEU-rahaston 

5. Lisäksi kunkin toteutuskumppanin 

on toimitettava Euroopan parlamentille ja 

komissiolle kuuden kuukauden välein 

kertomus tämän asetuksen soveltamisalaan 

kuuluvista rahoitus- ja investointitoimista 

jaoteltuina EU-osioon ja jäsenvaltio-osioon 

jäsenvaltioittain. Kertomukseen on 

sisällytettävä arvio EU:n takuun käytön 

edellytysten ja tämän asetuksen liitteessä 

III esitettyjen keskeisten 

tulosindikaattoreiden noudattamisesta. 

Kertomukseen on lisäksi sisällytettävä 

toiminta-, tilasto-, rahoitus- ja 

kirjanpitotietoja kunkin rahoitus- ja 

investointitoimen, kunkin osion ja kunkin 

politiikkaikkunan sekä InvestEU-rahaston 
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tasolla. Yhteen näistä kertomuksista on 

sisällytettävä tiedot, jotka 

toteutuskumppaneiden on annettava 

[varainhoitoasetuksen] [155 artiklan 

1 kohdan a alakohdan] nojalla. 

tasolla. Yhteen näistä kertomuksista on 

sisällytettävä tiedot, jotka 

toteutuskumppaneiden on annettava 

[varainhoitoasetuksen] [155 artiklan 

1 kohdan a alakohdan] nojalla. 

Or. en 

 

Tarkistus  720 

Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

22 artikla – 5 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

5. Lisäksi kunkin toteutuskumppanin 

on toimitettava komissiolle kuuden 

kuukauden välein kertomus tämän 

asetuksen soveltamisalaan kuuluvista 

rahoitus- ja investointitoimista jaoteltuina 

EU-osioon ja jäsenvaltio-osioon 

jäsenvaltioittain. Kertomukseen on 

sisällytettävä arvio EU:n takuun käytön 

edellytysten ja tämän asetuksen liitteessä 

III esitettyjen keskeisten 

tulosindikaattoreiden noudattamisesta. 

Kertomukseen on lisäksi sisällytettävä 

toiminta-, tilasto-, rahoitus- ja 

kirjanpitotietoja kunkin rahoitus- ja 

investointitoimen, kunkin osion ja kunkin 

politiikkaikkunan sekä InvestEU-rahaston 

tasolla. Yhteen näistä kertomuksista on 

sisällytettävä tiedot, jotka 

toteutuskumppaneiden on annettava 

[varainhoitoasetuksen] [155 artiklan 

1 kohdan a alakohdan] nojalla. 

5. Lisäksi kunkin toteutuskumppanin 

on toimitettava Euroopan parlamentille ja 

komissiolle kuuden kuukauden välein 

kertomus tämän asetuksen soveltamisalaan 

kuuluvista rahoitus- ja investointitoimista 

jaoteltuina EU-osioon ja jäsenvaltio-osioon 

jäsenvaltioittain. Kertomukseen on 

sisällytettävä arvio EU:n takuun käytön 

edellytysten ja tämän asetuksen liitteessä 

III esitettyjen keskeisten 

tulosindikaattoreiden noudattamisesta. 

Kertomukseen on lisäksi sisällytettävä 

toiminta-, tilasto-, rahoitus- ja 

kirjanpitotietoja kunkin rahoitus- ja 

investointitoimen, kunkin osion ja kunkin 

politiikkaikkunan sekä InvestEU-rahaston 

tasolla. Yhteen näistä kertomuksista on 

sisällytettävä tiedot, jotka 

toteutuskumppaneiden on annettava 

[varainhoitoasetuksen] [155 artiklan 

1 kohdan a alakohdan] nojalla. 

Or. en 

 

Tarkistus  721 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Ehdotus asetukseksi 
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22 artikla – 5 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

5. Lisäksi kunkin toteutuskumppanin 

on toimitettava komissiolle kuuden 

kuukauden välein kertomus tämän 

asetuksen soveltamisalaan kuuluvista 

rahoitus- ja investointitoimista jaoteltuina 

EU-osioon ja jäsenvaltio-osioon 

jäsenvaltioittain. Kertomukseen on 

sisällytettävä arvio EU:n takuun käytön 

edellytysten ja tämän asetuksen liitteessä 

III esitettyjen keskeisten 

tulosindikaattoreiden noudattamisesta. 

Kertomukseen on lisäksi sisällytettävä 

toiminta-, tilasto-, rahoitus- ja 

kirjanpitotietoja kunkin rahoitus- ja 

investointitoimen, kunkin osion ja kunkin 

politiikkaikkunan sekä InvestEU-rahaston 

tasolla. Yhteen näistä kertomuksista on 

sisällytettävä tiedot, jotka 

toteutuskumppaneiden on annettava 

[varainhoitoasetuksen] [155 artiklan 

1 kohdan a alakohdan] nojalla. 

5. Lisäksi kunkin toteutuskumppanin 

on toimitettava komissiolle kolmen 

kuukauden välein kertomus tämän 

asetuksen soveltamisalaan kuuluvista 

rahoitus- ja investointitoimista jaoteltuina 

EU-osioon ja jäsenvaltio-osioon 

jäsenvaltioittain. Kertomukseen on 

sisällytettävä arvio EU:n takuun käytön 

edellytysten ja tämän asetuksen liitteessä 

III esitettyjen keskeisten 

tulosindikaattoreiden noudattamisesta. 

Kertomukseen on lisäksi sisällytettävä 

toiminta-, tilasto-, rahoitus- ja 

kirjanpitotietoja kunkin rahoitus- ja 

investointitoimen, kunkin osion ja kunkin 

politiikkaikkunan sekä InvestEU-rahaston 

tasolla. Yhteen näistä kertomuksista on 

sisällytettävä tiedot, jotka 

toteutuskumppaneiden on annettava 

[varainhoitoasetuksen] [155 artiklan 

1 kohdan a alakohdan] nojalla. 

Or. en 

 

Tarkistus  722 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

22 artikla – 5 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 5 a. Komissio julkistaa 

verkkoportaalissaan tietoja rahoitus- ja 

investointitoimista, mukaan lukien tiedot 

hankkeiden odotetuista vaikutuksista ja 

hyödyistä, ottaen huomioon 

luottamuksellisten ja kaupallisesti 

arkaluonteisten tietojen suojelun. 

Verkkoportaalista on oltava myös 

julkinen pääsy hyväksyttyjen vastapuolten 
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luetteloon. 

 Toteutuskumppaneiden ja muiden 

unionin varojen vastaanottajien on asiaa 

koskevan avoimuuspolitiikkansa ja 

unionin tietosuojaa sekä asiakirjojen ja 

tietojen saatavuutta koskevien sääntöjen 

mukaisesti ennakoivasti ja 

järjestelmällisesti julkaistava 

verkkosivustoillaan tietoja kaikista tämän 

ohjelman kattamista rahoitus- ja 

investointitoimista ja erityisesti siitä, 

miten kyseisillä toimilla tuetaan tämän 

asetuksen tavoitteiden toteutumista ja 

vaatimusten täyttymistä. Näissä tiedoissa 

on aina otettava huomioon 

luottamuksellisten ja kaupallisesti 

arkaluonteisten tietojen suojelu. 

Toteutuskumppaneiden on tiedotettava 

unionin tuesta kaikissa tiedoissa, jotka ne 

julkaisevat tämän ohjelman kattamista 

rahoitus- ja investointitoimista tämän 

asetuksen mukaisesti. 

Or. en 

 

Tarkistus  723 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Ehdotus asetukseksi 

22 artikla – 5 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 5 a. Vuoden viimeisellä neljänneksellä 

komissio esittää parlamentille ja 

neuvostolle arvion EU:n takuun käytöstä, 

sovelletusta rahoitusasteesta, luotujen 

työpaikkojen määrästä, kestävän 

kehityksen tavoitteiden edistämisestä ja 

keskimääräisesti saavutetusta 

kerrannaisvaikutuksesta kyseisenä 

vuonna rahoitetuissa hankkeissa sekä 

laatii EU:n talouden suhdannetilanteen 

perusteella ehdotuksen seuraavalle 

vuodelle 16 a artiklan mukaisesti. 
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Or. en 

 

Tarkistus  724 

Sander Loones 

 

Ehdotus asetukseksi 

22 artikla – 5 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 5 a. Kaikki riski- ja takaussalkun 

seurantaa koskevat tiedot ja arvio 

odotettavissa olevista kassavirroista 

toimitetaan neuvottelukunnalle. 

Or. en 

 

Tarkistus  725 

Sander Loones 

 

Ehdotus asetukseksi 

23 artikla – otsikko 

 
Komission teksti Tarkistus 

Arviointi Uudelleentarkastelu 

Or. en 

 

Tarkistus  726 

Sander Loones 

 

Ehdotus asetukseksi 

23 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Komissio tekee viimeistään 30 

päivänä syyskuuta 2025 väliarvioinnin 

InvestEU-ohjelmasta, ja erityisesti EU:n 

takuun käytöstä. 

2. Komissio tekee viimeistään 30 

päivänä syyskuuta 2024 

uudelleentarkastelun InvestEU-

ohjelmasta, ja erityisesti EU:n takuun 

käytöstä. Uudelleentarkasteluun sisältyy 

laaja arviointi InvestEU-
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neuvontakeskuksen tuloksista. Tämän 

uudelleentarkastelun tulokset olisi 

otettava huomioon kaikissa tämän 

asetuksen mahdollisissa tarkistuksissa. 

Or. en 

 

Tarkistus  727 

Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

23 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Komissio tekee viimeistään 30 

päivänä syyskuuta 2025 väliarvioinnin 

InvestEU-ohjelmasta, ja erityisesti EU:n 

takuun käytöstä. 

2. Viimeistään 30 päivänä syyskuuta 

2024 tehdään riippumaton väliarviointi 
InvestEU-ohjelmasta, ja erityisesti EU:n 

takuun käytöstä. 

Or. en 

 

Tarkistus  728 

Eva Kaili 

 

Ehdotus asetukseksi 

23 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Komissio tekee viimeistään 

30 päivänä syyskuuta 2025 väliarvioinnin 

InvestEU-ohjelmasta, ja erityisesti EU:n 

takuun käytöstä. 

2. Komissio tekee viimeistään 

30 päivänä syyskuuta 2024 väliarvioinnin 

InvestEU-ohjelmasta, ja erityisesti EU:n 

takuun käytöstä. 

Or. en 

 

Tarkistus  729 

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg 

 

Ehdotus asetukseksi 

23 artikla – 2 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

2. Komissio tekee viimeistään 

30 päivänä syyskuuta 2025 väliarvioinnin 

InvestEU-ohjelmasta, ja erityisesti EU:n 

takuun käytöstä. 

2. Komissio tekee viimeistään 

30 päivänä syyskuuta 2024 väliarvioinnin 

InvestEU-ohjelmasta, ja erityisesti EU:n 

takuun käytöstä. 

Or. en 

 

Tarkistus  730 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Ehdotus asetukseksi 

23 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Komissio tekee viimeistään 

30 päivänä syyskuuta 2025 väliarvioinnin 

InvestEU-ohjelmasta, ja erityisesti EU:n 

takuun käytöstä. 

2. Komissio tekee viimeistään 

30 päivänä syyskuuta 2024 väliarvioinnin 

InvestEU-ohjelmasta, ja erityisesti EU:n 

takuun käytöstä. 

Or. en 

Perustelu 

Tarkistus koskee InvestEU-ohjelman väliarvioinnin tekemistä aikaisemmin kuin komission 

ehdotuksessa. 

 

Tarkistus  731 

Esther de Lange 

 

Ehdotus asetukseksi 

23 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Komissio tekee viimeistään 

30 päivänä syyskuuta 2025 väliarvioinnin 

InvestEU-ohjelmasta, ja erityisesti EU:n 

takuun käytöstä. 

2. Komissio tekee viimeistään 

30 päivänä syyskuuta 2024 väliarvioinnin 

InvestEU-ohjelmasta, ja erityisesti EU:n 

takuun käytöstä. 

Or. en 
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Tarkistus  732 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

23 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Komissio tekee viimeistään 

30 päivänä syyskuuta 2025 väliarvioinnin 

InvestEU-ohjelmasta, ja erityisesti EU:n 

takuun käytöstä. 

2. Komissio tekee viimeistään 

30 päivänä syyskuuta 2024 väliarvioinnin 

InvestEU-ohjelmasta, ja erityisesti EU:n 

takuun käytöstä. 

Or. en 

 

Tarkistus  733 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Ehdotus asetukseksi 

23 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Komissio tekee viimeistään 

30 päivänä syyskuuta 2025 väliarvioinnin 

InvestEU-ohjelmasta, ja erityisesti EU:n 

takuun käytöstä. 

2. Komissio tekee viimeistään 

30 päivänä syyskuuta 2025 väliarvioinnin 

InvestEU-ohjelmasta, ja erityisesti EU:n 

takuun käytöstä. Arvioinnissa osoitetaan 

erityisesti, miten toteutuskumppaneiden 

mukaan ottaminen on auttanut 

saavuttamaan InvestEU-ohjelman 

tavoitteita sekä EU:n poliittisia tavoitteita, 

etenkin tuettavien rahoitus- ja 

investointitoimien maantieteellisen ja 

alakohtaisen tasapainon osalta. 

Or. en 

 

Tarkistus  734 

Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 
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23 artikla – 3 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

3. Komissio suorittaa InvestEU-

ohjelman toteuttamisen päätyttyä, 

kuitenkin viimeistään neljän vuoden 

kuluttua 1 artiklassa mainitun ajanjakson 

päättymisestä, InvestEU-ohjelman, ja 

erityisesti EU:n takuun käytön, lopullisen 

arvioinnin. 

3. InvestEU-ohjelman toteuttamisen 

päätyttyä, kuitenkin viimeistään neljän 

vuoden kuluttua 1 artiklassa mainitun 

ajanjakson päättymisestä, InvestEU-

ohjelmasta, ja erityisesti EU:n takuun 

käytöstä olisi tehtävä riippumaton 

lopullinen arviointi. 

Or. en 

 

Tarkistus  735 

Eva Kaili 

 

Ehdotus asetukseksi 

23 artikla – 3 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

3. Komissio suorittaa InvestEU-

ohjelman toteuttamisen päätyttyä, 

kuitenkin viimeistään neljän vuoden 

kuluttua 1 artiklassa mainitun ajanjakson 

päättymisestä, InvestEU-ohjelman, ja 

erityisesti EU:n takuun käytön, lopullisen 

arvioinnin. 

3. Komissio suorittaa InvestEU-

ohjelman toteuttamisen päätyttyä, 

kuitenkin viimeistään kahden vuoden 

kuluttua 1 artiklassa mainitun ajanjakson 

päättymisestä, InvestEU-ohjelman, ja 

erityisesti EU:n takuun käytön, lopullisen 

arvioinnin. 

Or. en 

 

Tarkistus  736 

Esther de Lange 

 

Ehdotus asetukseksi 

23 artikla – 3 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

3. Komissio suorittaa InvestEU-

ohjelman toteuttamisen päätyttyä, 

kuitenkin viimeistään neljän vuoden 

kuluttua 1 artiklassa mainitun ajanjakson 

päättymisestä, InvestEU-ohjelman, ja 

3. Komissio suorittaa InvestEU-

ohjelman toteuttamisen päätyttyä, 

kuitenkin viimeistään kahden vuoden 

kuluttua 1 artiklassa mainitun ajanjakson 

päättymisestä, InvestEU-ohjelman, ja 
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erityisesti EU:n takuun käytön, lopullisen 

arvioinnin. 

erityisesti EU:n takuun käytön, lopullisen 

arvioinnin. 

Or. en 

 

Tarkistus  737 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Ehdotus asetukseksi 

23 artikla – 3 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

3. Komissio suorittaa InvestEU-

ohjelman toteuttamisen päätyttyä, 

kuitenkin viimeistään neljän vuoden 

kuluttua 1 artiklassa mainitun ajanjakson 

päättymisestä, InvestEU-ohjelman, ja 

erityisesti EU:n takuun käytön, lopullisen 

arvioinnin. 

3. Komissio suorittaa InvestEU-

ohjelman toteuttamisen päätyttyä, 

kuitenkin viimeistään kahden vuoden 

kuluttua 1 artiklassa mainitun ajanjakson 

päättymisestä, InvestEU-ohjelman, ja 

erityisesti EU:n takuun käytön, lopullisen 

arvioinnin. 

Or. en 

Perustelu 

Tarkistus koskee InvestEU-ohjelman lopullisen arvioinnin tekemistä aikaisemmin kuin 

komission ehdotuksessa. 

 

Tarkistus  738 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

23 artikla – 3 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

3. Komissio suorittaa InvestEU-

ohjelman toteuttamisen päätyttyä, 

kuitenkin viimeistään neljän vuoden 

kuluttua 1 artiklassa mainitun ajanjakson 

päättymisestä, InvestEU-ohjelman, ja 

erityisesti EU:n takuun käytön, lopullisen 

arvioinnin. 

3. Komissio suorittaa InvestEU-

ohjelman toteuttamisen päätyttyä, 

kuitenkin viimeistään vuoden kuluttua 

1 artiklassa mainitun ajanjakson 

päättymisestä, InvestEU-ohjelman, ja 

erityisesti EU:n takuun käytön, lopullisen 

arvioinnin. 
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Or. en 

 

Tarkistus  739 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Ehdotus asetukseksi 

23 artikla – 6 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

6. Komissio tarkastelee 

[varainhoitoasetuksen] [211 artiklan 

1 kohdan] nojalla [varainhoitoasetuksen] 

[250 artiklassa] tarkoitetussa 

vuosikertomuksessa kolmen vuoden 

välein tämän asetuksen 4 artiklan 

1 kohdassa säädetyn rahoitusasteen 

riittävyyttä suhteessa EU:n takuun 

kattamien rahoitus- ja investointitoimien 

todelliseen riskiprofiiliin. Siirretään 

komissiolle valta antaa delegoituja 

säädöksiä 26 artiklan mukaisesti, jotta 

tämän asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa 

säädettyä rahoitusastetta voidaan 

mukauttaa tämän tarkastelun perusteella 

enimmillään 15 prosenttia. 

6. Komissio tarkastelee tämän 

asetuksen 16 a artiklan nojalla 

16 a artiklassa tarkoitetussa 

kertomuksessa vuosittain tämän asetuksen 

4 artiklan 1 kohdassa säädetyn 

rahoitusasteen riittävyyttä suhteessa EU:n 

takuun kattamien rahoitus- ja 

investointitoimien todelliseen 

riskiprofiiliin, käytetyn EU:n takuun 

määrää, sovellettavaa rahoitusastetta, 

luotujen työpaikkojen määrää, kestävän 

kehityksen tavoitteiden edistämistä ja 

keskimääräisesti saavutettua 

kerrannaisvaikutusta. 

Or. en 

 

Tarkistus  740 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

24 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Henkilöiden tai yhteisöjen, mukaan lukien 

muut kuin unionin toimielinten tai elinten 

valtuuttamat henkilöt ja yhteisöt, tekemät 

unionin rahoituksen käyttöä koskevat 

tarkastukset muodostavat yleisen 

varmuuden perustan 

[varainhoitoasetuksen] [127 artiklan] 

Henkilöiden tai yhteisöjen, mukaan lukien 

muut kuin unionin toimielinten tai elinten 

valtuuttamat henkilöt ja yhteisöt, tekemät 

unionin rahoituksen käyttöä koskevat 

tarkastukset muodostavat yleisen 

varmuuden perustan 

[varainhoitoasetuksen] [127 artiklan] 
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mukaisesti. mukaisesti. Tilintarkastustuomioistuin 

tarkastaa takuun ja siihen kuuluvat 

maksut ja takaisinperinnät sekä 

InvestEU-ohjelmaan kuuluvat toimet. 

Tilintarkastustuomioistuimen 

erityiskertomus annetaan 18 kuukautta 

tämän asetuksen voimaantulon jälkeen. 

Or. en 

 

Tarkistus  741 

Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

24 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 Euroopan tilintarkastustuomioistuin 

suorittaa tämän asetuksen mukaisten 

toimien ulkoisen tarkastuksen SEUT-

sopimuksen 287 artiklan mukaisesti. 

 Komissio ja toteutuskumppanit 

varmistavat, että tilintarkastusistuimella 

on pääsy kaikkiin tietoihin, joita se pitää 

tarpeellisina tarkastuksen suorittamiseksi. 

Or. en 

 

Tarkistus  742 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Ehdotus asetukseksi 

26 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Siirretään komissiolle valta antaa 

delegoituja säädöksiä tässä artiklassa 

säädetyin edellytyksin. 

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa 

delegoituja säädöksiä koskevat tässä 

artiklassa säädetyt edellytykset. Sellaisia 

toimia koskevat delegoidut säädökset, 

joita toteutuskumppanit toteuttavat tai 

joiden toteuttamiseen toteutuskumppanit 

osallistuvat, on laadittava käymällä 
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tiivistä vuoropuhelua 

toteutuskumppaneiden kanssa ja sen 

jälkeen, kun on järjestetty julkinen 

kuuleminen. 

Or. en 

Perustelu 

Koska investointisuuntaviivat hyväksytään delegoitujen säädösten muodossa, on tärkeää, että 

toteutuskumppanit osallistuvat asianmukaisella tavalla menettelyyn ja että heitä kuullaan 

toteutettavuuden varmistamiseksi. Julkisessa kuulemisessa kaikilla merkityksellisillä 

sidosryhmillä, myös lopullisilla saajilla, olisi oltava mahdollisuus tuoda julki mahdollisia 

huolenaiheitaan. 

 

Tarkistus  743 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Ehdotus asetukseksi 

26 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Siirretään komissiolle valta antaa 

7 artiklan 6 kohdassa, 22 artiklan 

2 kohdassa ja 23 artiklan 6 kohdassa 

tarkoitettuja delegoituja säädöksiä viiden 

vuoden ajaksi [tämän asetuksen 

voimaantulopäivästä]. Komissio laatii 

siirrettyä säädösvaltaa koskevan 

kertomuksen viimeistään yhdeksän 

kuukautta ennen tämän viiden vuoden 

kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa 

jatketaan ilman eri toimenpiteitä 

samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 

parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista 

jatkamista viimeistään kolme kuukautta 

ennen kunkin kauden päättymistä. 

2. Siirretään komissiolle valta antaa 

7 artiklan 6 kohdassa, 16 a artiklan 

3 kohdassa, 22 artiklan 2 kohdassa, 

22 artiklan 5 a kohdassa ja 23 artiklan 

6 kohdassa tarkoitettuja delegoituja 

säädöksiä viiden vuoden ajaksi [tämän 

asetuksen voimaantulopäivästä]. Komissio 

laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan 

kertomuksen viimeistään yhdeksän 

kuukautta ennen tämän viiden vuoden 

kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa 

jatketaan ilman eri toimenpiteitä 

samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 

parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista 

jatkamista viimeistään kolme kuukautta 

ennen kunkin kauden päättymistä. 

Or. en 

 

Tarkistus  744 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 
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Ehdotus asetukseksi 

26 artikla – 3 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto 

voi milloin tahansa peruuttaa 7 artiklan 

6 kohdassa, 22 artiklan 2 kohdassa ja 

23 artiklan 6 kohdassa 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 7 artiklan 

6 kohdassa, 16 a artiklan 3 kohdassa, 

22 artiklan 2 kohdassa, 22 artiklan 

5 a kohdassa ja 23 artiklan 6 kohdassa 

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. 

Or. en 

 

Tarkistus  745 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Ehdotus asetukseksi 

26 artikla – 6 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

6. Edellä olevien 7 artiklan 6 kohdan, 

22 artiklan 2 kohdan ja 23 artiklan 

6 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös 

tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan 

parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 

kuukauden kuluessa siitä, kun 

asianomainen säädös on annettu tiedoksi 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 

ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 

Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 

ennen mainitun määräajan päättymistä 

ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 

vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 

6. Edellä olevien 7 artiklan 6 kohdan, 

16 a artiklan 3 kohdan, 22 artiklan 

2 kohdan, 22 artiklan 5 a kohdan ja 

23 artiklan 6 kohdan nojalla annettu 

delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, 

jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 

ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 

asianomainen säädös on annettu tiedoksi 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 

ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 

Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 

ennen mainitun määräajan päättymistä 

ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
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tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 

jatketaan kahdella kuukaudella. 

vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 

tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 

jatketaan kahdella kuukaudella. 

Or. en 

 

Tarkistus  746 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – 1 kohta – a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

a) enintään 11 500 000 000 euroa 

3 artiklan 2 kohdan a alakohdassa 

tarkoitettuihin tavoitteisiin; 

a) enintään 25 prosenttia 

4.1 kohdassa esitetyistä 

kokonaismäärärahoista 3 artiklan 

2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin 

tavoitteisiin; 

Or. en 

 

Tarkistus  747 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – 1 kohta – a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

a) enintään 11 500 000 000 euroa 

3 artiklan 2 kohdan a alakohdassa 

tarkoitettuihin tavoitteisiin; 

a) enintään 30 prosenttia EU-osiosta 

3 artiklan 2 kohdan a alakohdassa 

tarkoitettuihin tavoitteisiin; 

Or. en 

 

Tarkistus  748 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – 1 kohta – a alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

a) enintään 11 500 000 000 euroa 

3 artiklan 2 kohdan a alakohdassa 

tarkoitettuihin tavoitteisiin; 

a) enintään 11 000 000 000 euroa 

3 artiklan 2 kohdan a alakohdassa 

tarkoitettuihin tavoitteisiin; 

Or. en 

 

Tarkistus  749 

Gérard Deprez 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – 1 kohta – a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

a) enintään 11 500 000 000 euroa 

3 artiklan 2 kohdan a alakohdassa 

tarkoitettuihin tavoitteisiin; 

a) enintään 12 204 375 000 euroa 

3 artiklan 2 kohdan a alakohdassa 

tarkoitettuihin tavoitteisiin; 

Or. en 

 

Tarkistus  750 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – 1 kohta – b alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

b) enintään 11 250 000 000 euroa 

3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa 

tarkoitettuihin tavoitteisiin; 

b) enintään 20 prosenttia 

4.1 kohdassa esitetyistä 

kokonaismäärärahoista 3 artiklan 

2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuihin 

tavoitteisiin; 

Or. en 

 

Tarkistus  751 

Eider Gardiazabal Rubial 
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Ehdotus asetukseksi 

Liite I – 1 kohta – b alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

b) enintään 11 250 000 000 euroa 

3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa 

tarkoitettuihin tavoitteisiin; 

b) enintään 28,5 prosenttia EU-

osiosta 3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa 

tarkoitettuihin tavoitteisiin; 

Or. en 

 

Tarkistus  752 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – 1 kohta – b alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

b) enintään 11 250 000 000 euroa 

3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa 

tarkoitettuihin tavoitteisiin; 

b) enintään 11 000 000 000 euroa 

3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa 

tarkoitettuihin tavoitteisiin; 

Or. en 

 

Tarkistus  753 

Gérard Deprez 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – 1 kohta – b alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

b) enintään 11 250 000 000 euroa 

3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa 

tarkoitettuihin tavoitteisiin; 

b) enintään 11 954 375 000 euroa 

3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa 

tarkoitettuihin tavoitteisiin; 

Or. en 

 

Tarkistus  754 

Jordi Solé, Sven Giegold 
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Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – 1 kohta – c alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

c) enintään 11 250 000 000 euroa 

3 artiklan 2 kohdan c alakohdassa 

tarkoitettuihin tavoitteisiin; 

c) enintään 20 prosenttia 

4.1 kohdassa esitetyistä 

kokonaismäärärahoista 3 artiklan 

2 kohdan c alakohdassa tarkoitettuihin 

tavoitteisiin; 

Or. en 

 

Tarkistus  755 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – 1 kohta – c alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

c) enintään 11 250 000 000 euroa 

3 artiklan 2 kohdan c alakohdassa 

tarkoitettuihin tavoitteisiin; 

c) enintään 28,5 prosenttia EU-

osiosta 3 artiklan 2 kohdan c alakohdassa 

tarkoitettuihin tavoitteisiin; 

Or. en 

 

Tarkistus  756 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – 1 kohta – c alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

c) enintään 11 250 000 000 euroa 

3 artiklan 2 kohdan c alakohdassa 

tarkoitettuihin tavoitteisiin; 

c) enintään 11 000 000 000 euroa 

3 artiklan 2 kohdan c alakohdassa 

tarkoitettuihin tavoitteisiin; 

Or. en 
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Tarkistus  757 

Gérard Deprez 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – 1 kohta – c alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

c) enintään 11 250 000 000 euroa 

3 artiklan 2 kohdan c alakohdassa 

tarkoitettuihin tavoitteisiin; 

c) enintään 11 954 375 000 euroa 

3 artiklan 2 kohdan c alakohdassa 

tarkoitettuihin tavoitteisiin; 

Or. en 

 

Tarkistus  758 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – 1 kohta – c alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

c) enintään 11 250 000 000 euroa 

3 artiklan 2 kohdan c alakohdassa 

tarkoitettuihin tavoitteisiin; 

c) enintään 12 500 000 000 euroa 

3 artiklan 2 kohdan c alakohdassa 

tarkoitettuihin tavoitteisiin; 

Or. en 

 

Tarkistus  759 

Paul Rübig 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – 1 kohta – c alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

c) enintään 11 250 000 000 euroa 

3 artiklan 2 kohdan c alakohdassa 

tarkoitettuihin tavoitteisiin; 

c) enintään 12 708 333 334 euroa 

3 artiklan 2 kohdan c alakohdassa 

tarkoitettuihin tavoitteisiin; 

Or. en 
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Tarkistus  760 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – 1 kohta – d alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

d) enintään 4 000 000 000 euroa 

3 artiklan 2 kohdan d alakohdassa 

tarkoitettuihin tavoitteisiin. 

d) enintään 15 prosenttia 

4.1 kohdassa esitetyistä 

kokonaismäärärahoista 3 artiklan 

2 kohdan d alakohdassa tarkoitettuihin 

tavoitteisiin. 

Or. en 

 

Tarkistus  761 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – 1 kohta – d alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

d) enintään 4 000 000 000 euroa 

3 artiklan 2 kohdan d alakohdassa 

tarkoitettuihin tavoitteisiin. 

d) enintään 13 prosenttia EU-osiosta 

3 artiklan 2 kohdan d alakohdassa 

tarkoitettuihin tavoitteisiin; 

Or. en 

 

Tarkistus  762 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – 1 kohta – d alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

d) enintään 4 000 000 000 euroa 

3 artiklan 2 kohdan d alakohdassa 

tarkoitettuihin tavoitteisiin. 

d) enintään 5 000 000 000 euroa 

3 artiklan 2 kohdan d alakohdassa 

tarkoitettuihin tavoitteisiin. 

Or. en 
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Tarkistus  763 

Paul Rübig 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – 1 kohta – d alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

d) enintään 4 000 000 000 euroa 

3 artiklan 2 kohdan d alakohdassa 

tarkoitettuihin tavoitteisiin. 

d) enintään 4 729 166 665 euroa 

3 artiklan 2 kohdan d alakohdassa 

tarkoitettuihin tavoitteisiin. 

Or. en 

 

Tarkistus  764 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – 1 kohta – d alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

d) enintään 4 000 000 000 euroa 

3 artiklan 2 kohdan d alakohdassa 

tarkoitettuihin tavoitteisiin. 

d) enintään 5 567 500 000 euroa 

3 artiklan 2 kohdan d alakohdassa 

tarkoitettuihin tavoitteisiin. 

Or. en 

 

Tarkistus  765 

Gérard Deprez 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – 1 kohta – d alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

d) enintään 4 000 000 000 euroa 

3 artiklan 2 kohdan d alakohdassa 

tarkoitettuihin tavoitteisiin. 

d) enintään 4 704 375 000 euroa 

3 artiklan 2 kohdan d alakohdassa 

tarkoitettuihin tavoitteisiin. 

Or. en 
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Tarkistus  766 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – 1 kohta – d a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 d a) enintään 20 prosenttia 

4.1 kohdassa esitetyistä 

kokonaismäärärahoista 3 artiklan 

2 kohdan d alakohdassa (uusi) 

tarkoitettuihin tavoitteisiin. 

Or. en 

Perustelu 

Tämä vastaa 3 ja 7 artiklassa ehdotettua uutta rakennusten kunnostamista koskevaa ikkunaa. 

 

Tarkistus  767 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – johdantokappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

Rahoitus- ja investointitoimet voivat 

kuulua yhteen tai useampaan seuraavista 

aloista: 

Rahoitus- ja investointitoimien on 

kuuluttava vain seuraaviin aloihin: 

Or. en 

 

Tarkistus  768 

Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale 
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Komission teksti Tarkistus 

1. Energiasektorin kehittäminen 

energiaunionin painopisteiden mukaisesti, 

mukaan lukien energian toimitusvarmuus, 

sekä Agenda 2030 -ohjelman ja Pariisin 

sopimuksen täytäntöönpanoa koskevien 

sitoumusten täyttäminen erityisesti 

seuraavien kautta: 

1. Energiasektorin kehittäminen, 

lukuun ottamatta öljyn, hiilen ja 

maakaasun sekä ydinvoiman tuotantoon, 

etsintään, käsittelyyn, siirtoon, jakeluun, 

varastointiin tai polttamiseen liittyviä 

toimia, energiaunionin painopisteiden 

mukaisesti, mukaan lukien energian 

toimitusvarmuus, sekä Agenda 2030 

-ohjelman ja Pariisin sopimuksen 

täytäntöönpanoa koskevien sitoumusten 

täyttäminen erityisesti seuraavien kautta: 

Or. en 

 

Tarkistus  769 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Energiasektorin kehittäminen 

energiaunionin painopisteiden mukaisesti, 

mukaan lukien energian toimitusvarmuus, 

sekä Agenda 2030 -ohjelman ja Pariisin 

sopimuksen täytäntöönpanoa koskevien 

sitoumusten täyttäminen erityisesti 

seuraavien kautta: 

1. Energiasektorin kehittäminen, 

lukuun ottamatta fossiilisten 

polttoaineiden tuotantoon, käsittelyyn, 

siirtoon, jakeluun, varastointiin tai 

polttamiseen liittyviä toimia, 
energiaunionin painopisteiden mukaisesti, 

mukaan lukien energian toimitusvarmuus, 

sekä Agenda 2030 -ohjelman ja Pariisin 

sopimuksen täytäntöönpanoa koskevien 

sitoumusten täyttäminen erityisesti 

seuraavien kautta: 

Or. en 

 

Tarkistus  770 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 
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Liite II – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

a) puhtaan ja kestävän uusiutuvan 

energian tuottamisen, tarjonnan ja käytön 

lisääminen; 

a) uusiutuvan energian tuottamisen, 

käyttöönoton, tarjonnan ja käytön 

lisääminen ja nopeuttaminen; 

Or. en 

 

Tarkistus  771 

Eva Kaili 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

c) kestävän energiainfrastruktuurin 

(siirto- ja jakelutaso, 

varastointiteknologiat) kehittäminen, 

älyllistäminen ja uudistaminen; 

c) kestävän energiainfrastruktuurin, 

mukaan lukien vertaisjakelun ja 

hajautetun jakelun järjestelmien, (siirto- 

ja jakelutaso, varastointiteknologiat) 

kehittäminen, älyllistäminen ja 

uudistaminen; 

Or. en 

 

Tarkistus  772 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

c) kestävän energiainfrastruktuurin 

(siirto- ja jakelutaso, 

varastointiteknologiat) kehittäminen, 

älyllistäminen ja uudistaminen; 

c) kestävän energiainfrastruktuurin 

(siirto- ja jakelutaso, 

varastointiteknologiat) kehittäminen, 

älyllistäminen ja uudistaminen, mukaan 

lukien energiaverkkojen 

yhteenliittäminen; 

Or. en 
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Tarkistus  773 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

d) synteettisten polttoaineiden 

tuottaminen uusiutuvista/hiilineutraaleista 

energialähteistä ja niiden tarjoaminen; 

vaihtoehtoiset polttoaineet; 

d) synteettisten polttoaineiden 

tuottaminen uusiutuvista energialähteistä ja 

niiden tarjoaminen edellytyksenä 

myönteinen elinkaarivaikutus ja 

tehokkuuden arviointi; 

Or. en 

 

Tarkistus  774 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 1 alakohta – e alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

e) infrastruktuuri hiilidioksidin 

talteen ottamiseksi ja varastoimiseksi. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  775 

Esther de Lange 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 1 alakohta – e a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 e a) nykyisen infrastruktuurin 

ylläpitäminen tai parantaminen liikenne- 

ja energia-alalla erityisesti 
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turvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen. 

Or. en 

 

Tarkistus  776 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 2 alakohta – johdantokappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Kestävän liikenneinfrastruktuurin 

sekä laitteiden ja innovatiivisten 

teknologioiden kehittäminen unionin 

liikennealan painopisteiden ja Pariisin 

sopimuksen täytäntöönpanoon liittyvien 

sitoumusten mukaisesti erityisesti 

seuraavien kautta: 

2. Kestävän liikenneinfrastruktuurin, 

paitsi moottoriteiden, pikateiden ja 

lentoasemien, sekä laitteiden ja 

innovatiivisten teknologioiden 

kehittäminen unionin liikennealan 

painopisteiden ja Pariisin sopimuksen 

täytäntöönpanoon liittyvien sitoumusten 

mukaisesti erityisesti seuraavien kautta: 

Or. en 

 

Tarkistus  777 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

a) hankkeet, joilla tuetaan TEN-T-

infrastruktuurin kehittämistä, mukaan 

lukien sen kaupunkisolmukohdat, 

merisatamat, sisävesisatamat, 

multimodaaliterminaalit ja niiden 

liityntäyhteys pääverkkoihin; 

a) kestävät hankkeet, joilla tuetaan 

TEN-T-infrastruktuurin ja pienimuotoisten 

hankkeiden kehittämistä, mukaan lukien 

sen kaupunkisolmukohdat, kun tavoitteena 

ovat multimodaalisuus ja 

nollapäästöteknologiat, kestävät 
merisatamat ja sisävesisatamat, 

multimodaaliterminaalit ja niiden 

liityntäyhteys pääverkkoihin, sekä 

monialaiset hankkeet näissä satamissa ja 

terminaaleissa, mukaan luettuina 
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jätteiden ja veden kierrätys sekä 

integroidut latausasemat aluksille niiden 

ollessa laituripaikalla; 

Or. en 

 

Tarkistus  778 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

b) älykkäät ja kestävät 

kaupunkiliikennehankkeet (kohteena 

vähäpäästöiset kaupunkiliikenteen 

muodot, esteettömyys, ilmansaasteet ja 

melu, energiankulutus ja onnettomuudet); 

b) älykkäät ja kestävät 

kaupunkiliikennehankkeet (kohteena 

nollapäästöiset kaupunkiliikenteen 

muodot, esteettömyys, ilmansaasteet ja 

melu, energiankulutus ja onnettomuudet); 

Or. en 

 

Tarkistus  779 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

c) liikennekaluston uudistamisen ja 

jälkiasennusten tukeminen 

vähäpäästöisten liikenneratkaisujen 

ottamiseksi käyttöön; 

c) liikennekaluston uudistamisen ja 

jälkiasennusten tukeminen 

nollapäästöisten liikenneratkaisujen 

ottamiseksi käyttöön; 

Or. en 

 

Tarkistus  780 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 
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Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 2 alakohta – d alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

d) rautatieinfrastruktuuri, muut 

rautatiehankkeet ja merisatamat; 

d) rautatieinfrastruktuuri, mukaan 

luettuna puuttuvat alueelliset 

rajatylittävät rautatieyhteydet, jotka on 

aikoinaan purettu tai hylätty, sekä 

kestävät merisatamat; 

Or. en 

 

Tarkistus  781 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 2 alakohta – e alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

e) vaihtoehtoisten polttoaineiden 

infrastruktuuri, mukaan lukien 
sähköajoneuvojen latausinfrastruktuuri. 

e) sähköautojen latausinfrastruktuuri. 

Or. en 

 

Tarkistus  782 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 2 alakohta – e a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 e a) olemassa olevien infrastruktuurien 

ylläpito, korjaus, kunnostus tai 

parantaminen liikenne- ja energia-alalla, 

jotta parannetaan niiden turvallisuutta ja 

kestävyyttä ennakoitavissa olevia ja 

äärimmäisiä sääilmiöitä vastaan; 
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Or. en 

 

Tarkistus  783 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 2 alakohta – e a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 e a) nykyisen infrastruktuurin 

ylläpitäminen tai parantaminen liikenne- 

ja energia-alalla ottaen erityisesti 

huomioon EU:n pitkän aikavälin 

liikenne-, energia- ja ilmastotavoitteet; 

Or. en 

 

Tarkistus  784 

Esther de Lange 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 2 alakohta – e a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 e a) uuden sukupolven akkujen 

kehittäminen sähköistä liikkuvuutta 

varten; 

Or. en 

 

Tarkistus  785 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 2 a. On vältettävä InvestEU:n tuen 

antamista hiili-intensiivisille 
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infrastruktuureille, kuten moottoriteille ja 

lentoasemille ja ydinvoimaloille, paitsi jos 

tuki kohdennetaan suoraan 

ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja 

siihen sopeutumiseen tai olemassa olevien 

infrastruktuurien ylläpitoon ja 

turvallisuuteen. 

Or. en 

 

Tarkistus  786 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 3 alakohta – c alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

c) hankkeet ja yritykset 

ympäristöresurssien hallinnan ja puhtaiden 

teknologioiden aloilla; 

c) hankkeet ja yritykset 

ympäristöresurssien hallinnan ja kestävien 

teknologioiden aloilla; 

Or. en 

 

Tarkistus  787 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 3 alakohta – f alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

f) ilmastonmuutostoimet, mukaan 

lukien luonnonkatastrofien riskin 

pienentäminen; 

f) ilmastonmuutostoimet, mukaan 

lukien luonnonkatastrofien riskin 

pienentäminen, ilmastonmuutokseen 

sopeutuminen ja sen lievittäminen; 

Or. en 

 

Tarkistus  788 
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Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 3 alakohta – g alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

g) hankkeet ja yritykset, jotka 

toteuttavat kiertotaloutta nivomalla 

resurssitehokkuutta koskevat näkökohdat 

tuotantoon ja tuotteen elinkaareen, mukaan 

lukien perus- ja uusioraaka-aineiden 

kestävä tarjonta; 

g) hankkeet ja yritykset, jotka 

toteuttavat kiertotaloutta nivomalla 

resurssi- ja energiatehokkuutta koskevat 

näkökohdat tuotantoon ja tuotteen 

elinkaareen, mukaan lukien perus- ja 

uusioraaka-aineiden kierrätys; 

Or. en 

 

Tarkistus  789 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 3 alakohta – h alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

h) hiilestä irtautuminen ja 

energiavaltaisen teollisuuden 

hiilidioksidipäästöjen merkittävä 

vähentäminen, mukaan lukien 

innovatiivisten vähäpäästöisten 

teknologioiden ja niiden käyttöönoton 

laajamittainen esittely. 

h) hiilestä irtautuminen ja 

energiavaltaisen teollisuuden 

hiilidioksidipäästöjen merkittävä 

vähentäminen, mukaan lukien hiilen 

talteenotossa ja käytössä sovellettavien 
innovatiivisten nollapäästöisten 

teknologioiden ja niiden käyttöönoton 

laajamittainen esittely. 

Or. en 

 

Tarkistus  790 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 3 alakohta – h a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 
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 h a) ilmastonmuutoksen torjuntaa 

koskevat hankkeet; 

Or. en 

 

Tarkistus  791 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 3 alakohta – h b alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 h b) kestävän kulttuuriperinnön 

edistämistä koskevat hankkeet, erityisesti 

strategiat ja välineet, joilla suojellaan 

Euroopan aineellista ja aineetonta 

kulttuuriperintöä.  

Or. en 

 

Tarkistus  792 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

a) tutkimus, mukaan lukien 

tutkimusinfrastruktuuri ja tuki 

korkeakouluille, sekä innovaatiohankkeet, 

joilla edistetään [Euroopan horisontti -

ohjelman] tavoitteita; 

a) tutkimus, mukaan lukien 

tutkimusinfrastruktuuri ja tuki 

korkeakouluille, tuotekehittely sekä 

innovaatiohankkeet, joilla edistetään 

[Euroopan horisontti -ohjelman] tavoitteita; 

Or. en 

 

Tarkistus  793 

Sven Giegold, Jordi Solé 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 
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Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 5 alakohta – d alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

d) korkeakoulujen ja teollisuuden 

yhteistyöhankkeet; 

d) korkeakoulujen, teollisuuden, 

julkisten yritysten ja 

kansalaisyhteiskunnan, mukaan luettuina 

potilaiden ja loppukäyttäjien 

organisaatiot, yhteistyöhankkeet; 

Or. en 

 

Tarkistus  794 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 5 alakohta – f alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

f) uudet tehokkaat 

terveydenhuoltotuotteet, kuten lääkkeet, 

terveydenhuollon laitteet ja pitkälle 

kehitetyssä terapiassa käytettävät lääkkeet. 

f) uudet ja paremmat tehokkaat, 

saavutettavat ja edulliset 
terveydenhuoltotuotteet, kuten lääkkeet, 

rokotteet, terveydenhuollon laitteet, 

diagnostiikka ja pitkälle kehitetyssä 

terapiassa käytettävät lääkkeet, uudet 

mikrobilääkkeet ja innovatiiviset 

kehitysprosessit, joissa vältetään koe-

eläinten käyttöä. 

Or. en 

 

Tarkistus  795 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 6 alakohta – a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

a) tekoäly a) eettinen tekoäly 
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ennakkoarvioinnin pohjalta; 

Or. en 

 

Tarkistus  796 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 6 alakohta – d alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

d) lohkoketju ja muut hajautetun 

tilikirjan teknologiat; 

d) hajautetun tilikirjan teknologiat; 

Or. en 

 

Tarkistus  797 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 6 alakohta – e alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

e) edistyneet digitaaliset taidot; e) digitaalisten taitojen 

parantaminen; 

Or. en 

 

Tarkistus  798 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 7 alakohta – johdantokappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

7. Taloudellinen tuki yhteisöille, jotka 7. Taloudellinen tuki pk-yrityksille ja 
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työllistävät enintään 3 000 työntekijää, 

keskittyen etenkin pk-yrityksiin ja pieniin 

midcap-yrityksiin erityisesti seuraavien 

kautta: 

pienille midcap-yrityksille erityisesti 

seuraavien kautta: 

Or. en 

 

Tarkistus  799 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 7 alakohta – a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

a) käyttöpääoman ja investointien 

tarjoaminen; 

a) käyttöpääoman ja investointien 

tarjoaminen yrityksen koko elinkaaren 

ajan; 

Or. en 

Perustelu 

Kun otetaan huomioon pk-yritysten ja niiden liiketoiminnan moninaisuus, tällä tarkistuksella 

selvennetään, että käyttöpääoman ja investointien tarjoamista olisi voitava soveltaa koko 

liiketoiminnan ja yrityksen elinkaaren ajan yrityksen perustamisesta alkaen, startup- ja 

kasvuvaiheen läpi aina yrityksen luovuttamiseen. 

 

Tarkistus  800 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 7 alakohta – b a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 b a) naisyrittäjyys 

Or. en 

 

Tarkistus  801 
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Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 7 alakohta – b a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 b a) rahoituksen tarjoaminen 

leasingvuokraukseen. 

Or. en 

Perustelu 

Kun otetaan huomioon leasingvuokrauksen hyödyt pk-yrityksille vapauttamalla yrityksen 

pääomaa kestävään kasvuun tehtäviin lisäinvestointeihin, tällä tarkistuksella halutaan 

mahdollistaa takuiden antaminen leasingvuokraukselle InvestEU-rahastosta, samoin kuin on 

tehty COSMEn kaltaisten rahoitusohjelmien tapauksessa. 

 

Tarkistus  802 

Luigi Morgano 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 8 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

8. Kulttuuriala ja luovat alat; media, 

audiovisuaaliala ja journalismi. 

8. Kulttuuriala ja luovat alat; media, 

audiovisuaaliala ja journalismi, erityisesti, 

mutta ei ainoastaan, seuraavien avulla: 

a) uudet teknologiat, kuten avustavat 

teknologiat, joita sovelletaan kulttuuri- ja 

luoviin hyödykkeisiin ja palveluihin. 

b) kulttuuriala ja luovat alat, esimerkiksi 

laajennettu todellisuus / 

virtuaalitodellisuus, immersiivinen 

ympäristö, ihminen-tietokone-rajapinta, 

internetprotokolla- ja pilvi-

infrastruktuurit, 5G-verkot, uudet mediat; 

c) digitaalisen teknologian käyttö 

Euroopan aineellisen ja aineettoman 

kulttuuriperinnön säilyttämiseksi ja 

ennallistamiseksi; 

d) immateriaalioikeuksien teknologinen 

hallinnointi. 
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Or. en 

 

Tarkistus  803 

Pervenche Berès, Christian Ehler 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 8 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

8. Kulttuuriala ja luovat alat; media, 

audiovisuaaliala ja journalismi. 

8. Kulttuuriala ja luovat alat; peliala, 

muotiala, media-visuaaliala ja 

journalismi; Euroopan 

kulttuuriperintöpilvi. 

Or. en 

 

Tarkistus  804 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 9 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

9. Matkailu. 9. Kestävä matkailu. 

Or. en 

 

Tarkistus  805 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 11 alakohta – c a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 c a) sukupuolten tasa-arvon 

edistäminen; 
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Or. en 

 

Tarkistus  806 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 11 alakohta – h alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

h) innovatiiviset terveysratkaisut, 

mukaan lukien terveyspalvelut ja uudet 

hoitomallit; 

h) innovatiiviset terveysratkaisut, 

mukaan lukien sähköinen 

terveydenhuolto, terveyspalvelut ja uudet 

hoitomallit; 

Or. en 

 

Tarkistus  807 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 12 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

12. Puolustusteollisuuden 

kehittäminen ja sen myötä unionin 

strategisen riippumattomuuden 

kasvattaminen erityisesti tukemalla 

seuraavia: 

Poistetaan. 

a) unionin puolustusteollisuuden 

toimitusketju, erityisesti pk- ja midcap-

yrityksille myönnettävän taloudellisen 

tuen kautta; 

 

b) yritykset, jotka osallistuvat 

puolustusalan 

läpimurtoinnovaatiohankkeisiin ja 

liittyvät läheisesti 

kaksikäyttöteknologioihin; 

 

c) puolustusalan toimitusketju, kun on 

kyse osallistumisesta yhteistyöhön 
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perustuviin puolustusalan tutkimus- ja 

kehityshankkeisiin, myös niihin, joita 

tuetaan Euroopan puolustusrahastosta; 

d) puolustusalan tutkimus- ja 

koulutusinfrastruktuuri. 

 

Or. en 

 

Tarkistus  808 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 12 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

12. Puolustusteollisuuden 

kehittäminen ja sen myötä unionin 

strategisen riippumattomuuden 

kasvattaminen erityisesti tukemalla 

seuraavia: 

Poistetaan. 

a) unionin puolustusteollisuuden 

toimitusketju, erityisesti pk- ja midcap-

yrityksille myönnettävän taloudellisen 

tuen kautta; 

 

b) yritykset, jotka osallistuvat 

puolustusalan 

läpimurtoinnovaatiohankkeisiin ja 

liittyvät läheisesti 

kaksikäyttöteknologioihin; 

 

c) puolustusalan toimitusketju, kun on 

kyse osallistumisesta yhteistyöhön 

perustuviin puolustusalan tutkimus- ja 

kehityshankkeisiin, myös niihin, joita 

tuetaan Euroopan puolustusrahastosta; 

 

d) puolustusalan tutkimus- ja 

koulutusinfrastruktuuri. 

 

Or. en 

 

Tarkistus  809 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 
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Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 13 alakohta – johdantokappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

13. Avaruus, erityisesti kehittämällä 

avaruusalaa seuraavien avaruusstrategian 

tavoitteiden mukaisesti: 

13. Avaruus, erityisesti kehittämällä 

avaruusalaa yksinomaan siviilisovelluksiin 

keskittyen seuraavien avaruusstrategian 

tavoitteiden mukaisesti: 

Or. en 

 

Tarkistus  810 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 13 alakohta – d alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

d) edistetään unionin 

riippumattomuutta turvallisessa ja 

turvatussa avaruuteen pääsyssä, mukaan 

lukien kaksikäyttönäkökohdat. 

d) edistetään unionin 

riippumattomuutta turvallisessa ja 

turvatussa avaruuteen pääsyssä. 

Or. en 

 

Tarkistus  811 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite III – 2 alakohta – 2.1 a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 2.1 a Hankkeiden kattamien alueiden 

määrä 

Or. en 

 

Tarkistus  812 
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Sander Loones 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite III – 2 alakohta – 2.1 a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 2.1 a Allekirjoitetut rahoitustoimet 

kunkin toteutuskumppanin osalta 

Or. en 

 

Tarkistus  813 

Alfred Sant 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite III – 2 alakohta – 2.1 a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 2.1 a Hankkeiden maantieteellinen 

jakautuminen 

Or. en 

 

Tarkistus  814 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite III – 3 alakohta – 3.2 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

3.2 Investoinnit ilmastotavoitteiden 

tukemiseen 

3.2 Investoinnit ilmastotavoitteiden 

tukemiseen jaoteltuina politiikkaikkunaa 

ja luokkaa kohti, sekä 

ilmastomerkityksellisyyden osuus 

Or. en 

 

Tarkistus  815 
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Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite III – 3 alakohta – 3.2 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

3.2 Investoinnit ilmastotavoitteiden 

tukemiseen 

3.2 Investoinnit ilmastotavoitteiden 

tukemiseen, mukaan lukien 

absoluuttiseen ja suhteellisiin 

kasvihuonekaasupäästöihin vaikuttavat 

investoinnit 

Or. en 

 

Tarkistus  816 

Marco Valli 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite III – 3 alakohta – 3.3 a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 3.3 a Yhteisötalouden ja 

yhteiskunnallisten yritysten tukemiseen 

tehtävät investoinnit 

Or. en 

 

Tarkistus  817 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite III – 3 alakohta – 3.3 a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 3.3 a Absoluuttiset ja suhteelliset 

kasvihuonekaasupäästöt 

Or. en 

 



 

PE630.411v01-00 128/130 AM\1168409FI.docx 

FI 

Tarkistus  818 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite III – 4 alakohta – 4.2 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

4.2. Energia: Niiden kotitalouksien 

määrä, joiden energiatehokkuusluokka on 

parantunut 

4.2. Energia: Niiden kotitalouksien 

määrä, joiden energiatehokkuusluokka on 

parantunut, nollanettotasolle ja 

passiivitalostandardin mukaisesti 

remontoitujen kotitalouksien määrä 

Or. en 

 

Tarkistus  819 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite III – 4 alakohta – 4.2 a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 4.2. a Energia: säästetty energia 

Or. en 

 

Tarkistus  820 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite III – 4 alakohta – 4.2 b alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 4.2. b Energia: absoluuttiset ja 

suhteelliset kasvihuonekaasupäästöt 

Or. en 
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Tarkistus  821 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite III – 4 alakohta – 4.4 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

4.4. Liikenne: Investoinnit TEN-T-

liikenneverkkoon, joista TEN-T-

runkoverkon osuus 

4.4. Liikenne: Investoinnit TEN-T-

liikenneverkkoon, joista TEN-T-

runkoverkon osuus, pienen mittakaavan 

hankkeet, muut 

Or. en 

 

Tarkistus  822 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite III – 4 alakohta – 4.4 a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 4.4. a Liikenne: absoluuttiset ja 

suhteelliset kasvihuonekaasupäästöt 

Or. en 

 

Tarkistus  823 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite III – 5 alakohta – 5.2 a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 5.2. a Euroopan horisontti -ohjelman 

puitteissa tapahtuva osallistuminen 

maailmanlaajuisten yhteiskunnallisten 

haasteiden ratkaisemiseen: terveys ja 
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hyvinvointi, osallisuutta edistävä 

yhteiskunta, kestävä yhteiskunta, kestävät 

elintarvikkeet, luonnonvarat ja ympäristö 

Or. en 

 

Tarkistus  824 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite III – 6 alakohta – johdantokappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

6. Pk-yritykset 6. Sukupuolittain eritellyt tiedot pk-

yrityksistä 

Or. en 

 

Tarkistus  825 

Jordi Solé, Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite III – 7 alakohta – johdantokappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

7. Sosiaaliset investoinnit ja 

osaaminen 

7. Sukupuolittain eritellyt tiedot 

sosiaalisista investoinneista ja 

osaamisesta 

Or. en 

 


