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LYHYET PERUSTELUT 

Talousarvion valvontavaliokunnan lausunnossa keskitytään moitteetonta varainhoitoa 

koskeviin kysymyksiin ja erityisesti asetusehdotuksen 14 artiklaan eli 

tilintarkastustuomioistuimen suorittamaan tarkastukseen. 

Tilintarkastustuomioistuimen olisi voitava tehdä tarkastuksia, jotka koskevat kyseisen 

asetuksen nojalla toteutettuja toimenpiteitä, sillä kaikki tämän asetuksen mukaiset 

toimenpiteet ovat SEUT-sopimuksen 287 artiklassa tarkoitettua unionin menojen ja tulojen 

hoitoa. Erityisesti seuraavat asiat on pidettävä mielessä: 

1. ESIR-rahasto on määritelty selkeästi tunnistettavaksi ja läpinäkyväksi takuujärjestelyksi, 

ja takuu katetaan pääasiassa unionin talousarviosta. 

2. Investointikomitean jäsenet nimitetään komission ehdotuksesta.  

3. Komissio on edustettuna ESIR-rahaston johtokunnassa. 

4. Komissio on EIP:n hallintoneuvoston jäsen, ja sitä kuullaan kaikista rahoitus- ja 

investointitoimista, ennen kuin EIP hyväksyy ne.  

5. Euroopan investointineuvontakeskus hyödyntää osittain komission olemassa olevia 

neuvontapalveluja.  

6. Komissio hallinnoi takuurahaston varoja.  

7. Komissio ja EIP edistävät jäsenvaltioiden tuella nykyisistä ja mahdollisista tulevista 

investointihankkeista muodostuvan läpinäkyvän jatkumon luomista unionissa. 

 

TARKISTUKSET 

Talousarvion valvontavaliokunta pyytää asiasta vastaavia budjettivaliokuntaa ja talous- ja 

raha-asioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset: 

 

 

Tarkistus  1 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 4 viite 

 

Komission teksti Tarkistus 

ottavat huomioon Euroopan talous- ja 

sosiaalikomitean lausunnon, 

ottavat huomioon Euroopan talous- ja 

sosiaalikomitean, alueiden komitean ja 

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 

lausunnot, 
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Tarkistus  2 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (7 a) Tilintarkastustuomioistuin antoi 

12 päivänä maaliskuuta 2015 Euroopan 

unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

287 artiklan 4 kohdan nojalla lausunnon 

nro 4/2015 ehdotuksesta Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetukseksi 

Euroopan strategisten investointien 

rahastosta ja asetusten (EU) 

N:o 1291/2013 ja (EU) N:o 1316/2013 

muuttamisesta ja esittää siinä 

huomautuksensa komission ehdotuksesta 

ja ehdotuksia asetuksen parantamiseksi. 

 

 

Tarkistus  3 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (9 a) Investoinnin asianmukaisuutta on 

arvioiva myös sen perusteella, missä 

määrin sillä voidaan kannustaa yksityisiä 

sijoittajia rahoittamaan taloutta pitkällä 

aikavälillä, sillä tällä hetkellä merkittävä 

osa eurooppalaisista yksityisistä säästöistä 

(noin 16 000 miljardia euroa) sijoitetaan 

pääasiassa lyhyellä aikavälillä ja usein 

unionin ulkopuolelle. 

 

 

Tarkistus  4 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 11 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(11) ESIR-rahaston toiminnalla olisi 

tuettava strategisia investointeja, jotka 

tuottavat runsaasti taloudellista lisäarvoa ja 

näin edesauttavat unionin politiikan 

tavoitteiden saavuttamista. 

(11) ESIR-rahaston toiminnalla olisi 

tuettava strategisia investointeja, jotka 

tuottavat runsaasti taloudellista lisäarvoa ja 

näin edesauttavat Eurooppa 2020 

-strategian tavoitteiden saavuttamista. 

Tästä näkökulmasta tarkasteltuna ESIR-

rahastosta infrastruktuuriverkoille 

myönnettävällä tuella olisi edistettävä 

liikennettä koskevan asetuksen 

(EU) N:o 1315/2013, energiaverkkoja 

koskevan asetuksen (EU) N:o 347/2013 ja 

televiestintäinfrastruktuureja koskevan 

asetuksen (EU) N:o 283/2014 tavoitteiden 

saavuttamista. Hankkeisiin, jotka 

tuottavat liikenne-, televiestintä- ja 

energia-alojen välisiä synergiaetuja, olisi 

kiinnitettävä erityistä huomiota. 

 

 

Tarkistus  5 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 15 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(15) Jotta voitaisiin varmistaa, että 

ESIR-rahastolla saadaan aikaan lisää 

toimia, ESIR-rahaston toimet olisi 

kohdennettava sellaisiin hankkeisiin, joilla 

on korkeampi riski-/tuottoprofiili kuin 

nykyisillä EIP:n ja unionin välineillä. 

ESIR-rahastosta olisi rahoitettava 

hankkeita kaikkialla unionissa, myös niissä 

jäsenvaltioissa, joihin finanssikriisi on 

vaikuttanut eniten. ESIR-rahastoa olisi 

käytettävä ainoastaan silloin, kun 

rahoitusta ei ole saatavissa muista lähteistä 

kohtuullisin ehdoin. 

(15) Jotta voitaisiin varmistaa, että ESIR-

rahastolla saadaan aikaan lisää toimia, 

ESIR-rahaston toimet olisi kohdennettava 

sellaisiin hankkeisiin, joilla on korkeampi 

riski-/tuottoprofiili kuin nykyisillä EIP:n ja 

unionin välineillä. ESIR-rahastosta olisi 

rahoitettava hankkeita kaikkialla unionissa, 

etenkin niissä jäsenvaltioissa, joihin 

finanssikriisi on vaikuttanut eniten. ESIR-

rahastoa olisi käytettävä ainoastaan silloin, 

kun rahoitusta ei ole saatavissa muista 

lähteistä kohtuullisin ehdoin. 
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Tarkistus  6 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (19 a) Takuurahastoon tehtävien 

maksujen tavoitesumman on oltava 

200 miljoonaa euroa vuonna 2016, 

300 miljoonaa euroa vuonna 2017, 

miljardi euroa vuonna 2018 ja kaksi 

miljardia euroa vuonna 2019, Euroopan 

parlamentin ja neuvoston on hyväksyttävä 

ne asteittain vuotuisessa 

talousarviomenettelyssä ottaen huomioon 

EU:n takuun tehokkaan käytön ja ESIR-

rahaston puitteissa suoritettavien toimien 

täydentävyyden arvioinnin verrattuna 

EIP:n tavanomaisiin toimiin. 

 

 

Tarkistus  7 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 21 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (21 a) ESIR-rahaston täytäntöönpano- ja 

valvontajärjestelyt sekä jäsenvaltioiden 

muodollinen sitoutuminen vaikuttavat 

ratkaisevasti rahaston menestykseen, ja 

lisäksi on varmistettava, että valituiksi 

tulevat parhaat hankkeet objektiivisten 

kriteerien perusteella ja alkuperämaasta 

riippumatta. 

 

 

Tarkistus  8 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 24 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(24) ESIR-rahastosta tuettujen EIP:n (24) ESIR-rahastosta tuettujen EIP:n 
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rahoitus- ja investointitoimien 

hallinnoinnissa olisi noudatettava EIP:n 

omia sääntöjä ja menettelyjä, joihin 

kuuluvat myös soveltuvat 

valvontatoimenpiteet ja toimenpiteet 

veronkierron välttämiseksi, ja kyseeseen 

tulevia Euroopan petostentorjuntaviraston 

(OLAF) ja tilintarkastustuomioistuimen 

sääntöjä ja menettelyjä sekä Euroopan 

komission, Euroopan 

tilintarkastustuomioistuimen ja Euroopan 

investointipankin kolmenvälistä 

sopimusta. 

rahoitus- ja investointitoimien 

hallinnoinnissa olisi noudatettava 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetusta (EU, Euratom) N:o 966/20121 a, 

mukaan lukien soveltuvat 

valvontatoimenpiteet ja toimenpiteet 

veronkierron välttämiseksi, ja kyseeseen 

tulevia Euroopan petostentorjuntaviraston 

(OLAF) ja tilintarkastustuomioistuimen 

sääntöjä ja menettelyjä. Näin ollen olisi 

varmistettava mahdollisimman pian, että 

EIP:n hiljattain hyväksymät avoimuutta 

koskevat uudet linjaukset eivät ole 

millään tavoin vesittyneet. 

 ________________ 

 1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, 

annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, 

unionin yleiseen talousarvioon 

sovellettavista varainhoitosäännöistä ja 

neuvoston asetuksen (EY, Euratom) 

N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL 

L 298, 26.10.2012, s. 1). 

Perustelu 

Tekstinkohta on turha. 

 

 

Tarkistus  9 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 25 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(25) EIP:n olisi säännöllisesti tarkasteltava 

ESIR-rahastosta tuettuja toimia 

arvioidakseen niiden 

tarkoituksenmukaisuutta, tuloksia ja 

vaikutuksia sekä määrittääkseen tekijöitä, 

joiden pohjalta tulevia toimia voitaisiin 

parantaa. Tällaisilla arvioinneilla on 

tarkoitus edistää vastuuvelvollisuutta ja 

kestävyyden analysointia. 

(25) EIP:n ja investointikomitean olisi 

säännöllisesti tarkasteltava ESIR-rahastosta 

tuettuja toimia ja ilmoitettava niistä 

arvioidakseen niistä unionin rahoittamaan 

nykyiseen toimintaan saatavaa lisäarvoa 

sekä niiden tarkoituksenmukaisuutta, 

tuloksia ja vaikutuksia sekä määrittääkseen 

tekijöitä, joiden pohjalta tulevia toimia 

voitaisiin parantaa. Tällaisilla arvioinneilla 

on tarkoitus edistää julkista 
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vastuuvelvollisuutta, moitteetonta 

varainhoitoa, avoimuutta sekä 

taloudellisen, ympäristöön liittyvän ja 

sosiaalisen kestävyyden analysointia. 

 

 

Tarkistus  10 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 26 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(26) ESIR-rahaston kautta toteutettavien 

rahoitustoimien lisäksi olisi perustettava 

Euroopan investointineuvontakeskus. 

Tämän keskuksen olisi tarjottava 

tehostettua tukea hankkeiden suunnittelua 

ja valmistelua varten kaikkialla unionissa 

hyödyntämällä komission, EIP:n, 

kansallisten kehityspankkien ja Euroopan 

rakenne- ja investointirahastojen 

hallintoviranomaisten asiantuntemusta. 

Investointineuvontakeskuksen olisi 

toimittava unionissa keskitettynä 

yhteyspisteenä, johon investointeja 

koskevaan tekniseen apuun liittyvät 

kysymykset voidaan ohjata. 

(26) ESIR-rahaston kautta toteutettavien 

rahoitustoimien lisäksi olisi perustettava 

Euroopan investointineuvontakeskus. 

Tämän keskuksen olisi tarjottava 

tehostettua tukea hankkeiden suunnittelua 

ja valmistelua varten kaikkialla unionissa 

hyödyntämällä komission, EIP:n, 

kansallisten kehityspankkien ja Euroopan 

rakenne- ja investointirahastojen 

hallintoviranomaisten asiantuntemusta. 

Investointineuvontakeskuksen olisi 

toimittava unionissa keskitettynä 

yhteyspisteenä, johon investointeja 

koskevaan tekniseen apuun liittyvät 

kysymykset voidaan ohjata. 

Investointineuvontakeskuksen olisi 

tehtävä yhteistyötä olemassa olevien 

neuvontaelinten kanssa niin, että myös 

EIP, komissio ja jäsenvaltiot osallistuvat 

toimintaan. Tällaisia elimiä ovat 

esimerkiksi julkisen ja yksityisen sektorin 

kumppanuuksien asiantuntijakeskus 

(EPEC) sekä ESIR-rahastoon liittyvä 

rahoitusvälineitä koskeva tekninen 

neuvoa-antava foorumi (FI-

TAP). Investointineuvontakeskuksen 

kautta jäsenvaltioiden ja alueiden olisi 

voitava kaikkialla unionissa hyödyntää 

maksutta asiantuntemusta, jotta voidaan 

varmistaa tasapuoliset mahdollisuudet 

saada ESIR-rahaston rahoitusta. 
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Perustelu 

Ajatus perustuu Euroopan tilintarkastustuomioistuimen Euroopan strategisten investointien 

rahastosta antamaan lausuntoon 4/2015 ja sen 29, 30 ja 31 kohtaan. 

 

 

Tarkistus  11 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 27 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (27 a) Jotta varmistetaan, ettei unionin 

talousarvioon kohdistu osoitettuja varoja 

laajempia vastuusitoumuksia, olisi 

sovellettava yleistä immuniteettia ja 

vastuuvapauslauseketta, jotka koskevat 

ESIR-rahaston edunsaajien esittämiä 

oikeudellisia vaateita. 

 

 

Tarkistus  12 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 30 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(30) Kun otetaan huomioon se, miten EU:n 

takuu EIP:lle ja takuurahasto on 

muodostettu, voidaan todeta, ettei 

kumpikaan niistä ole Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 

N:o 966/20124 tarkoitettu rahoitusväline. 

(30) Kun otetaan huomioon se, että EU:n 

takuu EIP:lle ja takuurahastolle 

rinnastetaan unionin rahoitusvälineisiin, 

kummankin niistä pitäisi noudattaa 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/20124 

140 artiklassa tarkoitettuja moitteettoman 

varainhoidon, avoimuuden, 

suhteellisuuden, syrjimättömyyden, 

yhtäläisen kohtelun ja toissijaisuuden 

periaatteita ja tarvittaessa myös asetuksen 

(EU, Euratom) N:o 966/20124 

139 artiklassa annettuja säännöksiä. 

__________________ __________________ 

4 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 

(EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 

4 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, 



 

PE551.899v02-00 10/54 AD\1057503FI.doc 

FI 

25 päivänä lokakuuta 2012, unionin 

yleiseen talousarvioon sovellettavista 

varainhoitosäännöistä ja neuvoston 

asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 

kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, 

s. 1). 

annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, 

unionin yleiseen talousarvioon 

sovellettavista varainhoitosäännöistä ja 

neuvoston asetuksen (EY, Euratom) 

N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 

298, 26.10.2012, s. 1). 

 

 

Tarkistus  13 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 31 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(31) Unionissa on merkittävä määrä 

mahdollisesti toteutuskelpoisia hankkeita, 

jotka eivät tällä hetkellä saa rahoitusta 

niihin liittyvän epävarmuuden ja 

läpinäkyvyyden puutteen vuoksi. Tämä 

johtuu usein siitä, etteivät yksityiset 

sijoittajat tiedä hankkeista tai niillä ei ole 

riittävästi tietoa investointiin liittyvien 

riskien arvioimiseksi. Komission ja EIP:n 

olisi jäsenvaltioiden tuella edistettävä tällä 

hetkellä ja tulevaisuudessa 

investointikohteiksi unionissa soveltuvista 

hankkeista muodostuvan läpinäkyvän 

hankejatkumon luomista. Tämän 

hankejatkumon avulla on tarkoitus 

varmistaa, että investointihankkeista 

julkistetaan jäsenneltyä tietoa säännöllisesti 

sen varmistamiseksi, että sijoittajilla on 

käytössään luotettavaa tietoa 

investointipäätöksiensä perustaksi. 

(31) Unionissa on merkittävä määrä 

mahdollisesti toteutuskelpoisia hankkeita, 

jotka eivät tällä hetkellä saa rahoitusta 

niihin liittyvän epävarmuuden ja 

läpinäkyvyyden puutteen vuoksi. Tämä 

johtuu usein siitä, etteivät yksityiset 

sijoittajat tiedä hankkeista tai niillä ei ole 

riittävästi tietoa investointiin liittyvien 

riskien arvioimiseksi. Komission ja EIP:n 

olisi jäsenvaltioiden tuella edistettävä tällä 

hetkellä ja tulevaisuudessa 

investointikohteiksi unionissa soveltuvista 

hankkeista muodostuvan läpinäkyvän 

hankeluettelon luomista. Tämän 

hankeluettelon avulla on tarkoitus 

varmistaa, että investointihankkeista 

julkistetaan jäsenneltyä tietoa säännöllisesti 

sen varmistamiseksi, että sijoittajilla on 

käytössään luotettavaa tietoa 

investointipäätöksiensä perustaksi. 

 

 

Tarkistus  14 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 32 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(32) Jäsenvaltiot ovat lisäksi aloittaneet 

kansallisella tasolla työn, jonka tavoitteena 

(32) Jäsenvaltiot ovat lisäksi aloittaneet 

kansallisella tasolla työn, jonka tavoitteena 
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on kansallisesti merkittävistä hankkeista 

muodostuvien hankejatkumoiden 

laatiminen ja niistä tiedottaminen. 

Komission ja EIP:n tuottamien tietojen 

olisi sisällettävä linkit mukana oleviin 

kansallisiin hankejatkumoihin. 

on kansallisesti merkittävistä hankkeista 

muodostuvien hankeluetteloiden 

laatiminen ja niistä tiedottaminen. 

Komission ja EIP:n tuottamien tietojen 

olisi sisällettävä linkit mukana oleviin 

kansallisiin hankeluetteloihin. 

 

 

Tarkistus  15 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 33 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(33) Vaikka EIP voi käyttää 

hankejatkumossa mainittuja hankkeita 

määrittäessään ja valitessaan 

ESIR-rahastosta tuettavia hankkeita, 

hankejatkumoa olisi käytettävä myös 

laajemmin hankkeiden määrittämiseen 

unionissa. Tässä laajemmassa yhteydessä 

hankejatkumo voi sisältää hankkeita, jotka 

yksityinen sektori voi rahoittaa 

kokonaisuudessaan tai jotka voidaan 

rahoittaa muiden Euroopan tai kansallisen 

tason välineiden tuella. ESIR-rahastosta 

olisi voitava tukea hankejatkumoon 

sisältyvien hankkeiden rahoitusta ja niihin 

tehtäviä investointeja, mutta luetteloon 

sisällyttämisen ei saisi katsoa merkitsevän, 

että hanke saa automaattisesti ESIR-tukea, 

ja ESIR-rahastolle olisi annettava 

harkintavalta, jonka nojalla se voi valita ja 

tukea myös luetteloon sisältymättömiä 

hankkeita. 

(33) Vaikka EIP voi käyttää 

hankeluettelossa mainittuja hankkeita 

määrittäessään ja valitessaan 

ESIR-rahastosta tuettavia hankkeita, 

hankeluetteloa olisi käytettävä myös 

laajemmin hankkeiden määrittämiseen 

unionissa. Tässä laajemmassa yhteydessä 

hankejatkumo voi sisältää hankkeita, jotka 

yksityinen sektori voi rahoittaa 

kokonaisuudessaan tai jotka voidaan 

rahoittaa muiden Euroopan tai kansallisen 

tason välineiden tuella. ESIR-rahastosta 

olisi voitava tukea hankeluetteloon 

sisältyvien hankkeiden rahoitusta ja niihin 

tehtäviä investointeja, mutta luetteloon 

sisällyttämisen ei saisi katsoa merkitsevän, 

että hanke saa automaattisesti ESIR-tukea, 

ja ESIR-rahastolle olisi annettava 

harkintavalta, jonka nojalla se voi valita ja 

tukea myös luetteloon sisältymättömiä 

hankkeita. 

 

 

Tarkistus  16 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 34 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(34) Jotta vastuuvelvollisuus suhteessa (34) Jotta vastuuvelvollisuus suhteessa 
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Euroopan kansalaisiin voitaisiin 

varmistaa, EIP:n olisi raportoitava 

säännöllisesti Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle ESIR-rahaston toiminnan 

edistymisestä ja vaikutuksista. 

unionin kansalaisiin voitaisiin varmistaa, 

EIP:n, ohjausryhmän puheenjohtajan ja 

investointikomitean toimitusjohtajan olisi 

raportoitava säännöllisesti Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle ESIR-rahaston 

toiminnan edistymisestä ja vaikutuksista ja 

erityisesti ESIR-toimien täydentävyydestä 

tavallisiin EIP:n toimiin verrattuna. 

 

 

Tarkistus  17 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 35 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (35 a) Koska takuurahasto koostuu 

huomattavasta määrästä unionin 

talousarviosta uudelleen kohdennettuja 

varoja, parlamentilla on oikeus valvoa 

unionin talousarvion käyttöä etenkin 

suorituksista ja menoista saatavien 

tulosten osalta. 

Perustelu 

Talousarviosta vastaava komission jäsen ja tilintarkastustuomioistuin ovat kehottaneet 

muuttamaan tapaa, jolla unionin toimielimet suhtautuvat unionin talousarvioon, painottaen 

erityisesti tarvetta lisätä vastuuvelvollisuutta ja huomion kiinnittämistä siihen, millaisia 

tuloksia suorituksista ja menoista seuraa. Siksi on tärkeää, että Euroopan parlamentti valvoo 

kyseisiä asioita ja komission jäsen on sille vastuuvelvollinen. Valvontaoikeuden laajentamisen 

pitäisi koskea vain komission jäsentä, jotta voidaan varmistaa ESIR-rahaston hallinnollinen 

riippumattomuus. 

 

 

Tarkistus  18 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

ESIR-rahaston tarkoituksena on tarjota 

EIP:lle riskinkantokykyä ja näin tukea 

investointeja unionissa ja lisätä enintään 

ESIR-rahaston tarkoituksena on tarjota 

EIP:lle riskinkantokykyä ja näin tukea 

investointeja unionissa ja myös 
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3 000 työntekijän yritysten saatavilla 

olevaa rahoitusta keskittyen etenkin pieniin 

ja keskisuuriin yrityksiin, jäljempänä 

ʼESIR-sopimusʼ. 

jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden 

välisiä hankkeita ja lisätä enintään 

3 000 työntekijän yritysten saatavilla 

olevaa rahoitusta keskittyen etenkin pieniin 

ja keskisuuriin yrityksiin, jäljempänä 

ʼESIR-sopimusʼ noudattaen 

moitteettoman varainhoidon, 

avoimuuden, suhteellisuuden, 

syrjimättömyyden, yhtäläisen kohtelun ja 

toissijaisuuden periaatteita. 

 

 

Tarkistus  19 

Ehdotus asetukseksi 

1 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a artikla 

 Määritelmät 

 Tässä asetuksessa tarkoitetaan 

 a) ’ESIR-sopimuksella’ oikeudellista 

välinettä, jolla komissio ja EIP 

määrittävät tässä asetuksessa asetetut 

ESIR-rahaston hoitoa koskevat 

edellytykset; 

 b) ’kansallisilla kehityspankeilla tai 

-laitoksilla’ oikeussubjekteja, jotka 

harjoittavat ammattimaista 

rahoitustoimintaa ja joille jäsenvaltiot 

ovat keskus-, alueellisella tai paikallisella 

tasolla antaneet julkiseksi tehtäväksi 

toteuttaa pääosin ei-kaupallisia julkisia 

kehittämistoimia; 

 c) ’investointijärjestelyillä’ 

erityisrahoitusyhtiöitä, hoidettuja tilejä, 

sopimusperusteisia yhteisrahoitus- tai 

riskinjakojärjestelyjä tai millä tahansa 

muulla tavoin luotuja järjestelyjä, joiden 

kautta investoijat kanavoivat 

rahoitusosuuden joidenkin 

investointihankkeiden rahoittamiseksi ja 

joihin voi sisältyä kansallisia järjestelyjä, 

joihin on koottu useita 
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investointihankkeita tietyn jäsenvaltion 

alueella, usean maan kattavia tai 

alueellisia järjestelyjä, joihin on koottu 

useita suurista hankkeista tietyllä 

maantieteellisellä alueella kiinnostuneita 

jäsenvaltioita, tai aihekohtaisia 

järjestelyjä, joihin voidaan koota tietyn 

alan investointihankkeita; 

 d) ’pienillä ja keskisuurilla yrityksillä’ tai 

’pk-yrityksillä’ komission suosituksessa 

2003/361/EY1a määriteltyjä mikroyrityksiä 

sekä pieniä ja keskisuuria yrityksiä; 

 e) ’mid-cap-yrityksillä’ oikeussubjekteja, 

joissa on enintään 3 000 työntekijää ja 

jotka ovat muita kuin pk-yrityksiä; 

 f) ’ESIR:n edunsaajilla’ kaikkia 

lainanottajia, joilla on EIP:n ESIR-

sopimuksen nojalla täytäntöönpanemia 

EU:n takaamia rahoitusvälineitä; 

 g) ’riskinkantokyvyllä’ sitä, sitä, että 

ESIR-rahasto vastaa tietyn 

investointihankkeen rahoitukseen 

liittyvän mahdollisen luottoriskin 

rajatusta ennakko-osasta EIP:n 

hallinnoiman rahoitusvälineen avulla 

siten, että salkun yhteenlaskettu 

luottoriski on enintään sama kuin EU:n 

takuulla turvattu salkun osuus;  

 ______________ 

 1 a Komission suositus 2003/361/EY, 

annettu 6 päivänä toukokuuta 2003, 

mikroyritysten sekä pienten ja 

keskisuurten yritysten määritelmästä 

(EUVL L 124, 20.5.2003, s. 36). 

 

 

Tarkistus  20 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) määräykset, jotka koskevat a) määräykset, jotka koskevat ESIR-
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ESIR-rahaston perustamista erillisenä, 

selkeästi tunnistettavana ja läpinäkyvänä 

takuujärjestelynä ja erillisen EIP:n 

hoitaman tilin perustamista; 

rahaston perustamista erillisenä, selkeästi 

tunnistettavana ja läpinäkyvänä 

takuujärjestelynä ja sellaisen erillisen 

EIP:n hoitaman tilin perustamista, josta 

parlamentin ja neuvoston on tehtävä 

EIP:lle ja komissiolle vuotuinen 

vastuuvapauspäätös SEUT-sopimuksen 

319 artiklan ja asetuksen (EU, Euratom) 

N:o 996/2012 164, 165 ja 166 artiklan 

nojalla; 

 

 

Tarkistus  21 

Ehdotus asetukseksi 

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

 

Komission teksti Tarkistus 

 a a) määräykset siitä, miten komissio 

vastaa täysin ESIR-rahaston 

hallinnoimien unionin varojen nykyisestä 

käytöstä SEU-sopimuksen 17 artiklan 

1 kohdan ja SEUT-sopimuksen 

317 artiklan nojalla ja estää 

vastuuvelvollisuuden hajautumisen; 

 

 

Tarkistus  22 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

d) 3 artiklan mukaiset ESIR-rahaston 

hallinnointijärjestelyt, joilla ei rajoiteta 

EIP:n perussääntöä; 

d) 3 artiklan mukaiset ESIR-rahaston 

hallinnointijärjestelyt, joilla ei rajoiteta 

EIP:n perussääntöä, mukaan lukien EIP:n 

hallintokustannusten yläraja ja ottaen 

huomioon komissiolle SEU-sopimuksen 

17 artiklan 1 kohdan ja SEUT-

sopimuksen 317 artiklan sekä asetuksen 

(EU, Euratom) N:o 966/2012 nojalla 

kuuluvat tehtävät; 
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Tarkistus  23 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – g alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

g) EU:n takuun käyttöön sovellettavat 

vaatimukset, joihin kuuluvat myös 

määrätyillä ajanjaksoilla sovellettavat 

vaatimukset, ja keskeiset tulosindikaattorit; 

g) EU:n takuun käyttöön sovellettavat 

vaatimukset, joihin kuuluvat myös 

määrätyillä ajanjaksoilla sovellettavat 

vaatimukset, ja keskeiset tulosindikaattorit, 

joilla pyritään mittaamaan tässä 

asetuksessa ilmoitettujen, kasvua ja 

työllisyyttä, vaikutusta sisämarkkinoihin 

ja pienten ja keskisuurten yritysten 

edistämistä koskevien ESIR-rahaston 

tavoitteiden saavuttamista; johtokunta 

mukauttaa näitä vaatimuksia tarvittaessa; 

Perustelu 

Tulosten arvioinnin olisi kytkeydyttävä ESIR-rahaston poliittisten tavoitteiden (jotka 

määritellään erityisesti johdanto-osan kappaleissa 9–14) saavuttamiseen. 

 

 

Tarkistus  24 

Ehdotus asetukseksi 

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

 

Komission teksti Tarkistus 

 g a) määräykset, joilla varmistetaan, että 

ESIR-tukea on ensisijaisesti pk-yritysten 

ja mikroyritysten saatavilla; 

 

 

Tarkistus  25 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – h alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

h) investointineuvontakeskusta varten 

tarvittavaa rahoitusta koskevat, 2 kohdan 

kolmannen alakohdan mukaiset 

h) investointineuvontakeskuksen 

oikeudellista muotoa, toimintarakennetta 

ja rahoitusta koskevat, 2 kohdan 
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määräykset; kolmannen alakohdan mukaiset 

määräykset; 

 

 

Tarkistus  26 

Ehdotus asetukseksi 

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

 

Komission teksti Tarkistus 

 h a) määräykset EIP:lle ESIR-rahastosta 

aiheutuvien kustannusten ehdottomasta 

ylärajasta; 

 

 

Tarkistus  27 

Ehdotus asetukseksi 

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

 

Komission teksti Tarkistus 

 j a) määräykset, joilla varmistetaan 

tilintarkastustuomioistuimen suorittama 

ulkoinen tarkastus kaikissa ESIR-

rahastosta rahoitetuissa hankkeissa. 

 

 

Tarkistus  28 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

ESIR-sopimuksessa on määrättävä, että 

unionille ESIR-rahaston tukemista toimista 

maksettava korvaus maksetaan sen jälkeen 

kun siitä on vähennetty EU:n takuuseen 

vetoamisen seurauksena suoritettavat 

maksut ja näiden jälkeen 2 kohdan 

kolmannen alakohdan ja 5 artiklan 3 

kohdan mukaiset kustannukset. 

ESIR-sopimuksessa on määrättävä, että 

unionille ESIR-rahaston tukemista toimista 

ehdottomaan ylärajaan asti maksettava 

korvaus maksetaan sen jälkeen kun siitä on 

vähennetty EU:n takuuseen vetoamisen 

seurauksena suoritettavat maksut ja näiden 

jälkeen tämän artiklan 2 kohdan 

kolmannen alakohdan ja 5 artiklan 3 
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kohdan mukaiset kustannukset. 

 

 

Tarkistus  29 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 2 kohta – 3 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Unioni myöntää 

investointineuvontakeskukselle 31 päivään 

joulukuuta 2020 asti osarahoitusta enintään 

20 000 000 euroa vuodessa sellaisia 

palveluja varten, joita 

investointineuvontakeskus tarjoaa EIP:n 

nykyisen teknisen avun lisäksi. Vuoden 

2020 jälkeen unionin rahoitusosuus on 

suoraan yhteydessä tuleviin monivuotisiin 

rahoituskehyksiin sisältyviin säännöksiin. 

Unioni myöntää 

investointineuvontakeskukselle 31 päivään 

joulukuuta 2018 asti osarahoitusta enintään 

20 000 000 euroa vuodessa sellaisia 

palveluja varten, joita 

investointineuvontakeskus tarjoaa EIP:n 

nykyisen teknisen avun lisäksi. Ennen 

vuoden 2018 loppua tehdään 

uudelleentarkastelu, jossa arvioidaan 

investointineuvontakeskuksen 

onnistumista ja sen tuomaa lisäarvoa 

ennen toisen, 1 päivästä tammikuuta 2019 

31 päivään joulukuuta 2020 kestävän 

rahoitusjakson alkamista. Vuoden 2020 

jälkeen unionin rahoitusosuus on suoraan 

yhteydessä tuleviin monivuotisiin 

rahoituskehyksiin sisältyviin säännöksiin. 

 

 

Tarkistus  30 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. ESIR-sopimuksessa on määrättävä, että 

ESIR-rahaston toimintaa ohjaa johtokunta, 

joka 5 artiklan 2 kohdassa säädettyjä 

tavoitteita noudattaen määrittää strategiset 

suuntaviivat, varojen jakostrategian sekä 

toimintapolitiikan ja -menettelyt, joihin 

kuuluvat muun muassa sellaisissa 

hankkeissa noudatettava 

investointipolitiikka, jotka voivat saada 

tukea ESIR-rahastosta. Johtokunta valitsee 

1. ESIR-sopimuksessa on määrättävä, että 

komissio ja EIP ovat suoraan vastuussa 

parlamentille ja neuvostolle kaikkien 

ESIR-rahastojen hallinnoimien varojen ja 

takausten hoidosta. Tätä varten ESIR-

rahaston toimintaa ohjaa johtokunta, joka 

5 artiklan 2 kohdassa säädettyjä tavoitteita 

noudattaen määrittää EU:n takuun käyttöä 

varten strategiset suuntaviivat, varojen 

jakostrategian sekä toimintapolitiikan ja 
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yhden jäsenistään puheenjohtajaksi. -menettelyt, joihin kuuluvat muun muassa 

sellaisissa hankkeissa noudatettava 

investointipolitiikka, jotka voivat saada 

tukea ESIR-rahastosta. 

 Johtokunta valitsee yhden jäsenistään 

puheenjohtajakseen. 

 

 

Tarkistus  31 

Ehdotus asetukseksi 

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

 

Komission teksti Tarkistus 

 Puheenjohtaja on yhdessä 3 artiklan 

4 kohdassa tarkoitetun 

investointikomitean toimitusjohtajan 

kanssa läsnä vähintään kerran vuodessa 

Euroopan parlamentin asiasta vastaavien 

valiokuntien yhteisessä 

kuulemistilaisuudessa ja antaa selonteon 

ESIR-rahaston toiminnan edistymisestä. 

 

 

Tarkistus  32 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 2 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Johtokunta tekee päätöksensä 

yksimielisesti. 

Johtokunta tekee päätöksensä 

yksimielisesti. Päätösten on oltava 

julkisia. 

 

 

Tarkistus  33 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 3 a kohta (uusi) 



 

PE551.899v02-00 20/54 AD\1057503FI.doc 

FI 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a. ESIR-sopimuksessa on määrättävä 

neuvoa-antavan ryhmän perustamisesta. 

Neuvoa-antava ryhmä koostuu kaikkien 

4 artiklan mukaisen EU:n takuun piiriin 

kuuluviin kansallisen ja paikallisen tason 

hankkeisiin osallistuvien pankkien, 

kansalliset kehityspankit mukaan 

luettuina, edustajista. 

 Neuvoa-antava ryhmä kokoontuu kerran 

vuodessa EIP:n tiloissa Luxemburgissa. 

Sen kokoukset järjestää EIP. Kaikki muu 

neuvoa-antavan ryhmän jäsenten välinen 

viestintä ja tietojenvaihto tapahtuu 

kirjallisesti ja julkistetaan vuoden 

kuluttua. Neuvoa-antava ryhmä voi tukea 

rahaston johtokuntaa, investointikomiteaa 

ja toimitusjohtajaa tutkimuksissa, jotta 

ESIR-rahaston toimintaa voidaan 

parantaa jatkuvasti. Kaikista neuvoa-

antavan ryhmän kustannuksista ja 

matkakuluista vastaavat yksiköt, jotka 

haluavat olla edustettuina ryhmässä. 

 

 

Tarkistus  34 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 4 kohta – 3 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan 

nimittää johtokunta komission ja EIP:n 

yhteisestä ehdotuksesta kolmen vuoden 

toimikaudeksi, joka voidaan uusia. 

Toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan 

nimittää johtokunta komission ja EIP:n 

yhteisestä ehdotuksesta ja Euroopan 

parlamentin hyväksynnän saatuaan 
kolmen vuoden toimikaudeksi, joka 

voidaan uusia kerran. 
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Tarkistus  35 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 4 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 4 a. Johtokuntaa kuultuaan ja EIP:n 

hyväksynnän saatuaan komissio toimittaa 

Euroopan parlamentille luettelon 

ehdokkaista toimitusjohtajan ja 

varatoimitusjohtajan tehtäviin. 

 Komissio toimittaa EIP:n hyväksynnän 

saatuaan Euroopan parlamentin 

hyväksyttäväksi toimitusjohtajan ja 

varatoimitusjohtajan nimittämistä 

koskevan ehdotuksen. Kun ehdotus on 

hyväksytty, johtokunta nimittää 

toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan 

kolmen vuoden toimikaudeksi, joka 

voidaan uusia kerran. 

 

 

Tarkistus  36 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 5 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

ESIR-sopimuksessa on määrättävä, että 

ESIR-rahastossa on investointikomitea, 

jonka tehtävänä on tarkastella rahaston 

investointipolitiikan mukaisesti 

mahdollisia toimia ja hyväksyä EU:n 

takuun muodossa myönnettävä tuki 

toimille 5 artiklan mukaisesti niiden 

maantieteellisestä sijainnista riippumatta. 

ESIR-sopimuksessa on määrättävä, että 

ESIR- rahastossa on investointikomitea. 

Investointikomitean tehtävänä on 

tarkastella rahaston investointipolitiikan 

mukaisesti mahdollisia toimia ja hyväksyä 

EU:n takuun muodossa myönnettävä tuki 

toimille: 

 a) 5 artiklan mukaisesti, 

 b) asetuksen (EU) N:o 1316/2013 ja 

asetuksen (EU) N:o 1315/2013 sekä 

vuotuisten TEN-T-työohjelmien 

yleistavoitteiden mukaisesti, 

 c) edellyttäen, että toimet tuovat 

todistetusti taloudellista, yhteiskunnallista 
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ja kestävää lisäarvoa työllisyyden, 

ammattitaidon, innovoinnin ja 

kilpailukyvyn edistämiselle unionissa 

siten, että tätä ei olisi voitu toteuttaa 

unionin nykyisillä varoilla ja välineillä, ja 

 d) riippumatta niiden maantieteellisestä 

sijainnista unionissa. 

 

 

Tarkistus  37 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 5 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Investointikomitea muodostuu kuudesta 

riippumattomasta asiantuntijasta ja 

ESIR-rahaston toimitusjohtajasta. 

Riippumattomilla asiantuntijoilla on oltava 

asianmukaista korkean tason 

markkinakokemusta hankerahoituksesta, 

ja asiantuntijat nimittää johtokunta 

kolmen vuoden toimikaudeksi, joka 

voidaan uusia. 

Investointikomitea muodostuu 

kahdeksasta riippumattomasta 

asiantuntijasta ja ESIR-rahaston 

toimitusjohtajasta. Asiantuntijoilla on 

oltava korkean tason markkinakokemusta 

hankerakenteiden suunnittelusta ja 

hankkeiden rahoittamisesta sekä 

makrotaloudellista asiantuntemusta. 

Johtokunta nimittää investointikomitean 

jäsenet avoimella ja seurattavalla 

valintamenettelyllä kolmen vuoden 

toimikaudeksi, joka voidaan uusia.  

 Tätä varten johtokunta laatii luettelon 

vähintään 16 asiantuntijasta (kahdeksan 

miestä ja kahdeksan naista) ja toimittaa 

sen Euroopan parlamentille. Luettelossa 

olevia asiantuntijoita kuultuaan 

Euroopan parlamentti hyväksyy 

päätöksen, jossa ehdotetaan kahdeksaa 

heistä nimitettäväksi johtokuntaan. 

 

 

Tarkistus  38 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 5 kohta – 2 a alakohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Investointikomitean kunkin jäsenen 

ansioluettelot ja ilmoitukset taloudellisista 

sidonnaisuuksista on julkistettava, niitä 

on päivitettävä usein, ja komissio ja EIP 

tekevät niiden paikkansapitävyydestä 

perusteellisia tarkastuksia. 

 

 

Tarkistus  39 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 5 kohta – 3 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Investointikomitean päätökset tehdään 

yksinkertaisella enemmistöllä. 

Investointikomitean päätökset tehdään 

yksinkertaisella enemmistöllä. Päätösten 

on oltava riippumattomia, niihin ei saa 

kohdistua asiatonta vaikutusta, ja niiden 

on oltava julkisia. 

 

 

Tarkistus  40 

Ehdotus asetukseksi 

3 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a artikla 

 ESIR-rahaston ja 

investointineuvontakeskuksen 

varainhoitosäännöt 

 Johtokunta hyväksyy ESIR-rahastoon ja 

investointineuvontakeskukseen 

sovellettavat varainhoitosäännöt. Ne eivät 

voi poiketa asetuksesta (EU, Euratom) 

N:o 966/2012. 

 ESIR-sopimusta koskevissa 

neuvotteluissa ennen ESIR-rahaston 

perustamista tai johtokunnan virallisen 

pyynnön jälkeen komissiolle voidaan 
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siirtää valta hyväksyä SEUT-sopimuksen 

290 artiklan ja tämän asetuksen 17 

artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 

joilla sallitaan poikkeukset 

siirtymäkauden varainhoitosääntöinä. 

Kyseiset siirtymäsäännöt ovat voimassa 

enintään kolme vuotta tai siihen asti, että 

parlamentti ja neuvosto tarkistavat 

asetusta (EU, Euratom) N:o 966/2012 

ESIR-rahastoa koskevien 

erityisvaatimusten sisällyttämiseksi. 

 

 

 

Tarkistus  41 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

Unioni antaa EIP:lle takuun tämän 

asetuksen soveltamisalaan kuuluvia, 

unionissa toteutettavia rahoitus- ja 

investointitoimia varten, jäljempänä ʼEU:n 

takuuʼ. EU:n takuu annetaan vaadittaessa 

toimeenpantavana takuuna, ja se kattaa 6 

artiklassa tarkoitetut välineet. 

1. Unioni antaa EIP:lle takuun tämän 

asetuksen soveltamisalaan kuuluvia, 

unionissa toteutettavia rahoitus- ja 

investointitoimia varten, jäljempänä ʼEU:n 

takuuʼ. EU:n takuu annetaan myös 

kansallisille kehityspankeille tai laitoksille 

asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 

58 artiklan 1 kohdan c alakohdan 

mukaisesti sekä investointijärjestelyille. 

EU:n takuu annetaan vaadittaessa 

toimeenpantavana takuuna, ja se kattaa 

tämän asetuksen 6 artiklassa tarkoitetut 

tukikelpoiset välineet. 

 2. ESIR-rahaston edunsaajien ehdolliset 

vaateet komissiota vastaan rajoitetaan 

EU:n takuuseen. 

 

 

Tarkistus  42 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale 
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Komission teksti Tarkistus 

2. EU:n takuu myönnetään 3 artiklan 

5 kohdassa tarkoitetun 
investointikomitean hyväksymiä EIP:n 

rahoitus- ja investointitoimia varten ja 

sellaista EIR:lle annettavaa rahoitusta 

varten, joka on tarkoitettu 7 artiklan 2 

kohdan mukaisten EIP:n rahoitus- ja 

investointitoimien toteuttamiseen. 

Kyseisten toimien on oltava unionin 

politiikan mukaisia, ja niillä on tuettava 

jotakin seuraavassa mainituista yleisistä 

tavoitteista: 

2. EU:n takuu myönnetään vain 

investointikomitean hyväksymiä EIP:n 

rahoitus- ja investointitoimia varten ja 

sellaista EIR:lle annettavaa rahoitusta 

varten, joka on tarkoitettu 7 artiklan 

2 kohdan mukaisten ja investointikomitean 

hyväksymien EIP:n rahoitus- ja 

investointitoimien toteuttamiseen. 

 Ensimmäisessä alakohdassa 

tarkoitettujen toimien on oltava unionin 

politiikan mukaisia, taloudellisesti ja 

teknisesti toteutuskelpoisia, ja niillä on 

tarjottava täydentävyyttä, saatava 

mahdollisuuksien mukaan 

mahdollisimman paljon yksityisen 

sektorin pääomaa, täydennettävä nykyisiä 

unionin rahastoja tai tukijärjestelmiä, 

edistettävä Eurooppa 2020 -strategian 

tavoitteiden saavuttamista ja tuettava 

jotakin seuraavassa mainituista yleisistä 

tavoitteista: 

 

 

Tarkistus  43 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) infrastruktuurin kehittäminen, myös 

liikenteen alalla ja erityisesti teollisissa 

keskuksissa; energia, etenkin 

energiaverkkojen yhteenliittäminen; ja 

digitaalinen infrastruktuuri; 

a) infrastruktuurin kehittäminen, myös 

liikenteen alalla ja erityisesti puhtaassa 

kaupunkiliikenteessä ja hankkeissa, jotka 

liittyvät Euroopan laajuisiin 

liikenneverkkoihin, kuten asetuksessa 

(EU) N:o 1315/2013 määritellään; 

energia, etenkin energiaverkkojen 

yhteenliittäminen; ja digitaalinen 

infrastruktuuri; 
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Tarkistus  44 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 3 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. EIP veloittaa perussääntönsä 17 artiklan 

mukaisesti rahoitustoimien edunsaajilta 

maksuja kattaakseen ESIR-rahastoon 

liittyvät kustannuksensa. Unionin 

talousarviosta ei kateta mitään sellaisia 

EIP:n hallintomenoja tai muita palkkioita, 

jotka liittyvät sen tämän asetuksen 

mukaisesti toteuttamiin rahoitus- ja 

investointitoimiin, sanotun kuitenkaan 

rajoittamatta toisen ja kolmannen 

alakohdan soveltamista. 

3. EIP veloittaa perussääntönsä 17 artiklan 

mukaisesti rahoitustoimien edunsaajilta 

maksuja kattaakseen ESIR-rahastoon 

liittyvät kustannuksensa ESIR-

sopimuksessa määrättyyn ehdottomaan 

enimmäismäärään saakka. Riskin EIP:n 

korvaamattomista menoista kantaa 

kokonaisuudessaan EIP. Riskin EIP:n 

korvaamattomista menoista kantaa 

kokonaisuudessaan EIP. Unionin 

talousarviosta ei kateta mitään sellaisia 

EIP:n hallintomenoja tai muita palkkioita, 

jotka liittyvät sen tämän asetuksen 

mukaisesti toteuttamiin rahoitus- ja 

investointitoimiin, sanotun kuitenkaan 

rajoittamatta tämän kohden toisen ja 

kolmannen alakohdan soveltamista. 

 

 

Tarkistus  45 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 3 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Edellä olevan 2 artiklan 1 kohdan e 

alakohdan mukaisesti EIP voi vedota EU:n 

takuuseen sellaiseen kumulatiiviseen 

enimmäismäärään asti, joka on 1 prosentti 

EU:n yhteenlasketuista takuuvelvoitteista, 
kattaakseen sellaiset kustannukset, jotka on 

veloitettu rahoitustoimien edunsaajilta 

mutta joista ei ole saatu maksua. 

Edellä olevan 2 artiklan 1 kohdan 

e alakohdan mukaisesti EIP voi vedota 

EU:n takuuseen ESIR-sopimuksessa 

määrättyyn ehdottomaan 
enimmäismäärään asti kattaakseen sellaiset 

kustannukset, jotka on veloitettu 

rahoitustoimien edunsaajilta mutta joista ei 

ole saatu maksua. 
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Tarkistus  46 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 3 kohta – 3 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

 EIP:n palkkiot tapauksissa, joissa se 

tarjoaa rahoitusta EIR:lle ESIR-rahaston 

puolesta ja kyseisellä rahoituksella on 

7 artiklan 2 kohdan mukainen takuu, 

voidaan kattaa unionin talousarviosta. 

EIP:n palkkiot tapauksissa, joissa se tarjoaa 

rahoitusta EIR:lle ESIR-rahaston puolesta 

ja kyseisellä rahoituksella on 7 artiklan 2 

kohdan mukainen takuu, voidaan kattaa 

unionin talousarviosta. Näille maksuille 

määrätään ESIR-sopimuksessa ehdoton 

enimmäismäärä. 

 

 

Tarkistus  47 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Edellyttäen, että kaikki kyseeseen 

tulevat tukikelpoisuuskriteerit täyttyvät, 

jäsenvaltiot voivat käyttää Euroopan 

rakenne- ja investointirahastoja 

osallistuakseen sellaisten tukikelpoisten 

hankkeiden rahoittamiseen, joihin EIP 

investoi EU:n takuun tuella. 

4. Edellyttäen, että kaikki kyseeseen 

tulevat tukikelpoisuuskriteerit täyttyvät, 

jäsenvaltiot voivat käyttää Euroopan 

rakenne- ja investointirahastoja 

osallistuakseen sellaisten tukikelpoisten 

hankkeiden rahoittamiseen, joihin EIP 

investoi EU:n takuun tuella. Jos näissä 

tapauksissa tukikelpoisten hankkeiden 

hallintoon ja valvontaan voidaan soveltaa 

useita unionin säädöskehyksiä, 

ensisijaisiksi katsotaan asetus (EU, 

Euratom) N:o 966/2012 sekä keskeinen 

alakohtainen rahoituslainsäädäntö. 

 

 

Tarkistus  48 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Edellä olevan 5 artiklan 2 kohdan Edellä olevan 5 artiklan 2 kohdan 
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soveltamiseksi EIP käyttää EU:n takuuta 

kattaakseen välineisiin liittyvää riskiä 
pääsääntöisesti salkkupohjalta. 

soveltamiseksi EIP käyttää EU:n takuuta 

ainoastaan tukikelpoisten välineiden 

luottoriskin kattamiseen. Pääsääntöisesti 

EU:n takuuta käytetään vain 

tukikelpoisten välineiden salkun pohjalta 

niiden hankkeiden rahoituksessa, jotka 

investointikomitea on hyväksynyt. 

 

 

Tarkistus  49 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. EU:n EIP:lle myöntämä takuu on 

16 000 000 000 euroa, josta enintään 

2 500 000 000 euroa voidaan osoittaa 

2 kohdassa tarkoitettua EIP:n EIR:lle 

myöntämää rahoitusta varten. Unionin 

EIP:lle takuun nojalla suorittamat 

yhteenlasketut maksut eivät saa ylittää 

takuun määrä, sanotun kuitenkaan 

rajoittamatta 8 artiklan 9 kohtaa. 

1. EU:n EIP:lle myöntämä takuu on 

16 000 000 000 euroa, josta enintään 

2 500 000 000 euroa voidaan osoittaa 

2 kohdassa tarkoitettua EIP:n EIR:lle 

myöntämää rahoitusta varten. Unionin 

EIP:lle takuun nojalla suorittamat 

yhteenlasketut maksut eivät saa ylittää 

takuun määrä, sanotun kuitenkaan 

rajoittamatta 8 artiklan 9 kohtaa, jolloin 

unionin talousarvion vastuusitoumukset 

suljetaan soveltamisalan ulkopuolelle. 

Lopullisten edunsaajien oikeudelliset 

vaateet, joita ne esittävät unionille ja jotka 

eivät kuulu takuun soveltamisalaan, 

suljetaan soveltamisalan ulkopuolelle. 

 

 

Tarkistus  50 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Toimitusjohtaja asettaa unionin 

takuun kattamien salkkujen riskeihin 

liittyvät toimet sekä menetelmän ja tiedot, 

joiden perusteella tietynlaisesta välineestä 

muodostuvan salkun riski määritetään, 

helposti julkisesti saataville ja saattaa 
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tiedot ajan tasalle säännöllisesti. 

 

 

Tarkistus  51 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Jos EIP vetoaa EU:n takuuseen 

ESIR-sopimuksen mukaisesti, unioni 

suorittaa maksun vaadittaessa kyseisen 

sopimuksen ehtojen mukaisesti. 

3. Jos EIP vetoaa EU:n takuuseen 

ESIR-sopimuksen mukaisesti, unioni 

suorittaa maksun vaadittaessa kyseisen 

sopimuksen ehtojen mukaisesti. Maksu 

rajoittuu niiden varojen määrään, joihin 

nähden EIP ei ole vielä vedonnut unionin 

takuuseen. Salkun muut rahoittajat ja 

hankkeisiin liittyvät sidosryhmät vastaavat 

kaikista myöhemmistä tappioista ja 

riskeistä. Unionin vastuusitoumukset ovat 

enintään EU:n takuun suuruisia. 

 

 

Tarkistus  52 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a. ESIR-sopimukseen on sisällytettävä 

unionia koskeva yleinen immuniteetti ja 

vastuuvapauslausekkeita, jotka koskevat 

ESIR:n edunsaajien komissiota vastaan 

esittämiä, EU:n takuuta laajempia 

oikeudellisia vaateita. 

 

 

Tarkistus  53 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 2 kohta – a alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

a) unionin yleisestä talousarviosta 

suoritettavat maksut; 

a) unionin yleisestä talousarviosta 

suoritettavat rahoitusosuudet; 

 

 

Tarkistus  54 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 5 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Tavoitesummaa kerrytetään aluksi 

maksamalla 2 kohdan a alakohdassa 

tarkoitetut varat takuurahastoon asteittain. 

Jos takuuseen on vedottu takuurahaston 

perustamisen alkuvaiheessa, myös 
2 kohdan b, c ja d alakohdassa tarkoitettuja 

takuurahastoon maksettavia varoja 

käytetään tavoitesumman kerryttämiseen 

takuun nojalla esitettyjä maksupyyntöjä 

vastaavaan määrään asti. 

Tavoitesummaa kerrytetään aluksi 

maksamalla 2 kohdan a alakohdassa 

tarkoitetut varat takuurahastoon asteittain, 

minkä lisäksi käytetään 2 kohdan b, c ja 

d alakohdassa tarkoitettuja takuurahastoon 

maksettavia varoja. 

 

 

Tarkistus  55 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 6 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Siirretään komissiolle valta antaa 

17 artiklan mukaisesti sellaisia delegoituja 

säädöksiä, joilla mukautetaan 5 kohdassa 

säädettyä tavoitesummaa enintään 

10 prosentilla vastaamaan paremmin 

mahdollista riskiä siitä, että EU:n 

takuuseen vedotaan. 

Siirretään komissiolle valta antaa 

17 artiklan mukaisesti sellaisia delegoituja 

säädöksiä, joilla mukautetaan tämän 

artiklan 5 kohdassa säädettyä tavoitetasoa 

enintään 10 prosentilla vastaamaan 

paremmin mahdollista riskiä siitä, että 

EU:n takuuseen vedotaan. Tapauksissa, 

joissa likviditeettipuskuria lisätään, koska 

takuuvelvoitteiden 50 prosentin maksut 

ovat riittämättömiä, komissio tekee 

ehdotuksen likviditeettipuskurin 

kasvattamiseksi ja osoittaa ylimääräisten 

maksumäärärahojen lähteen. Se jättää 
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lopullisen päätöksen kuitenkin 

parlamentille ja neuvostolle. 

Perustelu 

Ajatus perustuu Euroopan tilintarkastustuomioistuimen Euroopan strategisten investointien 

rahastosta antamaan lausuntoon 4/2015 ja sen 37 kohtaan. 

 

 

Tarkistus  56 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 8 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

8. Jos takuurahaston varojen määrä 

vähenee 1 päivän tammikuuta 2019 jälkeen 

takuuseen vetoamisten seurauksena alle 

50 prosenttiin tavoitesummasta, komissio 

antaa kertomuksen poikkeuksellisista 

toimenpiteistä, joita voidaan tarvita 

takuurahaston täydentämiseksi. 

8. Jos takuurahaston varojen määrä 

vähenee 1 päivän tammikuuta 2018 jälkeen 

takuuseen vetoamisten seurauksena alle 

50 prosenttiin tavoitesummasta, komissio 

antaa kertomuksen poikkeuksellisista 

toimenpiteistä, joita voidaan tarvita 

takuurahaston täydentämiseksi. Komissio 

esittää suosituksia takuurahaston tason 

mukauttamisesta, jos se pitää tätä 

tarpeellisena. 

Perustelu 

Ajatus perustuu Euroopan tilintarkastustuomioistuimen Euroopan strategisten investointien 

rahastosta antamaan lausuntoon 4/2015 ja sen 37 kohtaan. 

 

 

Tarkistus  57 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 9 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 9 a. ESIR-rahastoon liittyvät 

talousarviomenot ja unionin 

rahoitusvastuu eivät saa missään 

tapauksessa ylittää sitä varten tehtyä 

määrärahasitoumusta, jolloin suljetaan 

pois mahdollisuus, että unionin 
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talousarvioon kohdistuisi ehdollisia 

velkoja. 

Perustelu 

ESIR-rahastoa koskevassa tekstissä on syytä tehdä selväksi, että unionin talousarviosta ei 

kateta missään tapauksessa enempää kuin mitä asetuksessa on määritelty takuun osuudeksi 

talousarviosta. 

 

Tarkistus  58 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Komissio ja EIP edistävät 

jäsenvaltioiden tuella nykyisistä ja 

mahdollisista tulevista 

investointihankkeista muodostuvan 

läpinäkyvän jatkumon luomista unionissa. 

Hankejatkumolla ei rajoiteta 3 artiklan 

5 kohdan mukaisesti tuettaviksi valittavia 

lopullisia hankkeita. 

1. Komissio ja EIP edistävät 

jäsenvaltioiden tuella nykyisistä ja 

mahdollisista tulevista 

investointihankkeista muodostuvan 

läpinäkyvän jatkumon luomista unionissa. 

Hankejatkumon tarkoituksena on oltava 

ainoastaan näkyvyys sijoittajien kannalta 

ja tiedotus, eikä sillä rajoiteta 3 artiklan 

5 kohdan mukaisesti tuettaviksi valittavia 

lopullisia hankkeita. 

 

 

Tarkistus  59 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Komissio ja EIP tuottavat, päivittävät ja 

jakavat säännöllisesti ja jäsennellysti tietoa 

nykyisistä ja tulevista investoinneista, 

joilla tuetaan merkittävällä tavalla EU:n 

politiikan tavoitteiden saavuttamista. 

2. Komissio ja EIP tuottavat, päivittävät ja 

jakavat säännöllisesti ja jäsennellysti tietoa 

kaikista nykyisistä ja tulevista 

investoinneista julkisen hanketietokannan 

avulla. 
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Tarkistus  60 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Jäsenvaltiot tuottavat, päivittävät ja 

jakavat säännöllisesti ja jäsennellysti tietoa 

nykyisistä ja tulevista investointihankkeista 

alueellaan. 

3. Jäsenvaltiot tuottavat, päivittävät ja 

jakavat yhdessä EIP:n kanssa 

säännöllisesti ja jäsennellysti tietoa 

kaikista nykyisistä ja tulevista 

investointihankkeista alueellaan. 

 

 

Tarkistus  61 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. EIP laatii, tarvittaessa yhteistyössä 

EIR:n kanssa, puolivuosittain komissiolle 

kertomuksen tämän asetuksen mukaisista 

rahoitus- ja investointitoimistaan. Tämän 

kertomuksen on sisällettävä arvio EU:n 

takuun käytön edellytysten täyttymisestä ja 

2 artiklan 1 kohdan g alakohdassa 

tarkoitetuista keskeisistä 

tulosindikaattoreista. Kertomuksen on 

lisäksi sisällettävä tilasto-, rahoitus- ja 

kirjanpitotietoja kaikista EIP:n rahoitus- ja 

investointitoimista toimikohtaisesti ja 

kootusti esitettynä. 

1. EIP laatii, tarvittaessa yhteistyössä 

EIR:n kanssa puolivuosittain Euroopan 

parlamentille, neuvostolle ja komissiolle 

kertomuksen tämän asetuksen mukaisista 

rahoitus- ja investointitoimistaan. Toinen 

kahdesta kertomuksesta on laadittava 

hyvissä ajoin, niin että komissio voi 

sisällyttää keskeiset tiedot 

tilinpäätöstietoihin, ja kertomuksen on 

sisällettävä arvio EU:n takuun käytön 

edellytysten täyttymisestä ja 2 artiklan 

1 kohdan g alakohdassa tarkoitetuista 

keskeisistä tulosindikaattoreista. 

Kertomuksen on lisäksi sisällettävä tilasto-, 

rahoitus- ja kirjanpitotietoja kaikista EIP:n 

rahoitus- ja investointitoimista 

toimikohtaisesti ja kootusti esitettynä. 

Perustelu 

Ajatus perustuu Euroopan tilintarkastustuomioistuimen Euroopan strategisten investointien 

rahastosta antamaan lausuntoon 4/2015 ja sen 40 kohtaan. 
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Tarkistus  62 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 2 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. EIP laatii, tarvittaessa yhteistyössä 

EIR:n kanssa, vuosittain Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 

rahoitus- ja investointitoimistaan. 

Kertomus on julkistettava, ja sen on 

sisällettävä muun muassa seuraavat tiedot: 

2. EIP laatii, tarvittaessa yhteistyössä 

EIR:n kanssa, vuosittain Euroopan 

parlamentille, neuvostolle ja 

tilintarkastustuomioistuimelle 
kertomuksen tämän asetuksen mukaisista 

rahoitus- ja investointitoimistaan. 

Vuosittainen kertomus on julkistettava, ja 

sen on sisällettävä muun muassa seuraavat 

tiedot: 

 

 

Tarkistus  63 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 2 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) arvio EIP:n rahoitus- ja 

investointitoimista toimien, alojen, maiden 

ja alueiden tasolla ja siitä, ovatko kyseiset 

toimet tämän asetuksen mukaisia, sekä 

arvio siitä, miten EIP:n rahoitus- ja 

investointitoimet jakautuvat 5 artiklan 

2 kohdassa lueteltujen tavoitteiden 

kesken; 

a) arvio EIP:n rahoitus- ja 

investointitoimista toimien, alojen, maiden 

ja alueiden tasolla ja siitä, ovatko kyseiset 

toimet tämän asetuksen ja asetuksen (EU, 

Euratom) N:o 966/2012 mukaisia, sekä 

arvio siitä, miten EIP:n rahoitus- ja 

investointitoimet jakautuvat tavoitteiden 

kesken; 

 

 

Tarkistus  64 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 2 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) arvio EIP:n rahoitus- ja 

investointitoimien lisäarvosta, niihin 

yksityiseltä sektorilta saaduista resursseista 

sekä niiden arvioiduista ja toteutuneista 

b) arvio EIP:n rahoitus- ja 

investointitoimien lisäarvosta ja 

hankkeiden tuloksista arvioituna ja 

toteutuneena investoinnin tuottona 
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tuotoksista, tuloksista ja vaikutuksista 

kootusti esitettynä; 

hankkeen lopussa, ESIR-rahaston 

toimien täydentävyydestä verrattuna 

tavanomaiseen EIP:n toimintaan, niihin 

yksityiseltä sektorilta saaduista resursseista 

sekä niiden arvioiduista ja toteutuneista 

tuotoksista, tuloksista ja vaikutuksista 

kootusti esitettynä; 

 

 

Tarkistus  65 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 b a) EIP:n rahoitus- ja investointitoimien 

tavoiteltu ja toteutunut vipuvaikutus; 

 

 

Tarkistus  66 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 2 kohta – b b alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 b b) arvio myötävaikutuksesta liikennettä 

koskevan asetuksen (EU) N:o 1315/2013, 

energiaverkkoja koskevan asetuksen 

(EU) N:o 347/2013 ja 

televiestintäinfrastruktuureja koskevan 

asetuksen (EU) N:o 283/2014 tavoitteiden 

saavuttamiseen; 

 

 

Tarkistus  67 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 2 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) arvio EIP:n rahoitus- ja 

investointitoimien edunsaajille 

c) arvio edunsaajille siirretyn rahoituksen 

määrästä ja arvio EIP:n rahoitus- ja 
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siirtyneestä taloudellisesta edusta kootusti 

esitettynä; 

investointitoimista kootusti esitettynä; 

 

 

Tarkistus  68 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 2 kohta – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

d) arvio EIP:n rahoitus- ja 

investointitoimien laadusta; 

d) arvio EIP:n rahoitus- ja 

investointitoimien lisäarvosta ja riskeistä, 

jotka liittyvät näihin toimiin; 

 

 

Tarkistus  69 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 d a) luettelo rahoitusvälittäjistä, jotka 

osallistuvat EIP:n rahoitus- ja 

investointitoimien täytäntöönpanoon, 

mukaan luettuna seikat, jotka liittyvät 14 

ja 15 artiklan soveltamiseen; 

 

 

Tarkistus  70 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 2 kohta – d b alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 d b) luettelo ESIR-rahaston edunsaajista, 

mukaan lukien EIP:n ESIR-sopimuksen 

nojalla täytäntöönpanemien unionin 

takaamien rahoitusvälineiden 

lainansaajat; 
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Tarkistus  71 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 2 kohta – e alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

e) yksityiskohtaiset tiedot tapauksista, 

joissa EU:n takuuseen on vedottu; 

e) yksityiskohtaiset tiedot tapauksista, 

joissa EU:n takuuseen on vedottu, 

tappioista, tuotoista, perityistä määristä ja 

muista saaduista maksuista; 

 

 

Tarkistus  72 

Ehdotus asetukseksi 

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

 

Komission teksti Tarkistus 

 e a) pääomasijoitusten arvo edeltäviltä 

vuosilta ja kootut luvut pääomavarojen 

arvonmuutoksista; 

 

Tarkistus  73 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 2 kohta – f alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

f) ESIR-rahaston tilinpäätösasiakirjat. f) ESIR-rahaston tilinpäätösasiakirjat, 

joihin on liitettävä riippumattoman 

ulkoisen tarkastajan antama lausunto. 

Perustelu 

Tarkistus ei kaipaa perusteluja. 

 

 

Tarkistus  74 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 2 kohta – f a alakohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 f a) yksityiskohtaiset tiedot hankkeista, 

joihin on saatu varoja Euroopan rakenne- 

ja investointirahastoista tukikelpoisiin 

hankkeisiin, joihin EIP investoi EU:n 

takuun tuella, kuten 5 artiklan 4 kohdassa 

säädetään; 

 

 

Tarkistus  75 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 2 kohta – f b alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 f b) tilasto-, rahoitus- ja kirjanpitotiedot 

EIP:n rahoitus- ja investointitoimista 

kootusti esitettynä. 

 

 

Tarkistus  76 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 3 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. EIP toimittaa, tarvittaessa yhteistyössä 

EIR:n kanssa, vuosittain komissiolle 

komission kirjanpitoa ja EU:n takuulla 

katettuja riskejä koskevaa raportointia sekä 

takuurahaston hallinnointia varten 

seuraavat tiedot: 

3. EIP toimittaa, tarvittaessa yhteistyössä 

EIR:n kanssa, vuosittain komissiolle ja 

tilintarkastustuomioistuimelle komission 

kirjanpitoa ja EU:n takuulla katettuja 

riskejä koskevaa raportointia sekä 

takuurahaston hallinnointia varten 

seuraavat tiedot: 

 

 

Tarkistus  77 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 3 kohta – a alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

a) EIP:n rahoitus- ja investointitoimia 

koskevat EIP:n ja EIR:n riskinarvioinnit ja 

luokitustiedot; 

a) EIP:n tämän asetuksen mukaisia 

rahoitus- ja investointitoimia koskevat 

EIP:n ja EIR:n riskinarvioinnit ja 

luokitustiedot; 

 

 

Tarkistus  78 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 3 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) EIP:n rahoitus- ja investointitoimia 

varten myönnetyistä takuista jäljellä oleva 

EU:n rahoitusvelvoite toimikohtaisesti 

jaoteltuna; 

b) EIP:n tämän asetuksen mukaisia 

rahoitus- ja investointitoimia varten 

myönnetyistä takuista jäljellä oleva EU:n 

rahoitusvelvoite toimikohtaisesti 

jaoteltuna; 

 

 

Tarkistus  79 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 c a) todennäköisten tappiolukujen ja 

muiden riskeihin liittyvien toimenpiteiden 

kehitystä koskevat tiedot kaikkien 

hankesalkkujen ja kunkin tukikelpoisen 

välinetyypin salkkujen osalta; 

 

 

Tarkistus  80 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 6 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

6. Komissio toimittaa viimeistään kunkin 6. Komissio toimittaa viimeistään kunkin 
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vuoden kesäkuun 30 päivänä Euroopan 

parlamentille, neuvostolle ja 

tilintarkastustuomioistuimelle 

vuosikertomuksen takuurahaston 

tilanteesta ja hoidosta edellisenä 

kalenterivuonna. 

vuoden maaliskuun 31 päivänä Euroopan 

parlamentille, neuvostolle ja 

tilintarkastustuomioistuimelle 

tilinpäätöksen, rahoitusselvityksen ja 

asetuksen (EU, Euratom) N:o 996/2012 

mukaisen vuosikertomuksen ESIR-

rahaston tilanteesta ja hoidosta edellisenä 

kalenterivuonna. Vuosikertomuksessa 

annetaan myös tiedot EU:n 

takuurahaston varojen riittävyydestä ja 

tarvittaessa esitetään suosituksia sen 

tason mukauttamisesta. 

Perustelu 

Ajatus perustuu Euroopan tilintarkastustuomioistuimen Euroopan strategisten investointien 

rahastosta antamaan lausuntoon 4/2015 ja sen 37 ja 41 kohtaan. 

 

 

Tarkistus  81 

Ehdotus asetukseksi 

11 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Toimitusjohtaja osallistuu Euroopan 

parlamentin kuulemistilaisuuteen, joka 

koskee ESIR-rahaston toiminnan tuloksia, 

jos Euroopan parlamentti tätä pyytää. 

1. Toimitusjohtaja, johtokunnan 

puheenjohtaja, unionin talousarviosta 

vastaava komission jäsen ja ESIR-

rahaston johtokunnan puheenjohtaja, 

vastaava komission jäsen ja EIP:n 

hallintoneuvoston puheenjohtaja 

osallistuvat Euroopan parlamentin 

vuotuiseen vastuuvapauden myöntämistä 

koskevaan kuulemistilaisuuteen, jossa 

käsitellään ESIR-rahaston toiminnan 

tuloksia ja varainhoitoa, jos Euroopan 

parlamentti tätä pyytää, ja vähintään kaksi 

kertaa vuodessa. 

 

 

Tarkistus  82 

Ehdotus asetukseksi 

11 artikla – 1 a kohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Unionin talousarviosta vastaava 

komission jäsen osallistuu Euroopan 

parlamentin kuulemistilaisuuteen, joka 

koskee unionin varojen käyttöä 

takuurahastossa, jos Euroopan 

parlamentti tätä pyytää. 

Perustelu 

Koska takuurahasto koostuu huomattavasta määrästä EU:n talousarviosta uudelleen jaettuja 

varoja, parlamentilla on oltava oikeus kutsua rahoituksen suunnittelusta ja talousarviosta 

vastaava komission jäsen parlamentin kuultavaksi, jotta EU:n talousarvion käyttöä voitaisiin 

valvoa etenkin suorituksista ja menoista saatavien tulosten osalta. 

 

 

Tarkistus  83 

Ehdotus asetukseksi 

11 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Toimitusjohtaja vastaa Euroopan 

parlamentin ESIR-rahastolle osoittamiin 

kysymyksiin suullisesti tai kirjallisesti 

viiden viikon kuluessa kysymyksen 

vastaanottamisesta. 

2. Toimitusjohtaja, ESIR-rahaston 

johtokunnan puheenjohtaja, unionin 

talousarviosta vastaava komission jäsen ja 

EIP:n hallintoneuvoston puheenjohtaja 

vastaavat Euroopan parlamentin ESIR-

rahastolle osoittamiin kysymyksiin 

suullisesti tai kirjallisesti neljän viikon 

kuluessa kysymyksen vastaanottamisesta. 

 

Tarkistus  84 

Ehdotus asetukseksi 

11 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Komissio raportoi yhteistyössä EIP:n 

ja tarvittaessa EIR:n kanssa ESIR-

rahaston tuotoista ja kuluista SEUT-

sopimuksen 318 artiklassa tarkoitetussa 

arviointikertomuksessa. 
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Perustelu 

Vastuuvapauden myöntämisestä komissiolle antamissaan viimeisimmissä päätöslauselmissa 

Euroopan parlamentti pyysi, että arviointikertomuksessa, jonka komissio laatii SEUT-

sopimuksen 318 artiklan mukaisesti, keskityttäisiin erityisesti kasvu- ja työllisyysstrategiaan. 

Tämä pyyntö oli esitetty uudestaan valiokunta-aloitteisessa mietinnössä aiheesta 

”saavutettuihin tuloksiin perustuva unionin varoja koskeva arviointi: uusi väline komission 

tehostettua vastuuvapausmenettelyä varten”, ks. kohta 11(2013/2172(INI)). 

 

 

Tarkistus  85 

Ehdotus asetukseksi 

11 artikla – 3 b kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 b. EIP toimittaa Euroopan 

parlamentille sen pyynnöstä kaikki 

pyydetyt tiedot vastuuvapautusmenettelyn 

aikana. 

 

 

Tarkistus  86 

Ehdotus asetukseksi 

12 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

EIP arvioi ESIR-rahaston toimintaa 

viimeistään [lisätään päivämäärä: 

18 kuukautta tämän asetuksen 

voimaantulosta]. EIP toimittaa arviointinsa 

Euroopan parlamentille, neuvostolla ja 

komissiolle. 

EIP arvioi ESIR-rahaston toimintaa, myös 

alaohjelmiin perustuvia ESIR-hankkeita, 

ja kohdennettujen investointien elinkaarta 
viimeistään [lisätään päivämäärä: 

12 kuukautta tämän asetuksen 

voimaantulosta]. EIP toimittaa arviointinsa 

Euroopan parlamentille, neuvostolle ja 

komissiolle. Tähän arviointiin on 

liitettävä tilintarkastustuomioistuimen 

lausunto. 
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Tarkistus  87 

Ehdotus asetukseksi 

12 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Komissio arvioi EU:n takuun käyttöä ja 

takuurahaston toimintaa, myös 8 artiklan 

9 kohdan mukaisen rahoituksen käyttöä, 

viimeistään [lisätään päivämäärä: 

18 kuukautta tämän asetuksen 

voimaantulosta]. Komissio toimittaa 

arviointinsa Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle. 

Komissio arvioi EU:n takuun käyttöä ja 

takuurahaston toimintaa, myös 

alaohjelmien perusteella takuusta 

hyötyvien hankkeiden osalta, ja 

kohdennettujen investointien elinkaarta, 

myös 8 artiklan 9 kohdan mukaisen 

rahoituksen käyttöä, viimeistään [lisätään 

päivämäärä: 12 kuukautta tämän asetuksen 

voimaantulosta]. Komissio toimittaa 

arviointinsa Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle. Tähän arviointiin on 

liitettävä tilintarkastustuomioistuimen 

lausunto. 

 

 

Tarkistus  88 

Ehdotus asetukseksi 

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

 

Komission teksti Tarkistus 

 Riippumattomat ulkopuoliset tahot 

arvioivat ESIR-rahaston toimintaa, EU:n 

takuun käyttöä ja takuurahaston 

toimintaa, myös 8 artiklan 9 kohdan 

mukaisen rahoituksen käyttöä, jos 

Euroopan parlamentti tai neuvosto tätä 

pyytää. 

Perustelu 

Ajatus perustuu Euroopan tilintarkastustuomioistuimen Euroopan strategisten investointien 

rahastosta antamaan lausuntoon 4/2015 ja sen 42 kohtaan. 
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Tarkistus  89 

Ehdotus asetukseksi 

12 artikla – 2 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) EIP julkaisee kattavan kertomuksen 

ESIR-rahaston toiminnasta; 

a) EIP julkaisee kattavan kertomuksen 

ESIR-rahaston toiminnasta ja alaohjelmiin 

perustuvista ESIR-hankkeista, jotta 

kohdennettujen investointien koko 

elinkaari otetaan huomioon; 

 

 

Tarkistus  90 

Ehdotus asetukseksi 

12 artikla – 2 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) komissio julkaisee kattavan 

kertomuksen EU:n takuun käytöstä ja 

takuurahaston toiminnasta. 

b) komissio julkaisee kattavan 

kertomuksen EU:n takuun käytöstä ja 

takuurahaston toiminnasta sekä takuusta 

alaohjelmien perusteella hyötyvistä 

hankkeista, jotta kohdennettujen 

investointien koko elinkaari otetaan 

huomioon. 

 

 

Tarkistus  91 

Ehdotus asetukseksi 

12 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. EIP ja EIR toimittavat säännöllisesti 

Euroopan parlamentille, neuvostolle ja 

komissiolle kaikki riippumattomat 

arviointikertomuksensa, joissa arvioidaan 

tämän asetuksen mukaisilla EIP:n ja EIR:n 

erityistoimilla saavutettuja käytännön 

tuloksia. 

4. EIP ja EIR toimittavat säännöllisesti 

Euroopan parlamentille, neuvostolle ja 

komissiolle kaikki riippumattomat 

arviointikertomuksensa, joissa arvioidaan 

tämän asetuksen mukaisilla EIP:n ja EIR:n 

erityistoimilla saavutettuja käytännön 

tuloksia ja keskitytään tuotoksiin ja 

vaikutuksiin. 

 



 

AD\1057503FI.doc 45/54 PE551.899v02-00 

 FI 

 

Tarkistus  92 

Ehdotus asetukseksi 

12 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Komissio antaa [lisätään päivämäärä: 

kolme vuotta tämän asetuksen 

voimaantulosta] Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen 

soveltamisesta ja mahdolliset asiaan 

kuuluvat ehdotukset. 

5. Komissio antaa [lisätään päivämäärä: 

kolme vuotta tämän asetuksen 

voimaantulosta] Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen 

soveltamisesta, mukaan lukien arvio 

ESIR-rahaston lisäarvosta ja sen 

täydentävyydestä olemassa oleviin 

unionin rahoitusvälineisiin nähden, ja 

mahdolliset asiaan kuuluvat 

parannusehdotukset. 

 

 

Tarkistus  93 

Ehdotus asetukseksi 

13 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

EIP julkaisee tietojen ja asiakirjojen 

saatavuutta koskevan 

avoimuuspolitiikkansa mukaisesti 

verkkosivuillaan tietoja kaikista EIP:n 

rahoitus- ja investointitoimista ja siitä, 

miten näillä toimilla tuetaan 5 artiklan 

2 kohdassa mainittujen yleisten 

tavoitteiden saavuttamista. 

1. EIP julkaisee tietojen ja asiakirjojen 

saatavuutta koskevan 

avoimuuspolitiikkansa mukaisesti 

verkkosivuillaan tietoja kaikista EIP:n 

rahoitus- ja investointitoimista ja siitä, 

miten näillä toimilla tuetaan 5 artiklan 

2 kohdassa mainittujen yleisten 

tavoitteiden saavuttamista ja erityistoimien 

toteutusta. 

 2. EIP takaa, että kaikilla Euroopan 

unionin kansalaisilla ja kaikilla 

luonnollisilla henkilöillä tai 

oikeushenkilöillä, joiden asuinpaikka tai 

sääntömääräinen kotipaikka on jossakin 

jäsenvaltiossa, on oikeus tutustua ESIR-

rahastoon liittyviin asiakirjoihin 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 1049/20011 a 
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mukaisesti. 

 3. Jos Euroopan parlamentin ja EIP:n 

välillä tehdään sopimus yksityiskohtaisista 

järjestelyistä tietojen vaihtamiseksi ja 

tietojen julkistamiseksi, kyseinen sopimus 

julkaistaan. 

 _______________ 

 1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus N:o 1049/2001, annettu 30 päivänä 

toukokuuta 2001, Euroopan parlamentin, 

neuvoston ja komission asiakirjojen 

saamisesta yleisön tutustuttavaksi (EYVL 

L 145, 31.5.2001, s. 43). 

 

 

Tarkistus  94 

Ehdotus asetukseksi 

13 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. ESIR-sopimus on julkistettava. 

Perustelu 

Ajatus perustuu Euroopan tilintarkastustuomioistuimen Euroopan strategisten investointien 

rahastosta antamaan lausuntoon 4/2015 ja sen 44 kohtaan. 

 

Tarkistus  95 

Ehdotus asetukseksi 

14 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Tilintarkastustuomioistuin tarkastaa 

unionin yleisestä talousarviosta 

katettavan EU:n takuun ja siihen 

perustuvat maksut ja takaisinperinnät. 

1. Tilintarkastustuomioistuin suorittaa 

tämän asetuksen mukaisten toimien 

ulkoisen tarkastuksen SEUT-sopimuksen 

287 artiklan mukaisesti, mikä tarkoittaa, 

että siihen sovelletaan SEUT-sopimuksen 

319 artiklan mukaista 

vastuuvapausmenettelyä. Komissio 

varmistaa, että tilintarkastustuomioistuin 

voi käyttää SEUT-sopimuksen 
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287 artiklan 3 kohdan ensimmäisen 

alakohdan mukaista oikeuttaan ja että 

sillä on käytettävissään kaikki 

tarkastustensa suorittamiseen vaadittavat 

tiedot. Komissio ja EIP varmistavat, että 

kaikille osapuolille, joita tämän asetuksen 

nojalla toteutetut toimenpiteet koskevat, 

tiedotetaan tilintarkastustuomioistuimen 

oikeudesta, joka sillä on SEUT-

sopimuksen 287 artiklan 3 kohdan 

ensimmäisen alakohdan mukaisesti. EIP, 

EIR, kaikki tämän asetuksen nojalla 

toteutettuihin toimenpiteisiin osallistuvat 

rahoituksen välittäjät ja lopulliset saajat 

antavat tilintarkastustuomioistuimelle 

asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 

161 artiklan mukaisesti kaikki välineet ja 

tiedot, jotka tämä katsoo tarvitsevansa 

tehtävän suorittamiseen. Euroopan 

komission, Euroopan 

tilintarkastustuomioistuimen ja Euroopan 

investointipankin kolmenvälistä 

sopimusta tarkistetaan siten, että siinä 

otetaan huomioon tämän artiklan 

vaatimukset. 

 

 

Tarkistus  96 

Ehdotus asetukseksi 

14 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Euroopan parlamentti ja neuvosto 

voivat pyytää tilintarkastustuomioistuinta 

tarkastelemaan mitä tahansa muita 

asiaankuuluvia seikkoja, jotka kuuluvat 

SEUT-sopimuksen 287 artiklan 

4 kohdassa vahvistetun toimivallan 

piiriin. 

 

 

Tarkistus  97 

Ehdotus asetukseksi 
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14 artikla – 1 b kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 b. Tilintarkastustuomioistuin laatii 

erityiskertomuksen kultakin kahdentoista 

kuukauden ajanjaksolta, joka alkaa 

kunkin vuoden huhtikuun 1 päivänä. 

Kussakin erityiskertomuksessa 

tarkastellaan, 

 a) onko kiinnitetty riittävästi huomiota 

ESIR-rahaston käytön tehokkuuteen ja 

vaikuttavuuteen; 

 b) onko ESIR-tuella myötävaikutettu 

kestävien työpaikkojen luomista, pitkän 

aikavälin kasvua ja kilpailukykyä 

koskevien tavoitteiden saavuttamiseen; 

 c) onko ESIR-toiminta toteutettu 

moitteettoman varainhoidon, 

avoimuuden, suhteellisuuden, 

syrjimättömyyden, täydentävyyden, 

yhdenvertaisen kohtelun ja 

toissijaisuuden periaatteiden mukaisesti. 

 Kukin erityiskertomus laaditaan kuuden 

kuukauden kuluessa sen ajanjakson 

päättymisestä, jota kertomus koskee. 

 Tilintarkastustuomioistuin toimittaa 

kertomukset ESIR-rahaston 

hallintoelimille, EIP:lle, Euroopan 

parlamentille, neuvostolle ja komissiolle 

ja julkistaa ne viipymättä. 

 Tilintarkastustuomioistuimella on oltava 

toimivalta hankkia ESIR-rahaston 

hallintoelimiltä, EIP:ltä ja komissiolta 

mitä tahansa tietoja, joita tarvitaan tässä 

artiklassa annettujen tehtävien 

suorittamiseen, ja nämä tiedot on 

toimitettava tilintarkastustuomioistuimen 

mahdollisesti asettamassa määräajassa. 

Perustelu 

Tarkistukset vastaavat yhteistä kriisinratkaisurahastoa koskevan asetuksen (asetus 

(EU) N:o 806/2014) voimassa olevia säännöksiä, jotka liittyvät tilintarkastustuomioistuimen 
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tehtävään laatia vuotuinen erityiskertomus ESIR-rahaston tuloksista moitteettoman 

varainhoidon periaatteiden mukaisesti. 

 

 

Tarkistus  98 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jos EIP:llä on EU:n takuun kattamien 

toimien valmistelun, toteuttamisen tai 

päättämisen missään vaiheessa syytä 

epäillä, että on syyllistytty petokseen, 

lahjontaan, rahanpesuun tai muuhun 

laittomaan toimintaan, joka saattaa 

vaikuttaa unionin taloudellisiin etuihin, se 

ilmoittaa asiasta viipymättä OLAFille ja 

antaa sille tarvittavat tiedot. 

1. Jos EIP:llä on ESIR-rahaston kattamien 

toimien valmistelun, toteuttamisen tai 

päättämisen missään vaiheessa syytä 

epäillä, että on syyllistytty petokseen, 

lahjontaan, kavallukseen, rahanpesuun tai 

muuhun laittomaan toimintaan, joka saattaa 

vaikuttaa unionin taloudellisiin etuihin, se 

ilmoittaa asiasta viipymättä OLAFille ja 

antaa sille tarvittavat tiedot. 

 

 

Tarkistus  99 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Suojatakseen Euroopan unionin 

taloudellisia etuja OLAF voi tehdä 

tutkimuksia, paikalla tehtävät todentamiset 

ja tarkastukset mukaan luettuina, Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU, 

Euratom) N:o 883/2013(5), neuvoston 

asetuksessa (Euratom, EY) N:o 2185/96(6) 

ja neuvoston asetuksessa (EY, Euratom) 

N:o 2988/95(7) säädettyjä säännöksiä ja 

menettelyjä noudattaen, määrittääkseen, 

liittyykö EU:n takuulla katettuihin 

toimiin petoksia, lahjontaa, rahanpesua tai 

muuta laitonta toimintaa, joka vaikuttaa 

unionin taloudellisiin etuihin. OLAF voi 

toimittaa tutkimusten kuluessa saamiaan 

tietoja asianomaisten jäsenvaltioiden 

toimivaltaisille viranomaisille. 

2. Suojatakseen Euroopan unionin 

taloudellisia etuja OLAFin on tehtävä 

tutkimuksia, paikalla tehtävät todentamiset 

ja tarkastukset mukaan luettuina, Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU, 

Euratom) N:o 883/2013(5), neuvoston 

asetuksessa (Euratom, EY) N:o 2185/96(6) 

ja neuvoston asetuksessa (EY, Euratom) 

N:o 2988/95(7) säädettyjä säännöksiä ja 

menettelyjä noudattaen, määrittääkseen, 

liittyykö tämän asetuksen mukaisiin 

toimiin petoksia, lahjontaa, rahanpesua, 

terrorismin rahoitusta, veropetoksia ja 

veronkiertoa tai muuta laitonta toimintaa, 

joka vaikuttaa taloudellisiin etuihin. OLAF 

voi toimittaa tutkimusten kuluessa 

saamiaan tietoja asianomaisten 
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jäsenvaltioiden toimivaltaisille 

viranomaisille. 

__________________ __________________ 

5 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 

(EU, Euratom) N:o 883/2013, annettu 

11 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan 

petostentorjuntaviraston (OLAF) 

tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin 

ja neuvoston asetuksen (EY) 

N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksen 

(Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta 

(EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1). 

5 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, 

annettu 11 päivänä syyskuuta 2013, 

Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) 

tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin 

ja neuvoston asetuksen (EY) 

N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksen 

(Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta 

(EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1). 

6 Neuvoston asetus (Euratom, EY) 

N:o 2185/96, annettu 11 päivänä 

marraskuuta 1996, komission paikan päällä 

suorittamista tarkastuksista ja 

todentamisista Euroopan yhteisöjen 

taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten 

ja muiden väärinkäytösten estämiseksi 

(EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2). 

6 Neuvoston asetus (Euratom, EY) 

N:o 2185/96, annettu 11 päivänä 

marraskuuta 1996, komission paikan päällä 

suorittamista tarkastuksista ja 

todentamisista Euroopan yhteisöjen 

taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten 

ja muiden väärinkäytösten estämiseksi 

(EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2). 

7 Neuvoston asetus (EY, Euratom) 

N:o 2988/95, annettu 18 päivänä 

joulukuuta 1995, Euroopan yhteisöjen 

taloudellisten etujen suojaamisesta (EYVL 

L 312, 23.12.1995, s. 1). 

7 Neuvoston asetus (EY, Euratom) 

N:o 2988/95, annettu 18 päivänä 

joulukuuta 1995, Euroopan yhteisöjen 

taloudellisten etujen suojaamisesta 

(EYVL L 312, 23.12.1995, s. 1). 

 

 

Tarkistus  100 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 2 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jos tällainen laiton toiminta näytetään 

toteen, EIP toteuttaa takaisinperintätoimia 

EU:n takuulla katettujen toimiensa osalta. 

Jos OLAF suosittelee takaisinperintää, 

koska laiton toiminta, kuten rahanpesu, 

terrorismin rahoitus, veropetos ja 

veronkierto, lahjonta tai taloudellisiin 

etuihin vaikuttava petos, näytetään sen 

tutkimuksissa toteen, EIP ja komissio 

toteuttavat takaisinperintätoimia toimiensa 

osalta. 
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Tarkistus  101 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Tämän asetuksen mukaisesti tuettavista 

toimista allekirjoitettaviin 

rahoitussopimuksiin on otettava 

sopimuslausekkeet, jotka mahdollistavat 

ESIR-sopimuksen, EIP:n toimintapolitiikan 

ja sovellettavien sääntelyvaatimusten 

mukaisesti toimien sulkemisen EIP:n 

rahoitus- ja investointitoimien ulkopuolelle 

ja tarvittaessa myös asianmukaisten 

perintätoimien toteuttamisen silloin, kun 

kyse on petoksista, lahjonnasta tai muusta 

laittomasta toiminnasta. Päätös siitä, 

suljetaanko toimi EIP:n rahoitus- ja 

investointitoimien ulkopuolelle, tehdään 

asianomaisen rahoitus- tai 

investointisopimuksen mukaisesti. 

3. Tämän asetuksen mukaisesti tuettavista 

toimista allekirjoitettaviin 

rahoitussopimuksiin on otettava 

sopimuslausekkeet, jotka mahdollistavat 

ESIR-sopimuksen, EIP:n toimintapolitiikan 

ja sovellettavien sääntelyvaatimusten 

mukaisesti toimien sulkemisen EIP:n 

rahoitus- ja investointitoimien ulkopuolelle 

ja tarvittaessa myös asianmukaisten 

perintätoimien toteuttamisen silloin, kun 

kyse on petoksista, lahjonnasta tai muusta 

laittomasta toiminnasta. Päätös siitä, 

suljetaanko toimi EIP:n rahoitus- ja 

investointitoimien ulkopuolelle, tehdään 

asianomaisen rahoitus- tai 

investointisopimuksen mukaisesti. Näistä 

sopimuksista on ilmoitettava Euroopan 

parlamentille. 

 

 

Tarkistus  102 

Ehdotus asetukseksi 

16 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. EIP ei tue rahoitus- ja 

investointitoimissaan minkäänlaisia 

laittomassa tarkoituksessa toteutettuja 

toimia, kuten rahanpesua, terrorismin 

rahoitusta, veropetoksia ja veronkiertoa, 

lahjontaa tai unionin taloudellisiin etuihin 

vaikuttavia petoksia. EIP ei etenkään 

osallistu mihinkään sellaiseen rahoitus- tai 

investointitoimeen, joka toteutetaan 

yhteistyöhaluttomalla 
oikeudenkäyttöalueella sijaitsevan välineen 

kautta; tämä vastaa heikosti säänneltyjä tai 

yhteistyöhaluttomia lainkäyttöalueita 

1. EIP, EIR tai mitkään rahoituksen 

välittäjät eivät tue rahoitus- ja 

investointitoimissaan minkäänlaisia 

laittomassa tarkoituksessa toteutettuja 

toimia, kuten rahanpesua, terrorismin 

rahoitusta, veropetoksia ja veronkiertoa, 

lahjontaa tai unionin taloudellisiin etuihin 

vaikuttavia petoksia. EIP ei etenkään 

osallistu mihinkään sellaiseen rahoitus- tai 

investointitoimeen, joka toteutetaan 

sellaisella oikeudenkäyttöalueella 

sijaitsevan välineen kautta, joka ei tee 

yhteistyötä kansainvälisesti sovittujen 
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koskevaa EIP:n politiikkaa, joka perustuu 

unionin, Taloudellisen yhteistyön ja 

kehityksen järjestön ja rahanpesunvastaisen 

toimintaryhmän politiikkaan. 

veromääräysten soveltamisessa; tämä 

vastaa heikosti säänneltyjä tai 

yhteistyöhaluttomia lainkäyttöalueita 

koskevaa EIP:n politiikkaa, joka perustuu 

unionin, Taloudellisen yhteistyön ja 

kehityksen järjestön ja rahanpesunvastaisen 

toimintaryhmän politiikkaan. EIP:n on 

sovellettava tällaisia vaatimuksia kaikkiin 

ESIR-rahastoon osallistuviin kolmansiin 

osapuoliin ja investointijärjestelyihin. 

Perustelu 

Tarkistuksella tarkennetaan varainhoitoasetuksen 140 artiklan 4 kohdan sanamuotoa, johon 

tarkistus vaikuttaa myös perustuvan. 

 

 

Tarkistus  103 

Ehdotus asetukseksi 

20 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

EIP ja EIR voivat toimittaa 1 päivästä 

tammikuuta 2015 ESIR-sopimuksen 

tekemiseen ulottuvalla jaksolla 

allekirjoittamansa rahoitus- ja 

investointitoimet komissiolle niiden 

ottamiseksi EU:n takuun piiriin. 

1. EIP ja EIR voivat toimittaa 1 päivästä 

tammikuuta 2015 ESIR-sopimuksen 

tekemiseen ulottuvalla jaksolla 

allekirjoittamansa rahoitus- ja 

investointitoimet investointikomitealle 

arviointia varten. Investointikomitea voi 

toimittaa nämä toimet komissiolle 

ehdottaakseen niiden ottamista EU:n 

takuun piiriin. 

Perustelu 

Ajatus perustuu Euroopan tilintarkastustuomioistuimen Euroopan strategisten investointien 

rahastosta antamaan lausuntoon 4/2015 ja sen 45 kohtaan. 

 

 

Tarkistus  104 

Ehdotus asetukseksi 

20 artikla – 2 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

Komissio arvioi kyseiset toimet ja, jos ne 

täyttävät 5 artiklassa säädetyt ja 

ESIR-sopimuksessa määrätyt aineelliset 

vaatimukset, päättää, että ne otetaan EU:n 

takuun piiriin. 

2. Komissio ottaa huomioon 

investointikomitean arvioinnin, arvioi 

kyseiset toimet ja, jos ne täyttävät 5 

artiklassa säädetyt ja ESIR-sopimuksessa 

määrätyt aineelliset vaatimukset, päättää, 

että ne otetaan EU:n takuun piiriin. Se 

antaa Euroopan parlamentille tiedon 

tällaisesta päätöksestä. 

Perustelu 

Ajatus perustuu Euroopan tilintarkastustuomioistuimen Euroopan strategisten investointien 

rahastosta antamaan lausuntoon 4/2015 ja sen 45 kohtaan. 
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