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Tarkistus 1
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että Euroopan 
investointipankin (EIP) toiminta on 
tärkeää, jotta voidaan lisätä EU:n 
investointien tämänhetkistä määrää, joka 
on historiallisen keskiarvon alapuolella 
eikä riitä EU:n kestävää kehitystä, 
sosiaalisia tavoitteita ja innovointia 
koskevien tavoitteiden saavuttamiseen; 
korostaa, että näiden tavoitteiden 
saavuttaminen saattaa edellyttää, että EIP 
ottaa enemmän riskejä ja lisää samalla 
pääomaa ja kehittää innovatiivisia 
rahoitusvälineitä koskevaa 
asiantuntemusta; kehottaa pääomittamaan 
EIP:tä riittävästi, jotta saadaan käyttöön 
innovatiivisia välineitä rahoittamaan 
hankkeita, joilla on hyvät mahdollisuudet 
saavuttaa tuloksia kestävän kehityksen, 
yhteiskunnallisen hyödyn ja innovoinnin 
alalla;

1. korostaa, että Euroopan 
investointipankin (EIP) toiminta on 
tärkeää, jotta voidaan elvyttää EU:n 
investointitoimintaa, joka on historiallisen 
keskiarvon alapuolella; korostaa, että 
pitäisi välttää sitä, että EIP ottaa enemmän 
riskejä, kun otetaan huomioon 
investointiympäristön herkkyys EU:ssa 
EKP:n ultrajoustavien korkopolitiikkojen 
vuoksi, jotka ovat voineet synnyttää 
varallisuuskuplia Euroopan markkinoilla 
ja vaikuttaneet siihen, että jopa 
10 prosenttia eurooppalaisista yrityksistä 
on zombiyrityksiä, Kansainvälisen 
järjestelypankin vuoden 2018 taloudellista 
toimintaa koskevan raportin mukaisesti; 
kehottaa poistamaan riittävästi pääomaa 
EIP:ltä brexitin jälkeen, ottaen 
huomioon, että Yhdistyneen 
kuningaskunnan osuus pankkien 
pääomasta on 18 prosenttia;

Or. en

Tarkistus 2
Manon Aubry

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että Euroopan 
investointipankin (EIP) toiminta on 
tärkeää, jotta voidaan lisätä EU:n 
investointien tämänhetkistä määrää, joka 
on historiallisen keskiarvon alapuolella 
eikä riitä EU:n kestävää kehitystä, 
sosiaalisia tavoitteita ja innovointia 

1. korostaa, että Euroopan 
investointipankin (EIP) toiminta on 
tärkeää, jotta voidaan lisätä EU:n 
investointien tämänhetkistä määrää, joka 
on historiallisen keskiarvon alapuolella 
eikä riitä EU:n kestävää kehitystä, 
sosiaalisia tavoitteita ja innovointia 
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koskevien tavoitteiden saavuttamiseen; 
korostaa, että näiden tavoitteiden 
saavuttaminen saattaa edellyttää, että EIP 
ottaa enemmän riskejä ja lisää samalla 
pääomaa ja kehittää innovatiivisia 
rahoitusvälineitä koskevaa 
asiantuntemusta; kehottaa pääomittamaan 
EIP:tä riittävästi, jotta saadaan käyttöön 
innovatiivisia välineitä rahoittamaan 
hankkeita, joilla on hyvät mahdollisuudet 
saavuttaa tuloksia kestävän kehityksen, 
yhteiskunnallisen hyödyn ja innovoinnin 
alalla;

koskevien tavoitteiden saavuttamiseen; 
huomauttaa Euroopan finanssipoliittiselle 
komitealle tarkistuksessaan two pack - ja 
six pack -lainsäädäntöpaketeista ja 
korostaa, että nykyiset EU:n 
finanssipolitiikan säännöt eivät estä 
vakavia julkisten investointien 
leikkauksia; pitää myönteisenä komission 
sitoutumista tarkistaa kyseiset säännöt 
uudelleen; kehottaa komissiota 
kiinnittämään erityistä huomiota 
lainsäädäntöehdotukseensa, joka koskee 
tätä Euroopan finanssipoliittisen 
komitean esille nostamaa aihetta, ja 
varmistamaan, että EU:n 
finanssipolitiikan säännöt tukevat EIP:n 
tulevia pyrkimyksiä lisätä julkisten 
investointien tasoja EU:ssa; korostaa 
lisäksi, että näiden tavoitteiden 
saavuttaminen saattaa edellyttää, että EIP 
ottaa enemmän riskejä ja lisää samalla 
pääomaa ja kehittää innovatiivisia 
rahoitusvälineitä koskevaa 
asiantuntemusta; kehottaa pääomittamaan 
EIP:tä riittävästi, jotta saadaan käyttöön 
innovatiivisia välineitä rahoittamaan 
hankkeita, joilla on hyvät mahdollisuudet 
saavuttaa tuloksia kestävän kehityksen, 
yhteiskunnallisen hyödyn ja innovoinnin 
alalla;

Or. en

Tarkistus 3
Frances Fitzgerald

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että Euroopan 
investointipankin (EIP) toiminta on 
tärkeää, jotta voidaan lisätä EU:n 
investointien tämänhetkistä määrää, joka 
on historiallisen keskiarvon alapuolella 
eikä riitä EU:n kestävää kehitystä, 

1. korostaa, että Euroopan 
investointipankin (EIP) toiminta on 
tärkeää, jotta voidaan lisätä EU:n 
investointien tämänhetkistä määrää, joka 
on historiallisen keskiarvon alapuolella 
eikä riitä EU:n kestävää kehitystä, taloutta, 
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sosiaalisia tavoitteita ja innovointia 
koskevien tavoitteiden saavuttamiseen; 
korostaa, että näiden tavoitteiden 
saavuttaminen saattaa edellyttää, että EIP 
ottaa enemmän riskejä ja lisää samalla 
pääomaa ja kehittää innovatiivisia 
rahoitusvälineitä koskevaa 
asiantuntemusta; kehottaa pääomittamaan 
EIP:tä riittävästi, jotta saadaan käyttöön 
innovatiivisia välineitä rahoittamaan 
hankkeita, joilla on hyvät mahdollisuudet 
saavuttaa tuloksia kestävän kehityksen, 
yhteiskunnallisen hyödyn ja innovoinnin 
alalla;

sosiaalisia tavoitteita, kilpailukykyä ja 
innovointia sekä työpaikkojen luomista 
koskevien tavoitteiden saavuttamiseen; 
korostaa, että näiden tavoitteiden 
saavuttaminen saattaa edellyttää, että EIP 
ottaa enemmän riskejä, edellyttäen että 
tällainen lainananto on EIP:n 
kelpoisuusvaatimusten mukaista ja ottaen 
huomioon, että EIP:n AAA-luokituksen 
säilyttäminen on äärimmäisen tärkeää, ja 
lisää samalla pääomaa ja kehittää 
innovatiivisia rahoitusvälineitä koskevaa 
asiantuntemusta; kehottaa pääomittamaan 
EIP:tä riittävästi, jotta saadaan käyttöön 
innovatiivisia välineitä rahoittamaan 
hankkeita, joilla on hyvät mahdollisuudet 
saavuttaa tuloksia kestävän kehityksen, 
talouden, yhteiskunnallisen hyödyn, 
kilpailukyvyn, innovoinnin ja työpaikkojen 
luomisen alalla;

Or. en

Tarkistus 4
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että Euroopan 
investointipankin (EIP) toiminta on 
tärkeää, jotta voidaan lisätä EU:n 
investointien tämänhetkistä määrää, joka 
on historiallisen keskiarvon alapuolella 
eikä riitä EU:n kestävää kehitystä, 
sosiaalisia tavoitteita ja innovointia 
koskevien tavoitteiden saavuttamiseen; 
korostaa, että näiden tavoitteiden 
saavuttaminen saattaa edellyttää, että EIP 
ottaa enemmän riskejä ja lisää samalla 
pääomaa ja kehittää innovatiivisia 
rahoitusvälineitä koskevaa 
asiantuntemusta; kehottaa pääomittamaan 
EIP:tä riittävästi, jotta saadaan käyttöön 
innovatiivisia välineitä rahoittamaan 

1. korostaa, että Euroopan 
investointipankin (EIP) toiminta on 
tärkeää, jotta voidaan lisätä EU:n 
investointien tämänhetkistä määrää, joka 
on historiallisen keskiarvon alapuolella 
eikä riitä EU:n kestävää kehitystä, 
sosiaalisia tavoitteita ja innovointia 
koskevien tavoitteiden saavuttamiseen; 
korostaa, että näiden tavoitteiden 
saavuttaminen saattaa edellyttää, että EIP 
ottaa enemmän riskejä ja lisää samalla 
pääomaa ja kehittää innovatiivisia 
rahoitusvälineitä koskevaa 
asiantuntemusta; kehottaa pääomittamaan 
EIP:tä riittävästi, jotta saadaan käyttöön 
innovatiivisia välineitä rahoittamaan 



PE644.953v01-00 6/61 AM\1194884FI.docx

FI

hankkeita, joilla on hyvät mahdollisuudet 
saavuttaa tuloksia kestävän kehityksen, 
yhteiskunnallisen hyödyn ja innovoinnin 
alalla;

hankkeita, joilla on hyvät mahdollisuudet 
saavuttaa tuloksia kestävän kehityksen, 
yhteiskunnallisen hyödyn ja innovoinnin 
alalla; kehottaa EIP:tä puuttumaan 
tilanteeseen markkinoiden erityisten 
toimintapuutteiden, kuten esimerkiksi 
rahoituskriisien sekä pk-yritysten ja 
innovoijien rahoituksensaantiin liittyvien 
vaikeuksien, ilmaantuessa;

Or. it

Tarkistus 5
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että Euroopan 
investointipankin (EIP) toiminta on 
tärkeää, jotta voidaan lisätä EU:n 
investointien tämänhetkistä määrää, joka 
on historiallisen keskiarvon alapuolella 
eikä riitä EU:n kestävää kehitystä, 
sosiaalisia tavoitteita ja innovointia 
koskevien tavoitteiden saavuttamiseen; 
korostaa, että näiden tavoitteiden 
saavuttaminen saattaa edellyttää, että EIP 
ottaa enemmän riskejä ja lisää samalla 
pääomaa ja kehittää innovatiivisia 
rahoitusvälineitä koskevaa 
asiantuntemusta; kehottaa pääomittamaan 
EIP:tä riittävästi, jotta saadaan käyttöön 
innovatiivisia välineitä rahoittamaan 
hankkeita, joilla on hyvät mahdollisuudet 
saavuttaa tuloksia kestävän kehityksen, 
yhteiskunnallisen hyödyn ja innovoinnin 
alalla;

1. korostaa, että Euroopan 
investointipankin (EIP) toiminta on tärkeää 
koko Euroopan laajuisesti taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden kannalta sekä 
talouden kannalta paikallisesti 
kansalaisten tarpeisiin vastaamiseksi; 
pitää valitettavana, että EU:n investointien 
tämänhetkinen määrä ei riitä EU:n 
kestävää kehitystä, sosiaalisia tavoitteita ja 
innovointia koskevien tavoitteiden 
saavuttamiseen; korostaa, että näiden 
tavoitteiden saavuttaminen saattaa 
edellyttää, että EIP ottaa enemmän riskejä 
erityyppisin varojen 
kohdentamistoimenpitein, ja lisää samalla 
pääomaa ja kehittää innovatiivisia 
rahoitusvälineitä koskevaa 
asiantuntemusta; kehottaa pääomittamaan 
EIP:tä riittävästi, jotta saadaan käyttöön 
innovatiivisia välineitä rahoittamaan 
hankkeita, joilla on hyvät mahdollisuudet 
saavuttaa tuloksia kestävän kehityksen, 
yhteiskunnallisen hyödyn ja innovoinnin 
alalla;

Or. fr
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Tarkistus 6
Alfred Sant

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että Euroopan 
investointipankin (EIP) toiminta on 
tärkeää, jotta voidaan lisätä EU:n 
investointien tämänhetkistä määrää, joka 
on historiallisen keskiarvon alapuolella 
eikä riitä EU:n kestävää kehitystä, 
sosiaalisia tavoitteita ja innovointia 
koskevien tavoitteiden saavuttamiseen; 
korostaa, että näiden tavoitteiden 
saavuttaminen saattaa edellyttää, että EIP 
ottaa enemmän riskejä ja lisää samalla 
pääomaa ja kehittää innovatiivisia 
rahoitusvälineitä koskevaa 
asiantuntemusta; kehottaa pääomittamaan 
EIP:tä riittävästi, jotta saadaan käyttöön 
innovatiivisia välineitä rahoittamaan 
hankkeita, joilla on hyvät mahdollisuudet 
saavuttaa tuloksia kestävän kehityksen, 
yhteiskunnallisen hyödyn ja innovoinnin 
alalla;

1. korostaa, että Euroopan 
investointipankin (EIP) toiminta on 
tärkeää, jotta voidaan lisätä EU:n 
investointien tämänhetkistä määrää, joka 
kuitenkin pysyy historiallisen keskiarvon 
alapuolella eikä riitä EU:n kestävää 
kehitystä, sosiaalisia tavoitteita ja 
innovointia koskevien tavoitteiden 
saavuttamiseen; korostaa, että näiden 
tavoitteiden saavuttaminen saattaa 
edellyttää, että EIP, erityisesti niillä aloilla 
ja alueilla, jotka eivät saa ulkoisia 
investointeja, ottaa enemmän riskejä ja 
lisää samalla pääomaa ja kehittää 
innovatiivisia rahoitusvälineitä koskevaa 
asiantuntemusta; kehottaa pääomittamaan 
EIP:tä riittävästi, jotta saadaan käyttöön 
innovatiivisia välineitä rahoittamaan 
hankkeita, jotta voidaan käynnistää uusia 
mielekkäitä investointeja, joilla on hyvät 
mahdollisuudet saavuttaa tuloksia kestävän 
kehityksen, yhteiskunnallisen hyödyn ja 
innovoinnin alalla;

Or. en

Tarkistus 7
Dragoş Pîslaru, Olivier Chastel, Stéphanie Yon-Courtin, Luis Garicano, Monica 
Semedo, Engin Eroglu, Ondřej Kovařík

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että Euroopan 
investointipankin (EIP) toiminta on 

1. korostaa, että Euroopan 
investointipankin (EIP) toiminta on 
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tärkeää, jotta voidaan lisätä EU:n 
investointien tämänhetkistä määrää, joka 
on historiallisen keskiarvon alapuolella 
eikä riitä EU:n kestävää kehitystä, 
sosiaalisia tavoitteita ja innovointia 
koskevien tavoitteiden saavuttamiseen; 
korostaa, että näiden tavoitteiden 
saavuttaminen saattaa edellyttää, että EIP 
ottaa enemmän riskejä ja lisää samalla 
pääomaa ja kehittää innovatiivisia 
rahoitusvälineitä koskevaa 
asiantuntemusta; kehottaa pääomittamaan 
EIP:tä riittävästi, jotta saadaan käyttöön 
innovatiivisia välineitä rahoittamaan 
hankkeita, joilla on hyvät mahdollisuudet 
saavuttaa tuloksia kestävän kehityksen, 
yhteiskunnallisen hyödyn ja innovoinnin 
alalla;

tärkeää, jotta voidaan lisätä EU:n 
investointien tämänhetkistä määrää, joka 
on historiallisen keskiarvon alapuolella 
eikä riitä EU:n kestävää kehitystä, 
sosiaalisia ja taloudellisia tavoitteita ja 
innovointia koskevien tavoitteiden 
saavuttamiseen; korostaa, että näiden 
tavoitteiden saavuttaminen saattaa 
edellyttää, että EIP ottaa enemmän riskejä 
ja lisää samalla pääomaa ja kehittää 
innovatiivisia rahoitusvälineitä koskevaa 
asiantuntemusta rahoittamaan hankkeita, 
joilla on hyvät mahdollisuudet saavuttaa 
tuloksia kestävän kehityksen, 
yhteiskunnallisen hyödyn ja innovoinnin 
alalla; korostaa EIP:n vaikutusta ja 
täydentävyyttä investoinneille EU:ssa ja 
suhtautuu myönteisesti sen avoimuuteen 
niiden vuoden 2019 
toimintasuunnitelmassa esitettyjen 
kumppaneiden kanssa tehtävää 
yhteistyötä kohtaan;

Or. en

Tarkistus 8
Joachim Schuster, Jonás Fernández

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että Euroopan 
investointipankin (EIP) toiminta on 
tärkeää, jotta voidaan lisätä EU:n 
investointien tämänhetkistä määrää, joka 
on historiallisen keskiarvon alapuolella 
eikä riitä EU:n kestävää kehitystä, 
sosiaalisia tavoitteita ja innovointia 
koskevien tavoitteiden saavuttamiseen; 
korostaa, että näiden tavoitteiden 
saavuttaminen saattaa edellyttää, että EIP 
ottaa enemmän riskejä ja lisää samalla 
pääomaa ja kehittää innovatiivisia 
rahoitusvälineitä koskevaa 
asiantuntemusta; kehottaa pääomittamaan 

1. korostaa, että Euroopan 
investointipankin (EIP) toiminta on 
tärkeää, jotta voidaan lisätä EU:n 
investointien tämänhetkistä määrää, joka 
on historiallisen keskiarvon alapuolella 
eikä riitä EU:n kestävää kehitystä, 
sosiaalisia tavoitteita ja innovointia 
koskevien tavoitteiden saavuttamiseen; 
korostaa, että näiden tavoitteiden 
saavuttaminen saattaa edellyttää, että EIP 
ottaa enemmän riskejä ja lisää samalla 
pääomaa ja kehittää innovatiivisia 
rahoitusvälineitä koskevaa 
asiantuntemusta; kehottaa lisäämään 
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EIP:tä riittävästi, jotta saadaan käyttöön 
innovatiivisia välineitä rahoittamaan 
hankkeita, joilla on hyvät mahdollisuudet 
saavuttaa tuloksia kestävän kehityksen, 
yhteiskunnallisen hyödyn ja innovoinnin 
alalla;

yleisesti EIP:n pääomittamista, jotta 
saadaan enemmän pitkäaikaisia lainoja ja 
käyttöön innovatiivisia välineitä 
rahoittamaan hankkeita, joilla on hyvät 
mahdollisuudet saavuttaa tuloksia kestävän 
kehityksen, yhteiskunnallisen hyödyn ja 
innovoinnin alalla, riippumatta 
Yhdistyneen kuningaskunnan ja EIP:n 
välisestä lopullisesta sopimuksesta 
brexitin jälkeen;

Or. en

Tarkistus 9
Manon Aubry

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että Euroopan 
investointipankin (EIP) toiminta on 
tärkeää, jotta voidaan lisätä EU:n 
investointien tämänhetkistä määrää, joka 
on historiallisen keskiarvon alapuolella 
eikä riitä EU:n kestävää kehitystä, 
sosiaalisia tavoitteita ja innovointia 
koskevien tavoitteiden saavuttamiseen; 
korostaa, että näiden tavoitteiden 
saavuttaminen saattaa edellyttää, että EIP 
ottaa enemmän riskejä ja lisää samalla 
pääomaa ja kehittää innovatiivisia 
rahoitusvälineitä koskevaa 
asiantuntemusta; kehottaa pääomittamaan 
EIP:tä riittävästi, jotta saadaan käyttöön 
innovatiivisia välineitä rahoittamaan 
hankkeita, joilla on hyvät mahdollisuudet 
saavuttaa tuloksia kestävän kehityksen, 
yhteiskunnallisen hyödyn ja innovoinnin 
alalla;

1. korostaa, että Euroopan 
investointipankin (EIP) toiminta on 
tärkeää, jotta voidaan lisätä EU:n 
investointien tämänhetkistä määrää, joka 
on historiallisen keskiarvon alapuolella 
eikä riitä EU:n kestävää kehitystä, 
sosiaalisia tavoitteita ja innovointia 
koskevien tavoitteiden saavuttamiseen; 
korostaa, että näiden tavoitteiden 
saavuttaminen saattaa edellyttää, että EIP 
ottaa enemmän riskejä ja lisää samalla 
pääomaa ja kehittää innovatiivisia 
rahoitusvälineitä koskevaa 
asiantuntemusta; kehottaa pääomittamaan 
EIP:tä riittävästi, jotta saadaan käyttöön 
innovatiivisia välineitä rahoittamaan 
hankkeita, joilla on hyvät mahdollisuudet 
saavuttaa tuloksia kestävän kehityksen, 
yhteiskunnallisen hyödyn ja innovoinnin 
alalla, erityisesti hankkeita, joilla luodaan 
kestäviä työpaikkoja, vähennetään 
eriarvoisuutta ja tuetaan sosiaalista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta;

Or. en
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Tarkistus 10
Ryszard Antoni Legutko, Bogdan Rzońca

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että Euroopan 
investointipankin (EIP) toiminta on 
tärkeää, jotta voidaan lisätä EU:n 
investointien tämänhetkistä määrää, joka 
on historiallisen keskiarvon alapuolella 
eikä riitä EU:n kestävää kehitystä, 
sosiaalisia tavoitteita ja innovointia 
koskevien tavoitteiden saavuttamiseen; 
korostaa, että näiden tavoitteiden 
saavuttaminen saattaa edellyttää, että EIP 
ottaa enemmän riskejä ja lisää samalla 
pääomaa ja kehittää innovatiivisia 
rahoitusvälineitä koskevaa 
asiantuntemusta; kehottaa pääomittamaan 
EIP:tä riittävästi, jotta saadaan käyttöön 
innovatiivisia välineitä rahoittamaan 
hankkeita, joilla on hyvät mahdollisuudet 
saavuttaa tuloksia kestävän kehityksen, 
yhteiskunnallisen hyödyn ja innovoinnin 
alalla;

1. korostaa, että Euroopan 
investointipankin (EIP) toiminta on 
tärkeää, jotta voidaan lisätä EU:n 
investointien tämänhetkistä määrää, joka 
on historiallisen keskiarvon alapuolella 
eikä riitä EU:n kestävää kehitystä, 
sosiaalisia tavoitteita ja innovointia 
koskevien tavoitteiden saavuttamiseen; 
korostaa, että näiden tavoitteiden 
saavuttaminen saattaa edellyttää, että EIP 
lisää aktiivisuuttaan ja kasvattaa samalla 
pääomaa ja kehittää innovatiivisia 
rahoitusvälineitä koskevaa 
asiantuntemusta; kehottaa pääomittamaan 
EIP:tä riittävästi, jotta saadaan käyttöön 
innovatiivisia välineitä rahoittamaan 
hankkeita, joilla on hyvät mahdollisuudet 
saavuttaa tuloksia kestävän kehityksen, 
yhteiskunnallisen hyödyn ja innovoinnin 
alalla;

Or. pl

Tarkistus 11
Jessica Stegrud

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. painottaa tarvetta minimoida 
yksityisen sektorin syrjäyttämisen riski 
keskittymällä pitkäaikaiseen 
rahoittamiseen, jota EIP:n asiakkaille ei 
muutoin ole saatavilla markkinoilla, tai 
ottamalla suurempia riskejä, samalla kun 
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huolehditaan EIP:n korkean 
luottoluokituksen säilymisestä, kuten 
tukemalla sellaisten hankkeiden 
rahoitusta, jotka eivät muuten saa 
rahoitusta, etenkin tukemalla 
innovatiivisia startup- ja pk-yrityksiä; 
kannattaa EIP:n lähestymistapaa, jonka 
mukaan yksityisen pääoman liikkeelle 
saamista edistetään lainojen ja takuiden 
avulla; toteaa lisäksi, että EIP:n 
rahoituksen lisäarvo koostuu myös 
teknisestä neuvonnasta ja valmiuksien 
kehittämisestä, joilla autetaan hankkeita 
saavuttamaan investointivalmius;

Or. en

Tarkistus 12
Frances Fitzgerald

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. pitää myönteisenä, että 
vuonna 2018 EIP-ryhmä investoi 
23,3 miljardia euroa pk-yrityksiin ja mid-
cap-yrityksiin ja tuki 374 000 pientä 
yritystä; katsoo, että pk-yritysten 
tukemisen pitää pysyä EIP:n 
perustavoitteena ja kehottaa 
kiinnittämään enemmän huomiota pk-
yritysten rahoitukseen näiden yritysten 
rahoitusvajeen pienentämistä varten;

Or. en

Tarkistus 13
Frances Fitzgerald

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. panee merkille, että EIP:n 
vuoden 2019 investointiraportissa 
korostettiin sitä seikkaa, että 
infrastruktuuri-investoinnit ovat 
jumittuneet 1,7 prosenttiin EU:n BKT:stä, 
eli ne ovat matalimmallaan 15 vuoteen 
Euroopassa; kehottaa vahvasti EIP:tä 
jatkamaan edelleen investointien 
tukemista Euroopan talouden kestävyyden 
ja kilpailukyvyn lisäämistä varten;

Or. en

Tarkistus 14
Jessica Stegrud

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. korostaa, että EIP:n 
rahoitustoimet eivät korvaa tuottavuutta 
lisääviä rakenneuudistuksia ja kestävää 
finanssipolitiikkaa jäsenvaltioissa;

Or. en

Tarkistus 15
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. suhtautuu myönteisesti valitun 
komission puheenjohtajan sitoumukseen 
muuttaa osa EIP:stä ilmastopankiksi ja 
EIP:n pääjohtajan sitoumukseen nostaa 
ilmastotoimiin ja ympäristön kestävyyteen 
osoitetun EIP:n rahoituksen osuus 
vähintään 50 prosenttiin vuoteen 2025 

2. suhtautuu kielteisesti komission 
puheenjohtajan sitoumukseen muuttaa osa 
EIP:stä ilmastopankiksi ja EIP:n 
pääjohtajan sitoumukseen nostaa 
ilmastotoimiin ja ympäristön kestävyyteen 
osoitetun EIP:n rahoituksen osuus 
vähintään 50 prosenttiin vuoteen 2025 
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mennessä sekä mukauttaa kaikki EIP:n 
rahoitustoimet Pariisin sopimuksen 
tavoitteisiin vuoden 2020 loppuun 
mennessä; kehottaa komissiota esittämään 
mahdollisimman pian uuden 
kunnianhimoisen Euroopan kestävän 
kehityksen investointiohjelman, johon 
sisältyy uusia rahoitussitoumuksia, ja 
tukemaan täysimääräisesti EIP:tä sen 
kestävään kehitykseen liittyvissä 
tavoitteissa;

mennessä sekä mukauttaa kaikki EIP:n 
rahoitustoimet Pariisin sopimuksen 
tavoitteisiin vuoden 2020 loppuun 
mennessä, koska se edistää vihreiden 
varallisuuskuplien syntymistä EU:ssa, 
mikä uhkaa Euroopan 
rahoitusmarkkinoiden selviytymiskykyä ja 
kestävyyttä; kehottaa komissiota 
pidättäytymään uuden liian 
kunnianhimoisen Euroopan kestävän 
kehityksen investointiohjelman 
esittämisestä;

Or. en

Tarkistus 16
Bogdan Rzońca, Ryszard Antoni Legutko

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. suhtautuu myönteisesti valitun 
komission puheenjohtajan sitoumukseen 
muuttaa osa EIP:stä ilmastopankiksi ja 
EIP:n pääjohtajan sitoumukseen nostaa 
ilmastotoimiin ja ympäristön kestävyyteen 
osoitetun EIP:n rahoituksen osuus 
vähintään 50 prosenttiin vuoteen 2025 
mennessä sekä mukauttaa kaikki EIP:n 
rahoitustoimet Pariisin sopimuksen 
tavoitteisiin vuoden 2020 loppuun 
mennessä; kehottaa komissiota esittämään 
mahdollisimman pian uuden 
kunnianhimoisen Euroopan kestävän 
kehityksen investointiohjelman, johon 
sisältyy uusia rahoitussitoumuksia, ja 
tukemaan täysimääräisesti EIP:tä sen 
kestävään kehitykseen liittyvissä 
tavoitteissa;

2. panee merkille valitun komission 
puheenjohtajan sitoumukseen muuttaa osa 
EIP:stä ilmastopankiksi ja EIP:n 
pääjohtajan sitoumukseen nostaa 
ilmastotoimiin ja ympäristön kestävyyteen 
osoitetun EIP:n rahoituksen osuus 
vähintään 50 prosenttiin vuoteen 2025 
mennessä sekä mukauttaa EIP:n 
rahoitustoimet Pariisin sopimuksen 
tavoitteisiin aikataulussa, joka ei haittaa 
muita EIP:n velvoitteita; kehottaa 
komissiota esittämään mahdollisimman 
pian uuden kunnianhimoisen Euroopan 
kestävän kehityksen investointiohjelman, 
jossa otetaan huomioon yksittäisten 
jäsenvaltioiden ja alueiden todelliset 
tarpeet sekä uudet rahoitussitoumukset, ja 
tukemaan täysimääräisesti EIP:tä sen 
pyrkimyksissä laajentaa kestävään 
kehitykseen liittyviä toimiaan; muistuttaa 
samalla, että EIP on perustettu 
vähentämään taloudellista ja sosiaalista 
eriarvoisuutta EU:ssa; korostaa tässä 
yhteydessä EIP:n ratkaisevaa roolia 
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tulevan Reilun muutoksen rahaston 
moitteettomassa toiminnassa;

Or. pl

Tarkistus 17
Enikő Győri

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. suhtautuu myönteisesti valitun 
komission puheenjohtajan sitoumukseen 
muuttaa osa EIP:stä ilmastopankiksi ja 
EIP:n pääjohtajan sitoumukseen nostaa 
ilmastotoimiin ja ympäristön kestävyyteen 
osoitetun EIP:n rahoituksen osuus 
vähintään 50 prosenttiin vuoteen 2025 
mennessä sekä mukauttaa kaikki EIP:n 
rahoitustoimet Pariisin sopimuksen 
tavoitteisiin vuoden 2020 loppuun 
mennessä; kehottaa komissiota esittämään 
mahdollisimman pian uuden 
kunnianhimoisen Euroopan kestävän 
kehityksen investointiohjelman, johon 
sisältyy uusia rahoitussitoumuksia, ja 
tukemaan täysimääräisesti EIP:tä sen 
kestävään kehitykseen liittyvissä 
tavoitteissa;

2. suhtautuu myönteisesti valitun 
komission puheenjohtajan sitoumukseen 
muuttaa osa EIP:stä ilmastopankiksi ja 
EIP:n pääjohtajan sitoumukseen nostaa 
ilmastotoimiin ja ympäristön kestävyyteen 
osoitetun EIP:n rahoituksen osuus 
vähintään 50 prosenttiin vuoteen 2025 
mennessä sekä mukauttaa kaikki EIP:n 
rahoitustoimet Pariisin sopimuksen 
tavoitteisiin vuoden 2020 loppuun 
mennessä; kehottaa komissiota esittämään 
mahdollisimman pian uuden 
kunnianhimoisen Euroopan kestävän 
kehityksen investointiohjelman, johon 
sisältyy uusia rahoitussitoumuksia, ja 
tukemaan täysimääräisesti EIP:tä sen 
kestävään kehitykseen liittyvissä 
tavoitteissa; kehottaa komissiota 
pohtimaan erilaista taloudellista 
tilannetta ja jäsenvaltioiden kapasiteettia 
ja kehittämään jonkinlaisen 
etuuskohtelun tai pidennetyn 
siirtymäkauden koheesiomaita varten, 
jotta siirtyminen ilmastoneutraaliin 
talouteen ei aiheuta niille kestämätöntä 
taakkaa;

Or. en

Tarkistus 18
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Neena Gill, 
Margarida Marques



AM\1194884FI.docx 15/61 PE644.953v01-00

FI

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. suhtautuu myönteisesti valitun 
komission puheenjohtajan sitoumukseen 
muuttaa osa EIP:stä ilmastopankiksi ja 
EIP:n pääjohtajan sitoumukseen nostaa 
ilmastotoimiin ja ympäristön kestävyyteen 
osoitetun EIP:n rahoituksen osuus 
vähintään 50 prosenttiin vuoteen 2025 
mennessä sekä mukauttaa kaikki EIP:n 
rahoitustoimet Pariisin sopimuksen 
tavoitteisiin vuoden 2020 loppuun 
mennessä; kehottaa komissiota esittämään 
mahdollisimman pian uuden 
kunnianhimoisen Euroopan kestävän 
kehityksen investointiohjelman, johon 
sisältyy uusia rahoitussitoumuksia, ja 
tukemaan täysimääräisesti EIP:tä sen 
kestävään kehitykseen liittyvissä 
tavoitteissa;

2. suhtautuu myönteisesti valitun 
komission puheenjohtajan sitoumukseen 
muuttaa osa EIP:stä ilmastopankiksi ja 
EIP:n pääjohtajan sitoumukseen nostaa 
ilmastotoimiin ja ympäristön kestävyyteen 
osoitetun EIP:n rahoituksen osuus 
vähintään 50 prosenttiin vuoteen 2025 
mennessä sekä mukauttaa kaikki EIP:n 
rahoitustoimet Pariisin sopimuksen 
tavoitteisiin vuoden 2020 loppuun 
mennessä; kehottaa EIP:tä kohdistamaan 
jäljelle jäävän rahoitusosan teknologisen 
siirtymisen käsittelyyn, pitkäaikaisen 
tutkimuksen ja innovoinnin sekä pk-
yritysten rahoittamiseen, yhteisötalouden 
tukemiseen sekä sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden lisäämiseen 
korjaamalla nykyiset investointivajeet 
julkisten asuntojen saatavuuden ja 
infrastruktuurin alalla; kehottaa 
komissiota esittämään mahdollisimman 
pian uuden kunnianhimoisen Euroopan 
kestävän kehityksen investointiohjelman, 
johon sisältyy uusia rahoitussitoumuksia, ja 
tukemaan täysimääräisesti EIP:tä sen 
kestävään kehitykseen liittyvissä 
tavoitteissa;

Or. en

Tarkistus 19
Frances Fitzgerald

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. suhtautuu myönteisesti valitun 
komission puheenjohtajan sitoumukseen 
muuttaa osa EIP:stä ilmastopankiksi ja 

2. suhtautuu myönteisesti valitun 
komission puheenjohtajan sitoumukseen 
muuttaa osa EIP:stä ilmastopankiksi ja 
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EIP:n pääjohtajan sitoumukseen nostaa 
ilmastotoimiin ja ympäristön kestävyyteen 
osoitetun EIP:n rahoituksen osuus 
vähintään 50 prosenttiin vuoteen 2025 
mennessä sekä mukauttaa kaikki EIP:n 
rahoitustoimet Pariisin sopimuksen 
tavoitteisiin vuoden 2020 loppuun 
mennessä; kehottaa komissiota esittämään 
mahdollisimman pian uuden 
kunnianhimoisen Euroopan kestävän 
kehityksen investointiohjelman, johon 
sisältyy uusia rahoitussitoumuksia, ja 
tukemaan täysimääräisesti EIP:tä sen 
kestävään kehitykseen liittyvissä 
tavoitteissa;

EIP:n johtokunnan päätökseen nostaa 
ilmastotoimiin ja ympäristön kestävyyteen 
osoitetun EIP:n rahoituksen osuus 
vähintään 50 prosenttiin vuoteen 2025 
mennessä sekä mukauttaa kaikki EIP:n 
rahoitustoimet Pariisin sopimuksen 
tavoitteisiin vuoden 2020 loppuun 
mennessä; kehottaa komissiota esittämään 
mahdollisimman pian uuden 
kunnianhimoisen Euroopan kestävän 
kehityksen investointiohjelman, johon 
sisältyy uusia rahoitussitoumuksia, ja 
tukemaan täysimääräisesti EIP:tä sen 
kestävään kehitykseen liittyvissä 
tavoitteissa; korostaa, että on tärkeää 
saavuttaa nämä tavoitteet toimenpiteillä, 
joilla varmistetaan, että EIP:n rahoitus 
edistää oikeudenmukaista siirtymää niitä 
alueita tai maita varten, joihin 
vaikutukset kohdistuvat enemmän, jotta 
ketään ei jätetä;

Or. en

Tarkistus 20
Jessica Stegrud

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. suhtautuu myönteisesti valitun 
komission puheenjohtajan sitoumukseen 
muuttaa osa EIP:stä ilmastopankiksi ja 
EIP:n pääjohtajan sitoumukseen nostaa 
ilmastotoimiin ja ympäristön kestävyyteen 
osoitetun EIP:n rahoituksen osuus 
vähintään 50 prosenttiin vuoteen 2025 
mennessä sekä mukauttaa kaikki EIP:n 
rahoitustoimet Pariisin sopimuksen 
tavoitteisiin vuoden 2020 loppuun 
mennessä; kehottaa komissiota esittämään 
mahdollisimman pian uuden 
kunnianhimoisen Euroopan kestävän 
kehityksen investointiohjelman, johon 
sisältyy uusia rahoitussitoumuksia, ja 

2. panee merkille komission 
puheenjohtajan sitoumuksen muuttaa osa 
EIP:stä ilmastopankiksi ja EIP:n 
pääjohtajan sitoumuksen nostaa 
ilmastotoimiin ja ympäristön kestävyyteen 
osoitetun EIP:n rahoituksen osuus 
vähintään 50 prosenttiin vuoteen 2025 
mennessä sekä mukauttaa kaikki EIP:n 
rahoitustoimet Pariisin sopimuksen 
tavoitteisiin vuoden 2020 loppuun 
mennessä;
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tukemaan täysimääräisesti EIP:tä sen 
kestävään kehitykseen liittyvissä 
tavoitteissa;

Or. en

Tarkistus 21
Manon Aubry

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. suhtautuu myönteisesti valitun 
komission puheenjohtajan sitoumukseen 
muuttaa osa EIP:stä ilmastopankiksi ja 
EIP:n pääjohtajan sitoumukseen nostaa 
ilmastotoimiin ja ympäristön kestävyyteen 
osoitetun EIP:n rahoituksen osuus 
vähintään 50 prosenttiin vuoteen 2025 
mennessä sekä mukauttaa kaikki EIP:n 
rahoitustoimet Pariisin sopimuksen 
tavoitteisiin vuoden 2020 loppuun 
mennessä; kehottaa komissiota esittämään 
mahdollisimman pian uuden 
kunnianhimoisen Euroopan kestävän 
kehityksen investointiohjelman, johon 
sisältyy uusia rahoitussitoumuksia, ja 
tukemaan täysimääräisesti EIP:tä sen 
kestävään kehitykseen liittyvissä 
tavoitteissa;

2. suhtautuu myönteisesti valitun 
komission puheenjohtajan sitoumukseen 
muuttaa osa EIP:stä ilmastopankiksi ja 
EIP:n pääjohtajan sitoumukseen nostaa 
ilmastotoimiin ja ympäristön kestävyyteen 
osoitetun EIP:n rahoituksen osuus 
vähintään 50 prosenttiin vuoteen 2025 
mennessä sekä mukauttaa kaikki EIP:n 
rahoitustoimet Pariisin sopimuksen 
tavoitteisiin vuoden 2020 loppuun 
mennessä; suhtautuu myönteisesti EIP:n 
sitoumukseen lopettaa öljy-, kaasu- ja 
hiilihankkeiden rahoitus vuoden 2021 
jälkeen; kehottaa komissiota esittämään 
mahdollisimman pian uuden 
kunnianhimoisen Euroopan kestävän 
kehityksen investointiohjelman, johon 
sisältyy uusia rahoitussitoumuksia, ja 
tukemaan täysimääräisesti EIP:tä sen 
kestävään kehitykseen liittyvissä 
tavoitteissa; kehottaa EIP:tä ottamaan 
keskeisen roolin kestävässä rahoituksessa 
sekä Euroopassa että sen ulkopuolella;

Or. en

Tarkistus 22
Dragoş Pîslaru, Olivier Chastel, Stéphanie Yon-Courtin, Luis Garicano, Monica 
Semedo, Engin Eroglu, Gilles Boyer

Lausuntoluonnos
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2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. suhtautuu myönteisesti valitun 
komission puheenjohtajan sitoumukseen 
muuttaa osa EIP:stä ilmastopankiksi ja 
EIP:n pääjohtajan sitoumukseen nostaa 
ilmastotoimiin ja ympäristön kestävyyteen 
osoitetun EIP:n rahoituksen osuus 
vähintään 50 prosenttiin vuoteen 2025 
mennessä sekä mukauttaa kaikki EIP:n 
rahoitustoimet Pariisin sopimuksen 
tavoitteisiin vuoden 2020 loppuun 
mennessä; kehottaa komissiota esittämään 
mahdollisimman pian uuden 
kunnianhimoisen Euroopan kestävän 
kehityksen investointiohjelman, johon 
sisältyy uusia rahoitussitoumuksia, ja 
tukemaan täysimääräisesti EIP:tä sen 
kestävään kehitykseen liittyvissä 
tavoitteissa;

2. suhtautuu myönteisesti valitun 
komission puheenjohtajan sitoumukseen 
muuttaa osa EIP:stä ilmastopankiksi ja 
EIP:n pääjohtajan sitoumukseen nostaa 
ilmastotoimiin ja ympäristön kestävyyteen 
osoitetun EIP:n rahoituksen osuus 
vähintään 50 prosenttiin vuoteen 2025 
mennessä sekä mukauttaa kaikki EIP:n 
rahoitustoimet Pariisin sopimuksen 
tavoitteisiin vuoden 2020 loppuun 
mennessä ja tulevan EU:n vihreän 
kehityksen ohjelman periaatteisiin; 
kehottaa komissiota esittämään 
mahdollisimman pian uuden 
kunnianhimoisen Euroopan kestävän 
kehityksen investointiohjelman, johon 
sisältyy uusia rahoitussitoumuksia, ja 
tukemaan täysimääräisesti EIP:tä sen 
kestävään kehitykseen liittyvissä 
tavoitteissa;

Or. en

Tarkistus 23
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Neena Gill

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa, että julkisella sektorilla 
on tärkeä rooli uuden Euroopan 
komission ilmoittamien 
investointitavoitteiden täyttämisessä, 
joihin kuuluu yhden biljoonan euron 
rahoituksen vapauttaminen vihreään 
siirtymään investoimista varten 
seuraavien kymmenen vuoden aikana; 
kehottaa siksi EIP:tä lisäämään teknistä 
tukea ja pitkän aikavälin rahoitusta 
kunnille ja julkisille yrityksille ja 
nostamaan EIP:n rahoituskiintiötä 
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75 prosenttiin kaikkien tukikelpoisten 
julkisten hankkeiden osalta, joilla tuetaan 
vihreää siirtymää;

Or. en

Tarkistus 24
Aurore Lalucq

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa, että Euroopan unioni ja 
jäsenvaltiot eivät investoi riittävästi 
ilmastonmuutoksen torjuntaan, 
digitaaliseen vallankumoukseen ja 
julkisiin palveluihin, mikä on uhka 
ekologiselle siirtymälle ja aiheuttaa 
tuloeroja Euroopassa;

Or. fr

Tarkistus 25
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Jonás Fernández, Aurore Lalucq

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. kehottaa jäsenvaltioita luomaan 
”kultaisen säännön” julkisista menoista, 
joilla investoidaan sosiaalisesti ja 
ympäristön kannalta kestävään, 
hiilineutraaliin talouteen siirtymiseen, 
mukaan luettuna hankkeet, jotka saavat 
osarahoitusta EIP:ltä ja jotka voidaan 
siten sulkea kansallista julkisen talouden 
alijäämää koskevien laskelmien 
ulkopuolelle;

Or. en
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Tarkistus 26
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Margarida Marques

Lausuntoluonnos
2 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 c. pitää myönteisenä EIP:n 
hallintoneuvoston päätöstä lopettaa 
useimpien fossiilisia polttoaineita 
koskevien energiahankkeiden rahoitus 
vuoden 2021 lopusta alkaen ja lisätä 
asteittain ilmastotoimiin ja 
ympäristökestävyyteen osoitetun 
rahoituksen osuutta siten, että 
vuodesta 2025 alkaen se on 50 prosenttia 
EIP:n toimista; korostaa, että EIP:n 
tulevan lainapolitiikan mukaisesti 
poikkeuksellinen rahoitus siirtymäkauden 
energiana käytettävälle kaasulle voi olla 
mahdollinen, jos sitä käytetään yhdessä 
uusiutuvien energialähteiden kanssa 
siirtymävaiheen teknologiana hiilen 
korvaamiseksi, kun muita vaihtoehtoja ei 
ole, kun otetaan käyttöön suojatoimia 
lukkiutumisvaikutusten välttämiseksi ja 
kun toteutetaan toimia sen 
varmistamiseksi, että 
päästövähennyspolku pysyy Pariisin 
sopimuksen tavoitteiden mukaisena; 
korostaa, että uusiutuvien 
energialähteiden rahoituksen pitää olla 
etusijalla;

Or. en

Tarkistus 27
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus
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3. korostaa, että jotta EIP:stä voisi 
tulla EU:n ilmastopankki, sen olisi 
lopetettava kaikki taloudellinen tuki 
fossiilisia polttoaineita koskeville 
hankkeille vuoden 2020 loppuun 
mennessä ja mukautettava kaikki 
toimintansa, myös EIR:n toimet, Pariisin 
sopimuksen tavoitteisiin; kehottaa EIP:tä 
asettamaan hiilestä irtautumista koskevat 
sitoumukset ehdoksi sille, että yritykset 
voivat saada EIP:n tukea; kehottaa 
EIP:tä soveltamaan EU:n 
luokitusjärjestelmää sen jälkeen, kun se 
on virallisesti hyväksytty, edellytyksenä 
ilmasto- ja ympäristöinvestoinneilleen; 
kehottaa EIP:tä kehittämään uskottavan 
menetelmän rahoitustoimiensa ”Pariisin 
lainsäädännön mukaisuuden” 
mittaamiseksi, ilmoittamiseksi ja 
saavuttamiseksi;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 28
Jessica Stegrud

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että jotta EIP:stä voisi 
tulla EU:n ilmastopankki, sen olisi 
lopetettava kaikki taloudellinen tuki 
fossiilisia polttoaineita koskeville 
hankkeille vuoden 2020 loppuun 
mennessä ja mukautettava kaikki 
toimintansa, myös EIR:n toimet, Pariisin 
sopimuksen tavoitteisiin; kehottaa EIP:tä 
asettamaan hiilestä irtautumista koskevat 
sitoumukset ehdoksi sille, että yritykset 
voivat saada EIP:n tukea; kehottaa 
EIP:tä soveltamaan EU:n 
luokitusjärjestelmää sen jälkeen, kun se 
on virallisesti hyväksytty, edellytyksenä 
ilmasto- ja ympäristöinvestoinneilleen; 
kehottaa EIP:tä kehittämään uskottavan 

3. korostaa, että jotta EIP:tä voisi 
pitää uskottavana ja luotettavana 
Euroopan talouden investointien 
lähteenä, sen tavoitteita ei saa politisoida 
ja sen investointien pitää perustua 
pääasiassa vaikutukseen, joka niillä on 
kasvuun ja työllisyyteen; korostaa, että 
kun otetaan huomioon, että Eurooppa 
näyttää todennäköisesti ajautuvan 
seuraavaan taantumaan 
lähitulevaisuudessa, EIP:n pitäisi 
keskittyä pääasiassa kasvua ja työllisyyttä 
edistäviin toimenpiteisiin;
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menetelmän rahoitustoimiensa ”Pariisin 
lainsäädännön mukaisuuden” 
mittaamiseksi, ilmoittamiseksi ja 
saavuttamiseksi;

Or. en

Tarkistus 29
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että jotta EIP:stä voisi 
tulla EU:n ilmastopankki, sen olisi 
lopetettava kaikki taloudellinen tuki 
fossiilisia polttoaineita koskeville 
hankkeille vuoden 2020 loppuun mennessä 
ja mukautettava kaikki toimintansa, myös 
EIR:n toimet, Pariisin sopimuksen 
tavoitteisiin; kehottaa EIP:tä asettamaan 
hiilestä irtautumista koskevat sitoumukset 
ehdoksi sille, että yritykset voivat saada 
EIP:n tukea; kehottaa EIP:tä soveltamaan 
EU:n luokitusjärjestelmää sen jälkeen, kun 
se on virallisesti hyväksytty, edellytyksenä 
ilmasto- ja ympäristöinvestoinneilleen; 
kehottaa EIP:tä kehittämään uskottavan 
menetelmän rahoitustoimiensa ”Pariisin 
lainsäädännön mukaisuuden” 
mittaamiseksi, ilmoittamiseksi ja 
saavuttamiseksi;

3. korostaa, että jotta EIP:stä voisi 
tulla EU:n ilmastopankki, sen olisi 
lopetettava kaikki taloudellinen tuki 
fossiilisia polttoaineita koskeville 
hankkeille vuoden 2020 loppuun mennessä 
ja mukautettava kaikki toimintansa, myös 
EIR:n toimet, Pariisin sopimuksen 
tavoitteisiin; kehottaa EIP:tä asettamaan 
hiilestä irtautumista koskevat sitoumukset 
ehdoksi sille, että yritykset voivat saada 
EIP:n tukea; kehottaa EIP:tä soveltamaan 
EU:n luokitusjärjestelmää sen jälkeen, kun 
se on virallisesti hyväksytty, edellytyksenä 
ilmasto- ja ympäristöinvestoinneilleen; 
kehottaa EIP:tä kehittämään uskottavan 
menetelmän rahoitustoimiensa ”Pariisin 
lainsäädännön mukaisuuden” 
mittaamiseksi, ilmoittamiseksi ja 
saavuttamiseksi; pitää tärkeänä, että 
hankkeet joihin on suunniteltu EIP:n 
rahoitusta tai osarahoitusta, ovat 
COP 21:n täytäntöönpanoon liittyvien 
kansallisten ilmastotavoitteiden mukaisia;

Or. it

Tarkistus 30
Bogdan Rzońca, Ryszard Antoni Legutko

Lausuntoluonnos
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3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että jotta EIP:stä voisi 
tulla EU:n ilmastopankki, sen olisi 
lopetettava kaikki taloudellinen tuki 
fossiilisia polttoaineita koskeville 
hankkeille vuoden 2020 loppuun 
mennessä ja mukautettava kaikki 
toimintansa, myös EIR:n toimet, Pariisin 
sopimuksen tavoitteisiin; kehottaa EIP:tä 
asettamaan hiilestä irtautumista koskevat 
sitoumukset ehdoksi sille, että yritykset 
voivat saada EIP:n tukea; kehottaa EIP:tä 
soveltamaan EU:n luokitusjärjestelmää sen 
jälkeen, kun se on virallisesti hyväksytty, 
edellytyksenä ilmasto- ja 
ympäristöinvestoinneilleen; kehottaa 
EIP:tä kehittämään uskottavan menetelmän 
rahoitustoimiensa ”Pariisin lainsäädännön 
mukaisuuden” mittaamiseksi, 
ilmoittamiseksi ja saavuttamiseksi;

3. panee merkille EIP:n 
hallintoneuvoston päätöksen lopettaa 
useimpien fossiilisia polttoaineita 
koskevien energiahankkeiden rahoitus 
vuoden 2021 lopusta alkaen ja lisätä 
asteittain ilmastotoimiin ja 
ympäristökestävyyteen osoitetun 
rahoituksen osuutta siten, että 
vuodesta 2025 alkaen se on 50 prosenttia 
EIP:n toimista; kehottaa EIP:tä 
soveltamaan EU:n luokitusjärjestelmää sen 
jälkeen, kun se on virallisesti hyväksytty, 
edellytyksenä ilmasto- ja 
ympäristöinvestoinneilleen; kehottaa 
EIP:tä kehittämään uskottavan menetelmän 
rahoitustoimiensa ”Pariisin lainsäädännön 
mukaisuuden” mittaamiseksi, 
ilmoittamiseksi ja saavuttamiseksi;

Or. en

Tarkistus 31
Manon Aubry

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että jotta EIP:stä voisi 
tulla EU:n ilmastopankki, sen olisi 
lopetettava kaikki taloudellinen tuki 
fossiilisia polttoaineita koskeville 
hankkeille vuoden 2020 loppuun mennessä 
ja mukautettava kaikki toimintansa, myös 
EIR:n toimet, Pariisin sopimuksen 
tavoitteisiin; kehottaa EIP:tä asettamaan 
hiilestä irtautumista koskevat sitoumukset 
ehdoksi sille, että yritykset voivat saada 
EIP:n tukea; kehottaa EIP:tä soveltamaan 
EU:n luokitusjärjestelmää sen jälkeen, kun 
se on virallisesti hyväksytty, edellytyksenä 

3. korostaa, että jotta EIP:stä voisi 
tulla EU:n ilmastopankki, sen olisi 
lopetettava kaikki taloudellinen tuki 
fossiilisia polttoaineita koskeville 
hankkeille vuoden 2020 loppuun mennessä 
ja mukautettava kaikki toimintansa, myös 
EIR:n toimet ja energiastrategia, Pariisin 
sopimuksen tavoitteisiin ja EU:n vihreän 
kehityksen ohjelmaan; kehottaa EIP:tä 
asettamaan hiilestä irtautumista koskevat 
sitoumukset ehdoksi sille, että yritykset 
voivat saada EIP:n tukea; kehottaa EIP:tä 
soveltamaan EU:n luokitusjärjestelmää sen 
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ilmasto- ja ympäristöinvestoinneilleen; 
kehottaa EIP:tä kehittämään uskottavan 
menetelmän rahoitustoimiensa ”Pariisin 
lainsäädännön mukaisuuden” 
mittaamiseksi, ilmoittamiseksi ja 
saavuttamiseksi;

jälkeen, kun se on virallisesti hyväksytty, 
edellytyksenä ilmasto- ja 
ympäristöinvestoinneilleen; kehottaa 
EIP:tä kehittämään uskottavan menetelmän 
rahoitustoimiensa ”Pariisin lainsäädännön 
mukaisuuden” mittaamiseksi, 
ilmoittamiseksi ja saavuttamiseksi;

Or. en

Tarkistus 32
Joachim Schuster

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että jotta EIP:stä voisi 
tulla EU:n ilmastopankki, sen olisi 
lopetettava kaikki taloudellinen tuki 
fossiilisia polttoaineita koskeville 
hankkeille vuoden 2020 loppuun 
mennessä ja mukautettava kaikki 
toimintansa, myös EIR:n toimet, Pariisin 
sopimuksen tavoitteisiin; kehottaa EIP:tä 
asettamaan hiilestä irtautumista koskevat 
sitoumukset ehdoksi sille, että yritykset 
voivat saada EIP:n tukea; kehottaa EIP:tä 
soveltamaan EU:n luokitusjärjestelmää sen 
jälkeen, kun se on virallisesti hyväksytty, 
edellytyksenä ilmasto- ja 
ympäristöinvestoinneilleen; kehottaa 
EIP:tä kehittämään uskottavan menetelmän 
rahoitustoimiensa ”Pariisin lainsäädännön 
mukaisuuden” mittaamiseksi, 
ilmoittamiseksi ja saavuttamiseksi;

3. korostaa, että jotta EIP:stä voisi 
tulla EU:n ilmastopankki, sen olisi myös 
mukautettava kaikki toimintansa, myös 
EIR:n toimet, Pariisin sopimuksen 
tavoitteisiin; kehottaa EIP:tä asettamaan 
hiilestä irtautumista koskevat sitoumukset 
ehdoksi sille, että yritykset voivat saada 
EIP:n tukea; kehottaa EIP:tä soveltamaan 
EU:n luokitusjärjestelmää sen jälkeen, kun 
se on virallisesti hyväksytty, edellytyksenä 
ilmasto- ja ympäristöinvestoinneilleen; 
kehottaa EIP:tä kehittämään uskottavan 
menetelmän rahoitustoimiensa ”Pariisin 
lainsäädännön mukaisuuden” 
mittaamiseksi, ilmoittamiseksi ja 
saavuttamiseksi;

Or. en

Tarkistus 33
Aurore Lalucq

Lausuntoluonnos
3 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että jotta EIP:stä voisi 
tulla EU:n ilmastopankki, sen olisi 
lopetettava kaikki taloudellinen tuki 
fossiilisia polttoaineita koskeville 
hankkeille vuoden 2020 loppuun mennessä 
ja mukautettava kaikki toimintansa, myös 
EIR:n toimet, Pariisin sopimuksen 
tavoitteisiin; kehottaa EIP:tä asettamaan 
hiilestä irtautumista koskevat sitoumukset 
ehdoksi sille, että yritykset voivat saada 
EIP:n tukea; kehottaa EIP:tä soveltamaan 
EU:n luokitusjärjestelmää sen jälkeen, kun 
se on virallisesti hyväksytty, edellytyksenä 
ilmasto- ja ympäristöinvestoinneilleen; 
kehottaa EIP:tä kehittämään uskottavan 
menetelmän rahoitustoimiensa ”Pariisin 
lainsäädännön mukaisuuden” 
mittaamiseksi, ilmoittamiseksi ja 
saavuttamiseksi;

3. korostaa, että jotta EIP:stä voisi 
tulla EU:n ilmastopankki, sen olisi 
lopetettava kaikki taloudellinen tuki 
fossiilisia polttoaineita koskeville 
hankkeille, myös kaasualan investointeja 
koskeville, vuoden 2020 loppuun mennessä 
ja mukautettava kaikki toimintansa, myös 
EIR:n toimet, Pariisin sopimuksen 
tavoitteisiin; kehottaa EIP:tä soveltamaan 
EU:n luokitusjärjestelmää sen jälkeen, kun 
se on virallisesti hyväksytty, edellytyksenä 
ilmasto- ja ympäristöinvestoinneilleen; 
kehottaa EIP:tä kehittämään uskottavan 
menetelmän rahoitustoimiensa ”Pariisin 
lainsäädännön mukaisuuden” 
mittaamiseksi, ilmoittamiseksi ja 
saavuttamiseksi; kehottaa EIP:tä 
kehittämään uskottavan menetelmän 
rahoitustoimiensa ”Pariisin lainsäädännön 
mukaisuuden” mittaamiseksi, 
ilmoittamiseksi ja saavuttamiseksi;

Or. fr

Tarkistus 34
Frances Fitzgerald

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että jotta EIP:stä voisi 
tulla EU:n ilmastopankki, sen olisi 
lopetettava kaikki taloudellinen tuki 
fossiilisia polttoaineita koskeville 
hankkeille vuoden 2020 loppuun mennessä 
ja mukautettava kaikki toimintansa, myös 
EIR:n toimet, Pariisin sopimuksen 
tavoitteisiin; kehottaa EIP:tä asettamaan 
hiilestä irtautumista koskevat sitoumukset 
ehdoksi sille, että yritykset voivat saada 
EIP:n tukea; kehottaa EIP:tä soveltamaan 
EU:n luokitusjärjestelmää sen jälkeen, kun 

3. pitää myönteisenä EIP:n päätöstä 
lopettaa taloudellinen tuki fossiilisia 
polttoaineita koskeville hankkeille vuoden 
2021 loppuun mennessä ja mukauttaa 
kaikki salkkunsa, myös EIR:n toimet, 
Pariisin sopimuksen tavoitteisiin; kehottaa 
EIP:tä kannustamaan EIP:n tukea saavia 
yrityksiä hiilestä irtautumista koskeviin 
sitoumuksiin ja tarjoamaan yrityksille 
hiilestä irtautumista koskevaa neuvontaa; 
kehottaa EIP:tä soveltamaan EU:n 
luokitusjärjestelmää sen jälkeen, kun se on 
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se on virallisesti hyväksytty, edellytyksenä 
ilmasto- ja ympäristöinvestoinneilleen; 
kehottaa EIP:tä kehittämään uskottavan 
menetelmän rahoitustoimiensa ”Pariisin 
lainsäädännön mukaisuuden” 
mittaamiseksi, ilmoittamiseksi ja 
saavuttamiseksi;

virallisesti hyväksytty, edellytyksenä 
ilmasto- ja ympäristöinvestoinneilleen; 
kehottaa EIP:tä kehittämään uskottavan 
menetelmän rahoitustoimiensa ”Pariisin 
lainsäädännön mukaisuuden” 
mittaamiseksi, ilmoittamiseksi ja 
saavuttamiseksi;

Or. en

Tarkistus 35
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Neena Gill

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kehottaa EIP:tä ja jäsenvaltioita 
varmistamaan, että vaiheittaisen käytöstä 
poiston aikana alueita, joiden paikallinen 
talous ja työllisyys liittyvät voimakkaasti 
fossiilisiin polttoaineisiin ja joilta puuttuu 
riittävä rahoitus, kompensoidaan 
huomattavilla investoinneilla 
koulutukseen ja vaihtoehtoisiin 
taloudellisiin mahdollisuuksiin, jotka 
takaavat korkealaatuiset puhtaat 
työpaikat, ja varmistetaan siten sujuva 
siirtyminen, jossa kukaan ei jää jälkeen; 
katsoo, että yhdenmukaisuus ja 
koordinointi muiden EU:n 
rahoitusvälineiden kanssa on tältä osin 
äärimmäisen tärkeää;

Or. en

Tarkistus 36
Rovana Plumb

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus
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3 a. korostaa, että tarvitaan 
proaktiivista tukea alueille, joissa 
työpaikat riippuvat nykyisin 
suuripäästöisestä teollisuudesta ja joissa 
tarvitaan uusia vihreitä työpaikkoja; 
kehottaa EIP:tä tukemaan 
oikeudenmukaista siirtymää suuria 
hiilipäästöjä tuottaville alueille ja 
yhteisöille;

Or. en

Tarkistus 37
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että Euroopan strategisten 
investointien rahaston (ESIR) keskeinen 
määrällinen tavoite saada liikkeelle 
500 miljardin euron yksityiset ja julkiset 
lisäinvestoinnit olisi korvattava tulevissa 
investointistrategioissa mitattavilla 
kestävää kehitystä ja sosiaalisia 
vaikutuksia koskevilla tavoitteilla; 
kehottaa EIP:tä lisäämään ESIR- ja 
InvestEU-rahoituksen osuutta 
hankkeissa, jotka edistävät merkittävästi 
EU:n kestävää kehitystä ja sosiaalisia 
tavoitteita; kehottaa komissiota 
varmistamaan, että InvestEU-ohjelman 
kestävän kehityksen arviointimenetelmät 
ovat täysin johdonmukaisia EU:n 
kestävää kehitystä koskevien tavoitteiden 
kanssa;

4. korostaa, että Euroopan strategisten 
investointien rahaston (ESIR) keskeinen 
määrällinen tavoite saada liikkeelle 
500 miljardin euron yksityiset ja julkiset 
lisäinvestoinnit olisi poistettava; 
muistuttaa, että EIP on jäsenvaltioiden 
pankki, ja jäsenvaltiot ovat sen osakkaita, 
eikä se ole siksi EU:n elin, minkä vuoksi 
jäsenvaltioiden pitäisi tehdä 
investointipäätökset ilman, että komissio 
tai muut EU:n elimet puuttuvat asiaan;

Or. en

Tarkistus 38
Frances Fitzgerald

Lausuntoluonnos
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4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että Euroopan strategisten 
investointien rahaston (ESIR) keskeinen 
määrällinen tavoite saada liikkeelle 
500 miljardin euron yksityiset ja julkiset 
lisäinvestoinnit olisi korvattava tulevissa 
investointistrategioissa mitattavilla 
kestävää kehitystä ja sosiaalisia 
vaikutuksia koskevilla tavoitteilla; 
kehottaa EIP:tä lisäämään ESIR- ja 
InvestEU-rahoituksen osuutta 
hankkeissa, jotka edistävät merkittävästi 
EU:n kestävää kehitystä ja sosiaalisia 
tavoitteita; kehottaa komissiota 
varmistamaan, että InvestEU-ohjelman 
kestävän kehityksen arviointimenetelmät 
ovat täysin johdonmukaisia EU:n kestävää 
kehitystä koskevien tavoitteiden kanssa;

4. korostaa, että Euroopan strategisten 
investointien rahaston (ESIR) keskeinen 
määrällinen tavoite saada liikkeelle 
500 miljardin euron yksityiset ja julkiset 
lisäinvestoinnit ei saisi olla pääasiallinen 
tekijä ESIR:n menestyksen osalta ja että 
kestävän kehityksen ja sosiaalisten 
vaikutusten pitäisi olla yhtä tärkeitä 
toimenpiteitä; kehottaa EIP:tä 
kohdistamaan tarpeeksi rahoitusta 
ESIR:n ja InvestEU:n kautta hankkeille, 
jotka edistävät merkittävästi EU:n kestävää 
kehitystä ja sosiaalisia tavoitteita, EU:n 
asianmukaisten määräysten mukaisesti; 
kehottaa komissiota varmistamaan, että 
InvestEU-ohjelman kestävän kehityksen 
arviointimenetelmät ovat täysin 
johdonmukaisia EU:n kestävää kehitystä 
koskevien tavoitteiden kanssa;

Or. en

Tarkistus 39
Dragoş Pîslaru, Olivier Chastel, Stéphanie Yon-Courtin, Luis Garicano, Monica 
Semedo, Engin Eroglu, Gilles Boyer

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että Euroopan strategisten 
investointien rahaston (ESIR) keskeinen 
määrällinen tavoite saada liikkeelle 
500 miljardin euron yksityiset ja julkiset 
lisäinvestoinnit olisi korvattava tulevissa 
investointistrategioissa mitattavilla 
kestävää kehitystä ja sosiaalisia 
vaikutuksia koskevilla tavoitteilla; kehottaa 
EIP:tä lisäämään ESIR- ja InvestEU-
rahoituksen osuutta hankkeissa, jotka 
edistävät merkittävästi EU:n kestävää 
kehitystä ja sosiaalisia tavoitteita; kehottaa 

4. korostaa, että Euroopan strategisten 
investointien rahaston (ESIR) keskeinen 
määrällinen tavoite saada liikkeelle 
500 miljardin euron yksityiset ja julkiset 
lisäinvestoinnit olisi korvattava tulevissa 
investointistrategioissa mitattavilla 
kestävää kehitystä ja sosiaalisia 
vaikutuksia koskevilla tavoitteilla; kehottaa 
EIP:tä lisäämään ESIR- ja InvestEU-
rahoituksen osuutta hankkeissa, jotka 
kuuluvat kestävän kehityksen ja 
infrastruktuurin ja sosiaalisten 
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komissiota varmistamaan, että InvestEU-
ohjelman kestävän kehityksen 
arviointimenetelmät ovat täysin 
johdonmukaisia EU:n kestävää kehitystä 
koskevien tavoitteiden kanssa;

investointien ja osaamisikkunoiden alaan; 
kehottaa komissiota varmistamaan, että 
InvestEU-ohjelman kestävän kehityksen 
arviointimenetelmät ovat täysin 
johdonmukaisia EU:n kestävää kehitystä 
koskevien tavoitteiden kanssa ja että 
sosiaalisten hankkeiden 
arviointiperusteissa otetaan huomioon 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin 
periaatteet;

Or. en

Tarkistus 40
Manon Aubry

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että Euroopan strategisten 
investointien rahaston (ESIR) keskeinen 
määrällinen tavoite saada liikkeelle 
500 miljardin euron yksityiset ja julkiset 
lisäinvestoinnit olisi korvattava tulevissa 
investointistrategioissa mitattavilla 
kestävää kehitystä ja sosiaalisia 
vaikutuksia koskevilla tavoitteilla; kehottaa 
EIP:tä lisäämään ESIR- ja InvestEU-
rahoituksen osuutta hankkeissa, jotka 
edistävät merkittävästi EU:n kestävää 
kehitystä ja sosiaalisia tavoitteita; kehottaa 
komissiota varmistamaan, että InvestEU-
ohjelman kestävän kehityksen 
arviointimenetelmät ovat täysin 
johdonmukaisia EU:n kestävää kehitystä 
koskevien tavoitteiden kanssa;

4. korostaa, että Euroopan strategisten 
investointien rahaston (ESIR) keskeinen 
määrällinen tavoite saada liikkeelle 
500 miljardin euron yksityiset ja julkiset 
lisäinvestoinnit olisi korvattava tulevissa 
investointistrategioissa mitattavilla 
kestävää kehitystä ja sosiaalisia 
vaikutuksia koskevilla tavoitteilla; kehottaa 
EIP:tä lisäämään ESIR- ja InvestEU-
rahoituksen osuutta hankkeissa, jotka 
edistävät merkittävästi EU:n kestävää 
kehitystä ja sosiaalisia tavoitteita; kehottaa 
komissiota varmistamaan, että InvestEU-
ohjelman kestävän kehityksen 
arviointimenetelmät ovat täysin 
johdonmukaisia EU:n kestävää kehitystä 
koskevien tavoitteiden kanssa; pitää 
valitettavana, että EIP on rahoittanut 
hankkeita, jotka ovat johtaneet 
ihmisoikeusloukkauksiin; korostaa, että 
on havaittu joitakin heikkouksia siinä, 
miten EIP käsitteli valitusmekanismilla 
jätettyjä valituksia; kehottaa EIP:tä 
arvioimaan järjestelmällisesti 
ihmisoikeusnäkökulmia ennen 
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hankkeiden rahoittamista;

Or. en

Tarkistus 41
Manon Aubry

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että Euroopan strategisten 
investointien rahaston (ESIR) keskeinen 
määrällinen tavoite saada liikkeelle 
500 miljardin euron yksityiset ja julkiset 
lisäinvestoinnit olisi korvattava tulevissa 
investointistrategioissa mitattavilla 
kestävää kehitystä ja sosiaalisia 
vaikutuksia koskevilla tavoitteilla; kehottaa 
EIP:tä lisäämään ESIR- ja InvestEU-
rahoituksen osuutta hankkeissa, jotka 
edistävät merkittävästi EU:n kestävää 
kehitystä ja sosiaalisia tavoitteita; kehottaa 
komissiota varmistamaan, että InvestEU-
ohjelman kestävän kehityksen 
arviointimenetelmät ovat täysin 
johdonmukaisia EU:n kestävää kehitystä 
koskevien tavoitteiden kanssa;

4. korostaa, että Euroopan strategisten 
investointien rahaston (ESIR) keskeinen 
määrällinen tavoite saada liikkeelle 
500 miljardin euron yksityiset ja julkiset 
lisäinvestoinnit olisi korvattava tulevissa 
investointistrategioissa mitattavilla 
kestävää kehitystä ja sosiaalisia 
vaikutuksia koskevilla tavoitteilla; kehottaa 
EIP:tä lisäämään ESIR- ja InvestEU-
rahoituksen osuutta hankkeissa, jotka 
edistävät merkittävästi EU:n kestävää 
kehitystä, sosiaalisia tavoitteita ja 
eriarvoisuuden vähentämistä; kehottaa 
EIP:tä tukemaan lainanantotoimillaan 
ensisijaisesti YK:n kestävän kehityksen 
tavoitteiden saavuttamista; kehottaa 
komissiota varmistamaan, että InvestEU-
ohjelman kestävän kehityksen 
arviointimenetelmät ovat täysin 
johdonmukaisia EU:n kestävää kehitystä 
koskevien tavoitteiden kanssa;

Or. en

Tarkistus 42
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että Euroopan strategisten 4. korostaa, että Euroopan strategisten 
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investointien rahaston (ESIR) keskeinen 
määrällinen tavoite saada liikkeelle 
500 miljardin euron yksityiset ja julkiset 
lisäinvestoinnit olisi korvattava tulevissa 
investointistrategioissa mitattavilla 
kestävää kehitystä ja sosiaalisia 
vaikutuksia koskevilla tavoitteilla; kehottaa 
EIP:tä lisäämään ESIR- ja InvestEU-
rahoituksen osuutta hankkeissa, jotka 
edistävät merkittävästi EU:n kestävää 
kehitystä ja sosiaalisia tavoitteita; kehottaa 
komissiota varmistamaan, että InvestEU-
ohjelman kestävän kehityksen 
arviointimenetelmät ovat täysin 
johdonmukaisia EU:n kestävää kehitystä 
koskevien tavoitteiden kanssa;

investointien rahaston (ESIR) keskeinen 
määrällinen tavoite saada liikkeelle 
500 miljardin euron yksityiset ja julkiset 
lisäinvestoinnit olisi korvattava tulevissa 
investointistrategioissa mitattavilla 
kestävää kehitystä ja sosiaalisia 
vaikutuksia koskevilla tavoitteilla; kehottaa 
EIP:tä lisäämään ESIR- ja InvestEU-
rahoituksen osuutta hankkeissa, jotka 
edistävät merkittävästi EU:n kestävää 
kehitystä ja sosiaalisia tavoitteita; kehottaa 
komissiota varmistamaan, että InvestEU-
ohjelman kestävän kehityksen 
arviointimenetelmät ovat täysin 
johdonmukaisia EU:n kestävää kehitystä 
koskevien tavoitteiden kanssa; korostaa 
tässä yhteydessä, että on tärkeää tehdä 
huolelliset ennakko- ja 
jälkikäteisarvioinnit ja varmistaa, että 
toimet ovat kestäviä ja että ne takaavat 
todellisen lisäarvon taloudellisesta, 
sosiaalisesta ja ympäristönäkökulmasta;

Or. it

Tarkistus 43
Bogdan Rzońca, Ryszard Antoni Legutko

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että Euroopan strategisten 
investointien rahaston (ESIR) keskeinen 
määrällinen tavoite saada liikkeelle 
500 miljardin euron yksityiset ja julkiset 
lisäinvestoinnit olisi korvattava tulevissa 
investointistrategioissa mitattavilla 
kestävää kehitystä ja sosiaalisia 
vaikutuksia koskevilla tavoitteilla; kehottaa 
EIP:tä lisäämään ESIR- ja InvestEU-
rahoituksen osuutta hankkeissa, jotka 
edistävät merkittävästi EU:n kestävää 
kehitystä ja sosiaalisia tavoitteita; kehottaa 
komissiota varmistamaan, että InvestEU-
ohjelman kestävän kehityksen 

4. korostaa, että Euroopan strategisten 
investointien rahaston (ESIR) keskeinen 
määrällinen tavoite saada liikkeelle 
500 miljardin euron yksityiset ja julkiset 
lisäinvestoinnit olisi korvattava tulevissa 
investointistrategioissa mitattavilla 
kestävää kehitystä ja sosiaalisia 
vaikutuksia koskevilla tavoitteilla; kehottaa 
EIP:tä lisäämään ESIR- ja InvestEU-
rahoituksen osuutta hankkeissa, jotka 
edistävät merkittävästi EU:n kestävää 
kehitystä ja sosiaalisia tavoitteita; kehottaa 
komissiota varmistamaan, että InvestEU-
ohjelman kestävän kehityksen 
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arviointimenetelmät ovat täysin 
johdonmukaisia EU:n kestävää kehitystä 
koskevien tavoitteiden kanssa;

arviointimenetelmät ovat täysin 
johdonmukaisia EU:n kestävää kehitystä 
koskevien tavoitteiden kanssa; 
menetelmien pitäisi kuvastaa myös 
InvestEU-ikkunoiden välisiä eroja, jotta 
mahdollistetaan se, että 
täytäntöönpanokumppanit voivat käyttää 
tehokkaasti EU:n takuuta;

Or. en

Tarkistus 44
Alfred Sant

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että Euroopan strategisten 
investointien rahaston (ESIR) keskeinen 
määrällinen tavoite saada liikkeelle 
500 miljardin euron yksityiset ja julkiset 
lisäinvestoinnit olisi korvattava tulevissa 
investointistrategioissa mitattavilla 
kestävää kehitystä ja sosiaalisia 
vaikutuksia koskevilla tavoitteilla; kehottaa 
EIP:tä lisäämään ESIR- ja InvestEU-
rahoituksen osuutta hankkeissa, jotka 
edistävät merkittävästi EU:n kestävää 
kehitystä ja sosiaalisia tavoitteita; kehottaa 
komissiota varmistamaan, että InvestEU-
ohjelman kestävän kehityksen 
arviointimenetelmät ovat täysin 
johdonmukaisia EU:n kestävää kehitystä 
koskevien tavoitteiden kanssa;

4. korostaa, että Euroopan strategisten 
investointien rahaston (ESIR) keskeinen 
määrällinen tavoite saada liikkeelle 
500 miljardin euron yksityiset ja julkiset 
lisäinvestoinnit olisi korvattava tulevissa 
investointistrategioissa mitattavilla 
kestävää kehitystä, maantieteellistä 
kattavuutta ja sosiaalisia vaikutuksia 
koskevilla tavoitteilla; kehottaa EIP:tä 
lisäämään ESIR- ja InvestEU-rahoituksen 
osuutta hankkeissa, jotka edistävät 
merkittävästi EU:n kestävää kehitystä ja 
sosiaalisia tavoitteita; kehottaa komissiota 
varmistamaan, että InvestEU-ohjelman 
kestävän kehityksen arviointimenetelmät 
ovat täysin johdonmukaisia EU:n kestävää 
kehitystä koskevien tavoitteiden kanssa;

Or. en

Tarkistus 45
Jessica Stegrud

Lausuntoluonnos
4 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että Euroopan 
strategisten investointien rahaston (ESIR) 
keskeinen määrällinen tavoite saada 
liikkeelle 500 miljardin euron yksityiset ja 
julkiset lisäinvestoinnit olisi korvattava 
tulevissa investointistrategioissa 
mitattavilla kestävää kehitystä ja 
sosiaalisia vaikutuksia koskevilla 
tavoitteilla; kehottaa EIP:tä lisäämään 
ESIR- ja InvestEU-rahoituksen osuutta 
hankkeissa, jotka edistävät merkittävästi 
EU:n kestävää kehitystä ja sosiaalisia 
tavoitteita; kehottaa komissiota 
varmistamaan, että InvestEU-ohjelman 
kestävän kehityksen arviointimenetelmät 
ovat täysin johdonmukaisia EU:n 
kestävää kehitystä koskevien tavoitteiden 
kanssa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 46
Bogdan Rzońca, Ryszard Antoni Legutko

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että Euroopan strategisten 
investointien rahaston (ESIR) keskeinen 
määrällinen tavoite saada liikkeelle 
500 miljardin euron yksityiset ja julkiset 
lisäinvestoinnit olisi korvattava tulevissa 
investointistrategioissa mitattavilla 
kestävää kehitystä ja sosiaalisia 
vaikutuksia koskevilla tavoitteilla; kehottaa 
EIP:tä lisäämään ESIR- ja InvestEU-
rahoituksen osuutta hankkeissa, jotka 
edistävät merkittävästi EU:n kestävää 
kehitystä ja sosiaalisia tavoitteita; kehottaa 
komissiota varmistamaan, että InvestEU-
ohjelman kestävän kehityksen 
arviointimenetelmät ovat täysin 
johdonmukaisia EU:n kestävää kehitystä 

4. korostaa, että Euroopan strategisten 
investointien rahaston (ESIR) keskeinen 
määrällinen tavoite saada liikkeelle 
500 miljardin euron yksityiset ja julkiset 
lisäinvestoinnit olisi korvattava tulevissa 
investointistrategioissa mitattavilla 
kestävää kehitystä ja sosiaalisia 
vaikutuksia koskevilla tavoitteilla; kehottaa 
EIP:tä lisäämään ESIR- ja InvestEU-
rahoituksen osuutta hankkeissa, jotka 
edistävät merkittävästi EU:n kestävää 
kehitystä ja sosiaalisia tavoitteita; kehottaa 
komissiota varmistamaan, että InvestEU-
ohjelman kestävän kehityksen 
arviointimenetelmät ottavat huomioon 
EU:n kestävää kehitystä koskevat 
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koskevien tavoitteiden kanssa; tavoitteet;

Or. pl

Tarkistus 47
Manon Aubry

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa EIP:tä sitoutumaan 
veropetosten ja veronkierron 
torjuntapolitiikkansa lujittamiseen; pitää 
myönteisenä uutta politiikkaa, joka 
koskee yhteistyöhaluttomia 
oikeudenkäyttöalueita ja verotusalan 
hyvää hallintotapaa, sekä 
yhteistyöhaluttomia oikeudenkäyttöalueita 
koskevan EU:n luettelon käyttöä yhtenä 
viiteluetteloista; korostaa kuitenkin, että 
joitakin heikkouksia on jäljellä 
yhteistyöhaluttomia oikeudenkäyttöalueita 
koskevassa politiikassa, mutta että ne 
eivät estä EIP:tä rahoittamasta jälleen 
hankkeita, jotka liittyvät verokeitaisiin ja 
epäoikeudenmukaisen verotuksen 
edistämiseen; kehottaa EIP:tä 
kehittämään mekanismeja, joilla 
vältetään veronkierron edistäminen; 
kehottaa EIP:tä olemaan rahoittamatta 
tai käyttämättä sen pakollista 
siirtolauseketta mihinkään toimintaan, 
jossa käytetään tahoja, joihin joko 
sovelletaan nollaverotusta tai alle 
50 prosentin veroastetta verrattuna 
hankkeen toteutusmaahan, mukaan 
luettuna sekamuotoiset tahot; kehottaa 
EIP:tä olemaan käyttämättä tahoja, joille 
sekamuotoisuus on mahdollista, erityisesti 
jos se voi hyötyä veroetuusjärjestelmistä, 
mukaan luettuna teollis- ja 
tekijänoikeuksien siirrot tai 
lisenssisopimukset matalan verotuksen 
oikeudenkäyttöalueilla tai jos tahoihin ei 
sovelleta ulkomaisia väliyhtiöitä koskevia 
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sääntöjä ja/tai lähdeveroja;

Or. en

Tarkistus 48
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Jonás Fernández, Aurore Lalucq

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. pitää huolestuttavana EU:n 
tilintarkastustuomioistuimen 
erityiskertomuksen nro 03/2019 
päätelmiä; korostaa, että 
erityiskertomuksessa havaittiin, että osa 
ESIR:n tuesta korvasi muun EIP:n ja 
EU:n rahoituksen ja että osa 
rahoituksesta meni hankkeille, joissa olisi 
voitu käyttää muita julkisia tai yksityisiä 
rahoituslähteitä; panee lisäksi merkille 
erityiskertomuksen arvion siitä, että 
ESIR:n houkuttelemat lisäinvestoinnit 
olivat joskus liioiteltuja ja että useimmat 
investoinnit menivät harvoille suurille 
EU:n 15 jäsenvaltiolle, joilla on 
vakiintuneet kansalliset kehityspankit; 
kehottaa EIP:tä noudattamaan 
erityiskertomuksen päätelmiä;

Or. en

Tarkistus 49
Dragoş Pîslaru, Olivier Chastel, Stéphanie Yon-Courtin, Luis Garicano, Monica 
Semedo, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Ondřej Kovařík

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa keskeistä roolia, joka 
EIP:llä on EU:n tavoitteessa kilpailla 
maailmantaloudessa edistämällä 
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innovointia ja ottamalla käyttöön lisää 
digitaaliteknologioita; kehottaa EIP:tä 
edistämään ja rahoittamaan investointeja 
digitaaliteknologioihin, työntekijöiden ja 
yrittäjien digitaalisiin taitoihin, 
digitaaliseen infrastruktuuriin ja 
valmiuksien kehittämiseen niiden tahojen 
osalta, jotka vaativat tukea 
digitalisaatioprosessin aikana;

Or. en

Tarkistus 50
Bogdan Rzońca, Ryszard Antoni Legutko

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. pitää myönteisenä EIP:n päätöstä 
tukea edelleen koheesio- ja 
lähentymispolitiikan tavoitteita myös 
rakenteellisina hankkeina, jotka on 
suunnattu eriarvoisuuden vaikutusten 
vähentämiseen esimerkiksi 
kehitysvaikeuksista edelleen kärsivissä 
maissa ja alueilla, muun muassa EU:n 
uuden ilmastopolitiikan seurauksena; 
kehottaa tässä yhteydessä laajentamaan 
EIP:n painopistealueita tehokkaaseen 
koheesiopolitiikkaan;

Or. pl

Tarkistus 51
Aurore Lalucq

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa EIP:tä vähentämään 
rahoitustaan esimerkiksi lentoasemien 
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kaltaisiin hankkeisiin, sillä niihin tehtävät 
investoinnit ovat vastoin EIP:n 
viherryttämishanketta;

Or. fr

Tarkistus 52
Dragoş Pîslaru, Olivier Chastel, Stéphanie Yon-Courtin, Luis Garicano, Monica 
Semedo, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Ondřej Kovařík

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. panee merkille EIP:n 
investointikertomuksen 2019/2020 
tulokset, jotka koskevat pk-yritysten ja 
mid-cap-yritysten rahoitusta; korostaa 
tarvetta kehittää lisää pyrkimyksiä ja 
menetelmiä, joilla helpotetaan pk-
yritysten ja mid-cap-yritysten rahoituksen 
saantia EU:n alueella; pitää myönteisenä 
tältä osin EIP:n roolia InvestEU-rahaston 
pk-yrityksiä koskevan osion 
budjettitakuussa; kehottaa EIP:tä 
jatkamaan pyrkimyksiään poistaa esteet 
uusien pk-yritysten, mid-cap-yritysten, 
startup-yritysten ja scale-up-yritysten 
kasvulta ja maiden väliset erot EU:n 
pienille yrityksille tarkoitetusta ulkoisesta 
rahoituksesta;

Or. en

Tarkistus 53
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Neena Gill, 
Margarida Marques

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. muistuttaa, että EIP:n rahoituksen 
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pitäisi tarjota täydentävyyttä hankkeille, 
jotka eivät muuten saisi rahoitusta, tukea 
EU:n tavoitteiden mukaisia hankkeita 
alueilla, joilla markkinat eivät onnistu 
investoimisessa, tarjota pitkän aikavälin 
rahoitusta sekä kannustaa 
investointeihin, erityisesti alueilla ja 
aloilla, joilla sitä eniten tarvitaan;

Or. en

Tarkistus 54
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Neena Gill, 
Margarida Marques

Lausuntoluonnos
4 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 c. toteaa lisäksi, että EIP:n 
rahoituksen täydentävyys koostuu myös 
teknisestä neuvonnasta ja valmiuksien 
kehittämisestä, joilla autetaan hankkeita 
saavuttamaan investointivalmius sekä 
varmistamaan varojen ripeä käyttöönotto 
usein nopeammin kuin yksityisellä 
sektorilla;

Or. en

Tarkistus 55
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Neena Gill

Lausuntoluonnos
4 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 d. pitää erityisen tärkeänä tarvetta 
pienentää EIP:n rahoituksen 
maantieteellisen jakautumisen 
epätasaisuutta ja keskittyä voimakkaasti 
vähemmän kehittyneisiin alueisiin, joita 
EIP:n rahoitus ei saavuta kunnolla, 
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koska taloudellinen ja sosiaalinen 
yhteenkuuluvuus EU:ssa on yksi EIP:n 
tavoitteista; pitää myönteisenä tältä osin 
EIP:n ilmoitusta vahvistaa 
energiasiirtymäpaketti, jolla tarjotaan 
lisätukea jäsenvaltioille, joilla on suuria 
ongelmia siirtymisessä;

Or. en

Tarkistus 56
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Neena Gill

Lausuntoluonnos
4 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 e. kehottaa komissiota 
varmistamaan, että InvestEU-ohjelman 
kestävän kehityksen arviointimenetelmät 
ovat täysin johdonmukaisia EU:n 
kestävää kehitystä koskevien tavoitteiden 
kanssa;

Or. en

Tarkistus 57
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Lausuntoluonnos
4 f kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 f. kehottaa jäsenvaltioita jatkamaan 
EIP:n hallintorakenteen uudistamista, 
jotta varmistetaan sen toimien 
demokraattisempi valvonta, 
mahdollistamaan Euroopan parlamentille 
merkittävä sananvalta 
investointistrategiassaan ja varmistamaan 
riittävä valvonta tarvittaessa kansallisten 
parlamenttien toimesta;
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Or. en

Tarkistus 58
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Jonás Fernández, Neena Gill

Lausuntoluonnos
4 g kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 g. katsoo, että jotta EIP:stä voisi tulla 
EU:n ilmastopankki ja jotta sillä voisi olla 
rooli oikeudenmukaisessa siirtymässä, sen 
pitää edistää mekanismeja, joilla voidaan 
paremmin sisällyttää tiedot eri 
sidosryhmiltä, kuten 
ilmastoasiantuntijoilta, ammattiliitoilta ja 
kansalaisjärjestöiltä 
investointistrategiansa ohella;

Or. en

Tarkistus 59
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Neena Gill

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa EIP-ryhmää olemaan 
avoimempi taloudellisten toimiensa, EU:n 
takauksen käytön, EIP:n toimien 
täydentävyyden ja EIP:n kehitystä 
käsittelevää alaosastoa koskevien 
mahdollisten tulevien suunnitelmien 
suhteen ja kehottaa EIP-ryhmää 
parantamaan vastuuvelvollisuuttaan näissä 
kysymyksissä; kehottaa EIP:tä ja 
parlamenttia laatimaan 
yhteisymmärryspöytäkirjan, jolla 
parannetaan EIP:n asiakirjojen sekä 
strategisiin linjanvetoihin ja 
rahoituspolitiikkaan liittyvien tietojen 
saatavuutta tulevaisuudessa pankin 

5. kehottaa EIP-ryhmää olemaan 
avoimempi taloudellisten toimiensa, EU:n 
takauksen käytön, toimiensa 
täydentävyyden ja EIP:n kehitystä 
käsittelevää alaosastoa koskevien 
mahdollisten tulevien suunnitelmien 
suhteen; kehottaa EIP-ryhmää parantamaan 
vastuuvelvollisuuttaan näissä 
kysymyksissä; korostaa tältä osin tarvetta 
suorittaa ennakko- ja jälkiarviointi EIP:n 
investointien arvioiduista ja toteutuneista 
taloudellisista, sosiaalisista ja 
ympäristöön liittyvistä vaikutuksista ja 
yleisistä makrotaloudellisista 
vaikutuksista; korostaa, että kyseisen 
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vastuuvelvollisuuden vahvistamiseksi. vaikutustenarvioinnin tulokset pitäisi 
asettaa yleisön saataville;

Or. en

Tarkistus 60
Manon Aubry

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa EIP-ryhmää olemaan 
avoimempi taloudellisten toimiensa, EU:n 
takauksen käytön, EIP:n toimien 
täydentävyyden ja EIP:n kehitystä 
käsittelevää alaosastoa koskevien 
mahdollisten tulevien suunnitelmien 
suhteen ja kehottaa EIP-ryhmää 
parantamaan vastuuvelvollisuuttaan näissä 
kysymyksissä; kehottaa EIP:tä ja 
parlamenttia laatimaan 
yhteisymmärryspöytäkirjan, jolla 
parannetaan EIP:n asiakirjojen sekä 
strategisiin linjanvetoihin ja 
rahoituspolitiikkaan liittyvien tietojen 
saatavuutta tulevaisuudessa pankin 
vastuuvelvollisuuden vahvistamiseksi.

5. kehottaa EIP-ryhmää olemaan 
avoimempi taloudellisten toimiensa, EU:n 
takauksen käytön, EIP:n toimien 
täydentävyyden ja EIP:n kehitystä 
käsittelevää alaosastoa koskevien 
mahdollisten tulevien suunnitelmien 
suhteen ja kehottaa EIP-ryhmää 
parantamaan vastuuvelvollisuuttaan näissä 
kysymyksissä; kehottaa EIP:tä ja 
parlamenttia laatimaan 
yhteisymmärryspöytäkirjan, jolla 
parannetaan EIP:n asiakirjojen sekä 
strategisiin linjanvetoihin ja 
rahoituspolitiikkaan liittyvien tietojen 
saatavuutta tulevaisuudessa pankin 
vastuuvelvollisuuden vahvistamiseksi; 
kehottaa lisäämään EIP:n 
vastuuvelvollisuutta Euroopan 
parlamenttia kohtaan luomalla asiaa 
käsittelevä alakomitea valvomaan EIP:n 
toimia ja tarjoamaan poliittista neuvontaa 
EIP:lle; kehottaa EIP:tä osallistumaan 
ECON-valiokunnan vuoropuheluihin 
pakollisten kuulemisten sarjoissa.

Or. en

Tarkistus 61
Frances Fitzgerald

Lausuntoluonnos
5 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa EIP-ryhmää olemaan 
avoimempi taloudellisten toimiensa, EU:n 
takauksen käytön, EIP:n toimien 
täydentävyyden ja EIP:n kehitystä 
käsittelevää alaosastoa koskevien 
mahdollisten tulevien suunnitelmien 
suhteen ja kehottaa EIP-ryhmää 
parantamaan vastuuvelvollisuuttaan näissä 
kysymyksissä; kehottaa EIP:tä ja 
parlamenttia laatimaan 
yhteisymmärryspöytäkirjan, jolla 
parannetaan EIP:n asiakirjojen sekä 
strategisiin linjanvetoihin ja 
rahoituspolitiikkaan liittyvien tietojen 
saatavuutta tulevaisuudessa pankin 
vastuuvelvollisuuden vahvistamiseksi.

5. kehottaa EIP-ryhmää 
varmistamaan avoimuuden ja 
vastuuvelvollisuuden korkean tason 
taloudellisten toimiensa, EU:n takauksen 
käytön, EIP:n toimien täydentävyyden ja 
EIP:n kehitystä käsittelevää alaosastoa 
koskevien mahdollisten tulevien 
suunnitelmien suhteen ja kehottaa EIP-
ryhmää parantamaan 
vastuuvelvollisuuttaan näissä 
kysymyksissä; on tietoinen, että EIP-
ryhmän avoimuuspolitiikka perustuu 
julkistamisolettamaan ja että sen 
asiakirjat ja tiedot ovat kaikkien 
saatavissa; kehottaa EIP:tä ja parlamenttia 
laatimaan yhteisymmärryspöytäkirjan, jolla 
parannetaan EIP:n asiakirjojen sekä 
strategisiin linjanvetoihin ja 
rahoituspolitiikkaan liittyvien tietojen 
saatavuutta tulevaisuudessa pankin 
vastuuvelvollisuuden vahvistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 62
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa EIP-ryhmää olemaan 
avoimempi taloudellisten toimiensa, EU:n 
takauksen käytön, EIP:n toimien 
täydentävyyden ja EIP:n kehitystä 
käsittelevää alaosastoa koskevien 
mahdollisten tulevien suunnitelmien 
suhteen ja kehottaa EIP-ryhmää 
parantamaan vastuuvelvollisuuttaan näissä 
kysymyksissä; kehottaa EIP:tä ja 
parlamenttia laatimaan 
yhteisymmärryspöytäkirjan, jolla 
parannetaan EIP:n asiakirjojen sekä 

5. kehottaa EIP-ryhmää olemaan 
avoimempi taloudellisten toimiensa, EU:n 
takauksen käytön, EIP:n toimien 
täydentävyyden ja EIP:n kehitystä 
käsittelevää alaosastoa koskevien 
mahdollisten tulevien suunnitelmien 
suhteen ja kehottaa EIP-ryhmää 
parantamaan vastuuvelvollisuuttaan näissä 
kysymyksissä; kehottaa EIP:tä ja 
parlamenttia laatimaan 
yhteisymmärryspöytäkirjan, jolla 
parannetaan EIP:n asiakirjojen sekä 
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strategisiin linjanvetoihin ja 
rahoituspolitiikkaan liittyvien tietojen 
saatavuutta tulevaisuudessa pankin 
vastuuvelvollisuuden vahvistamiseksi.

strategisiin linjanvetoihin ja 
rahoituspolitiikkaan liittyvien tietojen 
saatavuutta tulevaisuudessa pankin 
vastuuvelvollisuuden vahvistamiseksi; 
muistuttaa, että jäsenvaltiot ovat EIP:n 
ainoat osakkaat; korostaa, että Euroopan 
parlamentilla, 
tilintarkastustuomioistuimella ja 
Euroopan petostentorjuntavirastolla olisi 
oltava nykyistä enemmän ulkoisia 
valvontavaltuuksia EIP:n toiminnasta 
raportoinnin lisäämiseksi;

Or. it

Tarkistus 63
Manon Aubry

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa EIP-ryhmää olemaan 
avoimempi taloudellisten toimiensa, EU:n 
takauksen käytön, EIP:n toimien 
täydentävyyden ja EIP:n kehitystä 
käsittelevää alaosastoa koskevien 
mahdollisten tulevien suunnitelmien 
suhteen ja kehottaa EIP-ryhmää 
parantamaan vastuuvelvollisuuttaan näissä 
kysymyksissä; kehottaa EIP:tä ja 
parlamenttia laatimaan 
yhteisymmärryspöytäkirjan, jolla 
parannetaan EIP:n asiakirjojen sekä 
strategisiin linjanvetoihin ja 
rahoituspolitiikkaan liittyvien tietojen 
saatavuutta tulevaisuudessa pankin 
vastuuvelvollisuuden vahvistamiseksi.

5. kehottaa EIP-ryhmää olemaan 
avoimempi taloudellisten toimiensa, EU:n 
takauksen käytön, EIP:n toimien 
täydentävyyden ja EIP:n kehitystä 
käsittelevää alaosastoa koskevien 
mahdollisten tulevien suunnitelmien 
suhteen ja kehottaa EIP-ryhmää 
parantamaan vastuuvelvollisuuttaan näissä 
kysymyksissä; kehottaa EIP:tä 
tarkistamaan puitteensa korruption 
torjuntaa varten parantaakseen 
yhteistyötä Euroopan viranomaisten, 
erityisesti OLAFin ja Euroopan 
syyttäjänviraston kanssa ja tekemään 
pakolliseksi sen, että EIP raportoi 
mahdollisista petostapauksista 
kansallisille viranomaisille; kehottaa 
EIP:tä ja parlamenttia laatimaan 
yhteisymmärryspöytäkirjan, jolla 
parannetaan EIP:n asiakirjojen sekä 
strategisiin linjanvetoihin ja 
rahoituspolitiikkaan liittyvien tietojen 
saatavuutta tulevaisuudessa pankin 
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vastuuvelvollisuuden vahvistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 64
Niels Fuglsang

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa EIP-ryhmää olemaan 
avoimempi taloudellisten toimiensa, EU:n 
takauksen käytön, EIP:n toimien 
täydentävyyden ja EIP:n kehitystä 
käsittelevää alaosastoa koskevien 
mahdollisten tulevien suunnitelmien 
suhteen ja kehottaa EIP-ryhmää 
parantamaan vastuuvelvollisuuttaan näissä 
kysymyksissä; kehottaa EIP:tä ja 
parlamenttia laatimaan 
yhteisymmärryspöytäkirjan, jolla 
parannetaan EIP:n asiakirjojen sekä 
strategisiin linjanvetoihin ja 
rahoituspolitiikkaan liittyvien tietojen 
saatavuutta tulevaisuudessa pankin 
vastuuvelvollisuuden vahvistamiseksi.

5. kehottaa EIP-ryhmää olemaan 
avoimempi taloudellisten toimiensa 
suhteen, mukaan luettuna vastuullisen 
veropolitiikan kehittäminen, jotta 
vältetään verokeitaiden läpinäkymätön ja 
tahaton käyttö investoimalla yksityisiin 
pääomasijoitusrahastoihin, kuten 
vuoden 2016 Counter Balance 
-raportissa1 a on dokumentoitu, sekä EU:n 
takauksen käytön, EIP:n toimien 
täydentävyyden ja EIP:n kehitystä 
käsittelevää alaosastoa koskevien 
mahdollisten tulevien suunnitelmien 
suhteen ja kehottaa EIP-ryhmää 
parantamaan vastuuvelvollisuuttaan näissä 
kysymyksissä; kehottaa EIP:tä ja 
parlamenttia laatimaan 
yhteisymmärryspöytäkirjan, jolla 
parannetaan EIP:n asiakirjojen sekä 
strategisiin linjanvetoihin ja 
rahoituspolitiikkaan liittyvien tietojen 
saatavuutta tulevaisuudessa pankin 
vastuuvelvollisuuden vahvistamiseksi.

_________________
1 a Counter Balance 2016: The dark side 
of EIB funds: How the EU’s bank 
supports non-transparent investment 
funds based in tax havens.

Or. en

Tarkistus 65
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Dragoş Pîslaru, Olivier Chastel, Stéphanie Yon-Courtin, Luis Garicano, Monica 
Semedo, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Ondřej Kovařík

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa EIP-ryhmää olemaan 
avoimempi taloudellisten toimiensa, EU:n 
takauksen käytön, EIP:n toimien 
täydentävyyden ja EIP:n kehitystä 
käsittelevää alaosastoa koskevien 
mahdollisten tulevien suunnitelmien 
suhteen ja kehottaa EIP-ryhmää 
parantamaan vastuuvelvollisuuttaan näissä 
kysymyksissä; kehottaa EIP:tä ja 
parlamenttia laatimaan 
yhteisymmärryspöytäkirjan, jolla 
parannetaan EIP:n asiakirjojen sekä 
strategisiin linjanvetoihin ja 
rahoituspolitiikkaan liittyvien tietojen 
saatavuutta tulevaisuudessa pankin 
vastuuvelvollisuuden vahvistamiseksi.

5. kehottaa EIP-ryhmää olemaan 
avoimempi taloudellisten toimiensa, EU:n 
takauksen käytön, EIP:n toimien 
täydentävyyden ja EIP:n kehitystä 
käsittelevää alaosastoa koskevien 
mahdollisten tulevien suunnitelmien 
suhteen ja kehottaa EIP-ryhmää 
parantamaan vastuuvelvollisuuttaan näissä 
kysymyksissä; kehottaa EIP:tä 
ilmoittamaan jäsenvaltioissa sijaitsevien 
yhteystoimistojensa kautta välineistään ja 
mainostamaan niitä kansallisille ja 
paikallisille julkisille ja yksityisille 
toimijoille; kehottaa EIP:tä ja parlamenttia 
laatimaan yhteisymmärryspöytäkirjan, jolla 
parannetaan EIP:n asiakirjojen sekä 
strategisiin linjanvetoihin ja 
rahoituspolitiikkaan liittyvien tietojen 
saatavuutta tulevaisuudessa pankin 
vastuuvelvollisuuden vahvistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 66
Manon Aubry

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa EIP-ryhmää olemaan 
avoimempi taloudellisten toimiensa, EU:n 
takauksen käytön, EIP:n toimien 
täydentävyyden ja EIP:n kehitystä 
käsittelevää alaosastoa koskevien 
mahdollisten tulevien suunnitelmien 
suhteen ja kehottaa EIP-ryhmää 
parantamaan vastuuvelvollisuuttaan näissä 

5. kehottaa EIP-ryhmää olemaan 
avoimempi taloudellisten toimiensa, EU:n 
takauksen käytön, EIP:n toimien 
täydentävyyden ja EIP:n kehitystä 
käsittelevää alaosastoa koskevien 
mahdollisten tulevien suunnitelmien 
suhteen ja kehottaa EIP-ryhmää 
parantamaan vastuuvelvollisuuttaan näissä 
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kysymyksissä; kehottaa EIP:tä ja 
parlamenttia laatimaan 
yhteisymmärryspöytäkirjan, jolla 
parannetaan EIP:n asiakirjojen sekä 
strategisiin linjanvetoihin ja 
rahoituspolitiikkaan liittyvien tietojen 
saatavuutta tulevaisuudessa pankin 
vastuuvelvollisuuden vahvistamiseksi.

kysymyksissä; kehottaa EIP:tä ja 
parlamenttia laatimaan 
yhteisymmärryspöytäkirjan, jolla 
parannetaan EIP:n asiakirjojen sekä 
strategisiin linjanvetoihin ja 
rahoituspolitiikkaan liittyvien tietojen 
saatavuutta tulevaisuudessa pankin 
vastuuvelvollisuuden vahvistamiseksi; 
kehottaa EIP:tä vaatimaan julkista 
maakohtaista raportointia asiakkailleen 
odottamatta EU:n tasolla käynnissä 
olevien keskustelujen tulosta.

Or. en

Tarkistus 67
Jessica Stegrud

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa EIP-ryhmää olemaan 
avoimempi taloudellisten toimiensa, EU:n 
takauksen käytön, EIP:n toimien 
täydentävyyden ja EIP:n kehitystä 
käsittelevää alaosastoa koskevien 
mahdollisten tulevien suunnitelmien 
suhteen ja kehottaa EIP-ryhmää 
parantamaan vastuuvelvollisuuttaan näissä 
kysymyksissä; kehottaa EIP:tä ja 
parlamenttia laatimaan 
yhteisymmärryspöytäkirjan, jolla 
parannetaan EIP:n asiakirjojen sekä 
strategisiin linjanvetoihin ja 
rahoituspolitiikkaan liittyvien tietojen 
saatavuutta tulevaisuudessa pankin 
vastuuvelvollisuuden vahvistamiseksi.

5. kehottaa EIP-ryhmää olemaan 
avoimempi taloudellisten toimiensa, EU:n 
takauksen käytön, EIP:n toimien 
täydentävyyden ja EIP:n kehitystä 
käsittelevää alaosastoa koskevien 
mahdollisten tulevien suunnitelmien 
suhteen ja kehottaa EIP-ryhmää 
parantamaan vastuuvelvollisuuttaan näissä 
kysymyksissä; kehottaa EIP:tä ja 
parlamenttia laatimaan 
yhteisymmärryspöytäkirjan, jolla 
parannetaan EIP:n asiakirjojen sekä 
strategisiin linjanvetoihin ja 
rahoituspolitiikkaan liittyvien tietojen 
saatavuutta tulevaisuudessa pankin 
vastuuvelvollisuuden vahvistamiseksi; 
kehottaa asettamaan EIP:n rahoituksen 
ehdoksi, että EIP tekee sopivat 
toimenpiteet avoimuuden ja 
vastuuvelvollisuuden parantamiseksi;

Or. en
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Tarkistus 68
Manon Aubry

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa EIP-ryhmää olemaan 
avoimempi taloudellisten toimiensa, EU:n 
takauksen käytön, EIP:n toimien 
täydentävyyden ja EIP:n kehitystä 
käsittelevää alaosastoa koskevien 
mahdollisten tulevien suunnitelmien 
suhteen ja kehottaa EIP-ryhmää 
parantamaan vastuuvelvollisuuttaan näissä 
kysymyksissä; kehottaa EIP:tä ja 
parlamenttia laatimaan 
yhteisymmärryspöytäkirjan, jolla 
parannetaan EIP:n asiakirjojen sekä 
strategisiin linjanvetoihin ja 
rahoituspolitiikkaan liittyvien tietojen 
saatavuutta tulevaisuudessa pankin 
vastuuvelvollisuuden vahvistamiseksi.

5. kehottaa EIP-ryhmää olemaan 
avoimempi taloudellisten toimiensa 
suhteen, jotka auttavat saavuttamaan 
Pariisin sopimuksen tavoitteet, EU:n 
vihreän kehityksen ohjelman tavoitteet ja 
kestävän kehityksen tavoitteet, sekä EU:n 
takauksen käytön, EIP:n toimien 
täydentävyyden ja EIP:n kehitystä 
käsittelevää alaosastoa koskevien 
mahdollisten tulevien suunnitelmien 
suhteen ja kehottaa EIP-ryhmää 
parantamaan vastuuvelvollisuuttaan näissä 
kysymyksissä; kehottaa EIP:tä ja 
parlamenttia laatimaan 
yhteisymmärryspöytäkirjan, jolla 
parannetaan EIP:n asiakirjojen sekä 
strategisiin linjanvetoihin ja 
rahoituspolitiikkaan liittyvien tietojen 
saatavuutta tulevaisuudessa pankin 
vastuuvelvollisuuden vahvistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 69
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa EIP-ryhmää olemaan 
avoimempi taloudellisten toimiensa, EU:n 
takauksen käytön, EIP:n toimien 
täydentävyyden ja EIP:n kehitystä 
käsittelevää alaosastoa koskevien 
mahdollisten tulevien suunnitelmien 
suhteen ja kehottaa EIP-ryhmää 
parantamaan vastuuvelvollisuuttaan 

5. kehottaa EIP-ryhmää olemaan 
avoimempi taloudellisten toimiensa, EU:n 
takauksen käytön ja toimiensa 
täydentävyyden suhteen; kehottaa EIP:tä ja 
parlamenttia laatimaan 
yhteisymmärryspöytäkirjan, jolla 
parannetaan EIP:n asiakirjojen sekä 
strategisiin linjanvetoihin ja 
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näissä kysymyksissä; kehottaa EIP:tä ja 
parlamenttia laatimaan 
yhteisymmärryspöytäkirjan, jolla 
parannetaan EIP:n asiakirjojen sekä 
strategisiin linjanvetoihin ja 
rahoituspolitiikkaan liittyvien tietojen 
saatavuutta tulevaisuudessa pankin 
vastuuvelvollisuuden vahvistamiseksi.

rahoituspolitiikkaan liittyvien tietojen 
saatavuutta tulevaisuudessa pankin 
vastuuvelvollisuuden vahvistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 70
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Neena Gill

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa EIP:tä ja parlamenttia 
laatimaan yhteisymmärryspöytäkirjan, 
jolla parannetaan EIP:n asiakirjojen sekä 
strategisiin linjanvetoihin ja 
rahoituspolitiikkaan liittyvien tietojen 
saatavuutta tulevaisuudessa pankin 
vastuuvelvollisuuden vahvistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 71
Neena Gill

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. pitää myönteisenä, että EIP ja 
japanilainen kansainvälisen yhteistyön 
virasto (JICA) allekirjoittivat 
26. syyskuuta 2019 
yhteisymmärryspöytäkirjan, joka 
mahdollistaa yhteisrahoituksen ja 
yhteisinvestointien jatkamisen 
kehitysmaissa; katsoo, että tämä yhteistyö 
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vahvistaa tärkeää strategista 
kumppanuutta EIP:n ja JICA:n välillä 
maailmanlaajuisia ongelmia koskevien 
hankkeiden tukemisessa kolmansissa 
maissa;

Or. en

Tarkistus 72
Neena Gill

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. tukee EIP:n tekemää sitoumusta, 
joka liittyy monimuotoisuutta ja 
osallistamista koskevaan kolmanteen 
strategiaan, joka kattaa vuodet 2018–2021 
ja jolla lisätään naisten määrää 
vanhempien virkamiesten tasolla 
50 prosenttiin vuoteen 2021 mennessä; 
kehottaa EIP:tä varmistamaan, että se 
saavuttaa tavoitteensa saada Economic 
Dividends for Gender Equality 
-sertifiointi (EDGE-sertifiointi) 
seuraavien 12 kuukauden kuluessa;

Or. en

Tarkistus 73
Neena Gill

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa EIP:tä jatkamaan 
työskentelyä yhteistyössä samanhenkisten 
kumppaneiden kanssa 
maailmanlaajuisten ongelmien 
ratkaisemiseksi;
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Or. en

Tarkistus 74
Alfred Sant

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. vaatii lisäksi, että suoritetaan 
ulkoinen tarkastus EIP:n 
investointipyrkimysten 
kustannustehokkuudesta viimeisten 
kymmenen vuoden ajalta muun muassa 
siitä näkökulmasta, ovatko EIP:n 
operaatiot luoneet merkittävää lisäarvoa, 
jolla on suora vaikutus Euroopan unionin 
kasvuun ja vakauttamispolitiikkoihin, ja 
siitä, miten mahdollinen lisäarvo on 
luotu;

Or. en

Tarkistus 75
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa, että EIP:n olisi 
varmistettava, että paikallisia yhteisöjä ja 
kansalaisia, joita sen toimet koskevat, 
kuullaan asianmukaisesti ja että ne saavat 
käyttöönsä tehokkaan ja riippumattoman 
menettelyn valitusten tekemiseksi;

Or. it

Tarkistus 76
Aurore Lalucq
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Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa toteuttamaan käyttöön 
otettujen hankkeiden seurantaan liittyviä 
perusuudistuksia, jotta EIP olisi entistä 
vastuullisempi, demokraattisempi ja 
avoimempi; kehottaa käynnistämään 
niiden välittäjien seurannan, joiden 
kautta EIP toteuttaa hankkeita;

Or. fr

Tarkistus 77
Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa lisäämään taloudellista 
tukea paikallisille energialähteille, jotta 
voidaan poistaa Euroopan suuri 
riippuvuus ulkoisista energialähteistä ja 
varmistaa toimitukset;

Or. en

Tarkistus 78
Joachim Schuster, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Evelyn Regner, Neena Gill

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. pitää kauhistuttavina viimeaikaisia 
tietoja, jotka yhdistävät EIP:n rahoittamat 
infrastruktuuri- ja energiahankkeet ja 
muiden alojen kehitystoimet 
ihmisoikeusloukkauksiin ja 
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ihmisoikeuksien puolustajien 
turvallisuuden ja hyvinvoinnin uhkiin; 
pitää myönteisenä, että EIP on 
kiinnittänyt huomiota ihmisoikeuksien 
yhdistämiseen toimintaansa, mutta 
kehottaa EIP:tä tehostamaan tätä 
lähestymistapaa ottamalla käyttöön 
vankan huolellisuuden arvioinnin 
ihmisoikeuksien alalla, varmistamaan 
asianosaisten yhteisöjen kuulemisen, 
antamaan tukea ja mahdollistamaan 
turvallinen ja osallistava prosessi 
sopimuslausekkeilla;

Or. en

Tarkistus 79
Aurore Lalucq

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. kehottaa laatimaan mekanismeja, 
jotta varmistetaan, ettei julkisilla varoilla 
pidetä enää yllä korruptoituneita 
järjestelmiä Euroopassa ja Euroopan 
ulkopuolella, kuten MOSE-hankkeen 
tapauksessa; kehottaa toteuttamaan 
nykyistä paremmat puitteet, jotta EIP voi 
torjua korruptiota ja jotta voidaan 
vahvistaa sen sisäisiä mekanismeja 
korruption torjuntaan, etenkin nyt, kun 
EIP:llä on todennäköisesti keskeinen 
asema EU:n vihreän kehityksen 
ohjelmassa;

Or. fr

Tarkistus 80
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. muistuttaa EIP:lle esittämästään 
kehotuksesta soveltaa entistä tiukempia 
veropolitiikkaan liittyviä normeja; 
tähdentää erityisesti, että suorien ja 
välillisten lainojen ehdoksi on asetettava, 
että verotusta ja rahoitusta koskevat tiedot 
julkistetaan maakohtaisesti ja että 
tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa 
koskevat tiedot jaetaan poikkeuksitta 
rahoitustoimeen osallistuville edunsaajille 
ja rahoituksen välittäjille;

Or. it

Tarkistus 81
Stéphane Séjourné, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. katsoo, että EIP:n pitäisi säilyttää 
johtava roolinsa EU:n 
rahoitusmekanismien perustamisessa 
kolmansia maita ja erityisesti 
kehitysmaita varten ja varmistaa samalla, 
että paikalliset yrittäjät, jotka haluavat 
perustaa paikallisia yrityksiä, usein pieniä 
yrityksiä, jotka edistävät ensisijaisesti 
paikallista taloutta, asetetaan etusijalle 
EIP:n lainanantopäätöksissä;

Or. en

Tarkistus 82
Neena Gill

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. on tietoinen, että EIP on antanut 
lainaa yli 118 miljardia euroa hankkeille 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa sen 
liittymisvuodesta 1973 lähtien; panee 
kuitenkin merkille, että vuonna 2019 EIP 
hyväksyi 395 miljoonaa euroa lainoja 
hankkeille Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa, mikä on jyrkkä 
vähennys 7,7 miljardista eurosta 
vuonna 2015;

Or. en

Tarkistus 83
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Neena Gill

Lausuntoluonnos
5 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 c. on huolissaan tiedoista, jotka 
yhdistävät EIP:n investoinnit petoksiin ja 
korruptioon jäsenvaltioissa, pankin 
nollatoleranssipolitiikasta huolimatta; 
kehottaa EIP:tä laatimaan korruption 
vastaisen toimintasuunnitelman, jotta 
mahdollistetaan vahvempi valvonta 
neuvoston toimesta ja varmistetaan, että 
riittävästi resursseja kohdistetaan 
hankkeiden riippumatonta seurantaa ja 
valvontaa ja riskien arviointia ja 
lieventämistä varten;

Or. en

Tarkistus 84
Stéphane Séjourné, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Lausuntoluonnos
5 c kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5 c. kehottaa EIP:tä ja Euroopan 
investointirahastoa lisäämään investointia 
läpimurtoinnovaatioihin, jotta edistetään 
eurooppalaisia yrityksiä, jotka 
työskentelevät aiheen parissa, pidättäen 
samalla oikeuden toteuttaa 
erottelutoimenpiteitä riskeille altistumisen 
rajoittamista varten;

Or. en

Tarkistus 85
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Neena Gill

Lausuntoluonnos
5 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 d. kehottaa EIP:tä tehostamaan 
asianmukaista huolellisuutta koskevia 
velvoitteitaan rahanpesun torjuntaa 
koskevan EU:n lainsäädännön mukaisesti 
ja tarjoamaan kattavan sääntelykehyksen, 
jotta pankki voi tehokkaasti estää 
osallistumisen laittomaan toimintaan ja 
varmistaa kunnollisen 
seuraamusjärjestelmän EU:n 
lainsäädännön rikkomisesta;

Or. en

Tarkistus 86
Stéphane Séjourné, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Lausuntoluonnos
5 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 d. korostaa EIP:n tärkeää tehtävää 
EU:n pankkina, joka on ainoa EU:n 
jäsenvaltioiden kokonaan omistama 
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kansainvälinen rahoituslaitos ja jota 
ohjaavat EU:n toimintalinjat ja 
vaatimukset;

Or. en

Tarkistus 87
Stéphane Séjourné, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Lausuntoluonnos
5 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 e. vaatii EIP:tä vahvistamaan 
neuvoa-antavia toimiaan ja yhdessä 
komission, jäsenvaltioiden ja kansallisten 
virallisten rahoituslaitosten kanssa 
puuttumaan järjestelmän puutteisiin, 
jotka estävät tiettyjä alueita tai maita 
hyödyntämästä täysimääräisesti EIP:n 
rahoitustoimintaa;

Or. en

Tarkistus 88
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Lausuntoluonnos
5 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 e. katsoo, että hankesopimuksissa 
pitäisi olla selkeä vetäytymismahdollisuus 
vakavan epäasianmukaisen hallinnan 
ja/tai korruptiosyytteiden tapauksessa;

Or. en

Tarkistus 89
Stéphane Séjourné
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Lausuntoluonnos
5 f kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 f. panee merkille, että pääoman 
korotus, joka tulee Romanian ja Puolan 
kasvaneista osuuksista kompensoi vain 
marginaalisesti EIP:n pääoman 
pienentymistä, joka johtuu Yhdistyneen 
kuningaskunnan eroamisesta; korostaa, 
että EIP:n kyky saavuttaa poliittiset 
tavoitteensa voidaan säilyttää 
kompensoimalla edellä mainittu 
pääomavaje kokonaan;

Or. en

Tarkistus 90
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Lausuntoluonnos
5 f kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 f. katsoo, että Euroopan 
syyttäjänvirastolla (EPPO) pitäisi olla 
tulevaisuudessa valtuutus asettaa 
syytteeseen EIP:n rahastoihin 
kytkeytyvään rikolliseen toimintaan 
liittyvät tahot niissä EU:n jäsenvaltioissa, 
jotka ovat EPPOn jäseniä;

Or. en

Tarkistus 91
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Neena Gill

Lausuntoluonnos
5 g kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 g. kehottaa EIP:tä soveltamaan 
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tiukempia verotuksen avoimuutta 
koskevia normeja asettamalla suorien ja 
epäsuorien lainojen myöntämisen ehdoksi 
vero- ja kirjanpitotietojen julkaisun 
maakohtaisesti edunsaajien toimesta sekä 
edunsaajien ja rahoitustoimintaan 
osallistuvien rahoituksen välittäjien 
tosiasiallista omistajuutta koskevien 
tietojen jakamisen;

Or. en

Tarkistus 92
Stéphane Séjourné, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Lausuntoluonnos
5 g kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 g. korostaa, että EIP:n pitää 
kiinnittää erityistä huomiota rahoitukseen 
innovointi- ja infrastruktuurisektoreilla, 
joilla investointivaje on erityisen suuri;

Or. en

Tarkistus 93
Stéphane Séjourné, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Lausuntoluonnos
5 h kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 h. panee merkille, että lähes yksi 
kolmasosa EIP:n rahoituksesta on 
Yhdysvaltain dollareina, mikä altistaa 
EIP:n mahdollisille Yhdysvaltojen 
asettamille sanktioille; kehottaa EIP:tä 
aloittamaan sen dollarimääräisen 
rahoituksen vaiheittaisen lopettamisen;

Or. en
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Tarkistus 94
Joachim Schuster, Evelyn Regner, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Neena Gill

Lausuntoluonnos
5 h kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 h. kehottaa EIP:tä laatimaan 
rahoituksen välittäjiä koskevat tiukat 
normit määrittämällä tietyt vertailuarvot 
välittäjien valinnalle verojen, avoimuuden 
ja ympäristö- ja sosiaalinäkökohtien 
osalta;

Or. en

Tarkistus 95
Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Lausuntoluonnos
5 i kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 i. kehottaa EIP:tä tekemään 
yhteistyötä pienten markkinatoimijoiden 
ja alueellisten osuuskuntien kanssa, jotta 
pienimuotoiset uusiutuvaa energiaa 
koskevat hankkeet voitaisiin yhdistää ja 
jotta ne voisivat näin täyttää EIP:n 
rahoituksen ehdot;

Or. en

Tarkistus 96
Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Lausuntoluonnos
5 j kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus
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5 j. kehottaa EIP:tä tehostamaan 
viestintätoimiaan; katsoo, että EIP:n 
rahoitusvalmiuksia pitäisi vahvistaa, jotta 
muun muassa havainnollistetaan 
konkreettisesti EU:n panos kansalaistensa 
jokapäiväiseen elämään;

Or. en

Tarkistus 97
Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Lausuntoluonnos
5 k kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 k. korostaa tarvetta nopeuttaa 
pääomamarkkinaunionin perustamista, 
mikä mahdollistaisi sen, että EIP keskittyy 
puutteisiin, jotka on korjattava 
markkinahäiriöiden tapauksessa tai 
tarjoaa rahoitusta korkean riskin 
hankkeille;

Or. en

Tarkistus 98
Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Lausuntoluonnos
5 l kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 l. kehottaa EIP:tä tehostamaan 
viestintätoimiaan; pitää keskeisenä, että 
se sitoutuu käymään vuoropuhelua 
unionin kansalaisten kanssa 
toimintalinjojensa tavoitteiden 
selventämiseksi ja tarjoaa näin 
konkreettisen esimerkin EU:n panoksesta 
kansalaistensa jokapäiväiseen elämään;

Or. en
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Tarkistus 99
Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Lausuntoluonnos
5 m kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 m. toivoo, että parlamentin osoittama 
henkilö voi olla tarkkailijajäsenenä EIP:n 
hallintoneuvostossa, jotta varmistetaan 
parempi tiedon ja tarpeiden välittyminen 
näiden kahden elimen välillä;

Or. en


