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LYHYET PERUSTELUT 

Komissio esitti InvestEU-ohjelman perustamista koskevan ehdotuksensa 6. kesäkuuta 2018. 

Komissio ehdottaa nykyisten rahoitusvälineiden ja erityisesti ESIR-rahaston pohjalta yhtä 

ainoaa rahastoa, joka perustuu 38 miljardin euron EU:n takuuseen ja jonka tarkoituksena on 

saada lisättyä julkista ja yksityistä rahoitusta lainojen, takausten, pääoman tai muiden 

markkinaperusteisten välineiden muodossa strategisille investoinneille, joilla tuetaan EU:n 

sisäisiä politiikkoja. InvestEU-rahaston käyttämisen helpottamiseksi siihen on liitetty 

InvestEU-neuvontakeskus ja InvestEU-portaali. 

InvestEU-rahasto on suunnattu neljälle politiikan alalle (nk. politiikkaikkunalle), joille on 

vahvistettu alustava investoitava määrä (komission päätöksellä määriä voidaan kasvattaa 

enintään 15 prosentilla) seuraavasti: 

1) kestävä infrastruktuuri (enintään 11,5 miljardia euroa)  

2) tutkimus, innovointi ja digitalisaatio (enintään 11,25 miljardia euroa)  

3) pk-yritykset (enintään 11,25 miljardia euroa) ja  

4) sosiaaliset investoinnit ja osaaminen (4 miljardia euroa).  

Valmistelijan esittämät tarkistukset koskevat yksinomaan ENVI-valiokunnan toimialaan 

kuuluvia asioita, kuten osallistumista ilmastotoimien valtavirtaistamiseen ja unionin 

tavoitteiden ja normien saavuttamiseen. Niinpä valmistelija ei ole jättänyt käsiteltäväksi 

tarkistuksia, jotka koskevat InvestEU-takuun hoitamista eikä ohjelman hallinnointia. Ne 

kuuluvat ECON- ja BUDG-valiokuntien toimialaan.  

Valmistelija pitää komission antamaa ehdotusta myönteisenä erityisesti sen vuoksi, että siinä 

keskitytään entistä enemmän kestävyyteen. InvestEU-ohjelmalla olisi varmistettava 

hankkeiden järjestelmällinen kestävyysarviointi. Komission olisi hyväksyttävä kaikkia 

ohjelman politiikkaikkunoita koskevia yksityiskohtaisia vähimmäisvaatimuksia kestävyydelle, 

aivan kuten on tehty ESIR-rahastosta myönnettävän EIP:n tuen tapauksessa. Tämä tarkoittaisi, 

että merkittävää unionin tukea saaville hankkeille olisi tehtävä kestävyysarviointi. 

Jotta noudatettaisiin ilmastotoimien valtavirtaistamista koskevaa Euroopan parlamentin kantaa 

ja edistettäisiin tavoitetta, joka koskee ilmastoon liittyvien menojen 30 prosentin osuutta koko 

EU:n talousarviosta, InvestEU-ohjelmalle olisi asetettava 35 prosentin yleinen tavoite. Olisi 

otettava käyttöön selkeät tukikelpoisuusperusteet ja luotettava ja läpinäkyvä 

seurantamenetelmä, jotka perustuvat EIP:n tähän tarkoitukseen käyttämiin ja kansainvälisissä 

rahoituslaitoksissa sovittuihin tukikelpoisuusperusteisiin.  

EU:n politiikkatavoitteisiin on panostettava nykyistä voimakkaammin, vaikka ESIR-rahastolla 

on vuodesta 2015 lähtien saatu käyttöön 335 miljardin lisäinvestoinnit EU:ssa, mikä on osaltaan 

edistänyt investointivajeen vähentämistä. InvestEU-ohjelmasta olisi tarkoitus tukea erityisesti 

sellaisia hankkeita, joilla on korkeampi riskiprofiili kuin markkinoilla ollaan yleensä valmiita 

hyväksymään ja jotka voivat edistää unionin vuoteen 2030 ulottuvien ilmasto- ja 

energiapolitiikan puitteissa esitettyjen tavoitteiden ja Pariisin sopimuksessa esitettyjen pitkän 

aikavälin tavoitteiden saavuttamista.  

Erityisesti vähähiilisiin teollisuushankkeisiin tarvitaan lisäinvestointeja, jotta EU:n teollisuuden 

hiilestä irtautumista voidaan nopeuttaa. Komission olisi näin ollen käytävä vuoropuhelua 

teollisuuden kanssa ja määriteltävä yhteistä etua koskevat teollisuushankkeet. Näiden 

hankkeiden mahdollisuuksia saada rahoitustukea EU:n eri välineistä olisi helpotettava.  
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Hiilidioksidipäästöjen vähentämistä koskevien tietojen olisi oltava saatavilla, jotta voimme 

ymmärtää InvestEU-ohjelman potentiaalin vähähiilisen talouden edistämisessä. 

Kelpoisuusperusteiden kynnysarvoihin olisi kuitenkin sovellettava varovaista lähestymistapaa, 

jotta asteittaista edistymistä ei estettäisi. Koska läpimurtoratkaisuja ei synny hetkessä, 

asteittaista edistystä olisi voitava tukea InvestEU-ohjelmalla uusien innovaatioiden 

edistämiseksi.  

Euroopan parlamentin osallistuminen ohjelman hallinnointiin olisi säilytettävä sellaisena kuin 

se on tällä hetkellä ESIR-rahaston yhteydessä. Näin ollen valmistelija ehdottaa, että parlamentti 

nimittää yhden riippumattoman asiantuntijan toteutuskumppaneiden edustajien kokoonpanossa 

toimivaan neuvottelukuntaan. 

TARKISTUKSET 

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 

vastaavia budjettivaliokuntaa ja talous- ja raha-asioiden valiokuntaa ottamaan huomioon 

seuraavat tarkistukset: 

 

Tarkistus  1 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 1 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(1) Vuonna 2016 infrastruktuuri-

investoinnit olivat unionissa 1,8 prosenttia 

suhteessa EU:n BKT:hen. Suhdeluku on 

noin 20 prosenttia pienempi kuin ennen 

maailmanlaajuista finanssikriisiä, sillä 

vuonna 2009 se oli 2,2 prosenttia. Vaikka 

on havaittavissa, että investointisuhde on 

unionissa elpymässä, se on edelleen 

pienempi kuin voitaisiin odottaa 

voimakkaalla elpymisjaksolla, eikä se riitä 

kompensoimaan vuosien ali-investoimista. 

Vielä tärkeämpää on se, että investointien 

nykyiset ja ennustetut tulevat määrät eivät 

kata niitä unionin rakenteellisia 

investointitarpeita, joita teknologinen 

muutos ja maailmanlaajuinen kilpailukyky 

edellyttävät, kuten investoinnit 

innovointiin, osaamiseen, infrastruktuuriin, 

pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, 

jäljempänä ’pk-yritykset’. Ne eivät 

myöskään kata tarvetta puuttua keskeisiin 

yhteiskunnallisiin haasteisiin, kuten 

(1) Vuonna 2016 infrastruktuuri-

investoinnit olivat unionissa 1,8 prosenttia 

suhteessa EU:n BKT:hen. Suhdeluku on 

noin 20 prosenttia pienempi kuin ennen 

maailmanlaajuista finanssikriisiä, sillä 

vuonna 2009 se oli 2,2 prosenttia. Vaikka 

on havaittavissa, että investointisuhde on 

unionissa elpymässä, se on edelleen 

pienempi kuin voitaisiin odottaa 

voimakkaalla elpymisjaksolla, eikä se riitä 

kompensoimaan vuosien ali-investoimista. 

Vielä tärkeämpää on se, että investointien 

nykyiset ja ennustetut tulevat määrät eivät 

kata niitä unionin rakenteellisia 

investointitarpeita, joita teknologinen 

muutos ja maailmanlaajuinen kilpailukyky 

edellyttävät, kuten investoinnit 

innovointiin, tutkimukseen, osaamiseen, 

infrastruktuuriin, pieniin ja keskisuuriin 

yrityksiin, jäljempänä ’pk-yritykset’, ja 

startup-yrityksiin. Ne eivät myöskään kata 

tarvetta puuttua keskeisiin 
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kestävyyteen tai väestön ikääntymiseen. 

Tämän vuoksi jatkuva tuki on tarpeen, jotta 

voidaan puuttua markkinoiden 

toimintapuutteisiin ja optimaalista 

heikompiin investointitilanteisiin, 

pienentää investointivajetta 

kohdesektoreilla ja saavuttaa unionin 

politiikkatavoitteet. 

yhteiskunnallisiin haasteisiin, kuten 

kestävyyteen tai väestön ikääntymiseen. 

Tämän vuoksi jatkuva tuki on tarpeen, jotta 

voidaan puuttua markkinoiden 

toimintapuutteisiin ja optimaalista 

heikompiin investointitilanteisiin, 

pienentää investointivajetta 

kohdesektoreilla ja saavuttaa unionin 

politiikkatavoitteet. 

 

Tarkistus  2 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (1 a) Eurooppa on riippuvaisempi 

tuontiresursseista kuin mikään muu alue 

maailmassa, ja monet resurssit loppuvat 

varsin pian. Euroopan kilpailukykyä 

voidaan parantaa tuntuvasti 

kasvattamalla resurssien taloudessa 

tuottamaa lisäarvoa ja edistämällä 

eurooppalaisista lähteistä peräisin olevien 

materiaalien kestävää tarjontaa. 

 

Tarkistus  3 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 3 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(3) Jotta voidaan saattaa sisämarkkinat 

valmiiksi ja edistää kestävää kasvua ja 

työllisyyttä, unionissa on viime vuosina 

laadittu useita kunnianhimoisia strategioita, 

kuten pääomamarkkinaunioni, digitaalisten 

sisämarkkinoiden strategia, puhdasta 

energiaa kaikille eurooppalaisille -

säädöspaketti, unionin kiertotaloutta 

koskeva toimintasuunnitelma, 

vähäpäästöisen liikkuvuuden strategia ja 

puolustus- ja avaruusalan strategia 

Euroopalle. InvestEU-rahaston tulisi 

hyödyntää ja lisätä näiden toisiaan 

(3) Jotta voidaan saattaa sisämarkkinat 

valmiiksi ja edistää kestävää kasvua ja 

työllisyyttä, unionissa on viime vuosina 

laadittu useita kunnianhimoisia strategioita, 

kuten pääomamarkkinaunioni, digitaalisten 

sisämarkkinoiden strategia, puhdasta 

energiaa kaikille eurooppalaisille -

säädöspaketti, unionin kiertotaloutta 

koskeva toimintasuunnitelma, Horisontti 

2020, vähäpäästöisen liikkuvuuden 

strategia ja puolustus- ja avaruusalan 

strategia Euroopalle. InvestEU-rahaston 

tulisi hyödyntää ja lisätä näiden toisiaan 
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vahvistavien strategioiden välistä synergiaa 

tukemalla investointeja ja rahoituksen 

saantia. 

vahvistavien strategioiden välistä synergiaa 

tukemalla investointeja ja rahoituksen 

saantia. 

 

Tarkistus  4 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 5 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(5) InvestEU-rahaston olisi osaltaan 

edistettävä unionin kilpailukykyä, myös 

innovoinnin ja digitalisaation alalla, 

unionin talouskasvun kestävyyttä, 

sosiaalista sopeutumiskykyä ja 

osallistavuutta sekä unionin 

pääomamarkkinoiden yhdentymistä, 

mukaan lukien ratkaisut, joilla puututaan 

niiden hajanaisuuteen ja monipuolistetaan 

unionin yritysten rahoituslähteitä. Tämän 

vuoksi InvestEU-rahastolla olisi tuettava 

teknisesti ja taloudellisesti 

toteuttamiskelpoisia hankkeita tarjoamalla 

kehys unionin talousarviotakuulla ja 

toteutuskumppanien osoittamilla 

rahoitusosuuksilla tuettavien vieraan 

pääoman ehtoisten välineiden, 

riskinjakovälineiden ja oman pääoman 

ehtoisten välineiden käytölle. InvestEU-

rahaston olisi perustuttava kysyntään, ja 

samalla sen toiminnan olisi keskityttävä 

unionin politiikkatavoitteiden 

saavuttamiseen. 

(5) InvestEU-rahaston olisi osaltaan 

edistettävä unionin kilpailukykyä, myös 

innovoinnin, kiertotalouteen siirtymisen ja 

digitalisaation alalla, teknologista 

huippuosaamista, unionin talouskasvun 

kestävyyttä, sosiaalista sopeutumiskykyä ja 

osallistavuutta sekä unionin 

pääomamarkkinoiden yhdentymistä, 

mukaan lukien ratkaisut, joilla puututaan 

niiden hajanaisuuteen ja monipuolistetaan 

unionin yritysten rahoituslähteitä. Tämän 

vuoksi InvestEU-rahastolla olisi tuettava 

teknisesti ja taloudellisesti 

toteuttamiskelpoisia hankkeita tarjoamalla 

kehys unionin talousarviotakuulla ja 

toteutuskumppanien osoittamilla 

rahoitusosuuksilla tuettavien vieraan 

pääoman ehtoisten välineiden, 

riskinjakovälineiden ja oman pääoman 

ehtoisten välineiden käytölle. InvestEU-

rahaston olisi oltava hyvin esillä ja 

perustuttava kysyntään, ja samalla sen 

toiminnan olisi keskityttävä unionin 

politiikkatavoitteiden saavuttamiseen. 

 

Tarkistus  5 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(6) InvestEU-rahaston olisi tuettava 

kasvua, investointeja ja työllisyyttä 

edistäviä investointeja aineelliseen ja 

aineettomaan omaisuuteen ja siten osaltaan 

(6) InvestEU-rahaston olisi tuettava 

resurssitehokkuutta, vihreää ja kestävää 

kasvua, investointeja, työllisyyttä ja 

kestävyyttä edistäviä investointeja 
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lisättävä hyvinvointia ja vaikutettava 

oikeudenmukaisempaan tulonjakoon 

unionissa. InvestEU-rahaston tuella olisi 

täydennettävä avustuksina myönnettävää 

unionin tukea. 

aineelliseen ja aineettomaan omaisuuteen 

ja siten osaltaan lisättävä hyvinvointia ja 

vaikutettava oikeudenmukaisempaan 

tulonjakoon unionissa. InvestEU-rahaston 

tuella olisi täydennettävä avustuksina 

myönnettävää unionin tukea. 

 

Tarkistus  6 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 7 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(7) Unioni on hyväksynyt tavoitteet, 

jotka on asetettu Yhdistyneiden 

kansakuntien kestävän kehityksen 

ohjelmassa (Agenda 2030) ja siihen 

kuuluvissa kestävän kehityksen 

tavoitteissa, Pariisin sopimuksessa vuonna 

2015 ja Sendain kehyksessä 

katastrofiriskien vähentämiseksi 2015–

2030. Jotta saavutetaan sovitut tavoitteet, ja 

myös unionin ympäristöpolitiikan 

tavoitteet, kestävään kehitykseen tähtääviä 

toimia on tehostettava huomattavasti. 

Tämän vuoksi kestävän kehityksen 

periaatteilla tulisi olla keskeinen sija 

InvestEU-rahaston toiminnassa. 

(7) Unioni on hyväksynyt tavoitteet, 

jotka on asetettu Yhdistyneiden 

kansakuntien kestävän kehityksen 

ohjelmassa (Agenda 2030) ja siihen 

kuuluvissa kestävän kehityksen 

tavoitteissa, Pariisin sopimuksessa vuonna 

2015 ja Sendain kehyksessä 

katastrofiriskien vähentämiseksi 2015–

2030. Jotta saavutetaan sovitut tavoitteet, ja 

myös unionin ympäristöpolitiikan 

tavoitteet, kestävään kehitykseen tähtääviä 

toimia on tehostettava huomattavasti ja 

ympäristölle haitalliset tuet olisi 

poistettava asteittain käytöstä. Tämän 

vuoksi kestävän kehityksen periaatteiden 

on oltava InvestEU-rahaston toiminnan 

perusta. 

 

Kompromissitarkistus7 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 9 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(9) Koska on tärkeää torjua 

ilmastonmuutosta Pariisin sopimuksen 

täytäntöönpanoa koskevien unionin 

sitoumusten ja Yhdistyneiden kansakuntien 

kestävän kehityksen tavoitteiden 

mukaisesti, InvestEU-ohjelmalla edistetään 

ilmastotoimien valtavirtaistamista ja sen 

yleisen tavoitteen saavuttamista, että 

(9) Koska on tärkeää torjua 

ilmastonmuutosta Pariisin sopimuksen 

täytäntöönpanoa koskevien unionin 

sitoumusten ja Yhdistyneiden kansakuntien 

kestävän kehityksen tavoitteiden 

mukaisesti, InvestEU-ohjelmalla edistetään 

ilmastotoimien valtavirtaistamista ja sen 

yleisen tavoitteen saavuttamista, että 



 

PE627.571v02-00 8/39 AD\1168940FI.docx 

FI 

unionin talousarviomenoista 25 prosentilla 

tuetaan ilmastotavoitteita. 

Ilmastotavoitteiden rahoitukseen 

osoitettavan osuuden odotetaan olevan 30 

prosenttia InvestEU-ohjelman 

kokonaismäärärahoista. Ilmastotoimia 

yksilöidään InvestEU-ohjelman 

valmistelun ja toteutuksen yhteydessä, ja 

niitä arvioidaan uudelleen asiaa koskevien 

arviointien ja tarkasteluprosessien 

yhteydessä. 

unionin talousarviomenoista 30 prosentilla 

tuetaan ilmastotavoitteita. 

Ilmastotavoitteiden rahoitukseen 

osoitettavan osuuden olisi oltava 

40 prosenttia InvestEU-ohjelman 

kokonaismäärärahoista. Ilmastotoimia 

yksilöidään InvestEU-ohjelman 

valmistelun ja toteutuksen yhteydessä, ja 

niitä arvioidaan uudelleen asiaa koskevien 

arviointien ja tarkasteluprosessien 

yhteydessä. 

 

Kompromissitarkistus8 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 10 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(10) InvestEU-rahaston vaikutusta 

ilmastotavoitteen saavuttamiseen seurataan 

EU:n ilmastoseurantajärjestelmän avulla, 

jonka komissio on kehittänyt yhteistyössä 

toteutuskumppanien kanssa, ja käyttäen 

asianmukaisella tavalla [kestävää 

sijoittamista helpottavasta kehyksestä 

annetussa asetuksessa14] vahvistettuja 

kriteerejä, joiden avulla määritetään, onko 

taloudellinen toiminta ympäristön 

kannalta kestävää. 

(10) InvestEU-rahaston vaikutusta 

ilmastotavoitteen saavuttamiseen seurataan 

seurantajärjestelmän avulla, jonka 

komissio on kehittänyt delegoiduilla 

säädöksillä yhteistyössä 

toteutuskumppanien kanssa, ja käyttäen 

asianmukaisella tavalla [kestävää 

sijoittamista helpottavasta kehyksestä 

annetussa asetuksessa14] vahvistettuja 

kriteerejä, joiden avulla määritetään, onko 

taloudellisella toiminnalla erityisiä 

hillitsemisvaikutuksia tai edistääkö 
toiminta ilmastonmuutokseen 

sopeutumista.  

__________________ __________________ 

14 COM(2018) 353. 14 COM(2018)353. 

 

Tarkistus  9 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 11 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(11) Maailman talousfoorumin 

maailmanlaajuisista riskeistä vuonna 2018 

julkaiseman raportin mukaan viisi 

(11) Maailman talousfoorumin 

maailmanlaajuisista riskeistä vuonna 2018 

julkaiseman raportin mukaan viisi 
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kymmenestä kaikkein merkittävimmästä 

maailmantaloutta uhkaavasta riskistä liittyy 

ympäristöön. Näihin riskeihin kuuluvat 

ilman, maaperän ja veden saastuminen, 

äärimmäiset sääilmiöt, biologisen 

monimuotoisuuden häviäminen ja 

epäonnistuminen ilmastonmuutoksen 

hillitsemisessä ja siihen sopeutumisessa. 

Ympäristöpolitiikan periaatteet ovat kiinteä 

osa perussopimuksia ja monia unionin 

politiikan aloja. Sen vuoksi 

ympäristötavoitteiden valtavirtaistamista 

olisi edistettävä InvestEU-rahastosta 

tuettavissa toimissa. Ympäristönsuojelu ja 

siihen liittyvien riskien ehkäisy ja hallinta 

olisi sisällytettävä investointien 

valmisteluun ja toteutukseen. EU:n olisi 

myös seurattava biologisen 

monimuotoisuuden ja ilman saastumisen 

valvontaan liittyviä menojaan, jotta 

voidaan täyttää biologista 

monimuotoisuutta koskevan 

yleissopimuksen ja Euroopan parlamentin 

ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/228415 

raportointivelvollisuudet. Ympäristön 

kannalta kestäviin tavoitteisiin 

kohdistettuja investointeja olisi sen vuoksi 

seurattava käyttämällä yhteisiä 

menetelmiä, jotka ovat johdonmukaisia 

ilmaston, biologisen monimuotoisuuden ja 

ilman saastumisen hallintaan sovellettavien 

muiden unionin ohjelmien kanssa. Näin 

voidaan arvioida sellaisten investointien 

yksin ja yhdessä muiden kanssa 

aikaansaamia vaikutuksia, joita tehdään 

luontopääoman keskeisiin 

komponentteihin, kuten ilma, vesi, 

maaperä ja biologinen monimuotoisuus. 

kymmenestä kaikkein merkittävimmästä 

maailmantaloutta uhkaavasta riskistä liittyy 

ympäristöön. Näihin riskeihin kuuluvat 

ilman, maaperän ja veden saastuminen, 

äärimmäiset sääilmiöt, biologisen 

monimuotoisuuden häviäminen ja 

epäonnistuminen ilmastonmuutoksen 

hillitsemisessä ja siihen sopeutumisessa. 

Kestämätön resurssien käyttö on näiden 

ympäristöriskien perimmäinen syy. 
Ympäristöpolitiikan periaatteet ovat kiinteä 

osa perussopimuksia ja monia unionin 

politiikan aloja. Sen vuoksi 

ympäristötavoitteiden valtavirtaistamista 

olisi edistettävä InvestEU-rahastosta 

tuettavissa toimissa. Ympäristönsuojelu ja 

siihen liittyvien riskien ehkäisy ja hallinta 

olisi sisällytettävä investointien 

valmisteluun ja toteutukseen. EU:n olisi 

myös seurattava biologisen 

monimuotoisuuden ja ilman saastumisen 

valvontaan liittyviä menojaan, jotta 

voidaan täyttää biologista 

monimuotoisuutta koskevan 

yleissopimuksen ja Euroopan parlamentin 

ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/228415 

raportointivelvollisuudet. Ympäristön 

kannalta kestäviin tavoitteisiin 

kohdistettuja investointeja olisi sen vuoksi 

seurattava käyttämällä yhteisiä 

menetelmiä, jotka ovat johdonmukaisia 

ilmaston, biologisen monimuotoisuuden ja 

ilman saastumisen hallintaan sovellettavien 

muiden unionin ohjelmien kanssa. Näin 

voidaan arvioida sellaisten investointien 

yksin ja yhdessä muiden kanssa 

aikaansaamia vaikutuksia, joita tehdään 

luontopääoman keskeisiin 

komponentteihin, kuten ilma, vesi, 

maaperä ja biologinen monimuotoisuus. 

_________________ _________________ 

15 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi (EU) 2016/2284, annettu 14 

päivänä joulukuuta 2016, tiettyjen ilman 

epäpuhtauksien kansallisten päästöjen 

vähentämisestä, direktiivin 2003/35/EY 

muuttamisesta sekä direktiivin 2001/81/EY 

kumoamisesta (EUVL L 344, 17.12.2016, 

15 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi (EU) 2016/2284, annettu 14 

päivänä joulukuuta 2016, tiettyjen ilman 

epäpuhtauksien kansallisten päästöjen 

vähentämisestä, direktiivin 2003/35/EY 

muuttamisesta sekä direktiivin 2001/81/EY 

kumoamisesta (EUVL L 344, 17.12.2016, 
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s. 1). s. 1). 

 

Tarkistus  10 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 12 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(12) Näin voidaan arvioida sellaisten 

investointien yksin ja yhdessä muiden 

kanssa aikaansaamia vaikutuksia, joita 

tehdään luontopääoman keskeisiin 

komponentteihin, kuten ilma, vesi, 

maaperä ja biologinen monimuotoisuus. 

Merkittävää unionin tukea saaville 

investointihankkeille, erityisesti 

infrastruktuurialalla, olisi tehtävä 

komission ja InvestEU-ohjelman 

toteutuskumppaneiden yhteistyössä 

laatiman ohjeistuksen mukainen 

kestävyysarviointi, jossa käytetään 

asianmukaisella tavalla [kestävää 

sijoittamista helpottavasta kehyksestä 

annetussa asetuksessa] vahvistettuja 

kriteerejä, joilla määritetään, onko 

taloudellinen toiminta ympäristön kannalta 

kestävää, ja joka on linjassa muita unionin 

ohjelmia varten laaditun ohjeistuksen 

kanssa. Tämän ohjeistuksen pitäisi sisältää 

asianmukaiset määräykset, joilla vältetään 

tarpeetonta hallinnollista rasitetta. 

(12) Kaikille unionin tukea saaville 

investointihankkeille olisi tehtävä 

komission ja InvestEU-ohjelman 

toteutuskumppaneiden yhteistyössä 

laatiman investoinnin koon ja tyypin 

huomioon ottavan ohjeistuksen mukainen 

kestävyysarviointi, jossa käytetään 

asianmukaisella tavalla [kestävää 

sijoittamista helpottavasta kehyksestä 

annetussa asetuksessa] vahvistettuja 

kriteerejä, joilla määritetään, onko 

taloudellinen toiminta ympäristön kannalta 

kestävää, ja joka on linjassa muita unionin 

ohjelmia varten laaditun ohjeistuksen 

kanssa. Tämän ohjeistuksen pitäisi sisältää 

asianmukaiset määräykset, joilla vältetään 

tarpeetonta hallinnollista rasitetta. 

 

Tarkistus  11 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (12 a) EIP:n ympäristö- ja 

sosiaalikäytäntöjen käsikirja, jossa 

esitetään EIP:n ympäristö- ja 

sosiaalipoliittisista periaatteista ja 

normeista antamaan lausuntoon 

sisältyvien politiikkojen ja periaatteiden 

toiminnallinen soveltaminen, voisi olla 
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lähtökohtana sille, miten ympäristö- ja 

sosiaalisen kestävyyden arviointi 

määritetään ja pannaan täytäntöön, jotta 

voidaan varmistaa, että kaikki 

rahoitustoimet ovat johdonmukaisia 

ympäristö- ja sosiaalinormien kanssa. 

 

Tarkistus  12 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 13 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(13) Infrastruktuuri-investointien 

vähäinen määrä unionissa finanssikriisin 

aikana heikensi unionin kykyä edistää 

kestävää kasvua, kilpailukykyä ja 

lähentymistä. Mittavat investoinnit 

eurooppalaiseen infrastruktuuriin ovat 

keskeisiä, jotta unioni voi saavuttaa 

kestävyyttä koskevat tavoitteensa, vuoden 

2030 energia- ja ilmastotavoitteet mukaan 

lukien. Tämän vuoksi InvestEU-rahaston 

tuki olisi kohdennettava investoinneille 

liikenteeseen, energiaan, 

energiatehokkuus ja uusiutuva energia 

mukaan lukien, ympäristöön, 

ilmastotoimiin sekä meriliikenteen 

infrastruktuuriin ja digitaaliseen 

infrastruktuuriin. Unionin rahoitustuen 

vaikutuksen ja lisäarvon maksimoimiseksi 

olisi aiheellista edistää yksinkertaistettua 

investointiprosessia, joka mahdollistaa 

hankejatkumon näkyvyyden ja 

asiaankuuluvien unionin ohjelmien välisen 

yhdenmukaisuuden. Turvallisuusuhkien 

takia unionin tukea saavissa 

investointihankkeissa olisi otettava 

huomioon periaatteet, joilla kansalaisia 

suojellaan julkisissa tiloissa. Näin 

voitaisiin täydentää muiden unionin 

rahastojen, kuten Euroopan 

aluekehitysrahaston, toimia, joilla tuetaan 

julkisiin tiloihin, liikenteeseen, energiaan 

ja muihin kriittisiin infrastruktuureihin 

tehtävien investointien 

(13) Infrastruktuuri-investointien 

vähäinen määrä unionissa finanssikriisin 

aikana heikensi unionin kykyä edistää 

kestävää kasvua, kilpailukykyä ja 

lähentymistä. Mittavat investoinnit 

eurooppalaiseen infrastruktuuriin ovat 

keskeisiä, jotta voidaan saavuttaa unionin 

ja sen jäsenvaltioiden asettamat 

kestävyyttä koskevat tavoitteet, mukaan 

lukien vuoden 2030 energia- ja 

ilmastotavoitteet ja Pariisin sopimuksessa 

hyväksytyt tavoitteet. Tämän vuoksi 

InvestEU-rahaston tuki olisi kohdennettava 

investoinneille puhtaaseen liikenteeseen, 

energiaan, erityisesti energiatehokkuuteen 

ja uusiutuvaan energiaan, ympäristöön, 

ilmastotoimiin sekä meriliikenteen 

infrastruktuuriin ja digitaaliseen 

infrastruktuuriin, kiinnittäen erityistä 

huomiota välttämättömiin 

infrastruktuuri-investointeihin ja 

sosiaalisiin investointeihin, jotka liittyvät 

siirtymäalueiden muutokseen. Tässä 

yhteydessä olisi pyrittävä myös löytämään 

mahdollisimman paljon synergiaa 

alueellisten ja kansallisten poliittisten 

tavoitteiden, kuten asbestin poistamista 

katoista, kodeista ja maaperästä koskevan 

tavoitteen, kanssa. Unionin rahoitustuen 

vaikutuksen ja lisäarvon maksimoimiseksi 

olisi aiheellista edistää yksinkertaistettua 

investointiprosessia, joka mahdollistaa 

hankejatkumon näkyvyyden ja 

asiaankuuluvien unionin ohjelmien välisen 



 

PE627.571v02-00 12/39 AD\1168940FI.docx 

FI 

turvallisuusnäkökohtia. yhdenmukaisuuden. Turvallisuusuhkien 

takia unionin tukea saavissa 

investointihankkeissa olisi otettava 

huomioon periaatteet, joilla kansalaisia 

suojellaan julkisissa tiloissa. Näin 

voitaisiin täydentää muiden unionin 

rahastojen, kuten Euroopan 

aluekehitysrahaston, toimia, joilla tuetaan 

julkisiin tiloihin, liikenteeseen, energiaan 

ja muihin kriittisiin infrastruktuureihin 

tehtävien investointien 

turvallisuusnäkökohtia. 

 

Tarkistus  13 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 14 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(14) Vaikka investointien 

kokonaismäärä unionissa on kasvamassa, 

investoinnit riskialttiimpaan toimintaan, 

kuten tutkimukseen ja innovointiin, ovat 

edelleen riittämättömiä. Tästä seuraava ali-

investoiminen tutkimukseen ja innovointiin 

vahingoittaa unionin teollisuuden ja 

talouden kilpailukykyä ja sen kansalaisten 

hyvinvointia. InvestEU-rahaston tulisi 

tarjota asianmukaisia rahoitustuotteita 

kattamaan innovointisyklin eri vaiheet ja 

monenlaiset sidosryhmät, jotta 

mahdollistetaan ratkaisujen kehittäminen ja 

käyttöönotto kaupallisessa mittakaavassa 

unionissa, jotta ne olisivat kilpailukykyisiä 

maailmanmarkkinoilla. 

(14) Vaikka investointien 

kokonaismäärä unionissa on kasvamassa, 

investoinnit riskialttiimpaan toimintaan, 

kuten tutkimukseen ja innovointiin, ovat 

edelleen riittämättömiä. Tästä seuraava ali-

investoiminen tutkimukseen ja innovointiin 

vahingoittaa unionin teollisuuden ja 

talouden kilpailukykyä, sen kansalaisten 

hyvinvointia sekä energia- ja 

ilmastotavoitteiden saavuttamista. 

InvestEU-rahaston tulisi tarjota 

asianmukaisia rahoitustuotteita kattamaan 

innovointisyklin eri vaiheet ja monenlaiset 

sidosryhmät, jotta mahdollistetaan 

ratkaisujen kehittäminen ja käyttöönotto 

kaupallisessa mittakaavassa unionissa, jotta 

ne olisivat kilpailukykyisiä 

maailmanmarkkinoilla. 

 

Tarkistus  14 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 15 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(15) Investoiminen (15) Investoiminen 
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digitalisaatiokehitykseen ja hyödyn 

jakaminen kaikille unionin kansalaisille ja 

yrityksille edellyttää kiireellisesti 

merkittäviä toimia. Digitaalisten 

sisämarkkinoiden strategian vahvan 

politiikkakehyksen rinnalle olisi nyt 

tuotava yhtä kunnianhimoiset investoinnit, 

myös tekoälyyn. 

digitalisaatiokehitykseen ja hyödyn 

jakaminen kaikille unionin kansalaisille ja 

yrityksille edellyttää kiireellisesti 

merkittäviä toimia kaupunki- ja 

maaseutualueilla. Digitaalisten 

sisämarkkinoiden strategian vahvan 

politiikkakehyksen rinnalle olisi nyt 

tuotava yhtä kunnianhimoiset investoinnit, 

myös tekoälyyn. 

 

Tarkistus  15 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 16 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(16) Pk-yrityksillä on keskeinen asema 

unionissa. Niiden on kuitenkin vaikeaa 

saada rahoitusta suureksi koetun riskin ja 

riittävien vakuuksien puuttumisen vuoksi. 

Lisää haasteita aiheuttaa myös se, että pk-

yritysten on pysyttävä kilpailukykyisinä ja 

oltava mukana digitalisaatiossa, 

kansainvälistymisessä, 

innovointitoiminnassa ja työvoiman 

osaamisen kehittämisessä. Verrattuna 

suurempiin yrityksiin niillä on lisäksi 

käytössään rajallisemmat rahoituslähteet: 

ne eivät tavallisesti laske liikkeeseen 

joukkovelkakirjoja, ja niillä on vain 

rajoitettu mahdollisuus hyödyntää 

arvopaperipörssiä tai suuria 

institutionaalisia sijoittajia. Rahoituksen 

saanti on vielä haasteellisempaa niille pk-

yrityksille, joiden toiminta keskittyy 

aineettomiin hyödykkeisiin. Pk-yritykset 

ovat unionissa vahvasti riippuvaisia 

pankeista ja velkarahoituksesta, jota 

saadaan sekkiluottojen, pankkilainojen tai 

leasing-järjestelyjen kautta. Edellä 

mainittuja haasteita kohtaavien pk-

yritysten tukeminen ja monipuolisempien 

rahoituslähteiden tarjoaminen on tarpeen, 

jotta voidaan lisätä pk-yritysten 

mahdollisuuksia saada rahoitusta 

perustamis-, kasvu- ja kehitysvaiheessa, 

parantaa niiden kykyä selvitä talouden 

(16) Pk-yrityksillä on keskeinen asema 

unionissa. Niiden on kuitenkin vaikeaa 

saada rahoitusta suureksi koetun riskin ja 

riittävien vakuuksien puuttumisen vuoksi. 

Lisää haasteita aiheuttaa myös se, että pk-

yritysten on pysyttävä kilpailukykyisinä ja 

oltava mukana digitalisaatiossa, 

kansainvälistymisessä, 

innovointitoiminnassa ja työvoiman 

osaamisen kehittämisessä. Verrattuna 

suurempiin yrityksiin niillä on lisäksi 

käytössään rajallisemmat rahoituslähteet: 

ne eivät tavallisesti laske liikkeeseen 

joukkovelkakirjoja, ja niillä on vain 

rajoitettu mahdollisuus hyödyntää 

arvopaperipörssiä tai suuria 

institutionaalisia sijoittajia. Rahoituksen 

saanti on vielä haasteellisempaa niille pk-

yrityksille, joiden toiminta keskittyy 

aineettomiin hyödykkeisiin. Pk-yritykset 

ovat unionissa vahvasti riippuvaisia 

pankeista ja velkarahoituksesta, jota 

saadaan sekkiluottojen, pankkilainojen tai 

leasing-järjestelyjen kautta. Edellä 

mainittuja haasteita kohtaavien pk-

yritysten tukeminen yksinkertaistamalla 

niiden rahoituksen saantia ja tarjoamalla 

monipuolisempia rahoituslähteitä on 

tarpeen, jotta voidaan lisätä pk-yritysten 

mahdollisuuksia saada rahoitusta 

perustamis-, kasvu- ja kehitysvaiheessa, 
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taantumasta ja lisätä talouden ja 

rahoitusjärjestelmän häiriönsietokykyä 

talouden taantuman tai häiriöiden 

tapauksessa. Näin myös täydennetään 

pääomamarkkinaunionin yhteydessä jo 

toteutettuja aloitteita. InvestEU-rahaston 

olisi mahdollistettava keskittyminen 

kohdennetumpiin rahoitustuotteisiin. 

parantaa niiden kykyä selvitä talouden 

taantumasta ja lisätä talouden ja 

rahoitusjärjestelmän häiriönsietokykyä 

talouden taantuman tai häiriöiden 

tapauksessa. Näin myös täydennetään 

pääomamarkkinaunionin yhteydessä jo 

toteutettuja aloitteita. COSMEn ja 

Horisontti 2020:n kaltaiset ohjelmat ovat 

olleet merkittäviä pk-yrityksille siinä 

mielessä, että ne ovat helpottaneet 

rahoituksen saantia niiden elinkaaren 

kaikissa vaiheissa. Tätä on lisännyt myös 

ESIR, jota pk-yritykset ovat pystyneet 

käyttämään nopeasti. InvestEU-rahaston 

olisi mahdollistettava keskittyminen 

kohdennetumpiin rahoitustuotteisiin. 

 

Tarkistus  16 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 21 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(21) InvestEU-rahaston olisi oltava 

avoin rahoitusosuuksille kolmansista 

maista, jotka ovat Euroopan 

vapaakauppaliiton jäsenmaita, unioniin 

liittymässä olevia maita, ehdokkaita ja 

mahdollisia ehdokkaita sekä Euroopan 

naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvia maita 

ja muita maita, unionin ja kyseisten maiden 

välillä vahvistetuin ehdoin. Tämän pitäisi 

mahdollistaa yhteistyön jatkaminen 

asianomaisten maiden kanssa erityisesti 

tutkimuksen ja innovoinnin alalla sekä pk-

yritysten osalta. 

(21) InvestEU-rahaston olisi oltava 

avoin rahoitusosuuksille kolmansista 

maista, joihin sovelletaan samoja sääntöjä 

ja asetuksia ja jotka ovat Euroopan 

vapaakauppaliiton jäsenmaita, unioniin 

liittymässä olevia maita, ehdokkaita ja 

mahdollisia ehdokkaita sekä Euroopan 

naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvia maita 

ja muita maita, unionin ja kyseisten maiden 

välillä vahvistetuin ehdoin. Tämän pitäisi 

mahdollistaa yhteistyön jatkaminen 

asianomaisten maiden kanssa erityisesti 

tutkimuksen ja innovoinnin alalla sekä pk-

yritysten osalta. 

 

Tarkistus  17 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 28 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(28) Riippumattomista asiantuntijoista (28) Riippumattomista asiantuntijoista 
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koostuvan investointikomitean olisi 

esitettävä päätelmänsä tuen myöntämisestä 

EU:n takuuna rahoitus- ja 

investointitoimille, jotka täyttävät 

tukikelpoisuusvaatimukset, ja näin 

tarjottava ulkopuolista asiantuntemusta 

hankkeisiin liittyvien investointien 

arvioinnissa. Investointikomitealla tulisi 

olla eri kokoonpanoja, joilla katetaan 

mahdollisimman hyvin eri politiikan alat ja 

sektorit. 

koostuvan investointikomitean olisi 

esitettävä päätelmänsä tuen myöntämisestä 

EU:n takuuna rahoitus- ja 

investointitoimille, jotka täyttävät 

tukikelpoisuusvaatimukset, ja näin 

tarjottava ulkopuolista asiantuntemusta 

hankkeisiin liittyvien investointien 

arvioinnissa. Investointikomitealla tulisi 

olla eri kokoonpanoja, joilla katetaan 

mahdollisimman hyvin eri politiikan alat ja 

sektorit, ja eri kokoonpanoissa olisi aina 

oltava asiantuntijoita vähähiiliseen 

talouteen siirtymisen alalta. 

Investointikomiteassa olisi oltava myös 

kansalaisyhteiskunnan edustajia. 

 

Tarkistus  18 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 29 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(29) Valitessaan toteutuskumppaneita 

InvestEU-rahaston käyttöön komission 

olisi otettava huomioon vastapuolen kyky 

saavuttaa InvestEU-rahaston tavoitteet ja 

osallistua omilla varoillaan, jotta voidaan 

varmistaa riittävä maantieteellinen 

kattavuus ja monipuolisuus, houkutella 

yksityisiä sijoittajia ja hajauttaa riskejä 

riittävästi sekä tarjota uusia ratkaisuja, 

joilla puututaan markkinoiden 

toimintapuutteisiin ja optimaalista 

heikompiin investointitilanteisiin. Kun 

otetaan huomioon Euroopan 

investointipankkiryhmän, jäljempänä ’EIP-

ryhmä’, asema perussopimusten nojalla, 

sen valmiudet toimia kaikissa 

jäsenvaltioissa ja nykyisistä 

rahoitusvälineistä ja ESIR-rahastosta 

saadut kokemukset, sen tulisi pysyä 

InvestEU-rahaston EU-osiossa 

etuoikeutettuna toteutuskumppanina. EIP-

ryhmän lisäksi kansallisten 

kehityspankkien tai -laitosten olisi voitava 

tarjota täydentävää 

rahoitustuotevalikoimaa, sillä niiden 

(29) Valitessaan toteutuskumppaneita 

InvestEU-rahaston käyttöön komission 

olisi otettava huomioon vastapuolen kyky 

saavuttaa InvestEU-rahaston tavoitteet ja 

osallistua omilla varoillaan, jotta voidaan 

varmistaa riittävä maantieteellinen 

kattavuus ja monipuolisuus, houkutella 

yksityisiä sijoittajia ja hajauttaa riskejä 

riittävästi sekä tarjota uusia ratkaisuja, 

joilla puututaan markkinoiden 

toimintapuutteisiin ja optimaalista 

heikompiin investointitilanteisiin. Kun 

otetaan huomioon Euroopan 

investointipankkiryhmän, jäljempänä ’EIP-

ryhmä’, asema perussopimusten nojalla, 

sen valmiudet toimia kaikissa 

jäsenvaltioissa ja nykyisistä 

rahoitusvälineistä ja ESIR-rahastosta 

saadut kokemukset, sen tulisi pysyä 

InvestEU-rahaston EU-osiossa 

etuoikeutettuna toteutuskumppanina. EIP-

ryhmän lisäksi kansallisten tai alueellisten 

kehityspankkien tai -laitosten olisi voitava 

tarjota täydentävää 

rahoitustuotevalikoimaa, sillä niiden 
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kokemuksesta ja valmiuksista alueellisella 

tasolla voisi olla hyötyä julkisten varojen 

vaikutuksen maksimoimisessa unionin 

alueella. Lisäksi toteutuskumppaneina 

pitäisi voida olla muita kansainvälisiä 

rahoituslaitoksia, erityisesti jos ne tarjoavat 

suhteellisina etuina erityisasiantuntemusta 

ja -kokemusta tietyissä jäsenvaltioissa. 

Myös muiden yhteisöjen, jotka täyttävät 

varainhoitoasetuksessa asetetut 

vaatimukset, tulisi voida toimia 

toteutuskumppaneina. 

kokemuksesta ja valmiuksista alueellisella 

tasolla voisi olla hyötyä julkisten varojen 

vaikutuksen maksimoimisessa unionin 

alueella. Lisäksi toteutuskumppaneina 

pitäisi voida olla muita kansainvälisiä 

rahoituslaitoksia, erityisesti jos ne tarjoavat 

suhteellisina etuina erityisasiantuntemusta 

ja -kokemusta tietyissä jäsenvaltioissa. 

Myös muiden yhteisöjen, jotka täyttävät 

varainhoitoasetuksessa asetetut 

vaatimukset, tulisi voida toimia 

toteutuskumppaneina. 

 

Tarkistus  19 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 44 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(44) Kolmannet maat, jotka ovat 

Euroopan talousalueen (ETA) jäseniä, 

voivat osallistua unionin ohjelmiin ETA-

sopimukseen perustuvan yhteistyön 

puitteissa; ETA-sopimuksessa määrätään 

ohjelmien täytäntöönpanosta kyseisen 

sopimuksen mukaisesti tehtävällä 

päätöksellä. Myös muut kolmannet maat 

voivat osallistua muiden säädösten nojalla. 

Tähän asetukseen olisi sisällytettävä 

erityissäännös, jolla vastuullisille tulojen ja 

menojen hyväksyjille, Euroopan 

petostentorjuntavirastolle (OLAF) ja 

Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle 

myönnetään tarvittavat valtuudet, jotta ne 

voivat käyttää toimivaltaansa kattavasti. 

(44) Kolmannet maat, joihin sovelletaan 

kaikkia yksittäisten ohjelmien sääntöjä ja 

asetuksia ja jotka ovat Euroopan 

talousalueen (ETA) jäseniä, voivat 

osallistua unionin ohjelmiin ETA-

sopimukseen perustuvan yhteistyön 

puitteissa; ETA-sopimuksessa määrätään 

ohjelmien täytäntöönpanosta kyseisen 

sopimuksen mukaisesti tehtävällä 

päätöksellä. Myös muut kolmannet maat 

voivat osallistua muiden säädösten nojalla. 

Tähän asetukseen olisi sisällytettävä 

erityissäännös, jolla vastuullisille tulojen ja 

menojen hyväksyjille, Euroopan 

petostentorjuntavirastolle (OLAF) ja 

Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle 

myönnetään tarvittavat valtuudet, jotta ne 

voivat käyttää toimivaltaansa kattavasti. 

 

Tarkistus  20 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 46 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(46) Jotta tämän asetuksen tiettyjä muita (46) Jotta tämän asetuksen tiettyjä muita 



 

AD\1168940FI.docx 17/39 PE627.571v02-00 

 FI 

kuin keskeisiä osia voidaan täydentää 

investointisuuntaviivoilla, joita rahoitus- ja 

investointitoimissa olisi noudatettava, ja 

helpottaa tulosindikaattoreiden nopeaa ja 

joustavaa hyväksymistä sekä muuttaa 

rahoitusastetta, komissiolle olisi siirrettävä 

valta antaa SEUT-sopimuksen 290 artiklan 

mukaisesti säädöksiä eri politiikka-

ikkunoiden rahoitus- ja investointitoimia 

koskevien investointisuuntaviivojen 

laatimisesta sekä tämän asetuksen liitteen 

III muuttamisesta indikaattoreiden 

tarkistamiseksi tai täydentämiseksi ja 

rahoitusosuuden muuttamiseksi. On 

erityisen tärkeää, että komissio asiaa 

valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 

kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että 

nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta 

lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 

2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden 

mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti 

varmistaa tasavertainen osallistuminen 

delegoitujen säädösten valmisteluun, 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan 

kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus 

osallistua komission asiantuntijaryhmien 

kokouksiin, joissa valmistellaan 

delegoituja säädöksiä. 

kuin keskeisiä osia voidaan täydentää 

ohjeistuksella siitä, miten rahoitusta 

pyytävien hankkeiden toteuttajien olisi 

toimitettava riittävät tiedot rahoitus- ja 

investointitoimien ilmasto-, ympäristö- ja 

sosiaalisen kestävyyden varmistamisesta, 

ja investointisuuntaviivoilla, joita rahoitus- 

ja investointitoimissa olisi noudatettava, ja 

helpottaa tulosindikaattoreiden nopeaa ja 

joustavaa hyväksymistä sekä muuttaa 

rahoitusastetta, komissiolle olisi siirrettävä 

valta antaa SEUT-sopimuksen 290 artiklan 

mukaisesti säädöksiä eri politiikka-

ikkunoiden rahoitus- ja investointitoimia 

koskevien investointisuuntaviivojen 

laatimisesta sekä tämän asetuksen liitteen 

III muuttamisesta indikaattoreiden 

tarkistamiseksi tai täydentämiseksi ja 

rahoitusosuuden muuttamiseksi. On 

erityisen tärkeää, että komissio asiaa 

valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 

kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että 

nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta 

lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 

2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden 

mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti 

varmistaa tasavertainen osallistuminen 

delegoitujen säädösten valmisteluun, 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan 

kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus 

osallistua komission asiantuntijaryhmien 

kokouksiin, joissa valmistellaan 

delegoituja säädöksiä. 

 

Tarkistus  21 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 47 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (47 a) Olisi korostettava, että erilaisia 

rahoitusvälineitä on tarpeen koordinoida 

tarkasti, on vältettävä päällekkäisyyksiä ja 



 

PE627.571v02-00 18/39 AD\1168940FI.docx 

FI 

säilytettävä alueellinen tasapaino. 

 

Tarkistus  22 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 15 a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 15 a) ’startup-yrityksillä’ yrityksiä, jotka 

ovat usein teknologiapohjaisia ja joissa 

yhdistyvät yleensä nopea kasvu, voimakas 

riippuvuus tuote-, prosessi- ja 

rahoitusinnovoinnista, teknologian 

kehittymisen äärimmäisen tarkka 

seuraaminen sekä useimmiten 

yhteistyöalustoihin perustuvien 

innovatiivisten liiketoimintamallien laaja 

käyttö; 

 

Tarkistus  23 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) unionin talouden kestävyyttä ja 

kasvua; 

b) unionin talouden kestävyyttä ja 

kasvua, myös ilmastonmuutoksen 

lieventämistä ja siihen sopeutumista sekä 

siirtymistä kiertotalouteen; 

 

Tarkistus  24 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 2 kohta – b alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) tutkimukseen, innovointiin ja 

digitalisaatioon kohdistuvien rahoitus- ja 

investointitoimien tukeminen; 

b) tutkimukseen, innovointiin ja 

digitalisaatioon kohdistuvien rahoitus- ja 

investointitoimien tukeminen muun 

muassa oikea-aikaisen vähähiiliseen ja 

kiertotalouteen siirtymisen 
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mahdollistamiseksi;  

 

Tarkistus  25 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 2 kohta – c alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) yksityishenkilöiden ja pk-yritysten 

– ja asianmukaisesti perustelluissa 

tapauksissa myös pienten midcap-yritysten 

– rahoituksen saannin ja saatavuuden 

parantaminen; 

c) yksityishenkilöiden ja pk-yritysten 

– ja asianmukaisesti perustelluissa 

tapauksissa myös pienten midcap-yritysten 

– rahoituksen saannin ja saatavuuden 

parantaminen ja helpottaminen; 

 

 

Tarkistus  26 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

Seuraavat kolmannet maat voivat 

[varainhoitoasetuksen] [218 artiklan 2 

kohdan] nojalla osallistua 8 artiklan 1 

kohdan a alakohdassa tarkoitetun 

InvestEU-rahaston EU-osion ja 7 artiklan 1 

kohdassa tarkoitettujen 

politiikkaikkunoiden rahoittamiseen 

voidakseen osallistua tiettyihin 

rahoitustuotteisiin: 

Seuraavat kolmannet maat, joihin 

sovelletaan kaikkia yksittäisten ohjelmien 

sääntöjä ja asetuksia, voivat 

[varainhoitoasetuksen] [218 artiklan 

2 kohdan] nojalla osallistua 8 artiklan 

1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun 

InvestEU-rahaston EU-osion ja 7 artiklan 

1 kohdassa tarkoitettujen 

politiikkaikkunoiden rahoittamiseen 

voidakseen osallistua tiettyihin 

rahoitustuotteisiin: 

 

Tarkistus  27 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. InvestEU-rahasto toimii seuraavien 

neljän politiikkaikkunan kautta, jotta näillä 

aloilla voidaan puuttua markkinoiden 

1. InvestEU-rahasto toimii seuraavien 

neljän politiikkaikkunan kautta, jotta näillä 

aloilla voidaan puuttua markkinoiden 
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toimintapuutteisiin tai optimaalista 

heikompiin investointitilanteisiin: 

toimintapuutteisiin tai optimaalista 

heikompiin investointitilanteisiin: 

a) kestävän infrastruktuurin 

politiikkaikkuna: käsittää kestävät 

investoinnit seuraavilla osa-alueilla: 

liikenne, energia, digitaaliset yhteydet, 

raaka-aineiden tarjonta ja käsittely, 

avaruus, valtameret ja vesi, jätteet, luonto 

ja muu ympäristöinfrastruktuuri, laitteet, 

liikkuva omaisuus ja sellaisten 

innovatiivisten teknologioiden 

käyttöönotto, jotka edistävät ympäristöön 

tai yhteiskunnalliseen kestävyyteen 

liittyviä unionin tavoitteita tai niitä 

molempia tai täyttävät ympäristöä tai 

yhteiskunnallista kestävyyttä koskevat 

unionin normit; 

a) kestävän infrastruktuurin 

politiikkaikkuna: käsittää ympäristön ja 

talouden kannalta kestävät sekä 

sosiaalisesti kestävät investoinnit 

seuraavilla osa-alueilla: liikenne, puhdas 

energia, erityisesti uusiutuvan energian 

käytön lisääminen, 

energiatehokkuusinvestoinnit ja 

yhteenliitäntäasteen parantaminen, 

digitaaliset yhteydet ja niiden saatavuus 

erityisesti maaseutualueilla, raaka-

aineiden tarjoaminen ja jalostaminen, 

avaruus, valtameret ja vesi, jätteet, luonto 

ja muu ympäristöinfrastruktuuri, laitteet, 

teollisuuden hiilestä irtautuminen, 

entisten teollisuusalueiden 

kunnostaminen, liikkuva omaisuus ja 

sellaisten innovatiivisten teknologioiden 

käyttöönotto, jotka edistävät ympäristöön 

tai yhteiskunnalliseen kestävyyteen 

liittyviä unionin tavoitteita tai niitä 

molempia tai täyttävät ympäristöä tai 

yhteiskunnallista kestävyyttä koskevat 

unionin normit, kuten 

resurssitehokkuuden; 

b) tutkimuksen, innovoinnin ja 

digitalisaation politiikkaikkuna: käsittää 

seuraavat: tutkimus- ja innovointitoiminta, 

tutkimustulosten siirtäminen markkinoille, 

innovatiivisten ratkaisujen esittely ja 

käyttöönotto ja pk-yrityksiä suurempien 

innovatiivisten yritysten laajentamisen 

tukeminen sekä unionin teollisuuden 

digitalisaatio; 

b) tutkimuksen, innovoinnin ja 

digitalisaation politiikkaikkuna: käsittää 

seuraavat: tutkimus- ja innovointitoiminta, 

tutkimustulosten siirtäminen markkinoille, 

innovatiivisten ratkaisujen esittely ja 

käyttöönotto ja innovatiivisten yritysten, 

pk-yritykset mukaan lukien, ja kestävät 

liiketoimintamahdollisuudet, 
laajentamisen tukeminen sekä unionin 

teollisuuden digitalisaatio; 

c) pk-yritysten politiikkaikkuna: pk-

yritysten – ja asianmukaisesti 

perustelluissa tapauksissa myös pienten 

midcap-yritysten – rahoituksen saanti ja 

saatavuus; 

c) pk-yritysten politiikkaikkuna: 

yksinkertaistettu pk-yritysten – ja 

asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa 

myös pienten midcap-yritysten – 

rahoituksen saanti ja saatavuus; 

d) sosiaalisten investointien ja 

osaamisen politiikkaikkuna: käsittää 

seuraavat: mikrorahoitus, 

yhteiskunnallisten yritysten rahoitus ja 

yhteisötalous; osaaminen, yleissivistävä 

d) sosiaalisten investointien ja 

osaamisen politiikkaikkuna: käsittää 

seuraavat: mikrorahoitus, 

yhteiskunnallisten yritysten rahoitus, 

naisyrittäjyys ja yhteisötalous; osaaminen, 
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koulutus, ammatillinen koulutus ja niihin 

liittyvät palvelut; sosiaalinen 

infrastruktuuri (mukaan lukien sosiaali- ja 

opiskelija-asunnot); sosiaalinen innovointi; 

terveydenhuolto ja pitkäaikaishoito; 

osallistaminen ja saavutettavuus; 

kulttuuritoiminta, jolla on 

yhteiskunnallinen päämäärä; 

haavoittuvassa asemassa olevien 

henkilöiden integroiminen, mukaan lukien 

kolmansien maiden kansalaiset. 

yleissivistävä koulutus, ammatillinen 

koulutus ja niihin liittyvät palvelut, 

mukaan lukien työntekijöiden 

uudelleenkoulutus, ammattitaidon 

täydentäminen ja uudelleensijoittaminen 

alueilla, joihin siirtymisestä vähähiiliseen 

talouteen johtuva teollisuuden 

rakennemuutos vaikuttaa; sosiaalinen 

infrastruktuuri (mukaan lukien sosiaali- ja 

opiskelija-asunnot); sosiaalinen innovointi; 

terveydenhuolto ja pitkäaikaishoito; 

osallistaminen ja saavutettavuus; 

kulttuuritoiminta, jolla on 

yhteiskunnallinen päämäärä; 

haavoittuvassa asemassa olevien 

henkilöiden integroiminen, mukaan lukien 

kolmansien maiden kansalaiset. 

Tarkistus  28 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Edellä 1 kohdan a alakohdassa 

tarkoitettuun kestävän infrastruktuurin 

politiikkaikkunaan kuuluvien rahoitus- ja 

investointitoimien ilmasto-, ympäristö- ja 

sosiaalinen kestävyys on varmistettava, 

jotta ilmastoon, ympäristöön ja 

sosiaaliseen ulottuvuuteen kohdistuvat 

haitalliset vaikutukset voidaan minimoida 
ja niihin kohdistuvat edut maksimoida. 

Hankkeiden toteuttajien, jotka pyytävät 

rahoitusta, on toimitettava tätä varten 

riittävät tiedot komission laatiman 

ohjeistuksen perusteella. Tiettyä 

ohjeistuksessa määriteltyä kokoa 

pienemmät hankkeet vapautetaan 

kestävyyden varmistamisesta. 

3. Edellä 1 kohdan a, b, c ja 

d alakohdassa tarkoitettuihin 

politiikkaikkunoihin kuuluvien rahoitus- ja 

investointitoimien, silloin kun niillä on 

ympäristö- ja ilmastovaikutuksia, ilmasto-, 

ympäristö- ja sosiaalinen kestävyys on 

varmistettava kestävyyden vähimmäisraja-

arvojen perusteella, jotta maksimoidaan 

resurssitehokkuus, varmistetaan 

yhdenmukaisuus kiertotaloutta koskevien 

periaatteiden kanssa ja minimoidaan 

ilmasto- ja ympäristöulottuvuuteen sekä 

sosiaaliseen ulottuvuuteen kohdistuvat 

haitalliset vaikutukset. Hankkeiden 

toteuttajien, jotka pyytävät rahoitusta, on 

toimitettava tätä varten riittävät tiedot 

komission laatiman ohjeistuksen 

perusteella 6 kohdan mukaisesti. 

Komission ohjeistuksella voidaan Komission ohjeistuksella voidaan 

 - a) varmistaa unionin 

ympäristöpolitiikkojen ja -normien 

noudattaminen; 
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a) ilmastonmuutokseen sopeutumisen 

osalta varmistaa kyky sietää 

ilmastonmuutoksen mahdollisia haitallisia 

vaikutuksia arvioimalla 

ilmastonmuutokseen liittyvää 

haavoittuvuutta ja riskejä, mukaan lukien 

sopeutumistoimenpiteet, ja 

ilmastonmuutoksen lieventämisen osalta 

sisällyttää kasvihuonekaasupäästöjen 

kustannukset ja ilmastonmuutoksen 

lieventämistoimenpiteiden myönteiset 

vaikutukset kustannus-hyötyanalyysiin; 

a) ilmastonmuutokseen sopeutumisen 

osalta varmistaa kyky sietää 

ilmastonmuutoksen mahdollisia haitallisia 

vaikutuksia arvioimalla 

ilmastonmuutokseen liittyvää 

haavoittuvuutta ja riskejä, mukaan lukien 

sopeutumistoimenpiteet, ja 

ilmastonmuutoksen lieventämisen osalta 

sisällyttää kasvihuonekaasupäästöjen 

kustannukset ja ilmastonmuutoksen 

lieventämistoimenpiteiden myönteiset 

vaikutukset kustannus-hyötyanalyysiin; 

b) ottaa huomioon hankkeen 

kokonaisvaikutus luontopääoman 

tärkeimpiin komponentteihin, jotka 

liittyvät ilmaan, veteen, maaperään ja 

biologiseen monimuotoisuuteen; 

b) ottaa huomioon hankkeen 

kokonaisvaikutus luontopääoman 

tärkeimpiin komponentteihin, jotka 

liittyvät ilmaan, veteen, maaperään ja 

biologiseen monimuotoisuuteen; 

c) arvioida vaikutus tiettyjen alueiden 

tai väestöryhmien sosiaaliseen 

osallisuuteen. 

c) arvioida vaikutus tiettyjen alueiden 

tai väestöryhmien sosiaaliseen 

osallisuuteen; 

 c a) kieltää tuki hankkeilta, jotka 

estävät saavuttamasta unionin keski- ja 

pitkän aikavälin ilmasto- ja 

energiatavoitteita ja Pariisin sopimuksen 

tavoitteita ja johtavat huomattaviin 

kasvihuonekaasupäästöihin; 

 c b) kieltää tuki kaikenlaisilta 

fossiilisten polttoaineiden 

infrastruktuureilta, jotka liittyvät 

fossiilisten polttoaineiden tuotantoon, 

jalostukseen, siirtämiseen, jakeluun, 

varastointiin tai polttamiseen. 

Tarkistus  29 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Toteutuskumppaneiden on 

pidettävä tavoitteena, että vähintään 

50 prosenttia kestävän infrastruktuurin 

politiikkaikkunaan kuuluvista 
investoinneista edistää unionin ilmasto- ja 

ympäristötavoitteiden saavuttamista. 

5. Vähintään 40 prosenttia InvestEU-

ohjelman investoinneista edistää unionin 

ilmastotavoitteiden saavuttamista.  
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 Toteutuskumppaneiden on pidettävä 

tavoitteena, että kestävän infrastruktuurin 

politiikkaikkunaan kuuluvista 

investoinneista vähintään 55 prosentilla 

edistetään unionin ilmastotavoitteiden 

saavuttamista ja 10 prosentilla 

ympäristötavoitteiden saavuttamista. 

 Jäljempänä 6 kohdan mukaisesti 

hyväksytyissä investointisuuntaviivoissa 

esitetään yksityiskohtaisesti selkeät 

tukikelpoisuusperusteet ja luotettava ja 

läpinäkyvä seurantamenetelmä. Näissä 

suuntaviivoissa on myös esitettävä 

menetelmä, jolla arvioidaan, missä 

määrin sosiaalisilla investoinneilla, joilla 

pyritään tukemaan hiili-intensiivisiä 

siirtymäalueita, edistetään kahdessa 

ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja 

kynnysarvoja. 

Tarkistus  30 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 6 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

6. Siirretään komissiolle valta antaa 

26 artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joissa määritellään kunkin 

politiikkaikkunan investointisuuntaviivat. 

6. Siirretään komissiolle valta antaa 

26 artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla täydennetään tätä 

asetusta määrittelemällä kunkin 

1 kohdassa tarkoitetun politiikkaikkunan 

investointisuuntaviivat. Komissio tekee 

kyseisiä investointisuuntaviivoja 

määritellessään yhteistyötä 

toteutuskumppaneiden kanssa InvestEU-

ohjelmassa.  

 Siirretään komissiolle myös valta antaa 

26 artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla täydennetään tätä 

asetusta vahvistamalla 3 kohdassa 

tarkoitettu ohjeistus. 

Tarkistus  31 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 2 a kohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Siirretään komissiolle valta antaa 

26 artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, jotta voidaan 

neuvottelukunnan kuulemisen jälkeen 

määrittää 1 kohdassa tarkoitetut 

markkinoiden toimintapuutteet ja 

optimaalista heikommat 

investointitilanteet. 

 

Tarkistus  32 

Ehdotus asetukseksi 

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

 
Komission teksti Tarkistus 

 a a) havaitut markkinoiden 

toimintapuutteet ja optimaalista 

heikommat investointitilanteet, joihin olisi 

puututtava rahoitettavilla toimilla; 

 

Tarkistus  33 

Ehdotus asetukseksi 

17 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Komissio on edustettuna 

kummassakin neuvottelukunnan 

kokoonpanossa. 

3. Komissio on edustettuna 

kummassakin neuvottelukunnan 

kokoonpanossa. Euroopan parlamentti 

nimittää riippumattoman asiantuntijan 

toteutuskumppaneiden edustajien 

kokoonpanossa toimivaan 

neuvottelukuntaan. 

 

Tarkistus  34 

Ehdotus asetukseksi 

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

 

Komission teksti Tarkistus 

 ii a) antaa investointien ja hankkeiden 
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kelpoisuutta koskevia neuvoja. 

 

Tarkistus  35 

Ehdotus asetukseksi 

17 artikla – 5 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 5 a. Neuvottelukunnan 

kokouspöytäkirjat asetetaan julkisesti 

saataville niitä koskevalla verkkosivulla. 

 

Tarkistus  36 

Ehdotus asetukseksi 

18 artikla – 3 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

3. Komissio vahvistaa, ovatko 

toteutuskumppanin ehdottamat rahoitus- ja 

investointitoimet unionin lainsäädännön ja 

politiikkojen mukaisia. 

3. Komissio vahvistaa, ovatko 

toteutuskumppanin ehdottamat rahoitus- ja 

investointitoimet unionin lainsäädännön ja 

politiikkojen mukaisia ja voidaanko ne 

lukea 7 artiklan 5 kohdassa määritettyjen 

tavoitteiden täyttämisen hyväksi. 

 

Tarkistus  37 

Ehdotus asetukseksi 

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

 
Komission teksti Tarkistus 

 c a) unionin ympäristöstandardien 

noudattaminen; 

 

Tarkistus  38 

Ehdotus asetukseksi 

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

 
Komission teksti Tarkistus 

 c b) energiaunionin 
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energiatehokkuutta koskevan 

ensimmäisen periaatteen noudattaminen; 

 

Tarkistus  39 

Ehdotus asetukseksi 

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

 
Komission teksti Tarkistus 

 c c) se, puututaanko ehdotetulla 

toimella havaittuihin markkinoiden 

toimintapuutteisiin tai optimaalista 

heikompiin investointitilanteisiin. 

 

Tarkistus  40 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 5 kohta – 3 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Tulostaulun on oltava julkisesti saatavilla, 

kun rahoitus- tai investointitoimi tai 

alahanke, jos on sellaisesta kyse, on 

allekirjoitettu. Julkistettu tulostaulu ei saa 

sisältää kaupallisesti arkaluonteisia tietoja 

tai henkilötietoja, joita unionin 

tietosuojasääntöjen mukaan ei saa julkistaa. 

Tulostaulun on oltava julkisesti saatavilla 

ennen investointitoimen hyväksymistä. 

Julkistettu tulostaulu ei saa sisältää 

kaupallisesti arkaluonteisia tietoja tai 

henkilötietoja, joita unionin 

tietosuojasääntöjen mukaan ei saa julkistaa. 

 

Tarkistus  41 

Ehdotus asetukseksi 

21 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Komissio perustaa InvestEU-

portaalin. Se on helposti saatavilla oleva ja 

käyttäjäystävällinen hanketietokanta, jossa 

annetaan asiaankuuluvaa tietoa kustakin 

hankkeesta. 

1. Komissio perustaa InvestEU-

portaalin. Se on hyvin esillä, helposti 

saatavilla oleva ja käyttäjäystävällinen 

hanketietokanta, jossa annetaan 

asiaankuuluvaa tietoa kustakin hankkeesta. 

 

Tarkistus  42 
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Ehdotus asetukseksi 

22 artikla – 4 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

4. Komissio raportoi InvestEU-

ohjelman toteuttamisesta 

[varainhoitoasetuksen] [241 ja 250 

artiklan] mukaisesti. Tätä varten 

toteutuskumppaneiden on toimitettava 

vuosittain tarvittavat tiedot, jotta komissio 

voi täyttää raportointivelvoitteensa. 

4. Komissio raportoi InvestEU-

ohjelman toteuttamisesta 

[varainhoitoasetuksen] [241 ja 250 

artiklan] mukaisesti. Tätä varten 

toteutuskumppaneiden on toimitettava 

vuosittain tarvittavat tiedot, jotta komissio 

voi täyttää raportointivelvoitteensa. 

Vuotuisen raportointinsa osana komissio 

toteuttaa vuosittain monivuotisen tietojen 

kokoamisen selvittääkseen, ovatko 

ilmastomenot kohdallaan 7 artiklan 

5 kohdassa tarkoitetun ilmasto- ja 

ympäristöasioiden 

valtavirtaistamistavoitteen 

saavuttamiseksi. Komissio antaa tietoja 

ilmastonmuutosta koskevasta tuesta, 

erottaa toisistaan ilmastonmuutoksen 

hillitsemistä ja siihen sopeutumista 

koskevat toimet ja tulokset sekä antaa 

asiaan liittyvien rahoitusvälineiden 

ilmastomerkitystä koskevia tietoja ja 

julkistaa ne. 

 

Tarkistus  43 

Ehdotus asetukseksi 

24 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 Tilintarkastustuomioistuin tarkastaa 

EU:n takuun ja siihen kuuluvat maksut ja 

takaisinperinnät sekä InvestEU-

ohjelmaan kuuluvat toimet. 

Tilintarkastustuomioistuimen 

erityiskertomus annetaan [18 kuukauden 

kuluttua tämän asetuksen 

voimaantulosta]. 

 

Tarkistus  44 

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

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Energiasektorin kehittäminen 

energiaunionin painopisteiden mukaisesti, 

mukaan lukien energian toimitusvarmuus, 

sekä Agenda 2030 -ohjelman ja Pariisin 

sopimuksen täytäntöönpanoa koskevien 

sitoumusten täyttäminen erityisesti 

seuraavien kautta: 

1. Energiasektorin kehittäminen, 

lukuun ottamatta fossiilisten 

polttoaineiden tuotantoon, jalostukseen, 

siirtoon, jakeluun, varastointiin tai 

polttamiseen liittyviä toimia, 
energiaunionin painopisteiden mukaisesti, 

mukaan lukien energian toimitusvarmuus, 

sekä Agenda 2030 -ohjelman ja Pariisin 

sopimuksen täytäntöönpanoa koskevien 

sitoumusten täyttäminen erityisesti 

seuraavien kautta: 

 

Tarkistus  45 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

(a) puhtaan ja kestävän uusiutuvan 

energian tuottamisen, tarjonnan ja käytön 

lisääminen; 

(a) puhtaan ja kestävän uusiutuvan 

energian tuottamisen, tarjonnan, 

varastoinnin ja käytön lisääminen; 

 

Tarkistus  46 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

(c) kestävän energiainfrastruktuurin 

(siirto- ja jakelutaso, 

varastointiteknologiat) kehittäminen, 

älyllistäminen ja uudistaminen; 

(c) kestävän energiainfrastruktuurin 

(siirto- ja jakelutaso, 

varastointiteknologiat) kehittäminen, 

älyllistäminen ja uudistaminen ja 

innovatiivisten 

lämmönjakelujärjestelmien ja lämmön ja 

sähkön yhteistuotannon kehittäminen; 

 

Tarkistus  47 

Ehdotus asetukseksi 

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

(d) synteettisten polttoaineiden 

tuottaminen uusiutuvista/hiilineutraaleista 

energialähteistä ja niiden tarjoaminen; 

vaihtoehtoiset polttoaineet;  

(d) synteettisten polttoaineiden 

tuottaminen uusiutuvista/hiilineutraaleista 

muista kuin fossiilisista energialähteistä ja 

niiden tarjoaminen; vaihtoehtoiset 

polttoaineet; 

 

Tarkistus  48 

Ehdotus asetukseksi 

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

 
Komission teksti Tarkistus 

 (e a) tuki alueille, jotka käyvät läpi 

EU:n ilmastopoliittisten tavoitteiden 

aiheuttamia muutoksia, erityisesti 

kaivosteollisuuden alueilla; 

 

Tarkistus  49 

Ehdotus asetukseksi 

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

 
Komission teksti Tarkistus 

 (e b) paikallinen ja alueellinen 

uusiutuvan energian tuotanto, erityisesti 

energiayhteisöjen kautta. 

Perustelu 

Paikallinen energiantuotanto energiayhteisöjen kautta oli Euroopan parlamentin tekemä 

tärkeä lisäys RED II -direktiiviin. 

 

Tarkistus  50 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 2 alakohta – d alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

(d) rautatieinfrastruktuuri, muut (d) rautatieinfrastruktuuri, muut 

rautatiehankkeet, sisävesi-infrastruktuuri 
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rautatiehankkeet ja merisatamat; ja merisatamat; 

 

Tarkistus  51 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 2 alakohta – e alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

(e) vaihtoehtoisten polttoaineiden 

infrastruktuuri, mukaan lukien 

sähköajoneuvojen latausinfrastruktuuri. 

(e) vaihtoehtoisten käyttövoimien 

infrastruktuuri, mukaan lukien 

sähköajoneuvojen latausinfrastruktuuri. 

 

Tarkistus  52 

Ehdotus asetukseksi 

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

 

Komission teksti Tarkistus 

 (e a) uuden sukupolven akkujen 

kehittäminen teollisuuden ja sähköisen 

liikkuvuuden tarpeisiin, mukaan lukien 

merenkulku- ja ilmailuala; 

 

Tarkistus  53 

Ehdotus asetukseksi 

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

 
Komission teksti Tarkistus 

 (e b) infrastruktuuri kehittyneiden 

biopolttoaineiden tuotantoa ja käyttöä 

varten; 

 

Tarkistus  54 

Ehdotus asetukseksi 

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

 
Komission teksti Tarkistus 

 (e c) polttoaineen jakeluinfrastruktuurit 

vetyyn perustuvalle liikkuvuudelle; 
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Tarkistus  55 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 3 alakohta – a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

(a) vesi, mukaan lukien vesihuolto ja 

sanitaatio, ja rannikkoinfrastruktuuri sekä 

muu veteen liittyvä vihreä infrastruktuuri; 

(a) vesi, mukaan lukien vesihuolto ja 

sanitaatio, ja rannikko- ja saari-

infrastruktuuri sekä muu veteen liittyvä 

vihreä infrastruktuuri; 

 

Tarkistus  56 

Ehdotus asetukseksi 

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

 
Komission teksti Tarkistus 

 (c a) asbestin poistamista katoilta, 

asunnoista, rakennuksista ja maaperästä 

koskevat ohjelmat, hankkeet ja aloitteet 

erityisesti yhdessä jäsenvaltioiden ja 

alueiden uusiutuvaan energiaan ja 

hiilidioksidin vähentämiseen tähtäävien 

tavoitteiden kanssa; 

Perustelu 

Vastaa vaatimuksia, jotka on esitetty Euroopan parlamentin 30. tammikuuta 2013 antamassa 

mietinnössä asbestiperäisistä työterveysriskeistä ja mahdollisuuksista poistaa kaikki olemassa 

oleva asbesti. Kirjalliset vastaukset, jotka Thyssen on toimittanut komission puolesta 10. 

huhtikuuta 2018, E-000862/2018. 

 

Tarkistus  57 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 3 alakohta – e alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

(e) kaupunki-, maaseutu- ja 

rannikkoalueiden kestävä kehittäminen; 

(e) kaupunki-, maaseutu-, rannikko- ja 

saarialueiden kestävä kehittäminen; 
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Tarkistus  58 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 3 alakohta – g alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

(g) hankkeet ja yritykset, jotka 

toteuttavat kiertotaloutta nivomalla 

resurssitehokkuutta koskevat näkökohdat 

tuotantoon ja tuotteen elinkaareen, mukaan 

lukien perus- ja uusioraaka-aineiden 

kestävä tarjonta; 

(g) hankkeet ja yritykset, jotka 

toteuttavat kiertotaloutta nivomalla 

resurssitehokkuutta koskevat näkökohdat 

tuotantoon ja tuotteen elinkaareen, mukaan 

lukien perus- ja uusioraaka-aineiden 

kestävä tarjonta sekä mahdollinen 

uudelleenkäyttö ja kierrätys; 

 

Tarkistus  59 

Ehdotus asetukseksi 

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

 

Komission teksti Tarkistus 

 (h a) hankkeet, joilla pannaan 

täytäntöön innovatiivisia hiilidioksidin 

talteenotto- ja hyödyntämisteknologioita; 

 

Tarkistus  60 

Ehdotus asetukseksi 

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

 
Komission teksti Tarkistus 

 (h b) mikrobilääkeresistanssi ja 

erityisesti antibioottien käytön 

vähentäminen ihmisillä ja eläimillä 

yhteinen terveys -lähestymistavan 

mukaisesti ennaltaehkäisevin toimin; 

 

Tarkistus  61 

Ehdotus asetukseksi 

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

 
Komission teksti Tarkistus 
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 (h c) energiatuotannon ja jakeluketjun 

saattaminen hiilivapaaksi; 

 

Tarkistus  62 

Ehdotus asetukseksi 

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

 
Komission teksti Tarkistus 

 3 a. kemiallisesti vaarallisten 

tuotteiden korvaamisen edistäminen 

kestävämmillä vaihtoehdoilla. 

 

Tarkistus  63 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 4 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

4. Digitaalisen 

yhteenliitettävyysinfrastruktuurin 

kehittäminen erityisesti sellaisten 

hankkeiden kautta, joilla tuetaan erittäin 

suuren kapasiteetin digitaalisten verkkojen 

kehittämistä. 

4. Digitaalisen 

yhteenliitettävyysinfrastruktuurin 

kehittäminen erityisesti sellaisten 

hankkeiden kautta, joilla tuetaan erittäin 

suuren kapasiteetin digitaalisten verkkojen 

kehittämistä kaupunki- ja 

maaseutualueilla. 

 

Tarkistus  64 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 5 alakohta – b alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

(b) yrityshankkeet; (b) tutkimus- ja innovointiprosessit, 

yritysten välinen teknologian siirto ja 

yhteistyö, jossa keskitytään uuteen 

vähähiiliseen talouteen sekä kykyyn 

selviytyä ilmastonmuutoksesta ja sopeutua 

siihen sekä kiertotalouteen; 
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Tarkistus  65 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 5 alakohta – f alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(f) uudet tehokkaat 

terveydenhuoltotuotteet, kuten lääkkeet, 

terveydenhuollon laitteet ja pitkälle 

kehitetyssä terapiassa käytettävät lääkkeet. 

(f) uudet tehokkaat 

terveydenhuoltotuotteet, kuten lääkkeet, 

terveydenhuollon laitteet, sähköiset 

terveyspalvelut ja pitkälle kehitetyssä 

terapiassa käytettävät lääkkeet. 

 

Tarkistus  66 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 11 alakohta – a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

(a) mikrorahoitus, yhteiskunnallisten 

yritysten rahoitus ja yhteisötalous; 

(a) mikrorahoitus, yhteiskunnallisten 

yritysten rahoitus, naisyrittäjyys ja 

yhteisötalous; 

 

Tarkistus  67 

Ehdotus asetukseksi 

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

 
Komission teksti Tarkistus 

 (i a) työntekijöiden 

uudelleensijoittaminen, 

uudelleenkoulutus ja ammattitaidon 

parantaminen, koulutus ja 

työnhakualoitteet alueilla, jotka ovat 

riippuvaisia hiili-intensiivisestä taloudesta 

ja joihin rakenteellinen siirtyminen 

vähähiiliseen talouteen vaikuttaa; 

 

Tarkistus  68 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 13 a kohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 13 a.  Meret ja valtameret kehittämällä 

kestävää sinistä taloutta yhdennetyn 

meripolitiikan tavoitteita vastaavasti 

erityisesti seuraavin keinoin:  

 (a)  meriyrittäjyys 

 (b)  innovatiivinen ja kilpailukykyinen 

merenkulkuala 

 (c)  valtamerten tuntemus ja siniset 

urat 

 (d)  kansainvälisen valtamerten 

hallinnoinnin ohjelma 

 (e)  merenkulun valvonta ja 

turvallisuus 

 (f)  rajatylittävä yhteistyö 

 (g)  kestävän kehityksen tavoitteiden 

saavuttaminen, erityisesti tavoite 14 

(Vedenalainen elämä). 

 

Tarkistus  69 

Ehdotus asetukseksi 

Liite III – 3 kohta – 3.2 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

3.2 Investoinnit ilmastotavoitteiden 

tukemiseen 

3.2 Investoinnit ilmastotavoitteiden 

tukemiseen ja arvioitu hiilidioksidin 

vähentäminen 

 

Tarkistus  70 

Ehdotus asetukseksi 

Liite III – 3 kohta – 3.2 a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 3.2 a Investoinnit ympäristötavoitteiden 

tukemiseen 

 

Tarkistus  71 
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Ehdotus asetukseksi 

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

 
Komission teksti Tarkistus 

 3.3 a Absoluuttiset ja suhteelliset 

kasvihuonekaasupäästöt 

 

Tarkistus  72 

Ehdotus asetukseksi 

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

 

Komission teksti Tarkistus 

 4.2 a Energia: vaikutus unionin 

energiantuotannon 

kasvihuonekaasupäästöihin 

 

Tarkistus  73 

Ehdotus asetukseksi 

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

 
Komission teksti Tarkistus 

 4.2 b Energia: säästetty energia 

 

Tarkistus  74 

Ehdotus asetukseksi 

Liite III – 4 kohta – 4.2 c alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 4.2 c Energia: absoluuttiset ja 

suhteelliset kasvihuonekaasupäästöt 

 

Tarkistus  75 

Ehdotus asetukseksi 

Liite III – 4 kohta – 4.2 d alakohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 4.2 d Energiatehokkuus 

 

Tarkistus  76 

Ehdotus asetukseksi 

Liite III – 4 kohta – 4.5 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 4.5 a Vähähiilinen teollisuustuotanto: 

vältettyjen kasvihuonekaasupäästöjen 

todennettu määrä 

 

Tarkistus  77 

Ehdotus asetukseksi 

Liite III – 4 kohta – 4.5 b alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 4.5 b Liikenne: absoluuttiset ja 

suhteelliset kasvihuonekaasupäästöt 
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