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LYHYET PERUSTELUT 

Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR) perustuu yhteisymmärrykseen siitä, että 

Euroopan unionissa on jatkuvasti puutetta tärkeiden infrastruktuurien ja innovoinnin 

rahoituksesta. Valmistelija katsoo, että komission ehdotus asetukseksi on askel tätä tavoitetta 

kohti. Tässä lausunnossa keskitytään sen varmistamiseen, että ESIR-rahasto saavuttaa 

sisämarkkinoita koskevat tavoitteensa ja että sen tavoitteet ja rahoitusrakenteet ovat 

johdonmukaisia olemassa olevan unionin lainsäädännön sekä unionin tavoitteiden ja 

rahoitusvälineiden kanssa. 

Mitä tulee rahaston soveltamisalaan, valmistelija ehdottaa, että asetukseen otetaan selkeä 

viittaus (komission suosituksessa 2003/361/EY määriteltyjen) mikroyritysten sekä 

pk-yritysten sisällyttämiseen siihen. Myös yhteisötalouden yritykset, kuten osuuskunnat, 

järjestöt, säätiöt ja keskinäiset yritykset, olisi sisällytettävä asetukseen. 

Valmistelija ehdottaa lisäyksiä 5 artiklan 2 kohtaan, jotta rahaston tavoitteet keskitettäisiin 

sellaisille aloille ja sellaisiin talouksiin, jotka eniten hyötyvät uudesta investointipääomasta 

työpaikkojen, innovaatioiden ja infrastruktuurin muodossa. Tämä tarkoittaa hankkeita aloilla 

ja talouksissa, joilla työllisyys, innovointi tai taloudellinen suorituskyky ovat tätä nykyä 

alhaisella tasolla mutta joilla on paljon potentiaalia pitkällä aikavälillä. Näistä hankkeista olisi 

saatava pitkän aikavälin taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä etuja.  

ESIRin yhtenä tavoitteena olisi oltava sisämarkkinoiden, erityisesti digitaalisten 

sisämarkkinoiden ja digitaalisen infrastruktuurin, kehittäminen. Digitaalisten 

sisämarkkinoiden toteuttaminen luo korkealaatuisia työpaikkoja, kasvua ja innovointia. 

Lisäksi digitaalisen infrastruktuurin kehittäminen on yksi tietoon perustuvan ja osallistavan 

yhteiskunnan edellytyksistä. 

Olisi tehtävä selväksi, että ESIR-rahastosta rahoitettavat hankkeet eivät missään tapauksessa 

saa johtaa julkisten hyödykkeiden ja palvelujen yksityistämiseen tätä kautta ja että niissä on 

varmistettava toissijaisuusperiaatteen säilyminen ja erityisesti viranomaisten oikeus tarjota 

sopiviksi katsomiaan julkisia palveluja. Hankkeiden tavoitteiden olisi oltava yhdenmukaisia ja 

yhteensopivia unionin tavoitteiden kanssa, mukaan lukien valtiontukea ja julkisia hankintoja 

koskevat säännökset, niillä olisi vähennettävä tarpeettomia esteitä täysin toimivilta 

sisämarkkinoilta, niiden olisi oltava toissijaisuusperiaatteen mukaisia ja niillä olisi 

varmistettava paikallisten toimijoiden (paikallis-/alueviranomaiset, kansalaisyhteiskunta jne.) 

sitoutuminen ja mahdollisuuksien mukaan paikallisten toimijoiden osallistuminen 

hankkeeseen. Hankkeiden olisi myös mahdollisuuksien mukaan tuotava unionin tason 

lisäarvoa. 

Mitä tulee Horisontti 2020 -varojen siirtämiseen ESIR-rahastoon, valmistelija ehdottaa sen 

rajoittamista niin, että mahdollisia varojen siirtoja tehdään ainoastaan hankkeista, jotka ovat 

ketjun markkinapäässä. Näin varmistetaan, että varhaisessa vaiheessa olevat hankkeet, joissa 

riskit ovat suuret ja jotka näin ollen kiinnostavat vähemmän investoijia, saavat edelleen 

rahoitusta Horisontti 2020 -varoista. Täten taataan, että unioni tukee jatkossakin innovointia 

varhaisessa vaiheessa älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua varten. 
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Valmistelija ehdottaa vielä, että asetukseen sisällytetään ennakkovalvonta, eli että muun 

muassa kaikkien rahoitusta saavien hankkeiden on saatava myönteinen tulos taloudellisesta, 

sosiaalisesta ja kestävyyttä ympäristönäkökulmasta tarkastelevasta vaikutustenarvioinnista. 

 

TARKISTUKSET 

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 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) Talous- ja rahoituskriisi on johtanut 

investointien vähenemiseen unionissa. 

Investoinnit ovat vähentyneet noin 

15 prosenttia vuoden 2007 

huippulukemista. Investointien puute on 

unionissa seurausta etenkin markkinoilla 

vallitsevasta epävarmuudesta, joka liittyy 

talouden tulevaisuudennäkymiin ja 

jäsenvaltioiden finanssipoliittisiin 

rajoitteisiin. Investointien puute hidastaa 

talouden elpymistä, haittaa työpaikkojen 

luomista ja heikentää pitkän aikavälin 

kasvunäkymiä ja kilpailukykyä. 

(1) Talous- ja rahoituskriisi on johtanut 

investointien vähenemiseen unionissa. 

Investoinnit ovat vähentyneet noin 

15 prosenttia vuoden 2007 

huippulukemista. Investointien puute on 

unionissa seurausta etenkin markkinoilla 

vallitsevasta epävarmuudesta, joka liittyy 

talouden tulevaisuudennäkymiin ja 

jäsenvaltioiden finanssipoliittisiin 

rajoitteisiin. Investointien puute hidastaa 

talouden elpymistä, haittaa työpaikkojen 

luomista ja heikentää pitkän aikavälin 

kasvunäkymiä ja sisäistä ja ulkoista 

kilpailukykyä. Investoinnit ovat 

elintärkeitä, sillä niiden avulla voidaan 

paitsi käynnistää talouden ja 

yhteiskunnan nopea elpyminen kriisistä 

myös edistää uusien ja parempien 

työpaikkojen luomista unionissa. 

 

Tarkistus  2 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 4 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(4) Unioni on koko talous- ja 

rahoituskriisin ajan pyrkinyt edistämään 

kasvua etenkin Eurooppa 2020 -strategiaan 

kuuluvien aloitteiden avulla; kyseisellä 

strategialla otettiin käyttöön älykkääseen, 

kestävään ja osallistavaan kasvuun 

perustuva lähestymistapa. Myös Euroopan 

investointipankki, jäljempänä ʼEIPʼ, on 

osallistunut entistä aktiivisemmin 

investointien käynnistämiseen ja 

edistämiseen unionissa muun muassa 

toteuttamalla tammikuussa 2013 

pääomankorotuksen. Toimenpiteitä 

tarvitaan kuitenkin lisää sen 

varmistamiseksi, että unionissa oleviin 

investointitarpeisiin vastataan ja että 

markkinoilla saatavilla oleva likviditeetti 

hyödynnetään tehokkaasti ja kanavoidaan 

toteutuskelpoisten investointihankkeiden 

rahoittamiseen. 

(4) Unioni on koko talous- ja 

rahoituskriisin ajan pyrkinyt edistämään 

kasvua etenkin Eurooppa 2020 -strategiaan 

kuuluvien aloitteiden avulla – kyseisellä 

strategialla otettiin käyttöön älykkääseen, 

kestävään ja osallistavaan kasvuun 

perustuva lähestymistapa – ja 

talouspolitiikan eurooppalaisen 

ohjausjakson avulla. Myös Euroopan 

investointipankki, jäljempänä ʼEIPʼ, on 

osallistunut entistä aktiivisemmin 

investointien käynnistämiseen ja 

edistämiseen unionissa muun muassa 

toteuttamalla tammikuussa 2013 

pääomankorotuksen. Toimenpiteitä 

tarvitaan kuitenkin lisää sen 

varmistamiseksi, että unionissa oleviin 

investointitarpeisiin vastataan ja että 

markkinoilla saatavilla oleva likviditeetti 

hyödynnetään tehokkaasti ja kanavoidaan 

toteutuskelpoisten investointihankkeiden 

rahoittamiseen. 

 

Tarkistus  3 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 5 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(5) Heinäkuun 15 päivänä 2014 silloinen 

komission valittu puheenjohtaja esitti 

Euroopan parlamentille joukon Euroopan 

komissiota varten laadittuja poliittisia 

suuntaviivoja. Näissä suuntaviivoissa 

esitettiin reaalitalouteen tehtävien julkisten 

ja yksityisten investointien kasvattamista 

seuraavien kolmen vuoden aikana jopa 

300 miljardilla eurolla työpaikkojen 

luomista tukevien investointien 

käynnistämiseksi. 

(5) Heinäkuun 15 päivänä 2014 silloinen 

komission valittu puheenjohtaja esitti 

Euroopan parlamentille joukon Euroopan 

komissiota varten laadittuja poliittisia 

suuntaviivoja. Näissä suuntaviivoissa 

esitettiin energiaunionia, yhdennettyjä 

digitaalisia sisämarkkinoita ja 
reaalitalouteen tehtävien julkisten ja 

yksityisten investointien kasvattamista 

seuraavien kolmen vuoden aikana jopa 

300 miljardilla eurolla työpaikkojen 

luomista tukevien investointien 

käynnistämiseksi. 
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Tarkistus  4 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 9 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(9) Unionin investointiympäristöä olisi 

parannettava poistamalla investointien 

esteitä, lujittamalla sisämarkkinoita ja 

lisäämällä sääntelyn ennustettavuutta. 

Näiden liitännäistoimien avulla on 

tarkoitus helpottaa ESIR-rahaston 

toimintaa ja laajemmin investointeja 

Euroopassa. 

(9) Unionin investointiympäristöä olisi 

parannettava poistamalla investointien 

esteitä, lujittamalla sisämarkkinoita 

erityisesti energiamarkkinoilla sekä 

digitaalisilla ja pääomamarkkinoilla, 

lisäämällä sääntelyn ennustettavuutta ja 

edistämällä asennemuutosta kohti 

riskinoton kulttuuria. Näiden 

liitännäistoimien avulla on tarkoitus 

helpottaa ESIR-rahaston toimintaa ja 

laajemmin investointeja Euroopassa. 

 

Tarkistus  5 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (9 a) ESIR-rahaston olisi noudatettava 

yrityksiin sovellettavia unionin 

kilpailusääntöjä (Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen 

101-106 artikla).  

 

Tarkistus  6 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 10 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(10) ESIR-rahastolla olisi autettava 

ratkaisemaan niitä ongelmia, joita 

unionissa liittyy tuottavien investointien 

rahoittamiseen ja toteuttamiseen, sekä 

lisäämään saatavilla olevaa rahoitusta. 

(10) ESIR-rahastolla olisi autettava 

ratkaisemaan niitä ongelmia, joita 

unionissa liittyy tuottavien investointien 

rahoittamiseen ja toteuttamiseen, sekä 

lisäämään saatavilla olevaa rahoitusta. 
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Taustalla on ajatus siitä, että rahoituksen 

saatavuuden lisäämisestä hyötyvät etenkin 

pienet ja keskisuuret yritykset. Saatavilla 

olevan rahoituksen lisääntymisestä koituvat 

hyödyt olisi ulotettava koskemaan myös 

markkina-arvoltaan keskisuuria yrityksiä, 

eli yrityksiä, joiden palveluksessa on 

enintään 3 000 työntekijää, jäljempänä 

ʼmid-cap-yrityksetʼ. Euroopan 

tämänhetkisten investointiongelmien 

ratkaisemisella voidaan todennäköisesti 

lisätä taloudellista, sosiaalista ja alueellista 

yhteenkuuluvuutta unionissa. 

Taustalla on ajatus siitä, että rahoituksen 

saatavuuden lisäämisestä hyötyvät etenkin 

komission suosituksessa 2003/361/EY1a 

määritellyt mikroyritykset ja pienet ja 

keskisuuret yritykset sekä uusyritykset. 

Saatavilla olevan rahoituksen 

lisääntymisestä koituvat hyödyt olisi 

ulotettava koskemaan myös markkina-

arvoltaan keskisuuria yrityksiä, eli 

yrityksiä, joiden palveluksessa on enintään 

1 500 työntekijää, jäljempänä ʼmid-cap-

yrityksetʼ. Euroopan tämänhetkisten 

investointiongelmien ratkaisemisella 

voidaan todennäköisesti lisätä taloudellista, 

sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta 

unionissa sekä edistää kilpailukykyä, 

innovointia, talouskasvua ja työpaikkojen 

luomista unionissa. 

 __________________ 

 1a Komission suositus 2003/361/EY, 

annettu 6 päivänä toukokuuta 2003, 

mikroyritysten sekä pienten ja 

keskisuurten yritysten määritelmästä 

(EUVL L 124, 20.5.2003, s. 36) 
 

Tarkistus  7 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 11 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(11) ESIR-rahaston toiminnalla olisi 

tuettava strategisia investointeja, jotka 

tuottavat runsaasti taloudellista lisäarvoa ja 

näin edesauttavat unionin politiikan 

tavoitteiden saavuttamista. 

(11) ESIR-rahaston toiminnalla olisi 

tuettava strategisia investointeja, jotka 

tuottavat runsaasti taloudellista lisäarvoa, 

myös sellaisia investointeja, joilla on 

suurta sosiaalista ja ympäristöön liittyvää 

arvoa ja jotka samanaikaisesti edistävät 

taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöön 

liittyviä etuja lyhyellä aikavälillä ja 

kestävyyttä pitkällä aikavälillä ja näin 

edesauttavat unionin politiikan tavoitteiden 

saavuttamista. 
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Tarkistus  8 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 17 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(17) Päätökset ESIR-tuen käyttämisestä 

infrastruktuurihankkeisiin ja mid-cap-

yritysten toteuttamiin laajoihin hankkeisiin 

olisi tehtävä investointikomiteassa. 

Investointikomitean olisi muodostuttava 

riippumattomista asiantuntijoista, joilla on 

investointihankkeisiin liittyvää tietämystä 

ja kokemusta. Investointikomitean olisi 

vastattava toiminnastaan ESIR-rahaston 

johtokunnalle, jonka olisi valvottava 

rahaston tavoitteiden toteutumista. Jotta 

EIR:n kokemusta voitaisiin hyödyntää 

tehokkaasti, ESIR-rahaston olisi tuettava 

EIR:n rahoittamista, jotta EIR pystyisi 

toteuttamaan pieniin ja keskisuuriin 

yrityksiin sekä pieniin mid-cap-yrityksiin 

liittyviä yksittäisiä hankkeita. 

(17) Päätökset ESIR-tuen käyttämisestä 

infrastruktuurihankkeisiin ja mid-cap-

yritysten toteuttamiin laajoihin hankkeisiin 

olisi tehtävä investointikomiteassa. 

Investointikomitean olisi muodostuttava 

riippumattomista asiantuntijoista, joilla on 

tietämystä ja kokemusta hankerakenteiden 

suunnittelusta ja investointihankkeiden 

rahoittamisesta ja ainakin yhdellä tässä 

asetuksessa luetelluista aloista. 

Investointikomitean olisi vastattava 

toiminnastaan ESIR-rahaston 

johtokunnalle, jonka olisi valvottava 

rahaston tavoitteiden toteutumista. Jotta 

EIR:n kokemusta voitaisiin hyödyntää 

tehokkaasti, ESIR-rahaston olisi tuettava 

EIR:n rahoittamista, jotta EIR pystyisi 

toteuttamaan pieniin ja keskisuuriin 

yrityksiin sekä pieniin mid-cap-yrityksiin 

liittyviä yksittäisiä hankkeita. 

 

Tarkistus  9 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 17 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (17 a) Johtokunnan ja 

investointikomitean avoimuuden, 

vastuuvelvollisuuden ja 

riippumattomuuden varmistamiseksi olisi 

perustettava ja pantava täytäntöön 

järjestelmä eturistiriitojen ehkäisemiseksi. 

 

Tarkistus  10 

Ehdotus asetukseksi 
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Johdanto-osan 22 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(22) ESIR-rahastosta tuettavien 

infrastruktuuri- ja hankeinvestointien olisi 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen mukaisesti oltava 

valtiontukisääntöjen mukaisia. Komissio 

on tämän vuoksi ilmoittanut laativansa 

valtiontuen arviointia varten 

perusperiaatteet, joita hankkeessa on 

noudatettava, jotta sille voidaan myöntää 

tukea ESIR-rahastosta. Jos hanke täyttää 

asetetut vaatimukset ja sille myönnetään 

tukea ESIR-rahastosta, komissio on 

ilmoittanut, että kaikki hankkeelle 

myönnettävä kansallinen täydentävä tuki 

arvioidaan käyttämällä yksinkertaistettua ja 

nopeutettua valtiontuen 

arviointimenettelyä, jossa komissio 

varmistaa enää ainoastaan sen, että 

julkinen tuki on oikeasuhteista (toisin 

sanoen ettei se johda liiallisiin 

korvauksiin). Komissio on lisäksi 

ilmoittanut antavansa lisäohjeistusta 

perusperiaatteista varmistaakseen, että 

julkiset varat käytetään tehokkaasti. 

(22) ESIR-rahastosta tuettavien 

infrastruktuuri- ja hankeinvestointien olisi 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen mukaisesti oltava 

sopusoinnussa valtiontukisääntöjen 

kanssa. Komissio on tämän vuoksi 

ilmoittanut laativansa valtiontuen arviointia 

varten perusperiaatteet, joita hankkeessa on 

noudatettava, jotta sille voidaan myöntää 

tukea ESIR-rahastosta. Jos hanke täyttää 

asetetut vaatimukset ja sille myönnetään 

tukea ESIR-rahastosta, komissio on 

ilmoittanut, että kaikki hankkeelle 

myönnettävä kansallinen täydentävä tuki 

arvioidaan käyttämällä yksinkertaistettua ja 

nopeutettua valtiontuen 

arviointimenettelyä, jossa komissio 

varmistaa enää ainoastaan sen, että 

julkinen tuki on oikeasuhteista (toisin 

sanoen ettei se johda liiallisiin 

korvauksiin). Komissio on lisäksi 

ilmoittanut antavansa lisäohjeistusta 

perusperiaatteista varmistaakseen, että 

julkiset varat käytetään tehokkaasti. 

 

Tarkistus  11 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 29 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (29 a) Koska ESIR-rahaston olisi 

autettava yrityksiä selviämään 

pääomavajeista, on olemassa riski, että 

tämä asetus ei hyödytä perustason tai 

varhaisen vaiheen tieteellistä tutkimusta. 

Komission olisi näin ollen varmistettava, 

että Horisontti 2020 -puiteohjelmasta 

siirretyt varat otetaan ainoastaan niistä 

ohjelmista, joilla rahoitetaan ketjun 

markkinapään toimia, jotta suojellaan 

tutkimustoimintaa, joka ei suoraan hyödy 
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tästä asetuksesta. 

 

Tarkistus  12 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Komissio tekee Euroopan 

investointipankin, jäljempänä ʼEIPʼ, kanssa 

sopimuksen Euroopan strategisten 

investointien rahaston, jäljempänä ʼESIR-

rahastoʼ, perustamisesta. 

1. Siirretään komissiolle valta antaa 

20 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, jotka koskevat Euroopan 

investointipankin, jäljempänä ʼEIPʼ, kanssa 

tehtävää sopimusta Euroopan strategisten 

investointien rahaston, jäljempänä 

ʼESIR-rahastoʼ, perustamisesta. 

Perustelu 

Parlamentin ja neuvoston on lainsäätäjinä tutkittava komission ja Euroopan 

investointipankin (EIP) välisen sopimuksen ehdot ennen sopimuksen voimaantuloa. 

 

Tarkistus  13 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

ESIR-rahaston tarkoituksena on tarjota 

EIP:lle riskinkantokykyä ja näin tukea 

investointeja unionissa ja lisätä enintään 

3 000 työntekijän yritysten saatavilla 

olevaa rahoitusta keskittyen etenkin pieniin 

ja keskisuuriin yrityksiin, jäljempänä 

ʼESIR-sopimusʼ. 

ESIR-rahaston tarkoituksena on tarjota 

EIP:lle riskinkantokykyä ja näin tukea 

syrjimättömästi 5 artiklan 2 kohdassa 

kuvattuja investointeja unionissa, mikä 

edistää pitkäaikaista kilpailukykyistä ja 

kestävää kasvua ja innovointia, ja lisätä 

enintään 1 500 työntekijän yritysten 

saatavilla olevaa rahoitusta keskittyen 

etenkin mikroyrityksiin, pieniin ja 

keskisuuriin yrityksiin sekä uusyrityksiin, 

jäljempänä ʼESIR-sopimusʼ. 
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Tarkistus  14 

Ehdotus asetukseksi 

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

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 ESIR-rahastolla tuetaan strategisia 

investointeja, jotka tuottavat runsaasti 

taloudellista lisäarvoa, myös sellaisia 

investointeja, joilla on suurta sosiaalista 

ja ympäristöön liittyvää arvoa, kuten 

sisämarkkinoiden päätökseen saattamista 

ja yhdentymistä, ja jotka samanaikaisesti 

edistävät taloudellisia etuja lyhyellä 

aikavälillä ja kestävyyttä pitkällä 

aikavälillä kaikilla aloilla, työpaikkojen 

luominen mukaan luettuna, kuten 

älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 

koskevan unionin strategian tavoitteet 

sekä taloudellisen, sosiaalisen ja 

alueellisen yhteenkuuluvuuden 

lisääminen, ja jotka edesauttavat unionin 

politiikan tavoitteiden saavuttamista. 

Kaikkien hankkeiden on oltava 

yhteensopivia unionin säännöstön, 

politiikkojen ja välineiden kanssa. 

 

 

Tarkistus  15 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – g alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

g) EU:n takuun käyttöön sovellettavat 

vaatimukset, joihin kuuluvat myös 

määrätyillä ajanjaksoilla sovellettavat 

vaatimukset, ja keskeiset tulosindikaattorit; 

g) EU:n takuun käyttöön sovellettavat 

vaatimukset, joihin kuuluvat myös 

määrätyillä ajanjaksoilla sovellettavat 

vaatimukset, 5 artiklan 2 kohdassa 

luetellut keskeiset rahoitettavat hankkeet 
ja alat ja keskeiset tulosindikaattorit; 

 



 

PE551.771v02-00 12/23 AD\1054808FI.doc 

FI 

Tarkistus  16 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

ESIR-sopimuksessa on määrättävä 

Euroopan investointineuvontakeskuksen 

perustamisesta EIP:n yhteyteen. 

Investointineuvontakeskuksen tavoitteena 

on hyödyntää EIP:n ja komission nykyisiä 

neuvontapalveluja ja tältä pohjata tarjota 

neuvontaa investointihankkeiden 

määrittämistä, valmistelua ja kehittämistä 

varten sekä toimia keskitettynä 

hankerahoitusta koskevaa teknistä 

neuvontaa tarjoavana yhteyspisteenä 

unionissa. Se tarjoaa muun muassa tukea 

hankerakenteiden suunnittelussa 

tarvittavan teknisen avun hyödyntämisessä, 

innovatiivisten rahoitusvälineiden käytössä 

sekä julkisen ja yksityisen sektorin 

kumppanuuksien hyödyntämisessä ja 

tapauksen mukaan neuvontaa EU:n 

lainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä. 

ESIR-sopimuksessa on määrättävä 

Euroopan investointineuvontakeskuksen 

perustamisesta EIP:n yhteyteen. 

Investointineuvontakeskuksen tavoitteena 

on hyödyntää EIP:n ja komission nykyisiä 

neuvontapalveluja ja tältä pohjata tarjota 

neuvontaa investointihankkeiden 

määrittämistä, valmistelua ja kehittämistä 

varten sekä toimia keskitettynä 

hankerahoitusta koskevaa teknistä 

neuvontaa tarjoavana yhteyspisteenä 

unionissa. Se tarjoaa muun muassa tukea 

hankerakenteiden suunnittelussa 

tarvittavan teknisen avun hyödyntämisessä, 

innovatiivisten rahoitusvälineiden käytössä 

sekä julkisen ja yksityisen sektorin 

kumppanuuksien hyödyntämisessä ja 

tapauksen mukaan neuvontaa unionin 

lainsäädäntöön liittyvillä aloilla sekä 

politiikoissa, joilla on erityinen merkitys 

5 artiklan 2 kohdassa vahvistettujen 

tavoitteiden kannalta. Erityisenä 

painopisteenä on oltava innovatiivisille 

yrittäjille annettava tieto ja tuki. 

 

Tarkistus  17 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 5 kohta – 2 alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

Investointikomitea muodostuu kuudesta 

riippumattomasta asiantuntijasta ja ESIR-

rahaston toimitusjohtajasta. 

Riippumattomilla asiantuntijoilla on oltava 

asianmukaista korkean tason 

markkinakokemusta hankerahoituksesta, 

ja asiantuntijat nimittää johtokunta kolmen 

Investointikomitea muodostuu kuudesta 

riippumattomasta asiantuntijasta ja 

ESIR-rahaston toimitusjohtajasta. 

Riippumattomilla asiantuntijoilla on oltava 

asianmukaista korkean tason 

markkinakokemusta hankerakenteiden 

suunnittelusta ja investointihankkeiden 
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vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia. rahoittamisesta ja ainakin yhdellä 

5 artiklan 2 kohdassa luetelluista aloista. 

Riippumattomat asiantuntijat nimittää 

johtokunta kolmen vuoden toimikaudeksi, 

joka voidaan uusia. 

 

Tarkistus  18 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 5 kohta – 3 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Investointikomitea vastaa toiminnastaan 

ESIR-rahaston johtokunnalle, joka 

valvoo ESIR-rahaston tavoitteiden 

toteutumista. Pannessaan täytäntöön 

johtokunnan hyväksymiä suuntaviivoja 

investointikomitea ei ota vastaan ohjeita 

EIP:ltä, jäsenvaltioilta, muilta unionin 

toimielimiltä tai miltään muulta elimeltä.  

Perustelu 

Tarkistuksella haluttiin selkiyttää johtokunnan ja investointikomitean välistä vuorovaikutusta 

ja täsmentää, että investointikomitea tekee riippumattomia päätöksiä. 

 

Tarkistus  19 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

EU:n takuu myönnetään 3 artiklan 

5 kohdassa tarkoitetun investointikomitean 

hyväksymiä EIP:n rahoitus- ja 

investointitoimia varten ja sellaista EIR:lle 

annettavaa rahoitusta varten, joka on 

tarkoitettu 7 artiklan 2 kohdan mukaisten 

EIP:n rahoitus- ja investointitoimien 

toteuttamiseen. Kyseisten toimien on 

oltava unionin politiikan mukaisia, ja 

niillä on tuettava jotakin seuraavassa 

mainituista yleisistä tavoitteista: 

2. EU:n takuu myönnetään 3 artiklan 

5 kohdassa tarkoitetun investointikomitean 

hyväksymiä EIP:n rahoitus- ja 

investointitoimia varten ja sellaista EIR:lle 

annettavaa rahoitusta varten, joka on 

tarkoitettu 7 artiklan 2 kohdan mukaisten 

EIP:n rahoitus- ja investointitoimien 

toteuttamiseen. 
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 Jotta voidaan varmistaa, että ESIR-

rahastolla saadaan aikaan lisää toimia, 

ESIR-rahaston toimet on kohdennettava 

sellaisiin hankkeisiin, joilla on korkeampi 

riskiprofiili kuin nykyisillä EIP:n ja 

unionin välineillä tai ohjelmilla. 

 Kyseisten toimien on oltava unionin 

politiikan mukaisia, niiden on 

täydennettävä nykyisiä unionin ohjelmia, 

pyrittävä kokonaistaloudelliseen 

edullisuuteen julkisia hankintoja 

koskevien unionin säädösten mukaisesti 

ja mahdollisuuksien mukaan tuotava 

unionin lisäarvoa ja niillä on tuettava 

jotakin seuraavassa mainituista yleisistä 

tavoitteista: 

 

Tarkistus  20 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) infrastruktuurin kehittäminen, myös 

liikenteen alalla ja erityisesti teollisissa 

keskuksissa; energia, etenkin 

energiaverkkojen yhteenliittäminen; ja 

digitaalinen infrastruktuuri; 

a) sisämarkkinoiden ja sen 

infrastruktuurin kehittäminen, myös 

digitaalisten sisämarkkinoiden, liikenteen 

ja kestävän liikkuvuuden alalla, julkinen 

liikenne mukaan luettuna, teollisissa, 

kaupunki- ja matkailukeskuksissa sekä 

maaseutualueilla; energia, esimerkiksi 

energiaverkkojen yhteenliittäminen ja 

synkronointi ja energian varastointi; ja 

televiestintäinfrastruktuuri, jotta voidaan 

kaventaa erityisesti kaupunki- ja 

maaseutualueiden välistä kuilua; 

 

Tarkistus  21 

Ehdotus asetukseksi 

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

b) investoinnit koulutukseen, terveyteen, 

tutkimukseen ja kehittämiseen, tieto- ja 

viestintätekniikkaan sekä innovointiin; 

b) investoinnit, myös infrastruktuuri-

investoinnit, koulutukseen, digitaaliseen 

osaamiseen, lukutaitoon ja kulttuurialaan 

ja luoviin aloihin, terveyteen, 

tutkimukseen ja kehittämiseen sekä 

innovointiin; 

 

Tarkistus  22 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

d) ympäristöön, luonnonvaroihin, 

kaupunkikehitykseen ja sosiaalialoihin 

liittyvät infrastruktuurihankkeet; 

d) ympäristöön, luonnonvaroihin, 

kaupunkikehitykseen ja sosiaalialoihin 

sekä julkisiin palveluihin liittyvät 

infrastruktuurihankkeet, digitaalinen 

julkishallinto ja julkiset hankinnat 

mukaan luettuina; 

 

Tarkistus  23 

Ehdotus asetukseksi 

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

 

Komission teksti Tarkistus 

 Komissio varmistaa, että asetuksen (EU) 

N:o 1291/2013 liitteestä II siirretyt varat 

otetaan ainoastaan ohjelmista, joilla 

rahoitetaan ketjun markkinapään toimia, 

jotta suojellaan tutkimustoimintaa, joka ei 

suoraan hyödy tästä asetuksesta. 

 

Tarkistus  24 

Ehdotus asetukseksi 

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

 EU:n takuun myöntäminen EIP:n 

rahoitus- ja investointitoimiin edellyttää 

kattavaa kestävään kehitykseen 

kohdistuvien vaikutusten arviointia, jossa 

otetaan huomioon taloudelliset, 

ympäristöön liittyvät ja sosiaaliset 

vaikutukset sekä unionin lisäarvo ja 

myönteiset vaikutukset työpaikkojen 

luomiseen, kasvuun ja sisämarkkinoiden 

yhdentymiseen. 

 

Tarkistus  25 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Komissio ja EIP edistävät 

jäsenvaltioiden tuella nykyisistä ja 

mahdollisista tulevista 

investointihankkeista muodostuvan 

läpinäkyvän jatkumon luomista unionissa. 

Hankejatkumolla ei rajoiteta 3 artiklan 

5 kohdan mukaisesti tuettaviksi valittavia 

lopullisia hankkeita. 

1. Komissio ja EIP luovat jäsenvaltioiden 

tuella nykyisistä ja mahdollisista tulevista 

investointihankkeista muodostuvan 

läpinäkyvän jatkumon unionissa. 

Hankejatkumolla ei rajoiteta 3 artiklan 

5 kohdan mukaisesti tuettaviksi valittavia 

lopullisia hankkeita. 

 

Tarkistus  26 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Komissio ja EIP tuottavat, päivittävät ja 

jakavat säännöllisesti ja jäsennellysti tietoa 

nykyisistä ja tulevista investoinneista, joilla 

tuetaan merkittävällä tavalla EU:n 

politiikan tavoitteiden saavuttamista. 

2. Komissio ja EIP tuottavat, päivittävät ja 

jakavat säännöllisesti, avoimesti ja 

jäsennellysti tietoa nykyisistä ja tulevista 

investoinneista, joilla tuetaan merkittävällä 

tavalla unionin politiikan tavoitteiden 

saavuttamista. 
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Tarkistus  27 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Jäsenvaltiot tuottavat, päivittävät ja 

jakavat säännöllisesti ja jäsennellysti tietoa 

nykyisistä ja tulevista investointihankkeista 

alueellaan. 

3. Jäsenvaltiot ja alue- ja 

paikallisviranomaiset tuottavat, päivittävät 

ja jakavat säännöllisesti, avoimesti ja 

jäsennellysti tietoa nykyisistä ja tulevista 

investointihankkeista alueellaan. 

 

Tarkistus  28 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 2 kohta – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

d) arvio EIP:n rahoitus- ja 

investointitoimien laadusta; 

d) arvio EIP:n rahoitus- ja 

investointitoimien laadusta ja 

vaikuttavuudesta; 

 

Tarkistus  29 

Ehdotus asetukseksi 

12 artikla – 5 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 5 a. EIP ja komissio arvioivat, onko 

Horisontti 2020 -ohjelman ja Verkkojen 

Eurooppa -välineen rahoituksen 

uudelleensuuntaaminen tehostanut 

julkisten varojen käyttöä ja lisännyt 

yksityiseltä sektorilta saatuja varoja 

unionin talousarvioon verrattuna. 

 

Tarkistus  30 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 1 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

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

toimien valmistelun, toteuttamisen tai 

päättämisen missään vaiheessa syytä 

epäillä, että on syyllistytty petokseen, 

lahjontaan, rahanpesuun tai muuhun 

laittomaan toimintaan, joka saattaa 

vaikuttaa unionin taloudellisiin etuihin, se 

ilmoittaa asiasta viipymättä OLAFille ja 

antaa sille tarvittavat tiedot. 

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

toimien valmistelun, toteuttamisen tai 

päättämisen missään vaiheessa syytä 

epäillä, että kyseessä on eturistiriita tai on 

syyllistytty petokseen, lahjontaan, 

rahanpesuun tai muuhun laittomaan 

toimintaan, joka saattaa vaikuttaa unionin 

taloudellisiin etuihin, se ilmoittaa asiasta 

viipymättä OLAFille ja antaa sille 

tarvittavat tiedot. 

 

Tarkistus  31 

Ehdotus asetukseksi 

18 artikla 

Asetus (EU) N:o 1291/2013 

6 artikla – 1, 2 ja 3 kohta ja liite II 

 

Komission teksti Tarkistus 

18 artikla Poistetaan. 

Asetuksen (EU) N:o 1291/2013 

muuttaminen 

 

Muutetaan asetus (EU) N:o 1291/2013 

seuraavasti: 

 

(1) Korvataan 6 artiklan 1, 2 ja 3 kohta 

seuraavasti: 

 

'1. Horisontti 2020 -puiteohjelman 

täytäntöönpanoa varten varatut 

rahoituspuitteet ovat käypinä hintoina 

74 328,3 miljoonaa euroa, josta enintään 

71 966,9 miljoonaa euroa osoitetaan 

SEUT-sopimuksen XIX osaston 

soveltamisalaan kuuluviin toimiin.  

 

Euroopan parlamentti ja neuvosto 

myöntävät vuotuiset määrärahat 

monivuotisen rahoituskehyksen rajoissa. 

 

2. SEUT-sopimuksen XIX osaston 

soveltamisalaan kuuluviin toimiin 

osoitettu määrä jaetaan tämän asetuksen 

5 artiklan 2 kohdassa määriteltyjen 
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painopistealueiden kesken seuraavasti: 

a) Huipputason tiede, 23 897,0 miljoonaa 

euroa käypinä hintoina;  

 

b) Teollisuuden johtoasema, 

16 430,5 miljoonaa euroa käypinä 

hintoina; 

 

c) Yhteiskunnalliset haasteet, 28 560,7 

miljoonaa euroa käypinä hintoina.  

 

Horisontti 2020 -puiteohjelmasta 5 

artiklan 3 kohdassa esitetyille 

erityistavoitteille ja JRC:n muille kuin 

ydinalan suorille toimille osoitettavan 

unionin kokonaisrahoituksen 

enimmäismäärä on seuraava:  

 

i) Huippuosaamisen levittäminen ja 

laajempi osallistuminen, 782,3 miljoonaa 

euroa käypinä hintoina; 

 

ii) Tiede yhteiskunnassa ja yhteiskuntaa 

varten, 443,8 miljoonaa euroa käypinä 

hintoina;  

 

iii) Yhteisen tutkimuskeskuksen muut 

kuin ydinalan suorat toimet, 

1 852,6 miljoonaa euroa käypinä 

hintoina.  

 

Rahoituksen ohjeellinen jakautuminen 5 

artiklan 2 ja 3 kohdassa esitettyjen 

painopistealueiden ja erityistavoitteiden 

kesken esitetään liitteessä II.  

 

3. Horisontti 2020 -puiteohjelmasta 

EIT:lle annettavan rahoituksen 

enimmäismäärä on 2 361,4 miljoonaa 

euroa käypinä hintoina siten kuin 

liitteessä II esitetään.” 

 

(2) Korvataan liite II tämän asetuksen 

liitteessä I olevalla tekstillä. 

 

Perustelu 

On välttämätöntä säilyttää Horisontti 2020 -ohjelman rahoitus nykyisellä tasollaan 

muuttumattomana, jotta voidaan ylläpitää innovointia tutkimustoiminnassa, edistää 

työpaikkoja ja kasvua kaikkialla EU:ssa ja säilyttää EU:n tutkimusalan maailmanlaajuinen 

kilpailukyky. 
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Tarkistus  32 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla 

Asetus (EU) N:o 1316/2013 

5 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

19 artikla Poistetaan. 

Asetuksen (EU) N:o 1316/2013 

muuttaminen 

 

Korvataan asetuksen (EU) N:o 1316/2013 

5 artiklan 1 kohta seuraavasti: 

 

‘1. Verkkojen Eurooppa -välineen 

täytäntöönpanon rahoituspuitteiksi 

vuosina 2014–2020 vahvistetaan 29 942 

259 000 (*) euroa käypinä hintoina. 

Määrä jakautuu seuraavasti: 

 

a) liikenneala: 23 550 582 000 euroa, 

josta 11 305 500 000 euroa on siirrettävä 

koheesiorahastosta käytettäväksi tämän 

asetuksen mukaisesti ainoastaan niissä 

jäsenvaltioissa, jotka ovat oikeutettuja 

koheesiorahaston rahoitukseen; 

 

b) televiestintäala: 1 041 602 000 euroa;  

c) energia-ala: 5 350 075 000 euroa.  

Nämä määrät eivät rajoita neuvoston 

asetuksessa (EU, Euratom) N:o 

1311/2013(*) säädetyn joustomekanismin 

soveltamista. 

 

(*) Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 

1311/2013, annettu 2 päivänä joulukuuta 

2013, vuosia 2014–2020 koskevan 

monivuotisen rahoituskehyksen 

vahvistamisesta (EUVL L 347, 

20.12.2013, s. 884).” 

 

Perustelu 

Varojen leikkaamista onnistuneista ohjelmista, kuten Verkkojen Eurooppa -välineestä, olisi 

vältettävä. 
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Tarkistus  33 

Ehdotus asetukseksi 

20 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 20 a artikla 

 Siirretyn säädösvallan käyttäminen 

 1. Siirretään komissiolle valta antaa 

delegoituja säädöksiä tässä artiklassa 

säädetyin edellytyksin. 

 2. Siirretään 1 artiklan 1 kohdassa 

tarkoitettu valta komissiolle 

määräämättömäksi ajaksi. 

 3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 

milloin tahansa peruuttaa 1 artiklan 

1 kohdassa tarkoitetun säädösvallan 

siirron. Peruuttamispäätöksellä 

lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu 

säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan 

sitä päivää seuraavana päivänä, jona se 

julkaistaan Euroopan unionin virallisessa 

lehdessä, tai jonakin myöhempänä, 

päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei 

vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 

säädösten pätevyyteen. 

 4. Heti kun komissio on antanut 

delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle. 

 5. Edellä olevan 1 artiklan 1 kohdan 

nojalla annettu delegoitu säädös tulee 

voimaan ainoastaan, jos Euroopan 

parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 

kuukauden kuluessa siitä, kun 

asianomainen säädös on annettu tiedoksi 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 

ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 

Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 

ennen mainitun määräajan päättymistä 

ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 

vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 

tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 

jatketaan kahdella kuukaudella. 
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