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LYHYET PERUSTELUT 

Tämänhetkinen kasvun ja elpymisen heikko taso kriisin jälkeisessä Euroopan unionissa on 

seurausta tuotannon vähenemisestä, jonka ovat käynnistäneet teknologisen kehityksen 

hidastuminen, rakenteellinen siirtymä heikon tuottavuuden aloille sekä korkeat vipuasteet. 

Siksi on hyvin tärkeää, että keskitämme voimamme koordinoidusti välttääksemme 

pitkittyneen pysähtyneisyyden aiheuttamia vaaroja taloudellisesti, ympäristön kannalta sekä 

sosiaalisesti vastuullisella tavalla. 

 

ITRE-valiokunta asettaa tehtävänsä mukaisesti keskeiselle sijalle energia-alan, 

televiestintäalan, digitaaliteknologian, tutkimuksen ja innovoinnin ja pk-yritysten sekä uusien 

ja perinteisen teollisten kehysten optimoinnin. Nämä alat tukevat unionin tuottavuuden 

kaivattua parantamista. 

 

Valmistelija katsoo, että ESIR 2.0 tarjoaa mahdollisuuden nopeuttaa unionin tuotantoa ja se 

voi samalla toimia välineenä, jonka avulla voidaan muotoilla uudelleen nykyinen EU:n 

investointikehys niin, että yhdenmukaistetaan taloudellista ekosysteemiä, vähennetään 

byrokratiaa ja poistetaan koordinoinnin tehottomuuksia ja rakenteellista kitkaa. 

  

ESIR ei kuitenkaan ole koheesiopolitiikan väline. Sen on pikemminkin tarkoitus stimuloida 

EU:n taloudellista kapasiteettia ja auttaa kaikkia jäsenvaltioita näin poistamaan 

investointikuilunsa. ESIR on lisäarvoa tuova mekanismi, jolla pyritään lisäämään ja 

täydentämään olemassa olevia rahoitusresursseja ja -välineitä eikä kilpailemaan niiden 

kanssa. Tästä seuraa, että ESIR ei saa koskaan – ei nyt eikä tulevaisuudessa – korvata 

koheesiorahastoja ja samankaltaisia välineitä. 

 

Jotta ESIR olisi menestyksekäs investointitavoitteidensa suhteen, sen olisi parannettava 

kunkin jäsenvaltion taloudellisten mahdollisuuksien toteutumista sekä maantieteellisesti että 

alakohtaisesti. Valitettavasti ESIR ei ole vielä saavuttanut maantieteellisen ja alakohtaisen 

hajauttamisen tavoitetta. 

 

Valmistelija korostaa, ettei EU voi palauttaa kasvua ja luoda työpaikkoja ja hyvinvointia 

pelkin rutiininomaisin toimin. Se edellyttää keskipitkän ja pitkän aikavälin toimia sekä 

sinnikkyyttä. Kyse ei ole pikamatkasta. Kyse on maratonista. EIP:n ja komission, jotka ovat 

kaksi ESIRin täytäntöönpanosta ensisijaisesti vastaavaa elintä, olisi noudatettava tätä 

lähestymistapaa. Tarkoituksena ei ole käyttää rahaa mahdollisimman nopeasti. Sisältö, 

täydentävyys ja maantieteellinen jakauma ovat tärkeämpiä kuin rahojen käyttönopeus.  

 

Tässä ITRE-valiokunnan lausunnossa keskitytään etenkin energiaan, televiestintään, 

tutkimukseen, digitaaliteknologiaan sekä pk-yrityksiin, ja siinä keskitytään ESIRin 

tämänhetkisiin heikkouksiin siinä, miten se käsittelee markkinoiden alakohtaisia ja 

maantieteellisiä epäonnistumisia sekä ei-optimaalisia sijoitustilanteita, mikä on nyt tarkoitus 

korjata ESIR 2.0:n avulla. 

 

Edellä esitettyjen seikkojen perusteella valmistelija ehdottaa seuraavia muutoksia ESIR 

2.0:aan: 

 ESIRin avulla tuettavien hankkeiden olisi oltava nykyistä täydentävämpiä. EIP:n olisi 

lisättävä kapasiteettiaan entistä enemmän riskiä sisältävien hankkeiden 
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hyväksymiseksi käyttämällä sekä riskinjakovälineitä että suuririskisimmän osan 

kattavia takuita, jotka ovat erityisen käyttökelpoisia infrastruktuurihankkeissa. 

 Valintamenettelyn avoimuuden ja seurattavuuden olisi oltava keskeinen ennakkoehto 

täydentävyysvaatimuksen sekä ESIR-asetuksen täytäntöönpanon kannalta, ja se olisi 

turvattava ESIR 2.0:ssa. 

 Maantieteellinen monipuolistaminen on varmistettava käsittelemällä nimenomaisesti 

ongelmaa, jonka aiheuttavat samanlaisten hankkeiden erilaiset riskipreemiot eri osissa 

EU:ta, mikä johtuu jäsenvaltioiden erilaisista riskiprofiileista. 

 Euroopan investointiohjelman kolmas pilari (investointien esteiden poistaminen) on 

tärkeä edellytys ESIRin onnistumiselle, mutta sillä ei voida perustella ESIRin heikkoa 

käyttöastetta erityisesti koheesiomaissa ja jäsenvaltioissa, jotka ovat kärsineet eniten 

viimeaikaisesta rahoituskriisistä. 

 Komission olisi tehtävä tiivistä yhteistyötä EIP:n kanssa kansallisten kehityslaitosten 

roolin vahvistamiseksi ja niiden perustamiseksi jäsenvaltioissa, joissa niitä ei vielä ole.  

 Uuden rahan houkuttelemiseksi komission olisi tehtävä tiivistä yhteistyötä EU:n 

rahoitusalan sääntelyviranomaisten kanssa, jotta rahoituslaitokset voisivat lisätä 

investointejaan pitkäaikaisiin infrastruktuurihankkeisiin höllentämällä asiaan liittyviä 

sääntelyllisiä rajoituksiaan taseissaan. 

 Vakaus- ja kasvusopimuksen tiukka täytäntöönpano ei saisi estää jäsenvaltioita 

käyttämästä ESIRiä infrastruktuuri-investointeihin. Komission olisi hyväksyttävä 

tämän suuntaisia politiikkatoimia. 

 Erityisesti olisi painotettava kasvua ja työpaikkojen luomista edistäviä hankkeita 

syrjäisillä alueilla ja vähemmän kehittyneillä alueilla. 

 Verkkojen Eurooppa -välineen ja muiden siihen liittyvien välineiden määrärahojen ei 

pitäisi kilpailla ESIRin tai sen markkinasuuntautuneisuuden kanssa, jonka avulla 

pyritään kokoamaan ”tuoretta rahaa” ja käyttämään hyödyntämätöntä pääomaa. Siksi 

investointien käynnistäminen EU:ssa edellyttää yhdistettyjen resurssien välistä 

optimaalista suhdetta. Olisi tarkasteltava tällaisen yhdistämisen mahdollistavaa 

sääntelykehystä. Varainhoitoasetuksen koontiasetuksen odotetaan auttavan tässä. 

 Monikansallisia infrastruktuurihankkeita olisi laajennettava. Komission olisi pyrittävä 

yhdenmukaistamaan jäsenvaltioiden sääntelyn eroja. Tämä on tarpeen, jotta voidaan 

vauhdittaa sellaisia infrastruktuurihankkeita, jotka käsittävät vähintään kaksi 

jäsenvaltiota tai jotka ovat rajat ylittäviä. 

 Investointineuvontakeskuksen vahvistaminen ja laajentaminen ovat keskeisellä sijalla 

ESIRin menestyksen kannalta. Sen olisi autettava paikallisviranomaisia, ei-

tuotannollisia investointeja ja investoijia, helpotettava investointialustojen 

perustamista tarvittaessa, autettava erillisyhtiöitä sekä julkisen ja yksityisen sektorin 

kumppanuuksia ja annettava sidosryhmille neuvoja innovatiivisista rahoituslähteistä 

etenkin infrastruktuurihankkeissa, energiahankkeissa ja digitaalisen alan hankkeissa. 

 ESIRin olisi COP21-sitoumuksia vastaavasti tuettava ainakin 40 prosenttiin saakka 

hankkeita, jotka edistävät ilmastotoimia, ja vähintään 20 prosenttia rahoituksesta olisi 

osoitettava energiatehokkuuteen liittyville hankkeille. Fossiilisia polttoaineita olisi 

vältettävä. 

 Koska EU:lla on kilpailuetuja digitaalisen teknologian alalla, ESIRin olisi asetettava 

rahoituksensa suhteen etusijalle tulevaisuuteen suuntautunut digitaalinen ala. Tämä 

koskee etenkin hankkeita, jotka lisäävät infrastruktuurin kapasiteettia ja 
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yhdistettävyyttä ja parantavat kyberturvallisuutta, verkkoja, lohkoketjualustoja, 

esineiden internetiä jne. Tätä priorisointia olisi vahvistettava näiden alojen Euroopan 

investointineuvontakeskuksen asiantuntijoilla sekä EIP:n päätöksenteon ohjauksella. 

 ESIRin olisi käsiteltävä tutkimuksen investointikuilua etenkin uraauurtavilla ja 

matalan teknologian valmiustason aloilla, joiden odotetaan määrittävän ja muotoilevan 

kuluttajakysyntää seuraavien 20 vuoden aikana. 

 Komission ja EIP:n olisi tehtävä yhteistyötä tunnistaakseen aktiivisesti 

yhteistyöhaluttomat lainkäyttöalueet ja määrittääkseen selkeät ja julkisesti saatavilla 

olevat perusteet, joilla parannetaan ESIRin varmuutta heikentämättä kuitenkaan 

verohallintoon liittyviä unionin normeja. 

 

 

TARKISTUKSET 

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavia budjettivaliokuntaa ja 

talous- ja raha-asioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset: 

Tarkistus  1 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 4 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(4) ESIR-rahasto, jonka EIP-ryhmä 

perusti vuosi sitten ja jota se rahoittaa 

osittain, etenee vakaasti kohti 

tavoitettaan, joka on vähintään 

315 miljardin euron lisäinvestoinnit 

reaalitaloudessa vuoden 2018 puoliväliin 

mennessä. Markkinoiden vastaanottokyky 

on ollut erityisen nopea pk-

yritysikkunassa, jossa ESIR-rahaston 

toteuttamisvauhti on ylittänyt kaikki 

odotukset. Heinäkuussa 2016 pk-

yritysikkunaa korotettiin siis 500 

miljoonalla eurolla asetuksen (EU) 

2015/1017 mukaisissa nykyisissä 

puitteissa. Suurempi osuus rahoituksesta 

kohdennetaan pk-yrityksiin, koska pk-

yritysten rahoituksen kysyntä ESIR-

rahastosta on markkinoilla 

poikkeuksellisen suurta: ESIR-rahaston 

riskinkantokyvyn lisäyksestä 40 prosenttia 

olisi kohdistettava parantamaan pk-

yritysten mahdollisuuksia saada 

(4) ESIR-rahaston avulla on saatu 

ensimmäisellä täytäntöönpanokaudella 

aikaan merkittäviä ja rohkaisevia 

tuloksia. On edelleen liian aikaista 

arvioida ESIR-rahaston 

kokonaisvaikutusta äskettäisen 

finanssikriisin jälkeiseen 

investointivajeen korjaamiseen, korkean 

työttömyysasteen vähentämiseen ja 

unionin hiipuvien kasvuasteiden 

kohentamiseen. Nykyiset tiedot osoittavat 

kuitenkin, että parantamisen varaa on 

monilla aloilla, esimerkiksi 

täydentävyydessä investointiohjelman 

muiden pilareiden kanssa, jäsenvaltioiden 

välisen jakautumisen parantamisessa, 

täydentävyydessä, hallinnoinnissa sekä 

ilmastotoimia edistävien investointien 

houkuttelemisessa. EIP:n laatiman, 

ESIR-rahaston toimintaa 30 päivään 

kesäkuuta 2016 mennessä tarkastelevan 

arvion mukaan rahasto vaikuttaa olevan 
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rahoitusta. jäämässä jälkeen tavoitteista 

allekirjoitettujen toimien ja maksujen 

kohdalla. Lisäksi pk-yritysikkunan 

markkinoiden vastaanottokyky on ollut 

nopeampaa kuin infrastruktuuri- ja 

innovointi-ikkunan, mikä saattaa 

kuitenkin johtua hankkeiden erilaisesta 

luonteesta. 

Tarkistus  2 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (4 a) ESIR-rahaston odotetaan saavan 

liikkeelle tavoitteena olevat 315 miljardin 

euron lisäinvestoinnit vuoden 2018 

puoliväliin mennessä. ESIR-rahaston 

taloudellisista tuloksista ja sosiaalisista 

vaikutuksista ja ympäristövaikutuksista ei 

ole kuitenkaan teetetty riippumatonta 

arviointia. On syytä pitää mielessä, että 

ESIR-rahaston ensisijaisena tavoitteena 

on tukea hankkeita, jotka tuottavat 

Euroopan kansalaisille pitkän aikavälin 

sosiaalisia etuja ja ympäristöetuja, 

laadukkaita pysyviä työpaikkoja ja 

infrastruktuuria. 

 

 

Tarkistus  3 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 5 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(5) Eurooppa-neuvosto totesi 

28. kesäkuuta 2016, että ”Euroopan 

investointiohjelma, erityisesti Euroopan 

strategisten investointien rahasto (ESIR), 

on jo tuottanut konkreettisia tuloksia ja 

on merkittävä toimi, jonka avulla saadaan 

liikkeelle yksityisiä investointeja 

hyödyntäen samalla järkevästi niukkoja 

budjettivaroja. Komissio aikoo esittää pian 

(5) Eurooppa-neuvosto totesi 

28. kesäkuuta 2016, että ESIR-rahasto on 

tuottanut konkreettisia tuloksia. 

Kuitenkin edelleen on jäljellä 

tehottomuutta sekä maantieteellistä ja 

alakohtaista monipuolistamista koskevaa 

epätasapainoa. Maantieteellisesti 

tarkasteltuna 63 prosenttia 

infrastruktuuri- ja innovointi-ikkunassa 
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ESIRin tulevaisuutta koskevia 

ehdotuksia, joita Euroopan parlamentin 

ja neuvoston olisi käsiteltävä 

kiireellisesti”. 

allekirjoitetuista hankkeista oli 

30 päivään kesäkuuta 2016 mennessä 

keskittynyt Yhdistyneeseen 

kuningaskuntaan, Italiaan ja Espanjaan, 

ja kaikkiaan 91 prosenttia 15 jäsenvaltion 

unioniin. Pk-yritysikkunassa 

allekirjoitetuista hankkeista taas 

54 prosenttia oli keskittynyt Italiaan, 

Ranskaan ja Saksaan, ja kaikkiaan 

93 prosenttia 15 jäsenvaltion unioniin. 

Olisi keskityttävä erityisesti taloudellisesti 

heikkoihin Itä-Euroopan jäsenvaltioihin 

ja autettava niitä selviytymään nykyisistä 

investointivaikeuksista ja parantamaan 

kilpailukykyään. Kun otetaan huomioon 

tämä epätasapaino sekä olemassa oleva 

rahoituksellinen kitka, rakenteelliset 

esteet, sääntelykehykset sekä investoijien 

haluttomuus riskinottoon, komission olisi 

käynnistettävä kunnianhimoisia aloitteita 

yksityisten investointien liikkeelle 

saamiseksi ja tarvittavien 

sääntelymuutosten toteuttamiseksi, jotta 

rahoituslaitokset voisivat ottaa 

salkkuihinsa entistä enemmän 

infrastruktuurihankkeita sekä lisätä pk-

yritysten rahoitusta niin, että samalla 
niukkoja budjettivaroja käytetään 

järkevästi. Olisi myös pidettävä mielessä, 

että tiettyjen jäsenvaltioiden nykyinen 

rakenteellinen tehottomuus ei saisi 

vahvistaa muiden jäsenvaltioiden asemaa 

ESIR-rahaston käytön yhteydessä. Tämän 

vuoksi mikään jäsenvaltio ei saisi käyttää 

yli kymmentä prosenttia ESIR-rahastosta. 

 

Tarkistus  4 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(6) ESIR-rahasto perustettiin aluksi 

kolmivuotiskaudeksi, ja sen tavoitteena oli 

aikaansaada vähintään 315 miljardin 

euron investoinnit. ESIR-rahaston 

menestyksen innoittamana komissio aikoo 

(6) Myönteisten indikaattorien 

johdosta komissio aikoo kaksinkertaistaa 

niin rahaston voimassaoloajan kuin sen 

rahoituskapasiteetinkin. Laajennus kattaa 

nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen 
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kaksinkertaistaa niin rahaston 

voimassaoloajan kuin sen 

rahoituskapasiteetinkin. Laajennus kattaa 

nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen 

voimassaoloajan ja päämääränä on 

aikaansaada yhteensä vähintään 

500 miljardin euron investoinnit vuoteen 

2020 mennessä. Jotta ESIR-rahaston 

rahoituskapasiteettia voidaan lisätä 

entisestään ja saavuttaa tavoitteena oleva 

investointien määrän kaksinkertaistaminen, 

myös jäsenvaltioiden pitäisi osallistua 

rahoitukseen ensisijaisen tärkeänä asiana. 

voimassaoloajan ja päämääränä on 

aikaansaada yhteensä vähintään 

500 miljardin euron investoinnit vuoteen 

2020 mennessä. Jotta ESIR-rahaston 

rahoituskapasiteettia voidaan lisätä 

entisestään ja saavuttaa tavoitteena oleva 

investointien määrän kaksinkertaistaminen, 

myös jäsenvaltioiden pitäisi osallistua 

rahoitukseen ensisijaisen tärkeänä asiana. 

 

Tarkistus  5 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 8 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(8) Vahvistetun ESIR-rahaston olisi 

puututtava jäljellä oleviin markkinoiden 

toimintapuutteisiin ja epätyydyttäviin 

investointitilanteisiin ja jatkettava 

täydentävyysperiaatteen pohjalta yksityisen 

sektorin rahoituksen ohjaamista 

investointeihin, jotka ovat ratkaisevan 

tärkeitä Euroopan tulevalle työllisyydelle – 

myös nuorten työllisyydelle –, kasvulle ja 

kilpailukyvylle. Näihin kuuluvat 

investoinnit energia-, ympäristö- ja 

ilmastotoimiin, sosiaaliseen ja 

inhimilliseen pääomaan ja niihin 

liittyvään infrastruktuuriin, 

terveydenhuoltoon, tutkimukseen ja 

innovointiin, rajat ylittävään ja kestävään 

liikenteeseen sekä digitaaliseen 

muutokseen. Erityisesti olisi vahvistettava 

ESIR-rahastosta tuettuja toimia, joilla 

tähdätään Pariisin ilmastokokouksessa 

(COP21) asetettujen unionin 

kunnianhimoisten tavoitteiden 

saavuttamiseen. Rahoitusta olisi 

kohdennettava entistä enemmän myös 

energiaverkkojen yhteenliittämistä 

koskeviin ensisijaisiin hankkeisiin ja 

energiatehokkuushankkeisiin. Lisäksi 

(8) Voimassaolon jatkamisen 

vahvistuttua ESIR-rahaston olisi puututtava 

jäljellä oleviin markkinoiden 

toimintapuutteisiin ja epätyydyttäviin 

investointitilanteisiin ja jatkettava 

täydentävyysperiaatteen pohjalta yksityisen 

sektorin rahoituksen ohjaamista 

investointeihin, jotka ovat ratkaisevan 

tärkeitä Euroopan laadukkaan inhimillisen 

pääoman korkealle ja kestävälle tasolle, 

laadukkaiden työpaikkojen luomiselle – 

etenkin nuorille –, kasvulle ja 

kilpailukyvylle. Olisi parannettava myös 

sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja 

sosiaalista osallisuutta ja siten lisättävä 

unionin kansalaisten hyvinvointia. Näihin 

olisi sisällytettävä myös investoinnit 

energia-, ympäristö- ja ilmastotoimiin ja 

niihin liittyvään infrastruktuuriin, 

terveydenhuoltoon, tutkimukseen ja 

innovointiin, rajat ylittävään ja kestävään 

liikenteeseen, matkailuun sekä 

digitaaliseen muutokseen. Erityisesti olisi 

vahvistettava ESIR-rahastosta tuettuja 

toimia, joilla pyritään saavuttamaan 

unionin Pariisin ilmastokokouksessa 

(COP21) ja Eurooppa 2050 -strategiassa 
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olisi vältettävä myöntämästä ESIR-

rahaston tukea moottoriteitä varten, jollei 

sitä tarvita tukemaan yksityisen sektorin 

investointeja liikenteeseen 

koheesiomaissa tai rajat ylittäviin 

liikennehankkeisiin, joihin osallistuu 

vähintään yksi koheesiomaa. Vaikka 

maatalous-, kalastus- ja vesiviljelyalan 

hankkeet ovatkin jo tukikelpoisia, olisi 

selkeyden vuoksi nimenomaisesti 

säädettävä, että tällaiset hankkeet kuuluvat 

yleisiin tavoitteisiin, jotka täyttävät ESIR-

rahaston tukikelpoisuusvaatimukset. 

asettamat kunnianhimoiset tavoitteet 

kasvihuonekaasupäästöjen 

vähentämisestä 80–95 prosentilla. 

Rahoitusta olisi kohdennettava entistä 

enemmän myös sähköverkkojen 

yhteenliittämistä koskeviin ensisijaisiin 

hankkeisiin, energiatehokkuushankkeisiin 

ja kiertotaloushankkeisiin, etenkin kun 

niillä parannetaan unionin 

energiaturvallisuutta ja annetaan 

yksityishenkilöille, paikallisille yhteisöille 

ja osuuskunnille mahdollisuus aktiiviseen 

osallistumiseen, sekä energiaverkkojen 

mukauttamiseen, uusiutuviin 

energialähteisiin perustuvan tuotannon 

varastointiin ja jakeluun ja ajoneuvo- ja 

rakennusalan vaihtoehtoisiin 

energiavaroihin. Kuten tähän mennessä 

on käynyt ilmi, ESIR-rahastosta osoitettu 

laaja tuki energiaan, 

energiatehokkuuteen ja uusiutuviin 

energiamuotoihin keskittyville hankkeille 

on supistanut EIP:n tavanomaisia 

investointeja kyseisillä aloilla saman 

verran, joten täydentävyysperiaatetta ei 

näin ollen ole noudatettu. ESIR-

rahoitteisia lainoja olisi myönnettävä 

EIP:n tavanomaisten investointitoimien 

lisänä. Samoin digitaalialalla on 

digitaalista taloutta koskevan unionin 

kunnianhimoisen politiikan puitteissa 

asetettava uusia digitaalista 

infrastruktuuria koskevia tavoitteita sen 

varmistamiseksi, että digitaalinen kuilu 

kurotaan umpeen ja että unioni on 

globaali kumppani niin kutsutun 

esineiden internetin, lohkoketjutekniikan 

sekä kyber- ja verkkoturvallisuuden 

uudella aikakaudella. Lisäksi yhtenä 

perusteena ESIR-rahaston onnistumista 

määritettäessä olisi sovellettava sellaisille 

politiikanaloille annettua tukea, jotka ovat 

kärsineet ESIR-rahaston rahoittamiseksi 

tehdyistä investointien leikkauksista, 

kuten tutkimusapurahoja erityisesti 

matalan teknologian valmiuden tasoille. 

ESIR-rahaston tuen myöntämistä 

moottoriteitä varten olisi vältettävä, jollei 

sitä tarvita tukemaan yksityisen sektorin 
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investointeja liikenteeseen 

koheesiomaissa tai rajat ylittäviä 

hankkeita, joihin osallistuu vähintään 

yksi koheesiomaa. Vaikka maatalous-, 

kalastus- ja vesiviljelyalan hankkeet 

ovatkin jo tukikelpoisia, olisi selkeyden 

vuoksi nimenomaisesti säädettävä, että 

tällaiset hankkeet kuuluvat yleisiin 

tavoitteisiin, jotka täyttävät ESIR-rahaston 

tukikelpoisuusvaatimukset. Olisi vältettävä 

myöntämästä ESIR-rahaston tukea 

fossiilisia polttoaineita koskeville 

hankkeille ja etenkin ydinalan 

infrastruktuurille ja ydinlaitoksille. 

 

Tarkistus  6 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (8 a) Olisi syytä todeta, että ESIR-

rahastosta tuetuissa erityistoimissa EIP 

käyttää järjestelmällisesti osallistumista 

riskinjakovälineisiin muiden sijoittajien 

kanssa. Siksi EIP:n olisi toimittava, kun 

kyse on yhdistämisestä tai kun se on 

tarpeen muissa tapauksissa, tarjoamalla 

kyseiseen toimintaan suuririskisimmän 

osan kattavat takuut, jotta voidaan 

optimoida ESIR-mekanismin 

täydentävyys ja saada liikkeelle vielä 

enemmän yksityisiä varoja. 

 

Tarkistus  7 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 8 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (8 b) Olisi pidettävä mielessä, että kaikki 

johtavat globaalit vallat ovat luoneet 

sotilasteollisia komplekseja pysyäkseen 

teknologisen ja tieteellisen kilpailun 

kärjessä. Siksi on välttämätöntä, että 
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unioni toimii samoin kohdentamalla 

erityisesti ESIR-rahaston avulla 

merkittäviä varoja Euroopan 

puolustusteollisuuden luomiseen, sillä 

tämä vaikuttaa tutkimus- ja kehitystyön 

myötä merkittävästi siviilitoimintaan ja 

talouteen. 

 

Tarkistus  8 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 9 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(9) Täydentävyyttä, joka on ESIR-

rahaston keskeinen periaate, olisi 

korostettava enemmän hankkeiden 

valinnassa. Toimien tulisi kuulua ESIR-

tuen piiriin vain silloin, kun niillä korjataan 

selkeästi määritettyjä markkinoiden 

toimintapuutteita tai epätyydyttäviä 

investointitilanteita. Infrastruktuuri- ja 

innovointi-ikkunan mukaiset 

infrastruktuuritoimet, jotka yhdistävät 

kaksi jäsenvaltioita tai useampia, myös 

sähköinen infrastruktuuri, olisi katsottava 

täydentävyysperiaatteen mukaisiksi niiden 

vaikeuden vuoksi ja koska ne tuottavat 

merkittävää lisäarvoa unionille. 

(9) Täydentävyyttä, joka on ESIR-

rahaston keskeinen periaate, olisi 

arvioitava järjestelmällisesti, ja se olisi 

dokumentoitava ja siitä olisi raportoitava 

kussakin hankkeessa. EIP:n olisi 

julkaistava jaotellut tiedot jokaisesta 

rahoitetusta hankkeesta, jokaisen 

hankkeen ennakkoon ja jälkikäteen 

toteutetut arvioinnit sekä 

yksityiskohtainen selvitys käytetyistä 

valinta- ja arviointimittareista ja -

perusteista. Toimien tulisi kuulua ESIR-

tuen piiriin vain silloin, kun niillä korjataan 

selkeästi määritettyjä markkinoiden 

toimintapuutteita tai epätyydyttäviä 

investointitilanteita. Täydentävyyttä olisi 

myös lisättävä maantieteellisillä tekijöillä, 

kuten hankkeen edunsaajan alkuperällä 

tai hankkeen maantieteellisellä kohteella. 

Infrastruktuuri- ja innovointi-ikkunan 

mukaiset infrastruktuuritoimet, jotka 

yhdistävät kaksi jäsenvaltioita tai 

useampia, etenkin kun vähintään yksi 

jäsenvaltioista on koheesiomaa, myös 

sähköinen infrastruktuuri, olisi katsottava 

täydentävyysperiaatteen mukaisiksi niiden 

vaikeuden vuoksi ja koska ne tuottavat 

merkittävää lisäarvoa unionille. ESIR-

rahastosta tuettavat hankkeet olisi myös 

katsottava täydentävyyttä tarjoaviksi, kun 

ne tuottavat pitkäaikaisia sosiaalisia etuja 

ja ympäristöetuja. Olisi laadittava 

toimintakertomus siitä, miten sosiaaliset 
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tekijät ja ympäristötekijät olisi otettava 

huomioon ja missä määrin. 

 

Tarkistus  9 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (9 a) EIP on jo kehittänyt valikoiman 

tuotteita, jotka edistävät riskinottoa 

ensisijaisesti muiden sijoittajien kanssa 

käytettävien riskinjakovälineiden avulla. 

EIP:n olisi toimittava tarjoamalla 

suuririskisimmän osan kattavat takuut, 

jotta voidaan optimoida ESIR-rahaston 

täydentävyys, saada liikkeelle lisää 

yksityisiä varoja ja nopeuttaa 

investointeja etenkin 

infrastruktuurialalla. 

  

Tarkistus  10 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 9 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (9 b) Hankkeiden tukikelpoisuuden 

arviointia, hyväksyntää ja valintaa 

koskevien vaiheiden avoimuus on 

keskeinen ehto, ja se on otettava 

huomioon päätöksentekomenettelyn 

hallintorakenteessa. Ohjauskomitean ja 

investointikomitean roolit olisi 

määriteltävä selkeämmin. Niiden 

valintamenettelyssä tekemien päätösten 

tuloksena olisi varmistettava täydentävyys, 

ja olisi ilmoitettava, millä perusteella 

jokin hanke hylätään. Siksi on tärkeää 

vahvistaa jatkuvasti päätöksentekijöiden 

vastuuta, jotta voidaan varmistaa, etteivät 

mitkään asetuksen (EU) 2015/1017 

täytäntöönpanoon liittyvät ongelmat toistu 

tämän asetuksen kohdalla. Lisäksi 

komission olisi laadittava ripeästi ennalta 
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määriteltyjä, selkeitä, objektiivisia ja 

julkisesti saatavilla olevia perusteita, jotka 

vähentävät oikeudellista epävarmuutta ja 

parantavat verohallintoa etenkin, kun 

investointitoimet käsittävät yhteisöjä, 

joilla on yhteyksiä yhteistyöhaluttomiin 

lainkäyttöalueisiin. Avoimuus on myös 

tarpeen menetelmissä, joita EIP soveltaa 

määritelläkseen ESIR-rahaston avulla 

toteuttamiensa rahoitustoimien 

korkotason. Liialliset maakohtaiset 

riskipreemiot eivät saisi haitata 

epäedullisessa asemassa olevien 

jäsenvaltioiden edunsaajien 

osallistumista. 

 

Tarkistus  11 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 10 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(10) Olisi kannustettava toimia, joissa 

tukimuodot, joita ei tarvitse maksaa 

takaisin, ja/tai unionin talousarvioon 

perustuvat rahoitusvälineet, kuten 

Verkkojen Eurooppa -välineen mukainen 

rahoitus, yhdistetään EIP-ryhmän 

rahoituksen kanssa, mukaan lukien ESIR-

rahaston mukainen EIP:n rahoitus, sekä 

muilta sijoittajilta saadun rahoituksen 

kanssa, koska niillä voidaan tehostaa 

ESIR-rahaston toimintaa. Yhdistämisen 

tarkoituksena on parantaa unionin 

varainkäytöllä aikaansaatua lisäarvoa 

houkuttelemalla lisärahoitusta yksityisiltä 

sijoittajilta ja varmistaa, että tuetut toimet 

ovat taloudellisesti ja rahoituksellisesti 

toteutuskelpoisia. 

(10) Olisi kannustettava toimia, joissa 

tukimuodot, joita ei tarvitse maksaa 

takaisin, ja/tai unionin talousarvioon 

perustuvat rahoitusvälineet, kuten 

Verkkojen Eurooppa -välineen mukainen 

rahoitus, yhdistetään EIP-ryhmän 

rahoituksen kanssa, mukaan lukien ESIR-

rahaston mukainen EIP:n rahoitus, sekä 

muilta sijoittajilta saadun rahoituksen 

kanssa, koska niillä voidaan tehostaa 

ESIR-rahaston toimintaa. Yhdistämisen 

tarkoituksena on parantaa unionin 

varainkäytöllä aikaansaatua lisäarvoa 

houkuttelemalla lisärahoitusta yksityisiltä 

sijoittajilta ja varmistaa, että tuetut toimet 

ovat taloudellisesti ja rahoituksellisesti 

toteutuskelpoisia. Koska nämä välineet 

ovat luonteeltaan monimutkaisia, 

Euroopan investointineuvontakeskuksen 

olisi myös annettava opastusta parhaasta 

rahoitusvälineiden valinnasta ja niiden 

yhdistämisestä. Lisäksi koska Euroopan 

investointineuvontakeskus on 

markkinavetoinen väline, joka antaa 

investointineuvoja useilla 
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markkinasektoreilla, sen olisi tarjottava 

asiantuntemustaan myös muille neuvoa-

antaville investointiyhteisöille, joilla on 

erityistä asiantuntemusta yksittäisistä 

markkinasektoreista. Kannustaminen 

Euroopan investointineuvontakeskuksen 

ja muiden neuvoa-antavien yhteisöjen 

välisen yhteistyön jatkamiseen on 

keskeisellä sijalla ESIR-rahaston 

onnistumisen kannalta etenkin markkina-

alueilla ja -sektoreilla, joilla tarvitaan 

pidemmälle vietyä erikoistumista ja 

syvempää tietämystä. 

 

Tarkistus  12 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (10 a) ESIR-rahaston suorituskyvyn 

parantamiseksi sekä kansallisella että 

alueellisella tasolla on vahvistettava 

yhteistyötä ESIR-rahastoa ohjaavan 

EIP:n ja kansallisten kehityspankkien tai 

-laitosten välillä. 

 

Tarkistus  13 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 11 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(11) Jotta voidaan lisätä ESIR-rahaston 

käyttöä vähemmän kehittyneillä alueilla ja 

siirtymäalueilla, ESIR-rahaston tuen piiriin 

kuuluvien yleisten tavoitteiden 

soveltamisalaa olisi laajennettava. 

(11) Jotta voidaan lisätä ESIR-rahaston 

käyttöä vähemmän kehittyneillä alueilla ja 

siirtymäalueilla, ESIR-rahaston tuen piiriin 

kuuluvien yleisten tavoitteiden 

soveltamisalaa olisi laajennettava 

varmistamalla hankkeiden tasapainoinen 

jakautuminen koko unioniin, jotta kaikki 

jäsenvaltiot voivat saada rahoitusta. 

ESIR-rahaston tuen maantieteellistä 

tasapainoa olisi parannettava 

maantieteellistä monipuolistamista ja 

keskittymistä koskevien ohjeiden 
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mukaisesti ja vahvistamalla Euroopan 

investointineuvontakeskuksen asemaa, 

jotta voidaan edistää taloudellista, 

sosiaalista ja alueellista 

yhteenkuuluvuutta koskevan unionin 

tavoitteen saavuttamista, vähentää 

alueellisia eroja, lisätä laadukkaita 

työpaikkoja ja laajentaa jäsenvaltioiden 

tuotantoperustaa etenkin jäsenvaltioissa, 

joihin finanssikriisi on vaikuttanut 

tuntuvimmin, tai alueilla, joilla BKT:n 

kasvu jää alle unionin keskiarvon. Tätä 

toteutettaessa olisi säilytettävä ESIR-

rahaston markkinavetoinen luonne. 

 

Tarkistus  14 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 14 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(14) Jotta unionin talousarviosta 

voitaisiin rahoittaa osittain EU:n 

takuurahastoon lisäinvestointeja varten 

osoitettava rahoitusosuus, Verkkojen 

Eurooppa -välineessä käytettävissä olevia 

määrärahoja olisi siirrettävä Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 

N:o 1316/20134 mukaisesti. Lisäksi 

Verkkojen Eurooppa -välineen 

rahoitusvälineiden määrärahoista olisi 

siirrettävä 1 145 797 000 euroa kyseisen 

välineen avustuksia koskevaan osaan, jotta 

voidaan helpottaa rahoituksen yhdistämistä 

ESIR-rahaston tuen kanssa, tai muihin 

asianmukaisiin rahoitusvälineisiin, 

erityisesti energiatehokkuutta edistäviin 

välineisiin. 

(14) Jotta unionin talousarviosta 

voitaisiin rahoittaa osittain EU:n 

takuurahastoon lisäinvestointeja varten 

osoitettava rahoitusosuus, EU:n 

takuurahaston tavoitetasoa olisi 

mukautettava asianmukaisella tavalla 

niin, että rahoitusta voidaan lisätä ilman 

että joudutaan vähentämään entisestään 

Verkkojen Eurooppa -välineessä ja 

Horisontti 2020 -ohjelmassa käytettävissä 

olevia vähäisiä määrärahoja, joista 

säädetään Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksissa (EU) N:o 

1316/20134 ja N:o 1291/20134 a, kuten 

komission tekemässä arvioinnissa 

ehdotetaan. Lisäksi Verkkojen Eurooppa 

-välineen rahoitusvälineiden määrärahoista 

olisi siirrettävä 1 145 797 000 euroa 

kyseisen välineen avustuksia koskevaan 

osaan, jotta voidaan helpottaa rahoituksen 

yhdistämistä ESIR-rahaston tuen kanssa, 

tai muihin asianmukaisiin 

rahoitusvälineisiin, erityisesti 

energiatehokkuutta edistäviin välineisiin. 

__________________ __________________ 
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4 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 1316/2013, annettu 

11 päivänä joulukuuta 2013, Verkkojen 

Eurooppa -välineen perustamisesta sekä 

asetuksen (EU) N:o 913/2010 

muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 

680/2007 ja (EY) N:o 67/2010 

kumoamisesta, EUVL L 348, 20.12.2013, 

s. 129. 

4 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 1316/2013, annettu 

11 päivänä joulukuuta 2013, Verkkojen 

Eurooppa -välineen perustamisesta sekä 

asetuksen (EU) N:o 913/2010 

muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 

680/2007 ja (EY) N:o 67/2010 

kumoamisesta, EUVL L 348, 20.12.2013, 

s. 129. 

 4 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 1291/2013, annettu 

11 päivänä joulukuuta 2013, tutkimuksen 

ja innovoinnin puiteohjelmasta 

"Horisontti 2020" (2014–2020) ja 

päätöksen N:o 1982/2006/EY 

kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, 

s. 104). 

 

Tarkistus  15 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 15 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(15) ESIR-rahastosta tuetuista 

investoinneista saatujen kokemusten 

perusteella takuurahaston tavoitesumma 

tulisi saattaa 35 prosenttiin 

yhteenlasketuista unionin 

takuuvelvoitteista, joilla varmistetaan 

riittävä suojataso. 

(15) ESIR-rahastosta tuetuista 

investoinneista saatujen kokemusten 

perusteella takuurahaston tavoitesumma 

tulisi saattaa 32 prosenttiin 

yhteenlasketuista unionin 

takuuvelvoitteista, joilla varmistetaan 

riittävä suojataso. 

 

Tarkistus  16 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 15 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (15 a) On myös erittäin tärkeää arvioida, 

estääkö vakaus- ja kasvusopimuksen 

tiukka täytäntöönpano joitakin 

jäsenvaltioita ja erityisesti niitä, jotka ovat 

kärsineet muita enemmän viimeaikaisesta 

rahoituskriisistä, osallistumasta ESIR-
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rahastoon suoraan tai välillisesti, kun 

julkista rahoitusta annetaan yksittäisille 

hankkeille ja investointijärjestelyille, ja 

missä määrin tätä estämistä ilmenee. On 

myös olennaista selvittää, saadaanko 

kasvua ja työpaikkoja lisättyä sillä, että 

jäsenvaltioiden sekä alue- ja 

paikallishallintojen suoria ja välillisiä 

osuuksia pidetään vakaus- ja 

kasvusopimuksen mukaisesti 

kertaluonteisina. Näillä toimenpiteillä 

autetaan jäsenvaltioita toteuttamaan 

uudistuksia, joita tarvitaan paikallisten 

talouksien kasvun vakiinnuttamiseen. 

Tarkistus  17 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 15 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (15 b) On myös syytä todeta, että ESIR-

rahasto on rahoitusväline, joka on luotu 

tuomaan lisäarvoa nykyisille 

rahoitusvälineille, kuten Euroopan 

rakenne- ja investointirahastoille, 

koheesiorahastoille ja Verkkojen 

Eurooppa -välineelle, ei kilpailemaan 

niiden kanssa. Kun ESIR-rahastoa 

mahdollisesti jatketaan nykyistä 

monivuotista rahoituskehystä pidempään, 

olisi lisäksi kartoitettava asetuksessa (EU) 

N:0 1291/2013 tarkoitettujen 

rahoituslähteiden ohella vaihtoehtoisia 

rahoituslähteitä, kun otetaan huomioon 

haasteet, jotka koskevat unionin 

johtoasemaa tieteessä, tutkimuksessa ja 

uuden tiedon tuottamisessa. ESIR-rahasto 

ei siis saisi korvata (kokonaan tai osittain) 

nykyisiä koheesio- ja rakennerahastoja tai 

vastaavia välineitä eikä vaarantaa tai 

vähentää niiden merkitystä. 

 

 

Tarkistus  18 

Ehdotus asetukseksi 
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Johdanto-osan 16 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(16) Koska pk-yritysten rahoituksen 

kysyntä ESIR-rahastosta on markkinoilla 

poikkeuksellisen suurta ja sen odotetaan 

jatkuvan, ESIR-rahaston pk-yritysikkunaa 

olisi laajennettava. Erityistä huomiota olisi 

kiinnitettävä sosiaalisiin yrityksiin, myös 

kehittämällä ja ottamalla käyttöön uusia 

välineitä. 

(16) Koska pk-yritysten rahoituksen 

kysyntä ESIR-rahastosta on markkinoilla 

poikkeuksellisen suurta, ESIR-rahaston pk-

yritysikkunaa olisi laajennettava 

lisäresursseilla ja tukemalla pk-yrityksiä 

koskevia neuvontakeskuksen valmiuksia. 

Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä 

sosiaalisiin yrityksiin. 

 

Tarkistus  19 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 17 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(17) EIP:n ja EIR:n olisi varmistettava, 

että lopullisille edunsaajille, myös pk-

yrityksille, tiedotetaan ESIR-rahaston tuen 

olemassaolosta, jotta asetuksen (EU) 

2015/1017 mukaisesti myönnettävä EU:n 

takaus tunnettaisiin paremmin. 

(17) EIP:n ja EIR:n olisi varmistettava, 

että lopullisille edunsaajille, myös nuorille 

yrityksille ja pk-yrityksille, tiedotetaan 

ESIR-rahaston tuen olemassaolosta, jotta 

asetuksen (EU) 2015/1017 mukaisesti 

myönnettävä EU:n takaus tunnettaisiin 

paremmin. ESIR-rahaston logon olisi 

oltava selvästi näkyvillä 

rahoitussopimuksessa etenkin pk-yritysten 

tapauksessa, jotta parannetaan ESIR-

rahaston näkyvyyttä unionin aloitteena.  

 

Tarkistus  20 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 21 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(21) Euroopan 

investointineuvontakeskusta olisi 

kehitettävä ja sen toiminnassa olisi 

keskityttävä tarpeisiin, joita ei ole täytetty 

riittävällä tavalla nykyjärjestelyin. Sen olisi 

kiinnitettävä erityistä huomiota sellaisten 

hankkeiden valmisteluun, joihin osallistuu 

kaksi tai useampi jäsenvaltiota, ja 

(21) Euroopan 

investointineuvontakeskusta olisi 

kehitettävä parantamalla saavutettavuutta 

ja avoimuutta ja sen toiminnassa olisi 

keskityttävä tarpeisiin, joita ei ole täytetty 

riittävällä tavalla nykyjärjestelyin. Sen olisi 

kiinnitettävä erityistä huomiota sellaisten 

hankkeiden valmisteluun, jotka ovat 
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hankkeisiin, jotka edistävät COP21-

kokouksen tavoitteiden saavuttamista. 

Vaikka investointineuvontakeskuksen 

tavoitteena on hyödyntää olemassa olevia 

EIP:n ja komission neuvontapalveluja ja 

toimia keskitettynä hankerahoitusta 

koskevaa teknistä neuvontaa tarjoavana 

yhteyspisteenä unionissa, sen olisi myös 

edistettävä aktiivisesti ESIR-rahaston 

alakohtaista ja maantieteellistä 

monipuolistamista koskevan tavoitteen 

saavuttamista ja tarvittaessa tuettava EIP:tä 

hankkeiden kehittämisessä. Sen olisi myös 

osallistuttava aktiivisesti 
investointijärjestelyjen perustamiseen ja 

neuvottava unionin muista rahoituslähteistä 

saatavan rahoituksen yhdistämisessä ESIR-

rahaston kanssa. 

aidosti täydentäviä, joihin osallistuu kaksi 

tai useampi jäsenvaltiota tai jotka 

toteutetaan alueiden rajoilla ja jotka 

edistävät COP21-kokouksen tavoitteiden 

saavuttamista. Vaikka 

investointineuvontakeskuksen tavoitteena 

on hyödyntää olemassa olevia EIP:n ja 

komission neuvontapalveluja ja toimia 

keskitettynä hankerahoitusta koskevaa 

teknistä neuvontaa tarjoavana 

yhteyspisteenä unionissa, sen olisi myös 

edistettävä aktiivisesti ESIR-rahaston 

alakohtaista ja maantieteellistä 

monipuolistamista koskevan tavoitteen 

saavuttamista ja tarvittaessa tuettava EIP:tä 

hankkeiden kehittämisessä ja 

yhdistämisessä tehostamalla paikallista 

läsnäoloa jäsenvaltioissa, joilla on 

rajalliset valmiudet mutta suuret 

investointimahdollisuudet. Rahoituksen 

lisääminen on välttämätöntä, jotta 

Euroopan investointineuvontakeskus voi 

perustaa teknisen avun alueellisina 

klustereina toimivia toimipisteitä ja jotta 

voidaan varmistaa, että tiedotusmateriaali 

on saatavilla jäsenvaltioiden kaikilla 

kielillä. Lisäksi olisi otettava huomioon 

jäsenvaltioiden erityispiirteet, kuten 

rahoitusmarkkinoiden kehittyneisyys, 

vähäinen kokemus monimutkaisten 

rahoitusinstrumenttien käytössä sekä 

hankkeiden kehittämiseen ja 

täytäntöönpanoon liittyvät erityisesteet. 
Sen olisi myös tehtävä yhteistyötä jo 

perustettujen kansallisten 

kehityspankkien tai -laitosten kanssa ja 

työskenneltävä komission kanssa 

jäsenvaltioiden auttamiseksi kansallisten 

kehityspankkien perustamisessa ja 

alakohtaisten, aihekohtaisten tai 

alueellisten investointijärjestelyjen 

käyttöön ottamisessa ja neuvottava unionin 

muista rahoituslähteistä saatavan 

rahoituksen yhdistämisessä ESIR-rahaston 

kanssa sekä annettava tietoa rahastojen 

yhteydessä noudatettavista 

tukikelpoisuuskriteereistä. 
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Tarkistus  21 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 21 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (21 a) Tiettyä osaa ESIR-rahaston 

rahoituksesta olisi voitava tarjota 

mahdollisuutena osallistua rahoitettuun 

hankkeeseen. Kun tiettyä osaa 

rahoituksesta voidaan tarjota tässä 

muodossa, on tarkoituksenmukaista 

sisällyttää kyseinen järjestelmä julkisiin 

hankkeisiin, joita varten on haettu 

rahoitusta. 

Tarkistus  22 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 22 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(22) Sen vuoksi asetusta (EU) N:o 

1316/2013 ja asetusta (EU) 2015/1017 

olisi muutettava, 

(22) Sen vuoksi asetusta (EU) 

2015/1017 olisi muutettava, 

Tarkistus  23 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Asetus (EU) N:o 2015/1017 

5 artikla – 1 kohta – 3 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jotta voidaan puuttua paremmin 

markkinoiden toimintapuutteisiin tai 
epätyydyttäviin investointitilanteisiin, 

ESIR-rahastosta tuettavien EIP:n 

erityistoimien ominaisuuksina on yleensä 

oltava esimerkiksi huonompi 

etuoikeusasema, osallistuminen 

riskinjakovälineisiin, rajat ylittävät 

ominaisuudet ja altistuminen 

erityisriskeille tai muut yksilöitävissä 

olevat tarkemmin liitteessä II kuvaillut 

seikat. 

ESIR-rahastosta tuettavilla EIP:n 

erityistoimilla on puututtava paremmin 

talouden ja rahoituksen tehottomuuteen, 

markkinahäiriöihin ja epätyydyttäviin 

investointitilanteisiin, mukaan lukien 

jäsenvaltioiden investointikapasiteetin 

erot ja erilaiset riskipreemiot, 

vipuvaikutuksen kitka, heikot 

investointikertoimet, monimutkaiset 

monikansalliset ja rajat ylittävät hankkeet 

ja haluttomuus ottaa riskejä 

investoinneissa etenkään tutkimuksen, 
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innovoinnin, uusien teknologioiden ja 

nykyisen ja uuden infrastruktuurin alalla. 

 Tämän vuoksi erityistoimien 

ominaisuuksina on yleensä oltava 

esimerkiksi huonompi etuoikeusasema, 

osallistuminen riskinjakovälineisiin, 

suuririskisimmän osan kattavan takuun 

järjestelmät sen varalta, että ESIR-

rahasto yhdistetään unionin ja/tai 

jäsenvaltioiden budjettivaroihin, rajat 

ylittävät ominaisuudet ja altistuminen 

erityisriskeille tai muut yksilöitävissä 

olevat tarkemmin liitteessä II kuvaillut 

seikat. ESIR-rahaston on maksimoitava 

hankkeiden määrä, lopullisten 

tuensaajien määrä sekä mahdolliset 

vipuvaikutukset. 

ESIR-rahastosta voidaan tukea myös EIP:n 

hankkeita, joihin liittyvä riski on alempi 

kuin EIP:n erityistoimiin liittyvä 

vähimmäisriski, jos EU:n takauksen käyttö 

on tarpeen tämän kohdan ensimmäisessä 

alakohdassa määritellyn täydentävyyden 

varmistamiseksi. 

ESIR-rahastosta ei voida tukea EIP:n 

hankkeita, joihin liittyvä riski on alempi 

kuin EIP:n erityistoimiin liittyvä 

vähimmäisriski, ellei EU:n takauksen 

käyttö ole tarpeen tämän kohdan 

ensimmäisessä alakohdassa määritellyn 

täydentävyyden varmistamiseksi ja 

edellyttäen, ettei näitä hankkeita voida 

rahoittaa paremmin ehdoin muista 

rahoituslähteistä. 

Myös sellaisia ESIR-rahastosta tuettavia 

hankkeita pidetään täydentävyyttä 

tarjoavina, jotka koostuvat fyysisestä 

infrastruktuurista, joka yhdistää kaksi 

jäsenvaltiota tai useampia, tai fyysisen 

infrastruktuurin tai fyysiseen 

infrastruktuuriin liittyvien palvelujen 

laajentamisesta jäsenvaltiosta yhteen tai 

useampaan toiseen jäsenvaltioon.; 

ESIR-rahastosta voidaan tukea hankkeita, 

jotka koostuvat fyysisestä 

infrastruktuurista, joka yhdistää kaksi 

jäsenvaltiota tai useampia, tai fyysisen 

infrastruktuurin tai fyysiseen 

infrastruktuuriin liittyvien palvelujen 

laajentamisesta jäsenvaltiosta yhteen tai 

useampaan toiseen jäsenvaltioon 

edellyttäen, että kyseiset hankkeet 

tarjoavat täydentävyyttä. 

 Täydentävyys on myös kytkettävä 

hankkeiden innovatiiviseen luonteeseen ja 

pitkäaikaisiin sosiaalisiin etuihin ja 

ympäristöetuihin ja mahdollisiin 

pidemmän aikavälin rahoitustarpeisiin ja 

suurempiriskisiin rahoitustarpeisiin. 

 Jotta lisäksi saavutetaan paremmin alat, 

joilla yksityiset markkinat eivät pysty 

täyttämään rahoituksen tarvetta riittävästi 

ja rahoituksen saaminen toimien luonteen 
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ja koon sekä lainavaatimusten vuoksi ei 

ole mahdollista perinteisten EIP-toimien 

kautta, ESIR-rahastosta olisi tuettava 

myös alakohtaisia, erityisesti 

kulttuurialan ja luovien alojen 

rahoitusmekanismeja, jotka ovat unionin 

kehysohjelmien alaisia, kuten Luova 

Eurooppa -ohjelmaan kuuluva 

takausväline, joka antaa takauksia näiden 

mekanismien täydentämiseen ja 

etupainotteiseen soveltamiseen. 

 Kun ESIR-rahasto yhdistyy muihin 

rahastoihin, kuten Verkkojen Eurooppa 

-välineeseen, Horisontti 2020 -

puiteohjelmaan ja Euroopan rakenne- ja 

investointirahastoihin, on sovellettava 

täydentävyyskriteeriä ja korkeimman 

riskin erä on katettava ESIR-rahastosta. 

ESIR-rahastosta myönnettävällä 

rahoituksella ei saa kuitenkaan korvata 

muuhun unionin rahoitukseen, kuten 

Euroopan rakenne- ja 

investointirahastoihin, Verkkojen 

Eurooppa -välineeseen ja horisontti 2020 

-puiteohjelmaan perustuvia avustuksia. 

 

Tarkistus  24 

Ehdotus asetukseksi 

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

Asetus (EU) N:o 2015/1017 

5 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Lisätään 5 artiklaan kohta 

seuraavasti: 

 ”2 a. Tätä varten ja sen 

varmistamiseksi, että 

täydentävyysperusteeseen kuuluu pelkän 

rahoituksen tai riskimuuttujien ohella 

myös muuta, on arvioitava jokaisen 

ESIR-rahastosta tuetun hankkeen 

ympäristötuloksia ja sosiaalisia 

tuloksia.”; 
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Tarkistus  25 

Ehdotus asetukseksi 

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

Asetus (EU) N:o 2015/1017 

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

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a) Lisätään 6 artiklan 1 kohtaan 

alakohta seuraavasti: 

 ”Investointikomitean vastuulla on 

varmistaa, että EU:n takuun piirissä 

toteutettavilla hankkeilla edistetään 

sosiaalista ja alueellista 

yhteenkuuluvuutta koko unionissa.”; 

 

Tarkistus  26 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – a alakohta -i luetelmakohta (uusi) 

Asetus (EU) N:o 2015/1017 

7 artikla – 8 kohta – d alakohta 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 -i)  Korvataan d alakohta seuraavasti: 

d)  tieto- ja viestintäteknologian 

infrastruktuurit; 

d)tietoteknologian, kyberturvallisuuden, 

verkkojen, lohkoketjujen ja 

viestintäteknologian infrastruktuurit;”; 

 

Tarkistus  27 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – a alakohta – -i a luetelmakohta (uusi) 

Asetus (EU) N:o 2015/1017 

7 artikla – 8 kohta – f alakohta 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 i a) Korvataan f alakohta seuraavasti: 

f)koulutus; f) inhimillisen pääoman 

kehittäminen ja koulutus;”; 
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Tarkistus  28 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – a alakohta – -ii luetelmakohta (uusi) 

Asetus (EU) N:o 2015/1017 

7 artikla – 8 kohta – h alakohta 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 -ii) Korvataan h alakohta seuraavasti: 

h) pk-yritykset; h) nuoret yritykset ja pk-yritykset;” 

 

Tarkistus  29 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – a alakohta – ii a alakohta (uusi) 

Asetus (EU) N:o 2015/1017 

7 artikla – 8 kohta – 1 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 ii a) Lisätään kohta seuraavasti: 

 l a) puolustus.”; 

 

Tarkistus  30 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – d alakohta 

Asetus (EU) N:o 2015/1017 

7 artikla – 12 kohta – 2 alakohta – toinen virke 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

EU:n takauksen käytön hyväksymistä 

koskevien päätösten on oltava julkisia ja 

helposti saatavilla ja niiden on sisällettävä 

päätöksen perustelut, joissa kiinnitetään 

erityistä huomiota täydentävyyskriteerin 

noudattamiseen. Julkistettu päätös ei saa 

sisältää kaupallisesti arkaluonteisia 

tietoja. Päätöstä tehdessään 

investointikomitean on nojauduttava EIP:n 

toimittamiin asiakirjoihin. 

EU:n takauksen käytön hyväksymistä 

koskevien päätösten on oltava julkisia ja 

helposti saatavilla yksityiskohtaisten 

pöytäkirjojen ohella, ja niiden on 

sisällettävä päätöksen perustelut, joissa 

kiinnitetään erityistä huomiota 

täydentävyyskriteerin noudattamiseen. 

Investointikomitean on painotettava 

ehdotuksessaan suuremmassa määrin 

työllisyyttä ja kestävyyttä. Julkaisut eivät 

saa sisältää kaupallisesti arkaluonteisia 

tietoja. Päätöstä tehdessään 

investointikomitean on nojauduttava EIP:n 
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toimittamiin asiakirjoihin. Kuhunkin 

ESIR-rahaston yhteydessä hyväksyttyyn 

hankkeeseen on liitettävä ohjauskomitean 

vahvistamat ja todennettavissa olevat 

täydentävyyttä koskevat perustelut. 

Yksittäisten hankkeiden täydentävyyttä 

koskevien arvioiden on oltava 

yksityiskohtaisia erityisesti käsiteltäessä 

markkinahäiriöitä, jotka ESIR-rahastolla 

on tarkoitus korjata. 

 Tulostaulua käytetään kunkin ESIR-

hankkeen painopisteiden asettamisen 

välineenä, ja sen on oltava julkisesti 

saatavilla sen jälkeen, kun unionin 

takausta hakeneet hankkeet on arvioitu. 

Investointikomitean on lisäksi käytettävä 

indikaattorien tulostaulua varmistaakseen 

riippumattoman ja avoimen arvioinnin 

EU:n takuun mahdollisesta ja todellisesta 

käytöstä ja priorisoidakseen EU:n takuun 

käyttöä toimiin, joilla on parempi tulos ja 

jotka ovat täydentäviä.  

 

Tarkistus  31 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – -a alakohta (uusi) 

Asetus (EU) N:o 2015/1017 

9 artikla – 2 kohta – e alakohta – i a–i c luetelmakohdat (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 a a) lisätään 9 artiklan 2 kohdan 

e alakohtaan alakohdat seuraavasti: 

 i a) lohkoketjuteknologia; 

 i b) esineiden internet; 

 i c) kyberturvallisuuden ja 

verkkoturvallisuuden infrastruktuurit.”; 

 

Tarkistus  32 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a a alakohta (uusi) 
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Asetus (EU) N:o 2015/1017 

9 artikla – 2 kohta – i a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 a a) Lisätään 2 kohtaan alakohta 

seuraavasti: 

 ”i a) tuki unionin puolustusalan 

aloitteille, erityisesti seuraavien avulla:  

 i) tutkimus ja kehittäminen unionin 

tasolla; 

 ii) unionin puolustusvalmiuksien 

kehittäminen; 

 iii) puolustusalan pk-yritykset ja 

markkina-arvoltaan keskisuuret 

yritykset;” 

 

Tarkistus  33 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – b alakohta 

Asetus (EU) N:o 2015/1017 

9 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

”EIP:n tavoitteena on, että vähintään 

40 prosentilla ESIR-rahaston 

infrastruktuuri- ja innovointi-ikkunan 

rahoituksesta tuetaan hankkeita, joilla 

edistetään COP21-kokouksen sitoumusten 

mukaisia ilmastotoimia. Johtokunnan on 

annettava yksityiskohtaiset ohjeet tätä 

varten.;  

ESIR-rahaston johtokunnan ja 

investointikomitean on varmistettava, että 

jokainen tuettu hanke täyttää tässä 

asetuksessa vahvistetut perusteet, auttaa 

unionin ilmastotavoitteiden 

saavuttamisessa ja edistää siirtymistä 

kestävyyteen. Vähintään 40 prosenttia 

ESIR-rahaston infrastruktuuri- ja 

innovointi-ikkunan rahoituksesta 

kohdennetaan hankkeisiin, joilla 

edistetään suoraan COP21-kokouksen 

sitoumusten sekä unionin vuodelle 2050 

asettaman, kasvihuonekaasupäästöjen 

vähentämistä 80–95 prosentilla koskevan 

tavoitteen saavuttamista. Vähintään 

20 prosentilla ESIR-rahastosta on 

tuettava energiatehokkuushankkeita 

asettaen etusijalle rakennusalan pienen 

mittakaavan innovatiiviset hankkeet ja 

kiinnittäen erityistä huomiota 
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hankkeisiin, joilla poistetaan sosiaalista 

eriarvoisuutta ja torjutaan 

energiaköyhyyttä. ESIR-rahaston 

rahoitusta pk-yrityksille ja markkina-

arvoltaan keskisuurille yrityksille ei 

sisällytetä tähän laskelmaan. 

 

Tarkistus  34 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – d a alakohta (uusi) 

Asetus (EU) N:o 2015/1017 

9 artikla – 7 kohta – 2 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Joustavuutta koskevat säännöt ja vakaus- 

ja kasvusopimuksen täytäntöönpano 

ennaltaehkäisyä koskevan osion ja 

korjaavia toimenpiteitä koskevan osion 

mukaisesti eivät rajoita jäsenvaltioiden 

osallistumista ESIR-rahastoon. On ESIR-

rahaston tavoitteena olevan työpaikkojen 

ja kasvun luomista koskevan tavoitteen 

mukaista, että kun jäsenvaltiot ja alue- ja 

paikallishallinnot osarahoittavat ESIR-

rahaston tukemia hankkeita, niiden 

osallistumista on pidettävä vakaus- ja 

kasvusopimuksen mukaisesti 

kertaluonteisina. 

 

Tarkistus  35 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta – a alakohta 

Asetus (EU) N:o 2015/1017 

12 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Edellä 2 kohdassa tarkoitettuja 

takuurahastoon maksettavia varoja 

käytetään EU:n yhteenlaskettuja 

takausvelvoitteita vastaavan asianmukaisen 

määrän, jäljempänä ’tavoitesumma’, 

kerryttämiseen. Tavoitesumma on 

35 prosenttia unionin yhteenlasketuista 

5. Edellä 2 kohdassa tarkoitettuja 

takuurahastoon maksettavia varoja 

käytetään EU:n yhteenlaskettuja 

takausvelvoitteita vastaavan asianmukaisen 

määrän, jäljempänä ’tavoitesumma’, 

kerryttämiseen. Tavoitesumma on 

32 prosenttia unionin yhteenlasketuista 
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takausvelvoitteista.”; takausvelvoitteista.”; 

 

Tarkistus  36 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – a alakohta – ii luetelmakohta 

Asetus (EU) N:o 2015/1017 

14 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – toinen virke  

 

Komission teksti Tarkistus 

Sen on myös tuettava ilmastotoimia ja 

kiertotaloutta koskevien hankkeiden tai 

niiden osien valmistelua, erityisesti 

COP21-kokouksen yhteydessä, 

digitaalialan hankkeiden valmistelua sekä 

5 artiklan 1 kohdan viidennessä 

alakohdassa tarkoitettujen hankkeiden 

valmistelua.; 

Sen on myös tuettava ilmastotoimia ja 

kiertotaloutta koskevien hankkeiden tai 

niiden osien valmistelua, erityisesti 

COP21-kokouksen yhteydessä, 

kunnianhimoisten rajat ylittävien 
hankkeiden, tutkimus- ja 

innovointihankkeiden, kuten digitaali- ja 

televiestintäalan hankkeiden, sekä 

5 artiklan 1 kohdan viidennessä 

alakohdassa tarkoitettujen hankkeiden 

valmistelua.”; 

 

Tarkistus  37 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – b alakohta – i alakohta 

Asetus (EU) N:o 2015/1017 

14 artikla – 2 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) paikallisen tietämyksen lisääminen 

ESIR-rahaston tuen edistämiseksi koko 

unionissa ja liitteessä II olevassa 8 jaksossa 

tarkoitetun ESIR-rahaston alakohtaista ja 

maantieteellistä monipuolistamista 

koskevan tavoitteen edistäminen 

mahdollisuuksien mukaan tukemalla 

EIP:tä hankkeiden kehittämisessä; 

c) alueellisen ja paikallisen 

tietämyksen lisääminen ESIR-rahaston 

tuen edistämiseksi koko unionissa ja 

liitteessä II olevassa 8 jaksossa tarkoitetun 

ESIR-rahaston alakohtaista ja 

maantieteellistä monipuolistamista 

koskevan tavoitteen edistäminen tukemalla 

EIP:tä ja hankkeiden kehittäjiä 

hankkeiden kehittämisessä ja 

yhdistämisessä; 
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Tarkistus  38 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – b alakohta – ii luetelmakohta 

Asetus (EU) N:o 2015/1017 

14 artikla – 2 kohta – e alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

e) investointijärjestelyjen perustamista 

koskevan ennakoivan tuen tarjoaminen; 

e) investointijärjestelyjen perustamista 

koskevan ennakoivan tuen tarjoaminen 

aina tarvittaessa. Investointijärjestelyt 

ovat olennainen väline 

markkinahäiriöiden käsittelemiseen, 

etenkin kun rahoitetaan useita eri 

hankkeita tai alueellisia tai aihekohtaisia 

hankkeita, mukaan lukien 

energiatehokkuushankkeet, ja rajat 

ylittäviä hankkeita. Koska unionin 

investointijärjestelyjen käyttöön 

ottaminen ei vastaa markkinoiden 

todellisia tarpeita, on kiinnitettävä 

enemmän huomiota 

investointijärjestelyjen soveltamisalan ja 

käytön laajentamiseen, jotta pienet 

hankkeet ovat yhdistettävissä 

tehokkaasti;”; 

 

Tarkistus  39 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – b alakohta – iii alakohta 

Asetus (EU) N:o 2015/1017 

14 artikla – 2 kohta – f alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

f) muista unionin rahoituslähteistä 

(kuten Euroopan rakenne- ja 

investointirahastot, Horisontti 2020 -

puiteohjelma ja Verkkojen Eurooppa -

väline) saatavan rahoituksen yhdistämistä 

ESIR-rahaston kanssa koskevan neuvonnan 

tarjoaminen.; 

f) muista unionin rahoituslähteistä, 

kuten Euroopan rakenne- ja 

investointirahastoista, Horisontti 2020 -

puiteohjelmasta (mukaan lukien muun 

muassa Euroopan innovaatio- ja 

teknologiainstituutti) ja Verkkojen 

Eurooppa -välineestä saatavan rahoituksen 

yhdistämistä ESIR-rahaston kanssa 

koskevan neuvonnan tarjoaminen, millä 

edistetään unionin eri varojen 

optimaalista yhdistämistä. Tämä 
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toteutetaan jarruttamatta sijoitusten 

kokoamista tai tuoreen rahan tai 

hyödyntämättömän pääoman käyttöä; 

 

 

Tarkistus  40 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – b alakohta – iii a alakohta (uusi) 

Asetus (EU) N:o 2015/1017 

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

 

Komission teksti Tarkistus 

 iii a) Lisätään alakohta seuraavasti: 

 ”f a) neuvonnan tarjoaminen hankkeisiin, 

joissa on mukana kaksi tai useampia 

jäsenvaltiota, ja tuen järjestäminen 

erityisrahoitusyhtiöiden tai muiden 

tilapäisten elinten, myös teknistä apua 

antavien hajautettujen klustereiden 

perustamiseen, jotta voidaan vastata 

paremmin tietyn alan ja/tai alueen 

tarpeisiin, kuten Kaakkois-Euroopan 

jäsenvaltioiden 

energiatehokkuushankkeisiin. Neuvontaa 

tarjotaan myös monikansallisiin, alueiden 

sisäisiin ja välisiin ja rajat ylittäviin 

hankkeisiin sekä mahdolliseen 

yhdistämiseen unionin muiden 

rahoituslähteiden kanssa, mukaan lukien 

varat, jotka kytkeytyvät unionin 

alueelliseen yhteistyöhön;”; 

 

Tarkistus  41 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – b alakohta – iii b luetelmakohta (uusi) 

Asetus (EU) N:o 2015/1017 

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

 

Komission teksti Tarkistus 

 iii b) Lisätään alakohta seuraavasti: 

 ”f b) lisätuen tarjoaminen jäsenvaltioille, 

joiden rahoitus- ja pääomamarkkinoita 
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äskettäinen finanssikriisi on 

vahingoittanut vakavasti ja joissa ilmenee 

siten merkittävää investointivajetta pitkän 

aikavälin kilpailuetuja tuottavilla 

strategisilla aloilla, mukaan lukien 

riskipitoiset ja vähemmän kehittyneet 

tutkimus- ja innovointihankkeet.”; 

 

Tarkistus  42 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – c alakohta 

Asetus (EU) N:o 2015/1017 

14 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Edellä olevassa 1 kohdassa 

tarkoitetun tavoitteen saavuttamiseksi ja 

neuvonnan tarjoamisen helpottamiseksi 

paikallisella tasolla 

investointineuvontakeskus pyrkii 

hyödyntämään EIP:n, komission, 

kansallisten kehityspankkien tai -laitosten 

ja Euroopan rakenne- ja 

investointirahastojen hallintoviranomaisten 

asiantuntemusta. 

5. Edellä olevassa 1 kohdassa 

tarkoitetun tavoitteen saavuttamiseksi ja 

neuvonnan tarjoamisen helpottamiseksi 

paikallisella tasolla 

investointineuvontakeskus pyrkii 

hyödyntämään komission, kansallisten 

kehityspankkien tai -laitosten ja Euroopan 

rakenne- ja investointirahastojen 

hallintoviranomaisten asiantuntemusta ja 

tekemään yhteistyötä niiden kanssa. 

 

Tarkistus  43 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – d a alakohta (uusi) 

Asetus (EU) N:o 2015/1017 

14 artikla – 7 kohta 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 d a) Korvataan 7 kohta seuraavasti: 

”7. Unioni osoittaa enintään 

20 000 000 euroa vuodessa 

investointineuvontakeskuksen 

toimintakustannusten kattamiseen 

31 päivään joulukuuta 2020 saakka niitä 

investointineuvontakeskuksen 2 kohdan 

mukaisesti tarjoamia palveluja varten, 

jotka täydentävät unionin muiden 

”7. Unioni osoittaa tarvittavan 

määrän, vähintään 20 000 000 euroa 

vuodessa investointineuvontakeskuksen 

toimintakustannusten kattamiseen 

31 päivään joulukuuta 2020 saakka, jotta 

investointineuvontakeskus kantaa 

lisääntyneen vastuunsa ja tehostaa 

2 kohdan mukaisesti tarjoamiaan 
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ohjelmien puitteissa jo saatavilla olevia 

palveluja, siltä osin kuin kyseisiä 

kustannuksia ei kateta 4 kohdassa 

tarkoitetuista maksuista jäljellä olevalla 

määrällä. 

palveluja, jotka täydentävät unionin 

muiden ohjelmien puitteissa jo saatavilla 

olevia palveluja, siltä osin kuin kyseisiä 

kustannuksia ei kateta 4 kohdassa 

tarkoitetuista maksuista jäljellä olevalla 

määrällä.”. 

 

Tarkistus  44 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – b alakohta 

Asetus (EU) N:o 2015/1017 

18 artikla – 7 ja 8 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) Poistetaan 7 ja 8 kohta.; Poistetaan. 

 

Tarkistus  45 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta 

Asetus (EU) N:o 2015/1017 

19 artikla – 1 a kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

EIP ja EIR tiedottavat tai velvoittavat 

rahoituksen välittäjät tiedottamaan 

lopullisille edunsaajille, myös pk-

yrityksille, ESIR-rahaston mukaisen tuen 

olemassaolosta.; 

EIP ja EIR tiedottavat tai velvoittavat 

rahoituksen välittäjät tiedottamaan 

lopullisille edunsaajille, myös pk-

yrityksille, ESIR-rahaston mukaisen tuen 

olemassaolosta ja asettavat etenkin pk-

yritysten tapauksessa ESIRin logon 

selvästi näkyville rahoitussopimuksessa ja 

jokaisessa sopimuksessa, johon liittyy 

ESIRin tukea, mikä lisää yleistä 

tietoisuutta ja parantaa näkyvyyttä; 

 

Tarkistus  46 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta 

Asetus (EU) N:o 2015/1017 

22 artikla – 1 kohta – 4 alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

Komissio antaa tarvittaessa 

yksityiskohtaisia ohjeita.;  

Komissio antaa tarvittaessa 

yksityiskohtaisia ohjeita. Lisäksi komissio 

vastaa standardin mukaisten perusteiden 

ja määritelmien yksilöimisestä, jotta 

voidaan varmistaa verohallintoon 

liittyvien kysymysten avoimuus. Komissio 

toimittaa lisäksi vuosikertomuksen, jossa 

luetellaan politiikanaloittain 

yksityiskohdat kaikista hankkeista, jotka 

ovat saaneet EU:n tukea ESIR-rahaston 

kautta, mukaan lukien kustakin lähteestä 

peräisin olevien rahoitusosuuksien 

kokonaismäärä sekä riskiprofiilit. EIP:n 

on rahoitus- ja investointitoimissaan 

noudatettava myös unionin oikeuden 

mukaisia periaatteita ja vaatimuksia, 

joilla estetään rahoitusjärjestelmän 

käyttöä rahanpesuun ja terrorismin 

rahoitukseen, sekä vaatimusta tarvittaessa 

toteuttaa kohtuullisia toimia 

tosiasiallisten edunsaajien 

määrittämiseksi. 

 

Tarkistus  47 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Asetus (EU) N:o 1316/2013 

5 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) televiestintäala: 

1 091 602 000 euroa; 

b) televiestintäala: 

1 141 602 000 euroa; 

 

Tarkistus  48 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Asetus (EU) N:o 1316/2013 

5 artikla – 1 kohta – c alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

c) energia-ala: 5 005 075 000 euroa. c) energia-ala: 5 350 075 000 euroa. 
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