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LYHYET PERUSTELUT 

Sen varmistamiseksi, että Euroopan parlamentti johtaa monivuotista rahoituskehystä 

koskevasta paketista käytäviä neuvotteluja, mietinnöille ja lausunnoille on asetettu 

kunnianhimoiset määräajat, jotta käsittely parlamentissa voidaan aloittaa syksyllä. Tämä on 

tarkoittanut sitä, että laadintaprosessin aikana kollegojen ja sidosryhmien kuulemiseen on 

ollut käytettävissä tavanomaista vähemmän aikaa. Tästä syystä tätä tekstiä olisi pidettävä 

alustavana ehdotuksena, johon tehdään lisäyksiä tulevina viikkoina, kun kaikilla on enemmän 

aikaa reagoida InvestEU-ohjelmaa koskevaan komission ehdotukseen. 

Ensinnäkin tämä ehdotus on tervetullut. Vaikka ESIR ja muut ohjelmat ovat viime vuosina 

onnistuneet erittäin hyvin vähentämään riskiä ja saamaan liikkeelle tarvittavia investointeja 

EU:n talouteen erityisesti kun jäsenvaltiot elpyivät vuosikymmenen takaisesta talouden 

laskusuhdanteesta, on yhä olemassa markkinaongelmia, jotka ovat estäneet investoinnit 

tietyillä aloilla, ja viimeaikaisesta voimakkaasta edistymisestä huolimatta investointiaste on 

edelleen alle vuoden 2009 tason. Tämä on tapahtunut aikana, jolloin näkyvissä on merkittäviä 

EU:n talouteen kohdistuvia uhkia. Yhdistyneen kuningaskunnan päätös erota Euroopan 

unionista on jo aiheuttanut huomattavaa epävarmuutta useille EU:n yrityksille, erityisesti 

niille, jotka ovat riippuvaisia säännöllisestä kaupankäynnistä Yhdistyneen kuningaskunnan 

markkinoilla ja joista monien on ylitettävä päivittäin Yhdistyneen kuningaskunnan raja 

liiketoimintansa harjoittamisessa. Samaan aikaan entistä enemmän sisäänpäin kääntynyt ja 

protektionistisempi Yhdysvallat aiheuttaa merkittävän uhan monille EU:n yrityksille 

erityisesti siksi, että Yhdysvaltojen presidentti on määrännyt tulleja alumiinin ja teräksen 

kaltaisille tuotteille. On tärkeää kasvattaa merkittävästi EU:n investointien tasoa, jotta unionin 

yritykset voivat selvitä mahdollisimman hyvin potentiaalisista vaikutuksista, ja InvestEU:lla 

voi olla suuri vaikutus tässä suhteessa. 

Itse ehdotuksen osalta siirtyminen yhteen sisäisiä toimia koskevaan 

investointitukimekanismiin kaudella 2017–2027 on myönteinen asia, jonka avulla voidaan 

yksinkertaistaa huomattavasti EU:n rahoitusvälineitä. Yksinkertaistaminen on kuitenkin 

avainsana, ja on tärkeää varmistaa, että tästä on todella kysymys. InvestEU-ohjelmalla ei saa 

aiheuttaa ylimääräistä monimutkaisuutta tai vaikeutta hankkeiden toteuttajille ja investoijille, 

ja on välttämätöntä, että sen avulla yksinkertaistaminen todella toteutuu. 

InvestEU perustuu menestyksekkääseen ESIR-rahastoon, joka perustettiin rahoituskriisin 

jälkeen ja josta tuli ponnahduslauta investoinneille taloutemme aloilla, jotka niitä eniten 

tarvitsevat. Tarkoituksena oli saada liikkeelle 315 miljardin euron investoinnit sen 

perustamisen ja päättymisen välisenä aikana. On odotettavissa, että tämä tavoite saavutetaan 

piakkoin enimmäkseen yksityisen pääoman avulla. Lähes kolmannes tästä rahoituksesta (28 

prosenttia) on kohdistettu pk-yritysten rahoittamiseen Euroopassa, ja noin 22 prosenttia on 

myönnetty tutkimus-, kehittämis- ja innovointitoimiin. Lisäksi 22 prosenttia on myönnetty 

energiaan liittyviin hankkeisiin. On tärkeää, että InvestEU-ohjelmaan sisällytetään ESIR-

rahaston menestyksekkäät osatekijät ja siinä säilytetään ne ja samalla mahdollistetaan 

tarvittava jousto erityyppisiä rahoitusvälineitä varten. Yksi sateenvarjorahasto ei saisi 

välttämättä merkitä yhtä ainoaa lähestymistapaa. On tärkeää omaksua erityisesti tutkimuksen, 

kehittämisen ja innovoinnin sekä pk-yritysten rahoittamista varten oikea lähestymistapa, jossa 

olisi hyödynnettävä COSMEn ja InnovFinin kaltaisista välineistä saatuja kokemuksia. 
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Komission ehdotukseen esitetään tiettyjä muutoksia tämän huomioon ottamiseksi. 

Täydentävyyden osalta ESIR-rahastossa keskityttiin riskialttiimpiin hankkeisiin, joihin ei 

muuten olisi investoitu. On tärkeää varmistaa, että tässä mielessä InvestEU lisää myös 

täydentävyyttä ja tiettyä joustavuutta, jota tarvitaan korkean riskitekijän vuoksi, koska 

InvestEU:n soveltamisala on erilainen. Valmistelija on lisännyt täydentävyyttä koskevan 

artiklan tästä syystä. 

Lisäksi käyttöön otetaan ohjauskomitea ja siirrytään lähemmäksi hallintorakenteita, joita on 

sovellettu ESIR-rahastoon. Ohjauskomitean käyttöönotolla on tarkoitus varmistaa oikea 

tasapaino politiikan alan ja pankkialan kokemuksen välillä ohjelman hallinnoinnissa ja antaa 

edustus komissiolle, EIP:lle ja muille toteutuskumppaneille ja Euroopan parlamentin 

nimittämälle asiantuntijalle. Tällä lisätään InvestEU:n strategisen päätöksenteon tasapainoa 

enemmän kuin komission ehdotuksessa. 

Lopuksi EIP-ryhmän selvempi rooli olisi tervetullut, kuten menestyksekkäässä ESIR-rahaston 

tapauksessa. EIP on perussopimuspohjainen pankki, sillä on merkittävä kokemus 

rahoitusvälineiden täytäntöönpanosta ja se on ainoa rahoituslaitos, joka kattaa kaikki 

jäsenvaltiot ja EU:n toimintapolitiikat. Koska pienimuotoisia hankkeita tarvitaan lisää, on 

myös tervetullutta, että kansallisten kehityspankkien kaltaisten muiden toteutuskumppaneiden 

mahdollisuuksia lisätään.  

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 1 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(1) Vuonna 2016 infrastruktuuri-

investoinnit olivat unionissa 1,8 prosenttia 

suhteessa EU:n BKT:hen. Suhdeluku on 

noin 20 prosenttia pienempi kuin ennen 

maailmanlaajuista finanssikriisiä, sillä 

vuonna 2009 se oli 2,2 prosenttia. Vaikka 

on havaittavissa, että investointisuhde on 

unionissa elpymässä, se on edelleen 

pienempi kuin voitaisiin odottaa 

voimakkaalla elpymisjaksolla, eikä se riitä 

kompensoimaan vuosien ali-investoimista. 

Vielä tärkeämpää on se, että investointien 

nykyiset ja ennustetut tulevat määrät eivät 

kata niitä unionin rakenteellisia 

investointitarpeita, joita teknologinen 

muutos ja maailmanlaajuinen kilpailukyky 

(1) Vuonna 2016 infrastruktuuri-

investoinnit olivat unionissa 1,8 prosenttia 

suhteessa EU:n BKT:hen. Suhdeluku on 

noin 20 prosenttia pienempi kuin ennen 

maailmanlaajuista finanssikriisiä, sillä 

vuonna 2009 se oli 2,2 prosenttia. Vaikka 

on havaittavissa, että investointisuhde on 

unionissa elpymässä, se on edelleen 

pienempi kuin voitaisiin odottaa 

voimakkaalla elpymisjaksolla, eikä se riitä 

kompensoimaan vuosien ali-investoimista 

ja kasvu on edelleen epätasaisesti 

jakautunutta jäsenvaltioiden keskuudessa. 

Vielä tärkeämpää on se, että investointien 

nykyiset ja ennustetut tulevat määrät eivät 

kata niitä unionin rakenteellisia 
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edellyttävät, kuten investoinnit 

innovointiin, osaamiseen, infrastruktuuriin, 

pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, 

jäljempänä ’pk-yritykset’. Ne eivät 

myöskään kata tarvetta puuttua keskeisiin 

yhteiskunnallisiin haasteisiin, kuten 

kestävyyteen tai väestön ikääntymiseen. 

Tämän vuoksi jatkuva tuki on tarpeen, jotta 

voidaan puuttua markkinoiden 

toimintapuutteisiin ja optimaalista 

heikompiin investointitilanteisiin, 

pienentää investointivajetta 

kohdesektoreilla ja saavuttaa unionin 

politiikkatavoitteet. 

investointitarpeita pitkän aikavälin 

kasvuvauhdin ylläpitämiseksi, joita 

teknologinen muutos ja maailmanlaajuinen 

kilpailukyky edellyttävät, kuten 

investoinnit innovointiin, tutkimukseen, 

osaamiseen, infrastruktuuriin, pieniin ja 

keskisuuriin yrityksiin, jäljempänä ’pk-

yritykset’, ja startup-yrityksiin. Ne eivät 

myöskään kata tarvetta puuttua keskeisiin 

yhteiskunnallisiin haasteisiin, kuten 

kestävyyteen tai väestön ikääntymiseen. 

Tämän vuoksi jatkuva tuki on tarpeen, jotta 

voidaan puuttua markkinoiden 

toimintapuutteisiin ja optimaalista 

heikompiin investointitilanteisiin, 

pienentää investointivajetta 

kohdesektoreilla ja saavuttaa unionin 

politiikkatavoitteet. Tässä suhteessa on 

tärkeää, että InvestEU-ohjelmasta tuetaan 

edelleen muuten vaikeasti rahoitettavia 

hankkeita, joista koituu unionin 

kansalaisille pitkän aikavälin taloudellisia 

etuja, ympäristöön liittyviä etuja ja 

yhteiskunnallisia etuja. 

 

Tarkistus  2 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 2 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(2) Arvioinnit ovat osoittaneet, että 

vuosien 2014–2020 monivuotiseen 

rahoituskehykseen perustuva 

rahoitusvälineiden moninaisuus on johtanut 

joihinkin päällekkäisyyksiin. Tämä 

moninaisuus on myös merkinnyt 

monimutkaisuutta välittäjien ja rahoituksen 

lopullisten saajien kannalta, sillä 

tukikelpoisuus- ja raportointisäännöt ovat 

poikenneet toisistaan eri välineissä. 

Yhdenmukaisten sääntöjen puuttuminen on 

myös haitannut tuen yhdistämistä 

useammasta unionin rahastosta, vaikka 

yhdistäminen olisi ollut hyödyllistä 

erityyppistä rahoitusta tarvitsevien 

hankkeiden tukemiseksi. Näistä syistä olisi 

(2) Arvioinnit ovat osoittaneet, että 

vuosien 2014–2020 monivuotiseen 

rahoituskehykseen perustuva 

rahoitusvälineiden moninaisuus on johtanut 

joihinkin päällekkäisyyksiin ja epäselviin 

prosesseihin, joiden avulla Euroopan 

rakennerahastot yhdistetään unionin 

kehittämiin markkinavälineisiin. Tämä 

moninaisuus on myös merkinnyt 

monimutkaisuutta välittäjien ja rahoituksen 

lopullisten saajien kannalta, sillä 

tukikelpoisuus- ja raportointisäännöt ovat 

poikenneet toisistaan eri välineissä. 

Yhdenmukaisten sääntöjen puuttuminen on 

myös haitannut tuen yhdistämistä 

useammasta unionin rahastosta, vaikka 
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perustettava yksi ainoa rahasto, InvestEU-

rahasto, jotta rahoituksen lopullisille 

saajille voidaan tarjota tehokkaammin 

toimivaa tukea kokoamalla rahoituksen 

tarjonta yhteen 

talousarviotakuujärjestelmään ja 

yksinkertaistamalla sitä. Näin unionin tuen 

vaikutusta parannetaan ja samalla 

vähennetään unionin talousarvioon 

aiheutuvia kustannuksia. 

yhdistäminen olisi ollut hyödyllistä 

erityyppistä rahoitusta tarvitsevien 

hankkeiden tukemiseksi. Näistä syistä olisi 

perustettava yksi ainoa rahasto, InvestEU-

rahasto, jotta rahoituksen lopullisille 

saajille voidaan tarjota täydentävyyttä ja 

tehokkaammin toimivaa tukea kokoamalla 

rahoituksen tarjonta yhteen 

talousarviotakuujärjestelmään ja 

yksinkertaistamalla sitä. Näin unionin tuen 

vaikutusta parannetaan ja samalla 

vähennetään unionin talousarvioon 

aiheutuvia kustannuksia. 

 

Tarkistus  3 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 3 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(3) Jotta voidaan saattaa sisämarkkinat 

valmiiksi ja edistää kestävää kasvua ja 

työllisyyttä, unionissa on viime vuosina 

laadittu useita kunnianhimoisia strategioita, 

kuten pääomamarkkinaunioni, 

digitaalisten sisämarkkinoiden strategia, 

puhdasta energiaa kaikille 

eurooppalaisille -säädöspaketti, unionin 

kiertotaloutta koskeva 

toimintasuunnitelma, vähäpäästöisen 

liikkuvuuden strategia ja puolustus- ja 

avaruusalan strategia Euroopalle. 

InvestEU-rahaston tulisi hyödyntää ja 

lisätä näiden toisiaan vahvistavien 

strategioiden välistä synergiaa tukemalla 

investointeja ja rahoituksen saantia. 

(3) Jotta voidaan saattaa sisämarkkinat 

valmiiksi ja edistää kestävää kasvua ja 

työllisyyttä, unionissa on viime vuosina 

laadittu useita kunnianhimoisia strategioita. 

InvestEU-rahaston tulisi hyödyntää ja 

lisätä näiden strategioiden välistä synergiaa 

tukemalla investointeja ja rahoituksen 

saantia. 

 

Tarkistus  4 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 5 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(5) InvestEU-rahaston olisi osaltaan 

edistettävä unionin kilpailukykyä, myös 

(5) InvestEU-rahaston olisi osaltaan 

edistettävä unionin kilpailukykyä, myös 
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innovoinnin ja digitalisaation alalla, 

unionin talouskasvun kestävyyttä, 

sosiaalista sopeutumiskykyä ja 

osallistavuutta sekä unionin 

pääomamarkkinoiden yhdentymistä, 

mukaan lukien ratkaisut, joilla puututaan 

niiden hajanaisuuteen ja monipuolistetaan 

unionin yritysten rahoituslähteitä. Tämän 

vuoksi InvestEU-rahastolla olisi tuettava 

teknisesti ja taloudellisesti 

toteuttamiskelpoisia hankkeita tarjoamalla 

kehys unionin talousarviotakuulla ja 

toteutuskumppanien osoittamilla 

rahoitusosuuksilla tuettavien vieraan 

pääoman ehtoisten välineiden, 

riskinjakovälineiden ja oman pääoman 

ehtoisten välineiden käytölle. InvestEU-

rahaston olisi perustuttava kysyntään, ja 

samalla sen toiminnan olisi keskityttävä 

unionin politiikkatavoitteiden 

saavuttamiseen. 

innovoinnin ja digitalisaation alalla, 

tieteellistä huippuosaamista, unionin 

talouskasvun kestävyyttä, 

ilmastonmuutoksen torjunnassa 

käytettävää teknologiaa ja innovaatioita, 

sosiaalista sopeutumiskykyä ja 

osallistavuutta sekä unionin 

pääomamarkkinoiden yhdentymistä, 

mukaan lukien ratkaisut, joilla puututaan 

niiden hajanaisuuteen ja monipuolistetaan 

unionin yritysten rahoituslähteitä. Tämän 

vuoksi InvestEU-rahastolla olisi tuettava 

teknisesti ja taloudellisesti 

toteuttamiskelpoisia hankkeita tarjoamalla 

kehys unionin talousarviotakuulla ja 

toteutuskumppanien osoittamilla 

rahoitusosuuksilla tuettavien vieraan 

pääoman ehtoisten välineiden, 

riskinjakovälineiden ja oman pääoman 

ehtoisten välineiden käytölle. InvestEU-

rahaston olisi perustuttava kysyntään, ja 

samalla sen toiminnan olisi keskityttävä 

unionin politiikkatavoitteiden 

saavuttamiseen, mukaan lukien 

strategisten, pitkän aikavälin 

taloudellisten etujen, yhteiskunnallisten 

etujen ja ympäristöön liittyvien etujen 

tarjoaminen keskeisillä aloilla siten, että 

keskitytään voimakkaasti pk-yritysten 

rahoituksen saannin huomattavaan 

tehostamiseen. 

 

Tarkistus  5 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (5 a) Rahoituksen saatavuus on 

edelleen keskeinen kysymys 

kulttuurialalla ja luovilla aloilla toimiville 

yrityksille. Jotta tätä erittäin innovatiivista 

alaa voidaan kehittää edelleen, Luova 

Eurooppa -ohjelman takuujärjestelyä 

jatketaan InvestEU-ohjelmassa, koska se 

on osoittautunut onnistuneeksi tavaksi 

vahvistaa kulttuurialalla ja luovilla aloilla 
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toimivien yritysten rahoituskapasiteettia ja 

kilpailukykyä. 

 

Tarkistus  6 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 5 b kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (5 b) InvestEU-ohjelman puitteissa 

tarjottujen erilaisten velka- ja 

pääomatuotteiden ja ohjelman 

temaattisten ikkunoiden on katettava 

suuri määrä erilaisia riskejä, myös hyvin 

suuret riskit erityisesti tutkimuksen, 

kehityksen ja innovoinnin sekä 

digitalisoinnin ja pk-yritysten ikkunoissa, 

kuten tehtiin Horisontti 2020 InnovFin 

-ohjelmassa. 

 

Tarkistus  7 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 5 c kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (5 c) Kulttuuriala ja luovat alat ovat 

yksi selviytymiskykyisimmistä ja 

nopeimmin kasvavimmista Euroopan 

talouden aloista, jotka tuottavat 

taloudellista arvoa ja kulttuuriarvoa 

henkisestä omaisuudesta ja yksilöllisestä 

luovuudesta. Niiden omaisuuden aineeton 

luonne kuitenkin rajoittaa niiden 

mahdollisuuksia saada yksityistä 

rahoitusta. Tämän vuoksi alan yksi 

suurimmista haasteista on parantaa 

niiden mahdollisuuksia saada rahoitusta, 

mikä on olennaista kansainvälisen tason 

investointien, laajentumisen ja kilpailun 

kannalta. Siksi InvestEU-ohjelmalla olisi 

helpotettava pk-yritysten sekä 

kulttuurialan ja luovien alojen 

organisaatioiden rahoituksen saantia. 
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Tarkistus  8 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(6) InvestEU-rahaston olisi tuettava 

kasvua, investointeja ja työllisyyttä 

edistäviä investointeja aineelliseen ja 

aineettomaan omaisuuteen ja siten osaltaan 

lisättävä hyvinvointia ja vaikutettava 

oikeudenmukaisempaan tulonjakoon 

unionissa. InvestEU-rahaston tuella olisi 

täydennettävä avustuksina myönnettävää 

unionin tukea. 

(6) InvestEU-rahaston olisi tuettava 

kestävää kasvua, investointeja ja 

työllisyyttä edistäviä investointeja 

aineelliseen ja aineettomaan omaisuuteen 

ja siten osaltaan lisättävä hyvinvointia, 

tuettava ympäristöä ja vaikutettava 

oikeudenmukaisempaan tulonjakoon 

unionissa. InvestEU-rahaston tuella olisi 

täydennettävä eikä korvattava avustuksina 

myönnettävää unionin tukea. 

Investoinneissa olisi noudatettava 

täydentävyysvaatimusta, jotta 

markkinahäiriöihin tai optimaalista 

heikompiin investointitilanteisiin voidaan 

puuttua ja investoinneilla pyritään 

luomaan pitkällä aikavälillä laadukkaita 

työpaikkoja, julkisia infrastruktuureja ja 

kestävää kasvua. 

 

Tarkistus  9 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 7 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(7) Unioni on hyväksynyt tavoitteet, 

jotka on asetettu Yhdistyneiden 

kansakuntien kestävän kehityksen 

ohjelmassa (Agenda 2030) ja siihen 

kuuluvissa kestävän kehityksen 

tavoitteissa, Pariisin sopimuksessa vuonna 

2015 ja Sendain kehyksessä 

katastrofiriskien vähentämiseksi 2015–

2030. Jotta saavutetaan sovitut tavoitteet, ja 

myös unionin ympäristöpolitiikan 

tavoitteet, kestävään kehitykseen tähtääviä 

toimia on tehostettava huomattavasti. 

Tämän vuoksi kestävän kehityksen 

periaatteilla tulisi olla keskeinen sija 

(7) Unioni on hyväksynyt tavoitteet, 

jotka on asetettu Yhdistyneiden 

kansakuntien kestävän kehityksen 

ohjelmassa (Agenda 2030) ja siihen 

kuuluvissa kestävän kehityksen 

tavoitteissa, Pariisin sopimuksessa vuonna 

2015 ja Sendain kehyksessä 

katastrofiriskien vähentämiseksi 2015–

2030. Jotta saavutetaan sovitut tavoitteet, ja 

myös unionin ympäristöpolitiikan 

tavoitteet, kestävään kehitykseen tähtääviä 

toimia on tehostettava huomattavasti. 

Tämän vuoksi kestävän kehityksen ja 

turvallisuuden periaatteiden tulisi olla 

InvestEU-rahaston toiminnan perustana 
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InvestEU-rahaston toiminnassa. eikä fossiilisiin polttoaineisiin liittyviä 

investointeja saisi tukea, ellei niitä 

perustella asianmukaisesti sillä, että 

investoinneilla edistetään energiaunionin 

tavoitteita. 

 

Tarkistus  10 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 9 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(9) Koska on tärkeää torjua 

ilmastonmuutosta Pariisin sopimuksen 

täytäntöönpanoa koskevien unionin 

sitoumusten ja Yhdistyneiden kansakuntien 

kestävän kehityksen tavoitteiden 

mukaisesti, InvestEU-ohjelmalla edistetään 

ilmastotoimien valtavirtaistamista ja sen 

yleisen tavoitteen saavuttamista, että 

unionin talousarviomenoista 25 prosentilla 

tuetaan ilmastotavoitteita. 

Ilmastotavoitteiden rahoitukseen 

osoitettavan osuuden odotetaan olevan 30 

prosenttia InvestEU-ohjelman 

kokonaismäärärahoista. Ilmastotoimia 

yksilöidään InvestEU-ohjelman 

valmistelun ja toteutuksen yhteydessä, ja 

niitä arvioidaan uudelleen asiaa koskevien 

arviointien ja tarkasteluprosessien 

yhteydessä. 

(9) Koska on tärkeää torjua 

ilmastonmuutosta Pariisin sopimuksen 

täytäntöönpanoa koskevien unionin 

sitoumusten ja Yhdistyneiden kansakuntien 

kestävän kehityksen tavoitteiden 

mukaisesti, InvestEU-ohjelmalla edistetään 

ilmastotoimien valtavirtaistamista ja sen 

yleisen tavoitteen saavuttamista, että 

unionin talousarviomenoista 25 prosentilla 

tuetaan ilmastotavoitteita. 

Ilmastotavoitteiden rahoitukseen 

osoitettavan osuuden odotetaan olevan 

vähintään 40 prosenttia InvestEU-

ohjelman kokonaismäärärahoista. 

Ilmastotoimia yksilöidään InvestEU-

ohjelman valmistelun ja toteutuksen 

yhteydessä, ja niitä arvioidaan uudelleen 

asiaa koskevien arviointien ja 

tarkasteluprosessien yhteydessä. 

 

Tarkistus  11 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (9 a) Uusiutuvaan energiaan liittyvien 

hankkeiden pääomakustannusten osalta 

InvestEU-ohjelman olisi mahdollistettava 

innovatiivisen vakuusvälineen käyttö 

sääntelyriskin ja siihen liittyvien 

korkeiden pääomakustannusten 

vähentämiseksi joissakin jäsenvaltioissa. 
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Tällaisen mahdollisuuden olisi oltava 

avoin vapaaehtoiselta pohjalta. Tämän 

tavoitteen saavuttamiseksi InvestEU-

rahaston olisi tarvittaessa edistettävä 

puitteita, jotka mahdollistavat 

uusiutuvaan energiaan tehtävät 

investoinnit [uusiutuvista energialähteistä 

annetun tarkistetun direktiivin] 3 artiklan 

5 kohdan mukaisesti, [hallintoasetuksen] 

27 a artiklalla perustettu 

rahoitusmekanismi mukaan lukien. 

Perustelu 

Komission olisi varmistettava synergia niiden eri välineiden välillä, jotka on perustettu 

tukemaan uusiutuvien energialähteiden kustannustehokasta käyttöönottoa Euroopassa, ja 

vältettävä päällekkäisyyksiä. Jos komissio pitää asianmukaisena ja tehokkaana, InvestEU-

rahaston olisi myöhemmin edistettävä muita olemassa olevia tai tulevia foorumeja, joilla on 

vastaavat tavoitteet uusiutuvan energian alalla. Komission kestävää rahoitusta käsittelevä 

korkean tason asiantuntijaryhmä suosittelee tätä lähestymistapaa, ja myös Maailmanpankki 

noudatti sitä aiemmin vastaavissa hankkeissa. 

 

Tarkistus  12 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 10 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(10) InvestEU-rahaston vaikutusta 

ilmastotavoitteen saavuttamiseen seurataan 

EU:n ilmastoseurantajärjestelmän avulla, 

jonka komissio on kehittänyt yhteistyössä 

toteutuskumppanien kanssa, ja käyttäen 

asianmukaisella tavalla [kestävää 

sijoittamista helpottavasta kehyksestä 

annetussa asetuksessa14] vahvistettuja 

kriteerejä, joiden avulla määritetään, onko 

taloudellinen toiminta ympäristön kannalta 

kestävää. 

(10) InvestEU-rahaston vaikutusta 

ilmastotavoitteen ja vuoden 2030 ilmasto- 

ja energiakehykseen sisältyvien 

alakohtaisten tavoitteiden saavuttamiseen 
seurataan EU:n 

ilmastoseurantajärjestelmän avulla, jonka 

komissio on kehittänyt yhteistyössä 

toteutuskumppanien kanssa, ja käyttäen 

asianmukaisella tavalla [kestävää 

sijoittamista helpottavasta kehyksestä 

annetussa asetuksessa14] vahvistettuja 

kriteerejä, joiden avulla määritetään, onko 

taloudellinen toiminta ympäristön kannalta 

kestävää. InvestEU-ohjelmalla olisi myös 

edistettävä kestävän kehityksen 

tavoitteiden muiden ulottuvuuksien 

täytäntöönpanoa. 
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__________________ __________________ 

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

 

Tarkistus  13 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 11 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(11) Maailman talousfoorumin 

maailmanlaajuisista riskeistä vuonna 2018 

julkaiseman raportin mukaan viisi 

kymmenestä kaikkein merkittävimmästä 

maailmantaloutta uhkaavasta riskistä liittyy 

ympäristöön. Näihin riskeihin kuuluvat 

ilman, maaperän ja veden saastuminen, 

äärimmäiset sääilmiöt, biologisen 

monimuotoisuuden häviäminen ja 

epäonnistuminen ilmastonmuutoksen 

hillitsemisessä ja siihen sopeutumisessa. 

Ympäristöpolitiikan periaatteet ovat kiinteä 

osa perussopimuksia ja monia unionin 

politiikan aloja. Sen vuoksi 

ympäristötavoitteiden valtavirtaistamista 

olisi edistettävä InvestEU-rahastosta 

tuettavissa toimissa. Ympäristönsuojelu ja 

siihen liittyvien riskien ehkäisy ja hallinta 

olisi sisällytettävä investointien 

valmisteluun ja toteutukseen. EU:n olisi 

myös seurattava biologisen 

monimuotoisuuden ja ilman saastumisen 

valvontaan liittyviä menojaan, jotta 

voidaan täyttää biologista 

monimuotoisuutta koskevan 

yleissopimuksen ja Euroopan parlamentin 

ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/228415 

raportointivelvollisuudet. Ympäristön 

kannalta kestäviin tavoitteisiin 

kohdistettuja investointeja olisi sen vuoksi 

seurattava käyttämällä yhteisiä 

menetelmiä, jotka ovat johdonmukaisia 

ilmaston, biologisen monimuotoisuuden ja 

ilman saastumisen hallintaan sovellettavien 

muiden unionin ohjelmien kanssa. 

(11) Maailman talousfoorumin 

maailmanlaajuisista riskeistä vuonna 2018 

julkaiseman raportin mukaan viisi 

kymmenestä kaikkein merkittävimmästä 

maailmantaloutta uhkaavasta riskistä liittyy 

ympäristöön. Näihin riskeihin kuuluvat 

ilman, maaperän, sisävesien ja valtamerten 

saastuminen, äärimmäiset sääilmiöt, 

biologisen monimuotoisuuden häviäminen 

ja epäonnistuminen ilmastonmuutoksen 

hillitsemisessä ja siihen sopeutumisessa. 

Ympäristöpolitiikan periaatteet ovat kiinteä 

osa perussopimuksia ja monia unionin 

politiikan aloja. Sen vuoksi 

ympäristötavoitteiden valtavirtaistamista 

olisi edistettävä InvestEU-rahastosta 

tuettavissa toimissa. Ympäristönsuojelu ja 

siihen liittyvien riskien ehkäisy ja hallinta 

olisi sisällytettävä investointien 

valmisteluun ja toteutukseen. EU:n olisi 

myös seurattava biologisen 

monimuotoisuuden ja ilman saastumisen 

valvontaan liittyviä menojaan, jotta 

voidaan täyttää biologista 

monimuotoisuutta koskevan 

yleissopimuksen ja Euroopan parlamentin 

ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/228415 

raportointivelvollisuudet. Ympäristön 

kannalta kestäviin tavoitteisiin 

kohdistettuja investointeja olisi sen vuoksi 

seurattava käyttämällä yhteisiä 

menetelmiä, jotka ovat johdonmukaisia 

ilmaston, biologisen monimuotoisuuden ja 

ilman saastumisen hallintaan sovellettavien 

muiden unionin ohjelmien kanssa. 

__________________ __________________ 
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15 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi (EU) 2016/2284, annettu 14 

päivänä joulukuuta 2016, tiettyjen ilman 

epäpuhtauksien kansallisten päästöjen 

vähentämisestä, direktiivin 2003/35/EY 

muuttamisesta sekä direktiivin 2001/81/EY 

kumoamisesta (EUVL L 344, 17.12.2016, 

s. 1). 

15 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi (EU) 2016/2284, annettu 14 

päivänä joulukuuta 2016, tiettyjen ilman 

epäpuhtauksien kansallisten päästöjen 

vähentämisestä, direktiivin 2003/35/EY 

muuttamisesta sekä direktiivin 2001/81/EY 

kumoamisesta (EUVL L 344, 17.12.2016, 

s. 1). 

 

Tarkistus  14 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (12 a) InvestEU-ohjelman olisi myös 

integroitava sukupuolinäkökulma 

kaikkiin sen työskentely- ja 

päätöksentekoprosesseihin sekä 

varmistettava, että komiteoiden ja 

hankeryhmien sukupuolijakauma on 

tasapainoinen ja että tämän rahaston 

täytäntöönpanolla edistetään sukupuolten 

tasa-arvoa sukupuolten tasa-arvon 

valtavirtaistamista koskevien EU:n 

velvoitteiden mukaisesti (SEUT:n 8 

artikla). 

 

Tarkistus  15 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 13 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(13) Infrastruktuuri-investointien 

vähäinen määrä unionissa finanssikriisin 

aikana heikensi unionin kykyä edistää 

kestävää kasvua, kilpailukykyä ja 

lähentymistä. Mittavat investoinnit 

eurooppalaiseen infrastruktuuriin ovat 

keskeisiä, jotta unioni voi saavuttaa 

kestävyyttä koskevat tavoitteensa, vuoden 

2030 energia- ja ilmastotavoitteet mukaan 

lukien. Tämän vuoksi InvestEU-rahaston 

tuki olisi kohdennettava investoinneille 

(13) Infrastruktuuri-investointien 

vähäinen määrä unionissa finanssikriisin 

aikana heikensi unionin kykyä edistää 

kestävää kasvua, kilpailukykyä ja 

lähentymistä. Mittavat investoinnit 

eurooppalaiseen infrastruktuuriin, etenkin 

verkkojen yhteenliitäntään ja 

energiatehokkuuteen sekä yhtenäiseen 

Euroopan liikennealueeseen, ovat 

keskeisiä, jotta unioni voi saavuttaa 

kestävyyttä koskevat tavoitteensa, mukaan 
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liikenteeseen, energiaan, energiatehokkuus 

ja uusiutuva energia mukaan lukien, 

ympäristöön, ilmastotoimiin sekä 

meriliikenteen infrastruktuuriin ja 

digitaaliseen infrastruktuuriin. Unionin 

rahoitustuen vaikutuksen ja lisäarvon 

maksimoimiseksi olisi aiheellista edistää 

yksinkertaistettua investointiprosessia, joka 

mahdollistaa hankejatkumon näkyvyyden 

ja asiaankuuluvien unionin ohjelmien 

välisen yhdenmukaisuuden. 

Turvallisuusuhkien takia unionin tukea 

saavissa investointihankkeissa olisi 

otettava huomioon periaatteet, joilla 

kansalaisia suojellaan julkisissa tiloissa. 

Näin voitaisiin täydentää muiden unionin 

rahastojen, kuten Euroopan 

aluekehitysrahaston, toimia, joilla tuetaan 

julkisiin tiloihin, liikenteeseen, energiaan 

ja muihin kriittisiin infrastruktuureihin 

tehtävien investointien 

turvallisuusnäkökohtia. 

lukien kestävän kehityksen tavoitteita 

koskevat EU:n sitoumukset, ja vuoden 

2030 energia- ja ilmastotavoitteet mukaan 

lukien. Tämän vuoksi InvestEU-rahaston 

tuki olisi kohdennettava investoinneille 

liikenteeseen, energiaan, energiatehokkuus 

ja uusiutuva energia mukaan lukien, 

ympäristöön, ilmastotoimiin sekä 

meriliikenteen infrastruktuuriin ja 

digitaaliseen infrastruktuuriin tukemalla 

esimerkiksi älykkäiden 

liikennejärjestelmien kehittämistä ja 

käyttöönottoa. InvestEU-ohjelmassa olisi 

asetettava etusijalle alat, joihin ei 

investoida riittävästi ja joilla tarvitaan 

täydentäviä investointeja, mukaan lukien 

kestävä liikkuvuus, energiatehokkuus ja 

toimet, joilla edistetään vuoden 2030 sekä 

pitkän aikavälin ilmasto- ja 

energiatavoitteiden saavuttamista. 

Unionin rahoitustuen vaikutuksen ja 

lisäarvon maksimoimiseksi olisi aiheellista 

edistää yksinkertaistettua 

investointiprosessia, joka mahdollistaa 

hankejatkumon näkyvyyden ja maksimoi 

asiaankuuluvien unionin ohjelmien väliset 

synergiat muun muassa liikenne-, 

energia- ja digitaalialalla. 

Turvallisuusuhkien takia unionin tukea 

saavissa investointihankkeissa olisi 

otettava huomioon periaatteet, joilla 

kansalaisia suojellaan julkisissa tiloissa. 

Näin voitaisiin täydentää muiden unionin 

rahastojen, kuten Euroopan 

aluekehitysrahaston, toimia, joilla tuetaan 

julkisiin tiloihin, liikenteeseen, energiaan 

ja muihin kriittisiin infrastruktuureihin 

tehtävien investointien 

turvallisuusnäkökohtia. 

 

Tarkistus  16 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 
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 (13 a) InvestEU-ohjelmassa pidetään 

energiatehokkuutta tärkeänä osatekijänä 

ja keskeisenä investointipäätöksiä 

koskevana näkökohtana. Siinä 

noudatetaan energiatehokkuus etusijalle 

-periaatetta, jolla tarkoitetaan sitä, että 

ennen energia-alan suunnittelua, 

politiikkaa ja investointipäätösten 

tekemistä olisi harkittava, voitaisiinko 

kustannustehokkailla ja teknisesti, 

taloudellisesti ja ympäristön kannalta 

kestävillä vaihtoehtoisilla 

energiatehokkuustoimenpiteillä korvata 

kokonaan tai osittain kaavaillut 

suunnittelua, politiikkaa ja investointeja 

koskevat toimenpiteet siten, että kuitenkin 

saavutetaan niitä koskevien päätösten 

tavoitteet. Tällaisia kustannustehokkaita 

vaihtoehtoja ovat esimerkiksi 

toimenpiteet, joilla tehostetaan energian 

kysyntää ja tarjontaa erityisesti 

kustannustehokkaiden energian 

loppukäyttöä koskevien säästöjen, 

joustotehoa koskevien aloitteiden sekä 

energian tehokkaamman muuntamisen, 

siirtämisen ja jakelun avulla. 

Jäsenvaltioiden olisi kannustettava 

levittämään tätä periaatetta myös alue- ja 

paikallishallinnossa sekä yksityisellä 

sektorilla. 

 

Tarkistus  17 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 13 b kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (13 b) Rakennusten 

energiatehokkuusdirektiivissä (direktiivi 

(EU) 2018/844) edellytetään, että kukin 

jäsenvaltio laatii pitkän aikavälin 

peruskorjausstrategian tukemaan sekä 

julkisten että yksityisten 

asuinrakennusten ja muiden kuin 

asuinrakennusten kansallisen kannan 

peruskorjaamista erittäin 

energiatehokkaaksi ja vähähiiliseksi 
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rakennuskannaksi vuoteen 2050 

mennessä helpottaen olemassa olevien 

rakennusten muuttamista 

kustannustehokkaasti lähes 

nollaenergiarakennuksiksi. Jäsenvaltioita 

edellytetään myös helpottamaan sellaisten 

asianmukaisten mekanismien 

saatavuutta, joilla liitetään hankkeita 

yhteen ja vähennetään investoijia ja 

yksityistä sektoria koskevaa havaittua 

riskiä. 

 

Tarkistus  18 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 14 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(14) Vaikka investointien 

kokonaismäärä unionissa on kasvamassa, 

investoinnit riskialttiimpaan toimintaan, 

kuten tutkimukseen ja innovointiin, ovat 

edelleen riittämättömiä. Tästä seuraava ali-

investoiminen tutkimukseen ja innovointiin 

vahingoittaa unionin teollisuuden ja 

talouden kilpailukykyä ja sen kansalaisten 

hyvinvointia. InvestEU-rahaston tulisi 

tarjota asianmukaisia rahoitustuotteita 

kattamaan innovointisyklin eri vaiheet ja 

monenlaiset sidosryhmät, jotta 

mahdollistetaan ratkaisujen kehittäminen ja 

käyttöönotto kaupallisessa mittakaavassa 

unionissa, jotta ne olisivat kilpailukykyisiä 

maailmanmarkkinoilla. 

(14) Vaikka investointien 

kokonaismäärä unionissa on kasvamassa, 

investoinnit riskialttiimpaan toimintaan, 

kuten tutkimukseen ja innovointiin, ovat 

edelleen riittämättömiä. Koska tutkimus- 

ja innovointitoiminnan julkinen rahoitus 

edistää tuotannon kasvua ja on erittäin 

tärkeä yksityisen tutkimus- ja 

innovointitoiminnan edistämiseksi, tästä 

seuraava ali-investoiminen tutkimukseen ja 

innovointiin vahingoittaa unionin 

teollisuuden ja talouden kilpailukykyä ja 

sen kansalaisten hyvinvointia. InvestEU-

rahaston tulisi tarjota asianmukaisia 

rahoitustuotteita kattamaan 

innovointisyklin eri vaiheet ja monenlaiset 

sidosryhmät, jotta mahdollistetaan 

ratkaisujen kehittäminen ja käyttöönotto 

kaupallisessa mittakaavassa unionissa, jotta 

ne olisivat kilpailukykyisiä 

maailmanmarkkinoilla ja edistettäisiin 

kestäviin teknologioihin liittyvää EU:n 

huippuosaamista maailmanlaajuisella 

tasolla. Jotta voidaan vastata tutkimuksen 

ja innovoinnin kaltaisiin riskialttiimpiin 

toimiin tehtävien investointien tukemisen 

tarpeeseen, on olennaista, että Euroopan 

horisontti ja erityisesti Euroopan 

innovaationeuvosto toimivat synergiassa 



 

AD\1167954FI.docx 17/83 PE625.308v02-00 

 FI 

InvestEU:n puitteissa käyttöön otettavien 

rahoitustuotteiden kanssa. Lisäksi 

innovatiiviset pk-yritykset ja startup-

yritykset ja erityisesti yritykset, jotka 

keskittyvät aineettomaan omaisuuteen, 

kohtaavat vaikeuksia rahoituksen 

saamisessa, minkä vuoksi Euroopan 

innovaationeuvoston toiminnan on 

täydennettävä InvestEU:n mukaisia 

erityisiä rahoitustuotteita, jotta 

varmistetaan tällaisten pk-yritysten tuen 

jatkuminen. Tässä suhteessa InnovFinin 

ja COSME-ohjelman mukaisen pk-

yritysten lainatakauksen kaltaisista 

Horisontti 2020:n puitteissa käyttöön 

otetuista rahoitusvälineistä saadun 

kokemuksen olisi toimittava vahvana 

perustana tällaisen kohdennetun tuen 

antamiselle. 

 

Tarkistus  19 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 14 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (14 a) Jotta voidaan antaa parhaita 

mahdollisia ohjeita InvestEU-ohjelman 

tuensaajille ja tukea synergioita 

Euroopan horisontti -ohjelman kanssa, 

EIP:n InnoFin-neuvontapalvelun 

tarjoamia palveluja olisi tehostettava. 

 

Tarkistus  20 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 15 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(15) Investoiminen 

digitalisaatiokehitykseen ja hyödyn 

jakaminen kaikille unionin kansalaisille ja 

yrityksille edellyttää kiireellisesti 

merkittäviä toimia. Digitaalisten 

sisämarkkinoiden strategian vahvan 

(15) Investoiminen 

digitalisaatiokehitykseen ja sen 

tehostaminen sekä hyödyn jakaminen 

kaikille unionin kansalaisille ja yrityksille 

edellyttää kiireellisesti merkittäviä toimia 

kaupunki- ja maaseutualueilla. 
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politiikkakehyksen rinnalle olisi nyt 

tuotava yhtä kunnianhimoiset investoinnit, 

myös tekoälyyn. 

Digitaalisten sisämarkkinoiden strategian 

vahvan politiikkakehyksen rinnalle olisi 

nyt tuotava yhtä kunnianhimoiset 

investoinnit, myös tekoälyyn, Digitaalinen 

Eurooppa -ohjelman mukaisesti erityisesti 

etiikan, koneoppimisen, esineiden 

internetin, bioteknologian ja 

rahoitusteknologian osalta, koska niillä 

voidaan lisätä yritystoimintaan tarvittavan 

pääoman saannin tehokkuutta. 

 

Tarkistus  21 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 15 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (15 a) Koska verkkoyhteyksien puutteen, 

alueiden välisten erilaisten nopeuksien ja 

tiedonpuutteen aikaansaama digitaalinen 

kuilu vaikuttaa kielteisesti 

sisämarkkinoihin, yhteiskunnan 

digitalisaatiokehityksellä olisi 

voimaannutettava kansalaisia, erityisesti 

nuoria diginatiiveja, jotta he kokevat 

uusien teknologioiden käytön turvallisena 

sekä oppivat yksityisyyden suojasta, 

tietoturvasta ja perussuojakeinoista, jotka 

suojelevat heitä ilkivaltaiselta toiminnalta 

ja lisäävät heidän taloudellisia 

mahdollisuuksiaan. Sen vuoksi on 

tarpeen noudattaa kattavaa 

lähestymistapaa kattavuuden lisäämiseksi 

sekä saman tasoisen yhteenliitettävyyden 

saavuttamiseksi ja yhtenäisen tietopohjan 

antamiseksi kaikille. 

 

Tarkistus  22 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 16 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(16) Pk-yrityksillä on keskeinen asema 

unionissa. Niiden on kuitenkin vaikeaa 

(16) Pk-yritysten osuus unionin 

liikeyrityksistä on yli 99 prosenttia, ja 
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saada rahoitusta suureksi koetun riskin ja 

riittävien vakuuksien puuttumisen vuoksi. 

Lisää haasteita aiheuttaa myös se, että pk-

yritysten on pysyttävä kilpailukykyisinä ja 

oltava mukana digitalisaatiossa, 

kansainvälistymisessä, 

innovointitoiminnassa ja työvoiman 

osaamisen kehittämisessä. Verrattuna 

suurempiin yrityksiin niillä on lisäksi 

käytössään rajallisemmat rahoituslähteet: 

ne eivät tavallisesti laske liikkeeseen 

joukkovelkakirjoja, ja niillä on vain 

rajoitettu mahdollisuus hyödyntää 

arvopaperipörssiä tai suuria 

institutionaalisia sijoittajia. Rahoituksen 

saanti on vielä haasteellisempaa niille pk-

yrityksille, joiden toiminta keskittyy 

aineettomiin hyödykkeisiin. Pk-yritykset 

ovat unionissa vahvasti riippuvaisia 

pankeista ja velkarahoituksesta, jota 

saadaan sekkiluottojen, pankkilainojen tai 

leasing-järjestelyjen kautta. Edellä 

mainittuja haasteita kohtaavien pk-

yritysten tukeminen ja monipuolisempien 

rahoituslähteiden tarjoaminen on tarpeen, 

jotta voidaan lisätä pk-yritysten 

mahdollisuuksia saada rahoitusta 

perustamis-, kasvu- ja kehitysvaiheessa, 

parantaa niiden kykyä selvitä talouden 

taantumasta ja lisätä talouden ja 

rahoitusjärjestelmän häiriönsietokykyä 

talouden taantuman tai häiriöiden 

tapauksessa. Näin myös täydennetään 

pääomamarkkinaunionin yhteydessä jo 

toteutettuja aloitteita. InvestEU-rahaston 

olisi mahdollistettava keskittyminen 

kohdennetumpiin rahoitustuotteisiin. 

niiden taloudellinen arvo on merkittävä ja 

ratkaiseva. Niiden on kuitenkin vaikeaa 

saada rahoitusta suureksi koetun riskin ja 

riittävien vakuuksien puuttumisen vuoksi. 

Sukupuolten välisiin eroihin on myös 

puututtava, koska naisten luovuus ja 

yrittäjäpotentiaali ovat vajaahyödynnetty 

kasvun ja työpaikkojen lähde, jota olisi 

kehitettävä edelleen. Lisää haasteita 

aiheuttaa myös se, että pk-yritysten on 

pysyttävä kilpailukykyisinä ja oltava 

mukana digitalisaatiossa, 

kansainvälistymisessä, 

innovointitoiminnassa ja työvoiman 

osaamisen kehittämisessä. Verrattuna 

suurempiin yrityksiin niillä on lisäksi 

käytössään rajallisemmat rahoituslähteet: 

ne eivät tavallisesti laske liikkeeseen 

joukkovelkakirjoja, ja niillä on vain 

rajoitettu mahdollisuus hyödyntää 

arvopaperipörssiä tai suuria 

institutionaalisia sijoittajia. Euroopan 

verrattain pienet yksityiset 

pääomamarkkinat pahentavat pk-yritysten 

pääoman saannin puutetta, ja rahoituksen 

saanti on vielä haasteellisempaa niille pk-

yrityksille, joiden toiminta keskittyy 

aineettomiin hyödykkeisiin. Pk-yritykset 

ovat unionissa vahvasti riippuvaisia 

pankeista ja velkarahoituksesta, jota 

saadaan sekkiluottojen, pankkilainojen tai 

leasing-järjestelyjen kautta. Edellä 

mainittuja haasteita kohtaavien pk-

yritysten tukeminen yksinkertaistamalla 

niiden rahoituksen saantia ja 

monipuolisempien rahoituslähteiden 

tarjoaminen on tarpeen, jotta voidaan lisätä 

pk-yritysten mahdollisuuksia saada 

rahoitusta perustamiseen, kasvamiseen, 

innovointiin ja kestävään kehittämiseen ja 

varmistaa niiden kilpailukyky, parantaa 

niiden kykyä selvitä talouden taantumasta 

ja lisätä talouden ja rahoitusjärjestelmän 

häiriönsietokykyä talouden taantuman tai 

häiriöiden tapauksessa. Näin myös 

täydennetään pääomamarkkinaunionin 

yhteydessä jo toteutettuja aloitteita. 

COSMEn kaltaiset ohjelmat ovat olleet 

merkittäviä pk-yrityksille siinä mielessä, 
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että ne ovat helpottaneet rahoituksen 

saantia niiden elinkaaren kaikissa 

vaiheissa. Tätä on lisännyt myös ESIR, 

jota pk-yritykset ovat pystyneet 

käyttämään nopeasti. InvestEU-rahaston 

olisi sen vuoksi perustuttava tällaiseen 

menestykseen ja mahdollistettava 

keskittyminen kohdennetumpiin 

rahoitustuotteisiin. 

 

Tarkistus  23 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 16 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (16 a) Yleishyödyllisiä palveluja 

tarjoavilla yrityksillä on tärkeä ja 

strateginen rooli keskeisillä aloilla, joilla 

on suuria verkkotoimijoita (energia, 

vesihuolto, jätehuolto, ympäristö, 

postipalvelut, liikenne ja televiestintä), 

terveydenhuollossa, koulutuksessa ja 

sosiaalipalveluissa. Näitä yrityksiä 

tukemalla Euroopan unioni turvaa 

kansalaistensa hyvinvoinnin ja 

demokraattiset valinnat muun muassa 

palvelujen laadun osalta. 

 

Tarkistus  24 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 17 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(17) Kuten pohdinta-asiakirjassa 

Euroopan sosiaalisesta ulottuvuudesta16 ja 

tiedonannossa Euroopan sosiaalisten 

oikeuksien pilarista17 todetaan, 

osallistavamman ja oikeudenmukaisemman 

unionin kehittäminen on unionin keskeinen 

tavoite, jotta voidaan torjua eriarvoisuutta 

ja tukea sosiaalista osallisuutta edistävää 

politiikkaa Euroopassa. Eriarvoiset 

mahdollisuudet vaikuttavat erityisesti 

(17) Kuten pohdinta-asiakirjassa 

Euroopan sosiaalisesta ulottuvuudesta16 ja 

tiedonannossa Euroopan sosiaalisten 

oikeuksien pilarista17 ja vammaisten 

henkilöiden oikeuksista tehtyä YK:n 

yleissopimusta koskevassa EU:n 

kehyksessä todetaan, osallistavamman ja 

oikeudenmukaisemman unionin 

kehittäminen on unionin keskeinen tavoite, 

jotta voidaan torjua eriarvoisuutta ja tukea 
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koulutuksen ja terveydenhuoltopalvelujen 

saatavuuteen. Investoinneilla talouteen, 

joka perustuu sosiaaliseen, inhimilliseen ja 

osaamispääomaan, sekä haavoittuvassa 

asemassa olevien väestöryhmien 

integroimiseen yhteiskuntaan voidaan 

edistää taloudellisia mahdollisuuksia, 

erityisesti jos investointeja koordinoidaan 

unionin tasolla. InvestEU-rahastoa olisi 

käytettävä tukemaan investointeja 

koulutukseen ja erityisesti 

ammattitaidottoman työvoiman ja 

pitkäaikaistyöttömien työllisyyden 

parantamiseen, sekä kohentamaan 

tilannetta sukupolvien välisen 

solidaarisuuden, terveydenhuoltoalan, 

kodittomuuden, digitaalisen osallisuuden, 

yhteisöjen kehittämisen, nuorten 

yhteiskunnallisen roolin ja aseman sekä 

haavoittuvassa asemassa olevien 

henkilöiden, kuten kolmansien maiden 

kansalaisten, osalta. InvestEU-ohjelmalla 

olisi myös tuettava eurooppalaista 

kulttuuria ja luovuutta. Jotta voidaan 

sopeutua niihin perinpohjaisiin muutoksiin, 

joita unionin yhteiskunnissa ja 

työmarkkinoilla on tulevan 

vuosikymmenen aikana odotettavissa, on 

tarpeen investoida inhimilliseen pääomaan, 

mikrorahoitukseen, yhteiskunnallisten 

yritysten rahoitukseen ja uusiin 

yhteisötalouden liiketoimintamalleihin, 

mukaan lukien yhteiskunnallisesti 

vaikuttavat investoinnit ja sosiaalisiin 

tuotoksiin tähtäävät sopimukset. InvestEU-

ohjelman olisi vahvistettava uutta 

sosiaalisen markkinatalouden 

toimintaympäristöä, lisätä rahoituksen 

tarjontaa ja saatavuutta mikroyrityksille ja 

yhteiskunnallisille yrityksille, jotta voidaan 

vastata rahoituksen kysyntään siellä, missä 

sitä eniten tarvitaan. Sosiaaliseen 

infrastruktuuriin Euroopassa tehtäviä 

investointeja käsittelevän korkean tason 

asiantuntijaryhmän kertomuksessa18 

todettiin, että sosiaaliseen infrastruktuuriin 

ja palveluihin, mukaan luettuna koulutus, 

terveydenhuolto ja asuminen, liittyy 

investointivajeita, jotka edellyttävät tuen 

sosiaalista osallisuutta edistävää politiikkaa 

Euroopassa. Eriarvoiset mahdollisuudet 

vaikuttavat erityisesti koulutuksen ja 

terveydenhuoltopalvelujen saatavuuteen. 

Investoinneilla talouteen, joka perustuu 

sosiaaliseen, inhimilliseen ja 

osaamispääomaan, sekä haavoittuvassa 

asemassa olevien väestöryhmien 

integroimiseen yhteiskuntaan voidaan 

edistää taloudellisia mahdollisuuksia, 

erityisesti jos investointeja koordinoidaan 

unionin tasolla. Koska on olemassa 

merkittävä tarve investoida sosiaaliseen 

infrastruktuuriin, InvestEU-rahastoa olisi 

käytettävä tukemaan investointeja 

koulutukseen ja erityisesti 

ammattitaidottoman työvoiman ja 

pitkäaikaistyöttömien työllisyyden 

parantamiseen, sekä kohentamaan 

tilannetta sukupuolten tasa-arvon, 

yhdenvertaisten mahdollisuuksien, 
sukupolvien välisen solidaarisuuden, 

terveydenhuoltoalan, kodittomuuden, 

digitaalisen osallisuuden, yhteisöjen 

kehittämisen, nuorten yhteiskunnallisen 

roolin ja aseman sekä haavoittuvassa 

asemassa olevien henkilöiden, kuten 

kolmansien maiden kansalaisten, osalta. 

InvestEU-ohjelmalla olisi myös tuettava 

eurooppalaista kulttuuria ja luovuutta. Jotta 

voidaan sopeutua niihin perinpohjaisiin 

muutoksiin, joita unionin yhteiskunnissa ja 

työmarkkinoilla on tulevan 

vuosikymmenen aikana odotettavissa, on 

tarpeen investoida inhimilliseen pääomaan, 

mikrorahoitukseen, yhteiskunnallisten 

yritysten rahoitukseen ja uusiin 

yhteisötalouden liiketoimintamalleihin, 

mukaan lukien yhteiskunnallisesti 

vaikuttavat investoinnit ja sosiaalisiin 

tuotoksiin tähtäävät sopimukset. InvestEU-

ohjelman olisi vahvistettava uutta 

sosiaalisen markkinatalouden 

toimintaympäristöä, lisätä rahoituksen 

tarjontaa ja saatavuutta mikroyrityksille ja 

yhteiskunnallisille yrityksille, jotta voidaan 

vastata rahoituksen kysyntään siellä, missä 

sitä eniten tarvitaan. Sosiaaliseen 

infrastruktuuriin Euroopassa tehtäviä 
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myöntämistä myös unionin tasolla. Tämän 

vuoksi julkisen, kaupallisen ja 

hyväntekeväisyyspääoman sekä säätiöiden 

myöntämän tuen kollektiivinen voima olisi 

valjastettava tukemaan sosiaalisen talouden 

arvoketjun kehittämistä ja unionin 

häiriönsietokyvyn parantamista. 

investointeja käsittelevän korkean tason 

asiantuntijaryhmän kertomuksessa18 

todettiin, että sosiaaliseen infrastruktuuriin 

ja palveluihin, mukaan luettuna koulutus, 

terveydenhuolto ja asuminen, liittyy 

investointivajeita, jotka edellyttävät tuen 

myöntämistä myös unionin tasolla. Tämän 

vuoksi julkisen, kaupallisen ja 

hyväntekeväisyyspääoman sekä säätiöiden 

myöntämän tuen kollektiivinen voima olisi 

valjastettava tukemaan sosiaalisen talouden 

arvoketjun kehittämistä ja unionin 

häiriönsietokyvyn parantamista. 

__________________ __________________ 

16 COM(2017) 206. 16 COM(2017) 206. 

17 COM(2017) 250. 17 COM(2017) 250. 

18 European Economy Discussion Paper 

074, julkaistu tammikuussa 2018. 

18 European Economy Discussion Paper 

074, julkaistu tammikuussa 2018. 

 

Tarkistus  25 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 17 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (17 a) InvestEU-ohjelmasta rahoitetuilla 

hankkeilla olisi edistettävä naisten ja 

miesten tasa-arvoa erityisesti tutkimuksen 

ja innovoinnin alalla tarkastelemalla 

sukupuolten eriarvoisuuden taustalla 

olevia syitä, hyödyntämällä sekä nais- että 

miespuolisten tutkijoiden koko 

potentiaalia ja sisällyttämällä 

sukupuoliulottuvuus tutkimuksen ja 

innovoinnin sisältöön. Erityistä huomiota 

olisi kiinnitettävä myös siihen, että 

varmistetaan sukupuolten tasapuolinen 

edustus arviointipaneeleissa ja muissa 

keskeisissä neuvoa-antavissa elimissä ja 

asiantuntijaelimissä. Toimissa olisi myös 

pyrittävä panemaan täytäntöön naisten ja 

miesten tasa-arvoon liittyvät periaatteet 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 

ja 3 artiklan sekä Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen 8 artiklan 
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ja miesten ja naisten yhtäläisten 

mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen 

kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta 

työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa 

annetun direktiivin 2006/54/EY 

mukaisesti. 

 

Tarkistus  26 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (19 a) InvestEU-rahastosta olisi myös 

tuettava oikeudenmukaiseen siirtymään 

liittyviä toimia ja strategioita, joilla 

tuetaan työntekijöiden tilannetta 

parantavia investointeja kivihiilen tai 

ruskohiilen louhinnan ja autoteollisuuden 

kaltaisilla erityisaloilla, jotka voivat 

joutua kärsimään siirtymisestä 

vähähiiliseen talouteen. InvestEU-

rahastosta olisi voitava tukea näiden 

taloudenalojen siirtymistä kohti kestävää 

toimintaa ja houkutella vaihtoehtoisia 

innovatiivisia yrityksiä, startup-yrityksiä 

ja teollisuudenaloja kestävän alueellisen 

talouden rakentamiseksi. Olisi myös 

edistettävä entisestään synergioita 

täydentävien tukijärjestelmien kanssa, 

kuten modernisaatiorahasto, joka on 

tarkoitus perustaa kaudeksi 2021–2030, 

sekä oikeudenmukaista siirtymää 

koskevien muiden kansallisten tai unionin 

ohjelmien kanssa. 

 

Tarkistus  27 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 19 b kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (19 b) Rahaston olisi varmistettava 

yhdenvertaisuus hankkeiden 

rahoituksessa ja hankkeissa kaikkialla 
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EU:ssa ja keskityttävä erityisesti 

köyhimpiin ja vähiten kehittyneisiin 

alueisiin. 

 

Tarkistus  28 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 21 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(21) InvestEU-rahaston olisi oltava 

avoin rahoitusosuuksille kolmansista 

maista, jotka ovat Euroopan 

vapaakauppaliiton jäsenmaita, unioniin 

liittymässä olevia maita, ehdokkaita ja 

mahdollisia ehdokkaita sekä Euroopan 

naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvia maita 

ja muita maita, unionin ja kyseisten maiden 

välillä vahvistetuin ehdoin. Tämän pitäisi 

mahdollistaa yhteistyön jatkaminen 

asianomaisten maiden kanssa erityisesti 

tutkimuksen ja innovoinnin alalla sekä pk-

yritysten osalta. 

(21) InvestEU-rahaston olisi oltava 

avoin rahoitusosuuksille kolmansista 

maista, jotka ovat Euroopan 

vapaakauppaliiton jäsenmaita, unioniin 

liittymässä olevia maita, ehdokkaita ja 

mahdollisia ehdokkaita sekä Euroopan 

naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvia maita 

ja muita maita, unionin ja kyseisten maiden 

välillä vahvistetuin ehdoin ja edellyttäen, 

että kyseiset maat kunnioittavat 

ihmisoikeuksia. Tämän pitäisi 

mahdollistaa yhteistyön jatkaminen 

asianomaisten maiden kanssa erityisesti 

tutkimuksen ja innovoinnin alalla sekä pk-

yritysten osalta. 

 

Tarkistus  29 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 23 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (23 a) InvestEU-ohjelman mukaisen 

tutkimuksen ja innovoinnin alan 3 105 

000 000 euron (kiinteinä hintoina) 

määrärahoja ei saisi ottaa Euroopan 

horisontti -ohjelman 120 000 000 000 

euron (kiinteinä hintoina) 

kokonaistalousarviosta, vaan niiden olisi 

täydennettävä kyseistä talousarviota. 

 

Tarkistus  30 

Ehdotus asetukseksi 
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Johdanto-osan 24 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(24) InvestEU-rahaston perustana oleva 

EU:n takuu olisi toteutettava siten, että 

komissio toimii välillisesti 

toteutuskumppaneiden avulla, jotka 

tavoittavat rahoituksen lopulliset saajat. 

Komission olisi tehtävä kunkin 

toteutuskumppanin kanssa takuusopimus 

takuukapasiteetin myöntämisestä 

InvestEU-rahastosta, jotta voidaan tukea 

InvestEU-rahaston tavoitteiden ja 

tukikelpoisuusperusteiden mukaisia 

rahoitus- ja investointitoimia. InvestEU-

rahastolle olisi luotava erityinen 

hallintorakenne, jolla varmistetaan EU:n 

takuun asianmukainen käyttö. 

(24) InvestEU-rahaston perustana oleva 

EU:n takuu olisi toteutettava siten, että 

komissio toimii välillisesti 

toteutuskumppaneiden avulla, jotka 

tavoittavat rahoituksen lopulliset saajat. 

Komission olisi tehtävä kunkin 

toteutuskumppanin kanssa takuusopimus 

takuukapasiteetin myöntämisestä 

InvestEU-rahastosta, jotta voidaan tukea 

InvestEU-rahaston tavoitteiden ja 

tukikelpoisuusperusteiden mukaisia 

rahoitus- ja investointitoimia. Jotta 

voidaan parantaa avoimuutta, 

tehokkuutta ja vastuuvelvollisuutta ja 

varmistaa EU:n takuun asianmukainen 

käyttö, InvestEU-rahastolle olisi luotava 

erityinen hallintorakenne, joka on täysin 

erillään EIP-ryhmän hallintorakenteesta. 

 

Tarkistus  31 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 26 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(26) Komission olisi arvioitava, ovatko 

toteutuskumppaneiden esittämät 

investointi- ja rahoitustoimet unionin 

lainsäädännön ja politiikkojen mukaisia, 

mutta rahoitus- ja investointitoimia 

koskevat päätökset tekisi viime kädessä 

toteutuskumppani. 

(26) Olisi perustettava komission, 

Euroopan investointipankin ja 

toteutuskumppaneiden nimittämistä 

edustajista sekä Euroopan parlamentin 

nimittämästä vailla äänioikeutta olevasta 

asiantuntijasta koostuva ohjauskomitea, 

jolla on 17 artiklan mukaisesti 

päätöksenteossa toimeenpaneva rooli, 

jotta varmistetaan, että InvestEU-

ohjelman hallinnossa on oikea politiikan 

alan ja pankkialan asiantuntemuksen 

välinen tasapaino. Ohjauskomitean olisi 

arvioitava, ovatko toteutuskumppaneiden 

esittämät investointi- ja rahoitustoimet 

unionin lainsäädännön ja politiikkojen 

mukaisia, mutta rahoitus- ja 

investointitoimia koskevat päätökset tekisi 

viime kädessä toteutuskumppani. 
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Tarkistus  32 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 27 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(27) Hanketiimin, joka koostuu 

asiantuntijoista, jotka toteutuskumppanit 

ovat osoittaneet komission käyttöön 

tarjoamaan ammatillista asiantuntemusta 

rahoitus- ja investointitoimien 

taloudellisessa ja teknisessä arvioinnissa, 

olisi pisteytettävä investointikomitean 

arvioitavaksi toimitetut 

toteutuskumppanien esittämät toimet. 

Poistetaan. 

 

Tarkistus  33 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 28 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(28) Riippumattomista asiantuntijoista 

koostuvan investointikomitean olisi 

esitettävä päätelmänsä tuen myöntämisestä 

EU:n takuuna rahoitus- ja 

investointitoimille, jotka täyttävät 

tukikelpoisuusvaatimukset, ja näin 

tarjottava ulkopuolista asiantuntemusta 

hankkeisiin liittyvien investointien 

arvioinnissa. Investointikomitealla tulisi 

olla eri kokoonpanoja, joilla katetaan 

mahdollisimman hyvin eri politiikan alat ja 

sektorit. 

(28) Riippumattomista asiantuntijoista 

koostuvan investointikomitean olisi 

esitettävä päätelmänsä tuen myöntämisestä 

EU:n takuuna rahoitus- ja 

investointitoimille, jotka täyttävät 

tukikelpoisuusvaatimukset, ja näin 

tarjottava ulkopuolista asiantuntemusta 

hankkeisiin liittyvien investointien 

arvioinnissa. Investointikomitealla tulisi 

olla eri kokoonpanoja, joilla katetaan 

mahdollisimman hyvin eri politiikan alat ja 

sektorit, ja siihen olisi aina kuuluttava 

vähintään kaksi ilmastotoimien, 

ympäristönsuojelun ja ympäristöasioiden 

hallinnan alan asiantuntijaa.  

 

Tarkistus  34 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 29 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(29) Valitessaan toteutuskumppaneita 

InvestEU-rahaston käyttöön komission 

olisi otettava huomioon vastapuolen kyky 

saavuttaa InvestEU-rahaston tavoitteet ja 

osallistua omilla varoillaan, jotta voidaan 

varmistaa riittävä maantieteellinen 

kattavuus ja monipuolisuus, houkutella 

yksityisiä sijoittajia ja hajauttaa riskejä 

riittävästi sekä tarjota uusia ratkaisuja, 

joilla puututaan markkinoiden 

toimintapuutteisiin ja optimaalista 

heikompiin investointitilanteisiin. Kun 

otetaan huomioon Euroopan 

investointipankkiryhmän, jäljempänä ’EIP-

ryhmä’, asema perussopimusten nojalla, 

sen valmiudet toimia kaikissa 

jäsenvaltioissa ja nykyisistä 

rahoitusvälineistä ja ESIR-rahastosta 

saadut kokemukset, sen tulisi pysyä 

InvestEU-rahaston EU-osiossa 

etuoikeutettuna toteutuskumppanina. EIP-

ryhmän lisäksi kansallisten 

kehityspankkien tai -laitosten olisi voitava 

tarjota täydentävää 

rahoitustuotevalikoimaa, sillä niiden 

kokemuksesta ja valmiuksista alueellisella 

tasolla voisi olla hyötyä julkisten varojen 

vaikutuksen maksimoimisessa unionin 

alueella. Lisäksi toteutuskumppaneina 

pitäisi voida olla muita kansainvälisiä 

rahoituslaitoksia, erityisesti jos ne tarjoavat 

suhteellisina etuina erityisasiantuntemusta 

ja -kokemusta tietyissä jäsenvaltioissa. 

Myös muiden yhteisöjen, jotka täyttävät 

varainhoitoasetuksessa asetetut 

vaatimukset, tulisi voida toimia 

toteutuskumppaneina. 

(29) Valitessaan toteutuskumppaneita 

InvestEU-rahaston käyttöön komission 

olisi otettava huomioon vastapuolen kyky 

ja mahdollisuudet saavuttaa InvestEU-

rahaston tavoitteet ja osallistua omilla 

varoillaan, jotta voidaan varmistaa riittävä 

maantieteellinen kattavuus ja 

monipuolisuus, houkutella yksityisiä 

sijoittajia ja hajauttaa riskejä riittävästi 

sekä tarjota uusia ratkaisuja, joilla 

puututaan markkinoiden 

toimintapuutteisiin ja optimaalista 

heikompiin investointitilanteisiin. Kun 

otetaan huomioon Euroopan 

investointipankkiryhmän, jäljempänä ’EIP-

ryhmä’, asema perussopimusten nojalla, 

sen valmiudet toimia kaikissa 

jäsenvaltioissa ja nykyisistä 

rahoitusvälineistä ja ESIR-rahastosta 

saadut kokemukset, sen tulisi pysyä 

InvestEU-rahaston EU-osiossa 

etuoikeutettuna toteutuskumppanina. EIP-

ryhmän lisäksi kansallisten tai alueellisten 

kehityspankkien tai -laitosten olisi voitava 

tarjota täydentävää 

rahoitustuotevalikoimaa, sillä niiden 

kokemuksesta ja valmiuksista alueellisella 

tasolla voisi olla hyötyä julkisten varojen 

vaikutuksen maksimoimisessa unionin 

alueella, kun niiden rahoitustuotteiden 

ominaispiirteet yhdistetään rahaston 

vaatimuksiin. Lisäksi 

toteutuskumppaneina pitäisi voida olla 

muita kansainvälisiä rahoituslaitoksia, 

erityisesti jos ne tarjoavat suhteellisina 

etuina erityisasiantuntemusta ja -

kokemusta tietyissä jäsenvaltioissa. Myös 

muiden yhteisöjen, jotka täyttävät 

varainhoitoasetuksessa asetetut 

vaatimukset, tulisi voida toimia 

toteutuskumppaneina. 
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Tarkistus  35 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 30 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(30) Jotta voidaan varmistaa, että 

InvestEU-rahaston EU-osioon kuuluva tuki 

keskitetään markkinoiden 

toimintapuutteisiin ja optimaalista 

heikompiin investointitilanteisiin unionin 

tasolla ja samalla saavutetaan tavoitteena 

oleva paras mahdollinen maantieteellinen 

kattavuus, EU:n takuu olisi myönnettävä 

toteutuskumppanille, joka voi yksin tai 

yhdessä muiden kumppanien kanssa kattaa 

vähintään kolme jäsenvaltiota. On 

kuitenkin odotettavissa, että noin 

75 prosenttia EU-osioon kuuluvasta EU:n 

takuusta myönnettäisiin yhdelle tai 

useammalle toteutuskumppanille, joka voi 

tarjota InvestEU-rahastoon kuuluvia 

rahoitustuotteita kaikissa jäsenvaltioissa. 

(30) Jotta voidaan varmistaa, että 

InvestEU-rahaston EU-osioon kuuluva tuki 

keskitetään markkinoiden 

toimintapuutteisiin ja optimaalista 

heikompiin investointitilanteisiin unionin 

tasolla ja samalla saavutetaan tavoitteena 

oleva paras mahdollinen maantieteellinen 

kattavuus, EU:n takuu olisi myönnettävä 

toteutuskumppanille, joka voi yksin tai 

yhdessä muiden kumppanien kanssa kattaa 

vähintään kaksi jäsenvaltiota. On kuitenkin 

odotettavissa, että noin 75 prosenttia EU-

osioon kuuluvasta EU:n takuusta 

myönnettäisiin yhdelle tai useammalle 

toteutuskumppanille, joka voi tarjota 

InvestEU-rahastoon kuuluvia 

rahoitustuotteita kaikissa jäsenvaltioissa. 

 

Tarkistus  36 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 31 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(31) Jäsenvaltio-osioon kuuluva EU:n 

takuu olisi myönnettävä mille tahansa 

[varainhoitoasetuksen] [62 artiklan 1 

kohdan c alakohdan] mukaisesti 

tukikelpoiselle toteutuskumppanille, 

mukaan lukien kansalliset tai alueelliset 

kehityspankit tai -laitokset, EIP, Euroopan 

investointirahasto ja muut monenväliset 

kehityspankit. Jäsenvaltio-osion 

toteutuskumppaneita valittaessa komission 

olisi otettava huomioon kunkin 

jäsenvaltion ehdotukset. 

[Varainhoitoasetuksen][154 artiklan] 

mukaan komission on tehtävä arvio 

toteutuskumppanin säännöistä ja 

menettelyistä sen varmistamiseksi, että ne 

(31) Jäsenvaltio-osioon kuuluva EU:n 

takuu olisi myönnettävä mille tahansa 

[varainhoitoasetuksen] [62 artiklan 1 

kohdan c alakohdan] mukaisesti 

tukikelpoiselle toteutuskumppanille, 

mukaan lukien kansalliset tai alueelliset 

kehityspankit tai -laitokset, EIP, Euroopan 

investointirahasto ja muut monenväliset 

kehityspankit. Kun jäsenvaltion osion 

käytön tarkoituksena on käsitellä 

politiikkatoimia, joita jo on käsitelty 

EU:ssa samankaltaisilla rahoitus- ja 

investointitoimilla, jäsenvaltion osiolla ja 

EU-osioilla olisi oltava samat 

toteutuskumppanit. Jäsenvaltio-osion 

toteutuskumppaneita valittaessa komission 
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tarjoavat unionin taloudellisille eduille 

komission tarjoamaa suojaa vastaavan 

suojan tason. 

olisi otettava huomioon kunkin 

jäsenvaltion ehdotukset. 

[Varainhoitoasetuksen][154 artiklan] 

mukaan komission on tehtävä arvio 

toteutuskumppanin säännöistä ja 

menettelyistä sen varmistamiseksi, että ne 

tarjoavat unionin taloudellisille eduille 

komission tarjoamaa suojaa vastaavan 

suojan tason. Arvioinnilla olisi 

varmistettava byrokraattisten esteiden ja 

kustannusten vähentäminen siten, että 

eivät vaikuta investoinnin tuottoon ja 

korkotasoon. 

 

Tarkistus  37 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 35 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(35) InvestEU-neuvontakeskuksen olisi 

tuettava vahvan investointihankejatkumon 

kehittämistä jokaiselle politiikka-ikkunalle. 

Lisäksi InvestEU-ohjelmassa tulisi olla 

monialainen osio, jotta keskitetysti 

hallinnoitujen unionin ohjelmien käyttöön 

voidaan osoittaa keskitetty asiointipiste ja 

monialainen hankekehitystuki. 

(35) InvestEU-neuvontakeskuksen olisi 

tuettava vahvan investointihankejatkumon 

kehittämistä jokaiselle politiikka-ikkunalle 

ja huolehdittava maantieteellisen 

monipuolistamisen tehokkaasta 

toteuttamisesta unionin taloudelliseen, 

sosiaaliseen ja alueelliseen 

yhteenkuuluvuuteen liittyvän tavoitteen 

edistämiseksi ja alueellisten erojen 

vähentämiseksi. Neuvontakeskuksen olisi 

kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, 

että pienet hankkeet yhdistetään ja ne 

niputetaan suuremmiksi 

investointikohteiksi. Lisäksi InvestEU-

ohjelmassa tulisi olla monialainen osio, 

jotta keskitetysti hallinnoitujen unionin 

ohjelmien käyttöön voidaan osoittaa 

keskitetty asiointipiste ja monialainen 

hankekehitystuki. 

 

Tarkistus  38 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 36 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(36) Jotta voidaan taata 

neuvontapalvelujen ulottaminen laajalle 

maantieteelliselle alueelle koko unionissa 

ja levittää tuloksellisesti tietoa InvestEU-

rahastosta paikallistasolla, olisi 

varmistettava InvestEU-

neuvontakeskuksen paikallinen edustus 

siellä, missä sitä tarvitaan, nykyiset 

tukijärjestelyt huomioon ottaen; näin 

voidaan antaa konkreettista, ennakoivaa ja 

räätälöityä tukea paikan päällä. 

(36) Jotta voidaan taata 

neuvontapalvelujen ulottaminen laajalle 

maantieteelliselle alueelle koko unionissa 

ja levittää tuloksellisesti tietoa InvestEU-

rahastosta paikallistasolla, olisi 

varmistettava InvestEU-

neuvontakeskuksen edustus jokaisessa 

jäsenvaltiossa ja keskityttävä erityisesti 

varmistamaan edustus alueilla, joilla on 

vaikeuksia kehittää InvestEU-rahaston 

mukaisia hankkeita, nykyiset 

tukijärjestelyt huomioon ottaen; näin 

voidaan antaa konkreettista, ennakoivaa ja 

räätälöityä tukea paikan päällä. 

Kansallisten kehityspankkien 

asiantuntemus hankkeiden luomisessa, 

niputtamisessa ja rahoittamisessa olisi 

koottava neuvontakeskuksiin, ja niiden 

roolia toteutuskumppaneina olisi 

arvostettava edelleen. 

 

Tarkistus  39 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 37 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (37 a) Kun otetaan huomioon 

hankkeiden luomiseen, niputtamiseen ja 

rahoittamiseen liittyvät kansallisten 

kehityspankkien saavutukset esimerkiksi 

pienimuotoisissa energiatehokkuutta ja 

uusiutuvaa energiaa koskevissa 

hankkeissa paikallisella ja alueellisella 

tasolla, niiden asiantuntemus olisi 

koottava neuvontakeskuksiin ja niiden 

roolia toteutuskumppaneina olisi 

arvostettava edelleen. 

 

Tarkistus  40 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 47 a kappale (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 (47 a) Ohjelman olisi oltava edunsaajien 

käytettävissä entistä paremman 

tiedottamisen ja avoimuuden ansiosta, 

rahoitus- ja pankkialan välittäjät mukaan 

lukien. Sen vuoksi tarvitaan lisää tietoa ja 

toimien täytäntöönpanon jatkuvaa 

seurantaa. 

 

Tarkistus  41 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Tällä asetuksella perustetaan InvestEU-

rahasto, josta unionin sisäisten 

politiikkojen tukemiseksi myönnetään 

EU:n takuu toteutuskumppaneiden 

toteuttamiin rahoitus- ja investointitoimiin. 

Tällä asetuksella perustetaan InvestEU-

rahasto, josta unionin sisäisten 

politiikkojen tukemiseksi myönnetään 

EU:n takuu toteutuskumppaneiden 

toteuttamiin rahoitus- ja investointitoimiin 

ottaen erityisesti huomioon 

ilmastonmuutosta koskevat tavoitteet ja 

kestävän kehityksen tavoitteet, joiden 

mukaisesti kasvihuonekaasupäästöjen 

osalta päästään nollanettotalouteen 

vuoteen 2050 mennessä. 

 

Tarkistus  42 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1) ’rahoitusta yhdistävillä toimilla’ 

unionin talousarviosta tuettavia toimia, 

joiden tarkoituksena on yhdistää EU:n 

talousarviosta rahoitettavia tukimuotoja, 

joita ei makseta takaisin, ja EU:n 

talousarviosta rahoitettavia takaisin 

maksettavia tukia tai näitä molempia 

kehitysrahoituslaitosten tai muiden 

julkisten rahoituslaitosten sekä 

kaupallisten rahoituslaitosten ja 

1) ’täydentävyydellä’ täydentävyyttä 

siten kuin se määritellään 8 a artiklassa. 
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sijoittajien rahoittamiin, takaisin 

maksettaviin tukimuotoihin; unionin 

ohjelmat, joita rahoitetaan muista 

lähteistä kuin unionin talousarviosta, 

kuten EU:n päästökauppajärjestelmän 

innovointirahasto, voidaan rinnastaa 

tässä määritelmässä unionin 

talousarviosta rahoitettaviin ohjelmiin; 

 

Tarkistus  43 

 

Ehdotus asetukseksi 

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

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a) ’tehokkuus etusijalle 

-periaatteella’ sitä, että kaikessa energiaa 

koskevassa suunnittelussa, politiikassa ja 

investointipäätöksissä asetetaan etusijalle 

toimenpiteet, joilla tehostetaan energian 

kysyntää ja tarjontaa mahdollisimman 

kustannustehokkaiden energian 

loppukäyttöä koskevien säästöjen, 

joustotehoa koskevien aloitteiden sekä 

energian tehokkaamman muuntamisen, 

siirtämisen ja jakelun avulla; 

 

Tarkistus  44 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 17 a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 17 a) ’EIP:llä’ Euroopan 

investointipankkia, Euroopan 

investointirahastoa tai mitä tahansa 

Euroopan investointipankin tytäryhteisöä; 

 

Tarkistus  45 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 17 b alakohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 17 b) ’täydentävyydellä’ täydentävyyttä 

siten kuin se määritellään 8 a artiklassa. 

 

Tarkistus  46 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) unionin kilpailukykyä, innovointi ja 

digitalisaatio mukaan lukien; 

a) unionin kilpailukykyä, tutkimus, 

innovointi ja digitalisaatio mukaan lukien; 

 

Tarkistus  47 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) unionin talouden kestävyyttä ja 

kasvua; 

b) unionin talouden kestävää kasvua, 

jolla pyritään saavuttamaan YK:n 

kestävän kehityksen tavoitteet ja Pariisin 

ilmastosopimuksen tavoitteet; 

 

Tarkistus  48 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 2 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) tutkimukseen, innovointiin ja 

digitalisaatioon kohdistuvien rahoitus- ja 

investointitoimien tukeminen; 

b) tutkimukseen, innovointiin ja 

digitalisaatioon kohdistuvien rahoitus- ja 

investointitoimien tukeminen kaikissa 

politiikkaikkunoissa, mukaan lukien 

innovatiivisten yritysten laajentamisen ja 

teknologioiden markkinoille saattamisen 

tukeminen; 
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Tarkistus  49 

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 2 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) yksityishenkilöiden ja pk-yritysten 

– ja asianmukaisesti perustelluissa 

tapauksissa myös pienten midcap-yritysten 

– rahoituksen saannin ja saatavuuden 

parantaminen; 

c) innovatiivisten startup-yritysten, 

pk-yritysten, mikroyritykset mukaan 

lukien, ja asianmukaisesti perustelluissa 

tapauksissa myös pienten midcap-yritysten 

rahoituksen saannin ja saatavuuden 

parantaminen ja yksinkertaistaminen sekä 

maailmanlaajuisen kilpailukyvyn 

parantaminen; 

 

Tarkistus  50 

 

Ehdotus asetukseksi 

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

 

Komission teksti Tarkistus 

 d a) sellaisen yleistavoitteen 

edistäminen, jonka mukaan vähintään 30 

prosenttia EU:n talousarvion menoista 

käytetään ilmastotavoitteiden tukemiseen, 

ja investointien lisääminen 

ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen 

sopeutumiseen ja erityisesti 

[energiaunionin hallinnosta] annetussa 

asetuksessa EU (XX) seurattavien EU:n 

vuoden 2030 ilmasto- ja 

energiatavoitteiden edistäminen 

varmistamalla, että vähintään 40 

prosentilla InvestEU-rahaston varoista 

tuetaan ilmastotavoitteita. 

 

Tarkistus  51 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäljempänä 8 artiklan 1 kohdan a 

alakohdassa tarkoitettua EU-osiota koskeva 

Jäljempänä 8 artiklan 1 kohdan a 

alakohdassa tarkoitettua EU-osiota koskeva 
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EU:n takuu on 38 000 000 000 euroa 

(käypinä hintoina). Sen rahoitusaste on 

40 prosenttia. 

EU:n takuu on 38 000 000 000 euroa 

(kiinteinä hintoina), josta vähintään 28 

500 000 000 euroa on myönnettävä EIP-

ryhmälle. Sen rahoitusaste on 

35 prosenttia. EIP 

 – tarjoaa toteutuskumppanina 

kansallisille ja alueellisille 

kehityspankeille mahdollisuuden käyttää 

EU:n takuuta; 

 – käy kansallisten ja alueellisten 

kehityspankkien kanssa jäsenneltyä 

vuoropuhelua rahoitusvälineiden 

kehittämisen ja täytäntöönpanon 

yhteydessä; 

 – raportoi vuosittain Euroopan 

parlamentille takuun toiminnasta, 

vaikutuksesta 3 artiklassa vahvistettujen 

tavoitteiden savuttamiseen ja sen 

yhteistyöstä kansallisten ja alueellisten 

toimijoiden kanssa. 

 Komissio arvioi EIP-ryhmälle annettua 

osuutta väliarvioinnissa viimeistään 

joulukuussa 2024 ja ehdottaa enintään 10 

prosentin muutosta tarvittaessa. 

 

Tarkistus  52 

 

Ehdotus asetukseksi 

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

 

Komission teksti Tarkistus 

 Korotetulla määrällä rahoitettavat 

hankkeet on kohdistettava yksinomaan 

toimiin, jotka ovat tukikelpoisia niiden 

kelpoisuusvaatimusten mukaisesti, jotka 

on vahvistettu unionin ohjelman 

säännöissä, joiden mukaisesti määrä on 

siirretty, ja InvestEU-ohjelmalla on 

pyrittävä myös kattamaan suuririskisin 

osuus. 

 

Tarkistus  53 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 3 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

3. Jäljempänä V ja VI luvussa 

säädettyjen toimenpiteiden toteuttamiseen 

varatut rahoituspuitteet ovat 525 000 000 

euroa (käypinä hintoina). 

3. Jäljempänä V ja VI luvussa 

säädettyjen toimenpiteiden toteuttamiseen 

varatut rahoituspuitteet ovat 725 000 000 

euroa (käypinä hintoina). 

 

Tarkistus  54 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Edellä 3 kohdassa tarkoitettua 

määrää voidaan käyttää myös InvestEU-

ohjelman toteuttamista koskevaan 

tekniseen ja hallinnolliseen apuun, kuten 

valmistelu-, seuranta-, valvonta-, tarkastus- 

ja arviointitoimintaan, mukaan lukien 

tietotekniikkajärjestelmät. 

4. Edellä 3 kohdassa tarkoitettua 

määrää voidaan käyttää myös InvestEU-

ohjelman toteuttamista koskevaan 

tekniseen ja hallinnolliseen apuun, kuten 

valmistelu-, seuranta-, valvonta-, tarkastus- 

ja arviointitoimintaan, mukaan lukien 

tietotekniikkajärjestelmät. Tällaisella 

käytöllä on pyrittävä vähentämään 

tuensaajien hallinnollista rasitetta, ja se 

saa olla enintään 5 prosenttia 1 kohdassa 

määritellyistä rahoituspuitteista. 

 

Tarkistus  55 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 2 kohta – a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

a) on vastattava niitä 

politiikkatavoitteita ja 

tukikelpoisuusperusteita, jotka esitetään 

siinä unionin ohjelmaa koskevassa 

säännössä, jonka nojalla tuesta päätetään; 

a) on vastattava niitä 

politiikkatavoitteita ja 

tukikelpoisuusperusteita, jotka esitetään 

siinä unionin ohjelmaa koskevassa 

säännössä, jonka nojalla tuesta päätetään; 

mikään EU:n takuun kattama rahoitus- 

tai investointitoimi ei saa heikentää 

kestävän kehityksen tavoitteita, EU:n 

sitoumuksia Pariisin sopimuksessa, EU:n 

vuotta 2030 koskevia ilmasto- ja 

energiatavoitteita ja kasvihuonekaasujen 

osalta siirtymistä 

nettonollapäästötalouteen viimeistään 
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vuoteen 2050 mennessä tai olla niiden 

vastainen; 

 

Tarkistus  56 

 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. InvestEU-rahasto toimii seuraavien 

neljän politiikkaikkunan kautta, jotta näillä 

aloilla voidaan puuttua markkinoiden 

toimintapuutteisiin tai optimaalista 

heikompiin investointitilanteisiin: 

1. InvestEU-rahasto toimii seuraavien 

neljän politiikkaikkunan kautta, jotta näillä 

aloilla voidaan puuttua markkinoiden 

toimintapuutteisiin tai optimaalista 

heikompiin investointitilanteisiin, ja 

hyödyntää tarvittaessa kokemuksia, joita 

on saatu edellisen monivuotisen 

rahoituskehyksen aikana käytössä olleista 

rahoitusvälineistä: 

 

Tarkistus  57 

 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) kestävän infrastruktuurin 

politiikkaikkuna: käsittää kestävät 

investoinnit seuraavilla osa-alueilla: 

liikenne, energia, digitaaliset yhteydet, 

raaka-aineiden tarjonta ja käsittely, 

avaruus, valtameret ja vesi, jätteet, luonto 

ja muu ympäristöinfrastruktuuri, laitteet, 

liikkuva omaisuus ja sellaisten 

innovatiivisten teknologioiden 

käyttöönotto, jotka edistävät ympäristöön 

tai yhteiskunnalliseen kestävyyteen 

liittyviä unionin tavoitteita tai niitä 

molempia tai täyttävät ympäristöä tai 

yhteiskunnallista kestävyyttä koskevat 

unionin normit; 

a) kestävän infrastruktuurin 

politiikkaikkuna: käsittää kestävät 

investoinnit seuraavilla osa-alueilla: 

liikenne, mukaan lukien multimodaalinen 

liikenne, liikenneturvallisuus, matkailu, 

energia, erityisesti uusiutuvan energian 

käytön lisääminen, energiatehokkuus 

vuosien 2030 ja 2050 energiapuitteiden 

mukaisesti, yhteenliitäntäasteen 

parantaminen, digitaaliset yhteydet ja 

niiden saatavuus muun muassa 

maaseutualueilla, raaka-aineiden tarjonta 

ja käsittely, avaruus, valtameret, sisävedet, 

jätteiden välttäminen ja kiertotalous, 

luonto ja muu ympäristöinfrastruktuuri, 

laitteet, liikkuva omaisuus ja sellaisten 

innovatiivisten teknologioiden 

käyttöönotto, jotka edistävät ympäristöön 

tai yhteiskunnalliseen kestävyyteen 
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liittyviä unionin tavoitteita tai niitä 

molempia ja täyttävät ympäristöä tai 

yhteiskunnallista kestävyyttä koskevat 

unionin normit; 

 

Tarkistus  58 

 

Ehdotus asetukseksi 

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

 

Komission teksti Tarkistus 

 a a) Kunnostamista ja ylläpitämistä 

koskeva osa-alue: käsittää investoinnit 

 – rauta- ja maantiesiltojen ja -tunnelien 

kunnostamista varten niiden 

turvallisuuden takaamiseksi; 

 – rakennusten kunnostushankkeisiin, 

joissa keskitytään energiansäästöön, 

hajautetun uusiutuvan energian 

käyttöönottoon ja rakennusten 

liittämiseen osaksi energiaa, varastointia, 

digitalisointia ja liikennettä koskevaa 

yhteenliitettyä järjestelmää; 

 

Tarkistus  59 

 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) tutkimuksen, innovoinnin ja 

digitalisaation politiikkaikkuna: käsittää 

seuraavat: tutkimus- ja innovointitoiminta, 

tutkimustulosten siirtäminen markkinoille, 

innovatiivisten ratkaisujen esittely ja 

käyttöönotto ja pk-yrityksiä suurempien 

innovatiivisten yritysten laajentamisen 

tukeminen sekä unionin teollisuuden 

digitalisaatio; 

b) tutkimuksen, innovoinnin ja 

digitalisaation politiikkaikkuna: käsittää 

seuraavat: tutkimus-, tuotekehitys- ja 

innovointitoiminta, teknologioiden ja 

tutkimustulosten siirtäminen markkinoille, 

markkinoiden edistäjien ja yritysten 

välisen yhteistyön tukeminen, 

innovatiivisten ratkaisujen esittely ja 

käyttöönotto ja innovatiivisten yritysten, 

myös startup-yritysten ja pk-yritysten, 
laajentamisen tukeminen sekä unionin 

teollisuuden digitalisaatio, erityisesti 

InnovFinistä saatujen kokemusten 
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perusteella; 

 

Tarkistus  60 

 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 1 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) pk-yritysten politiikkaikkuna: pk-

yritysten – ja asianmukaisesti 

perustelluissa tapauksissa myös pienten 

midcap-yritysten – rahoituksen saanti ja 

saatavuus; 

c) pk-yritysten politiikkaikkuna: 

startup-yritysten, pk-yritysten, 

innovatiiviset yrityksen mukaan lukien – 

ja asianmukaisesti perustelluissa 

tapauksissa myös pienten midcap-yritysten 

– rahoituksen saannin ja saatavuuden 

yksinkertaistaminen erityisesti 

maailmanlaajuisen kilpailukyvyn, 

innovoinnin, digitalisaation ja 

kestävyyden parantamiseksi; 

 

Tarkistus  61 

 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 1 kohta – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

d) sosiaalisten investointien ja 

osaamisen politiikkaikkuna: käsittää 

seuraavat: mikrorahoitus, 

yhteiskunnallisten yritysten rahoitus ja 

yhteisötalous; osaaminen, yleissivistävä 

koulutus, ammatillinen koulutus ja niihin 

liittyvät palvelut; sosiaalinen 

infrastruktuuri (mukaan lukien sosiaali- ja 

opiskelija-asunnot); sosiaalinen innovointi; 

terveydenhuolto ja pitkäaikaishoito; 

osallistaminen ja saavutettavuus; 

kulttuuritoiminta, jolla on 

yhteiskunnallinen päämäärä; 

haavoittuvassa asemassa olevien 

henkilöiden integroiminen, mukaan lukien 

kolmansien maiden kansalaiset. 

d) sosiaalisten investointien ja 

osaamisen politiikkaikkuna: käsittää 

seuraavat: mikrorahoitus, 

yhteiskunnallisten yritysten rahoitus, 

naisyrittäjyys ja yhteisötalous; osaaminen, 

yleissivistävä koulutus, ammatillinen 

koulutus ja niihin liittyvät palvelut, 

opintolainat mukaan lukien; sosiaalinen 

infrastruktuuri (mukaan lukien sosiaali- ja 

opiskelija-asunnot); sosiaalinen innovointi; 

terveydenhuolto ja pitkäaikaishoito; 

osallistaminen ja saavutettavuus; 

kulttuuritoiminta, jolla on erityisesti 

yhteiskunnallinen päämäärä; 

haavoittuvassa asemassa olevien 

henkilöiden integroiminen, mukaan lukien 

kolmansien maiden kansalaiset. 
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Tarkistus  62 

 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 3 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Edellä 1 kohdan a alakohdassa 

tarkoitettuun kestävän infrastruktuurin 

politiikkaikkunaan kuuluvien rahoitus- ja 

investointitoimien ilmasto-, ympäristö- ja 

sosiaalinen kestävyys on varmistettava, 

jotta ilmastoon, ympäristöön ja sosiaaliseen 

ulottuvuuteen kohdistuvat haitalliset 

vaikutukset voidaan minimoida ja niihin 

kohdistuvat edut maksimoida. Hankkeiden 

toteuttajien, jotka pyytävät rahoitusta, on 

toimitettava tätä varten riittävät tiedot 

komission laatiman ohjeistuksen 

perusteella. Tiettyä ohjeistuksessa 

määriteltyä kokoa pienemmät hankkeet 

vapautetaan kestävyyden varmistamisesta. 

Edellä 1 kohdan a alakohdassa 

tarkoitettuun kestävän infrastruktuurin 

politiikkaikkunaan kuuluvien rahoitus- ja 

investointitoimien ilmasto-, ympäristö- ja 

sosiaalinen kestävyys on varmistettava, 

jotta ilmastoon, ympäristöön ja sosiaaliseen 

ulottuvuuteen kohdistuvat haitalliset 

vaikutukset voidaan minimoida ja niihin 

kohdistuvat edut maksimoida. Hankkeiden 

toteuttajien, jotka pyytävät rahoitusta, on 

toimitettava tätä varten riittävät tiedot 

komission säädösvallan siirron nojalla 

laatiman ohjeistuksen perusteella, jossa 

otetaan huomioon [kestävää sijoittamista 

helpottavasta kehyksestä annetussa 

asetuksessa COM (2018)353] vahvistetut 

kriteerit, joiden avulla määritetään, onko 

taloudellinen toiminta ympäristön 

kannalta kestävää. Tarvittaessa tiettyä 

ohjeistuksessa määriteltyä kokoa 

pienemmät hankkeet voidaan vapauttaa 

kestävyyden varmistamisesta. 

 

Tarkistus  63 

 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) ilmastonmuutokseen sopeutumisen 

osalta varmistaa kyky sietää 

ilmastonmuutoksen mahdollisia haitallisia 

vaikutuksia arvioimalla 

ilmastonmuutokseen liittyvää 

haavoittuvuutta ja riskejä, mukaan lukien 

sopeutumistoimenpiteet, ja 

ilmastonmuutoksen lieventämisen osalta 

sisällyttää kasvihuonekaasupäästöjen 

kustannukset ja ilmastonmuutoksen 

lieventämistoimenpiteiden myönteiset 

a) ilmastonmuutokseen sopeutumisen 

osalta varmistaa kyky sietää 

ilmastonmuutoksen mahdollisia haitallisia 

vaikutuksia arvioimalla 

ilmastonmuutokseen liittyvää 

haavoittuvuutta ja riskejä, mukaan lukien 

sopeutumistoimenpiteet, ja 

ilmastonmuutoksen lieventämisen osalta 

sisällyttää kasvihuonekaasupäästöjen 

kustannukset ja ilmastonmuutoksen 

lieventämistoimenpiteiden myönteiset 
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vaikutukset kustannus-hyötyanalyysiin; vaikutukset kustannus-hyötyanalyysiin ja 

varmistaa yhdenmukaisuus EU:n 

ympäristötavoitteiden ja -normien kanssa; 

 

Tarkistus  64 

 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – b a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 b a) arvioida vaikutus työllisyyteen ja 

laadukkaiden työpaikkojen luomiseen; 

 

Tarkistus  65 

 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Toteutuskumppaneiden on 

annettava komission antaman ohjeistuksen 

perusteella tiedot, jotka tarvitaan unionin 

ilmasto- ja ympäristötavoitteita edistävien 

investointien seuraamiseksi. 

4. Toteutuskumppaneiden on 

annettava komission antaman ohjeistuksen 

perusteella tiedot, jotka tarvitaan unionin 

ilmasto- ja ympäristötavoitteita edistävien 

investointien seuraamiseksi, ja arvioitava 

tarvittaessa toimien yhdenmukaisuus 

kestävää sijoittamista helpottavasta 

kehyksestä annetun asetuksen 

(COM(2018)353) kanssa. 

 

Tarkistus  66 

 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 4 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 4 a. Pk-yritysten politiikkaikkunasta on 

tarjottava tukea myös tuensaajille, joita 

on tuettu InvestEU-ohjelmassa 

yhdistetyistä erilaisista EU:n 

takausjärjestelmistä, erityisesti Luova 

Eurooppa -ohjelman kulttuurialan ja 

luovien toimialojen takausjärjestelystä. 
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Tarkistus  67 

 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Toteutuskumppaneiden on 

pidettävä tavoitteena, että vähintään 

50 prosenttia kestävän infrastruktuurin 

politiikkaikkunaan kuuluvista 

investoinneista edistää unionin ilmasto- ja 

ympäristötavoitteiden saavuttamista. 

5. Toteutuskumppaneiden on 

pidettävä tavoitteena, että 

 – vähintään 65 prosenttia kestävän 

infrastruktuurin politiikkaikkunaan 

kuuluvista investoinneista edistää 

merkittävästi unionin ilmasto- ja 

ympäristötavoitteita Pariisin sopimuksen 

mukaisesti; 

 – vähintään 35 prosenttia tutkimuksen, 

innovoinnin ja digitalisaation 

politiikkaikkunan mukaisista 

investoinneista edistää Euroopan 

horisontti -ohjelman tavoitteita; 

 – merkittävä osuus pk-yrityksille ja 

midcap-yrityksille tarjotusta pk-

politiikkaikkunan mukaisesta takauksesta 

myönnetään innovatiivisten pk-yritysten 

tukemiseen; 

 – vähintään 30 prosenttia sosiaalisten 

investointien ja osaamisen 

politiikkaikkunan mukaisista 

investoinneista edistää Euroopan 

horisontti -ohjelman ja Erasmus+ 

-ohjelman tavoitteita. 

 Komissio ja toteutuskumppanit pyrkivät 

yhdessä siihen, että osa alakohtaisen 

innovaatiotoiminnan seurantaelintä 

varten käytetystä talousarviotakuusta 

jaetaan niin, että pyritään saavuttamaan 

toimien välinen tasapaino eri alueilla. 

 

Tarkistus  68 
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Ehdotus asetukseksi 

8 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 8 a artikla 

 Täydentävyys 

 1. Tätä asetusta sovellettaessa 

’täydentävyydellä’ tarkoitetaan InvestEU-

rahaston tukea toimille, joilla puututaan 

markkinoiden toimintapuutteisiin tai 

optimaalista heikompiin 

investointitilanteisiin, mukaan lukien 

investointien pitkäaikainen tuotto tai 

suuremman riskin rahoitustarpeet 

hankkeissa, jotka tarjoavat ympäristöön ja 

yhteiskuntaan liittyviä pitkän aikavälin 

etuja, ja joita toteutuskumppanit eivät 

ilman InvestEU-rahaston tukea olisi 

voineet toteuttaa unionin takuun 

käyttöaikana tai samassa laajuudessa. 

InvestEU:sta tuetuilla hankkeilla on 

tuettava 3 artiklassa säädettyjä tavoitteita. 

 2. Rajoittamatta vaatimusta 

ensimmäisessä alakohdassa vahvistetun 

täydentävyyden määritelmän täyttämisestä 

seuraavat seikat osoittavat vahvasti 

täydentävyyttä: 

 – ehdotetut hankkeet, joihin sisältyy 

EIP:n perussäännön 16 artiklassa 

määriteltyjä EIP:n erityistoimia vastaava 

riski tai riskitaso, etenkin jos hankkeisiin 

liittyy maa-, ala- tai aluekohtaisia riskejä, 

erityisesti vähemmän kehittyneillä alueilla 

ja siirtymäalueilla esiintyviä riskejä, ja/tai 

jos hankkeissa on innovointiin liittyviä 

riskejä, jotka koskevat eritoten kasvua, 

kestävyyttä ja tuottavuutta lisääviä 

testaamattomia teknologioita; 

 – toteutuskumppaneiden ehdottamat 

hankkeet, joihin investointikomitean 

mukaan sisältyy riski, joka vastaa tämän 

alakohdan ensimmäisessä 

luetelmakohdassa kuvattua riskiä. 
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Tarkistus  69 

 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Määrärahoilla, jotka jäsenvaltio 

osoittaa [yhteisiä säännöksiä koskevan] 

asetuksen [numero] [10 artiklan 1 kohdan] 

nojalla tai [YMP-suunnitelmia koskevan] 

asetuksen [numero] [75 artiklan 1 kohdan] 

nojalla, rahoitetaan se osa jäsenvaltio-

osioon kuuluvasta EU:n takuusta, joka 

kattaa rahoitus- ja investointitoimet 

kyseisessä jäsenvaltiossa. 

1. Asetuksen (EU) XX [... yhteisiä 

säännöksiä koskeva asetus] 21 artiklan 

mukaisesti jäsenvaltiot tai alueet voivat 

tapauksen mukaan ja vapaaehtoisesti 

pyytää siirtämään osia määrärahoistaan 

InvestEU:hun. Siirretyt määrärahat olisi 

otettava käyttöön InvestEU:n sääntöjen 

mukaisesti. Määrärahoilla, jotka 

jäsenvaltio osoittaa [yhteisiä säännöksiä 

koskevan] asetuksen [numero] [10 artiklan 

1 kohdan] nojalla tai [YMP-suunnitelmia 

koskevan] asetuksen [numero] [75 artiklan 

1 kohdan] nojalla, rahoitetaan se osa 

jäsenvaltio-osioon kuuluvasta EU:n 

takuusta, joka kattaa rahoitus- ja 

investointitoimet kyseisessä jäsenvaltiossa. 

 

Tarkistus  70 

 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Kyseisen jäsenvaltio-osioon kuuluvan 

EU:n takuun osan perustaminen edellyttää, 

että jäsenvaltion ja komission välillä 

tehdään rahoitusosuussopimus. 

Kyseisen jäsenvaltio-osioon kuuluvan 

EU:n takuun osan perustaminen edellyttää, 

että jäsenvaltion tai jäsenvaltion kautta 

alueen ja komission välillä tehdään 

rahoitusosuussopimus. 

 

Tarkistus  71 

 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 3 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) jäsenvaltio-osioon kuuluvan EU:n 

takuun kyseistä jäsenvaltiota koskevan 

osan kokonaismäärä, sen rahoitusaste, 

a) jäsenvaltio-osioon kuuluvan EU:n 

takuun kyseistä jäsenvaltiota tai aluetta 

koskevan osan kokonaismäärä, sen 
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yhteistyössä hallinnoitavista rahastoista 

osoitettavien rahoitusosuuksien määrä, 

vuotuisen rahoitussuunnitelman mukainen 

rahoituksen muodostusvaihe ja syntyvän 

ehdollisen velan määrä, joka on katettava 

kyseisen jäsenvaltion antamalla back-to-

back-takauksella; 

rahoitusaste, yhteistyössä hallinnoitavista 

rahastoista osoitettavien rahoitusosuuksien 

määrä, vuotuisen rahoitussuunnitelman 

mukainen rahoituksen muodostusvaihe ja 

syntyvän ehdollisen velan määrä, joka on 

katettava kyseisen jäsenvaltion antamalla 

back-to-back-takauksella; 

 

Tarkistus  72 

 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 3 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) yksi tai useampi toteutuskumppani, 

joka on ilmaissut kiinnostuksensa, ja 

komission velvollisuus ilmoittaa valittu 

toteutuskumppani tai valitut 

toteutuskumppanit jäsenvaltiolle; 

c) yksi tai useampi toteutuskumppani, 

joka on ilmaissut kiinnostuksensa, ja 

komission velvollisuus ilmoittaa valittu 

toteutuskumppani tai valitut 

toteutuskumppanit jäsenvaltiolle tai 

soveltuvin osin alueviranomaiselle; 

 

Tarkistus  73 

 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 3 kohta – e alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

e) vuotuiset raportointivelvoitteet 

suhteessa jäsenvaltioon, mukaan lukien 

rahoitusosuussopimuksessa tarkoitettujen 

indikaattoreiden mukainen raportointi; 

e) vuotuiset raportointivelvoitteet 

suhteessa jäsenvaltioon tai soveltuvin osin 

alueeseen, mukaan lukien 

rahoitusosuussopimuksessa tarkoitettujen 

indikaattoreiden mukainen raportointi; 

 

Tarkistus  74 

 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 5 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) komissio ilmoittaa jäsenvaltiolle 

välittömästi, jos jäsenvaltio-osioon 

kuuluvan EU:n takuun kyseisen osan 

c) komissio ilmoittaa jäsenvaltiolle tai 

soveltuvin osin alueelle välittömästi, jos 

jäsenvaltio-osioon kuuluvan EU:n takuun 
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rahoituksen taso alenee pienemmäksi kuin 

20 prosenttia alkuperäisestä rahoituksesta 

sen seurauksena, että EU:n takuun 

kyseiseen osaan on turvauduttu; 

kyseisen osan rahoituksen taso alenee 

pienemmäksi kuin 20 prosenttia 

alkuperäisestä rahoituksesta sen 

seurauksena, että EU:n takuun kyseiseen 

osaan on turvauduttu; 

 

Tarkistus  75 

 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 5 kohta – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

d) jos jäsenvaltio-osioon kuuluvan 

EU:n takuun kyseisen osan rahoituksen 

taso saavuttaa 10 prosenttia alkuperäisestä 

rahoituksesta, kyseisen jäsenvaltion on 

komission pyynnöstä kartutettava yhteistä 

vararahastoa enimmillään 5 prosenttia 

alkuperäisestä rahoituksesta. 

d) jos jäsenvaltio-osioon kuuluvan 

EU:n takuun kyseisen osan rahoituksen 

taso saavuttaa 10prosenttia alkuperäisestä 

rahoituksesta, kyseisen jäsenvaltion tai 

alueen on komission pyynnöstä 

kartutettava yhteistä vararahastoa 

enimmillään 5 prosenttia alkuperäisestä 

rahoituksesta. 

 

Tarkistus  76 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. EU:n takuu voidaan myöntää tämän 

asetuksen soveltamisalaan kuuluviin 

rahoitus- ja investointitoimiin 

investointikaudeksi, joka päättyy 31 

päivänä joulukuuta 2027. 

Toteutuskumppanin ja rahoituksen 

lopullisen saajan tai rahoituksenvälittäjän 

tai muun 13 artiklan 1 kohdan a 

alakohdassa tarkoitetun tahon väliset 

sopimukset on allekirjoitettava viimeistään 

31 päivänä joulukuuta 2028. 

2. EU:n takuu voidaan myöntää tämän 

asetuksen soveltamisalaan kuuluviin 

rahoitus- ja investointitoimiin 

investointikaudeksi, joka päättyy 31 

päivänä joulukuuta 2027. Tämän tuen 

tulee sisältää korkeammat rahoitusasteet 

pk-yrityksille, jotka osoittavat, että niillä 

on objektiivisia vaikeuksia saada 

rahoitusta. Toteutuskumppanin ja 

rahoituksen lopullisen saajan tai 

rahoituksenvälittäjän tai muun 13 artiklan 1 

kohdan a alakohdassa tarkoitetun tahon 

väliset sopimukset on allekirjoitettava 

viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2028. 
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Tarkistus  77 

 

Ehdotus asetukseksi 

11 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) täyttävät [varainhoitoasetuksen] 

[209 artiklan 2 kohdan a–e alakohdassa] 

säädetyt edellytykset, erityisesti 

[varainhoitoasetuksen] [209 artiklan 2 

kohdan b alakohdassa] säädetyn 

täydentävyysvaatimuksen, ja joilla 

[varainhoitoasetuksen] [209 artiklan 2 

kohdan d alakohdan] mukaisesti tilanteen 

mukaan maksimoidaan yksityiset 

sijoitukset; 

a) täyttävät [varainhoitoasetuksen] 

[209 artiklan 2 kohdan a–e alakohdassa] 

säädetyt edellytykset, erityisesti niin, että 

toteutetaan [8 a] artiklan mukainen 

täydentävyys, joka saa aikaan vipu- ja 

kerrannaisvaikutuksen eli unionin 

takuuta määrällisesti suuremman 

kokonaisinvestoinnin, ja jonka avulla 

[varainhoitoasetuksen] [209 artiklan 2 

kohdan d alakohdan] mukaisesti tilanteen 

mukaan maksimoidaan yksityiset 

sijoitukset; 

 

Tarkistus  78 

 

Ehdotus asetukseksi 

11 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) edistävät unionin 

politiikkatavoitteita ja kuuluvat soveltuvan 

politiikkaikkunan puitteissa tämän 

asetuksen liitteen II mukaisiin rahoitus- ja 

investointitoimiin oikeutettuihin osa-

alueisiin; ja 

b) edistävät, täydentävät ja 

noudattavat johdonmukaisesti unionin 

politiikkatavoitteita, erityisesti niitä, jotka 

liittyvät unionin ilmasto- ja 

ympäristötavoitteisiin ja kuuluvat 

soveltuvan politiikkaikkunan puitteissa 

tämän asetuksen liitteen II mukaisiin 

rahoitus- ja investointitoimiin 

oikeutettuihin osa-alueisiin; ja 

 

Tarkistus  79 

 

Ehdotus asetukseksi 

11 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 c a) ovat teknisesti toteutuskelpoisia 

ympäristön ja yhteiskunnan kannalta 

tämän asetuksen liitteen II 
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tukikelpoisuuskriteerien mukaisesti. 

 

Tarkistus  80 

 

Ehdotus asetukseksi 

11 artikla – 1 kohta – c b alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 c b) InvestEU-rahastosta ei saa tukea 

fossiilisiin polttoaineisiin liittyviä toimia, 

elleivät tällaiset toimet ole 

asianmukaisesti perusteltuja sillä, että ne 

edistävät tai helpottavat energiaunionin 

tavoitteiden saavuttamista, eli 

energiaturvallisuutta, energian 

sisämarkkinoiden yhdentymistä, energian 

käytön tehokkuuden parantamista, 

vähähiiliseen talouteen siirtymistä 

Pariisin sopimuksen mukaisesti ja 

teknologisia läpimurtoja vähähiilisissä ja 

puhtaissa teknologioissa, jotka edistävät 

energiakäännettä ja parantavat 

kilpailukykyä. 

 

Tarkistus  81 

 

Ehdotus asetukseksi 

11 artikla – 3 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu 

kolmas maa, kyseisissä tilanteissa; 

c) 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu 

ihmisoikeuksia kunnioittava kolmas maa, 

kyseisissä tilanteissa; 

 

Tarkistus  82 

 

Ehdotus asetukseksi 

12 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

EU-osiossa kelpoisuusvaatimukset 

täyttävien vastapuolten on täytynyt ilmaista 

EU-osiossa kelpoisuusvaatimukset 

täyttävien vastapuolten on täytynyt ilmaista 
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kiinnostuksensa ja pystyttävä kattamaan 

rahoitus- ja investointitoimia vähintään 

kolmessa jäsenvaltiossa. 

Toteutuskumppanit voivat kattaa rahoitus- 

ja investointitoimia vähintään kolmessa 

jäsenvaltiossa myös yhdessä 

muodostamalla ryhmän. 

kiinnostuksensa ja pystyttävä kattamaan 

rahoitus- ja investointitoimia vähintään 

kolmessa jäsenvaltiossa. 

Toteutuskumppanit voivat kattaa rahoitus- 

ja investointitoimia vähintään kahdessa 

jäsenvaltiossa myös yhdessä 

muodostamalla ryhmän. Tämä kriteeri 

täyttyy myös, kun toteutuskumppanit 

toteavat sisämarkkinoiden 

toimintapuutteen omilla markkinoillaan 

ja ratkaisevat tämän markkinoiden 

toimintapuutteen tai optimaalista 

heikomman investointitilanteen 

paikallisiin tarpeisiin mukautetuilla mutta 

samankaltaisilla välineillä. 

 

Tarkistus  83 

 

Ehdotus asetukseksi 

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

 

Komission teksti Tarkistus 

 Kun jäsenvaltion osion käytön 

tarkoituksena on käsitellä 

politiikkatoimia, joita jo on käsitelty EU-

osiossa samankaltaisilla rahoitus- ja 

investointitoimilla, jäsenvaltion osiolla ja 

EU-osiolla on oltava samat 

toteutuskumppanit. 

 

Tarkistus  84 

 

Ehdotus asetukseksi 

12 artikla – 2 kohta – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

d) saavutetaan maantieteellinen 

hajonta; 

d) saavutetaan maantieteellinen 

hajonta jäsenvaltioittain ja alueittain; 

 

Tarkistus  85 

 

Ehdotus asetukseksi 

12 artikla – 2 kohta – e alakohta 



 

PE625.308v02-00 50/83 AD\1167954FI.docx 

FI 

 

Komission teksti Tarkistus 

e) riskien hajauttaminen on riittävää; e) riskien hajauttaminen on riittävää ja 

samalla vältetään liian suuren 

taloudellisen riskin operaatiot; 

 

Tarkistus  86 

 

Ehdotus asetukseksi 

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

 

Komission teksti Tarkistus 

 f a) saadaan aikaan 8 a artiklassa 

tarkoitettu täydentävyys. 

 

Tarkistus  87 

Ehdotus asetukseksi 

14 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Kansalliset kehityspankit ja -

laitokset ovat myös rahoituslaitoksia, 

joilla on vastaavat säännöt ja menettelyt. 

On varmistettava, että 

[varainhoitoasetuksen 154 artiklan] 

vaatimukset ovat oikeasuhteisia niiden 

kokoon ja/tai maantieteelliseen 

kattavuuteen nähden. Huomioon olisi 

otettava olemassa olevat tiedot, 

valvontaprosessit ja valtiontuki. 

Perustelu 

Komissio ehdotti kansallisten kehityspankkien ja -laitosten ottamista mukaan 

toteutuskumppaneiksi, eivätkä ne todennäköisesti läpäise [varainhoitoasetuksen 154 

artiklassa] säädettyä pilareihin perustuvaa arviointia ja täytä vähintään kolmen jäsenvaltion 

arviointiperustetta. 

 

Tarkistus  88 

Ehdotus asetukseksi 
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IV a luku (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 Kaikkien hankkeita koskevaan 

päätöksentekoon ja valintaan 

osallistuvien elinten on noudatettava 

toiminnassaan periaatteita, jotka koskevat 

avoimuutta, vastuunalaisuutta ja 

sidosryhmien, mukaan luettuina 

kansalaisjärjestöt, taattua osallistumista. 

Niiden olisi koostuttava tekniseltä 

taustaltaan erilaisista riippumattomista 

asiantuntijoista, mukaan luettuina 

ilmastoasiantuntijat, ja pyrittävä 

sukupuolten tasapuoliseen edustukseen. 

Hankkeita, valintamenettelyä ja 

päätöksentekoa koskevat tiedot on 

julkaistava siten, että otetaan huomioon 

kaupallisesti arkaluonteiset tiedot. 

 (Tämä tarkistus toimii luvun esittelynä ja 

koskee siten 17–19 artiklaa. Se sijoitetaan 

tekstiin 17 artiklan edelle.) 

 

Tarkistus  89 

 

Ehdotus asetukseksi 

16 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 16 a artikla 

 Hallinnointi 

 InvestEU-ohjelman hallinnointiin 

osallistuvien kaikkien elinten on tämän 

asetuksen 17, 18 ja 19 artiklan mukaisesti 

toimittava avoimuuden ja 

vastuuvelvollisuuden periaatteiden 

mukaisesti ja varmistettava sidosryhmien, 

varsinkin tarvittaessa 

investointikumppaneiden, viranomaisten, 

asiantuntijoiden, koulutus- ja 

tutkimuslaitosten, asiaankuuluvien 

työmarkkinaosapuolten ja 

kansalaisyhteiskunnan edustajien, 

osallistuminen. Niiden olisi koostuttava 

asianmukaisista riippumattomista 
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asiantuntijoista ja pyrittävä sukupuolten 

tasapuoliseen edustukseen. Hankkeita ja 

päätöksentekoa koskevat tiedot on 

julkaistava siten, että otetaan huomioon 

kaupallisesti arkaluonteiset tiedot. 

 

Tarkistus  90 

 

Ehdotus asetukseksi 

17 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Komissiota neuvoo 

neuvottelukunta, jolla on kaksi 

kokoonpanoa: toteutuskumppaneiden 

edustajat ja jäsenvaltioiden edustajat. 

1. Ohjauskomiteaa neuvoo 

neuvottelukunta, jolla on kaksi 

kokoonpanoa: toteutuskumppaneiden 

edustajat ja jäsenvaltioiden edustajat. 

 

Tarkistus  91 

 

Ehdotus asetukseksi 

17 artikla – 5 kohta – a alakohta – ii alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

ii) antaa komissiolle markkinoiden 

toimintapuutteita ja optimaalista heikompia 

investointitilanteita ja markkinaolosuhteita 

koskevia neuvoja; 

ii) antaa ohjauskomitealle 

markkinoiden toimintapuutteita ja 

optimaalista heikompia investointitilanteita 

ja markkinaolosuhteita koskevia neuvoja; 

 

Tarkistus  92 

 

Ehdotus asetukseksi 

17 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 17 a artikla 

 Ohjauskomitea 

 1. InvestEU-rahastoa ohjaa 

ohjauskomitea, joka päättää EU:n 

takauksen käytöstä 3 artiklassa 

säädettyjen yleisten tavoitteiden 

mukaisesti. 
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 2. Ohjauskomitea 

 a) koostuu seitsemästä jäsenestä, joista 

komissio nimittää kolme, neuvottelukunta 

toteutuskumppaneiden edustajien 

kokoonpanossa toimiessaan yhden, 

Euroopan investointipankki yhden ja 

Euroopan parlamentti kaksi 

asiantuntijoiksi, joilla ei ole äänioikeutta. 

Asiantuntijat eivät saa pyytää eivätkä 

ottaa vastaan ohjeita unionin 

toimielimiltä, elimiltä, toimistoilta tai 

virastoilta, jäsenvaltioiden hallituksilta 

taikka muilta julkisilta tai yksityisiltä 

elimiltä, ja he toimivat täysin 

riippumattomasti. Asiantuntijat hoitavat 

tehtävänsä puolueettomasti ja InvestEU-

rahaston edun mukaisesti; 

 b) valitsee äänioikeutettujen jäsentensä 

joukosta puheenjohtajan kolmen vuoden 

toimikaudeksi, joka voidaan uusia kerran; 

 c) käy keskusteluja ja ottaa 

mahdollisimman paljon huomioon 

kaikkien jäsentensä kannat. Jos jäsenet 

eivät pääse kannoistaan sopimukseen, 

ohjauskomitea tekee päätöksensä 

äänioikeutettujen jäsentensä 

yksimielisellä äänestystuloksella. 

Ohjauskomitean kokousten pöytäkirjoissa 

esitetään kaikkien jäsenten kannat 

olennaisilta osin. 

 3. Ohjauskomitea varmistaa, että 

InvestEU:n strategiset linjaukset ovat 

yhdenmukaisia 3 artiklassa asetettujen 

tavoitteiden kanssa ja että 

toteutuskumppaneiden ehdottamat 

rahoitus- ja investointitoimet ovat unionin 

lainsäädännön ja toimintapolitiikkojen 

mukaisia. Hoitaessaan tämän asetuksen 

mukaisia tehtäviään ohjauskomitea pyrkii 

ainoastaan tässä asetuksessa 

vahvistettujen tavoitteiden 

saavuttamiseen. 

 4. Ohjauskomitea määrittelee InvestEU:n 

toiminnan kannalta tarpeelliset 

toimintapolitiikat ja menettelyt sekä 

säännöt, joita sovelletaan 

investointijärjestelyjen ja kansallisten 
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kehityspankkien tai ‑ laitosten kanssa 

toteutettaviin toimiin. 

 5. Ohjauskomitea laatii 

investointikomitealle ehdotetuista 

rahoitus- ja investointitoimista 

tulostaulun. 

 Tulostaulussa on arvioitava erityisesti 

seuraavia: a) ehdotettujen rahoitus- ja 

investointitoimien riskiprofiili; 

 b) rahoituksen lopullisille saajille koituva 

etu; 

 c) tukikelpoisuusperusteiden 

noudattaminen. 

 Kunkin toteutuskumppanin on annettava 

ohjauskomitealle riittävät ja 

yhdenmukaiset tiedot, jotta se voi laatia 

tulostaulun. 

 6. Ohjauskomitea kuulee säännöllisesti 

asiaankuuluvia sidosryhmiä ja varsinkin 

investointikumppaneita, viranomaisia, 

asiantuntijoita, koulutus- ja 

tutkimuslaitoksia, asiaankuuluvia 

työmarkkinaosapuolia ja 

kansalaisyhteiskunnan edustajia tämän 

asetuksen mukaisesti noudatetun 

investointipolitiikan kohdennuksesta ja 

toteuttamisesta. 

 

Tarkistus  93 

 

Ehdotus asetukseksi 

18 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

18 artikla Poistetaan. 

Hanketiimi  

1. Perustetaan hanketiimi, joka 

koostuu asiantuntijoista, joita 

toteutuskumppanit antavat komission 

käyttöön unionin talousarvion kannalta 

vastikkeetta. 

 

2. Kunkin toteutuskumppanin on 

osoitettava hanketiimiin asiantuntijoita. 
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Asiantuntijoiden lukumäärä on 

vahvistettava takuusopimuksessa. 

3. Komissio vahvistaa, ovatko 

toteutuskumppanin ehdottamat rahoitus- 

ja investointitoimet unionin 

lainsäädännön ja politiikkojen mukaisia. 

 

4. Jos komissio on antanut 3 

kohdassa tarkoitetun vahvistuksen, 

hanketiimin on tarkastettava 

toteutuskumppaneiden ehdotetuista 

rahoitus- ja investointitoimista tekemien 

due diligence -arviointien laatu. Sen 

jälkeen rahoitus- ja investointitoimet on 

toimitettava investointikomitealle, joka 

päättää, hyväksytäänkö ne EU:n takuun 

piiriin. 

 

Hanketiimin on laadittava 

investointikomitealle ehdotetuista 

rahoitus- ja investointitoimista tulostaulu. 

 

Tulostaulussa on arvioitava erityisesti 

seuraavia: 

 

a) ehdotettujen rahoitus- ja 

investointitoimien riskiprofiili; 

 

b) rahoituksen lopullisille saajille 

koituva etu; 

 

c) tukikelpoisuusperusteiden 

noudattaminen. 

 

Kunkin toteutuskumppanin on annettava 

hanketiimille riittävät ja yhdenmukaiset 

tiedot, jotta se voi tehdä riskianalyysin ja 

laatia tulostaulun. 

 

5. Hanketiimin asiantuntija ei saa 

arvioida due diligence- tai 

hankearviointia, jos se liittyy sen 

toteutuskumppanin esittämään 

mahdolliseen rahoitus- tai 

investointitoimeen, joka on antanut 

kyseisen asiantuntijan komission 

käyttöön. Kyseinen asiantuntija ei saa 

myöskään laatia kyseisiä ehdotuksia 

koskevaa tulostaulua. 

 

6. Kunkin hanketiimiasiantuntijan 

on ilmoitettava komissiolle mahdollisista 

eturistiriidoista ja annettava viipymättä 
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kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen jatkuvan 

eturistiriidattomuuden selvittämiseksi. 

7. Komissio vahvistaa hanketiimin 

toimintaa ja eturistiriitatilanteiden 

todentamista koskevat yksityiskohtaiset 

säännöt. 

 

8. Komissio vahvistaa 

yksityiskohtaiset säännöt tulostaululle, 

jonka avulla investointikomitea voi 

hyväksyä EU:n takuun käytön 

ehdotetussa rahoitus- tai 

investointitoimessa. 

 

 

Tarkistus  94 

 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) tarkistaa, ovatko ehdotukset tämän 

asetuksen ja investointisuuntaviivojen 

mukaisia, kiinnittäen erityistä huomiota 

[varainhoitoasetuksen] [209 artiklan 

2 kohdan b alakohdassa] säädettyyn 

täydentävyysvaatimukseen ja 

[varainhoitoasetuksen] [209 artiklan 2 

kohdan d alakohdassa] edellytettyyn 

yksityisten sijoitusten houkuttelemiseen; ja 

b) tarkistaa, ovatko ehdotukset tämän 

asetuksen ja investointisuuntaviivojen 

mukaisia, kiinnittäen erityistä huomiota 

[varainhoitoasetuksen] [209 artiklan 

2 kohdan b alakohdassa] säädettyyn 

täydentävyysvaatimukseen, 7 artiklan 3 

kohdassa tarkoitettuun 

kestävyysarviointiin ja 

[varainhoitoasetuksen] [209 artiklan 2 

kohdan d alakohdassa] edellytettyyn 

yksityisten sijoitusten houkuttelemiseen; ja 

 

Tarkistus  95 

 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 2 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Kukin investointikomitean kokoonpano 

muodostuu kuudesta palkatusta 

ulkopuolisesta asiantuntijasta. Asiantuntijat 

valitaan [varainhoitoasetuksen] 

[237 artiklan] mukaisesti, ja komissio 

nimittää heidät enintään neljän vuoden 

toimikaudeksi. Toimikausi voidaan uusia, 

Kukin investointikomitean kokoonpano 

muodostuu seitsemästä palkatusta 

ulkopuolisesta asiantuntijasta. Asiantuntijat 

valitaan [varainhoitoasetuksen] 

[237 artiklan] mukaisesti, ja komissio 

nimittää heidät enintään neljän vuoden 

toimikaudeksi. Toimikausi voidaan uusia, 
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mutta sen kokonaiskesto saa olla enintään 

seitsemän vuotta. Komissio voi päättää 

uusia investointikomitean jäsenen 

toimikauden ilman tässä kohdassa 

säädettyä menettelyä. 

mutta sen kokonaiskesto saa olla enintään 

seitsemän vuotta. Komissio voi päättää 

uusia investointikomitean jäsenen 

toimikauden ilman tässä kohdassa 

säädettyä menettelyä. 

 

Tarkistus  96 

 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 2 kohta – 5 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Neljän jäsenen on oltava 

investointikomitean kaikkien neljän 

kokoonpanon pysyviä jäseniä. Lisäksi 

neljässä eri kokoonpanossa on kussakin 

oltava kaksi asiantuntijaa, joilla on 

kokemusta investoinneista kyseisen 

politiikkaikkunan kattamilta sektoreilta. 

Ainakin yhdellä pysyvistä jäsenistä on 

oltava asiantuntemusta kestävästä 

investoimisesta. Komissio osoittaa 

investointikomitean jäsenet sopivaan 

kokoonpanoon tai sopiviin 

kokoonpanoihin. Investointikomitea 

valitsee pysyvien jäsentensä keskuudesta 

puheenjohtajan. 

Viiden jäsenen on oltava 

investointikomitean kaikkien neljän 

kokoonpanon pysyviä jäseniä. Lisäksi 

neljässä eri kokoonpanossa on kussakin 

oltava kaksi asiantuntijaa, joilla on 

kokemusta investoinneista kyseisen 

politiikkaikkunan kattamilta sektoreilta. 

Ainakin kahdella pysyvistä jäsenistä on 

oltava asiantuntemusta investoimisesta 

ilmastotoimien, ympäristönsuojelun ja 

ympäristöasioiden hallinnan alalla. 

Komissio osoittaa investointikomitean 

jäsenet sopivaan kokoonpanoon tai 

sopiviin kokoonpanoihin. 

Investointikomitea valitsee pysyvien 

jäsentensä keskuudesta puheenjohtajan. 

 

Tarkistus  97 

 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 3 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Investointikomitean kaikkien jäsenten 

ansioluettelot ja ilmoitukset taloudellisista 

sidonnaisuuksista on julkistettava, ja ne on 

pidettävä jatkuvasti ajan tasalla. Kunkin 

investointikomitean jäsenen on ilmoitettava 

komissiolle viipymättä kaikki tiedot, jotka 

ovat tarpeen jatkuvan 

eturistiriidattomuuden selvittämiseksi. 

Investointikomitean kaikkien jäsenten 

ansioluettelot ja ilmoitukset taloudellisista 

sidonnaisuuksista on julkistettava, ja ne on 

pidettävä jatkuvasti ajan tasalla. Kunkin 

investointikomitean jäsenen on ilmoitettava 

komissiolle ja ohjauskomitealle viipymättä 

kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen jatkuvan 

eturistiriidattomuuden selvittämiseksi. 
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Tarkistus  98 

 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 5 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Investointikomitean päätelmien, joissa 

hyväksytään rahoitus- tai investointitoimen 

tukeminen EU:n takuulla, on oltava 

julkisesti saatavilla, ja niiden on 

sisällettävä hyväksynnän perustelut. 

Julkistetut päätelmät eivät saa sisältää 

kaupallisesti arkaluonteisia tietoja. 

Investointikomitean päätelmien, joissa 

hyväksytään rahoitus- tai investointitoimen 

tukeminen EU:n takuulla, on oltava 

julkisesti saatavilla, ja niiden on 

sisällettävä hyväksynnän perustelut, 

sovelletut arviointiperusteet sekä 

indikaattoritulostaulu. Erityistä huomiota 

olisi kiinnitettävä täydentävyysperusteen 

noudattamiseen. Julkistetut päätelmät 

eivät saa sisältää kaupallisesti 

arkaluonteisia tietoja. 

 

Tarkistus  99 

 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 5 kohta – 3 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Tulostaulun on oltava julkisesti saatavilla, 

kun rahoitus- tai investointitoimi tai 

alahanke, jos on sellaisesta kyse, on 

allekirjoitettu. Julkistettu tulostaulu ei saa 

sisältää kaupallisesti arkaluonteisia tietoja 

tai henkilötietoja, joita unionin 

tietosuojasääntöjen mukaan ei saa julkistaa. 

Tulostaulun on oltava julkisesti saatavilla, 

kun rahoitus- tai investointitoimi tai 

alahanke, jos on sellaisesta kyse, on 

allekirjoitettu. Julkistettu tulostaulu ei saa 

sisältää kaupallisesti arkaluonteisia tietoja 

tai henkilötietoja, joita unionin 

tietosuojasääntöjen mukaan ei saa julkistaa. 

Sen olisi sisällettävä vuosittain hylättyjen 

hankkeiden suhde hyväksyttyihin 

hankkeisiin jäsenvaltioittain. Kunkin 

hankkeen hyväksymis- tai 

hylkäämisperusteet olisi esitettävä. 

 

Tarkistus  100 

 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 5 kohta – 4 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

EU:n takuun käytön epäämistä koskevat EU:n takuun käytön epäämistä koskevat 
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investointikomitean päätelmät toimitetaan 

kaksi kertaa vuodessa Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle tiukkoja 

luottamuksellisuusvaatimuksia noudattaen. 

investointikomitean päätelmät, sovelletut 

arviointiperusteet ja 

tulostauluindikaattorit toimitetaan kaksi 

kertaa vuodessa Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle tiukkoja 

luottamuksellisuusvaatimuksia noudattaen. 

 

Tarkistus  101 

 

Ehdotus asetukseksi 

20 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

InvestEU-neuvontakeskus tarjoaa 

neuvontaa investointihankkeiden 

määrittämistä, valmistelua, kehittämistä ja 

jäsentämistä, hankkeisiin liittyviä 

hankintoja ja hankkeiden toteuttamista 

varten sekä lisää hankkeiden toteuttajien ja 

rahoituksenvälittäjien kapasiteettia 

toteuttaa rahoitus- ja investointitoimia. Se 

voi antaa tukeaan missä tahansa hankkeen 

tai tuetun yhteisön rahoituksen elinkaaren 

vaiheessa. 

InvestEU-neuvontakeskus tarjoaa 

neuvontaa investointihankkeiden 

määrittämistä, valmistelua, kehittämistä ja 

jäsentämistä, hankkeisiin liittyviä 

hankintoja ja hankkeiden toteuttamista 

varten sekä lisää hankkeiden toteuttajien ja 

rahoituksenvälittäjien kapasiteettia 

toteuttaa rahoitus- ja investointitoimia. Se 

voi antaa tukeaan missä tahansa hankkeen 

tai tuetun yhteisön rahoituksen elinkaaren 

vaiheessa. Neuvontakeskuksen 

asiantuntijat tekevät tiivistä yhteistyötä 

EIP:n InnovFin-neuvontapisteen kanssa. 

 

Tarkistus  102 

 

Ehdotus asetukseksi 

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

 

Komission teksti Tarkistus 

 InvestEU-neuvontakeskus antaa tietoja ja 

neuvontatukea alueellisella ja 

paikallisella tasolla keskittyen erityisesti 

pk-yrityksiin ja startup-yrityksiin. Se 

käyttää perustana kokemuksia, joita jo on 

saatu ESIRin yhteydessä toimivasta 

Euroopan 

investointineuvontakeskuksesta, ja siihen 

on sisällytettävä viestintää ja hankkeiden 

kehittämistä tukeva komponentti, jotta 

parannetaan valmiuksia kehittää kestäviä 
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hankkeita ja koota pienempiä hankkeita 

suuremmiksi. 

 

Tarkistus  103 

 

Ehdotus asetukseksi 

20 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

InvestEU-neuvontakeskus on käytettävissä 

kunkin 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 

politiikkaikkunan komponenttina, joka 

kattaa kaikki kyseiseen ikkunaan kuuluvat 

sektorit. Lisäksi käytettävissä on 

monialaisia neuvontapalveluja. 

InvestEU-neuvontakeskus on käytettävissä 

kunkin 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 

politiikkaikkunan komponenttina, joka 

kattaa kaikki kyseiseen ikkunaan kuuluvat 

sektorit ja erityisesti ne, jotka edistävät 

unionin ilmastotavoitteita. Lisäksi 

käytettävissä on monialaisia 

neuvontapalveluja. 

 

Tarkistus  104 

 

Ehdotus asetukseksi 

20 artikla – 2 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) hankkeiden toteuttajien 

avustaminen tarvittaessa hankkeiden 

kehittämiseksi siten, että ne täyttävät 3, 7 ja 

11 artiklassa säädetyt tavoitteet ja 

tukikelpoisuusperusteet, ja pienimuotoisten 

hankkeiden yhteenliittymien kehittämisen 

helpottaminen; tällainen apu ei kuitenkaan 

ennalta rajoita investointikomitean 

päätelmiä tällaisten hankkeiden 

tukemisesta EU:n takuulla; 

b) hankkeiden toteuttajien 

avustaminen tarvittaessa hankkeiden 

kehittämiseksi siten, että ne täyttävät 3, 7 ja 

11 artiklassa säädetyt tavoitteet ja 

tukikelpoisuusperusteet, ja pienimuotoisten 

hankkeiden yhteenliittymien kehittämisen 

helpottaminen, sekä temaattisten ja 

alueellisten investointijärjestelyjen 

kehityksessä avustaminen siten, että 

tarjotaan oikeudellista tukea ja sopiva 

malli investointijärjestelysopimusta 

varten; tällainen apu ei kuitenkaan ennalta 

rajoita investointikomitean päätelmiä 

tällaisten hankkeiden tukemisesta EU:n 

takuulla; 

 

Tarkistus  105 
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Ehdotus asetukseksi 

20 artikla – 2 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) toimien tukeminen ja paikallisen 

tietämyksen lisääminen InvestEU-rahaston 

tuen käytön helpottamiseksi kaikkialla 

unionissa ja mahdollisuuksien mukaan 

aktiivinen myötävaikuttaminen InvestEU-

rahaston sektorikohtaisen ja 

maantieteellisen monipuolisuuden 

tavoitteeseen siten, että tuetaan 

toteutuskumppaneita mahdollisten 

rahoitus- ja investointitoimien 

alullepanossa ja kehittämisessä; 

c) toimien tukeminen ja paikallisen 

tietämyksen lisääminen erityisesti 

avustamalla pieniä ja keskisuuria 

yrityksiä ja mikroyrityksiä, paikallisia 

viranomaisia, yksiköitä ja yhteisöjä ja 

antamalla neuvoja niiden käytettävissä 

olevista mahdollisuuksista kaikissa 

politiikkaikkunoissa InvestEU-rahaston 

tuen käytön helpottamiseksi kaikkialla 

unionissa ja mahdollisuuksien mukaan 

aktiivinen myötävaikuttaminen InvestEU-

rahaston sektorikohtaisen ja 

maantieteellisen monipuolisuuden 

tavoitteeseen siten, että tuetaan 

toteutuskumppaneita mahdollisten 

rahoitus- ja investointitoimien 

alullepanossa ja kehittämisessä; 

 

Tarkistus  106 

 

Ehdotus asetukseksi 

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

 

Komission teksti Tarkistus 

 f a) tarvittaessa ennakoiva neuvonta 

energiatehokkuus etusijalle -periaatteen 

mukaisesti energianunionin hallinnosta 

annetussa asetuksessa esitetyllä tavalla; 

 

Tarkistus  107 

 

Ehdotus asetukseksi 

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

 

Komission teksti Tarkistus 

 f b) viestintätoimien järjestäminen 

tiedon antamiseksi neuvontakeskuksen 

hankkeiden toteuttajille sekä 

rahoituksenvälittäjille ja muille välittäjille 

tarjoamasta tuesta sekä yleisemmin 
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InvestEU:n tarjoamista 

mahdollisuuksista. 

 

Tarkistus  108 

 

Ehdotus asetukseksi 

20 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Edellä 2 kohdassa tarkoitetuista 

palveluista voidaan periä maksuja, joilla 

katetaan osa kyseisten palvelujen 

tarjoamisesta aiheutuvista kustannuksista. 

4. Edellä 2 kohdassa tarkoitetuista 

palveluista voidaan periä kohtuullisia 

maksuja, joilla katetaan osa kyseisten 

palvelujen tarjoamisesta aiheutuvista 

kustannuksista. 

 

Tarkistus  109 

 

Ehdotus asetukseksi 

20 artikla – 6 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

6. InvestEU-neuvontakeskuksella on 

tarvittaessa oltava paikallinen edustus. 

Paikallinen edustus on perustettava 
erityisesti jäsenvaltioissa tai alueilla, joilla 

on vaikeuksia InvestEU-hankkeiden 

kehittämisessä. InvestEU-neuvontakeskus 

avustaa tiedon siirrossa alueelliselle ja 

paikalliselle tasolle, jotta voidaan kehittää 

1 kohdassa tarkoitettuun tukeen liittyviä 

alueellisia ja paikallisia valmiuksia ja 

asiantuntemusta. 

6. InvestEU-neuvontakeskuksella on 

oltava edustus kussakin jäsenvaltiossa 

siten, että erityisesti keskitytään 

varmistamaan edustus alueilla, joilla on 

vaikeuksia InvestEU-hankkeiden 

kehittämisessä, jotta voidaan myös tukea 

hyvien käytäntöjen ja tiedon vaihtoa sekä 

lisätä tietämystä 

investointimahdollisuuksista alueilla. 

Keskuksen on käynnistettävä suora 

vuoropuhelu yritysten, 

rahoituksenvälittäjien ja yhteisön 

toimielinten välillä. InvestEU-

neuvontakeskus avustaa tiedon siirrossa 

alueelliselle ja paikalliselle tasolle, jotta 

voidaan kehittää 1 kohdassa tarkoitettuun 

tukeen liittyviä alueellisia ja paikallisia 

valmiuksia ja asiantuntemusta. 

 

Tarkistus  110 

Ehdotus asetukseksi 
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21 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Komissio perustaa InvestEU-

portaalin. Se on helposti saatavilla oleva ja 

käyttäjäystävällinen hanketietokanta, jossa 

annetaan asiaankuuluvaa tietoa kustakin 

hankkeesta. 

1. Komissio perustaa InvestEU-

portaalin. Se on helposti saatavilla oleva ja 

käyttäjäystävällinen hanketietokanta, joka 

tarjoaa hankkeille näkyvyyttä ja antaa 

investoijille mahdollisuuden havaita 

investointimahdollisuuksia niitä 

kiinnostavilla sektoreilla tai aloilla. 

Tarkistus  111 

Ehdotus asetukseksi 

22 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Tulosraportointijärjestelmällä on 

varmistettava, että toteuttamisen ja tulosten 

seurannassa käytettävät tiedot kerätään 

tehokkaasti, tuloksellisesti ja oikea-

aikaisesti. Sitä varten toteutuskumppaneille 

ja muille unionin varojen saajille on 

asetettava oikeasuhteiset 

raportointivaatimukset. 

3. Tulosraportointijärjestelmällä on 

varmistettava, että toteuttamisen ja tulosten 

seurannassa käytettävät tiedot kerätään 

tehokkaasti, tuloksellisesti ja oikea-

aikaisesti. Sitä varten toteutuskumppaneille 

ja muille unionin varojen saajille on 

asetettava oikeasuhteiset 

raportointivaatimukset. 

Raportointijärjestelmällä on kartoitettava 

selkeästi politiikkaikkunat, jotka on 

kuvattu yksityiskohtaisesti rahoitus- ja 

investoimia varten avustuskelpoisilla 

aloilla liitteen II mukaisesti. 

Perustelu 

Hankkeiden selkeä kartoitus neljän ikkunan sekä rahoitusta ja investointeja varten 

yksityiskohtaisemmin kuvattujen alueiden perusteella on tärkeää, jotta tuloksia voidaan 

arvioida asianmukaisesti. 

 

Tarkistus  112 

Ehdotus asetukseksi 

22 artikla – 5 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

5. Lisäksi kunkin toteutuskumppanin 

on toimitettava komissiolle kuuden 

5. Lisäksi kunkin toteutuskumppanin 

on toimitettava komissiolle kuuden 
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kuukauden välein kertomus tämän 

asetuksen soveltamisalaan kuuluvista 

rahoitus- ja investointitoimista jaoteltuina 

EU-osioon ja jäsenvaltio-osioon 

jäsenvaltioittain. Kertomukseen on 

sisällytettävä arvio EU:n takuun käytön 

edellytysten ja tämän asetuksen liitteessä 

III esitettyjen keskeisten 

tulosindikaattoreiden noudattamisesta. 

Kertomukseen on lisäksi sisällytettävä 

toiminta-, tilasto-, rahoitus- ja 

kirjanpitotietoja kunkin rahoitus- ja 

investointitoimen, kunkin osion ja kunkin 

politiikkaikkunan sekä InvestEU-rahaston 

tasolla. Yhteen näistä kertomuksista on 

sisällytettävä tiedot, jotka 

toteutuskumppaneiden on annettava 

[varainhoitoasetuksen] [155 artiklan 1 

kohdan a alakohdan] nojalla. 

kuukauden välein kertomus tämän 

asetuksen soveltamisalaan kuuluvista 

rahoitus- ja investointitoimista jaoteltuina 

EU-osioon ja jäsenvaltio-osioon 

jäsenvaltioittain. Kertomukseen on 

sisällytettävä arvio EU:n takuun käytön 

edellytysten ja tämän asetuksen liitteessä 

III esitettyjen keskeisten 

tulosindikaattoreiden noudattamisesta. 

Kertomukseen on lisäksi sisällytettävä 

tarvittaessa ja oikeasuhteisesti toiminta-, 

tilasto-, rahoitus- ja kirjanpitotietoja kunkin 

rahoitus- ja investointitoimen, kunkin osion 

ja kunkin politiikkaikkunan sekä InvestEU-

rahaston tasolla. Yhteen näistä 

kertomuksista on sisällytettävä tiedot, jotka 

toteutuskumppaneiden on annettava 

[varainhoitoasetuksen] [155 artiklan 1 

kohdan a alakohdan] nojalla. Kertomusten 

on mahdollisuuksien mukaan oltava 

samanlaisia kuin kansallisella tai 

alueellisella tasolla jo vaadittavien 

kertomusten. Komissio kokoaa ja arvioi 

toteutuskumppanien kertomukset ja 

esittää yhteenvedon julkisina vuotuisina 

kertomuksina, joissa annetaan tietoa 

ohjelman täytäntöönpanon tasosta 

suhteessa sen tavoitteisiin ja 

tulosindikaattoreihin sekä osoitetaan 

InvestEU-ohjelmasta tuettujen rahoitus- 

ja investointitoimien riskit ja 

mahdollisuudet. 

 

Tarkistus  113 

Ehdotus asetukseksi 

22 artikla – 5 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 5 a. Komissio julkaisee 

verkkoportaalissaan tietoja rahoitus- ja 

investointitoimista, mukaan lukien tiedot 

hankkeiden odotetuista vaikutuksista ja 

hyödyistä, ottaen huomioon 

luottamuksellisten ja kaupallisesti 

arkaluonteisten tietojen suojelun. 

Verkkoportaalista on oltava myös 
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julkinen pääsy hyväksyttyjen vastapuolten 

luetteloon. 

 Toteutuskumppaneiden ja muiden 

unionin varojen vastaanottajien on asiaa 

koskevan avoimuuspolitiikkansa ja 

unionin tietosuojaa sekä asiakirjojen ja 

tietojen saatavuutta koskevien sääntöjen 

mukaisesti ennakoivasti ja 

järjestelmällisesti julkaistava 

verkkosivustoillaan tietoja kaikista tämän 

ohjelman kattamista rahoitus- ja 

investointitoimista ja erityisesti siitä, 

miten kyseisillä toimilla tuetaan tämän 

asetuksen tavoitteiden toteutumista ja 

vaatimusten täyttymistä. Näissä tiedoissa 

on aina otettava huomioon 

luottamuksellisten ja kaupallisesti 

arkaluonteisten tietojen suojelu. 

Toteutuskumppaneiden on tiedotettava 

unionin tuesta kaikissa tiedoissa, jotka ne 

julkaisevat tämän ohjelman kattamista 

rahoitus- ja investointitoimista tämän 

asetuksen mukaisesti. 

 

Tarkistus  114 

Ehdotus asetukseksi 

23 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Komissio tekee viimeistään 30 

päivänä syyskuuta 2025 väliarvioinnin 

InvestEU-ohjelmasta, ja erityisesti EU:n 

takuun käytöstä. 

2. Komissio tekee viimeistään 31 

päivänä joulukuuta 2024 väliarvioinnin 

InvestEU-ohjelmasta, ja erityisesti EU:n 

takuun käytöstä. 

 

Tarkistus  115 

Ehdotus asetukseksi 

24 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Henkilöiden tai yhteisöjen, mukaan lukien 

muut kuin unionin toimielinten tai elinten 

valtuuttamat henkilöt ja yhteisöt, tekemät 

unionin rahoituksen käyttöä koskevat 

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 

sekä henkilöiden tai yhteisöjen, mukaan 

lukien muut kuin unionin toimielinten tai 

elinten valtuuttamat henkilöt ja yhteisöt, 
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tarkastukset muodostavat yleisen 

varmuuden perustan 

[varainhoitoasetuksen] [127 artiklan] 

mukaisesti. 

tekemät unionin rahoituksen käyttöä 

koskevat tarkastukset muodostavat yleisen 

varmuuden perustan 

[varainhoitoasetuksen] [127 artiklan] 

mukaisesti. 

Tarkistus  116 

Ehdotus asetukseksi 

27 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Komissio toteuttaa tiedotus- ja 

viestintätoimia, jotka koskevat InvestEU-

ohjelmaa ja sen toimia ja tuloksia. 

InvestEU-ohjelmalle osoitetuilla 

taloudellisilla resursseilla tuetaan myös 

unionin poliittisia painopisteitä koskevaa 

komission tiedottamista sikäli kuin 

painopisteet liittyvät 3 artiklassa 

tarkoitettuihin tavoitteisiin. 

2. Komissio toteuttaa vaikuttavaa, 

informatiivista ja unionin laajuista 

tiedotus- ja viestintästrategiaa tukemaan 
InvestEU-ohjelmaa ja lisäämään sen 

näkyvyyttä erityisesti pk-yritysten 

kannalta houkuttaakseen siten 

mahdollisimman hyviä hankkeita. 

InvestEU-ohjelmalle osoitetuilla 

taloudellisilla resursseilla tuetaan myös 

unionin poliittisia painopisteitä koskevaa 

komission tiedottamista sikäli kuin 

painopisteet liittyvät 3 artiklassa 

tarkoitettuihin tavoitteisiin. 

 

Tarkistus  117 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Tämän asetuksen 4 artiklan mukaisesti 

tätä jakoa voidaan muokata 

varainhoitovuoden aikana tämän 

asetuksen 3 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitettujen eri tavoitteiden kehityksen 

mukaisesti. 

 

Tarkistus  118 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – johdantokappale 
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Komission teksti Tarkistus 

Rahoitus- ja investointitoimet voivat 

kuulua yhteen tai useampaan seuraavista 

aloista: 

Rahoitus- ja investointitoimien on 

kuuluttava yhteen tai useampaan 

seuraavista aloista: 

 

Tarkistus  119 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(a) puhtaan ja kestävän uusiutuvan 

energian tuottamisen, tarjonnan ja käytön 

lisääminen; 

(a) puhtaiden ja kestävien uusiutuvan 

energian ratkaisujen tuottamisen 

lisääminen ja käyttöönoton, tarjonnan tai 

toteuttamisen vauhdittaminen; 

 

Tarkistus  120 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(b) energiatehokkuus ja energiansäästö 

(painotus kysynnän vähentämisessä 

kysynnänhallinnan ja rakennusten 

kunnostamisen kautta); 

(b) energiatehokkuus, energiakäänne 

ja energiansäästö (painotus kysynnän 

vähentämisessä kysynnänhallinnan ja 

rakennusten kunnostamisen kautta); 

 

Tarkistus  121 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(c) kestävän energiainfrastruktuurin 

(siirto- ja jakelutaso, 

varastointiteknologiat) kehittäminen, 

älyllistäminen ja uudistaminen; 

(c) kestävän energiainfrastruktuurin 

(siirto- ja jakelutaso, varastointiteknologiat, 

älyverkot) kehittäminen, älyllistäminen ja 

uudistaminen ja jäsenvaltioiden välisen 

sähköverkkojen yhteenliitäntöjen tason 

nostaminen; 
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Tarkistus  122 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(d) synteettisten polttoaineiden 

tuottaminen uusiutuvista/hiilineutraaleista 

energialähteistä ja niiden tarjoaminen; 

vaihtoehtoiset polttoaineet; 

(d) kestävien synteettisten 

polttoaineiden tuottaminen 

uusiutuvista/hiilineutraaleista 

energialähteistä ja niiden tarjoaminen sekä 

vaihtoehtoiset polttoaineet [uusiutuvia 

energialähteitä koskevan direktiivin 

2009/28/EY] säännösten mukaisesti; 

 

Tarkistus  123 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 1 alakohta – e alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(e) infrastruktuuri hiilidioksidin talteen 

ottamiseksi ja varastoimiseksi. 

(e) infrastruktuuri hiilidioksidin talteen 

ottamiseksi ja hiilen varastoimiseksi 

teollisuusprosesseissa, 

bioenergialaitoksissa ja 

valmistuslaitoksissa energiakäännettä 

varten. 

 

Tarkistus  124 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 2 alakohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Kestävän liikenneinfrastruktuurin 

sekä laitteiden ja innovatiivisten 

teknologioiden kehittäminen unionin 

liikennealan painopisteiden ja Pariisin 

sopimuksen täytäntöönpanoon liittyvien 

sitoumusten mukaisesti erityisesti 

seuraavien kautta: 

2. Kestävän liikenneinfrastruktuurin 

ja innovatiivisten liikkuvuusratkaisujen 

sekä laitteiden ja innovatiivisten 

teknologioiden kehittäminen unionin 

liikennealan painopisteiden ja Pariisin 

sopimuksen täytäntöönpanoon liittyvien 

sitoumusten mukaisesti erityisesti 

seuraavien kautta: 
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Tarkistus  125 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(a) hankkeet, joilla tuetaan TEN-T-

infrastruktuurin kehittämistä, mukaan 

lukien sen kaupunkisolmukohdat, 

merisatamat, sisävesisatamat, 

multimodaaliterminaalit ja niiden 

liityntäyhteys pääverkkoihin; 

(a) hankkeet, joilla tuetaan TEN-T-

infrastruktuurin kestävää kehittämistä, 

mukaan lukien sen kaupunkisolmukohdat, 

merisatamat, sisävesisatamat, lentoasemat, 

multimodaaliterminaalit ja niiden 

liityntäyhteys pääverkkoihin; 

 

Tarkistus  126 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(b) älykkäät ja kestävät 

kaupunkiliikennehankkeet (kohteena 

vähäpäästöiset kaupunkiliikenteen muodot, 

esteettömyys, ilmansaasteet ja melu, 

energiankulutus ja onnettomuudet); 

(b) älykkäät ja kestävät 

kaupunkiliikennehankkeet (kohteena nolla- 

ja vähäpäästöiset kaupunkiliikenteen 

muodot, esteettömyys, ilmansaasteet ja 

melu, energiankulutus ja 

liikenneturvallisuus); 

 

Tarkistus  127 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(c) liikennekaluston uudistamisen ja 

jälkiasennusten tukeminen vähäpäästöisten 

liikenneratkaisujen ottamiseksi käyttöön; 

(c) liikennekaluston uudistamisen ja 

jälkiasennusten tukeminen nolla- ja 

vähäpäästöisten liikenneratkaisujen 

ottamiseksi käyttöön; 

 

Tarkistus  128 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 2 alakohta – d alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

(d) rautatieinfrastruktuuri, muut 

rautatiehankkeet ja merisatamat; 

(d) rautatieinfrastruktuuri, muut 

rautatiehankkeet sisävesi-infrastruktuuri 

ja merisatamat; 

 

Tarkistus  129 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 2 alakohta – e alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(e) vaihtoehtoisten polttoaineiden 

infrastruktuuri, mukaan lukien 

sähköajoneuvojen latausinfrastruktuuri. 

(e) vaihtoehtoisten polttoaineiden 

infrastruktuuri [uusiutuvia energialähteitä 

koskevan direktiivin 2009/28/EY] 25 

artiklan säännösten mukaisesti, mukaan 

lukien sähköajoneuvojen 

latausinfrastruktuurin käyttöönotto. 

 

Tarkistus  130 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 jakso – 3 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(c) hankkeet ja yritykset 

ympäristöresurssien hallinnan ja puhtaiden 

teknologioiden aloilla; 

(c) hankkeet ja yritykset 

ympäristöresurssien hallinnan ja kestävien 

teknologioiden aloilla; 

 

Tarkistus  131 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 3 alakohta – f alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(f) ilmastonmuutostoimet, mukaan 

lukien luonnonkatastrofien riskin 

pienentäminen; 

(f) ilmastonmuutostoimet, mukaan 

lukien luonnonkatastrofien riskin 

pienentäminen, ilmastonmuutokseen 

sopeutuminen ja sen hillitseminen; 
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Tarkistus  132 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 3 alakohta – g alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(g) hankkeet ja yritykset, jotka 

toteuttavat kiertotaloutta nivomalla 

resurssitehokkuutta koskevat näkökohdat 

tuotantoon ja tuotteen elinkaareen, mukaan 

lukien perus- ja uusioraaka-aineiden 

kestävä tarjonta; 

(g) hankkeet ja yritykset, jotka 

toteuttavat kiertotaloutta nivomalla 

energia- ja resurssitehokkuutta koskevat 

näkökohdat tuotantoon ja tuotteen 

elinkaareen, mukaan lukien perus- ja 

uusioraaka-aineiden kestävä tarjonta ja 

kierrätys; 

 

Tarkistus  133 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Digitaalisen 

yhteenliitettävyysinfrastruktuurin 

kehittäminen erityisesti sellaisten 

hankkeiden kautta, joilla tuetaan erittäin 

suuren kapasiteetin digitaalisten verkkojen 

kehittämistä. 

4. Digitaalisen 

yhteenliitettävyysinfrastruktuurin 

kehittäminen erityisesti sellaisten 

hankkeiden kautta, joilla tuetaan erittäin 

suuren kapasiteetin digitaalisten verkkojen 

kehittämistä, 5G-yhteydet sekä digitaalisen 

yhteenliitettävyyden ja digitaalipalvelujen 

käyttömahdollisuuden parantaminen 

erityisesti maaseutualueilla ja syrjäisillä 

alueilla. 

 

Tarkistus  134 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(a) tutkimus, mukaan lukien 

tutkimusinfrastruktuuri ja tuki 

korkeakouluille, sekä 

innovaatiohankkeet, joilla edistetään 

[Euroopan horisontti -ohjelman] 

tavoitteita; 

(a) tuki tutkimusinfrastruktuurille ja 

tutkimus- ja innovaatiohankkeille kaikilla 

aihealueilla, joilla edistetään Euroopan 

horisontti -ohjelmassa määriteltyjä 

tavoitteita; 
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Tarkistus  135 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 5 alakohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(b) yrityshankkeet; (b) yrityshankkeet, mukaan luettuina 

koulutus sekä klustereiden ja 

yritysverkostojen luomisen edistäminen; 

 

Tarkistus  136 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 5 alakohta – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(d) korkeakoulujen ja teollisuuden 

yhteistyöhankkeet; 

(d) korkeakoulujen, tutkimus- ja 

innovointiorganisaatioiden ja teollisuuden 

yhteistyöhankkeet tutkimuksen ja 

innovoinnin alalla; julkisen ja yksityisen 

sektorin kumppanuudet ja 

kansalaisjärjestöt; 

 

Tarkistus  137 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 5 alakohta – f alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(f) uudet tehokkaat 

terveydenhuoltotuotteet, kuten lääkkeet, 

terveydenhuollon laitteet ja pitkälle 

kehitetyssä terapiassa käytettävät lääkkeet. 

(f) uudet tehokkaat ja saavutettavat 

terveydenhuoltotuotteet, kuten lääkkeet, 

terveydenhuollon laitteet, diagnostiikka ja 

pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettävät 

lääkkeet, uudet mikrobilääkkeet ja 

innovatiiviset kehitysprosessit, joissa 

vältetään koe-eläinten käyttöä. 

 

Tarkistus  138 
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Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 6 alakohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

6. Digitaalisten teknologioiden ja 

palveluiden kehittäminen ja käyttöönotto 

erityisesti seuraavien kautta: 

6. Digitaalisten teknologioiden ja 

palveluiden kehittäminen, käyttöönotto ja 

laajentaminen erityisesti seuraavien 

kautta: 

 

Tarkistus  139 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 6 alakohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(a) tekoäly; (a) tekoäly Digitaalinen Eurooppa -

ohjelman mukaisesti erityisesti etiikan 

osalta; 

 

Tarkistus  140 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 6 alakohta – a a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (a a) kvanttiteknologia; 

 

Tarkistus  141 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 6 alakohta – f a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (f a) robotiikka ja automaatio. 

 

Tarkistus  142 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 7 alakohta – johdantokappale 
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Komission teksti Tarkistus 

7. Taloudellinen tuki yhteisöille, jotka 

työllistävät enintään 3 000 työntekijää, 

keskittyen etenkin pk-yrityksiin ja pieniin 

midcap-yrityksiin erityisesti seuraavien 

kautta: 

7. Taloudellinen tuki yhteisöille, jotka 

työllistävät enintään 3 000 työntekijää. Pk-

yritysikkunassa keskitytään ainoastaan 
pk-yrityksiin ja pieniin midcap-yrityksiin 

erityisesti seuraavien kautta: 

 

Tarkistus  143 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 7 alakohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(a) käyttöpääoman ja investointien 

tarjoaminen; 

(a) käyttöpääoman ja investointien 

tarjoaminen erityisesti toimiin, joilla 

tuetaan yrittämiskulttuuria ja -ympäristöä 

ja edistetään mikroyritysten ja pk-

yritysten perustamista ja kasvua; 

 

Tarkistus  144 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 7 alakohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(b) riskirahoituksen tarjoaminen 

yrityksen perustamisesta 

laajentumisvaiheeseen saakka teknologisen 

johtoaseman saavuttamiseksi 

innovatiivisilla ja kestävillä sektoreilla. 

(b) riskirahoituksen tarjoaminen 

yrityksen perustamisesta 

laajentumisvaiheeseen saakka teknologisen 

johtoaseman saavuttamiseksi 

innovatiivisilla ja kestävillä sektoreilla, 

mukaan lukien niiden digitalisaatio- ja 

innovaatiokapasiteetin tehostaminen, ja 

niiden maailmanlaajuisen kilpailukyvyn 

varmistamiseksi. 

 

Tarkistus  145 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 9 alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

9. Matkailu. 9. Kestävä matkailu. 

 

Tarkistus  146 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 11 alakohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(a) mikrorahoitus, yhteiskunnallisten 

yritysten rahoitus ja yhteisötalous; 

(a) mikrorahoitus, yhteiskunnallisten 

yritysten rahoitus, naisyrittäjyys, 

sukupuolten tasa-arvon edistäminen ja 

yhteisötalous; 

 

Tarkistus  147 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 11 alakohta – d alakohta – i alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(i) yleissivistävä ja ammatillinen 

koulutus, myös varhaiskasvatus ja 

lastenhoito, oppilaitokset, opiskelija-

asunnot ja digitaaliset laitteet; 

(i) yleissivistävä ja ammatillinen 

koulutus, myös varhaiskasvatus ja 

lastenhoito, oppilaitokset, opiskelija-

asunnot ja digitaaliset laitteet sekä 

opintolainat; 

 

Tarkistus  148 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 11 alakohta – h alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(h) innovatiiviset terveysratkaisut, 

mukaan lukien terveyspalvelut ja uudet 

hoitomallit; 

(h) innovatiiviset terveysratkaisut, 

mukaan lukien terveyspalvelut, 

terveydenhuoltojärjestelmien hallinta, 

sähköinen terveydenhuolto, ehkäisevä 

lääketiede, täsmälääketiede ja uudet 

hoitomallit; 
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Tarkistus  149 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 12 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

12. Puolustusteollisuuden 

kehittäminen ja sen myötä unionin 

strategisen riippumattomuuden 

kasvattaminen erityisesti tukemalla 

seuraavia: 

Poistetaan. 

(a) unionin puolustusteollisuuden 

toimitusketju, erityisesti pk- ja midcap-

yrityksille myönnettävän taloudellisen 

tuen kautta; 

 

(b) yritykset, jotka osallistuvat 

puolustusalan 

läpimurtoinnovaatiohankkeisiin ja 

liittyvät läheisesti 

kaksikäyttöteknologioihin; 

 

(c) puolustusalan toimitusketju, kun 

on kyse osallistumisesta yhteistyöhön 

perustuviin puolustusalan tutkimus- ja 

kehityshankkeisiin, myös niihin, joita 

tuetaan Euroopan puolustusrahastosta; 

 

(d) puolustusalan tutkimus- ja 

koulutusinfrastruktuuri. 

 

 

Tarkistus  150 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 13 alakohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(b) edistetään avaruusjärjestelmien ja 

-teknologioiden kilpailukykyä ja puututaan 

erityisesti toimitusketjujen 

haavoittuvuuteen; 

(b) edistetään avaruusjärjestelmien ja 

-teknologioiden kilpailukykyä ja puututaan 

erityisesti toimitusketjujen 

riippumattomuuteen; 

 

Tarkistus  151 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 jakso – 13 kohta – c alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

(c) tuetaan avaruusalan yrittäjyyttä; (c) tuetaan avaruusalan yrittäjyyttä 

myös kehittämisen loppupään osalta; 

 

Tarkistus  152 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 13 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 13 a. Meret kehittämällä kestävää 

sinistä taloutta yhdennetyn meripolitiikan 

tavoitteita vastaavasti erityisesti seuraavin 

keinoin: 

 (a) meriyrittäjyys 

 (b) innovatiivinen ja kilpailukykyinen 

merenkulun ala 

 (c) valtamerten tuntemus ja siniset urat 

 (d) kestävän kehityksen tavoitteiden 

saavuttaminen, erityisesti tavoite 14 

(Vedenalainen elämä) 

 (e) uusiutuva merienergia ja kiertotalous 

 

Tarkistus  153 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite III – 1 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. InvestEU-rahoituksen määrä 

(jaoteltuna politiikkaikkunoittain) 

1. InvestEU-rahoituksen määrä 

(jaoteltuna rahoitus- ja investointitoimia 

varten avustuskelpoisten alojen 

perusteella liitteen II mukaisesti) 

 

Tarkistus  154 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite III – 1 kohta – 1.4 a alakohta (uusi) 



 

PE625.308v02-00 78/83 AD\1167954FI.docx 

FI 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1.4 a. Synergiat EU:n muiden ohjelmien 

kanssa 

 

Tarkistus  155 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite III – 2 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. InvestEU-rahoituksen 

maantieteellinen kattavuus (jaoteltuna 

politiikkaikkunoittain) 

2. InvestEU-rahoituksen 

maantieteellinen kattavuus (jaoteltuna 

rahoitus- ja investointitoimia varten 

avustuskelpoisten alojen perusteella 

liitteen II mukaisesti) 

 

Tarkistus  156 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite III – 2 kohta – 2.1 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2.1 a. Hankkeiden kattamien alueiden 

määrä 

 

Tarkistus  157 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite III – 3 kohta – 3.2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3.2 Investoinnit ilmastotavoitteiden 

tukemiseen 

3.2 Investoinnit energia- ja 

ilmastotavoitteiden tukemiseen jaoteltuina 

tarvittaessa politiikkaikkunaa ja luokkaa 

kohti, sekä ilmastomerkityksellisyyden 

osuus 

 

Tarkistus  158 
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Ehdotus asetukseksi 

Liite III – 4 kohta – 4.1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4.1 Energia: Uusiutuvien 

energialähteiden tuotantokapasiteetin lisäys 

(MW) 

4.1 Energia: Uusiutuvien 

energialähteiden tuotantokapasiteetin lisäys 

(MW) lähteittäin 

 

Tarkistus  159 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite III – 4 kohta – 4.2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4.2 Energia: Niiden kotitalouksien 

määrä, joiden energiatehokkuusluokka on 

parantunut 

4.2 Energia: Niiden kotitalouksien, 

julkisten tilojen ja liiketilojen määrä, 

joiden energiatehokkuusluokka on 

parantunut, mukaan luettuna luokituksen 

paranemisen aste tai vastaava luku, tai 

niiden kotitalouksien määrä, jotka on 

remontoitu nollanettotasolle ja 

passiivitalostandardin mukaisesti 

 

Tarkistus  160 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite III – 4 kohta – 4.3 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4.3 Digitaalinen infrastruktuuri: Niiden 

kotitalouksien määrän lisäys, joiden 

saatavilla on laajakaistaliittymä, jonka 

siirtonopeus on vähintään 100 Mbit/s ja 

joka on nostettavissa gigabittinopeuteen 

4.3 Digitaalinen infrastruktuuri: Niiden 

kotitalouksien, liikerakennusten ja/tai 

julkisten rakennusten määrän lisäys, 

joiden saatavilla on laajakaistaliittymä, 

jonka siirtonopeus on vähintään 100 Mbit/s 

ja joka on nostettavissa gigabittinopeuteen, 

tai perustettujen langattomien wifi-

alueiden määrä 

 

Tarkistus  161 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite III – 4 kohta – 4.5 a alakohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 4.5 a. Vaihtoehtoisten polttoaineiden 

infrastruktuurin käyttöön otettujen 

jakelupisteiden määrä 

 

Tarkistus  162 

 

Ehdotus asetukseksi 

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

 

Komission teksti Tarkistus 

 4.5 b. Päästöjen väheneminen: 

vähennettyjen hiilidioksidipäästöjen 

määrä 

 

Tarkistus  163 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite III – 5 kohta – 5.1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5.1 Toimet, joilla edistetään EU:n 

tavoitetta, jonka mukaan 3 prosenttia 

unionin BKT:stä tulisi investoida 

tutkimukseen, kehittämiseen ja 

innovointiin. 

5.1 Toimet, joilla edistetään EU:n 

tavoitetta, jonka mukaan 3 prosenttia 

unionin BKT:stä tulisi investoida 

tutkimukseen, kehittämiseen ja 

innovointiin koko ohjelmassa. 

 

Tarkistus  164 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite III – 5 kohta – 5.2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5.2 Tutkimus- ja innovointihankkeita 

toteuttavien tuensaajayritysten määrä 

5.2 Tutkimus- ja innovointihankkeita 

toteuttavien tuensaajayritysten määrä koko 

ohjelmassa 

 

Tarkistus  165 
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Ehdotus asetukseksi 

Liite III – 5 kohta – 5.2 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 5.2 a. Niiden hankkeiden lukumäärä, 

jotka saivat aikaisemmin tukea Euroopan 

horisontti -ohjelmasta ja/tai Digitaalinen 

Eurooppa -ohjelmasta 

 

Tarkistus  166 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite III – 6 kohta – 6.2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

6.2 Kehitysvaiheensa perusteella tukea 

saaneiden yritysten määrä (varhaisvaihe, 

kasvuvaihe/laajennusvaihe) 

6.2 Kehitysvaiheensa perusteella tukea 

saaneiden yritysten ja erityisesti 

innovatiivisten pk-yritysten määrä 

yrityksen kehitysvaiheen mukaan 
(varhaisvaihe, kasvuvaihe/laajennusvaihe) 

 

Tarkistus  167 

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite III – 7 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

7. Sosiaaliset investoinnit ja 

osaaminen 

7. Sukupuolittain eritellyt tiedot 

sosiaalisista investoinneista ja 

osaamisesta 
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