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HYVÄKSYTYT TEKSTIT 
 

P8_TA(2015)0236 

Euroopan strategisten investointien rahasto ***I 

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 24. kesäkuuta 2015 ehdotuksesta 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan strategisten investointien 

rahastosta ja asetusten (EU) N:o 1291/2013 ja (EU) N:o 1316/2013 muuttamisesta 

(COM(2015)0010 – C8-0007/2015 – 2015/0009(COD)) 

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely) 

 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

(COM(2015)0010), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 

2 kohdan sekä 172 ja 173 artiklan, 175 artiklan kolmannen kohdan ja 182 artiklan 

1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 

(C8-0007/2015), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 

3 kohdan, 

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon1, 

– ottaa huomioon alueiden komitean lausunnon2, 

– ottaa huomioon neuvoston edustajan 9. kesäkuuta 2015 päivätyllä kirjeellä antaman 

sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta 

tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan, 

– ottaa huomioon budjettivaliokunnan ja talous- ja raha-asioiden valiokunnan 

työjärjestyksen 55 artiklan mukaisesti järjestämät yhteiskokoukset, 

                                                 
1 Lausunto annettu 19. maaliskuuta 2015 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä). 
2 Lausunto annettu 16. huhtikuuta 2015 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä). 



– ottaa huomioon budjettivaliokunnan ja talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön 

sekä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan, liikenne- ja matkailuvaliokunnan, 

talousarvion valvontavaliokunnan, työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan, 

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan, 

sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan, aluekehitysvaliokunnan, maatalouden ja 

maaseudun kehittämisen valiokunnan, kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan sekä 

perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan lausunnot 

(A8-0139/2015), 

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan; 

2. hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan Euroopan parlamentin, neuvoston ja 

komission yhteisen lausuman, joka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden L-

sarjassa yhdessä lopullisen säädöksen kanssa; 

3. panee merkille tämän päätöslauselman liitteenä olevat komission lausumat, jotka 

julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden L-sarjassa yhdessä lopullisen säädöksen 

kanssa; 

4. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 

aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella; 

5. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 

kansallisille parlamenteille. 



P8_TC1-COD(2015)0009 

Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 24. kesäkuuta 

2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/... antamiseksi 

Euroopan strategisten investointien rahastosta, Euroopan 

investointineuvontakeskuksesta ja Euroopan investointihankeportaalista sekä asetusten 

(EU) N:o 1291/2013 ja (EU) N:o 1316/2013 muuttamisesta – Euroopan strategisten 

investointien rahasto 

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa 

lopullista säädöstä, asetusta (EU) 2015/1017.) 

 



LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE 

1. Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteinen lausuma Horisontti 2020 

-puiteohjelman määrärahojen jakautumisesta 

”Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio sopivat, että ESIR-rahastoa ei rahoiteta 

seuraavista budjettikohdista: ”Tutkimuksen lujittaminen tieteen eturintamassa – Euroopan 

tutkimusneuvosto”, ”Marie Skłodowska-Curie -toimet” ja ”Huippuosaamisen levittäminen ja 

laajempi osallistuminen”. Määrä, joka jää jäljelle liikkumavaran käytöstä yli sen, mitä 

komissio ehdottaa, palautetaan Horisontti 2020 -puiteohjelman muihin budjettikohtiin 

komission ehdottamien vähennysten mukaisessa suhteessa. Määrärahojen ohjeellisesta 

jakautumisesta säädetään ESIR-asetuksen liitteessä I.” 

2. Komission lausuma varainhoitovuoden 2016 talousarvioesityksestä 

”Komissio analysoi ESIR-rahastoon Horisontti 2020 -puiteohjelman eri budjettikohdista 

suoritettujen rahoitusosuuksien mahdollisen vaikutuksen eri ohjelmien käytännön 

toteutukseen ja ehdottaa tarvittaessa oikaisukirjelmää esitykseen unionin yleiseksi 

talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016 mukauttaakseen Horisontti 2020 -puiteohjelman 

budjettikohtien määrärahojen jakautumista.”  

3. Komission lausuma sen omasta arviosta, joka koskee kertaluonteisia rahoitusosuuksia 

ESIR-aloitteen yhteydessä vakaus- ja kasvusopimuksen täytäntöönpanemiseksi 

”Jäsenvaltioiden kertaluonteisia rahoitusosuuksia, jotka joko jäsenvaltio suorittaa tai 

julkisyhteisöjen sektoriin luokitellut taikka jäsenvaltion puolesta toimivat kansalliset 

kehityspankit suorittavat ESIR-rahastoon tai investointiohjelman toteuttamiseksi 

perustettuihin aihekohtaisiin tai usean maan kattaviin investointijärjestelyihin, olisi 

lähtökohtaisesti pidettävä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1466/97 5 artiklassa ja neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 1467/97 3 artiklassa tarkoitettuina kertaluonteisina toimenpiteinä, sanotun 

kuitenkaan rajoittamatta vakaus- ja kasvusopimuksen täytäntöönpanoon liittyviä neuvoston 

oikeuksia.” 


