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Tarkistus 1
Peter Skinner

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että rahoitusvälineiden ja EU:n 
yhteisrahoitusohjelmien suuri määrä 
aiheuttaa hämmennystä ja epävarmuutta 
julkisissa ja yksityisissä tahoissa, jotka 
haluavat niitä hyödyntää; toivoo näin 
ollen, että rahoitusvälineitä ja 
yhteisrahoitusohjelmia sekä 
rakennerahastoja järkeistetään ja 
sovitetaan yhteen niiden tehokkaan käytön 
edistämiseksi yhtenäisissä ja 
johdonmukaisissa puitteissa;

1. korostaa, että rahoitusvälineiden ja EU:n 
yhteisrahoitusohjelmien suuri määrä 
aiheuttaa hämmennystä ja epävarmuutta 
julkisissa ja yksityisissä tahoissa, jotka 
haluavat niitä hyödyntää; kehottaa 
laatimaan katsauksen, jonka avulla 
voidaan määritellä tehokkaimmat keinot 
varojen maksamisessa hakijalle näiden 
rahoitusvälineiden ja rakennerahastojen
tehokkaan käytön edistämiseksi 
yhtenäisissä ja johdonmukaisissa 
puitteissa;

Or. en

Tarkistus 2
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että rahoitusvälineiden ja EU:n 
yhteisrahoitusohjelmien suuri määrä 
aiheuttaa hämmennystä ja epävarmuutta 
julkisissa ja yksityisissä tahoissa, jotka 
haluavat niitä hyödyntää; toivoo näin ollen, 
että rahoitusvälineitä ja 
yhteisrahoitusohjelmia sekä 
rakennerahastoja järkeistetään ja sovitetaan 
yhteen niiden tehokkaan käytön 
edistämiseksi yhtenäisissä ja 

1. korostaa, että rahoitusvälineiden ja EU:n 
yhteisrahoitusohjelmien suuri määrä 
aiheuttaa hämmennystä ja epävarmuutta 
julkisissa ja yksityisissä tahoissa, jotka 
haluavat niitä hyödyntää; toivoo näin ollen, 
että rahoitusvälineitä ja 
yhteisrahoitusohjelmia sekä 
rakennerahastoja järkeistetään ja sovitetaan 
yhteen niiden tehokkaan käytön 
edistämiseksi yhtenäisissä ja 
johdonmukaisissa puitteissa; suhtautuu 
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johdonmukaisissa puitteissa; myönteisesti komission ajatukseen 
yhdistää eri politiikanalojen välineitä 
kuten Verkkojen Eurooppa -väline, jotta 
voidaan luoda yhteinen väline ja 
hyödyntää monialaisuuden mukanaan 
tuomia synergiaetuja; kehottaa komissiota 
varmistamaan, että monialaiset hankkeet 
kuten älykkäät verkot asetetaan etusijalle 
ja että erityisrahoituksen turvin pystytään 
hyödyntämään kaikki monialaisen 
rahoitusvälineen edut;

Or. en

Tarkistus 3
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. tukee täysin komission näkemystä, 
että vauhdittamalla investointeja, jotka 
liittyvät energiatehokkuuden 
parantamiseen, uusiutuviin 
energialähteisiin ja vastaaviin 
infrastruktuureihin, innovatiiviset 
rahoitusvälineet voivat edistää 
ilmastonmuutokseen sopeutuvan talouden 
ja yhteiskunnan muotoutumista;

Or. en

Tarkistus 4
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
2 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2. panee merkille, että eräät 
energiamarkkinoilla nyt käytössä olevat 
rahoitusvälineet, kuten Euroopan 
energiatehokkuusrahasto ja Marguerite-
rahasto, ovat valitettavasti tuottaneet 
odotettua huonompia tuloksia; panee 
merkille, että Marguerite-rahastolla onkin
tähän mennessä rahoitettu melko rajallinen 
määrä hankkeita, ja Euroopan 
energiatehokkuusrahasto toimii 
puolestaan siten, että se tarjoaa 
vastaavanlaiset tai vähemmän 
kannattavat rahoitusehdot tavanomaisten 
markkinoiden tarjoaman rahoituksen 
ehtoihin verrattuna; katsoo, että uusien 
rahoitusvälineiden käyttöönotossa on 
otettava huomioon nämä kokemukset, 
jotka eivät ole kaikilta osin myönteisiä;

2. panee merkille, että Marguerite-
rahastolla on tähän mennessä rahoitettu 
melko rajallinen määrä hankkeita; kehottaa 
komissiota ryhtymään toimiin rahaston 
toimivuuden parantamiseksi; katsoo, että 
uusien rahoitusvälineiden käyttöönotossa 
on otettava huomioon tämä kokemus, joka 
ei ole kaikilta osin myönteinen, kun 
pyritään nopeuttamaan mahdollisuuksien 
mukaan rahoitusvälineiden toiminta-
aikoja;

Or. it

Tarkistus 5
Peter Skinner

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. panee merkille, että eräät
energiamarkkinoilla nyt käytössä olevat 
rahoitusvälineet, kuten Euroopan 
energiatehokkuusrahasto ja Marguerite-
rahasto, ovat valitettavasti tuottaneet 
odotettua huonompia tuloksia; panee 
merkille, että Marguerite-rahastolla onkin 
tähän mennessä rahoitettu melko 
rajallinen määrä hankkeita, ja Euroopan 
energiatehokkuusrahasto toimii 
puolestaan siten, että se tarjoaa 
vastaavanlaiset tai vähemmän 
kannattavat rahoitusehdot tavanomaisten 
markkinoiden tarjoaman rahoituksen 

2. panee merkille, että eräiden
energiamarkkinoilla nyt käytössä olevien 
rahoitusvälineiden, kuten Euroopan 
energiatehokkuusrahaston ja Marguerite-
rahaston, menestys on ollut rajallista 
rahoitettujen hankkeiden määrään 
suhteutettuna; katsoo, että uusien 
rahoitusvälineiden käyttöönotossa on 
otettava tämä huomioon, kun arvioidaan, 
miten tämäntyyppisen rahoituksen 
soveltamisalaa voidaan laajentaa; 
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ehtoihin verrattuna; katsoo, että uusien 
rahoitusvälineiden käyttöönotossa on 
otettava huomioon nämä kokemukset, 
jotka eivät ole kaikilta osin myönteisiä;

Or. en

Tarkistus 6
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. panee merkille, että eräät 
energiamarkkinoilla nyt käytössä olevat 
rahoitusvälineet, kuten Euroopan 
energiatehokkuusrahasto ja Marguerite-
rahasto, ovat valitettavasti tuottaneet 
odotettua huonompia tuloksia; panee 
merkille, että Marguerite-rahastolla onkin 
tähän mennessä rahoitettu melko rajallinen 
määrä hankkeita, ja Euroopan 
energiatehokkuusrahasto toimii puolestaan 
siten, että se tarjoaa vastaavanlaiset tai 
vähemmän kannattavat rahoitusehdot 
tavanomaisten markkinoiden tarjoaman 
rahoituksen ehtoihin verrattuna; katsoo, 
että uusien rahoitusvälineiden 
käyttöönotossa on otettava huomioon 
nämä kokemukset, jotka eivät ole kaikilta 
osin myönteisiä;

2. panee merkille, että eräät 
energiamarkkinoilla nyt käytössä olevat 
rahoitusvälineet, kuten Euroopan 
energiatehokkuusrahasto ja Marguerite-
rahasto, ovat valitettavasti tuottaneet 
odotettua vähäisempiä tuloksia; panee 
merkille, että Marguerite-rahastolla onkin 
tähän mennessä rahoitettu melko rajallinen 
määrä hankkeita, ja Euroopan 
energiatehokkuusrahasto toimii puolestaan 
siten, että se tarjoaa vastaavanlaiset tai 
vähemmän kannattavat rahoitusehdot 
tavanomaisten markkinoiden tarjoaman 
rahoituksen ehtoihin verrattuna; katsoo, 
että nämä rahoitusvälineet tulisi 
mukauttaa sellaisiksi, että ne todella 
olisivat houkuttelevia rahoitusvälineitä;

Or. en

Tarkistus 7
Bendt Bendtsen

Lausuntoluonnos
2 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2. panee merkille, että eräät 
energiamarkkinoilla nyt käytössä olevat 
rahoitusvälineet, kuten Euroopan 
energiatehokkuusrahasto ja Marguerite-
rahasto, ovat valitettavasti tuottaneet 
odotettua huonompia tuloksia; panee 
merkille, että Marguerite-rahastolla onkin 
tähän mennessä rahoitettu melko rajallinen 
määrä hankkeita, ja Euroopan 
energiatehokkuusrahasto toimii puolestaan 
siten, että se tarjoaa vastaavanlaiset tai 
vähemmän kannattavat rahoitusehdot 
tavanomaisten markkinoiden tarjoaman 
rahoituksen ehtoihin verrattuna; katsoo, 
että uusien rahoitusvälineiden 
käyttöönotossa on otettava huomioon 
nämä kokemukset, jotka eivät ole kaikilta 
osin myönteisiä;

2. panee merkille, että eräät 
energiamarkkinoilla nyt käytössä olevat 
rahoitusvälineet, kuten Euroopan 
energiatehokkuusrahasto ja Marguerite-
rahasto, ovat valitettavasti tuottaneet 
odotettua huonompia tuloksia; panee 
merkille, että Marguerite-rahastolla onkin 
tähän mennessä rahoitettu melko rajallinen 
määrä hankkeita, ja Euroopan 
energiatehokkuusrahasto toimii puolestaan 
siten, että se tarjoaa vastaavanlaiset tai 
vähemmän kannattavat rahoitusehdot 
tavanomaisten markkinoiden tarjoaman 
rahoituksen ehtoihin verrattuna; katsoo sen 
vuoksi, että lisäresursseja tulisi suunnata 
rahastoihin, jotta niitä voidaan soveltaa 
aiempaa suurempaan joukkoon 
edunsaajia ja jotta lopputuotteesta 
saadaan aiempaa kilpailukykyisempi;

Or. en

Tarkistus 8
Antonio Cancian

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pahoittelee, että vaikka 
energiatehokkuusrahaston katsotaan 
periaatteessa olevan rahoitusväline, 
komissio katsoo sen vastaavan 
tukivälinettä, eikä tällaisessa tapauksessa 
ole näin ollen mahdollisuutta turvautua 
rakennerahastoihin; korostaa kuitenkin 
tarvetta varmistaa, että tulevaisuudessa 
uudet rahoitusvälineet ovat 
rakennerahastojen ja muiden Euroopan 
unionin tarjoamien tukivälineiden 
mukaisia;

3. ottaa huomioon, että 
energiatehokkuusrahasto (EEEF) tarjoaa 
halukkaille vastaavanlaiset rahoitusehdot 
kuin tavanomaiset markkinat tarjoavat, 
elleivät ne ole huonommat kuin 
tavanomaisten markkinoiden tarjoamat 
ehdot; pahoittelee, että vaikka rahaston
katsotaan periaatteessa olevan 
rahoitusväline, komissio katsoo sen 
vastaavan tukivälinettä, eikä tällaisessa 
tapauksessa ole näin ollen mahdollisuutta 
turvautua rakennerahastoihin; korostaa 
kuitenkin tarvetta varmistaa, että 
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tulevaisuudessa uudet rahoitusvälineet ovat 
rakennerahastojen ja muiden Euroopan 
unionin tarjoamien tukivälineiden 
mukaisia;

Or. it

Tarkistus 9
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pahoittelee, että vaikka 
energiatehokkuusrahaston katsotaan 
periaatteessa olevan rahoitusväline, 
komissio katsoo sen vastaavan 
tukivälinettä, eikä tällaisessa tapauksessa 
ole näin ollen mahdollisuutta turvautua 
rakennerahastoihin; korostaa kuitenkin 
tarvetta varmistaa, että tulevaisuudessa 
uudet rahoitusvälineet ovat
rakennerahastojen ja muiden Euroopan 
unionin tarjoamien tukivälineiden 
mukaisia;

3. pahoittelee, että vaikka 
energiatehokkuusrahaston katsotaan 
periaatteessa olevan rahoitusväline, 
komissio katsoo sen vastaavan 
tukivälinettä, eikä tällaisessa tapauksessa 
ole näin ollen mahdollisuutta turvautua 
rakennerahastoihin; korostaa kuitenkin 
tarvetta varmistaa, että tulevaisuudessa 
tästä rahastosta tehdään uudistuva 
rahasto, joka tarjoaa todellisia 
mahdollisuuksia investoida suoraan tai 
välillisesti rahoituslaitosten kautta 
pienemmän mittakaavan 
energiatehokkuus- ja uusiutuvan 
energian hankkeisiin ja joka on 
rakennerahastojen ja muiden Euroopan 
unionin tarjoamien tukivälineiden
mukainen;

Or. en

Tarkistus 10
Evžen Tošenovský

Lausuntoluonnos
3 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pahoittelee, että vaikka 
energiatehokkuusrahaston katsotaan 
periaatteessa olevan rahoitusväline, 
komissio katsoo sen vastaavan 
tukivälinettä, eikä tällaisessa tapauksessa 
ole näin ollen mahdollisuutta turvautua 
rakennerahastoihin; korostaa kuitenkin 
tarvetta varmistaa, että tulevaisuudessa 
uudet rahoitusvälineet ovat 
rakennerahastojen ja muiden Euroopan 
unionin tarjoamien tukivälineiden 
mukaisia;

3. pahoittelee, että vaikka 
energiatehokkuusrahaston katsotaan 
periaatteessa olevan rahoitusväline, 
komissio katsoo sen vastaavan 
tukivälinettä, eikä tällaisessa tapauksessa 
ole näin ollen mahdollisuutta turvautua 
rakennerahastoihin;

Or. en

Tarkistus 11
Bendt Bendtsen

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. toteaa, että toimivat rahoitusvälineet 
energiatehokkuuden alalla tuottavat 
nopeasti tuloksia (mm. luovat 
työpaikkoja), sillä ne eivät vaadi samaa 
määrää byrokratian kuin eräät 
infrastruktuurihankkeet kuljetus- ja 
energia-alalla; 

Or. en

Tarkistus 12
Marian-Jean Marinescu

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että kaikista EU:n 
koordinoimista, ilmastonmuutokseen 
liittyvistä innovatiivista verotusmuodoista 
saatavat tulot olisi kohdennettava 
tutkimus- ja kehittämistoimiin ja toimiin, 
joilla pyritään vähentämään hiilipäästöjä, 
tehostamaan energiatehokkuutta ja 
kohentamaan EU:n energia-alan 
infrastruktuuria;

Or. en

Tarkistus 13
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. ottaen huomioon unionin poliittisten 
tavoitteiden toteuttamisen, erityisesti 
energiatehokkuuden lisäämisen, pyytää 
komissiota valmistelemaan ja 
esittelemään suosituksia ja suuntaviivoja 
koskien kaikkia eurooppalaisia rahastoja 
ja innovatiivisia rahoitusvälineitä, joita 
voidaan käyttää energiatehokkuuden 
lisäämiseen;

Or. ro

Tarkistus 14
Evžen Tošenovský

Lausuntoluonnos
4 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pitää tervetulleena pk-yrityksille 
annettavaa tukea, jota myönnetään 
COSME-ohjelman ja Horisontti 2020 
-ohjelman mukaisten sijoitusosuuksien ja 
velkainstrumenttien kautta; pitää kuitenkin 
aiheellisena pohtia mahdollisuutta nostaa 
lainatakuuvälineen (Loan Guarantee 
Facility) kynnysarvoa COSME-ohjelman 
yhteydessä (150 000 euroa), kun 
eurooppalaisten pk-yritysten todellisista 
luottotarpeista on saatu täsmällisempi 
arvio;

4. pitää tervetulleena pk-yrityksille 
annettavaa tukea, jota myönnetään 
COSME-ohjelman ja Horisontti 2020 
-ohjelman mukaisten sijoitusosuuksien ja 
velkainstrumenttien kautta;

Or. en

Tarkistus 15
Bendt Bendtsen

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pitää tervetulleena pk-yrityksille 
annettavaa tukea, jota myönnetään 
COSME-ohjelman ja Horisontti 2020 
-ohjelman mukaisten sijoitusosuuksien ja 
velkainstrumenttien kautta; pitää kuitenkin 
aiheellisena pohtia mahdollisuutta nostaa 
lainatakuuvälineen (Loan Guarantee 
Facility) kynnysarvoa COSME-ohjelman 
yhteydessä (150 000 euroa), kun 
eurooppalaisten pk-yritysten todellisista 
luottotarpeista on saatu täsmällisempi 
arvio;

4. pitää tervetulleena pk-yrityksille 
annettavaa tukea, jota myönnetään 
COSME-ohjelman ja Horisontti 2020 
-ohjelman mukaisten sijoitusosuuksien ja 
velkainstrumenttien kautta; pitää kuitenkin 
aiheellisena pohtia mahdollisuutta nostaa 
lainatakuuvälineen (Loan Guarantee 
Facility, LGF) kynnysarvoa COSME-
ohjelman yhteydessä (150 000 euroa), kun 
eurooppalaisten pk-yritysten todellisista 
luottotarpeista on saatu täsmällisempi 
arvio; katsoo, että kynnysarvon 
nostamisen ei tulisi tapahtua välineestä 
hyötyvien pk-yritysten määrän 
kustannuksella ja sen vuoksi pyytää 
lainatakuuvälineen kasvattamista;

Or. en
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Tarkistus 16
Peter Skinner

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pitää tervetulleena pk-yrityksille 
annettavaa tukea, jota myönnetään 
COSME-ohjelman ja Horisontti 2020 
-ohjelman mukaisten sijoitusosuuksien ja 
velkainstrumenttien kautta; pitää kuitenkin 
aiheellisena pohtia mahdollisuutta nostaa 
lainatakuuvälineen (Loan Guarantee 
Facility) kynnysarvoa COSME-ohjelman 
yhteydessä (150 000 euroa), kun 
eurooppalaisten pk-yritysten todellisista 
luottotarpeista on saatu täsmällisempi 
arvio;

4. katsoo, että tulisi lisätä tukea, jota pk-
yrityksille myönnetään COSME-ohjelman 
ja Horisontti 2020 -ohjelman mukaisten 
sijoitusosuuksien ja velkainstrumenttien 
kautta; pitää kuitenkin aiheellisena pohtia 
mahdollisuutta nostaa lainatakuuvälineen 
(Loan Guarantee Facility) kynnysarvoa 
COSME-ohjelman yhteydessä 
(150 000 euroa), kun eurooppalaisten pk-
yritysten todellisista luottotarpeista on 
saatu täsmällisempi arvio;

Or. en

Tarkistus 17
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pitää tervetulleena pk-yrityksille 
annettavaa tukea, jota myönnetään 
COSME-ohjelman ja Horisontti 2020 
-ohjelman mukaisten sijoitusosuuksien ja 
velkainstrumenttien kautta; pitää kuitenkin 
aiheellisena pohtia mahdollisuutta nostaa 
lainatakuuvälineen (Loan Guarantee 
Facility) kynnysarvoa COSME-ohjelman 
yhteydessä (150 000 euroa), kun 
eurooppalaisten pk-yritysten todellisista 
luottotarpeista on saatu täsmällisempi 
arvio;

4. pitää tervetulleena pk-yrityksille 
annettavaa tukea, jota myönnetään 
COSME-ohjelman ja Horisontti 2020 
-ohjelman mukaisten sijoitusosuuksien ja 
velkainstrumenttien kautta; pitää kuitenkin 
aiheellisena pohtia mahdollisuutta nostaa 
lainatakuuvälineen (Loan Guarantee 
Facility) kynnysarvoa COSME-ohjelman 
yhteydessä (150 000 euroa), kun 
eurooppalaisten pk-yritysten todellisista 
luottotarpeista on saatu täsmällisempi 
arvio, sekä mahdollisuutta lisätä 
välineeseen osoitettavaa rahoitusta;
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Or. en

Tarkistus 18
Bendt Bendtsen

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. katsoo, että komission tulisi tutkia 
keinoja parantaa eurooppalaisia 
markkinoita oman pääoman luonteisille 
sijoituksille, erityisesti välirahoitusta 
ajatellen; kehottaa komissiota tutkimaan, 
kuinka Euroopan investointirahaston 
(EIR) kasvua edistävää mezzanine-
välinettä (Mezzanine Facility for Growth)
voidaan vahvistaa ja kuinka voidaan 
tarkastella uusia välirahoitustuotteita 
kuten välirahoituslainatakuu; suosittaa 
lisäksi, että rahoitusvälineitä koskevaa 
tietoa ja analyyseja tarjotaan saataville 
esteiden vähentämiseksi 
rahoituksenvälittäjiltä, jotka voivat olla 
halukkaita tutkimaan 
välipääomarahoituksen lainamarkkinoita 
EU:ssa; 

Or. en

Tarkistus 19
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. pitää myönteisinä toimia, joilla pyritään 
myöntämään takuita hankkeiden 
alullepanijoille näiden 
luotonsaantimahdollisuuksien 

5. pitää myönteisinä toimia, joilla pyritään 
myöntämään takuita hankkeiden 
alullepanijoille näiden 
luotonsaantimahdollisuuksien 
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helpottamiseksi 
riskinjakorahoitusvälineeseen sisältyvän 
suunnitelman mukaisesti;

helpottamiseksi 
riskinjakorahoitusvälineeseen sisältyvän 
suunnitelman mukaisesti; tukee 
Horisontti 2020 -rahoitusvälineen varojen 
suuren osan kohdentamista pk-yrityksille 
pienten yritysten tutkimus- ja 
innovaatiovälineen (Facility for Research 
and Innovation by Small Businesses 
Enterprises in Europe) kautta, kuten 
RSFF-asiantuntijaraportissa suositellaan. 

Or. en

Tarkistus 20
Peter Skinner

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. tukee toteutettuja toimia tutkimuksen ja 
innovaatioon kannustamiseksi pk-yritysten 
keskuudessa Horisontti 2020 -ohjelman 
yhteydessä; panee lisäksi merkille, että 
riskipääomarahoitus ei ole ainoa keino 
tämän tavoitteen saavuttamiseksi; kehottaa
näin ollen komissiota ja muita 
sidosryhmiä arvioimaan, minkälaisia 
mahdollisia vaikutuksia on järjestelmällä, 
jossa pk-yritykset tekevät sopimuksia 
sellaisten tekniikoiden kehittämisestä, 
joita Euroopan unionin toimielimet 
osoittavat tarvitsevansa, jotta EU:n 
varoilla rahoitetaan toimielimille 
tosiasiallisesti hyödyllisiä tekniikoita;

6. tukee toteutettuja toimia tutkimuksen ja 
innovaatioon kannustamiseksi pk-yritysten 
keskuudessa Horisontti 2020 -ohjelman 
yhteydessä; panee lisäksi merkille, että 
riskipääomarahoitus ei ole ainoa keino 
tämän tavoitteen saavuttamiseksi; kun 
otetaan huomioon riskipääomaa koskeva 
toimintasuunnitelma [SEC(1998) 552], 
komission tavoitteena tulisi kuitenkin olla 
tällaiseen rahoitukseen kannustaminen; 
katsoo myös, että palaamista 
riskipääomarahoituksen 
vertailuanalyysiin ja sen saatavuutta tulisi 
harkita;

Or. en

Tarkistus 21
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. tukee toteutettuja toimia tutkimuksen ja 
innovaatioon kannustamiseksi pk-yritysten 
keskuudessa Horisontti 2020 -ohjelman 
yhteydessä; panee lisäksi merkille, että 
riskipääomarahoitus ei ole ainoa keino 
tämän tavoitteen saavuttamiseksi; kehottaa 
näin ollen komissiota ja muita sidosryhmiä 
arvioimaan, minkälaisia mahdollisia 
vaikutuksia on järjestelmällä, jossa pk-
yritykset tekevät sopimuksia sellaisten 
tekniikoiden kehittämisestä, joita 
Euroopan unionin toimielimet osoittavat 
tarvitsevansa, jotta EU:n varoilla 
rahoitetaan toimielimille tosiasiallisesti 
hyödyllisiä tekniikoita;

6. tukee toteutettuja toimia tutkimuksen ja 
innovaatioon kannustamiseksi pk-yritysten 
keskuudessa Horisontti 2020 -ohjelman 
yhteydessä; panee lisäksi merkille, että 
riskipääomarahoitus ei ole ainoa keino 
tämän tavoitteen saavuttamiseksi; kehottaa 
näin ollen komissiota ja muita sidosryhmiä 
arvioimaan, minkälaisia mahdollisia 
vaikutuksia on järjestelmällä, jossa pk-
yritykset tekevät sopimuksia sellaisten 
avointen tekniikoiden kehittämisestä, joita 
toimielimet Euroopassa ja jäsenvaltioissa
osoittavat tarvitsevansa, jotta EU:n varoilla 
rahoitetaan toimielimille tosiasiallisesti 
hyödyllisiä tekniikoita, jotka ovat myös 
myöhemmin helposti käytettävissä ja 
hyödynnettävissä innovointiin; tukee tässä 
yhteydessä Horisontti 2020 -ohjelman 
varojen merkittävän osan kohdentamista 
pk-yrityksille tarkoitetun tukivälineen 
toteuttamiseen;

Or. en

Tarkistus 22
Marian-Jean Marinescu

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. katsoo, että innovatiivisia 
rahoitusvälineitä tulisi käyttää yksityisen 
ja julkisen sektorin kumppanuuksien 
tukemiseen ja että ne tulisi nähdä 
vaihtoehtona pelkille julkisille menoille, 
kun vivutetaan rahastoja ja puututaan 
markkinoiden toiminnan 
riittämättömyyteen;
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Or. en

Tarkistus 23
Peter Skinner

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. katsoo, että nämä rahoitusvälineet on 
aktivoitava, jotta voidaan toteuttaa sellaisia 
hankkeita, jotka ovat unionin älykkään ja 
osallistavan kasvun strategian tavoitteiden 
mukaisia; kehottaa näin ollen komissiota ja 
erityisesti Euroopan investointipankkia 
sekä kaikkia suoraan tai epäsuoraan 
asiaan osallisia elimiä tukemaan 
huomattavasti nykyistä aktiivisemmin 
näiden hankkeiden alullepanijoita, 
etenkin hankkeiden alkuvaiheessa;

7. katsoo, että nämä rahoitusvälineet on 
aktivoitava, jotta voidaan toteuttaa sellaisia 
hankkeita, jotka ovat unionin älykkään ja 
osallistavan kasvun strategian tavoitteiden 
mukaisia; kehottaa näin ollen komissiota ja 
erityisesti Euroopan investointipankkia 
tukemaan näitä hankkeita koko niiden 
elinkaaren ajan ja arvioimaan niitä 
jatkuvasti varojen tehokkaan käytön 
varmistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 24
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. katsoo, että nämä rahoitusvälineet on 
aktivoitava, jotta voidaan toteuttaa sellaisia 
hankkeita, jotka ovat unionin älykkään ja 
osallistavan kasvun strategian tavoitteiden 
mukaisia; kehottaa näin ollen komissiota ja 
erityisesti Euroopan investointipankkia 
sekä kaikkia suoraan tai epäsuoraan asiaan 
osallisia elimiä tukemaan huomattavasti 
nykyistä aktiivisemmin näiden hankkeiden 
alullepanijoita, etenkin hankkeiden 

7. katsoo, että nämä rahoitusvälineet on 
aktivoitava, jotta voidaan toteuttaa sellaisia 
hankkeita, jotka ovat unionin älykkään ja 
osallistavan kasvun strategian tavoitteiden 
mukaisia ja jotka perustuvat yhteistyöhön 
ja yhteiseen osallistumiseen; kehottaa näin 
ollen komissiota ja erityisesti Euroopan 
investointipankkia sekä kaikkia suoraan tai 
epäsuoraan asiaan osallisia elimiä 
tukemaan huomattavasti nykyistä 
aktiivisemmin näiden hankkeiden 
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alkuvaiheessa; alullepanijoita, etenkin hankkeiden 
alkuvaiheissa;

Or. en

Tarkistus 25
Antonio Cancian

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. katsoo, että nämä rahoitusvälineet on 
aktivoitava, jotta voidaan toteuttaa sellaisia 
hankkeita, jotka ovat unionin älykkään ja 
osallistavan kasvun strategian tavoitteiden 
mukaisia; kehottaa näin ollen komissiota ja 
erityisesti Euroopan investointipankkia 
sekä kaikkia suoraan tai epäsuoraan asiaan 
osallisia elimiä tukemaan huomattavasti 
nykyistä aktiivisemmin näiden hankkeiden 
alullepanijoita, etenkin hankkeiden 
alkuvaiheessa;

7. katsoo, että nämä rahoitusvälineet on 
aktivoitava, jotta voidaan toteuttaa sellaisia 
hankkeita, jotka ovat unionin älykkään ja 
osallistavan kasvun strategian tavoitteiden 
mukaisia; kehottaa näin ollen komissiota ja 
erityisesti Euroopan investointipankkia 
sekä kaikkia suoraan tai epäsuoraan asiaan 
osallisia elimiä tukemaan huomattavasti 
nykyistä aktiivisemmin näiden hankkeiden 
alullepanijoita, etenkin hankkeiden 
alkuvaiheessa, ja tämän vuoksi 
menestyksekkäistä kokemuksista, kuten 
ELENA-rahoitusvälineestä, on otettava 
esimerkkiä ja vahvistettava sitä;

Or. it

Tarkistus 26
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. panee kuitenkin merkille, että 
monissa tapauksissa julkisen ja yksityisen 
sektorin yhteistyösopimukset kärsivät 
riittämättömästä avoimuudesta, kun 
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julkisen investoinnin ja sen todellisen 
toteutumisen välinen aika on 
kohtuuttoman pitkä; vaatii parempia 
keinoja jatkuvasti ja avoimesti arvioida 
julkisten varojen käyttöä julkisen ja 
yksityisen sektorin yhteistyösopimuksiin, 
jotta etupäässä yhteiskunnan, joka 
rahoittaa hankkeet, sekä muiden asiasta 
kiinnostuneiden kolmansien osapuolten, 
kuten tutkijoiden, on mahdollista 
suorittaa valvontaa;

Or. en

Tarkistus 27
Antonio Cancian

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. luottaa siihen, että rahoitusvälineiden 
entistä tehokkaammalla käytöllä on hyvin 
myönteinen vaikutus Euroopan talouteen, 
mutta katsoo, että niiden käyttö rajoitetaan 
valitettavasti lyhyellä ja keskipitkällä 
aikavälillä tuottaviin hankkeisiin; pelkää,
ettei sellaisia hankkeita, jotka ovat niin 
ikään tärkeitä unionin älykkään ja 
osallistavan kasvun strategian tavoitteiden 
saavuttamisessa, ei voida toteuttaa, koska 
niitä pidetään sijoittajille liian riskialttiina 
ja koska julkinen rahoitus puuttuu;

9. luottaa siihen, että rahoitusvälineiden 
entistä tehokkaammalla käytöllä on hyvin 
myönteinen vaikutus Euroopan talouteen, 
mutta katsoo, että niiden käyttö rajoitetaan 
valitettavasti lyhyellä ja keskipitkällä 
aikavälillä tuottaviin hankkeisiin; pelkää, 
ettei sellaisia hankkeita, jotka ovat niin 
ikään tärkeitä unionin älykkään ja 
osallistavan kasvun strategian tavoitteiden 
saavuttamisessa, ei voida toteuttaa, koska 
niitä pidetään sijoittajille liian riskialttiina 
ja koska julkinen rahoitus puuttuu;
korostaa, että rahoitusvälineet voivat 
vauhdittaa yksityisen pääoman käyttöä, 
koska siten voidaan luoda 
riskinjakovälineitä ja vähentää riskien 
havaitsemista sijoittajien keskuudessa;

Or. it

Tarkistus 28
Claude Turmes
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. luottaa siihen, että rahoitusvälineiden 
entistä tehokkaammalla käytöllä on hyvin 
myönteinen vaikutus Euroopan talouteen, 
mutta katsoo, että niiden käyttö rajoitetaan 
valitettavasti lyhyellä ja keskipitkällä 
aikavälillä tuottaviin hankkeisiin; pelkää, 
ettei sellaisia hankkeita, jotka ovat niin 
ikään tärkeitä unionin älykkään ja 
osallistavan kasvun strategian tavoitteiden 
saavuttamisessa, ei voida toteuttaa, koska 
niitä pidetään sijoittajille liian riskialttiina 
ja koska julkinen rahoitus puuttuu;

9. luottaa siihen, että rahoitusvälineiden 
entistä tehokkaammalla käytöllä on hyvin 
myönteinen vaikutus Euroopan talouteen, 
mutta katsoo, että niiden käyttö rajoitetaan 
valitettavasti lyhyellä ja keskipitkällä 
aikavälillä tuottaviin hankkeisiin; pelkää, 
ettei sellaisia hankkeita, jotka ovat niin 
ikään tärkeitä unionin älykkään ja 
osallistavan kasvun pitkän aikavälin
strategian tavoitteiden saavuttamisessa, ei 
voida toteuttaa, koska niitä pidetään 
sijoittajille liian riskialttiina ja koska 
julkinen rahoitus puuttuu; korostaa tässä 
yhteydessä tarvetta asettaa etusijalle 
innovatiivisemmat hankkeet, jotka 
edistävät unionin pitkän aikavälin 
poliittisia tavoitteita mutta joissa uuden ja 
kestävämmän teknologian käyttöönotto 
luo suuremman riskiprofiilin;

Or. en

Tarkistus 29
Peter Skinner

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. luottaa siihen, että rahoitusvälineiden 
entistä tehokkaammalla käytöllä on hyvin 
myönteinen vaikutus Euroopan talouteen, 
mutta katsoo, että niiden käyttö rajoitetaan 
valitettavasti lyhyellä ja keskipitkällä 
aikavälillä tuottaviin hankkeisiin; pelkää, 
ettei sellaisia hankkeita, jotka ovat niin 
ikään tärkeitä unionin älykkään ja 
osallistavan kasvun strategian tavoitteiden 

9. luottaa siihen, että rahoitusvälineiden 
entistä tehokkaammalla käytöllä on hyvin 
myönteinen vaikutus Euroopan unionissa, 
mutta katsoo, että niiden käyttö rajoitetaan 
valitettavasti lyhyellä ja keskipitkällä 
aikavälillä tuottaviin hankkeisiin; pelkää, 
ettei sellaisia hankkeita, jotka ovat niin 
ikään tärkeitä unionin älykkään ja 
osallistavan kasvun strategian tavoitteiden 
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saavuttamisessa, ei voida toteuttaa, koska 
niitä pidetään sijoittajille liian riskialttiina 
ja koska julkinen rahoitus puuttuu;

saavuttamisessa, ei voida toteuttaa, koska 
niitä pidetään sijoittajille liian riskialttiina 
ja koska julkinen rahoitus puuttuu;

Or. en

Tarkistus 30
Marian-Jean Marinescu

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. suhtautuu myönteisesti ylikansallisiin 
eurooppalaisiin joukkovelkakirjoihin ja 
katsoo, että yhteisvastuullisen 
lähestymistavan myötä nämä välineet 
mahdollistavat EU:n ensisijaisten 
infrastruktuurihankkeiden rahoittamisen, 
energia-alan infrastruktuuri mukaan 
lukien;

Or. en

Tarkistus 31
Evžen Tošenovský

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. kehottaa näin ollen toteuttamaan 
pikaisesti aloitteen 
joukkovelkakirjalainoista hankkeiden 
rahoittamiseksi (hankejoukkolainat) ja 
arvioimaan huolellisesti mahdollisuutta 
uudesta aloitteesta infrastruktuureja 
varten tarkoitettujen eurooppalaisten 
joukkovelkakirjojen liikkeellelaskusta 
niin, että Euroopan unioni osallistuu 
suoraan yhteistä etua koskevien 
infrastruktuurihankkeiden pääomaan: 

10. kehottaa näin ollen toteuttamaan 
aloitteen joukkovelkakirjalainoista 
hankkeiden rahoittamiseksi 
(hankejoukkolainat) vain, jos
pilottivaiheen jälkeen tehty riippumaton 
analyysi ja arviointi osoittavat aloitteen 
tehokkuuden suhteessa sen alkuperäisiin 
tavoitteisiin; mikäli arviointi ja analyysi 
osoittavat, että pilottivaihe on 
epäonnistunut, aloitetta ei tulisi jatkaa;
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näin saadaan suurta eurooppalaista 
lisäarvoa unionin laskiessa julkisesti 
liikkeelle hankejoukkolainoja;

Or. en

Tarkistus 32
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. kehottaa näin ollen toteuttamaan 
pikaisesti aloitteen 
joukkovelkakirjalainoista hankkeiden 
rahoittamiseksi (hankejoukkolainat) ja 
arvioimaan huolellisesti mahdollisuutta 
uudesta aloitteesta infrastruktuureja varten 
tarkoitettujen eurooppalaisten 
joukkovelkakirjojen liikkeellelaskusta niin, 
että Euroopan unioni osallistuu suoraan 
yhteistä etua koskevien 
infrastruktuurihankkeiden pääomaan: näin 
saadaan suurta eurooppalaista lisäarvoa 
unionin laskiessa julkisesti liikkeelle 
hankejoukkolainoja;

10. kehottaa näin ollen toteuttamaan 
pikaisesti aloitteen 
joukkovelkakirjalainoista hankkeiden 
rahoittamiseksi (hankejoukkolainat) ja 
arvioimaan huolellisesti mahdollisuutta 
uudesta aloitteesta infrastruktuureja varten 
tarkoitettujen eurooppalaisten 
joukkovelkakirjojen liikkeellelaskusta niin, 
että Euroopan unioni osallistuu suoraan 
yhteistä etua koskevien 
infrastruktuurihankkeiden pääomaan: näin 
saadaan suurta eurooppalaista lisäarvoa 
unionin laskiessa julkisesti liikkeelle 
hankejoukkolainoja; panee tässä 
yhteydessä merkille, että EU 2020 -
kumppanuussopimuksen yhteydessä 
toteutettavalla hankejoukkolainoja 
koskevalla aloitteella on tarkoitus luoda 
selkeä hankkeiden tukikelpoisuutta 
koskeva kehys, jota valvotaan tehostetusti 
ja demokraattisesti, jotta voidaan toteuttaa 
EU:n sosiaalisten, ilmastollisten ja 
ympäristöllisten tavoitteiden mukaisia 
kestäviä ja vastasyklisiä 
investointiohjelmia. Aloite toimii samalla 
katalysaattorina yksityisen pääoman 
houkuttelemiseksi pitkän aikavälin 
hankkeisiin; kehottaa laajentamaan 
aloitetta hankejoukkolainoista muillekin 
aloille, erityisesti uudistuvaan energiaan 
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ja rakennusten kunnostukseen;

Or. en

Tarkistus 33
Antonio Cancian

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. kehottaa näin ollen toteuttamaan 
pikaisesti aloitteen 
joukkovelkakirjalainoista hankkeiden 
rahoittamiseksi (hankejoukkolainat) ja 
arvioimaan huolellisesti mahdollisuutta 
uudesta aloitteesta infrastruktuureja varten 
tarkoitettujen eurooppalaisten 
joukkovelkakirjojen liikkeellelaskusta niin, 
että Euroopan unioni osallistuu suoraan 
yhteistä etua koskevien 
infrastruktuurihankkeiden pääomaan: näin 
saadaan suurta eurooppalaista lisäarvoa 
unionin laskiessa julkisesti liikkeelle 
hankejoukkolainoja;

10. kehottaa näin ollen toteuttamaan 
pikaisesti aloitteen 
joukkovelkakirjalainoista hankkeiden 
rahoittamiseksi (hankejoukkolainat) ja 
arvioimaan huolellisesti mahdollisuutta 
uudesta erillisestä aloitteesta
infrastruktuureja varten tarkoitettujen 
eurooppalaisten joukkovelkakirjojen 
liikkeellelaskusta niin, että Euroopan 
unioni osallistuu suoraan yhteistä etua 
koskevien infrastruktuurihankkeiden 
pääomaan: näin saadaan suurta 
eurooppalaista lisäarvoa unionin laskiessa 
julkisesti liikkeelle hankejoukkolainoja;

Or. it

Tarkistus 34
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
11 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

11. katsoo, että osallistumalla yksin tai 
yhdessä jäsenvaltioiden kanssa suoraan 
infrastruktuurihankkeiden pääomaan 
(tällaisiin hankkeisiin liittyy investointien 
pitkän aikavälin kannattavuus) Euroopan 
unioni antaisi vahvan signaalin julkisille ja 

11. katsoo, että osallistumalla yksin tai 
yhdessä jäsenvaltioiden kanssa suoraan 
infrastruktuurihankkeiden pääomaan 
(tällaisiin hankkeisiin liittyy investointien 
pitkän aikavälin kannattavuus) Euroopan 
unioni antaisi vahvan signaalin julkisille ja 
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yksityisille rahoittajille sekä 
rahoitusmarkkinoille; katsoo, että EU:n 
osuudet sijoittajana tarjoaisivat takeen 
hankkeen toteuttamiselle ja saisivat aikaan 
vahvan katalyyttisen vaikutuksen ja yhtä 
voimakkaan vipuvaikutuksen.

yksityisille rahoittajille sekä 
rahoitusmarkkinoille; katsoo, että EU:n 
osuudet sijoittajana takaisivat 
yhtenäisyyden unionin pitkän aikavälin 
poliittisissa tavoitteissa ja tarjoaisivat 
takeen hankkeen toteuttamiselle ja saisivat 
aikaan vahvan katalyyttisen vaikutuksen ja 
yhtä voimakkaan vipuvaikutuksen.

Or. en

Tarkistus 35
Krišjānis Kariņš

Lausuntoluonnos
11 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

11 a. kehottaa päättämään yhtäläisistä 
ehdoista tukikelpoisille kustannuksille, 
tarkastuksille ja valvonnalle; katsoo, että 
määrittelemällä selkeästi jäsenvaltioiden 
vastuu näiden rahoitusvälineiden 
toteuttamisessa ja hallinnoimisessa 
voidaan toimintaa tehostaa;

Or. lv


