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LYHYET PERUSTELUT

Eurooppa 2020 -hankejoukkolainoja koskeva aloite on tarkoitus käynnistää vuosina 
2012-2013 toteutettavana pilottihankkeena ja sen tarkoituksena on lisätä yksityissektorin 
osallistumista liikenne- ja energia-alalla sekä tieto- ja viestintätekniikan ja 
laajakaistaverkkojen alalla tehtävien infrastruktuuritoimien rahoittamiseen. EU:n jäsenvaltiot 
investoivat toistaiseksi 0,5 –2 prosenttia bruttokansantuotteestaan infrastruktuuritoimiin1. 
Vastedes rahoitukseen on tarkoitus osallistuttaa yksityiset investoijat julkisen ja yksityisen 
sektorin välisten kumppanuuksien avulla. Eurooppa 2020 -hankejoukkolainoja koskevalla 
aloitteella täydennetään olemassa olevia rahoituslähteitä.

Yleisiä huomioita

Hankejoukkolainojen rahoitus testiajanjaksolla 2012–2013 taataan ja sille vahvistetaan 
enimmäismäärä kohdentamalla uudelleen budjettikohdasta 06 03 03 (Euroopan laajuiset 
liikenneverkot) enintään 200 miljoonaa euroa ja budjettikohdasta 32 03 02 (Euroopan 
laajuiset energiaverkot) enintään 10 miljoonaa euroa TEN-E-hankkeisiin sekä 
budjettikohdasta 09 03 01 (kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelma) enintään 20 miljoonaa 
euroa tieto- ja viestintätekniikka- ja laajakaistahankkeisiin.

EIP valitsee 5–14 erilaista hanketta ja tämä valinta toimii TEN- ja CIP-suuntaviivojen 
vahvistamisen perustana.  Markkinoiden vääristymistä ja puolittaisia tukia on tällöin 
vältettävä. Pilottivaiheen tavoitteena on markkinoiden testaus ja täytäntöönpanon arviointi. 
EIP:n komissiolle ja Euroopan parlamentille antamat ensimmäiset kertomukset 
hankejoukkolainojen käytöstä ja markkinoiden hyväksynnästä saaduista kokemuksista ovat 
siksi tärkeitä. EIP on toimielinten välisen sopimuksen mukaisesti velvollinen antamaan
komissiolle kertomuksen. Komission on välitettävä nämä vuotuiset kertomukset edelleen 
neuvostolle ja Euroopan parlamentille. Enintään 230 miljoonan euron käyttö voi toimia 
katalysaattorina infrastruktuuritoimien toteuttamiselle ja sen kerrannaisvaikutus voi olla 
15-20 euroa kutakin EU-varoista käytettyä euroa kohti.

EIP:n on kuitenkin varmistettava, että rahoitetaan tosiaankin vain niitä hankkeita, jotka 
todella tarvitsevat rahoitusta.  Tällöin on valittava hankkeita, jotka eivät itsessään ole 
kaupallisesti kannattavia ja jotka siksi tarvitsevat rahoitusta, jotta ne voitaisiin ylipäänsä 
panna täytäntöön. Siksi on kritisoitava sitä, että pilottivaiheessa on määrä yhteisrahoittaa 
joukkolainoilla ainoastaan jo päätökseen saatettuja hankkeita, joihin tarvitaan lisärahoitusta, 
tai hankkeita, jotka jo on tarkoitus aloittaa, sillä näille hankkeille oli laadittu kauaskantoinen 
rahoitussuunnitelma jo ennen hankejoukkolainoja koskevan aloitteen voimaantuloa.

                                               
1 EIP Papers Volume 13/1 (2008).
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Hankejoukkolainoja käytetään seuraavasti:

Osakkeet

Etuoikeutettu

saatava

(hankejoukkolaina)

Hankeobligaatio
Enintään 20 % 

liikkeellelasketuista 
joukkolainoista

Hankejoukkolaina-
investoija
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TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa 
sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Sen vuoksi ehdotetaan, että 
käynnistettäisiin Eurooppa 2020 -
hankejoukkolainoja koskevan aloitteen 
pilottivaihe nykyisen rahoituskehyksen 
aikana, jotta voitaisiin yleisemmin kehittää 
rahoituksen saantia vieraan pääoman 
markkinoilta infrastruktuurialalla ja 
lisätä liikennehankkeiden käytettävissä 
nykyisin olevien rahoitusvälineiden 
määrää.

(14) Sen vuoksi ehdotetaan, että 
käynnistettäisiin Eurooppa 2020 
-hankejoukkolainoja koskevan aloitteen 
pilottivaihe nykyisen rahoituskehyksen 
aikana, jotta voidaan todeta tuottavatko, ja 
missä määrin tällaiset riskien jakamiseen 
tarkoitetut rahoitusvälineet tuottavat 
lisähyötyä infrastruktuurirahoituksen 
alalla.

Or. de

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Jotta Eurooppa 2020 
-hankejoukkolainoja koskevan aloitteen 
pilottivaihe voitaisiin käynnistää, päätöstä 
N:o 1639/2006/EY ja asetusta 
(EY) N:o 680/2007 olisi muutettava. 
Pilottivaiheen tavoitteena on tukea 
infrastruktuurihankkeita, joilla on 
kaupallista potentiaalia, liikenteen, 
energian sekä tieto- ja viestintätekniikan 
aloilla. Vuoden 2013 jälkeen aloitetta 
voidaan laajentaa muillekin aloille.

(15) Jotta Eurooppa 2020 
-hankejoukkolainoja koskevan aloitteen 
pilottivaihe voitaisiin käynnistää, päätöstä 
N:o 1639/2006/EY ja asetusta 
(EY) N:o 680/2007 olisi muutettava. 
Pilottivaiheen tavoitteena on tukea 
infrastruktuurihankkeita, joilla on 
kaupallista potentiaalia, liikenteen, 
energian sekä tieto- ja viestintätekniikan 
aloilla.
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Or. de

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Kun otetaan huomioon EIP:n 
pitkäaikainen kokemus, toiminta 
infrastruktuurihankkeiden keskeisenä 
rahoittajana ja luonne perussopimuksella 
luotuna EU:n rahoituselimenä, komission 
olisi saatava EIP mukaan tämän 
pilottivaiheen toteuttamiseen. Yhteistyötä, 
myös riskinjakoa ja EIP:lle maksettavaa 
palkkiota, koskevat erityisehdot olisi 
vahvistettava komission ja EIP:n välisessä 
sopimuksessa.

(16) Kun otetaan huomioon EIP:n 
pitkäaikainen kokemus, toiminta 
infrastruktuurihankkeiden keskeisenä 
rahoittajana ja luonne perussopimuksella 
luotuna EU:n rahoituselimenä, komission 
olisi saatava EIP mukaan tämän 
pilottivaiheen toteuttamiseen. Yhteistyötä, 
myös riskinjakoa ja EIP:lle maksettavaa 
palkkiota, koskevat erityisehdot olisi 
vahvistettava komission ja EIP:n välisessä 
sopimuksessa, ja niiden olisi oltava 
yleisistä säännöistä yhteisön 
rahoitustuelle Euroopan laajuisten 
liikenne- ja energiaverkkojen alalla 
20 päivänä kesäkuuta 2007 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 680/20071 6 artiklan 
1 kohdan d alakohdassa ja liitteessä 
vahvistettujen lainavakuusvälineen 
käyttöönottoa koskevien sääntöjen 
mukaisia.  Komission olisi viipymättä 
ilmoitettava sopimustekstistä Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.
____________
1EUVL L 162, 22.6.2007, s. 1. 

Or. de
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Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Eurooppa 2020 -hankejoukkolainoja 
koskevan aloitteen pilottivaihe olisi 
käynnistettävä ehdotetun Verkkojen 
Eurooppa -välineen valmistelemiseksi.
Pilottivaiheella tasoitetaan tietä riskien 
jakamiseen tarkoitetulle Verkkojen 
Eurooppa -välineen rahoitusvälineelle.

(17) Eurooppa 2020 -hankejoukkolainoja 
koskevan aloitteen pilottivaihe ei estä 
soveltamasta vuoden 2013 jälkeistä 
unionin monivuotista rahoituskehystä 
koskevaa päätöstä eikä etenkään 
Verkkojen Eurooppa -välineen 
perustamista koskevaa komission 
ehdotusta. Pilottihanke olisi siksi
käynnistettävä, jotta voidaan testata, voiko 
tämä riskien jakamiseen tarkoitettu 
ehdotetun Verkkojen Eurooppa -välineen
rahoitusväline tuottaa lisäarvoa. Päätös 
Eurooppa 2020 -hankejoukkolainoja 
koskevan aloitteen jatkamisesta 
pilottihankeen päätyttyä tehdään vasta 
kun pilottihankkeesta on tehty 
riippumaton arvio. Komission olisi 
tarjottava mahdollisuus luopua 
aloitteesta, jos markkinoille saattaminen 
ei vastaa odotuksia tai jos saataville tulee 
riittävästi vaihtoehtoisia pitkän aikavälin 
vieraan pääoman rahoituksen lähteitä. 

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – a alakohta
Päätös N:o 1639/2006/EY
31 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vaihtoehtoisesti unioni voi myöntää 
EIP:lle rahoitustukea EIP:n omista 
varoistaan 2 a–2 d kohdassa tarkoitetun 
hankejoukkolainojen riskinjakovälineen 
kautta myöntämiä lainoja tai takauksia 

Vaihtoehtoisesti unioni voi myöntää 
EIP:lle pilottivaiheen aikana vuosina 2012 
ja 2013 rahoitustukea EIP:n omista 
varoistaan 2 a–2 d kohdassa tarkoitetun 
hankejoukkolainojen riskinjakovälineen 
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koskeviin varauksiin ja kohdennettaviin 
pääomiin.

kautta myöntämiä lainoja tai takauksia 
koskeviin varauksiin ja kohdennettaviin 
pääomiin.

Or. de

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – b alakohta
Päätös N:o 1639/2006/EY
31 artikla – 2 a kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) sitä käytetään edistämään 
suboptimaalisia investointeja, joille ei 
saada riittävästi rahoitusta markkinoilta;

Or. de

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – b alakohta
Päätös N:o 1639/2006/EY
31 artikla – 2 a kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c b) se ei korvaa jäsenvaltioilta tai 
yksityisiltä sijoittajilta saatavaa 
rahoitusta;

Or. de
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Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – b alakohta
Päätös N:o 1639/2006/EY
31 artikla – 2 a kohta – c c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c c) se ei vääristä kilpailua EU:n 
sisämarkkinoilla;

Or. de

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – b alakohta
Päätös N:o 1639/2006/EY
31 artikla – 2 a kohta – c d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c d) sitä käytetään vain hankkeisiin, jotka 
tuottavat unionille lisäarvoa, toisin 
sanoen hankkeita toteutetaan EU:n 
tasolla vain, kun se on perusteltua 
hankkeiden täytäntöönpanon laajuuden 
ja vaikutusten vuoksi ja kun hankkeiden 
tavoitteet voidaan saavuttaa paremmin 
unionin tasolla kuin kansallisella tasolla.

Or. de

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – b alakohta
Päätös N:o 1639/2006/EY
31 artikla – 2 b kohta

Komission teksti Tarkistus

2 b. Unionin rahoitusriski 
hankejoukkolainojen riskinjakovälineen

2 b. Unionin rahoitusriski 
hankejoukkolainojen riskinjakovälineen 
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osalta, hallinnolliset maksut ja muut 
tukikelpoiset kustannukset mukaan lukien, 
rajoittuu tiukasti unionin rahoitusosuuteen, 
joka osoitetaan hankejoukkolainojen 
riskinjakovälineeseen, eikä unionin 
yleiseen talousarvioon voi kohdistua muita 
vastuuvaateita. Muut riskit jäävät kaikkien 
toimien osalta EIP:n vastuulle.

osalta, hallinnolliset maksut ja muut 
tukikelpoiset kustannukset mukaan lukien, 
rajoittuu tiukasti unionin rahoitusosuuteen, 
joka osoitetaan hankejoukkolainojen 
riskinjakovälineeseen, eikä unionin 
yleiseen talousarvioon voi kohdistua muita 
vastuuvaateita. Muut riskit jäävät kaikkien 
toimien osalta EIP:n vastuulle. Sääntöjen 
tarkka sanamuoto vahvistetaan asetuksen 
(EY) N:o 680/2007 6 artiklan 1 kohdan 
d alakohdassa ja liitteessä olevien 
lainavakuusvälineen käyttöönottoa 
koskevien sääntöjen mukaisesti. 
Komissio ilmoittaa sopimustekstistä 
viipymättä Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle 1 alakohdan mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – b alakohta
Päätös N:o 1639/2006/EY
31 artikla – 2 c kohta

Komission teksti Tarkistus

2 c. Hankejoukkolainojen 
riskinjakovälineen yksityiskohtaisemmat 
täytäntöönpanoehdot, myös sen seuranta ja 
valvonta, vahvistetaan komission ja EIP:n 
välisessä delegointisopimuksessa.

2 c. Hankejoukkolainojen 
riskinjakovälineen yksityiskohtaisemmat 
täytäntöönpanoehdot, myös sen seuranta ja 
valvonta, vahvistetaan komission ja EIP:n 
välisessä delegointisopimuksessa ja ne 
esitetään neuvostolle ja Euroopan 
parlamentille. EIP:n suorittama 
riskinarviointi taataan pankkidirektiivien 
mukaisesti.

Or. de
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Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 680/2007
2 artikla – 14 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

14. ’hankejoukkolainojen 
riskinjakovälineellä’ luottoriskin 
vähentämistä, joka suunnataan yhteisen 
edun mukaisiin hankkeisiin. 
Hankejoukkolainojen riskinjakoväline 
kattaa hankkeen velanhoitoriskin ja 
pienentää joukkovelkakirjojen haltijoiden 
luottoriskiä. Sitä käytetään vain 
hankkeisiin, joiden taloudellinen 
elinkelpoisuus perustuu tuloihin;

14. ’hankejoukkolainojen 
riskinjakovälineellä’ luottoriskin 
vähentämistä, joka suunnataan yhteisen 
edun mukaisiin hankkeisiin. 
Hankejoukkolainojen riskinjakoväline 
kattaa hankkeen velanhoitoriskin ja 
pienentää joukkovelkakirjojen haltijoiden 
luottoriskiä. Sitä käytetään vain

Or. de

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 680/2007
2 artikla – 14 kohta – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a) hankkeisiin, joiden taloudellinen 
elinkelpoisuus perustuu tuloihin;

Or. de
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Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 680/2007
2 artikla – 14 kohta – b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b) edistämään suboptimaalisia 
investointeja, joille ei saada riittävästi 
rahoitusta markkinoilta;

Or. de

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 680/2007
2 artikla – 14 kohta – c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c) korvaamatta sillä jäsenvaltioilta ja 
yksityisiltä sijoittajilta saatavaa 
rahoitusta;

Or. de

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 680/2007
2 artikla – 14 kohta – d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d) vääristämättä sillä kilpailua EU:n 
sisämarkkinoilla;

Or. de
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Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 680/2007
2 artikla – 14 kohta – e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e) hankkeisiin, jotka tuottavat unionille 
lisäarvoa, toisin sanoen hankkeita 
toteutetaan EU:n tasolla vain, kun se on 
perusteltua hankkeiden täytäntöönpanon 
laajuuden ja vaikutusten vuoksi ja kun 
hankkeiden tavoitteet voidaan saavuttaa 
paremmin unionin tasolla kuin 
kansallisella tasolla;

Or. de

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 680/2007
2 artikla – 15 kohta

Komission teksti Tarkistus

15. 'luottoriskin vähentämisellä' EIP:n 
lainaa tai EIP:n vakuutta, jolla 
parannetaan hankelainan 
luottokelpoisuutta.".

Poistetaan.

Or. de
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Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 680/2007
6 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

"g) EIP:lle myönnettävä rahoitustuki EIP:n 
omista varoistaan Euroopan laajuisten 
liikenne- ja energiaverkkojen alojen 
hankejoukkolainojen riskinjakovälineen 
kautta myöntämiä lainoja tai vakuuksia 
koskeviin varauksiin ja kohdennettaviin 
pääomiin. Unionin rahoitusriski 
riskinjakovälineen osalta, hallinnolliset 
maksut ja muut tukikelpoiset kustannukset 
mukaan lukien, rajoittuu tiukasti unionin 
rahoitusosuuteen, joka osoitetaan 
hankejoukkolainojen 
riskinjakovälineeseen, eikä unionin 
yleiseen talousarvioon voi kohdistua muita 
vastuuvaateita. Muut riskit jäävät kaikkien 
toimien osalta EIP:n vastuulle. 
Hankejoukkolainojen riskinjakovälineen 
yksityiskohtaisemmat 
täytäntöönpanoehdot, myös sen seuranta ja 
valvonta, vahvistetaan komission ja EIP:n 
välisessä delegointisopimuksessa. Vuosina 
2012 ja 2013 voidaan kohdentaa uudelleen 
enintään 210 miljoonaa euroa 
hankejoukkolainojen riskinjakovälineeseen 
noudattaen 15 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä; tästä summasta 
enintään 200 miljoonaa euroa 
kohdennetaan uudelleen 
liikennehankkeisiin Euroopan laajuisten 
liikenneverkkojen (LGTT) 
budjettikohdasta ja enintään 10 miljoonaa 
euroa energiahankkeisiin Euroopan 
laajuisten energiaverkkojen 
budjettikohdasta. Hankejoukkolainojen 
riskinjakovälineessä voidaan käyttää 
uudelleen kaikki investointikaudella saadut 
mahdolliset tulot uusiin lainoihin ja 
vakuuksiin.".

"g) EIP:lle myönnettävä rahoitustuki EIP:n 
omista varoistaan Euroopan laajuisten 
liikenne- ja energiaverkkojen alojen 
hankejoukkolainojen riskinjakovälineen 
kautta myöntämiä lainoja tai vakuuksia 
koskeviin varauksiin ja kohdennettaviin 
pääomiin. Unionin rahoitusriski 
riskinjakovälineen osalta, hallinnolliset 
maksut ja muut tukikelpoiset kustannukset 
mukaan lukien, rajoittuu tiukasti unionin 
rahoitusosuuteen, joka osoitetaan 
hankejoukkolainojen 
riskinjakovälineeseen, eikä unionin 
yleiseen talousarvioon voi kohdistua muita 
vastuuvaateita. Muut riskit jäävät kaikkien 
toimien osalta EIP:n vastuulle. 
Hankejoukkolainojen riskinjakovälineen 
yksityiskohtaisemmat 
täytäntöönpanoehdot, myös sen seuranta ja 
valvonta, vahvistetaan komission ja EIP:n 
välisessä delegointisopimuksessa, ja ne 
esitetään Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle. Vuosina 2012 ja 2013 voidaan 
kohdentaa uudelleen enintään 
210 miljoonaa euroa hankejoukkolainojen 
riskinjakovälineeseen noudattaen 
15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä; tästä summasta enintään 
200 miljoonaa euroa kohdennetaan 
uudelleen liikennehankkeisiin Euroopan 
laajuisten liikenneverkkojen (LGTT) 
budjettikohdasta ja enintään 10 miljoonaa 
euroa energiahankkeisiin Euroopan 
laajuisten energiaverkkojen 
budjettikohdasta. Hankejoukkolainojen 
riskinjakovälineessä voidaan käyttää 
uudelleen kaikki investointikaudella saadut 
mahdolliset tulot uusiin lainoihin ja 
vakuuksiin.".
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Sääntöjen tarkka sanamuoto vahvistetaan 
asetuksen (EY) N:o 680/2007 6 artiklan 
1 kohdan d alakohdassa ja liitteessä 
olevien lainavakuusvälineen 
käyttöönottoa koskevien sääntöjen 
mukaisesti.  Komissio ilmoittaa sääntöjen 
sanamuodon viipymättä Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.
Hankejoukkolainojen riskinjakovälineessä 
voidaan käyttää uudelleen kaikki 
investointikaudella saadut mahdolliset tulot 
uusiin lainoihin ja vakuuksiin.”.
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Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
2 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a artikla
Komissio antaa Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle vuosittain kertomuksen 
EIP:n antamista 
täytäntöönpanokertomuksista 17 päivänä 
toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten 
välisen sopimuksen 49 kohdan 
mukaisesti.
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