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Tarkistus 1
Mojca Kleva Kekuš

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa pitkällä aikavälillä vaikuttavan
pääoman korvaamatonta merkitystä EU:n 
tehokkaalle aluepolitiikalle; tähdentää 
samalla rakenne- ja investointirahastojen 
roolia pitkän aikavälin kasvua edistävinä 
moottoreina, sillä talouden luotonannossa 
on suuria alueellisia eroja;

1. korostaa pitkällä aikavälillä vaikuttavan 
pääoman korvaamatonta merkitystä EU:n 
tehokkaalle aluepolitiikalle; tähdentää 
samalla rakenne- ja investointirahastojen 
roolia pitkän aikavälin kasvua ja 
työllisyyttä edistävinä moottoreina, sillä 
talouden luotonannossa on suuria 
alueellisia eroja;

Or. en

Tarkistus 2
Andreas Mölzer

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa pitkällä aikavälillä vaikuttavan 
pääoman korvaamatonta merkitystä EU:n 
tehokkaalle aluepolitiikalle; tähdentää 
samalla rakenne- ja investointirahastojen 
roolia pitkän aikavälin kasvua edistävinä 
moottoreina, sillä talouden luotonannossa 
on suuria alueellisia eroja;

1. korostaa pitkällä aikavälillä vaikuttavan 
pääoman korvaamatonta merkitystä EU:n 
tehokkaalle aluepolitiikalle; tähdentää 
samalla rakenne- ja investointirahastojen 
roolia pitkän aikavälin kasvua edistävinä 
moottoreina, sillä talouden luotonannossa 
on suuria alueellisia eroja; huomauttaa 
tässä yhteydessä, että varoja on käytettävä 
tehokkaasti;

Or. de
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Tarkistus 3
Nikos Chrysogelos

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. pitää valitettavana, että 
koheesiopolitiikassa on otettu käyttöön 
makrotaloudellisia ehtoja, joiden avulla 
voidaan rangaista jäsenvaltioita 
keskeyttämällä EU:n rahoitus; on 
huolissaan siitä, että mainituilla ehdoilla 
estetään pankkeja osallistumasta 
rahoitusvälineeseen, jolloin alueilta 
viedään entisestään niiden kovasti 
tarvitsemia pitkäaikaisia 
investointimahdollisuuksia;

Or. en

Tarkistus 4
Mojca Kleva Kekuš

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pitää myönteisenä, että komissio 
kannustaa erottamaan investointipääoman 
myöntämisen liikepankkien myöntämästä 
perinteisestä lainarahoituksesta, joka on 
osoittautunut kriiseille alttiiksi;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 5
Mojca Kleva Kekuš

Lausuntoluonnos
3 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3. muistuttaa tilanteen olevan monessa 
jäsenvaltiossa edelleen se, että liikepankit 
myöntävät edelleen pk-yrityksille 
investointivaroja riittämättömin ehdoin;

3. muistuttaa tilanteen olevan monessa 
jäsenvaltiossa edelleen se, että liikepankit 
myöntävät edelleen kotitalouksille ja 
taloudelle sekä etenkin pk-yrityksille 
investointivaroja riittämättömin ehdoin;

Or. en

Tarkistus 6
Vasilica Viorica Dăncilă

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. muistuttaa tilanteen olevan monessa 
jäsenvaltiossa edelleen se, että liikepankit 
myöntävät edelleen pk-yrityksille 
investointivaroja riittämättömin ehdoin;

3. muistuttaa tilanteen olevan monessa 
jäsenvaltiossa edelleen se, että liikepankit 
myöntävät edelleen pk-yrityksille 
investointivaroja riittämättömin ehdoin, 
mikä koskee erityisesti uusia pieniä 
yrityksiä ja mikroyrityksiä, nuorten 
omistamia pk-yrityksiä tai maaseudulla 
sijaitsevia pk-yrityksiä; 

Or. fr

Tarkistus 7
Michael Theurer

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. muistuttaa tilanteen olevan monessa 
jäsenvaltiossa edelleen se, että liikepankit 
myöntävät edelleen pk-yrityksille 
investointivaroja riittämättömin ehdoin;

3. muistuttaa tilanteen olevan monessa 
jäsenvaltiossa edelleen se, että liikepankit 
myöntävät edelleen pk-yrityksille 
investointivaroja riittämättömin ehdoin; 
pitää siksi vaihtoehtoisia 
rahoitusmahdollisuuksia tarpeellisina 
erityisesti pienten ja keskisuurten 
yritysten luottotarpeisiin vastaamiseksi;
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Or. de

Tarkistus 8
Nikos Chrysogelos

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. muistuttaa tilanteen olevan monessa 
jäsenvaltiossa edelleen se, että liikepankit 
myöntävät edelleen pk-yrityksille 
investointivaroja riittämättömin ehdoin;

3. muistuttaa tilanteen olevan monessa 
jäsenvaltiossa edelleen se, että liikepankit 
myöntävät edelleen pk-yrityksille 
investointivaroja riittämättömin ehdoin ja 
estävät siten etenkin mikroyritysten ja 
pienten yritysten tuensaannin;

Or. en

Tarkistus 9
Oldřich Vlasák

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. muistuttaa tilanteen olevan monessa 
jäsenvaltiossa edelleen se, että liikepankit 
myöntävät edelleen pk-yrityksille 
investointivaroja riittämättömin ehdoin;

3. muistuttaa tilanteen olevan monessa 
jäsenvaltiossa edelleen se, että liikepankit 
myöntävät edelleen pk-yrityksille 
investointivaroja riittämättömin ehdoin; 
korostaa ehdotetun ja hyväksytyn pk-
yritysten rahoituksen saannin 
helpottamista koskevan lainsäädännön 
ennakko- ja jälkiarvioinnin merkitystä;

Or. en

Tarkistus 10
Nikos Chrysogelos

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa osuuspankkien roolia pk-
yritysten, yhteisötalouden sekä 
alueellisten ja paikallisten 
pieninvestointien rahoittamisessa;

Or. en

Tarkistus 11
Nikos Chrysogelos

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. kehottaa jäsenvaltioita tuomaan esiin 
esteitä ja rajoituksia, joilla saatetaan 
estää osuuskuntien ja sosiaalisten 
yritysten Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen varojen saanti, ja 
luomaan otollinen ympäristö sosiaalisiin 
ja ekoinnovaatioihin sekä paikalliseen ja 
alueelliseen työpaikkojen luomiseen 
kohdistuville kestäville investoinneille;

Or. en

Tarkistus 12
Nikos Chrysogelos

Lausuntoluonnos
3 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 c. kehottaa Euroopan komissiota ja 
jäsenvaltioita nopeuttamaan 
pankkiunionin edistämistä, jotta pankit 
palaavat reaalitalouden rahoittamiseen ja 
helpottavat yksityisiä ja julkisia 
sijoitustarpeita, kun otetaan huomioon,
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että monet julkisilla varoilla pääomitetut 
pankit eivät ole onnistuneet tarjoamaan 
alueellista ja paikallista rahoitustukea pk-
yrityksille ja investoinneille;

Or. en

Tarkistus 13
Mojca Kleva Kekuš

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa rakenteeltaan hajautettujen 
alueellisten rahoituslaitosten roolia, sillä ne 
ovat huolehtineet paikallisen talouden 
vakaista rahoitusmahdollisuuksista myös 
rahoitusmarkkinakriisin aikana, ja 
korostaa, että nämä – esimerkiksi 
osuuskuntaperiaatteella toimivat –
alueelliset ja paikalliset rakenteet on 
säilytettävä ja niitä on kehitettävä;

4. korostaa rakenteeltaan hajautettujen 
alueellisten rahoituslaitosten roolia, sillä ne 
ovat huolehtineet alueellisen ja paikallisen 
talouden vakaista 
rahoitusmahdollisuuksista myös 
rahoitusmarkkinakriisin aikana, ja 
korostaa, että näitä – esimerkiksi 
osuuskuntaperiaatteella toimivia –
alueellisia ja paikallisia rakenteita on 
vahvistettava; huomauttaa lisäksi 
mikroyritysten sekä pk-yritysten 
mikroluottomahdollisuuksien ja 
vaihtoehtoisten rahoitusten saatavuuden 
tärkeydestä ja toteaa, että ne olisi 
asetettava etusijalle kriisistä toipumisen 
strategioiden ja EU:n pitkän aikavälin 
tavoitteiden yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 14
Mojca Kleva Kekuš

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. huomauttaa, että etenkin pk-yrityksiin 
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liittyvien koheesiopolitiikan 
rahoitusvälineiden käyttöä olisi 
tulevaisuudessa tehostettava, koska niillä 
voidaan varmistaa varojen 
kierrättäminen, edistää julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksia ja 
luoda EU:n talousarviolla 
kerrannaisvaikutusta;

Or. en

Tarkistus 15
Dimitar Stoyanov

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 а. on tyytyväinen komission 
ehdotukseen helpottaa pk-yritysten 
mahdollisuuksia saada rahoitusta 
pankeilta ja muilta tahoilta, koska pk-
yritysten kehittäminen ja edistäminen ovat 
kriisiaikoina aluepolitiikan keskeisiä 
tekijöitä;

Or. bg

Tarkistus 16
Mojca Kleva Kekuš

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa samalla, että niiden rinnalla on 
edelleen voitava turvautua myös suoraan 
myönnettäviin tukiin, joita ei makseta 
takaisin, koska näin alueet voivat valita 
sopivan välineen tai välineiden 
yhdistelmän paikallisten tarpeiden 
mukaisesti; kannattaa sitä, että aluetason 
yksittäisratkaisuille ei aseteta suurempia 
esteitä kuin EU:n standardivälineiden 

6. korostaa samalla, että niiden rinnalla on 
edelleen voitava turvautua myös suoraan 
myönnettäviin tukiin, joita ei makseta 
takaisin, koska näin paikallisviranomaiset 
ja alueet voivat valita sopivan välineen tai 
välineiden yhdistelmän paikallisten 
tarpeiden mukaisesti;
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yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 17
Mojca Kleva Kekuš

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. edellyttää, että rahoitusvälineillä on 
oltava perusteellinen kirjanpito ja niiden 
on oltava avoimia, ilman että eräs 
uusiutuvien rahastojen tärkeimmistä 
eduista – pk-yritysten vähäisempi 
hallinnollinen rasitus – tuhottaisiin uusilla 
lisävaatimuksilla;

7. edellyttää, että rahoitusvälineillä on 
oltava perusteelliset raportointi-, 
seuranta- ja tarkastusprosessit, ilman että 
eräs uusiutuvien rahastojen tärkeimmistä 
eduista – pk-yritysten vähäisempi 
hallinnollinen rasitus – tuhottaisiin uusilla 
lisävaatimuksilla; korostaa tässä 
yhteydessä pääasiassa vähemmän 
kehittyneiden alueiden ja taloudellisissa 
vaikeuksissa olevien alueiden hankkeiden 
rahoitukseen käytettävien 
koheesiopolitiikan rahoitusvälineiden 
erityistä luonnetta, jotta parannetaan 
markkinahäiriötilanteita ja muita kuin 
optimaalisia investointioloja, ja toteaa, 
että mainituissa välineissä keskitytään 
lyhyen aikavälin kannattavuuden lisäksi 
myös suuriin yhteiskuntataloudellisiin 
hyötyihin;

Or. en

Tarkistus 18
Mojca Kleva Kekuš

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. kehottaa komissiota vahvistamaan 
suhteita EIP:hen ja EIP:n kanssa 
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käytävää strukturoitujen lainojen ja 
takuujärjestelyjen suunnitteluun liittyvää 
viestintää; kannustaa EIP:tä tekemään 
tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden ja 
alueiden kanssa, kun ne panevat 
täytäntöön Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen uusia innovatiivisia 
rahoitusvälineitä, ja jatkamaan 
yhteisötalouden alaa koskevaa 
investointistrategiaansa; pyytää lisäksi 
EIP:tä harkitsemaan joustavuuden 
lisäämistä määriteltäessä strukturoitujen 
lainojen ja muiden asiaan liittyvien 
järjestelyjen kokoa ja sääntöjä, jotta ne 
olisivat täysin Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoista myönnettävien 
rahoitusvälineiden mukaisia, etenkin kun 
on kyse nuorille yrittäjille ja sosiaalisille 
yrityksille tarkoitetusta rahoituksesta;

Or. en

Tarkistus 19
Mojca Kleva Kekuš

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. kehottaa ottamaan paremmin huomioon 
alue- ja paikallistason erityispiirteet ja 
niiden kaksoistehtävän paremmin 
huomioon rahoitusmarkkinoita koskevassa 
lainsäädäntätyössä ja sääntelyssä; 
muistuttaa tässä yhteydessä, että kaupungit 
ja alueet voivat rahoitusmarkkinoilla sekä 
tehdä pitkän aikavälin investointeja että 
olla itse sijoituskohteita;

8. kehottaa ottamaan paremmin huomioon 
alue- ja paikallistason erityispiirteet 
rahoitusmarkkinoita koskevassa 
lainsäädäntätyössä ja sääntelyssä; 
muistuttaa tässä yhteydessä, että kaupungit 
ja alueet voivat rahoitusmarkkinoilla sekä 
tehdä pitkän aikavälin investointeja että 
olla samaan aikaan itse sijoituskohteita;

Or. en


