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Tarkistus 19
Enrique Calvet Chambon, Ulla Tørnæs

Ehdotus asetukseksi
Otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON ASETUKSEKSI

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON ASETUKSEKSI

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

Euroopan strategisten investointien
ohjelmasta ja asetusten (EU) N:o 
1291/2013 ja (EU) N:o 1316/2013 
muuttamisesta

Or. es

Perustelu

Nimitys 'rahasto’ ei ole täysin sopiva, ja siksi olisi tarkoituksenmukaisempaa käyttää 
nimitystä 'ohjelma'. Jos tämä tarkistus hyväksytään, uusi nimitys olisi liitettävä kaikkialle 
säädöstekstiin.

Tarkistus 20
Mara Bizzotto

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Talous- ja rahoituskriisi on johtanut 
investointien vähenemiseen unionissa.
Investoinnit ovat vähentyneet noin 15 
prosenttia vuoden 2007 huippulukemista.
Investointien puute on unionissa seurausta
etenkin markkinoilla vallitsevasta 
epävarmuudesta, joka liittyy talouden 
tulevaisuudennäkymiin ja jäsenvaltioiden 
finanssipoliittisiin rajoitteisiin.
Investointien puute hidastaa talouden 
elpymistä, haittaa työpaikkojen luomista ja 
heikentää pitkän aikavälin kasvunäkymiä 

(1) Talous- ja rahoituskriisi on johtanut 
investointien vähenemiseen unionissa.
Investoinnit ovat vähentyneet noin 15 
prosenttia vuoden 2007 huippulukemista.
Investointien puute on unionissa seurausta
sisämarkkinoilla vielä esiintyvistä 
sääntelyeroista, talouden 
tulevaisuudennäkymiin liittyvästä 
epävarmuudesta markkinoilla, talouden 
kiristämispolitiikasta ja troikan 
jäsenvaltioille asettamista tiukoista 
finanssipoliittisista rajoitteista.
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ja kilpailukykyä. Investointien puute hidastaa kulutusta ja
talouden elpymistä, haittaa työpaikkojen 
luomista ja heikentää pitkän aikavälin 
kasvunäkymiä ja kilpailukykyä.

Or. it

Tarkistus 21
Jérôme Lavrilleux

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Talous- ja rahoituskriisi on johtanut 
investointien vähenemiseen unionissa.
Investoinnit ovat vähentyneet noin 15 
prosenttia vuoden 2007 huippulukemista.
Investointien puute on unionissa seurausta 
etenkin markkinoilla vallitsevasta 
epävarmuudesta, joka liittyy talouden 
tulevaisuudennäkymiin ja jäsenvaltioiden 
finanssipoliittisiin rajoitteisiin.
Investointien puute hidastaa talouden 
elpymistä, haittaa työpaikkojen luomista ja 
heikentää pitkän aikavälin kasvunäkymiä 
ja kilpailukykyä.

(1) Talous- ja rahoituskriisi on johtanut 
investointien vähenemiseen unionissa.
Investoinnit ovat vähentyneet noin 15 
prosenttia vuoden 2007 huippulukemista.
Investointien puute on unionissa seurausta 
etenkin markkinoilla vallitsevasta 
epävarmuudesta, joka liittyy talouden 
tulevaisuudennäkymiin ja jäsenvaltioiden
ja alueellisten yhteisöjen
finanssipoliittisiin rajoitteisiin.
Investointien puute hidastaa talouden 
elpymistä, haittaa työpaikkojen luomista ja 
heikentää pitkän aikavälin kasvunäkymiä 
ja kilpailukykyä.

Or. fr

Tarkistus 22
Jérôme Lavrilleux

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Talous- ja rahoituskriisi on johtanut 
investointien vähenemiseen unionissa.
Investoinnit ovat vähentyneet noin 15 
prosenttia vuoden 2007 huippulukemista.

(1) Talous- ja rahoituskriisi on johtanut 
investointien vähenemiseen unionissa.
Investoinnit ovat vähentyneet noin 15 
prosenttia vuoden 2007 huippulukemista.
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Investointien puute on unionissa seurausta 
etenkin markkinoilla vallitsevasta 
epävarmuudesta, joka liittyy talouden 
tulevaisuudennäkymiin ja jäsenvaltioiden 
finanssipoliittisiin rajoitteisiin.
Investointien puute hidastaa talouden 
elpymistä, haittaa työpaikkojen luomista ja 
heikentää pitkän aikavälin kasvunäkymiä 
ja kilpailukykyä.

Investointien puute on unionissa seurausta 
etenkin markkinoilla vallitsevasta 
epävarmuudesta, joka liittyy talouden 
tulevaisuudennäkymiin ja jäsenvaltioiden 
finanssipoliittisiin rajoitteisiin.
Investointien puute hidastaa talouden 
elpymistä, haittaa työpaikkojen luomista ja 
heikentää pitkän aikavälin kasvunäkymiä, 
sosiaalisen mallin säilyttämistä ja 
kilpailukykyä.

Or. fr

Tarkistus 23
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Talous- ja rahoituskriisi on johtanut
investointien vähenemiseen unionissa.
Investoinnit ovat vähentyneet noin 15 
prosenttia vuoden 2007 huippulukemista.
Investointien puute on unionissa seurausta 
etenkin markkinoilla vallitsevasta 
epävarmuudesta, joka liittyy talouden 
tulevaisuudennäkymiin ja jäsenvaltioiden 
finanssipoliittisiin rajoitteisiin.
Investointien puute hidastaa talouden 
elpymistä, haittaa työpaikkojen luomista ja 
heikentää pitkän aikavälin kasvunäkymiä 
ja kilpailukykyä.

(1) Talous- ja rahoituskriisi sekä talouden 
ohjauksessa ja hallinnassa tehdyt virheet 
ovat johtaneet investointien vähenemiseen 
unionissa. Investoinnit ovat vähentyneet 
noin 15 prosenttia vuoden 2007 
huippulukemista. Kohdennettujen, 
laadukkaiden investointien puute on 
unionissa seurausta etenkin markkinoilla 
vallitsevasta epävarmuudesta, joka liittyy 
talouden tulevaisuudennäkymiin ja 
jäsenvaltioiden finanssipoliittisiin 
rajoitteisiin. Investointien puute hidastaa 
talouden elpymistä, haittaa työpaikkojen 
luomista ja heikentää pitkän aikavälin 
kasvunäkymiä ja kilpailukykyä.

Or. en

Tarkistus 24
Paloma López Bermejo
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Talous- ja rahoituskriisi on johtanut 
investointien vähenemiseen unionissa.
Investoinnit ovat vähentyneet noin 15 
prosenttia vuoden 2007 huippulukemista.
Investointien puute on unionissa seurausta 
etenkin markkinoilla vallitsevasta 
epävarmuudesta, joka liittyy talouden 
tulevaisuudennäkymiin ja jäsenvaltioiden 
finanssipoliittisiin rajoitteisiin.
Investointien puute hidastaa talouden 
elpymistä, haittaa työpaikkojen luomista ja 
heikentää pitkän aikavälin kasvunäkymiä
ja kilpailukykyä.

(1) Talous- ja rahoituskriisi on johtanut 
investointien vähenemiseen unionissa.
Investoinnit ovat vähentyneet noin 15 
prosenttia vuoden 2007 huippulukemista.
Investointien puute on unionissa seurausta 
etenkin talouden kiristämispolitiikasta, 
muun muassa palkkojen madaltumisesta 
ja julkisten menojen supistumisesta, jotka 
ovat painaneet alas kokonaiskysyntää ja 
lisänneet markkinoilla vallitsevaa 
epävarmuutta talouden 
tulevaisuudennäkymistä, sekä vakaus- ja 
kasvusopimuksen säännöissä 
jäsenvaltioille asetetuista 
finanssipoliittisista rajoitteista ja EKP:n 
haluttomuudesta toteuttaa päättäväisiä 
toimia valtionvelkakirjamarkkinoilla.
Investointien puute hidastaa talouden 
elpymistä, haittaa työpaikkojen luomista ja 
heikentää pitkän aikavälin kasvunäkymiä.

Or. en

Tarkistus 25
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Talous- ja rahoituskriisi on johtanut 
investointien vähenemiseen unionissa.
Investoinnit ovat vähentyneet noin 15 
prosenttia vuoden 2007 huippulukemista.
Investointien puute on unionissa seurausta 
etenkin markkinoilla vallitsevasta 
epävarmuudesta, joka liittyy talouden 
tulevaisuudennäkymiin ja jäsenvaltioiden 
finanssipoliittisiin rajoitteisiin.
Investointien puute hidastaa talouden 

(1) Talous- ja rahoituskriisi on johtanut 
investointien vähenemiseen unionissa.
Investoinnit ovat vähentyneet noin 15 
prosenttia vuoden 2007 huippulukemista.
Investointien puute on unionissa seurausta 
etenkin markkinoilla vallitsevasta 
epävarmuudesta, joka liittyy talouden 
tulevaisuudennäkymiin ja jäsenvaltioiden
finanssipoliittisiin rajoitteisiin.
Investointien puute jarruttaa talouden 
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elpymistä, haittaa työpaikkojen luomista ja 
heikentää pitkän aikavälin kasvunäkymiä 
ja kilpailukykyä.

elpymistä, haittaa työpaikkojen luomista ja 
heikentää pitkän aikavälin kasvunäkymiä, 
kilpailukykyä ja riittävän sosiaalisen 
turvaverkon ylläpitomahdollisuuksia, 
mikä on aiheuttanut absoluuttista 
köyhyyttä joissakin jäsenvaltioissa.

Or. it

Tarkistus 26
Ulrike Trebesius

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Talous- ja rahoituskriisi on johtanut 
investointien vähenemiseen unionissa.
Investoinnit ovat vähentyneet noin 15 
prosenttia vuoden 2007 huippulukemista.
Investointien puute on unionissa seurausta 
etenkin markkinoilla vallitsevasta 
epävarmuudesta, joka liittyy talouden 
tulevaisuudennäkymiin ja jäsenvaltioiden 
finanssipoliittisiin rajoitteisiin.
Investointien puute hidastaa talouden 
elpymistä, haittaa työpaikkojen luomista ja 
heikentää pitkän aikavälin kasvunäkymiä 
ja kilpailukykyä.

(1) Talous- ja rahoituskriisi on johtanut 
investointien vähenemiseen unionissa.
Investoinnit ovat vähentyneet noin 15 
prosenttia vuoden 2007 huippulukemista.
Investointien puute on unionissa seurausta 
etenkin rakenteellisista ongelmista, 
kestämättömästä velasta ja markkinoilla 
vallitsevasta epävarmuudesta, joka liittyy 
talouden tulevaisuudennäkymiin ja 
jäsenvaltioiden finanssipoliittisiin 
rajoitteisiin. Investointien puute hidastaa 
talouden elpymistä, haittaa työpaikkojen 
luomista ja heikentää pitkän aikavälin 
kasvunäkymiä ja kilpailukykyä.

Or. en

Tarkistus 27
Maria João Rodrigues

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Julkisten investointien riittävä taso 
vaikuttaa ratkaisevasti julkisten 
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hyödykkeiden rahoitukseen, kriittisen 
alhaisella tasolla olevien yksityisten 
investointien lisäämiseen ja uusien 
laadukkaiden työpaikkojen luomiseen. 

Or. en

Tarkistus 28
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Euroopan strategisten investointien 
rahasto (ESIR) perustuu nykyisiin 
unionin resursseihin eikä "uusia” julkisia 
varoja kerätä sitä varten, lukuun 
ottamatta EIP:tä tulevaa ylimääräistä 
5 miljardia euroa.

Or. en

Tarkistus 29
Maria João Rodrigues

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 b) ESIR-rahaston toimissa olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
hankkeisiin jäsenvaltioissa ja alueilla, 
jotka yhä kärsivät eniten kriisistä, ja 
pyrittävä vähentämään eroja, etenkin 
työttömyys- ja työllisyysasteiden osalta. 
Eurooppalaisessa investointistrategiassa, 
jota ESIR-rahaston olisi edistettävä, olisi 
erityisesti toteutettava toimia, joilla 
vastataan tarpeeseen luoda riittävästi 
uutta laadukasta työllisyyttä. 
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Or. en

Tarkistus 30
Guillaume Balas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Investointien puutteen luoman 
negatiivisen kierteen katkaisemiseksi 
tarvitaan kokonaisvaltaisia toimia.
Investointien vauhdittaminen edellyttää
rakenneuudistusten toteuttamista ja 
finanssipoliittisen vastuun ottamista. 
Näiden edellytysten luominen antaa 
investointirahoitukselle uuden sysäyksen ja 
lisäksi myötävaikuttaa siihen, että aikaan 
saadaan positiivinen kierre, jossa 
investointihankkeilla edistetään työllisyyttä 
ja kysyntää ja jossa ne johtavat 
kasvupotentiaalin kestävään 
lisääntymiseen.

(2) Investointien puutteen luoman 
negatiivisen kierteen katkaisemiseksi 
tarvitaan kokonaisvaltaisia toimia.
Rakenneuudistusten toteuttamiseen ja 
finanssipoliittisen vastuun ottamiseen 
vedoten on liian pitkään vähätelty tarvetta 
elvyttää investointeja. Talous-, finanssi-, 
sosiaali- ja budjettipolitiikan koordinointi
antaa investointirahoitukselle uuden 
sysäyksen ja lisäksi myötävaikuttaa siihen, 
että aikaan saadaan positiivinen kierre, 
jossa investointihankkeilla edistetään 
työllisyyttä ja kysyntää ja jossa ne johtavat 
kasvupotentiaalin kestävään 
lisääntymiseen.

Or. fr

Tarkistus 31
Csaba Sógor

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Investointien puutteen luoman 
negatiivisen kierteen katkaisemiseksi 
tarvitaan kokonaisvaltaisia toimia.
Investointien vauhdittaminen edellyttää 
rakenneuudistusten toteuttamista ja 
finanssipoliittisen vastuun ottamista.
Näiden edellytysten luominen antaa 
investointirahoitukselle uuden sysäyksen ja 

(2) Investointien puutteen luoman 
negatiivisen kierteen katkaisemiseksi 
tarvitaan kokonaisvaltaisia toimia.
Investointien vauhdittaminen edellyttää 
rakenneuudistusten toteuttamista ja 
finanssipoliittisen vastuun ottamista.
Näiden edellytysten luominen antaa 
investointirahoitukselle uuden sysäyksen ja 
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lisäksi myötävaikuttaa siihen, että aikaan 
saadaan positiivinen kierre, jossa 
investointihankkeilla edistetään
työllisyyttä ja kysyntää ja jossa ne johtavat 
kasvupotentiaalin kestävään 
lisääntymiseen.

lisäksi myötävaikuttaa siihen, että aikaan 
saadaan positiivinen kierre, jossa 
investointihankkeilla luodaan työllisyyttä 
ja lisätään kysyntää ja jossa ne johtavat 
kasvupotentiaalin kestävään 
lisääntymiseen.

Or. en

Tarkistus 32
Jérôme Lavrilleux

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Investointien puutteen luoman 
negatiivisen kierteen katkaisemiseksi 
tarvitaan kokonaisvaltaisia toimia.
Investointien vauhdittaminen edellyttää 
rakenneuudistusten toteuttamista ja 
finanssipoliittisen vastuun ottamista.
Näiden edellytysten luominen antaa 
investointirahoitukselle uuden sysäyksen ja 
lisäksi myötävaikuttaa siihen, että aikaan 
saadaan positiivinen kierre, jossa 
investointihankkeilla edistetään työllisyyttä 
ja kysyntää ja jossa ne johtavat 
kasvupotentiaalin kestävään
lisääntymiseen.

(2) Investointien puutteen luoman 
negatiivisen kierteen katkaisemiseksi 
tarvitaan kokonaisvaltaisia toimia.
Investointien vauhdittaminen vankalta 
pohjalta ja vakaan ja kestävän kasvun 
edistäminen edellyttää rakenneuudistusten 
toteuttamista ja finanssipoliittisen vastuun 
ottamista. Näiden edellytysten luominen 
antaa investointirahoitukselle uuden 
sysäyksen ja lisäksi myötävaikuttaa siihen, 
että aikaan saadaan positiivinen kierre, 
jossa investointihankkeilla edistetään 
työllisyyttä ja kysyntää ja jossa ne johtavat 
kasvupotentiaalin kestävään 
lisääntymiseen.

Or. fr

Tarkistus 33
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(2) Investointien puutteen luoman 
negatiivisen kierteen katkaisemiseksi 
tarvitaan kokonaisvaltaisia toimia.
Investointien vauhdittaminen edellyttää 
rakenneuudistusten toteuttamista ja 
finanssipoliittisen vastuun ottamista. 
Näiden edellytysten luominen antaa 
investointirahoitukselle uuden sysäyksen 
ja lisäksi myötävaikuttaa siihen, että 
aikaan saadaan positiivinen kierre, jossa 
investointihankkeilla edistetään
työllisyyttä ja kysyntää ja jossa ne johtavat 
kasvupotentiaalin kestävään 
lisääntymiseen.

(2) Investointien puutteen luoman 
negatiivisen kierteen katkaisemiseksi 
tarvitaan kokonaisvaltaisia toimia.
Tarvitaan investointihankkeita, jotka 
kohdennetaan eniten kärsineille alueille 
ja jotka tuovat yhteiskunnalle lisäarvoa ja 
auttavat siten tukemaan ja luomaan 
keskipitkän ja pitkän aikavälin työllisyyttä 
ja kysyntää.

Or. en

Tarkistus 34
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Investointien puutteen luoman 
negatiivisen kierteen katkaisemiseksi 
tarvitaan kokonaisvaltaisia toimia.
Investointien vauhdittaminen edellyttää 
rakenneuudistusten toteuttamista ja 
finanssipoliittisen vastuun ottamista.
Näiden edellytysten luominen antaa 
investointirahoitukselle uuden sysäyksen ja 
lisäksi myötävaikuttaa siihen, että aikaan 
saadaan positiivinen kierre, jossa 
investointihankkeilla edistetään työllisyyttä
ja kysyntää ja jossa ne johtavat 
kasvupotentiaalin kestävään 
lisääntymiseen.

(2) Investointien puutteen luoman 
negatiivisen kierteen katkaisemiseksi 
tarvitaan kokonaisvaltaisia toimia.
Investointien vauhdittaminen edellyttää 
rakenneuudistusten toteuttamista ja 
finanssipoliittisen vastuun ottamista.
Näiden edellytysten luominen antaa 
investointirahoitukselle uuden sysäyksen ja 
lisäksi myötävaikuttaa siihen, että aikaan 
saadaan positiivinen kierre, jossa 
investointihankkeilla luodaan laadukkaita 
työpaikkoja ja kysyntää ja jossa ne johtavat 
kasvupotentiaalin kestävään 
lisääntymiseen.

Or. en
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Tarkistus 35
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Investointien puutteen luoman 
negatiivisen kierteen katkaisemiseksi
tarvitaan kokonaisvaltaisia toimia. 
Investointien vauhdittaminen edellyttää 
rakenneuudistusten toteuttamista ja 
finanssipoliittisen vastuun ottamista. 
Näiden edellytysten luominen antaa 
investointirahoitukselle uuden sysäyksen
ja lisäksi myötävaikuttaa siihen, että 
aikaan saadaan positiivinen kierre, jossa
investointihankkeilla edistetään työllisyyttä
ja kysyntää ja jossa ne johtavat 
kasvupotentiaalin kestävään 
lisääntymiseen.

(2) Tarvitaan kokonaisvaltaisia toimia 
uuden sysäyksen antamiseksi 
investointirahoitukselle siellä missä
investointihankkeilla edistetään 
työllisyyttä, kysyntää ja alueiden 
sosiaalista ja maantieteellistä 
yhteenkuuluvuutta ja missä ne johtavat 
kasvupotentiaalin kestävään 
lisääntymiseen.

Or. fr

Tarkistus 36
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Investointien puutteen luoman 
negatiivisen kierteen katkaisemiseksi 
tarvitaan kokonaisvaltaisia toimia.
Investointien vauhdittaminen edellyttää 
rakenneuudistusten toteuttamista ja 
finanssipoliittisen vastuun ottamista. 
Näiden edellytysten luominen antaa 
investointirahoitukselle uuden sysäyksen 
ja lisäksi myötävaikuttaa siihen, että 
aikaan saadaan positiivinen kierre, jossa 
investointihankkeilla edistetään työllisyyttä 
ja kysyntää ja jossa ne johtavat 
kasvupotentiaalin kestävään 

(2) Investointien puutteen luoman 
negatiivisen kierteen katkaisemiseksi 
tarvitaan kokonaisvaltaisia toimia.
Investointien elvyttämiseksi on 
toteutettava toimenpiteitä, joilla voidaan 
auttaa aikaansaamaan positiivinen kierre, 
jossa investointihankkeilla edistetään
pitkän aikavälin laadukasta työllisyyttä ja 
kysyntää ja jossa ne johtavat 
kasvupotentiaalin kestävään 
lisääntymiseen.
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lisääntymiseen.

Or. it

Tarkistus 37
Ulrike Trebesius

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Investointien puutteen luoman 
negatiivisen kierteen katkaisemiseksi 
tarvitaan kokonaisvaltaisia toimia.
Investointien vauhdittaminen edellyttää
rakenneuudistusten toteuttamista ja 
finanssipoliittisen vastuun ottamista.
Näiden edellytysten luominen antaa 
investointirahoitukselle uuden sysäyksen ja 
lisäksi myötävaikuttaa siihen, että aikaan 
saadaan positiivinen kierre, jossa 
investointihankkeilla edistetään työllisyyttä 
ja kysyntää ja jossa ne johtavat 
kasvupotentiaalin kestävään 
lisääntymiseen.

(2) Investointien puutteen luoman 
negatiivisen kierteen katkaisemiseksi 
tarvitaan kokonaisvaltaisia toimia.
Rakenneuudistusten toteuttamisen ja 
finanssipoliittisen vastuun ottamisen, joilla 
voidaan edistää lisäinvestointeihin 
kannustavan ja kasvua ja työpaikkojen 
luomista edistävän ympäristön 
aikaansaamista, on oltava ESIR-
investoinnin ennakkoehtona. Näiden 
edellytysten luominen antaa 
investointirahoitukselle uuden sysäyksen ja 
lisäksi myötävaikuttaa siihen, että aikaan 
saadaan positiivinen kierre, jossa 
investointihankkeilla edistetään työllisyyttä 
ja kysyntää ja jossa ne johtavat 
kasvupotentiaalin kestävään 
lisääntymiseen.

Or. en

Tarkistus 38
Anne Sander

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Investointien puutteen luoman 
negatiivisen kierteen katkaisemiseksi 
tarvitaan kokonaisvaltaisia toimia.

(2) Investointien puutteen luoman 
negatiivisen kierteen katkaisemiseksi 
tarvitaan kokonaisvaltaisia toimia.
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Investointien vauhdittaminen edellyttää 
rakenneuudistusten toteuttamista ja 
finanssipoliittisen vastuun ottamista.
Näiden edellytysten luominen antaa 
investointirahoitukselle uuden sysäyksen ja 
lisäksi myötävaikuttaa siihen, että aikaan 
saadaan positiivinen kierre, jossa 
investointihankkeilla edistetään työllisyyttä 
ja kysyntää ja jossa ne johtavat 
kasvupotentiaalin kestävään 
lisääntymiseen.

Investointien vauhdittaminen edellyttää 
rakenneuudistusten toteuttamista ja 
finanssipoliittisen vastuun ottamista.
Näiden edellytysten luominen antaa 
investointirahoitukselle uuden sysäyksen ja 
lisäksi myötävaikuttaa siihen, että aikaan 
saadaan positiivinen kierre, jossa 
investointihankkeilla edistetään työllisyyttä 
ja kysyntää ja jossa ne johtavat 
kasvupotentiaalin kestävään 
lisääntymiseen. Tässä tarkoituksessa 
ESIR-rahoitus olisi kohdennettava 
ensisijaisesti pienille ja keskisuurille 
yrityksille, koska niillä on merkittävät 
mahdollisuudet luoda työpaikkoja ja 
koska ne ovat näin ollen keskeisiä 
toimijoita Euroopan talouden 
palauttamisessa kasvu-uralle.

Or. fr

Tarkistus 39
Maria João Rodrigues

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Kansallisella tasolla olisi toteutettava 
laaja joukko taloudellisia ja sosiaalisia 
uudistuksia merkittävien taloudellisten ja 
sosiaalisten hyötyjen tuottamiseksi. 
Uudistuksilla olisi pyrittävä esimerkiksi 
varmistamaan täydet ja yhtäläiset 
mahdollisuudet päästä korkealaatuisiin 
koulutusjärjestelmiin, käyttää hyviä 
lastenhoitopalveluja ja päästä 
asianmukaisesti rahoitettuihin 
terveydenhuoltojärjestelmiin sekä naisten 
ja miesten yhtäläinen osallistuminen 
työmarkkinoille ja kehittämään 
oikeudenmukaiset ja tehokkaat 
veropolitiikkajärjestelmät, joiden avulla 
kitketään menestyksellisesti veropetosten, 
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veronkierron ja verovilpin käytänteet.

Or. en

Tarkistus 40
Maria João Rodrigues

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 b) ESIR-rahaston työllisyysvaikutusten 
maksimoimiseksi jäsenvaltioiden olisi 
toteutettava täydentäviä toimia kuten 
koulutus tai muita aktiivisia 
työmarkkinatoimia.

Or. en

Tarkistus 41
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Tarvitaan sosiaalisia investointeja, 
joilla vastataan talouden lamaan, 
deflaatioon ja korkeaan työttömyyteen 
unionissa, nimittäin investointeja ihmisiin 
siten, että heille tarjotaan mahdollisuudet 
hankkia ammattitaitoa, ja tuetaan 
kestävien, osallistavien ja laadukkaiden 
työpaikkojen luomiselle suotuisia 
olosuhteita.

Or. en

Tarkistus 42
Guillaume Balas
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Unioni on koko talous- ja 
rahoituskriisin ajan pyrkinyt edistämään
kasvua etenkin Eurooppa 2020 -
strategiaan kuuluvien aloitteiden avulla; 
kyseisellä strategialla otettiin käyttöön 
älykkääseen, kestävään ja osallistavaan 
kasvuun perustuva lähestymistapa. Myös 
Euroopan investointipankki, jäljempänä 
ʼEIPʼ, on osallistunut entistä aktiivisemmin 
investointien käynnistämiseen ja 
edistämiseen unionissa muun muassa 
toteuttamalla tammikuussa 2013 
pääomankorotuksen. Toimenpiteitä 
tarvitaan kuitenkin lisää sen 
varmistamiseksi, että unionissa oleviin 
investointitarpeisiin vastataan ja että 
markkinoilla saatavilla oleva likviditeetti 
hyödynnetään tehokkaasti ja kanavoidaan 
toteutuskelpoisten investointihankkeiden 
rahoittamiseen.

(4) Unioni on koko talous- ja 
rahoituskriisin ajan pyrkinyt edistämään
sellaista budjettipolitiikan tulkintaa, joka 
perustuu myötäsyklisten sääntöjen 
noudattamiseen ja joka saa maat 
luopumaan investointimenoista, joita 
tarvitaan taloudellisen toiminnan ja 
laadukkaiden kestävien työpaikkojen 
luomisen vahvistamiseksi, ja kääntämään 
selkänsä Eurooppa 2020 -strategiaan
kuuluville aloitteille; kyseisellä strategialla 
otettiin käyttöön älykkääseen, kestävään ja 
osallistavaan kasvuun perustuva 
lähestymistapa. Myös Euroopan 
investointipankki, jäljempänä ʼEIPʼ, on 
osallistunut entistä aktiivisemmin
investointien käynnistämiseen ja 
edistämiseen unionissa muun muassa 
toteuttamalla tammikuussa 2013 
pääomankorotuksen. Toimenpiteitä 
tarvitaan kuitenkin lisää sen 
varmistamiseksi, että unionissa oleviin 
investointitarpeisiin vastataan ja että 
markkinoilla saatavilla oleva likviditeetti 
hyödynnetään tehokkaasti ja kanavoidaan 
toteutuskelpoisten investointihankkeiden 
rahoittamiseen.

Or. fr

Tarkistus 43
Csaba Sógor

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Unioni on koko talous- ja 
rahoituskriisin ajan pyrkinyt edistämään 

(4) Unioni on koko talous- ja 
rahoituskriisin ajan pyrkinyt edistämään 
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kasvua etenkin Eurooppa 2020 -strategiaan 
kuuluvien aloitteiden avulla; kyseisellä 
strategialla otettiin käyttöön älykkääseen, 
kestävään ja osallistavaan kasvuun 
perustuva lähestymistapa. Myös Euroopan 
investointipankki, jäljempänä ʼEIPʼ, on 
osallistunut entistä aktiivisemmin 
investointien käynnistämiseen ja 
edistämiseen unionissa muun muassa 
toteuttamalla tammikuussa 2013 
pääomankorotuksen. Toimenpiteitä 
tarvitaan kuitenkin lisää sen 
varmistamiseksi, että unionissa oleviin 
investointitarpeisiin vastataan ja että 
markkinoilla saatavilla oleva likviditeetti 
hyödynnetään tehokkaasti ja kanavoidaan 
toteutuskelpoisten investointihankkeiden 
rahoittamiseen.

kasvua etenkin Eurooppa 2020 -strategiaan 
kuuluvien aloitteiden avulla; kyseisellä 
strategialla otettiin käyttöön älykkääseen, 
kestävään ja osallistavaan kasvuun 
perustuva lähestymistapa. Myös Euroopan 
investointipankki, jäljempänä ʼEIPʼ, on 
osallistunut entistä aktiivisemmin 
investointien käynnistämiseen ja 
edistämiseen unionissa muun muassa 
toteuttamalla tammikuussa 2013 
pääomankorotuksen. Toimenpiteitä 
tarvitaan kuitenkin lisää sen 
varmistamiseksi, että unionissa oleviin 
investointitarpeisiin vastataan ja että 
markkinoilla saatavilla oleva likviditeetti 
hyödynnetään tehokkaasti ja kanavoidaan
talouskasvua ja työllisyyttä tuottavien
toteutuskelpoisten investointihankkeiden 
rahoittamiseen.

Or. en

Tarkistus 44
Jérôme Lavrilleux

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Unioni on koko talous- ja 
rahoituskriisin ajan pyrkinyt edistämään 
kasvua etenkin Eurooppa 2020 -strategiaan 
kuuluvien aloitteiden avulla; kyseisellä 
strategialla otettiin käyttöön älykkääseen, 
kestävään ja osallistavaan kasvuun 
perustuva lähestymistapa. Myös Euroopan 
investointipankki, jäljempänä ʼEIPʼ, on 
osallistunut entistä aktiivisemmin 
investointien käynnistämiseen ja 
edistämiseen unionissa muun muassa 
toteuttamalla tammikuussa 2013 
pääomankorotuksen. Toimenpiteitä 
tarvitaan kuitenkin lisää sen 
varmistamiseksi, että unionissa oleviin 
investointitarpeisiin vastataan ja että 

(4) Unioni on koko talous- ja 
rahoituskriisin ajan pyrkinyt edistämään 
kasvua etenkin Eurooppa 2020 -strategiaan 
kuuluvien aloitteiden avulla; kyseisellä 
strategialla otettiin käyttöön älykkääseen, 
kestävään ja osallistavaan kasvuun 
perustuva lähestymistapa. Myös Euroopan 
investointipankki, jäljempänä ʼEIPʼ, on 
osallistunut entistä aktiivisemmin 
investointien käynnistämiseen ja 
edistämiseen unionissa muun muassa 
toteuttamalla tammikuussa 2013 
pääomankorotuksen. Toimenpiteitä 
tarvitaan kuitenkin lisää sen 
varmistamiseksi, että unionissa oleviin 
investointitarpeisiin vastataan ja että 
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markkinoilla saatavilla oleva likviditeetti 
hyödynnetään tehokkaasti ja kanavoidaan 
toteutuskelpoisten investointihankkeiden 
rahoittamiseen.

markkinoilla saatavilla oleva likviditeetti 
hyödynnetään tehokkaasti ja kanavoidaan
sellaisten toteutuskelpoisten ja kestävien
investointihankkeiden rahoittamiseen, 
jotka vaikuttavat suoraan reaalitalouteen, 
kasvuun ja työllisyyteen.

Or. fr

Tarkistus 45
Zdzisław Krasnodębski

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Unioni on koko talous- ja 
rahoituskriisin ajan pyrkinyt edistämään 
kasvua etenkin Eurooppa 2020 -strategiaan 
kuuluvien aloitteiden avulla; kyseisellä 
strategialla otettiin käyttöön älykkääseen, 
kestävään ja osallistavaan kasvuun 
perustuva lähestymistapa. Myös Euroopan 
investointipankki, jäljempänä ʼEIPʼ, on 
osallistunut entistä aktiivisemmin 
investointien käynnistämiseen ja 
edistämiseen unionissa muun muassa 
toteuttamalla tammikuussa 2013 
pääomankorotuksen. Toimenpiteitä 
tarvitaan kuitenkin lisää sen 
varmistamiseksi, että unionissa oleviin 
investointitarpeisiin vastataan ja että 
markkinoilla saatavilla oleva likviditeetti 
hyödynnetään tehokkaasti ja kanavoidaan 
toteutuskelpoisten investointihankkeiden 
rahoittamiseen.

(4) Unioni on koko talous- ja 
rahoituskriisin ajan pyrkinyt edistämään 
kasvua etenkin Eurooppa 2020 -strategiaan 
kuuluvien aloitteiden avulla; kyseisellä 
strategialla otettiin käyttöön älykkääseen, 
kestävään ja osallistavaan kasvuun 
perustuva lähestymistapa. Myös Euroopan 
investointipankki, jäljempänä ʼEIPʼ, on 
osallistunut entistä aktiivisemmin 
investointien käynnistämiseen ja 
edistämiseen unionissa muun muassa 
toteuttamalla tammikuussa 2013 
pääomankorotuksen. Toimenpiteitä 
tarvitaan kuitenkin lisää sen 
varmistamiseksi, että unionissa oleviin 
investointitarpeisiin vastataan ja että 
markkinoilla saatavilla oleva likviditeetti 
hyödynnetään tehokkaasti ja kanavoidaan 
toteutuskelpoisten investointihankkeiden 
rahoittamiseen, jotka vahvistavat 
jäsenvaltioiden yhtenäistä ja tasapainoista 
sosiaalista ja taloudellista kehitystä 
Euroopan unionissa.

Or. pl
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Tarkistus 46
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Unioni on koko talous- ja 
rahoituskriisin ajan pyrkinyt edistämään 
kasvua etenkin Eurooppa 2020 -
strategiaan kuuluvien aloitteiden avulla; 
kyseisellä strategialla otettiin käyttöön 
älykkääseen, kestävään ja osallistavaan
kasvuun perustuva lähestymistapa. Myös 
Euroopan investointipankki, jäljempänä 
ʼEIPʼ, on osallistunut entistä aktiivisemmin 
investointien käynnistämiseen ja 
edistämiseen unionissa muun muassa 
toteuttamalla tammikuussa 2013 
pääomankorotuksen. Toimenpiteitä
tarvitaan kuitenkin lisää sen 
varmistamiseksi, että unionissa oleviin 
investointitarpeisiin vastataan ja että 
markkinoilla saatavilla oleva likviditeetti 
hyödynnetään tehokkaasti ja kanavoidaan 
toteutuskelpoisten investointihankkeiden 
rahoittamiseen.

(4) Unioni on koko talous- ja 
rahoituskriisin ajan erehtynyt keskittymään 
liikaa talouden kiristämispolitiikkaan, 
mikä on vaikuttanut kielteisesti kasvuun.
Tämä on johtanut työttömyyden ja 
köyhyyden kasvuun. Myös Euroopan 
investointipankki, jäljempänä ʼEIPʼ, on 
osallistunut entistä aktiivisemmin 
investointien käynnistämiseen ja 
edistämiseen unionissa muun muassa 
toteuttamalla tammikuussa 2013 
pääomankorotuksen. Tämän vuoksi
tarvitaan täydentäviä lisätoimenpiteitä sen 
varmistamiseksi, että unionissa oleviin 
investointitarpeisiin vastataan ja että 
markkinoilla saatavilla oleva likviditeetti 
hyödynnetään tehokkaasti ja kanavoidaan 
toteutuskelpoisten investointihankkeiden 
rahoittamiseen. Tässä yhteydessä olisi 
painotettava voimakkaasti hankkeiden 
kasvu- ja työllistämispotentiaalia ja niiden 
koko yhteiskunnalle tuomaa hyötyä. On 
kuitenkin tärkeää ottaa huomioon, että 
mikä tahansa investointi, jota ei 
kohdenneta tai jolle ei aseteta kriteerejä, 
voi aiheuttaa merkittävää vahinkoa ja että 
EU tarvitsee nimenomaan investointeja, 
jotka on kohdennettu lisäarvon luomiseen 
EU:n kansalaisille ja eriarvoisuuden 
vähentämiseen ja jotka ovat 
taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön 
osalta kestäviä.

Or. en

Tarkistus 47
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Emilian Pavel, Javi López
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Unioni on koko talous- ja 
rahoituskriisin ajan pyrkinyt edistämään 
kasvua etenkin Eurooppa 2020 -strategiaan 
kuuluvien aloitteiden avulla; kyseisellä 
strategialla otettiin käyttöön älykkääseen, 
kestävään ja osallistavaan kasvuun 
perustuva lähestymistapa. Myös Euroopan 
investointipankki, jäljempänä ʼEIPʼ, on 
osallistunut entistä aktiivisemmin 
investointien käynnistämiseen ja 
edistämiseen unionissa muun muassa 
toteuttamalla tammikuussa 2013 
pääomankorotuksen. Toimenpiteitä 
tarvitaan kuitenkin lisää sen 
varmistamiseksi, että unionissa oleviin 
investointitarpeisiin vastataan ja että 
markkinoilla saatavilla oleva likviditeetti 
hyödynnetään tehokkaasti ja kanavoidaan 
toteutuskelpoisten investointihankkeiden 
rahoittamiseen.

(4) Unioni on koko talous- ja 
rahoituskriisin ajan pyrkinyt edistämään 
kasvua etenkin Eurooppa 2020 -strategiaan 
kuuluvien aloitteiden avulla; kyseisellä 
strategialla otettiin käyttöön älykkääseen, 
kestävään ja osallistavaan kasvuun 
perustuva lähestymistapa. Myös Euroopan 
investointipankki, jäljempänä ʼEIPʼ, on 
osallistunut entistä aktiivisemmin 
investointien käynnistämiseen ja 
edistämiseen unionissa muun muassa 
toteuttamalla tammikuussa 2013 
pääomankorotuksen. Toimenpiteitä 
tarvitaan kuitenkin lisää sen 
varmistamiseksi, että unionissa oleviin 
investointitarpeisiin vastataan ja että 
markkinoilla saatavilla oleva likviditeetti 
hyödynnetään tehokkaasti ja kanavoidaan 
toteutuskelpoisten investointihankkeiden 
rahoittamiseen. Tässä yhteydessä olisi 
painotettava voimakkaasti hankkeiden 
mahdollisuuksia luoda kasvua ja 
laadukkaita työpaikkoja ja niiden koko 
yhteiskunnalle tuomaa hyötyä.

Or. en

Tarkistus 48
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Unioni on koko talous- ja 
rahoituskriisin ajan pyrkinyt edistämään 
kasvua etenkin Eurooppa 2020 -
strategiaan kuuluvien aloitteiden avulla; 
kyseisellä strategialla otettiin käyttöön 

(4) Unioni on koko talous- ja 
rahoituskriisin ajan soveltanut talouden 
kiristämispolitiikkaa, joka on 
aikaansaanut erittäin vakavan sosiaalisen 
ja yhteiskunnallisen kriisin ja estänyt 
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älykkääseen, kestävään ja osallistavaan 
kasvuun perustuva lähestymistapa. Myös 
Euroopan investointipankki, jäljempänä 
ʼEIPʼ, on osallistunut entistä 
aktiivisemmin investointien 
käynnistämiseen ja edistämiseen 
unionissa muun muassa toteuttamalla 
tammikuussa 2013 pääomankorotuksen. 
Toimenpiteitä tarvitaan kuitenkin lisää sen 
varmistamiseksi, että unionissa oleviin 
investointitarpeisiin vastataan ja että 
markkinoilla saatavilla oleva likviditeetti 
hyödynnetään tehokkaasti ja kanavoidaan
toteutuskelpoisten investointihankkeiden 
rahoittamiseen.

älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun 
aikaansaamiseksi tarvittavien strategisten 
investointien tekemistä. Kiireellisiä 
lisätoimenpiteitä tarvitaan kuitenkin sen 
varmistamiseksi, että unionissa oleviin 
investointitarpeisiin vastataan ja että 
markkinoilla saatavilla oleva likviditeetti 
hyödynnetään tehokkaasti ja kanavoidaan
sellaisten investointihankkeiden 
rahoittamiseen, jotka ovat 
toteutuskelpoisia siinä mielessä, että niillä 
luodaan laadukkaita ja työntekijöiden 
oikeuksia kunnioittavia työpaikkoja, sekä 
ympäristön ja kestävyyden näkökulmasta..

Or. fr

Tarkistus 49
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Unioni on koko talous- ja 
rahoituskriisin ajan pyrkinyt edistämään 
kasvua etenkin Eurooppa 2020 -strategiaan 
kuuluvien aloitteiden avulla; kyseisellä 
strategialla otettiin käyttöön älykkääseen, 
kestävään ja osallistavaan kasvuun 
perustuva lähestymistapa. Myös Euroopan 
investointipankki, jäljempänä ʼEIPʼ, on
osallistunut entistä aktiivisemmin 
investointien käynnistämiseen ja 
edistämiseen unionissa muun muassa 
toteuttamalla tammikuussa 2013 
pääomankorotuksen. Toimenpiteitä 
tarvitaan kuitenkin lisää sen 
varmistamiseksi, että unionissa oleviin 
investointitarpeisiin vastataan ja että 
markkinoilla saatavilla oleva likviditeetti 
hyödynnetään tehokkaasti ja kanavoidaan 
toteutuskelpoisten investointihankkeiden 

(4) Unioni on koko tämän monissa 
jäsenvaltioissa yhä jatkuvan talous- ja 
rahoituskriisin ajan pyrkinyt edistämään 
kasvua etenkin Eurooppa 2020 -strategiaan 
kuuluvien aloitteiden avulla; kyseisen 
strategian työttömyyden ja köyhyyden 
torjumista koskevia tavoitteita ei ole vielä 
saavutettu. Myös Euroopan 
investointipankki, jäljempänä ʼEIPʼ, on
pyrkinyt osallistumaan entistä 
aktiivisemmin investointien 
käynnistämiseen ja edistämiseen unionissa 
muun muassa toteuttamalla tammikuussa 
2013 pääomankorotuksen, mutta se on 
jakanut vain mitättömiä varoja 
mikroyrityksille ja pienille ja keskisuurille 
yrityksille. Toimenpiteitä tarvitaan 
kuitenkin lisää sen varmistamiseksi, että 
unionissa oleviin investointitarpeisiin 
vastataan ja että markkinoilla saatavilla 
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rahoittamiseen. oleva likviditeetti hyödynnetään 
tehokkaasti ja kanavoidaan taloudellisesti 
ja ympäristön kannalta toteutuskelpoisten 
investointihankkeiden rahoittamiseen siten, 
että painotetaan uusyritysten, joilla on 
innovatiivisia hankkeita, ja mikroyritysten 
rahoitusta.

Or. it

Tarkistus 50
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Pienemmän mittakaavan hankkeet 
paitsi tuovat taloudellista tuottoa myös 
edistävät sosiaalisia heijastusvaikutuksia 
ja luovat siten suotuisat olosuhteet 
kestävälle, osallistavalle ja 
ympäristöystävälliselle kasvulle.

Or. en

Tarkistus 51
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Heinäkuun 15 päivänä 2014 silloinen 
komission valittu puheenjohtaja esitti 
Euroopan parlamentille joukon Euroopan 
komissiota varten laadittuja poliittisia 
suuntaviivoja. Näissä suuntaviivoissa 
esitettiin reaalitalouteen tehtävien 
julkisten ja yksityisten investointien 
kasvattamista seuraavien kolmen vuoden 

Poistetaan.
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aikana jopa 300 miljardilla eurolla 
työpaikkojen luomista tukevien 
investointien käynnistämiseksi.

Or. en

Tarkistus 52
Guillaume Balas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Heinäkuun 15 päivänä 2014 silloinen 
komission valittu puheenjohtaja esitti 
Euroopan parlamentille joukon Euroopan 
komissiota varten laadittuja poliittisia 
suuntaviivoja. Näissä suuntaviivoissa 
esitettiin reaalitalouteen tehtävien julkisten 
ja yksityisten investointien kasvattamista 
seuraavien kolmen vuoden aikana jopa 300 
miljardilla eurolla työpaikkojen luomista 
tukevien investointien käynnistämiseksi.

(5) Heinäkuun 15 päivänä 2014 silloinen 
komission valittu puheenjohtaja esitti 
Euroopan parlamentille kuluvaa 
vaalikautta varten joukon poliittisia 
suuntaviivoja. Näissä suuntaviivoissa 
esitettiin reaalitalouteen tehtävien julkisten 
ja yksityisten investointien kasvattamista 
seuraavien kolmen vuoden aikana jopa 300 
miljardilla eurolla työpaikkojen luomista 
tukevien investointien käynnistämiseksi.

Or. fr

Tarkistus 53
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Komissio esitti 26 päivänä 
marraskuuta 2014 tiedonannon 
”Euroopan investointiohjelma”1, jossa 
esitettiin Euroopan strategisten 
investointien rahaston, jäljempänä 
ʼESIR-rahastoʼ, perustamista, 
läpinäkyvän investointihankejatkumon 
luomista Euroopan tasolla, Euroopan 

Poistetaan.
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investointineuvontakeskuksen 
perustamista ja kunnianhimoinen 
suunnitelma investointien esteiden 
poistamiseksi ja sisämarkkinoiden 
täydelliseksi toteuttamiseksi.

__________________
1 Komission tiedonanto Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
keskuspankille, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle, alueiden komitealle ja 
Euroopan investointipankille, ”Euroopan 
investointiohjelma”, COM(2014) 903 
final.

Or. en

Tarkistus 54
Paloma López Bermejo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Komissio esitti 26 päivänä marraskuuta 
2014 tiedonannon ”Euroopan 
investointiohjelma”1, jossa esitettiin 
Euroopan strategisten investointien 
rahaston, jäljempänä ʼESIR-rahastoʼ, 
perustamista, läpinäkyvän 
investointihankejatkumon luomista
Euroopan tasolla, Euroopan
investointineuvontakeskuksen perustamista
ja kunnianhimoinen suunnitelma 
investointien esteiden poistamiseksi ja 
sisämarkkinoiden täydelliseksi 
toteuttamiseksi.

(6) Komissio esitti 26 päivänä marraskuuta 
2014 tiedonannon ”Euroopan 
investointiohjelma”1, jossa esitettiin 
Euroopan strategisten investointien 
rahaston, jäljempänä ʼESIR-rahastoʼ, 
perustamista ja Euroopan 
investointineuvontakeskuksen 
perustamista.

__________________ __________________
1 Komission tiedonanto Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
keskuspankille, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle, alueiden komitealle ja 
Euroopan investointipankille, ”Euroopan 
investointiohjelma”, COM(2014) 903 final.

Komission tiedonanto Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
keskuspankille, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle, alueiden komitealle ja 
Euroopan investointipankille, ”Euroopan 
investointiohjelma”, COM(2014) 903 final.
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Or. en

Tarkistus 55
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Eurooppa-neuvosto totesi 18 päivänä 
joulukuuta 2014 päätelmissään, että 
”investointien edistäminen ja 
puuttuminen markkinoiden 
toimimattomuuteen Euroopassa ovat 
keskeinen toimintapoliittinen haaste” ja 
että ”uudenlainen panostus 
investointeihin ja jäsenvaltioiden 
sitoumus tehostaa rakenneuudistuksia ja 
jatkaa kasvua edistävää julkisen talouden 
vakauttamista luovat perustan Euroopan 
talouden kasvulle ja uusille työpaikoille”. 
Lisäksi se kehotti perustamaan EIP-
ryhmässä Euroopan strategisten 
investointien rahaston, jäljempänä 
ʼESIR-rahastoʼ, jotta vuosina 2015–2017 
saataisiin käyttöön uusia investointeja 
varten 315 miljardia euroa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 56
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Eurooppa-neuvosto totesi 18 päivänä 
joulukuuta 2014 päätelmissään, että 
”investointien edistäminen ja 
puuttuminen markkinoiden 

(7) Eurooppa-neuvosto kehotti 18 päivänä 
joulukuuta 2014 perustamaan Euroopan 
strategisten investointien rahaston, 
jäljempänä ʼESIR-rahastoʼ, jotta vuosina 
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toimimattomuuteen Euroopassa ovat 
keskeinen toimintapoliittinen haaste” ja 
että ”uudenlainen panostus 
investointeihin ja jäsenvaltioiden 
sitoumus tehostaa rakenneuudistuksia ja 
jatkaa kasvua edistävää julkisen talouden 
vakauttamista luovat perustan Euroopan 
talouden kasvulle ja uusille työpaikoille”. 
Lisäksi se kehotti perustamaan EIP-
ryhmässä Euroopan strategisten 
investointien rahaston, jäljempänä ʼESIR-
rahastoʼ, jotta vuosina 2015–2017 
saataisiin käyttöön uusia investointeja 
varten 315 miljardia euroa.

2015–2017 saataisiin käyttöön uusia 
investointeja varten 315 miljardia euroa.

Or. it

Tarkistus 57
Paloma López Bermejo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) ESIR-rahasto on osa 
kokonaisvaltaista strategiaa, jolla 
vastataan julkisiin ja yksityisiin 
investointeihin liittyvään epävarmuuteen. 
Strategiassa on kolme osa-aluetta, jotka 
ovat rahoituksen hankkiminen 
investointeja varten, investointien 
ohjaaminen reaalitalouteen ja unionin 
investointiympäristön parantaminen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 58
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(8) ESIR-rahasto on osa kokonaisvaltaista 
strategiaa, jolla vastataan julkisiin ja 
yksityisiin investointeihin liittyvään 
epävarmuuteen. Strategiassa on kolme 
osa-aluetta, jotka ovat rahoituksen 
hankkiminen investointeja varten, 
investointien ohjaaminen reaalitalouteen ja 
unionin investointiympäristön 
parantaminen.

(8) Jos ESIR-rahaston toimet ovat hyvin 
kohdennettuja ja rahastoa hallinnoidaan 
demokraattisesti, siitä voisi tulla osa 
kokonaisvaltaista strategiaa, jolla vastataan 
julkisiin ja yksityisiin investointeihin 
liittyvään epävarmuuteen. Strategian ja 
ESIR-rahaston toimien olisi ulotuttava 
laajemmalle kuin sen kolme nykyistä osa-
aluetta, jotka ovat rahoituksen 
hankkiminen investointeja varten, 
investointien ohjaaminen reaalitalouteen ja 
unionin investointiympäristön 
parantaminen, jotta aikaansaadaan 
ainakin

– demokratian perusperiaatteita 
noudattava hallintorakenne,

– keskinäinen valvontajärjestelmä, jolla 
varmistetaan, etteivät ESIR-rahaston 
käynnistämät investoinnit vahingoita 
unionin arvoja tai luo ei-toivottuja 
kielteisiä vaikutuksia, 

– sidosryhmien osallistuminen ja niiden 
oikeus estää vetollaan investoinnit, jotka 
eivät ole Eurooppa 2020 -strategian ja 
5 artiklassa vahvistettujen kriteerien 
mukaisia,

– joukko kriteerejä, joilla varmistetaan, 
ettei toteuteta mitä tahansa investointeja, 
vaan investointeja, joiden tarkoituksena 
on Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden 
saavuttaminen, työttömyyden ja 
köyhyyden vähentäminen sekä ekologisen 
jalanjäljen pienentäminen.

Or. en

Tarkistus 59
Milan Zver

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(8) ESIR-rahasto on osa kokonaisvaltaista 
strategiaa, jolla vastataan julkisiin ja 
yksityisiin investointeihin liittyvään 
epävarmuuteen. Strategiassa on kolme osa-
aluetta, jotka ovat rahoituksen 
hankkiminen investointeja varten, 
investointien ohjaaminen reaalitalouteen ja 
unionin investointiympäristön 
parantaminen.

(8) ESIR-rahasto on osa kokonaisvaltaista 
strategiaa, jolla vastataan julkisiin ja 
yksityisiin investointeihin liittyvään 
epävarmuuteen. Strategiassa on kolme osa-
aluetta, jotka ovat rahoituksen 
hankkiminen investointeja varten, 
investointien ohjaaminen reaalitalouteen ja 
unionin investointiympäristön 
parantaminen. Ellei investointiympäristöä 
paranneta, ESIR-rahaston on vaikea 
täyttää tarkoitustaan. Tähän tarvitaan 
aitoa sitoutumista unionin 
sisämarkkinoiden lujittamisen 
jatkamiseen siten, että painotetaan 
digitaalisia sisämarkkinoita.

Or. sl

Tarkistus 60
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) ESIR-rahasto on osa kokonaisvaltaista 
strategiaa, jolla vastataan julkisiin ja 
yksityisiin investointeihin liittyvään 
epävarmuuteen. Strategiassa on kolme osa-
aluetta, jotka ovat rahoituksen 
hankkiminen investointeja varten, 
investointien ohjaaminen reaalitalouteen ja 
unionin investointiympäristön 
parantaminen.

(8) ESIR-rahasto on osa kokonaisvaltaista 
strategiaa, jolla vastataan julkisiin ja 
yksityisiin investointeihin liittyvään 
epävarmuuteen. Strategiassa on kolme osa-
aluetta, jotka ovat rahoituksen 
hankkiminen investointeja varten, 
investointien ohjaaminen reaalitalouteen
yhdessä työntekijöiden oikeudet sekä 
ILO:n vaatimusten noudattamisen 
turvaavien laadukkaiden työpaikkojen 
luomisen kanssa, ja unionin 
investointiympäristön parantaminen
erityisesti niillä alueilla, joita kriisi ja sen 
jälkeen säästöohjelmiin perustuvat 
talousarvioleikkaukset ovat eniten 
koetelleet, jotta vähennetään talouden 
eroja, jotka saattavat aiheuttaa uusia 
talous- ja sosiaalikriisejä.



AM\1052802FI.doc 29/120 PE551.778v01-00

FI

Or. fr

Tarkistus 61
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) ESIR-rahasto on osa kokonaisvaltaista
strategiaa, jolla vastataan julkisiin ja 
yksityisiin investointeihin liittyvään 
epävarmuuteen. Strategiassa on kolme osa-
aluetta, jotka ovat rahoituksen 
hankkiminen investointeja varten, 
investointien ohjaaminen reaalitalouteen ja 
unionin investointiympäristön 
parantaminen.

(8) ESIR-rahasto on osa kokonaisvaltaista 
strategiaa, jolla vastataan julkisiin ja 
yksityisiin investointeihin liittyvään 
epävarmuuteen. Strategiassa on kolme osa-
aluetta, jotka ovat rahoituksen 
hankkiminen investointeja varten, 
investointien ohjaaminen reaalitalouteen ja 
unionin investointiympäristön 
parantaminen. Rahaston olisi oltava 
toimintakykyinen mahdollisimman pian, 
jotta investoinnit voidaan käynnistää 
vuonna 2015.

Or. es

Tarkistus 62
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Unionin investointiympäristöä olisi 
parannettava poistamalla investointien 
esteitä, lujittamalla sisämarkkinoita ja 
lisäämällä sääntelyn ennustettavuutta. 
Näiden liitännäistoimien avulla on 
tarkoitus helpottaa ESIR-rahaston 
toimintaa ja laajemmin investointeja 
Euroopassa.

Poistetaan.

Or. fr
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Tarkistus 63
Mara Bizzotto

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Unionin investointiympäristöä olisi 
parannettava poistamalla investointien 
esteitä, lujittamalla sisämarkkinoita ja 
lisäämällä sääntelyn ennustettavuutta.
Näiden liitännäistoimien avulla on 
tarkoitus helpottaa ESIR-rahaston 
toimintaa ja laajemmin investointeja 
Euroopassa.

(9) Unionin investointiympäristöä olisi 
parannettava poistamalla investointien 
esteitä, vähentämällä byrokratiaa,
lujittamalla sisämarkkinoita ja lisäämällä 
sääntelyn ennustettavuutta. Näiden 
liitännäistoimien avulla on tarkoitus 
helpottaa ESIR-rahaston toimintaa ja 
laajemmin investointeja Euroopassa.

Or. it

Tarkistus 64
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Unionin investointiympäristöä olisi
parannettava poistamalla investointien 
esteitä, lujittamalla sisämarkkinoita ja 
lisäämällä sääntelyn ennustettavuutta.
Näiden liitännäistoimien avulla on 
tarkoitus helpottaa ESIR-rahaston 
toimintaa ja laajemmin investointeja 
Euroopassa.

(9) Unionin investointiympäristöä on
parannettava poistamalla investointien 
esteitä, lujittamalla sisämarkkinoita ja 
lisäämällä sääntelyvarmuutta. Näiden 
liitännäistoimien avulla on tarkoitus 
helpottaa ESIR-rahaston toimintaa ja 
laajemmin investointeja Euroopassa.

Or. it

Tarkistus 65
Ulrike Trebesius
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Unionin investointiympäristöä olisi 
parannettava poistamalla investointien 
esteitä, lujittamalla sisämarkkinoita ja 
lisäämällä sääntelyn ennustettavuutta.
Näiden liitännäistoimien avulla on 
tarkoitus helpottaa ESIR-rahaston 
toimintaa ja laajemmin investointeja 
Euroopassa.

(9) Unionin investointiympäristöä olisi 
parannettava poistamalla investointien 
esteitä, lujittamalla sisämarkkinoita, 
pitämällä työmarkkinat riittävän 
joustavina, varmistamalla että 
työvoimakustannukset, myös palkat, ovat 
tuottavuuteen sidottuja, edistämällä 
sellaisia sosiaalisen suojelun järjestelmiä, 
jotka tekevät työteosta houkuttelevaa, 
toteuttamalla pankkien 
rakenneuudistuksia ja pääomittamista, 
parantamalla julkishallinnon ja 
verojärjestelmien tehokkuutta sekä
lisäämällä sääntelyn ennustettavuutta.
Näiden liitännäistoimien avulla on 
tarkoitus helpottaa ESIR-rahaston 
toimintaa ja laajemmin investointeja 
Euroopassa.

Or. en

Tarkistus 66
Mara Bizzotto

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) ESIR-rahastolla olisi autettava 
ratkaisemaan niitä ongelmia, joita 
unionissa liittyy tuottavien investointien 
rahoittamiseen ja toteuttamiseen, sekä 
lisäämään saatavilla olevaa rahoitusta. 
Taustalla on ajatus siitä, että rahoituksen 
saatavuuden lisäämisestä hyötyvät etenkin 
pienet ja keskisuuret yritykset. Saatavilla 
olevan rahoituksen lisääntymisestä koituvat 
hyödyt olisi ulotettava koskemaan myös 
markkina-arvoltaan keskisuuria yrityksiä, 
eli yrityksiä, joiden palveluksessa on 

(10) ESIR-rahastolla olisi autettava 
ratkaisemaan niitä ongelmia, joita 
unionissa ja erityisesti euroalueella liittyy 
tuottavien investointien rahoittamiseen ja 
toteuttamiseen, sekä lisäämään saatavilla 
olevaa rahoitusta siten, että siitä 
hyötyisivät etenkin pienet ja keskisuuret 
yritykset. Saatavilla olevan rahoituksen 
lisääntymisestä koituvat hyödyt olisi 
ulotettava koskemaan myös markkina-
arvoltaan keskisuuria yrityksiä, eli 
yrityksiä, joiden palveluksessa on enintään 
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enintään 3 000 työntekijää, jäljempänä 
ʼmid-cap-yrityksetʼ. Euroopan 
tämänhetkisten investointiongelmien 
ratkaisemisella voidaan todennäköisesti
lisätä taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta unionissa.

3 000 työntekijää, jäljempänä ʼmid-cap-
yrityksetʼ. Euroopan tämänhetkisten 
investointiongelmien ratkaisemisella 
voidaan todennäköisesti vahvistaa 
eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä ja 
tukea työllisyyttä.

Or. it

Tarkistus 67
Ivo Vajgl

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) ESIR-rahastolla olisi autettava 
ratkaisemaan niitä ongelmia, joita 
unionissa liittyy tuottavien investointien 
rahoittamiseen ja toteuttamiseen, sekä 
lisäämään saatavilla olevaa rahoitusta.
Taustalla on ajatus siitä, että rahoituksen 
saatavuuden lisäämisestä hyötyvät etenkin 
pienet ja keskisuuret yritykset. Saatavilla 
olevan rahoituksen lisääntymisestä koituvat 
hyödyt olisi ulotettava koskemaan myös 
markkina-arvoltaan keskisuuria yrityksiä, 
eli yrityksiä, joiden palveluksessa on 
enintään 3 000 työntekijää, jäljempänä 
ʼmid-cap-yrityksetʼ. Euroopan 
tämänhetkisten investointiongelmien 
ratkaisemisella voidaan todennäköisesti 
lisätä taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta unionissa.

(10) ESIR-rahastolla olisi autettava 
ratkaisemaan niitä ongelmia, joita 
unionissa liittyy tuottavien investointien 
rahoittamiseen ja toteuttamiseen, sekä 
lisäämään saatavilla olevaa rahoitusta.
Taustalla on ajatus siitä, että rahoituksen 
saatavuuden lisäämisestä hyötyvät etenkin 
pienet ja keskisuuret yritykset. Saatavilla 
olevan rahoituksen lisääntymisestä koituvat 
hyödyt olisi ulotettava koskemaan myös 
markkina-arvoltaan keskisuuria yrityksiä, 
eli yrityksiä, joiden palveluksessa on 
enintään 3 000 työntekijää, jäljempänä 
ʼmid-cap-yrityksetʼ. Euroopan 
tämänhetkisten investointiongelmien 
ratkaisemisella voidaan todennäköisesti 
lisätä taloudellista, sosiaalista, poliittista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta unionissa.

Or. en

Tarkistus 68
Jutta Steinruck

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(10) ESIR-rahastolla olisi autettava 
ratkaisemaan niitä ongelmia, joita 
unionissa liittyy tuottavien investointien 
rahoittamiseen ja toteuttamiseen, sekä 
lisäämään saatavilla olevaa rahoitusta.
Taustalla on ajatus siitä, että rahoituksen 
saatavuuden lisäämisestä hyötyvät etenkin 
pienet ja keskisuuret yritykset. Saatavilla 
olevan rahoituksen lisääntymisestä koituvat 
hyödyt olisi ulotettava koskemaan myös 
markkina-arvoltaan keskisuuria yrityksiä, 
eli yrityksiä, joiden palveluksessa on 
enintään 3 000 työntekijää, jäljempänä 
ʼmid-cap-yrityksetʼ. Euroopan 
tämänhetkisten investointiongelmien 
ratkaisemisella voidaan todennäköisesti 
lisätä taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta unionissa.

(10) ESIR-rahastolla olisi autettava 
ratkaisemaan niitä ongelmia, joita 
unionissa liittyy tuottavien investointien 
rahoittamiseen ja toteuttamiseen, sekä 
lisäämään saatavilla olevaa rahoitusta.
Taustalla on ajatus siitä, että rahoituksen 
saatavuuden lisäämisestä hyötyvät etenkin 
pienet ja keskisuuret yritykset. Saatavilla 
olevan rahoituksen lisääntymisestä koituvat 
hyödyt olisi ulotettava koskemaan myös 
markkina-arvoltaan keskisuuria yrityksiä, 
eli yrityksiä, joiden palveluksessa on 
enintään 3 000 työntekijää, jäljempänä 
ʼmid-cap-yrityksetʼ. Kaikkien mittausten 
pääasiallisena tarkoituksena on oltava 
yhdennettyyn sosiaalipolitiikkaan vuoden 
2013 sosiaalisia investointeja koskevan 
paketin mukaisesti tehtävien investointien 
lisääminen. Euroopan tämänhetkisten 
investointiongelmien ratkaisemisella 
voidaan todennäköisesti lisätä taloudellista, 
sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta 
unionissa.

Or. en

Tarkistus 69
Jérôme Lavrilleux

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) ESIR-rahastolla olisi autettava 
ratkaisemaan niitä ongelmia, joita 
unionissa liittyy tuottavien investointien 
rahoittamiseen ja toteuttamiseen, sekä 
lisäämään saatavilla olevaa rahoitusta.
Taustalla on ajatus siitä, että rahoituksen 
saatavuuden lisäämisestä hyötyvät etenkin 
pienet ja keskisuuret yritykset. Saatavilla 
olevan rahoituksen lisääntymisestä koituvat 

(10) ESIR-rahastolla olisi autettava 
ratkaisemaan niitä ongelmia, joita 
unionissa liittyy tuottavien investointien 
rahoittamiseen ja toteuttamiseen, sekä 
lisäämään saatavilla olevaa rahoitusta, joka 
on yksinkertaisemmin järjestettyä, 
helpommin saatavilla ja toimivampaa.
Taustalla on ajatus siitä, että rahoituksen 
saatavuuden lisäämisestä hyötyvät etenkin 
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hyödyt olisi ulotettava koskemaan myös 
markkina-arvoltaan keskisuuria yrityksiä, 
eli yrityksiä, joiden palveluksessa on 
enintään 3 000 työntekijää, jäljempänä 
ʼmid-cap-yrityksetʼ. Euroopan 
tämänhetkisten investointiongelmien 
ratkaisemisella voidaan todennäköisesti 
lisätä taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta unionissa.

pienet ja keskisuuret yritykset. Saatavilla 
olevan rahoituksen lisääntymisestä koituvat 
hyödyt olisi ulotettava koskemaan myös 
markkina-arvoltaan keskisuuria yrityksiä, 
eli yrityksiä, joiden palveluksessa on 
enintään 3 000 työntekijää, jäljempänä 
ʼmid-cap-yrityksetʼ. Euroopan 
tämänhetkisten investointiongelmien 
ratkaisemisella voidaan todennäköisesti 
lisätä taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta unionissa.

Or. fr

Tarkistus 70
Jérôme Lavrilleux

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) ESIR-rahastolla olisi autettava 
ratkaisemaan niitä ongelmia, joita 
unionissa liittyy tuottavien investointien 
rahoittamiseen ja toteuttamiseen, sekä 
lisäämään saatavilla olevaa rahoitusta.
Taustalla on ajatus siitä, että rahoituksen 
saatavuuden lisäämisestä hyötyvät etenkin 
pienet ja keskisuuret yritykset. Saatavilla 
olevan rahoituksen lisääntymisestä koituvat 
hyödyt olisi ulotettava koskemaan myös 
markkina-arvoltaan keskisuuria yrityksiä, 
eli yrityksiä, joiden palveluksessa on 
enintään 3 000 työntekijää, jäljempänä 
ʼmid-cap-yrityksetʼ. Euroopan
tämänhetkisten investointiongelmien 
ratkaisemisella voidaan todennäköisesti 
lisätä taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta unionissa.

(10) ESIR-rahastolla olisi autettava 
ratkaisemaan niitä ongelmia, joita 
unionissa liittyy tuottavien investointien 
rahoittamiseen ja toteuttamiseen, sekä 
lisäämään saatavilla olevaa rahoitusta.
Taustalla on ajatus siitä, että rahoituksen 
saatavuuden lisäämisen olisi hyödytettävä 
ensisijaisesti pieniä ja keskisuuria 
yrityksiä. Saatavilla olevan rahoituksen
lisääntymisestä koituvat hyödyt olisi 
ulotettava koskemaan myös markkina-
arvoltaan keskisuuria yrityksiä, eli 
yrityksiä, joiden palveluksessa on enintään 
3 000 työntekijää, jäljempänä ʼmid-cap-
yrityksetʼ. Euroopan tämänhetkisten 
investointiongelmien ratkaisemisella 
voidaan todennäköisesti lisätä taloudellista, 
sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta 
unionissa.

Or. fr
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Tarkistus 71
Jérôme Lavrilleux

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) ESIR-rahastolla olisi autettava 
ratkaisemaan niitä ongelmia, joita 
unionissa liittyy tuottavien investointien 
rahoittamiseen ja toteuttamiseen, sekä 
lisäämään saatavilla olevaa rahoitusta.
Taustalla on ajatus siitä, että rahoituksen 
saatavuuden lisäämisestä hyötyvät etenkin 
pienet ja keskisuuret yritykset. Saatavilla 
olevan rahoituksen lisääntymisestä koituvat 
hyödyt olisi ulotettava koskemaan myös 
markkina-arvoltaan keskisuuria yrityksiä, 
eli yrityksiä, joiden palveluksessa on 
enintään 3 000 työntekijää, jäljempänä 
ʼmid-cap-yrityksetʼ. Euroopan 
tämänhetkisten investointiongelmien 
ratkaisemisella voidaan todennäköisesti 
lisätä taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta unionissa.

(10) ESIR-rahastolla olisi autettava 
ratkaisemaan niitä ongelmia, joita 
unionissa liittyy tuottavien investointien 
rahoittamiseen ja toteuttamiseen, sekä 
lisäämään saatavilla olevaa rahoitusta.
Taustalla on ajatus siitä, että rahoituksen 
saatavuuden lisäämisestä hyötyvät etenkin 
pienet ja keskisuuret yritykset, jotka luovat 
yli 80 prosenttia työpaikoista unionissa.
Saatavilla olevan rahoituksen 
lisääntymisestä koituvat hyödyt olisi 
ulotettava koskemaan myös markkina-
arvoltaan keskisuuria yrityksiä, eli 
yrityksiä, joiden palveluksessa on enintään 
3 000 työntekijää, jäljempänä ʼmid-cap-
yrityksetʼ. Euroopan tämänhetkisten 
investointiongelmien ratkaisemisella 
voidaan todennäköisesti lisätä taloudellista, 
sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta 
unionissa.

Or. fr

Tarkistus 72
Brando Benifei

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) ESIR-rahastolla olisi autettava
ratkaisemaan niitä ongelmia, joita
unionissa liittyy tuottavien investointien 
rahoittamiseen ja toteuttamiseen, sekä
lisäämään saatavilla olevaa rahoitusta.
Taustalla on ajatus siitä, että rahoituksen 
saatavuuden lisäämisestä hyötyvät etenkin 

(10) ESIR-rahastolla olisi saatettava 
talouskasvu uuteen nousuun ja luotava 
korkealaatuisia työpaikkoja unionissa 
tukemalla investointeja ja auttamalla
ratkaisemaan niitä ongelmia, joita liittyy 
tuottavien investointien rahoittamiseen ja 
toteuttamiseen unionissa, sekä lisättävä
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pienet ja keskisuuret yritykset. Saatavilla
olevan rahoituksen lisääntymisestä koituvat 
hyödyt olisi ulotettava koskemaan myös 
markkina-arvoltaan keskisuuria yrityksiä, 
eli yrityksiä, joiden palveluksessa on 
enintään 3 000 työntekijää, jäljempänä 
ʼmid-cap-yrityksetʼ. Euroopan 
tämänhetkisten investointiongelmien 
ratkaisemisella voidaan todennäköisesti 
lisätä taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta unionissa.

saatavilla olevaa rahoitusta. Taustalla on 
ajatus siitä, että rahoituksen saatavuuden 
lisäämisestä hyötyvät etenkin pienet ja 
keskisuuret yritykset. Saatavilla olevan 
rahoituksen lisääntymisestä koituvat 
hyödyt olisi ulotettava koskemaan myös 
markkina-arvoltaan keskisuuria yrityksiä, 
eli yrityksiä, joiden palveluksessa on 
enintään 3 000 työntekijää, jäljempänä 
ʼmid-cap-yrityksetʼ. Euroopan 
tämänhetkisten investointiongelmien 
ratkaisemisella voidaan todennäköisesti 
lisätä taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta unionissa.

Or. en

Tarkistus 73
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Emilian Pavel, Javi López, Guillaume 
Balas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) ESIR-rahastolla olisi autettava 
ratkaisemaan niitä ongelmia, joita 
unionissa liittyy tuottavien investointien 
rahoittamiseen ja toteuttamiseen, sekä 
lisäämään saatavilla olevaa rahoitusta.
Taustalla on ajatus siitä, että rahoituksen 
saatavuuden lisäämisestä hyötyvät etenkin 
pienet ja keskisuuret yritykset. Saatavilla 
olevan rahoituksen lisääntymisestä koituvat 
hyödyt olisi ulotettava koskemaan myös 
markkina-arvoltaan keskisuuria yrityksiä, 
eli yrityksiä, joiden palveluksessa on 
enintään 3 000 työntekijää, jäljempänä 
ʼmid-cap-yrityksetʼ. Euroopan 
tämänhetkisten investointiongelmien 
ratkaisemisella voidaan todennäköisesti 
lisätä taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta unionissa.

(10) ESIR-rahastolla olisi autettava 
ratkaisemaan niitä ongelmia, joita 
unionissa liittyy tuottavien investointien 
rahoittamiseen ja toteuttamiseen, sekä 
lisäämään saatavilla olevaa rahoitusta, jotta 
voidaan luoda kasvua, laadukkaita 
työpaikkoja ja sosiaalista osallisuutta.
Taustalla on ajatus siitä, että rahoituksen 
saatavuuden lisäämisestä hyötyvät etenkin 
pienet ja keskisuuret yritykset, mukaan 
luettuna yhteisötalouden yritykset ja 
sosiaaliset yritykset. Saatavilla olevan 
rahoituksen lisääntymisestä koituvat 
hyödyt olisi ulotettava koskemaan myös 
markkina-arvoltaan keskisuuria yrityksiä, 
eli yrityksiä, joiden palveluksessa on 
enintään 3 000 työntekijää, jäljempänä 
ʼmid-cap-yrityksetʼ. Euroopan 
tämänhetkisten investointiongelmien 
ratkaisemisella voidaan todennäköisesti 
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lisätä taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta unionissa.

Or. en

Tarkistus 74
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) ESIR-rahastolla olisi autettava 
ratkaisemaan niitä ongelmia, joita 
unionissa liittyy tuottavien investointien 
rahoittamiseen ja toteuttamiseen, sekä
lisäämään saatavilla olevaa rahoitusta.
Taustalla on ajatus siitä, että rahoituksen 
saatavuuden lisäämisestä hyötyvät etenkin 
pienet ja keskisuuret yritykset. Saatavilla 
olevan rahoituksen lisääntymisestä koituvat 
hyödyt olisi ulotettava koskemaan myös 
markkina-arvoltaan keskisuuria yrityksiä, 
eli yrityksiä, joiden palveluksessa on
enintään 3 000 työntekijää, jäljempänä 
ʼmid-cap-yrityksetʼ. Euroopan 
tämänhetkisten investointiongelmien 
ratkaisemisella voidaan todennäköisesti 
lisätä taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta unionissa.

(10) ESIR-rahastolla olisi autettava 
ratkaisemaan niitä ongelmia, joita 
unionissa liittyy tuottavien investointien 
rahoittamiseen ja toteuttamiseen, sekä
lisättävä saatavilla olevaa rahoitusta ja 
yleisesti tavoiteltava kestävän kasvun, 
laadukkaiden työpaikkojen ja sosiaalisen 
osallisuuden tuottamista. Taustalla on 
ajatus siitä, että rahoituksen saatavuuden 
lisäämisestä hyötyvät etenkin
mikroyritykset sekä pienet ja keskisuuret 
yritykset sekä sosiaalinen ja solidaarinen 
talous. Saatavilla olevan rahoituksen 
lisääntymisestä koituvat hyödyt olisi 
ulotettava koskemaan myös markkina-
arvoltaan keskisuuria yrityksiä, eli 
yrityksiä, joiden palveluksessa on
1500 työntekijää, jäljempänä ʼmid-cap-
yrityksetʼ. Euroopan tämänhetkisten 
investointiongelmien ratkaisemisella 
voidaan todennäköisesti lisätä taloudellista, 
sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta 
unionissa.

Or. en

Tarkistus 75
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ivo Vajgl
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) ESIR-rahastolla olisi autettava 
ratkaisemaan niitä ongelmia, joita 
unionissa liittyy tuottavien investointien 
rahoittamiseen ja toteuttamiseen, sekä 
lisäämään saatavilla olevaa rahoitusta.
Taustalla on ajatus siitä, että rahoituksen 
saatavuuden lisäämisestä hyötyvät etenkin 
pienet ja keskisuuret yritykset. Saatavilla 
olevan rahoituksen lisääntymisestä koituvat 
hyödyt olisi ulotettava koskemaan myös 
markkina-arvoltaan keskisuuria yrityksiä, 
eli yrityksiä, joiden palveluksessa on 
enintään 3 000 työntekijää, jäljempänä 
ʼmid-cap-yrityksetʼ. Euroopan 
tämänhetkisten investointiongelmien 
ratkaisemisella voidaan todennäköisesti 
lisätä taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta unionissa.

(10) ESIR-rahastolla olisi autettava 
ratkaisemaan niitä ongelmia, joita 
unionissa liittyy tuottavien investointien 
rahoittamiseen ja toteuttamiseen, sekä 
lisäämään saatavilla olevaa rahoitusta ja 
tukemaan työpaikkojen luomista.
Taustalla on ajatus siitä, että rahoituksen 
saatavuuden lisäämisestä hyötyvät etenkin 
pienet ja keskisuuret yritykset. Saatavilla 
olevan rahoituksen lisääntymisestä koituvat 
hyödyt olisi ulotettava koskemaan myös 
markkina-arvoltaan keskisuuria yrityksiä, 
eli yrityksiä, joiden palveluksessa on 
enintään 3 000 työntekijää, jäljempänä 
ʼmid-cap-yrityksetʼ. Euroopan 
tämänhetkisten investointiongelmien 
ratkaisemisella voidaan todennäköisesti 
lisätä taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta unionissa.

Or. es

Perustelu

Työpaikkojen luomisen olisi oltava ESIR-rahaston ensisijainen tavoite ja näin ollen se olisi 
nimenomaisesti mainittava.

Tarkistus 76
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) ESIR-rahastolla olisi autettava 
ratkaisemaan niitä ongelmia, joita 
unionissa liittyy tuottavien investointien
rahoittamiseen ja toteuttamiseen, sekä 
lisäämään saatavilla olevaa rahoitusta.

(10) ESIR-rahastolla olisi autettava 
ratkaisemaan niitä ongelmia, joita 
unionissa liittyy sellaisten 
toteutuskelpoisten hankkeiden 
rahoittamiseen, joilla luodaan 
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Taustalla on ajatus siitä, että rahoituksen 
saatavuuden lisäämisestä hyötyvät etenkin 
pienet ja keskisuuret yritykset. Saatavilla 
olevan rahoituksen lisääntymisestä 
koituvat hyödyt olisi ulotettava 
koskemaan myös markkina-arvoltaan 
keskisuuria yrityksiä, eli yrityksiä, joiden 
palveluksessa on enintään 3 000 
työntekijää, jäljempänä ʼmid-cap-
yrityksetʼ. Euroopan tämänhetkisten 
investointiongelmien ratkaisemisella 
voidaan todennäköisesti lisätä taloudellista, 
sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta 
unionissa.

laadukkaita ja työntekijöiden oikeudet 
turvaavia työpaikkoja, kriisin pahiten 
koettelemilla aloilla toimivien yritysten 
tukemiseen ja tuottavien investointien 
toteuttamiseen, sekä lisäämään saatavilla 
olevaa rahoitusta. Taustalla on ajatus siitä, 
että rahoituksen saatavuuden lisäämisestä 
hyötyvät etenkin pienet ja keskisuuret 
yritykset. Euroopan tämänhetkisten 
investointiongelmien ratkaisemisella 
voidaan todennäköisesti lisätä taloudellista, 
sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta 
unionissa.

Or. fr

Tarkistus 77
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) ESIR-rahastolla olisi autettava 
ratkaisemaan niitä ongelmia, joita 
unionissa liittyy tuottavien investointien 
rahoittamiseen ja toteuttamiseen, sekä 
lisäämään saatavilla olevaa rahoitusta.
Taustalla on ajatus siitä, että rahoituksen 
saatavuuden lisäämisestä hyötyvät etenkin
pienet ja keskisuuret yritykset. Saatavilla 
olevan rahoituksen lisääntymisestä 
koituvat hyödyt olisi ulotettava 
koskemaan myös markkina-arvoltaan 
keskisuuria yrityksiä, eli yrityksiä, joiden 
palveluksessa on enintään 3 000
työntekijää, jäljempänä ʼmid-cap-
yrityksetʼ. Euroopan tämänhetkisten 
investointiongelmien ratkaisemisella
voidaan todennäköisesti lisätä
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta unionissa.

(10) ESIR-rahastolla on autettava 
ratkaisemaan niitä ongelmia, joita 
unionissa liittyy tuottavien investointien 
rahoittamiseen ja toteuttamiseen, sekä 
lisäämään saatavilla olevaa rahoitusta.
Rahoituksen saatavuuden lisäämisen on 
hyödytettävä etenkin pieniä ja keskisuuria 
sekä mikroyrityksiä ja myös yrityksiä, 
joiden palveluksessa on enintään 3000
työntekijää, jäljempänä 'mid-cap-
yritykset’. Euroopan tämänhetkisten 
investointiongelmien ratkaisemisella on 
lisättävä taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta unionissa.

Or. it
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Tarkistus 78
Mara Bizzotto

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) ESIR-rahaston toiminnalla olisi 
tuettava strategisia investointeja, jotka 
tuottavat runsaasti taloudellista lisäarvoa ja 
näin edesauttavat unionin politiikan 
tavoitteiden saavuttamista.

(11) ESIR-rahaston toiminnalla olisi 
tuettava strategisia investointeja, jotka 
tuottavat runsaasti taloudellista lisäarvoa ja 
näin edistävät työllisyyttä, eurooppalaisten 
yritysten kilpailukykyä ja unionin 
politiikan tavoitteiden saavuttamista.

Or. it

Tarkistus 79
Guillaume Balas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) ESIR-rahaston toiminnalla olisi 
tuettava strategisia investointeja, jotka
tuottavat runsaasti taloudellista lisäarvoa 
ja näin edesauttavat unionin politiikan 
tavoitteiden saavuttamista.

(11) ESIR-rahaston toiminnalla olisi 
tuettava strategisia investointeja, joilla on 
suuret mahdollisuudet kestävien ja 
laadukkaiden työpaikkojen luomiseen ja
jotka edesauttavat unionin politiikan 
tavoitteiden saavuttamista.

Or. fr

Tarkistus 80
Jutta Steinruck

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(11) ESIR-rahaston toiminnalla olisi 
tuettava strategisia investointeja, jotka 
tuottavat runsaasti taloudellista lisäarvoa ja 
näin edesauttavat unionin politiikan 
tavoitteiden saavuttamista.

(11) ESIR-rahaston toiminnalla olisi 
tuettava strategisia investointeja, jotka 
tuottavat runsaasti sosiaalista ja
taloudellista lisäarvoa ja näin edesauttavat 
unionin politiikan tavoitteiden 
saavuttamista.

Or. en

Tarkistus 81
Csaba Sógor

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) ESIR-rahaston toiminnalla olisi 
tuettava strategisia investointeja, jotka 
tuottavat runsaasti taloudellista lisäarvoa ja 
näin edesauttavat unionin politiikan 
tavoitteiden saavuttamista.

(11) ESIR-rahaston toiminnalla olisi 
tuettava strategisia investointeja, jotka 
tuottavat runsaasti taloudellista lisäarvoa ja
jotka näin edesauttavat unionin politiikan 
tavoitteiden saavuttamista, erityisesti 
Eurooppa 2020 -strategian työllisyyttä, 
innovointia, koulutusta, sosiaalista 
osallisuutta sekä ilmastoa ja energiaa 
koskevien tavoitteiden saavuttamista.

Or. en

Tarkistus 82
Jérôme Lavrilleux

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) ESIR-rahaston toiminnalla olisi 
tuettava strategisia investointeja, jotka 
tuottavat runsaasti taloudellista lisäarvoa ja 
näin edesauttavat unionin politiikan 

(11) ESIR-rahaston toiminnalla olisi 
tuettava strategisia investointeja, jotka 
tuottavat runsaasti taloudellista lisäarvoa ja 
näin edesauttavat unionin politiikan pitkän 
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tavoitteiden saavuttamista. aikavälin tavoitteiden saavuttamista.

Or. fr

Tarkistus 83
Brando Benifei

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) ESIR-rahaston toiminnalla olisi 
tuettava strategisia investointeja, jotka 
tuottavat runsaasti taloudellista lisäarvoa ja 
näin edesauttavat unionin politiikan 
tavoitteiden saavuttamista.

(11) ESIR-rahaston toiminnalla olisi 
tuettava strategisia investointeja, jotka 
tuottavat runsaasti taloudellista ja 
yhteiskunnallista lisäarvoa ja joilla on 
suuri työllistämispotentiaali ja jotka näin 
edesauttavat unionin politiikan tavoitteiden 
saavuttamista, erityisesti Eurooppa 2020 -
strategian työllisyystavoitteiden 
saavuttamista.

Or. en

Tarkistus 84
Zdzisław Krasnodębski

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) ESIR-rahaston toiminnalla olisi 
tuettava strategisia investointeja, jotka 
tuottavat runsaasti taloudellista lisäarvoa ja 
näin edesauttavat unionin politiikan 
tavoitteiden saavuttamista.

(11) ESIR-rahaston toiminnalla olisi 
tuettava strategisia investointeja, jotka 
tuottavat runsaasti taloudellista ja 
sosiaalista lisäarvoa ja näin edesauttavat 
unionin politiikan tavoitteiden 
saavuttamista sekä estävät jäsenvaltioiden 
talouksien enemmän erkaantumisen 
toisistaan. Tässä tarkoituksessa ESIR-
rahastosta olisi voitava tukea 
jäsenvaltioissa saatavilla olevan 
teknologian ja energialähteiden käyttöä.
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Or. pl

Tarkistus 85
Maria João Rodrigues

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) ESIR-rahaston toiminnalla olisi 
tuettava strategisia investointeja, jotka 
tuottavat runsaasti taloudellista lisäarvoa ja 
näin edesauttavat unionin politiikan 
tavoitteiden saavuttamista.

(11) ESIR-rahaston toiminnalla olisi 
tuettava strategisia investointeja, jotka 
tuottavat runsaasti taloudellista ja 
työpaikkojen luomiseen liittyvää lisäarvoa 
ja näin edesauttavat unionin politiikan 
tavoitteiden saavuttamista.

Or. en

Tarkistus 86
Maria João Rodrigues, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) ESIR-rahaston toiminnalla olisi 
tuettava strategisia investointeja, jotka 
tuottavat runsaasti taloudellista lisäarvoa ja 
näin edesauttavat unionin politiikan 
tavoitteiden saavuttamista.

(11) ESIR-rahaston toiminnalla olisi 
tuettava strategisia investointeja, jotka 
tuottavat runsaasti taloudellista ja 
sosiaalista lisäarvoa ja joilla on suuri 
työllistämispotentiaali ja jotka näin 
edesauttavat unionin politiikan tavoitteiden 
saavuttamista, erityisesti Eurooppa 2020 -
strategian työllisyyttä, koulutusta ja 
köyhyyden vähentämistä koskevien 
tavoitteiden saavuttamista.

Or. en
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Tarkistus 87
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) ESIR-rahaston toiminnalla olisi 
tuettava strategisia investointeja, jotka 
tuottavat runsaasti taloudellista lisäarvoa ja 
näin edesauttavat unionin politiikan 
tavoitteiden saavuttamista.

(11) ESIR-rahaston toiminnalla olisi 
tuettava strategisia investointeja, jotka
kohdennetaan suuren työttömyyden ja 
köyhyyden alueille, jotka tuottavat 
runsaasti taloudellista ja sosiaalista
lisäarvoa, joilla on suuri 
työllistämispotentiaali ja jotka näin 
edesauttavat unionin politiikan tavoitteiden
ja erityisesti Eurooppa 2020 -strategian 
työllisyyttä, koulutusta ja köyhyyden 
vähentämistä koskevien tavoitteiden
saavuttamista. Mitään sellaista hanketta ei 
saa rahoittaa, joka haittaa Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteiden saavuttamista tai 
vaikuttaa kielteisesti työpaikkojen 
luomiseen tai ympäristöön.

Or. en

Tarkistus 88
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) ESIR-rahaston toiminnalla olisi 
tuettava strategisia investointeja, jotka 
tuottavat runsaasti taloudellista lisäarvoa ja 
näin edesauttavat unionin politiikan 
tavoitteiden saavuttamista.

(11) ESIR-rahaston toiminnalla olisi 
tuettava strategisia investointeja, jotka 
tuottavat runsaasti taloudellista lisäarvoa ja 
näin edesauttavat unionin politiikan 
tavoitteiden saavuttamista. ESIR-rahaston 
käyttäminen koulutukseen ja sosiaaliseen 
infrastruktuuriin tehtävien investointien 
lisäämiseen voi auttaa vahvistamaan 
jyrkästi heikentynyttä yhteenkuuluvuutta 
Euroopassa. 
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Or. es

Perustelu

Yksi ESIR-rahaston tavoitteista (5 artiklan 2 kohta) on tukea koulutukseen ja sosiaaliseen 
infrastruktuuriin tehtäviä investointeja. Tämä tarjoaa hyvän tilaisuuden yhteenkuuluvuuden 
vahvistamiseen Euroopassa.

Tarkistus 89
Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) ESIR-rahaston toiminnalla olisi 
tuettava strategisia investointeja, jotka 
tuottavat runsaasti taloudellista lisäarvoa ja 
näin edesauttavat unionin politiikan 
tavoitteiden saavuttamista.

(11) ESIR-rahaston toiminnalla olisi 
tuettava strategisia investointeja, jotka 
tuottavat runsaasti taloudellista ja 
sosiaalista lisäarvoa etenkin luomalla 
uusia julkisia palveluja ja näin 
edesauttavat unionin politiikan tavoitteiden 
saavuttamista.

Or. fr

Tarkistus 90
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) ESIR-rahaston toiminnalla olisi
tuettava strategisia investointeja, jotka 
tuottavat runsaasti taloudellista lisäarvoa ja 
näin edesauttavat unionin politiikan 
tavoitteiden saavuttamista.

(11) ESIR-rahaston toiminnalla on tuettava 
strategisia investointeja, jotka tuottavat 
runsaasti taloudellista ja sosiaalista
lisäarvoa ja näin edesauttavat unionin 
politiikan tavoitteiden saavuttamista, 
turvaavat laadukkaat työpaikat ja 
sosiaalisen suojelun riittävän tason, joka 
saavutetaan tukemalla pieniä, keskisuuria 
ja mikroyrityksiä sekä nuoria 
uusyrityksiä, jotka hakevat rahoitusta 
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innovatiivisiin hankkeisiin, joita ei aina 
voida rahoittaa nykyisin saatavilla 
olevista varoista.

Or. it

Tarkistus 91
Jérôme Lavrilleux

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) ESIR-rahaston toimissa olisi 
otettava huomioon strategisten 
investointien alueelliset ulottuvuudet ja 
kohdennettava toimet kaupunki- ja 
maaseutualueille tehtävien investointien 
määrän tasapainottamiseen. Jotta 
parannettaisiin alueiden välistä 
yhteenkuuluvuutta, ESIR-rahastosta olisi 
edistettävät investointeja, joilla on 
mahdollisuudet saavuttaa tämä tavoite, 
erityisesti esikaupunkialueilla, joilla on 
keskeinen asema kaupunki- ja 
maaseutualueiden välisen yhteyden 
koordinoinnissa ja voimistamisessa.

Or. fr

Tarkistus 92
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) ESIR-rahoituksessa olisi asetettava 
etusijalle investoinnit, jotka tehdään 
korkeasta työttömyydestä kärsiville 
taloudellisesti heikommille alueille ja 
näillä alueilla toimiviin pieniin ja 
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keskisuuriin yrityksiin, kun otetaan 
huomioon niiden rajalliset 
rahoituksensaantimahdollisuudet, ja 
pidettävä tavoitteena erojen vähentämistä 
sekä sen varmistamista, että näillä 
ponnisteluilla on suurin vaikutus siellä 
missä niitä tarvitaan eniten. 

Or. es

Tarkistus 93
Mara Bizzotto

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Useat pienet ja keskisuuret yritykset
sekä mid-cap-yritykset kaikkialla unionissa
tarvitsevat apua saadakseen
markkinarahoitusta etenkin silloin kun on 
kyse investoinneista, joihin liittyy 
suurempi riski. ESIR-rahastolla olisi 
autettava näitä yrityksiä kattamaan 
pääomavajeet tarjoamalla EIP:lle ja 
Euroopan investointirahastolle, jäljempänä 
ʼEIRʼ, mahdollisuus tehdä suoria ja 
välillisiä pääomasijoituksia, antaa 
takauksia lainojen korkeatasoista 
arvopaperistamista varten ja tarjota muita 
tuotteita, jotka palvelevat ESIR-rahaston 
tarkoitusta.

(12) Useilla pienillä ja keskisuurilla 
yrityksillä sekä mid-cap-yrityksillä
kaikkialla unionissa on vakavia 
maksuvalmiusvaikeuksia eivätkä ne vedä 
puoleensa markkinarahoitusta tai 
luottolaitosten myöntämiä lainoja 
etenkään silloin kun on kyse 
investoinneista, joihin liittyy suurempi 
riski. ESIR-rahastolla olisi autettava näitä 
yrityksiä kattamaan pääomavajeet 
tarjoamalla EIP:lle ja Euroopan 
investointirahastolle, jäljempänä ʼEIRʼ, 
mahdollisuus tehdä suoria ja välillisiä 
pääomasijoituksia, antaa takauksia lainojen 
korkeatasoista arvopaperistamista varten ja 
tarjota muita tuotteita, jotka palvelevat 
ESIR-rahaston tarkoitusta.

Or. it

Tarkistus 94
Zdzisław Krasnodębski

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(12) Useat pienet ja keskisuuret yritykset 
sekä mid-cap-yritykset kaikkialla unionissa 
tarvitsevat apua saadakseen 
markkinarahoitusta etenkin silloin kun on 
kyse investoinneista, joihin liittyy 
suurempi riski. ESIR-rahastolla olisi 
autettava näitä yrityksiä kattamaan 
pääomavajeet tarjoamalla EIP:lle ja 
Euroopan investointirahastolle, jäljempänä 
ʼEIRʼ, mahdollisuus tehdä suoria ja 
välillisiä pääomasijoituksia, antaa 
takauksia lainojen korkeatasoista 
arvopaperistamista varten ja tarjota muita 
tuotteita, jotka palvelevat ESIR-rahaston 
tarkoitusta.

(12) Useat pienet ja keskisuuret yritykset 
sekä mid-cap-yritykset kaikkialla unionissa 
tarvitsevat apua saadakseen 
markkinarahoitusta etenkin silloin kun on 
kyse investoinneista, joihin liittyy 
suurempi riski. ESIR-rahastolla olisi 
autettava näitä yrityksiä kattamaan 
pääomavajeet tarjoamalla EIP:lle ja 
Euroopan investointirahastolle, jäljempänä 
ʼEIRʼ, mahdollisuus tehdä suoria ja 
välillisiä pääomasijoituksia, antaa 
takauksia lainojen korkeatasoista 
arvopaperistamista varten ja tarjota muita 
tuotteita, jotka palvelevat ESIR-rahaston 
tarkoitusta. On tärkeää, että ESIR-
rahoituksessa otetaan huomioon
vähemmän kehittyneiden 
rahoitusmarkkinoiden maissa vallitsevat 
erityiset investointiolosuhteet.

Or. pl

Tarkistus 95
Thomas Mann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Useat pienet ja keskisuuret yritykset
sekä mid-cap-yritykset kaikkialla unionissa 
tarvitsevat apua saadakseen 
markkinarahoitusta etenkin silloin kun on 
kyse investoinneista, joihin liittyy 
suurempi riski. ESIR-rahastolla olisi 
autettava näitä yrityksiä kattamaan 
pääomavajeet tarjoamalla EIP:lle ja 
Euroopan investointirahastolle, jäljempänä 
ʼEIRʼ, mahdollisuus tehdä suoria ja 
välillisiä pääomasijoituksia, antaa 
takauksia lainojen korkeatasoista 
arvopaperistamista varten ja tarjota muita 

(12) Useat mikro- sekä pienet ja 
keskisuuret yritykset ja mid-cap-yritykset 
kaikkialla unionissa tarvitsevat apua 
saadakseen markkinarahoitusta etenkin 
silloin kun on kyse investoinneista, joihin 
liittyy suurempi riski. ESIR-rahastolla olisi 
autettava näitä yrityksiä kattamaan 
pääomavajeet tarjoamalla EIP:lle ja 
Euroopan investointirahastolle, jäljempänä 
ʼEIRʼ, mahdollisuus tehdä suoria ja 
välillisiä pääomasijoituksia, antaa 
takauksia lainojen korkeatasoista 
arvopaperistamista varten ja tarjota muita 
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tuotteita, jotka palvelevat ESIR-rahaston 
tarkoitusta.

tuotteita, jotka palvelevat ESIR-rahaston 
tarkoitusta.

Or. de

Tarkistus 96
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Useat pienet ja keskisuuret yritykset
sekä mid-cap-yritykset kaikkialla unionissa 
tarvitsevat apua saadakseen 
markkinarahoitusta etenkin silloin kun on 
kyse investoinneista, joihin liittyy 
suurempi riski. ESIR-rahastolla olisi 
autettava näitä yrityksiä kattamaan 
pääomavajeet tarjoamalla EIP:lle ja 
Euroopan investointirahastolle, jäljempänä 
ʼEIRʼ, mahdollisuus tehdä suoria ja 
välillisiä pääomasijoituksia, antaa 
takauksia lainojen korkeatasoista 
arvopaperistamista varten ja tarjota muita 
tuotteita, jotka palvelevat ESIR-rahaston 
tarkoitusta.

(12) Useat pienet ja keskisuuret yritykset 
kaikkialla unionissa tarvitsevat apua 
saadakseen markkinarahoitusta etenkin 
silloin kun on kyse investoinneista, joihin 
liittyy suurempi riski. ESIR-rahastolla olisi 
autettava näitä yrityksiä kattamaan 
pääomavajeet tarjoamalla EIP:lle ja 
Euroopan investointirahastolle, jäljempänä 
ʼEIRʼ, mahdollisuus tehdä suoria ja 
välillisiä pääomasijoituksia, antaa 
takauksia lainojen korkeatasoista 
arvopaperistamista varten ja tarjota muita 
tuotteita, jotka palvelevat ESIR-rahaston 
tarkoitusta.

Or. fr

Tarkistus 97
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Useat pienet ja keskisuuret yritykset
sekä mid-cap-yritykset kaikkialla unionissa 
tarvitsevat apua saadakseen 
markkinarahoitusta etenkin silloin kun on 
kyse investoinneista, joihin liittyy 

(12) Useat pienet ja keskisuuret sekä
mikroyritykset ja mid-cap-yritykset 
kaikkialla unionissa tarvitsevat apua 
saadakseen markkinarahoitusta etenkin 
silloin kun on kyse investoinneista, joihin 
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suurempi riski. ESIR-rahastolla olisi
autettava näitä yrityksiä kattamaan 
pääomavajeet tarjoamalla EIP:lle ja 
Euroopan investointirahastolle, jäljempänä 
ʼEIRʼ, mahdollisuus tehdä suoria ja 
välillisiä pääomasijoituksia, antaa 
takauksia lainojen korkeatasoista 
arvopaperistamista varten ja tarjota muita 
tuotteita, jotka palvelevat ESIR-rahaston 
tarkoitusta.

liittyy suurempi riski. ESIR-rahastolla on
autettava näitä yrityksiä kattamaan 
pääomavajeet tarjoamalla EIP:lle ja 
Euroopan investointirahastolle, jäljempänä 
ʼEIRʼ, mahdollisuus tehdä suoria ja 
välillisiä pääomasijoituksia, antaa 
takauksia lainojen korkeatasoista 
arvopaperistamista varten ja tarjota muita 
tuotteita, jotka palvelevat ESIR-rahaston 
tarkoitusta.

Or. it

Tarkistus 98
Mara Bizzotto

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) ESIR-rahasto olisi perustettava EIP:n 
yhteyteen, jotta sen toiminnassa voitaisiin 
hyödyntää EIP:n kokemusta ja tämän 
aiemmin saavuttamia hyviä tuloksia ja jotta 
sen toiminnalla voitaisiin saada aikaan 
myönteisiä vaikutuksia mahdollisimman 
nopeasti. ESIR-rahaston toiminnan osa-
alue, joka muodostuu rahoituksen 
tarjoamisesta pienille ja keskisuurille 
yrityksille sekä pienille mid-cap-
yrityksille, olisi kanavoitava EIR:n kautta, 
jotta siinä voitaisiin hyödyntää EIR:n 
kokemusta tämänkaltaisesta toiminnasta.

(13) ESIR-rahasto olisi perustettava EIP:n 
yhteyteen, jotta sen toiminnassa voitaisiin 
hyödyntää EIP:n kokemusta ja tämän 
aiemmin saavuttamia hyviä tuloksia ja jotta 
sen toiminnalla voitaisiin saada nopeasti
aikaan yrityksiin ja talouteen kohdistuvia
myönteisiä vaikutuksia. ESIR-rahaston 
toiminnan osa-alue, joka muodostuu 
rahoituksen tarjoamisesta pienille ja 
keskisuurille yrityksille sekä pienille mid-
cap-yrityksille, on kanavoitava EIR:n 
kautta, jotta siinä voitaisiin hyödyntää 
EIR:n kokemusta tämänkaltaisesta 
toiminnasta.

Or. it

Tarkistus 99
Zdzisław Krasnodębski

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(13) ESIR-rahasto olisi perustettava EIP:n 
yhteyteen, jotta sen toiminnassa voitaisiin 
hyödyntää EIP:n kokemusta ja tämän 
aiemmin saavuttamia hyviä tuloksia ja jotta 
sen toiminnalla voitaisiin saada aikaan 
myönteisiä vaikutuksia mahdollisimman 
nopeasti. ESIR-rahaston toiminnan osa-
alue, joka muodostuu rahoituksen 
tarjoamisesta pienille ja keskisuurille 
yrityksille sekä pienille mid-cap-
yrityksille, olisi kanavoitava EIR:n kautta, 
jotta siinä voitaisiin hyödyntää EIR:n 
kokemusta tämänkaltaisesta toiminnasta.

(13) ESIR-rahasto olisi perustettava EIP:n 
yhteyteen, jotta sen toiminnassa voitaisiin 
hyödyntää EIP:n kokemusta ja tämän 
aiemmin saavuttamia hyviä tuloksia ja jotta 
sen toiminnalla voitaisiin saada aikaan 
myönteisiä vaikutuksia mahdollisimman 
nopeasti. Koska EIP:n vastuu on kasvanut 
ja koska on tarpeen ottaa huomioon 
jäsenvaltioiden erityisolosuhteet, pankin 
hallitusta olisi laajennettava. ESIR-
rahaston toiminnan osa-alue, joka 
muodostuu rahoituksen tarjoamisesta 
pienille ja keskisuurille yrityksille sekä 
pienille mid-cap-yrityksille, olisi 
kanavoitava EIR:n kautta, jotta siinä 
voitaisiin hyödyntää EIR:n kokemusta 
tämänkaltaisesta toiminnasta.

Or. pl

Tarkistus 100
Thomas Mann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) ESIR-rahasto olisi perustettava EIP:n 
yhteyteen, jotta sen toiminnassa voitaisiin 
hyödyntää EIP:n kokemusta ja tämän 
aiemmin saavuttamia hyviä tuloksia ja jotta 
sen toiminnalla voitaisiin saada aikaan 
myönteisiä vaikutuksia mahdollisimman 
nopeasti. ESIR-rahaston toiminnan osa-
alue, joka muodostuu rahoituksen 
tarjoamisesta pienille ja keskisuurille 
yrityksille sekä pienille mid-cap-
yrityksille, olisi kanavoitava EIR:n kautta, 
jotta siinä voitaisiin hyödyntää EIR:n 
kokemusta tämänkaltaisesta toiminnasta.

(13) ESIR-rahasto olisi perustettava EIP:n 
yhteyteen, jotta sen toiminnassa voitaisiin 
hyödyntää EIP:n kokemusta ja tämän 
aiemmin saavuttamia hyviä tuloksia ja jotta 
sen toiminnalla voitaisiin saada aikaan 
myönteisiä vaikutuksia mahdollisimman 
nopeasti. ESIR-rahaston toiminnan osa-
alue, joka muodostuu rahoituksen 
tarjoamisesta mikro- ja pienille ja 
keskisuurille yrityksille sekä pienille mid-
cap-yrityksille, olisi kanavoitava EIR:n 
kautta, jotta siinä voitaisiin hyödyntää 
EIR:n kokemusta tämänkaltaisesta 
toiminnasta.
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Or. de

Tarkistus 101
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) ESIR-rahasto olisi perustettava EIP:n 
yhteyteen, jotta sen toiminnassa voitaisiin 
hyödyntää EIP:n kokemusta ja tämän 
aiemmin saavuttamia hyviä tuloksia ja jotta 
sen toiminnalla voitaisiin saada aikaan 
myönteisiä vaikutuksia mahdollisimman 
nopeasti. ESIR-rahaston toiminnan osa-
alue, joka muodostuu rahoituksen 
tarjoamisesta pienille ja keskisuurille 
yrityksille sekä pienille mid-cap-yrityksille, 
olisi kanavoitava EIR:n kautta, jotta siinä 
voitaisiin hyödyntää EIR:n kokemusta 
tämänkaltaisesta toiminnasta.

(13) ESIR-rahasto olisi perustettava EIP:n 
yhteyteen, jotta sen toiminnassa voitaisiin 
hyödyntää EIP:n kokemusta ja tämän 
aiemmin saavuttamia hyviä tuloksia ja jotta 
sen toiminnalla voitaisiin saada aikaan 
myönteisiä vaikutuksia mahdollisimman 
nopeasti. ESIR-rahaston toiminnan osa-
alue, joka muodostuu rahoituksen 
tarjoamisesta pienille, keskisuurille ja
mikroyrityksille sekä pienille mid-cap-
yrityksille, olisi kanavoitava EIR:n kautta, 
jotta siinä voitaisiin hyödyntää EIR:n 
kokemusta tämänkaltaisesta toiminnasta.

Or. it

Tarkistus 102
Jérôme Lavrilleux

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) ESIR-rahaston toimet olisi 
kohdennettava hankkeisiin, joista saadaan 
merkittävästi yhteiskunnallista ja 
taloudellista arvoa. Ne olisi kohdennettava 
etenkin sellaisiin hankkeisiin, joilla 
edistetään työpaikkojen luomista, 
pitkäaikaista kasvua ja kilpailukykyä.
ESIR-rahastosta olisi tuettava monenlaisia 
rahoitustuotteita, joihin kuuluvat muun 
muassa oman pääoman ehtoinen rahoitus, 

(14) ESIR-rahaston toimet olisi 
kohdennettava hankkeisiin, joista saadaan 
merkittävästi yhteiskunnallista ja 
taloudellista arvoa ja jotka vaikuttavat 
suoraan reaalitalouteen. Ne olisi 
kohdennettava etenkin sellaisiin 
hankkeisiin, joilla edistetään työpaikkojen 
luomista, pitkäaikaista kasvua ja 
kilpailukykyä. ESIR-rahastosta olisi 
tuettava monenlaisia rahoitustuotteita, 
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velkarahoitus ja takaukset, jotta kunkin 
hankkeen tarpeet voitaisiin ottaa 
mahdollisimman hyvin huomioon.
Tällaisella laajalla tuotevalikoimalla on 
tarkoitus mahdollistaa ESIR-rahaston 
toiminnan sopeuttaminen markkinoiden 
tarpeisiin ja samalla kannustaa yksityistä 
sektoria investoimaan hankkeisiin. ESIR-
rahasto ei saisi korvata yksityistä 
markkinarahoitusta, vaan sen olisi lisättävä 
yksityisen rahoituksen saatavuutta 
puuttumalla markkinoiden 
toimintapuutteisiin, jotta voitaisiin 
varmistaa julkisten varojen 
mahdollisimman tehokas ja strateginen 
käyttö. Varojen tehokasta ja strategista 
käyttöä on tarkoitus tukea edellyttämällä 
valtiontukisääntöihin sisältyvien 
periaatteiden noudattamista.

joihin kuuluvat muun muassa oman 
pääoman ehtoinen rahoitus, velkarahoitus 
ja takaukset, jotta kunkin hankkeen tarpeet 
voitaisiin ottaa mahdollisimman hyvin 
huomioon. Tällaisella laajalla 
tuotevalikoimalla on tarkoitus mahdollistaa 
ESIR-rahaston toiminnan sopeuttaminen 
markkinoiden tarpeisiin ja samalla 
kannustaa yksityistä sektoria investoimaan 
hankkeisiin. ESIR-rahasto ei saisi korvata 
yksityistä markkinarahoitusta, vaan sen 
olisi lisättävä yksityisen rahoituksen 
saatavuutta puuttumalla markkinoiden 
toimintapuutteisiin, jotta voitaisiin 
varmistaa julkisten varojen 
mahdollisimman tehokas ja strateginen 
käyttö. Varojen tehokasta ja strategista 
käyttöä on tarkoitus tukea edellyttämällä 
valtiontukisääntöihin sisältyvien 
periaatteiden noudattamista.

Or. fr

Tarkistus 103
Brando Benifei

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) ESIR-rahaston toimet olisi 
kohdennettava hankkeisiin, joista saadaan 
merkittävästi yhteiskunnallista ja 
taloudellista arvoa. Ne olisi kohdennettava 
etenkin sellaisiin hankkeisiin, joilla
edistetään työpaikkojen luomista,
pitkäaikaista kasvua ja kilpailukykyä.
ESIR-rahastosta olisi tuettava monenlaisia 
rahoitustuotteita, joihin kuuluvat muun 
muassa oman pääoman ehtoinen rahoitus, 
velkarahoitus ja takaukset, jotta kunkin 
hankkeen tarpeet voitaisiin ottaa 
mahdollisimman hyvin huomioon.
Tällaisella laajalla tuotevalikoimalla on 
tarkoitus mahdollistaa ESIR-rahaston 

(14) ESIR-rahaston toimet olisi 
kohdennettava hankkeisiin, joista saadaan 
merkittävästi yhteiskunnallista ja 
taloudellista arvoa. Ne olisi kohdennettava 
etenkin sellaisiin hankkeisiin, joilla
luodaan korkealaatuisia työpaikkoja sekä 
kestävää pitkäaikaista kasvua ja 
kilpailukykyä. ESIR-rahastosta olisi 
tuettava monenlaisia rahoitustuotteita, 
joihin kuuluvat muun muassa oman 
pääoman ehtoinen rahoitus, velkarahoitus 
ja takaukset, jotta kunkin hankkeen tarpeet 
voitaisiin ottaa mahdollisimman hyvin 
huomioon. Tällaisella laajalla 
tuotevalikoimalla on tarkoitus mahdollistaa 
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toiminnan sopeuttaminen markkinoiden 
tarpeisiin ja samalla kannustaa yksityistä 
sektoria investoimaan hankkeisiin. ESIR-
rahasto ei saisi korvata yksityistä 
markkinarahoitusta, vaan sen olisi lisättävä 
yksityisen rahoituksen saatavuutta 
puuttumalla markkinoiden 
toimintapuutteisiin, jotta voitaisiin 
varmistaa julkisten varojen 
mahdollisimman tehokas ja strateginen 
käyttö. Varojen tehokasta ja strategista 
käyttöä on tarkoitus tukea edellyttämällä 
valtiontukisääntöihin sisältyvien 
periaatteiden noudattamista.

ESIR-rahaston toiminnan sopeuttaminen 
markkinoiden tarpeisiin ja samalla 
kannustaa yksityistä sektoria investoimaan 
hankkeisiin. ESIR-rahasto ei saisi korvata 
yksityistä markkinarahoitusta, vaan sen 
olisi lisättävä yksityisen rahoituksen 
saatavuutta puuttumalla markkinoiden 
toimintapuutteisiin, jotta voitaisiin 
varmistaa julkisten varojen 
mahdollisimman tehokas ja strateginen 
käyttö. Varojen tehokasta ja strategista 
käyttöä on tarkoitus tukea edellyttämällä 
valtiontukisääntöihin sisältyvien 
periaatteiden noudattamista.

Or. en

Tarkistus 104
Zdzisław Krasnodębski

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) ESIR-rahaston toimet olisi 
kohdennettava hankkeisiin, joista saadaan 
merkittävästi yhteiskunnallista ja 
taloudellista arvoa. Ne olisi kohdennettava 
etenkin sellaisiin hankkeisiin, joilla 
edistetään työpaikkojen luomista, 
pitkäaikaista kasvua ja kilpailukykyä.
ESIR-rahastosta olisi tuettava monenlaisia 
rahoitustuotteita, joihin kuuluvat muun 
muassa oman pääoman ehtoinen rahoitus, 
velkarahoitus ja takaukset, jotta kunkin 
hankkeen tarpeet voitaisiin ottaa 
mahdollisimman hyvin huomioon.
Tällaisella laajalla tuotevalikoimalla on 
tarkoitus mahdollistaa ESIR-rahaston 
toiminnan sopeuttaminen markkinoiden 
tarpeisiin ja samalla kannustaa yksityistä 
sektoria investoimaan hankkeisiin. ESIR-
rahasto ei saisi korvata yksityistä 
markkinarahoitusta, vaan sen olisi lisättävä 
yksityisen rahoituksen saatavuutta 

(14) ESIR-rahaston toimet olisi 
kohdennettava hankkeisiin, joista saadaan 
merkittävästi yhteiskunnallista ja 
taloudellista arvoa. Ne olisi kohdennettava 
etenkin sellaisiin hankkeisiin, joilla 
edistetään laadukkaiden työpaikkojen 
luomista, pitkäaikaista kasvua ja 
kilpailukykyä. ESIR-rahastosta olisi 
tuettava monenlaisia rahoitustuotteita, 
joihin kuuluvat muun muassa oman 
pääoman ehtoinen rahoitus, velkarahoitus 
ja takaukset, jotta kunkin hankkeen tarpeet 
voitaisiin ottaa mahdollisimman hyvin 
huomioon. Tällaisella laajalla 
tuotevalikoimalla on tarkoitus mahdollistaa 
ESIR-rahaston toiminnan sopeuttaminen 
markkinoiden tarpeisiin ja samalla 
kannustaa yksityistä sektoria investoimaan 
hankkeisiin. ESIR-rahasto ei saisi korvata 
yksityistä markkinarahoitusta, vaan sen 
olisi lisättävä yksityisen rahoituksen 
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puuttumalla markkinoiden 
toimintapuutteisiin, jotta voitaisiin 
varmistaa julkisten varojen 
mahdollisimman tehokas ja strateginen 
käyttö. Varojen tehokasta ja strategista 
käyttöä on tarkoitus tukea edellyttämällä 
valtiontukisääntöihin sisältyvien 
periaatteiden noudattamista.

saatavuutta puuttumalla markkinoiden 
toimintapuutteisiin, jotta voitaisiin 
varmistaa julkisten varojen 
mahdollisimman tehokas ja strateginen 
käyttö. Varojen tehokasta ja strategista 
käyttöä on tarkoitus tukea edellyttämällä 
valtiontukisääntöihin sisältyvien 
periaatteiden noudattamista.

Or. pl

Tarkistus 105
Maria João Rodrigues

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) ESIR-rahaston toimet olisi 
kohdennettava hankkeisiin, joista saadaan 
merkittävästi yhteiskunnallista ja 
taloudellista arvoa. Ne olisi kohdennettava 
etenkin sellaisiin hankkeisiin, joilla 
edistetään työpaikkojen luomista, 
pitkäaikaista kasvua ja kilpailukykyä.
ESIR-rahastosta olisi tuettava monenlaisia 
rahoitustuotteita, joihin kuuluvat muun 
muassa oman pääoman ehtoinen rahoitus, 
velkarahoitus ja takaukset, jotta kunkin 
hankkeen tarpeet voitaisiin ottaa 
mahdollisimman hyvin huomioon.
Tällaisella laajalla tuotevalikoimalla on 
tarkoitus mahdollistaa ESIR-rahaston 
toiminnan sopeuttaminen markkinoiden 
tarpeisiin ja samalla kannustaa yksityistä 
sektoria investoimaan hankkeisiin. ESIR-
rahasto ei saisi korvata yksityistä 
markkinarahoitusta, vaan sen olisi lisättävä 
yksityisen rahoituksen saatavuutta 
puuttumalla markkinoiden 
toimintapuutteisiin, jotta voitaisiin 
varmistaa julkisten varojen 
mahdollisimman tehokas ja strateginen 
käyttö. Varojen tehokasta ja strategista 
käyttöä on tarkoitus tukea edellyttämällä 

(14) ESIR-rahaston toimet olisi 
kohdennettava hankkeisiin, joista saadaan 
merkittävästi yhteiskunnallista ja 
taloudellista arvoa. Ne olisi kohdennettava 
etenkin sellaisiin hankkeisiin, joilla 
edistetään innovointia, ammattitaidon 
kehittämistä, laadukkaiden työpaikkojen 
luomista, pitkäaikaista kasvua ja 
kilpailukykyä. ESIR-rahastosta olisi 
tuettava monenlaisia rahoitustuotteita, 
joihin kuuluvat muun muassa oman 
pääoman ehtoinen rahoitus, velkarahoitus 
ja takaukset, jotta kunkin hankkeen tarpeet 
voitaisiin ottaa mahdollisimman hyvin 
huomioon. Tällaisella laajalla 
tuotevalikoimalla on tarkoitus mahdollistaa 
ESIR-rahaston toiminnan sopeuttaminen 
markkinoiden tarpeisiin ja samalla 
kannustaa yksityistä sektoria investoimaan 
hankkeisiin. ESIR-rahasto ei saisi korvata 
yksityistä markkinarahoitusta, vaan sen 
olisi lisättävä yksityisen rahoituksen 
saatavuutta puuttumalla markkinoiden 
toimintapuutteisiin, jotta voitaisiin 
varmistaa julkisten varojen 
mahdollisimman tehokas ja strateginen 
käyttö. Varojen tehokasta ja strategista 
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valtiontukisääntöihin sisältyvien 
periaatteiden noudattamista.

käyttöä on tarkoitus tukea edellyttämällä 
valtiontukisääntöihin sisältyvien 
periaatteiden noudattamista.

Or. en

Tarkistus 106
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) ESIR-rahaston toimet olisi 
kohdennettava hankkeisiin, joista saadaan 
merkittävästi yhteiskunnallista ja 
taloudellista arvoa. Ne olisi kohdennettava 
etenkin sellaisiin hankkeisiin, joilla 
edistetään työpaikkojen luomista, 
pitkäaikaista kasvua ja kilpailukykyä.
ESIR-rahastosta olisi tuettava monenlaisia 
rahoitustuotteita, joihin kuuluvat muun 
muassa oman pääoman ehtoinen rahoitus, 
velkarahoitus ja takaukset, jotta kunkin 
hankkeen tarpeet voitaisiin ottaa 
mahdollisimman hyvin huomioon.
Tällaisella laajalla tuotevalikoimalla on 
tarkoitus mahdollistaa ESIR-rahaston 
toiminnan sopeuttaminen markkinoiden 
tarpeisiin ja samalla kannustaa yksityistä 
sektoria investoimaan hankkeisiin. ESIR-
rahasto ei saisi korvata yksityistä 
markkinarahoitusta, vaan sen olisi lisättävä 
yksityisen rahoituksen saatavuutta 
puuttumalla markkinoiden 
toimintapuutteisiin, jotta voitaisiin 
varmistaa julkisten varojen 
mahdollisimman tehokas ja strateginen 
käyttö. Varojen tehokasta ja strategista 
käyttöä on tarkoitus tukea edellyttämällä 
valtiontukisääntöihin sisältyvien 
periaatteiden noudattamista.

(14) ESIR-rahaston toimet olisi 
kohdennettava hankkeisiin, joista saadaan 
merkittävästi eurooppalaista lisäarvoa. Ne 
olisi kohdennettava etenkin sellaisiin 
hankkeisiin, joilla edistetään laadukkaiden
työpaikkojen luomista, pitkäaikaista
osallistavaa kasvua ja kilpailukykyä sekä 
sosiaalista osallisuutta. ESIR-rahastosta 
olisi tuettava monenlaisia rahoitustuotteita, 
joihin kuuluvat muun muassa oman 
pääoman ehtoinen rahoitus, velkarahoitus 
ja takaukset, jotta kunkin hankkeen tarpeet 
voitaisiin ottaa mahdollisimman hyvin 
huomioon. Tällaisella laajalla 
tuotevalikoimalla on tarkoitus mahdollistaa 
ESIR-rahaston toiminnan sopeuttaminen 
markkinoiden tarpeisiin ja samalla 
kannustaa yksityistä sektoria investoimaan 
hankkeisiin. ESIR-rahasto ei saisi korvata 
yksityistä markkinarahoitusta, vaan sen 
olisi lisättävä yksityisen rahoituksen 
saatavuutta puuttumalla markkinoiden 
toimintapuutteisiin, jotta voitaisiin 
varmistaa julkisten varojen 
mahdollisimman tehokas ja strateginen 
käyttö. Varojen tehokasta ja strategista 
käyttöä on tarkoitus tukea edellyttämällä 
valtiontukisääntöihin sisältyvien 
periaatteiden noudattamista.

Or. en



AM\1052802FI.doc 57/120 PE551.778v01-00

FI

Tarkistus 107
Ivo Vajgl

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) ESIR-rahaston toimet olisi 
kohdennettava hankkeisiin, joista saadaan 
merkittävästi yhteiskunnallista ja 
taloudellista arvoa. Ne olisi kohdennettava 
etenkin sellaisiin hankkeisiin, joilla 
edistetään työpaikkojen luomista, 
pitkäaikaista kasvua ja kilpailukykyä.
ESIR-rahastosta olisi tuettava monenlaisia 
rahoitustuotteita, joihin kuuluvat muun 
muassa oman pääoman ehtoinen rahoitus, 
velkarahoitus ja takaukset, jotta kunkin 
hankkeen tarpeet voitaisiin ottaa 
mahdollisimman hyvin huomioon.
Tällaisella laajalla tuotevalikoimalla on 
tarkoitus mahdollistaa ESIR-rahaston
toiminnan sopeuttaminen markkinoiden 
tarpeisiin ja samalla kannustaa yksityistä 
sektoria investoimaan hankkeisiin. ESIR-
rahasto ei saisi korvata yksityistä 
markkinarahoitusta, vaan sen olisi lisättävä 
yksityisen rahoituksen saatavuutta 
puuttumalla markkinoiden 
toimintapuutteisiin, jotta voitaisiin 
varmistaa julkisten varojen 
mahdollisimman tehokas ja strateginen 
käyttö. Varojen tehokasta ja strategista 
käyttöä on tarkoitus tukea edellyttämällä 
valtiontukisääntöihin sisältyvien 
periaatteiden noudattamista.

(14) ESIR-rahaston toimet olisi 
kohdennettava hankkeisiin, joista saadaan 
merkittävästi yhteiskunnallista ja 
taloudellista arvoa. Ne olisi kohdennettava 
etenkin sellaisiin hankkeisiin, joilla 
edistetään työpaikkojen luomista, samalla 
kun kiinnitetään erityistä huomiota 
nuorison työllistymiseen ja pitkäaikaiseen 
työllistymiseen, sekä pitkäaikaista kasvua 
ja kilpailukykyä. ESIR-rahastosta olisi 
tuettava monenlaisia rahoitustuotteita, 
joihin kuuluvat muun muassa oman 
pääoman ehtoinen rahoitus, velkarahoitus 
ja takaukset, jotta kunkin hankkeen tarpeet 
voitaisiin ottaa mahdollisimman hyvin 
huomioon. Tällaisella laajalla 
tuotevalikoimalla on tarkoitus mahdollistaa 
ESIR-rahaston toiminnan sopeuttaminen 
markkinoiden tarpeisiin ja samalla 
kannustaa yksityistä sektoria investoimaan 
hankkeisiin. ESIR-rahasto ei saisi korvata 
yksityistä markkinarahoitusta, vaan sen 
olisi lisättävä yksityisen rahoituksen 
saatavuutta puuttumalla markkinoiden 
toimintapuutteisiin, jotta voitaisiin 
varmistaa julkisten varojen 
mahdollisimman tehokas ja strateginen 
käyttö. Varojen tehokasta ja strategista 
käyttöä on tarkoitus tukea edellyttämällä 
valtiontukisääntöihin sisältyvien 
periaatteiden noudattamista.

Or. en

Tarkistus 108
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
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Balas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) ESIR-rahaston toimet olisi 
kohdennettava hankkeisiin, joista saadaan 
merkittävästi yhteiskunnallista ja 
taloudellista arvoa. Ne olisi kohdennettava 
etenkin sellaisiin hankkeisiin, joilla 
edistetään työpaikkojen luomista, 
pitkäaikaista kasvua ja kilpailukykyä.
ESIR-rahastosta olisi tuettava monenlaisia 
rahoitustuotteita, joihin kuuluvat muun 
muassa oman pääoman ehtoinen rahoitus, 
velkarahoitus ja takaukset, jotta kunkin 
hankkeen tarpeet voitaisiin ottaa 
mahdollisimman hyvin huomioon.
Tällaisella laajalla tuotevalikoimalla on 
tarkoitus mahdollistaa ESIR-rahaston 
toiminnan sopeuttaminen markkinoiden 
tarpeisiin ja samalla kannustaa yksityistä 
sektoria investoimaan hankkeisiin. ESIR-
rahasto ei saisi korvata yksityistä 
markkinarahoitusta, vaan sen olisi lisättävä 
yksityisen rahoituksen saatavuutta 
puuttumalla markkinoiden 
toimintapuutteisiin, jotta voitaisiin 
varmistaa julkisten varojen 
mahdollisimman tehokas ja strateginen 
käyttö. Varojen tehokasta ja strategista 
käyttöä on tarkoitus tukea edellyttämällä 
valtiontukisääntöihin sisältyvien 
periaatteiden noudattamista.

(14) ESIR-rahaston toimet olisi 
kohdennettava hankkeisiin, joista saadaan 
merkittävästi yhteiskunnallista ja 
taloudellista arvoa. Ne olisi kohdennettava 
etenkin sellaisiin hankkeisiin, joilla 
edistetään laadukkaiden työpaikkojen 
luomista, pitkäaikaista kasvua, 
kilpailukykyä ja sosiaalista osallisuutta.
ESIR-rahastosta olisi tuettava monenlaisia 
rahoitustuotteita, joihin kuuluvat muun 
muassa oman pääoman ehtoinen rahoitus, 
velkarahoitus ja takaukset, jotta kunkin 
hankkeen tarpeet voitaisiin ottaa 
mahdollisimman hyvin huomioon.
Tällaisella laajalla tuotevalikoimalla on 
tarkoitus mahdollistaa ESIR-rahaston 
toiminnan sopeuttaminen markkinoiden 
tarpeisiin ja samalla kannustaa yksityistä 
sektoria investoimaan hankkeisiin. ESIR-
rahasto ei saisi korvata yksityistä 
markkinarahoitusta, vaan sen olisi lisättävä 
yksityisen rahoituksen saatavuutta 
puuttumalla markkinoiden 
toimintapuutteisiin, jotta voitaisiin 
varmistaa julkisten varojen 
mahdollisimman tehokas ja strateginen 
käyttö. Varojen tehokasta ja strategista 
käyttöä on tarkoitus tukea edellyttämällä 
valtiontukisääntöihin sisältyvien 
periaatteiden noudattamista.

Or. en

Tarkistus 109
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(14) ESIR-rahaston toimet olisi 
kohdennettava hankkeisiin, joista saadaan 
merkittävästi yhteiskunnallista ja 
taloudellista arvoa. Ne olisi kohdennettava 
etenkin sellaisiin hankkeisiin, joilla 
edistetään työpaikkojen luomista, 
pitkäaikaista kasvua ja kilpailukykyä.
ESIR-rahastosta olisi tuettava monenlaisia 
rahoitustuotteita, joihin kuuluvat muun 
muassa oman pääoman ehtoinen rahoitus, 
velkarahoitus ja takaukset, jotta kunkin 
hankkeen tarpeet voitaisiin ottaa 
mahdollisimman hyvin huomioon.
Tällaisella laajalla tuotevalikoimalla on 
tarkoitus mahdollistaa ESIR-rahaston 
toiminnan sopeuttaminen markkinoiden 
tarpeisiin ja samalla kannustaa yksityistä 
sektoria investoimaan hankkeisiin. ESIR-
rahasto ei saisi korvata yksityistä 
markkinarahoitusta, vaan sen olisi lisättävä 
yksityisen rahoituksen saatavuutta 
puuttumalla markkinoiden 
toimintapuutteisiin, jotta voitaisiin 
varmistaa julkisten varojen 
mahdollisimman tehokas ja strateginen 
käyttö. Varojen tehokasta ja strategista 
käyttöä on tarkoitus tukea edellyttämällä 
valtiontukisääntöihin sisältyvien 
periaatteiden noudattamista.

(14) ESIR-rahaston toimet olisi 
kohdennettava hankkeisiin, joista saadaan 
merkittävästi yhteiskunnallista ja 
taloudellista arvoa. Ne olisi kohdennettava 
etenkin sellaisiin hankkeisiin, joilla 
edistetään hyvien ja laadukkaiden
työpaikkojen luomista, pitkäaikaista ja 
kestävää kasvua sekä kilpailukykyä. ESIR-
rahastosta olisi tuettava monenlaisia 
rahoitustuotteita, joihin kuuluvat muun 
muassa oman pääoman ehtoinen rahoitus, 
velkarahoitus ja takaukset, jotta kunkin 
hankkeen tarpeet voitaisiin ottaa 
mahdollisimman hyvin huomioon.
Tällaisella laajalla tuotevalikoimalla on 
tarkoitus mahdollistaa ESIR-rahaston 
toiminnan sopeuttaminen markkinoiden 
tarpeisiin ja samalla kannustaa yksityistä 
sektoria investoimaan hankkeisiin. ESIR-
rahasto ei saisi korvata yksityistä 
markkinarahoitusta, vaan sen olisi lisättävä 
yksityisen rahoituksen saatavuutta 
puuttumalla markkinoiden 
toimintapuutteisiin, jotta voitaisiin 
varmistaa julkisten varojen 
mahdollisimman tehokas ja strateginen 
käyttö. Varojen tehokasta ja strategista 
käyttöä on tarkoitus tukea edellyttämällä 
valtiontukisääntöihin sisältyvien 
periaatteiden noudattamista.

Or. en

Tarkistus 110
Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) ESIR-rahaston toimet olisi 
kohdennettava hankkeisiin, joista saadaan 

(14) ESIR-rahaston toimet olisi 
kohdennettava hankkeisiin, joista saadaan 
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merkittävästi yhteiskunnallista ja 
taloudellista arvoa. Ne olisi kohdennettava 
etenkin sellaisiin hankkeisiin, joilla 
edistetään työpaikkojen luomista, 
pitkäaikaista kasvua ja kilpailukykyä.
ESIR-rahastosta olisi tuettava monenlaisia 
rahoitustuotteita, joihin kuuluvat muun 
muassa oman pääoman ehtoinen rahoitus, 
velkarahoitus ja takaukset, jotta kunkin 
hankkeen tarpeet voitaisiin ottaa 
mahdollisimman hyvin huomioon.
Tällaisella laajalla tuotevalikoimalla on 
tarkoitus mahdollistaa ESIR-rahaston 
toiminnan sopeuttaminen markkinoiden 
tarpeisiin ja samalla kannustaa yksityistä 
sektoria investoimaan hankkeisiin. ESIR-
rahasto ei saisi korvata yksityistä 
markkinarahoitusta, vaan sen olisi lisättävä 
yksityisen rahoituksen saatavuutta 
puuttumalla markkinoiden 
toimintapuutteisiin, jotta voitaisiin 
varmistaa julkisten varojen 
mahdollisimman tehokas ja strateginen 
käyttö. Varojen tehokasta ja strategista 
käyttöä on tarkoitus tukea edellyttämällä 
valtiontukisääntöihin sisältyvien 
periaatteiden noudattamista.

merkittävästi yhteiskunnallista ja 
taloudellista arvoa. Ne olisi kohdennettava 
etenkin sellaisiin hankkeisiin, joilla 
edistetään laadukkaiden ja työntekijöiden 
oikeudet turvaavien työpaikkojen 
luomista, uutta sosiaaliturvajärjestelmää, 
työllisyyttä ja ammatillista koulutusta, 
muuta koulutusta, innovointia ja 
tutkimusta sekä pitkäaikaista kestävää
kasvua ja kilpailukykyä ja jonka 
tavoitteena on poistaa epätasa-arvoa, 
köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä, joita 
esiintyy monilla Euroopan alueilla. ESIR-
rahastosta olisi tuettava monenlaisia 
rahoitustuotteita, joihin kuuluvat muun 
muassa oman pääoman ehtoinen rahoitus, 
velkarahoitus ja takaukset, jotta kunkin 
hankkeen tarpeet voitaisiin ottaa 
mahdollisimman hyvin huomioon.
Tällaisella laajalla tuotevalikoimalla on 
tarkoitus mahdollistaa ESIR-rahaston 
toiminnan sopeuttaminen markkinoiden 
tarpeisiin ja samalla kannustaa yksityistä 
sektoria investoimaan hankkeisiin. ESIR-
rahasto ei saisi korvata yksityistä 
markkinarahoitusta, vaan sen olisi lisättävä 
yksityisen rahoituksen saatavuutta 
puuttumalla markkinoiden 
toimintapuutteisiin, jotta voitaisiin 
varmistaa julkisten varojen 
mahdollisimman tehokas ja strateginen 
käyttö. ESIR-rahoitusta ei missään 
olosuhteissa pitäisi käyttää 
investointeihin, joiden rahoituksesta 
yksityinen sektori jo huolehtii. Varojen 
tehokasta ja strategista käyttöä on tarkoitus 
tukea edellyttämällä valtiontukisääntöihin 
sisältyvien periaatteiden noudattamista.

Or. fr

Tarkistus 111
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(14) ESIR-rahaston toimet olisi
kohdennettava hankkeisiin, joista saadaan 
merkittävästi yhteiskunnallista ja 
taloudellista arvoa. Ne olisi kohdennettava 
etenkin sellaisiin hankkeisiin, joilla 
edistetään työpaikkojen luomista, 
pitkäaikaista kasvua ja kilpailukykyä.
ESIR-rahastosta olisi tuettava monenlaisia 
rahoitustuotteita, joihin kuuluvat muun 
muassa oman pääoman ehtoinen rahoitus, 
velkarahoitus ja takaukset, jotta kunkin 
hankkeen tarpeet voitaisiin ottaa 
mahdollisimman hyvin huomioon.
Tällaisella laajalla tuotevalikoimalla on 
tarkoitus mahdollistaa ESIR-rahaston 
toiminnan sopeuttaminen markkinoiden 
tarpeisiin ja samalla kannustaa yksityistä 
sektoria investoimaan hankkeisiin. ESIR-
rahasto ei saisi korvata yksityistä 
markkinarahoitusta, vaan sen olisi 
lisättävä yksityisen rahoituksen 
saatavuutta puuttumalla markkinoiden 
toimintapuutteisiin, jotta voitaisiin 
varmistaa julkisten varojen 
mahdollisimman tehokas ja strateginen 
käyttö. Varojen tehokasta ja strategista 
käyttöä on tarkoitus tukea edellyttämällä 
valtiontukisääntöihin sisältyvien 
periaatteiden noudattamista.

(14) ESIR-rahaston toimet on
kohdennettava hankkeisiin, joista saadaan 
merkittävästi yhteiskunnallista ja 
taloudellista arvoa. Ne olisi kohdennettava 
etenkin sellaisiin hankkeisiin, joilla 
edistetään laadukkaiden työpaikkojen 
luomista, osallistavaa pitkäaikaista kasvua, 
kilpailukykyä ja sosiaalista osallisuutta.
ESIR-rahastosta olisi tuettava monenlaisia 
rahoitustuotteita, joihin kuuluvat muun 
muassa oman pääoman ehtoinen rahoitus, 
velkarahoitus ja takaukset, jotta kunkin 
hankkeen tarpeet voitaisiin ottaa 
mahdollisimman hyvin huomioon.
Tällaisella laajalla tuotevalikoimalla on 
tarkoitus mahdollistaa ESIR-rahaston 
toiminnan sopeuttaminen markkinoiden 
tarpeisiin.

Or. it

Tarkistus 112
Brando Benifei

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) ESIR-rahaston vaikutusta 
työllisyyteen olisi seurattava 
järjestelmällisesti ja sitä olisi 



PE551.778v01-00 62/120 AM\1052802FI.doc

FI

kannustettava erityisesti, jotta voitaisiin 
saavuttaa pitkäkestoista yhteiskunnallista 
hyötyä kestävien ja korkealaatuisten 
työpaikkojen muodossa. Seurannalla 
varmistetaan myös, että investointien 
tuotot jakautuvat oikeudenmukaisesti 
sijoittajien ja työntekijöiden kesken. 
Komissio sisällyttää komission 
tiedonantoon vuotuisesta 
kasvuselvityksestä liittyvään yhteiseen 
työllisyysraporttiin yksityiskohtaisen 
arvion ESIR-rahastosta rahoitettujen 
investointien suorista vaikutuksista 
työpaikkojen luomiseen sekä selvityksen 
tällaisten investointien 
heijastusvaikutuksista työllisyyteen 
Euroopassa. 

Or. en

Tarkistus 113
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) ESIR-rahaston vaikutusta 
työllisyyteen, koulutukseen ja köyhyyden 
vähentämiseen olisi seurattava 
järjestelmällisesti ja sitä olisi 
kannustettava erityisesti, jotta voitaisiin 
saavuttaa pitkäkestoista yhteiskunnallista 
hyötyä kestävän ja laadukkaan 
työllisyyden sekä sosiaalisen osallisuuden 
muodossa. Seurannalla varmistetaan 
myös, että investointien tuotot jakautuvat 
oikeudenmukaisesti sijoittajien ja 
työntekijöiden kesken.

Or. en
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Tarkistus 114
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) ESIR-rahaston vaikutusta 
työllisyyteen, koulutukseen ja köyhyyden 
vähentämiseen olisi seurattava 
järjestelmällisesti ja sitä olisi 
kannustettava erityisesti, jotta voitaisiin 
saavuttaa pitkäkestoista yhteiskunnallista 
hyötyä kestävän ja laadukkaan 
työllisyyden sekä sosiaalisen osallisuuden 
muodossa. Seurannalla varmistetaan 
myös, että investointien tuotot jakautuvat 
oikeudenmukaisesti sijoittajien ja 
työntekijöiden kesken.

Or. en

Tarkistus 115
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) ESIR-rahaston olisi 
investointihankkeita valitessaan 
tarkistettava, että työpaikat, jotka ovat osa 
näitä investointihankkeita tai niiden 
avulla luotuja, tarjoavat riittävän 
toimeentulon. 

Or. de

Tarkistus 116
Danuta Jazłowiecka
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) ESIR-rahaston vaikutusta 
työllisyyteen olisi seurattava 
järjestelmällisesti ja sitä olisi 
kannustettava erityisesti, jotta voitaisiin 
saavuttaa pitkäkestoista yhteiskunnallista 
hyötyä kestävän ja laadukkaan 
työllisyyden muodossa ja siten saada sekä 
investoijat että työntekijät hyötymään 
ESIR-rahastosta..

Or. en

Tarkistus 117
Ulrike Trebesius

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) ESIR-rahaston vaikutusta 
työllisyyteen olisi seurattava 
järjestelmällisesti erityisesti, jotta 
voitaisiin määrittää kestävän ja 
laadukkaan työllisyyden muodossa 
syntyviä konkreettisia yhteiskunnallisia 
hyötyjä.

Or. en

Tarkistus 118
Maria João Rodrigues

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 b kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(14 b) ESIR-rahaston toimia olisi 
kohdennettava myös sosiaalisiin 
investointeihin, erityisesti inhimilliseen 
pääomaan ja sosiaalipalveluihin sekä 
infrastruktuureihin, jotka parantavat 
taloudellista kilpailukykyä sekä lisäävät 
sosiaalista osallisuutta ja sukupuolten 
tasa-arvoa. Jos sosiaalisia investointeja ei 
lisätä, teollinen ja taloudellinen kehitys 
hidastuu, ja Euroopan tuleva vauraus ja 
kilpailukyky kärsivät vahinkoa.

Or. en

Tarkistus 119
Mara Bizzotto

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Jotta voitaisiin varmistaa, että ESIR-
rahastolla saadaan aikaan lisää toimia, 
ESIR-rahaston toimet olisi kohdennettava 
sellaisiin hankkeisiin, joilla on korkeampi 
riski-/tuottoprofiili kuin nykyisillä EIP:n ja 
unionin välineillä. ESIR-rahastosta olisi 
rahoitettava hankkeita kaikkialla unionissa,
myös niissä jäsenvaltioissa, joihin 
finanssikriisi on vaikuttanut eniten. ESIR-
rahastoa olisi käytettävä ainoastaan 
silloin, kun rahoitusta ei ole saatavissa 
muista lähteistä kohtuullisin ehdoin.

(15) Jotta voitaisiin varmistaa, että ESIR-
rahastolla saadaan aikaan lisää toimia, 
ESIR-rahaston toimet olisi kohdennettava 
sellaisiin hankkeisiin, joilla on korkeampi 
riski-/tuottoprofiili kuin nykyisillä EIP:n ja 
unionin välineillä. ESIR-rahastosta olisi 
rahoitettava hankkeita kaikkialla unionissa,
ja suurin osa sen tuesta olisi myönnettävä 
niille euroalueen maille, joihin 
finanssikriisi on vaikuttanut eniten.

Or. it

Tarkistus 120
Csaba Sógor
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Jotta voitaisiin varmistaa, että ESIR-
rahastolla saadaan aikaan lisää toimia, 
ESIR-rahaston toimet olisi kohdennettava 
sellaisiin hankkeisiin, joilla on korkeampi 
riski-/tuottoprofiili kuin nykyisillä EIP:n ja 
unionin välineillä. ESIR-rahastosta olisi 
rahoitettava hankkeita kaikkialla unionissa, 
myös niissä jäsenvaltioissa, joihin 
finanssikriisi on vaikuttanut eniten. ESIR-
rahastoa olisi käytettävä ainoastaan silloin, 
kun rahoitusta ei ole saatavissa muista 
lähteistä kohtuullisin ehdoin.

(15) Jotta voitaisiin varmistaa, että ESIR-
rahastolla saadaan aikaan lisää toimia, 
ESIR-rahaston toimilla olisi täydennettävä 
unionin nykyisiä muita rahoitusvälineitä, 
mutta ne olisi kohdennettava sellaisiin 
hankkeisiin, joilla on korkeampi riski-
/tuottoprofiili kuin nykyisillä EIP:n ja 
unionin välineillä. ESIR-rahastosta olisi 
rahoitettava hankkeita kaikkialla unionissa, 
myös niissä jäsenvaltioissa, joihin 
finanssikriisi on vaikuttanut eniten. ESIR-
rahastoa olisi käytettävä ainoastaan silloin, 
kun rahoitusta ei ole saatavissa muista 
lähteistä kohtuullisin ehdoin.

Or. en

Tarkistus 121
Jérôme Lavrilleux

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Jotta voitaisiin varmistaa, että ESIR-
rahastolla saadaan aikaan lisää toimia, 
ESIR-rahaston toimet olisi kohdennettava 
sellaisiin hankkeisiin, joilla on korkeampi 
riski-/tuottoprofiili kuin nykyisillä EIP:n ja 
unionin välineillä. ESIR-rahastosta olisi 
rahoitettava hankkeita kaikkialla unionissa, 
myös niissä jäsenvaltioissa, joihin 
finanssikriisi on vaikuttanut eniten. ESIR-
rahastoa olisi käytettävä ainoastaan silloin, 
kun rahoitusta ei ole saatavissa muista 
lähteistä kohtuullisin ehdoin.

(15) Jotta voitaisiin varmistaa, että ESIR-
rahastolla saadaan aikaan lisää toimia, 
ESIR-rahaston toimet olisi kohdennettava 
sellaisiin hankkeisiin, joilla on korkeampi 
riski-/tuottoprofiili kuin nykyisillä EIP:n ja 
unionin välineillä. ESIR-rahastosta olisi 
rahoitettava hankkeita kaikkialla unionissa, 
myös niissä jäsenvaltioissa, joihin 
finanssikriisi on vaikuttanut eniten, 
alueilla, jotka kärsivät ns. teollisesta 
aavikoitumisesta, ja alueille, joiden 
sosiaaliset indikaattorit ovat heikoimmat. 
ESIR-rahastoa olisi käytettävä ainoastaan 
silloin, kun rahoitusta ei ole saatavissa 
muista lähteistä kohtuullisin ehdoin.
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Or. fr

Tarkistus 122
Enrique Calvet Chambon

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Jotta voitaisiin varmistaa, että ESIR-
rahastolla saadaan aikaan lisää toimia, 
ESIR-rahaston toimet olisi kohdennettava 
sellaisiin hankkeisiin, joilla on korkeampi 
riski-/tuottoprofiili kuin nykyisillä EIP:n ja 
unionin välineillä. ESIR-rahastosta olisi 
rahoitettava hankkeita kaikkialla unionissa, 
myös niissä jäsenvaltioissa, joihin 
finanssikriisi on vaikuttanut eniten. ESIR-
rahastoa olisi käytettävä ainoastaan silloin, 
kun rahoitusta ei ole saatavissa muista 
lähteistä kohtuullisin ehdoin.

(15) Jotta voitaisiin varmistaa, että ESIR-
rahastolla saadaan aikaan lisää toimia, 
ESIR-rahaston toimet olisi kohdennettava 
sellaisiin hankkeisiin, joilla on korkeampi 
riski-/tuottoprofiili kuin nykyisillä EIP:n ja 
unionin välineillä. ESIR-rahastosta olisi 
rahoitettava hankkeita kaikkialla unionissa, 
myös niissä jäsenvaltioissa, joihin 
finanssikriisi on vaikuttanut eniten, ja 
pyrkimyksiä olisi tehostettava niillä 
Euroopan alueilla, joilla esiintyy suuria 
työttömyyspesäkkeitä. ESIR-rahastoa olisi 
käytettävä ainoastaan silloin, kun 
rahoitusta ei ole saatavissa muista lähteistä 
kohtuullisin ehdoin.

Or. es

Perustelu

Kun pidetään mielessä, että työpaikkojen luomisen on oltava yksi ESIR-rahaston ensisijaisista 
tavoitteista, sen olisi otettava hankkeita rahoittaessaan huomioon niillä Euroopan alueilla 
vallitseva tilanne, joilla on suuria työttömyyspesäkkeitä. Jäsenvaltioiden 
työllisyysindikaattoreiden parantumisella olisi hyvin myönteinen vaikutus EU:n talouteen.

Tarkistus 123
Brando Benifei

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Jotta voitaisiin varmistaa, että ESIR- (15) Jotta voitaisiin varmistaa, että ESIR-
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rahastolla saadaan aikaan lisää toimia, 
ESIR-rahaston toimet olisi kohdennettava 
sellaisiin hankkeisiin, joilla on korkeampi 
riski-/tuottoprofiili kuin nykyisillä EIP:n ja 
unionin välineillä. ESIR-rahastosta olisi 
rahoitettava hankkeita kaikkialla unionissa,
myös niissä jäsenvaltioissa, joihin 
finanssikriisi on vaikuttanut eniten. ESIR-
rahastoa olisi käytettävä ainoastaan silloin, 
kun rahoitusta ei ole saatavissa muista 
lähteistä kohtuullisin ehdoin.

rahastolla saadaan aikaan lisää toimia, 
ESIR-rahaston toimet olisi kohdennettava 
sellaisiin hankkeisiin, joilla on korkeampi 
riski-/tuottoprofiili kuin nykyisillä EIP:n ja 
unionin välineillä. ESIR-rahastosta olisi 
rahoitettava hankkeita kaikkialla unionissa,
erityisesti niissä jäsenvaltioissa, joihin
talous- ja finanssikriisi on vaikuttanut 
eniten, ja olisi otettava huomioon myös se, 
että ottamalla suurempia 
investointiriskejä rahaston toimet voisivat 
tuoda suurempia taloudellisia tuottoja 
investoijille ja samalla maksimoida 
myönteiset yhteiskunnalliset 
heijastusvaikutukset kyseisissä maissa.
ESIR-rahastoa olisi käytettävä ainoastaan 
silloin, kun rahoitusta ei ole saatavissa 
muista lähteistä kohtuullisin ehdoin.

Or. en

Tarkistus 124
Maria João Rodrigues

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Jotta voitaisiin varmistaa, että ESIR-
rahastolla saadaan aikaan lisää toimia, 
ESIR-rahaston toimet olisi kohdennettava 
sellaisiin hankkeisiin, joilla on korkeampi 
riski-/tuottoprofiili kuin nykyisillä EIP:n ja 
unionin välineillä. ESIR-rahastosta olisi 
rahoitettava hankkeita kaikkialla unionissa,
myös niissä jäsenvaltioissa, joihin 
finanssikriisi on vaikuttanut eniten. ESIR-
rahastoa olisi käytettävä ainoastaan silloin, 
kun rahoitusta ei ole saatavissa muista 
lähteistä kohtuullisin ehdoin.

(15) Jotta voitaisiin varmistaa, että ESIR-
rahastolla saadaan aikaan lisää toimia, 
ESIR-rahaston toimet olisi kohdennettava 
sellaisiin hankkeisiin, joilla on korkeampi 
riski-/tuottoprofiili kuin nykyisillä EIP:n ja 
unionin välineillä. ESIR-rahastosta olisi 
rahoitettava hankkeita kaikkialla unionissa,
etenkin niissä jäsenvaltioissa, joihin 
finanssikriisi on vaikuttanut eniten. ESIR-
rahastoa olisi käytettävä ainoastaan silloin, 
kun rahoitusta ei ole saatavissa muista 
lähteistä kohtuullisin ehdoin. Rahaston 
toimilla olisi erityisesti pyrittävä 
helpottamaan sellaisten taloudellisesti 
toteutuskelpoisten hankkeiden rahoitusta, 
joilla voidaan luoda paljon työpaikkoja tai 
tuottaa muita sosiaalis-taloudellisia 
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hyötyjä, jotta ne vetäisivät kaupallisia 
sijoittajia voimakkaammin puoleensa. 

Or. en

Tarkistus 125
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Jotta voitaisiin varmistaa, että ESIR-
rahastolla saadaan aikaan lisää toimia, 
ESIR-rahaston toimet olisi kohdennettava 
sellaisiin hankkeisiin, joilla on korkeampi 
riski-/tuottoprofiili kuin nykyisillä EIP:n ja 
unionin välineillä. ESIR-rahastosta olisi 
rahoitettava hankkeita kaikkialla unionissa,
myös niissä jäsenvaltioissa, joihin 
finanssikriisi on vaikuttanut eniten. ESIR-
rahastoa olisi käytettävä ainoastaan silloin, 
kun rahoitusta ei ole saatavissa muista 
lähteistä kohtuullisin ehdoin.

(15) Jotta voitaisiin varmistaa, että ESIR-
rahastolla saadaan aikaan lisää toimia, 
ESIR-rahaston toimet olisi kohdennettava 
sellaisiin hankkeisiin, joille on vaikeampi 
saada yksityistä rahoitusta kuin nykyisillä 
EIP:n ja unionin välineillä. ESIR-
rahastosta olisi rahoitettava hankkeita 
kaikkialla unionissa, etenkin niissä 
jäsenvaltioissa, joissa on korkea työllisyys-
ja köyhyysaste. ESIR-rahastoa olisi 
käytettävä ainoastaan silloin, kun 
rahoitusta ei ole saatavissa muista lähteistä 
kohtuullisin ehdoin.

Or. en

Tarkistus 126
Thomas Mann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Jotta voitaisiin varmistaa, että ESIR-
rahastolla saadaan aikaan lisää toimia,
ESIR-rahaston toimet olisi kohdennettava 
sellaisiin hankkeisiin, joilla on korkeampi 
riski-/tuottoprofiili kuin nykyisillä EIP:n ja 
unionin välineillä. ESIR-rahastosta olisi 

(15) ESIR-rahaston toimet olisi 
kohdennettava sellaisiin hankkeisiin, joilla 
on hyvin suuret mahdollisuudet 
laadukkaiden työpaikkojen luomiseen, 
sekä hankkeisiin, joilla on korkeampi 
riski-/tuottoprofiili kuin nykyisillä EIP:n ja 
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rahoitettava hankkeita kaikkialla unionissa, 
myös niissä jäsenvaltioissa, joihin 
finanssikriisi on vaikuttanut eniten. ESIR-
rahastoa olisi käytettävä ainoastaan silloin, 
kun rahoitusta ei ole saatavissa muista 
lähteistä kohtuullisin ehdoin.

unionin välineillä, jotta voitaisiin 
varmistaa, että ESIR-rahastolla saadaan 
aikaan lisää toimia. ESIR-rahastosta olisi 
rahoitettava hankkeita kaikkialla unionissa, 
myös niissä jäsenvaltioissa, joihin 
finanssikriisi on vaikuttanut eniten. ESIR-
rahastoa olisi käytettävä ainoastaan silloin, 
kun rahoitusta ei ole saatavissa muista 
lähteistä kohtuullisin ehdoin.

Or. de

Tarkistus 127
Zdzisław Krasnodębski

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Jotta voitaisiin varmistaa, että ESIR-
rahastolla saadaan aikaan lisää toimia, 
ESIR-rahaston toimet olisi kohdennettava 
sellaisiin hankkeisiin, joilla on korkeampi 
riski-/tuottoprofiili kuin nykyisillä EIP:n ja 
unionin välineillä. ESIR-rahastosta olisi 
rahoitettava hankkeita kaikkialla unionissa,
myös niissä jäsenvaltioissa, joihin 
finanssikriisi on vaikuttanut eniten. ESIR-
rahastoa olisi käytettävä ainoastaan silloin, 
kun rahoitusta ei ole saatavissa muista 
lähteistä kohtuullisin ehdoin.

(15) Jotta voitaisiin varmistaa, että ESIR-
rahastolla saadaan aikaan lisää toimia, 
ESIR-rahaston toimet olisi kohdennettava 
sellaisiin hankkeisiin, joilla on korkeampi 
riski-/tuottoprofiili kuin nykyisillä EIP:n ja 
unionin välineillä, ja jotka tuovat tuottoa 
pitkällä aikavälillä ja ovat elintärkeitä 
jäsenvaltioiden yhtenäiselle sosiaaliselle 
ja taloudelliselle kehitykselle Euroopan 
unionissa. ESIR-rahastosta olisi 
rahoitettava hankkeita kaikkialla unionissa
kiinnittäen huomiota etenkin maihin,
joissa työttömyys on erityisen vaikea 
ongelma ja joissa sosiaalisen ja 
taloudellisen kehityksen taso on 
eurooppalaisen keskiarvon alapuolella.
ESIR-rahastoa olisi käytettävä ainoastaan 
silloin, kun rahoitusta ei ole saatavissa 
muista lähteistä kohtuullisin ehdoin.

Or. pl

Tarkistus 128
Paloma López Bermejo
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Jotta voitaisiin varmistaa, että ESIR-
rahastolla saadaan aikaan lisää toimia, 
ESIR-rahaston toimet olisi kohdennettava 
sellaisiin hankkeisiin, joilla on korkeampi 
riski-/tuottoprofiili kuin nykyisillä EIP:n ja 
unionin välineillä. ESIR-rahastosta olisi 
rahoitettava hankkeita kaikkialla unionissa,
myös niissä jäsenvaltioissa, joihin 
finanssikriisi on vaikuttanut eniten. ESIR-
rahastoa olisi käytettävä ainoastaan silloin, 
kun rahoitusta ei ole saatavissa muista 
lähteistä kohtuullisin ehdoin.

(15) Jotta voitaisiin varmistaa, että ESIR-
rahastolla saadaan aikaan lisää toimia, 
ESIR-rahaston toimet olisi kohdennettava 
sellaisiin hankkeisiin, joilla on korkeampi 
riski-/tuottoprofiili kuin nykyisillä EIP:n ja 
unionin välineillä. ESIR-rahastosta olisi 
rahoitettava hankkeita kaikkialla unionissa,
etenkin niissä jäsenvaltioissa, joihin 
finanssikriisi on vaikuttanut eniten. ESIR-
rahastoa olisi käytettävä ainoastaan silloin, 
kun rahoitusta ei ole saatavissa muista 
lähteistä kohtuullisin ehdoin.

Or. en

Tarkistus 129
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Jotta voitaisiin varmistaa, että ESIR-
rahastolla saadaan aikaan lisää toimia, 
ESIR-rahaston toimet olisi kohdennettava 
sellaisiin hankkeisiin, joilla on korkeampi 
riski-/tuottoprofiili kuin nykyisillä EIP:n ja 
unionin välineillä. ESIR-rahastosta olisi 
rahoitettava hankkeita kaikkialla unionissa,
myös niissä jäsenvaltioissa, joihin 
finanssikriisi on vaikuttanut eniten. ESIR-
rahastoa olisi käytettävä ainoastaan silloin, 
kun rahoitusta ei ole saatavissa muista 
lähteistä kohtuullisin ehdoin.

(15) Jotta voitaisiin varmistaa, että ESIR-
rahastolla saadaan aikaan lisää toimia, 
ESIR-rahaston toimet olisi kohdennettava 
sellaisiin hankkeisiin, joilla on korkeampi 
riski-/tuottoprofiili kuin nykyisillä EIP:n ja 
unionin välineillä. ESIR-rahastosta olisi 
rahoitettava hankkeita kaikkialla unionissa,
etenkin niissä jäsenvaltioissa, joihin 
finanssikriisi on vaikuttanut eniten. ESIR-
rahastoa olisi käytettävä ainoastaan silloin, 
kun rahoitusta ei ole saatavissa muista 
lähteistä suotuisin ehdoin.

Or. it
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Tarkistus 130
Mara Bizzotto

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) ESIR-rahaston toimet olisi
kohdennettava investointeihin, joiden 
odotetaan olevan taloudellisesti ja 
teknisesti toteutuskelpoisia ja joihin voi 
liittyä asianmukainen riski mutta jotka 
täyttävät ESIR-rahoituksen saamiselle 
asetetut vaatimukset.

(16) ESIR-rahaston toimet on
kohdennettava investointeihin, jotka ovat 
käytännöllisiä ja taloudellisesti ja 
teknisesti toteutuskelpoisia ja joihin voi 
liittyä asianmukainen riski mutta jotka 
täyttävät ESIR-rahoituksen saamiselle 
asetetut vaatimukset.

Or. it

Tarkistus 131
Csaba Sógor

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) ESIR-rahaston toimet olisi 
kohdennettava investointeihin, joiden 
odotetaan olevan taloudellisesti ja 
teknisesti toteutuskelpoisia ja joihin voi 
liittyä asianmukainen riski mutta jotka 
täyttävät ESIR-rahoituksen saamiselle 
asetetut vaatimukset.

(16) ESIR-rahaston toimet olisi 
kohdennettava investointeihin, joiden 
odotetaan olevan taloudellisesti ja 
teknisesti toteutuskelpoisia ESIR-rahaston 
tuen saamisen jälkeen ja joihin voi liittyä 
asianmukainen riski mutta jotka täyttävät 
ESIR-rahoituksen saamiselle asetetut 
vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 132
Terry Reintke, Monika Vana
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(16) ESIR-rahaston toimet olisi 
kohdennettava investointeihin, joiden 
odotetaan olevan taloudellisesti ja 
teknisesti toteutuskelpoisia ja joihin voi 
liittyä asianmukainen riski mutta jotka 
täyttävät ESIR-rahoituksen saamiselle 
asetetut vaatimukset.

(16) ESIR-rahaston toimet olisi 
kohdennettava investointeihin, joiden 
odotetaan olevan sosiaalisesti,
taloudellisesti ja teknisesti 
toteutuskelpoisia ja luovan lisäarvoa ja
joihin voi liittyä asianmukainen riski mutta 
jotka täyttävät ESIR-rahoituksen 
saamiselle asetetut vaatimukset. Näin ollen 
ESIR-rahaston tuen saamiselle on 
vahvistettava selkeät periaatteet, kriteerit 
ja ehdot.

Or. en

Tarkistus 133
Thomas Mann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) ESIR-rahaston toimet olisi 
kohdennettava investointeihin, joiden 
odotetaan olevan taloudellisesti ja
teknisesti toteutuskelpoisia ja joihin voi 
liittyä asianmukainen riski mutta jotka 
täyttävät ESIR-rahoituksen saamiselle 
asetetut vaatimukset.

(16) ESIR-rahaston toimet olisi 
kohdennettava investointeihin, joiden 
odotetaan olevan taloudellisesti, teknisesti
ja työllisyyden kannalta toteutuskelpoisia 
ja joihin voi liittyä asianmukainen riski 
mutta jotka täyttävät ESIR-rahoituksen 
saamiselle asetetut vaatimukset.

Or. de

Tarkistus 134
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) ESIR-rahaston toimet olisi (16) ESIR-rahaston toimet olisi 
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kohdennettava investointeihin, joiden 
odotetaan olevan taloudellisesti ja 
teknisesti toteutuskelpoisia ja joihin voi 
liittyä asianmukainen riski mutta jotka 
täyttävät ESIR-rahoituksen saamiselle 
asetetut vaatimukset.

kohdennettava investointeihin, joiden 
odotetaan olevan taloudellisesti ja 
teknisesti toteutuskelpoisia ja jotka ovat 
unionin sosiaalipoliittisten tavoitteiden ja 
erityisesti sosiaalisen syrjäytymisen sekä 
köyhyyden vähentämistä koskevan 
tavoitteen mukaisia ja joihin voi liittyä 
asianmukainen riski mutta jotka täyttävät 
ESIR-rahoituksen saamiselle asetetut 
vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 135
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ulla Tørnæs

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) ESIR-rahaston toimet olisi 
kohdennettava investointeihin, joiden 
odotetaan olevan taloudellisesti ja 
teknisesti toteutuskelpoisia ja joihin voi 
liittyä asianmukainen riski mutta jotka 
täyttävät ESIR-rahoituksen saamiselle 
asetetut vaatimukset.

(16) ESIR-rahaston toimet olisi 
kohdennettava investointeihin, joiden 
odotetaan olevan taloudellisesti ja 
teknisesti toteutuskelpoisia ja tarjoavan 
merkittäviä mahdollisuuksia työpaikkojen 
luomiseen. Näiden investointien 
riskitason olisi oltava rahaston 
tavoitteiden, erityisesti työpaikkojen 
luomista koskevan tavoitteen, 
saavuttamisen kannalta asianmukainen
edellyttäen että ESIR-rahoituksen 
saamiselle asetetut vaatimukset täytetään.

Or. es

Perustelu

Sen lisäksi, että investoinnit ovat toteutuskelpoisia, niiden olisi tarjottava merkittäviä 
mahdollisuuksia työpaikkojen luomiseen. Investointien riskin määrittely ”asianmukaiseksi” 
on hyvin epämääräistä; olisi parempi kytkeä se niihin tavoitteisiin, jotka ESIR-rahaston on 
saavutettava, erityisesti työpaikkojen luomista koskevaan tavoitteeseen.
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Tarkistus 136
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) ESIR-rahaston toimet olisi 
kohdennettava investointeihin, joiden 
odotetaan olevan taloudellisesti ja 
teknisesti toteutuskelpoisia ja joihin voi 
liittyä asianmukainen riski mutta jotka 
täyttävät ESIR-rahoituksen saamiselle 
asetetut vaatimukset.

(16) ESIR-rahaston toimet olisi 
kohdennettava investointeihin, joiden 
odotetaan olevan taloudellisesti, 
sosiaalisesti ja ympäristön kannalta 
kestäviä ja teknisesti toteutuskelpoisia ja 
joihin voi joissakin tapauksissa liittyä
suuri riski mutta jotka täyttävät kuitenkin
ESIR-rahoituksen saamiselle asetetut 
vaatimukset.

Or. it

Tarkistus 137
Maria João Rodrigues

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) ESIR-rahaston olisi otettava 
hankkeita arvioidessaan asianmukaisesti 
huomioon työmarkkinatilanteet kaikkialla 
unionin jäsenvaltioissa ja alueilla sekä 
hankkeiden tarjoamat mahdollisuudet 
työllisyyden lisäämiseen. 

Or. en

Tarkistus 138
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(16 a) ESIR-rahaston johtokunta päättää 
investointipolitiikasta koskien hankkeita, 
joita voidaan tukea, ja riskiprofiilia. Kun 
otetaan huomioon, että hankkeiden 
valinta riippuu tästä politiikasta, 
Euroopan parlamentin olisi osallistuttava 
kriteerien laatimiseen.

Or. es

Perustelu

Johtokunnalla on olennainen tehtävä ESIR-rahastossa, nimittäin määrittää 
investointipolitiikka ja näin ollen myös hankkeiden valintakriteerit. On välttämätöntä 
osallistaa Euroopan parlamentti näiden kriteerien laatimiseen.

Tarkistus 139
Ulrike Trebesius

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) ESIR-rahaston johtoajatuksena 
olisi oltava tulosperusteinen eikä 
ainoastaan panospainotteinen 
toimintamalli, joten ESIR-rahaston 
menestystä olisi arvioitava todellisen 
kasvun, työpaikkojen luomisen ja 
jäsenvaltioiden talouksien elvyttämisen 
perusteella.

Or. en

Tarkistus 140
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(16 a) ESIR-rahaston toimet olisi 
kohdennettava uusien investointien 
luomiseen aloilla, joilla investoijien 
toimintahalukkuus on tukahtunut, sen 
sijaan, että syrjäytetään investointeja, 
jotka muut tahot olisivat tehneet, tai että 
keskitytään hyvin tuottoisiin 
investointeihin, jotka olisivat toteutuneet 
joka tapauksessa. Olisi edistettävä 
sosiaalisia investointeja, jotka paitsi 
tuovat taloudellista tuottoa myös edistävät 
myönteisiä sosiaalisia 
heijastusvaikutuksia kuten investointeja 
inhimilliseen pääomaan tai investointeja, 
joilla on suuri vaikutus työpaikkojen 
luomiseen tai köyhyyden vähentämiseen. 

Or. es

Tarkistus 141
Jutta Steinruck

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Päätökset ESIR-tuen käyttämisestä 
infrastruktuurihankkeisiin ja mid-cap-
yritysten toteuttamiin laajoihin hankkeisiin 
olisi tehtävä investointikomiteassa.
Investointikomitean olisi muodostuttava 
riippumattomista asiantuntijoista, joilla on 
investointihankkeisiin liittyvää tietämystä 
ja kokemusta. Investointikomitean olisi 
vastattava toiminnastaan ESIR-rahaston 
johtokunnalle, jonka olisi valvottava 
rahaston tavoitteiden toteutumista. Jotta 
EIR:n kokemusta voitaisiin hyödyntää 
tehokkaasti, ESIR-rahaston olisi tuettava 
EIR:n rahoittamista, jotta EIR pystyisi 
toteuttamaan pieniin ja keskisuuriin 
yrityksiin sekä pieniin mid-cap-yrityksiin 

(17) Päätökset ESIR-tuen käyttämisestä 
infrastruktuurihankkeisiin ja mid-cap-
yritysten toteuttamiin laajoihin hankkeisiin 
olisi tehtävä investointikomiteassa.
Investointikomitean olisi muodostuttava 
riippumattomista asiantuntijoista, joilla on 
investointihankkeisiin liittyvää tietämystä 
ja kokemusta. Ainakin yhden komitean 
jäsenen on oltava sosiaali- ja 
työmarkkinapolitiikan erikoistuntija, joka 
vastaa esitettyjen hankkeiden sosiaalisten 
vaikutusten arvioinnista. 
Investointikomitean olisi vastattava
toiminnastaan ESIR-rahaston 
johtokunnalle, jonka olisi valvottava 
rahaston tavoitteiden toteutumista. Jotta 
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liittyviä yksittäisiä hankkeita. EIR:n kokemusta voitaisiin hyödyntää 
tehokkaasti, ESIR-rahaston olisi tuettava 
EIR:n rahoittamista, jotta EIR pystyisi 
toteuttamaan pieniin ja keskisuuriin 
yrityksiin sekä pieniin mid-cap-yrityksiin 
liittyviä yksittäisiä hankkeita.

Or. en

Tarkistus 142
Brando Benifei

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Päätökset ESIR-tuen käyttämisestä 
infrastruktuurihankkeisiin ja mid-cap-
yritysten toteuttamiin laajoihin hankkeisiin 
olisi tehtävä investointikomiteassa.
Investointikomitean olisi muodostuttava 
riippumattomista asiantuntijoista, joilla on 
investointihankkeisiin liittyvää tietämystä 
ja kokemusta. Investointikomitean olisi 
vastattava toiminnastaan ESIR-rahaston 
johtokunnalle, jonka olisi valvottava 
rahaston tavoitteiden toteutumista. Jotta 
EIR:n kokemusta voitaisiin hyödyntää 
tehokkaasti, ESIR-rahaston olisi tuettava 
EIR:n rahoittamista, jotta EIR pystyisi 
toteuttamaan pieniin ja keskisuuriin 
yrityksiin sekä pieniin mid-cap-yrityksiin 
liittyviä yksittäisiä hankkeita.

(17) Päätökset ESIR-tuen käyttämisestä 
infrastruktuurihankkeisiin ja mid-cap-
yritysten toteuttamiin laajoihin hankkeisiin 
olisi tehtävä investointikomiteassa.
Investointikomitean olisi muodostuttava 
riippumattomista asiantuntijoista, joilla on 
investointihankkeisiin ja 
makrotaloustieteeseen liittyvää tietämystä 
ja kokemusta. Investointikomitean olisi 
vastattava toiminnastaan ESIR-rahaston 
johtokunnalle, jonka olisi valvottava 
rahaston tavoitteiden toteutumista. Jotta 
EIR:n kokemusta voitaisiin hyödyntää 
tehokkaasti, ESIR-rahaston olisi tuettava 
EIR:n rahoittamista, jotta EIR pystyisi 
toteuttamaan pieniin ja keskisuuriin 
yrityksiin sekä pieniin mid-cap-yrityksiin 
liittyviä yksittäisiä hankkeita.

Or. en

Tarkistus 143
Zdzisław Krasnodębski

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(17) Päätökset ESIR-tuen käyttämisestä 
infrastruktuurihankkeisiin ja mid-cap-
yritysten toteuttamiin laajoihin hankkeisiin 
olisi tehtävä investointikomiteassa.
Investointikomitean olisi muodostuttava 
riippumattomista asiantuntijoista, joilla on 
investointihankkeisiin liittyvää tietämystä 
ja kokemusta. Investointikomitean olisi 
vastattava toiminnastaan ESIR-rahaston 
johtokunnalle, jonka olisi valvottava 
rahaston tavoitteiden toteutumista. Jotta 
EIR:n kokemusta voitaisiin hyödyntää 
tehokkaasti, ESIR-rahaston olisi tuettava 
EIR:n rahoittamista, jotta EIR pystyisi 
toteuttamaan pieniin ja keskisuuriin 
yrityksiin sekä pieniin mid-cap-yrityksiin 
liittyviä yksittäisiä hankkeita.

(17) Päätökset ESIR-tuen käyttämisestä 
infrastruktuurihankkeisiin ja mid-cap-
yritysten toteuttamiin laajoihin hankkeisiin 
olisi tehtävä investointikomiteassa.
Investointikomitean olisi koostuttava
asiantuntijoista, joilla on 
investointihankkeisiin liittyvää tietämystä 
ja kokemusta ja jotka myös tuntevat 
jäsenvaltioiden, etenkin kriisin 
koettelemien jäsenvaltioiden, 
erityisolosuhteet. Investointikomitean olisi 
vastattava toiminnastaan ESIR-rahaston 
johtokunnalle ja Euroopan parlamentille, 
jonka olisi valvottava rahaston tavoitteiden 
toteutumista. Euroopan parlamentin olisi 
valvottava investointikomitean työtä. Jotta 
EIR:n kokemusta voitaisiin hyödyntää 
tehokkaasti, ESIR-rahaston olisi tuettava 
EIR:n rahoittamista, jotta EIR pystyisi 
toteuttamaan pieniin ja keskisuuriin 
yrityksiin sekä pieniin mid-cap-yrityksiin 
liittyviä yksittäisiä hankkeita.

Or. pl

Tarkistus 144
Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Päätökset ESIR-tuen käyttämisestä 
infrastruktuurihankkeisiin ja mid-cap-
yritysten toteuttamiin laajoihin hankkeisiin 
olisi tehtävä investointikomiteassa.
Investointikomitean olisi muodostuttava 
riippumattomista asiantuntijoista, joilla on 
investointihankkeisiin liittyvää tietämystä 
ja kokemusta. Investointikomitean olisi 
vastattava toiminnastaan ESIR-rahaston 
johtokunnalle, jonka olisi valvottava 

(17) Päätökset ESIR-tuen käyttämisestä 
infrastruktuurihankkeisiin ja mid-cap-
yritysten toteuttamiin laajoihin hankkeisiin 
olisi tehtävä investointikomiteassa.
Investointikomitean olisi muodostuttava 
riippumattomista asiantuntijoista, joilla on 
investointihankkeisiin liittyvää tietämystä 
ja kokemusta sekä kokemusta sosiaalisista 
kysymyksistä. Investointikomitean olisi 
vastattava toiminnastaan ESIR-rahaston 
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rahaston tavoitteiden toteutumista. Jotta 
EIR:n kokemusta voitaisiin hyödyntää 
tehokkaasti, ESIR-rahaston olisi tuettava 
EIR:n rahoittamista, jotta EIR pystyisi 
toteuttamaan pieniin ja keskisuuriin 
yrityksiin sekä pieniin mid-cap-yrityksiin
liittyviä yksittäisiä hankkeita.

johtokunnalle, jonka olisi valvottava 
rahaston tavoitteiden toteutumista. Jotta 
EIR:n kokemusta voitaisiin hyödyntää 
tehokkaasti, ESIR-rahaston olisi tuettava 
EIR:n rahoittamista, jotta EIR pystyisi 
toteuttamaan pieniin ja keskisuuriin 
yrityksiin liittyviä yksittäisiä hankkeita.

Or. fr

Tarkistus 145
Maria João Rodrigues

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Päätökset ESIR-tuen käyttämisestä 
infrastruktuurihankkeisiin ja mid-cap-
yritysten toteuttamiin laajoihin hankkeisiin 
olisi tehtävä investointikomiteassa.
Investointikomitean olisi muodostuttava 
riippumattomista asiantuntijoista, joilla on 
investointihankkeisiin liittyvää tietämystä 
ja kokemusta. Investointikomitean olisi 
vastattava toiminnastaan ESIR-rahaston 
johtokunnalle, jonka olisi valvottava 
rahaston tavoitteiden toteutumista. Jotta 
EIR:n kokemusta voitaisiin hyödyntää 
tehokkaasti, ESIR-rahaston olisi tuettava 
EIR:n rahoittamista, jotta EIR pystyisi 
toteuttamaan pieniin ja keskisuuriin 
yrityksiin sekä pieniin mid-cap-yrityksiin 
liittyviä yksittäisiä hankkeita.

(17) Päätökset ESIR-tuen käyttämisestä 
infrastruktuurihankkeisiin ja mid-cap-
yritysten toteuttamiin laajoihin hankkeisiin 
olisi tehtävä investointikomiteassa.
Investointikomitean olisi muodostuttava 
riippumattomista asiantuntijoista, joilla on 
investointihankkeisiin liittyvää tietämystä 
ja kokemusta. Investointikomitean olisi 
vastattava toiminnastaan ESIR-rahaston 
johtokunnalle, jonka olisi valvottava 
rahaston tavoitteiden toteutumista. Näiden 
kahden elimen olisi myös kummankin 
omalla tasollaan tuettava 
investointijärjestelyjen kehittämistä. Jotta 
EIR:n kokemusta voitaisiin hyödyntää 
tehokkaasti, ESIR-rahaston olisi tuettava 
EIR:n rahoittamista, jotta EIR pystyisi 
toteuttamaan pieniin ja keskisuuriin 
yrityksiin sekä pieniin mid-cap-yrityksiin 
liittyviä yksittäisiä hankkeita.

Or. en

Tarkistus 146
Monika Vana, Terry Reintke
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Päätökset ESIR-tuen käyttämisestä
infrastruktuurihankkeisiin ja mid-cap-
yritysten toteuttamiin laajoihin 
hankkeisiin olisi tehtävä 
investointikomiteassa. Investointikomitean 
olisi muodostuttava riippumattomista 
asiantuntijoista, joilla on 
investointihankkeisiin liittyvää tietämystä 
ja kokemusta. Investointikomitean olisi 
vastattava toiminnastaan ESIR-rahaston 
johtokunnalle, jonka olisi valvottava 
rahaston tavoitteiden toteutumista. Jotta 
EIR:n kokemusta voitaisiin hyödyntää 
tehokkaasti, ESIR-rahaston olisi tuettava 
EIR:n rahoittamista, jotta EIR pystyisi 
toteuttamaan pieniin ja keskisuuriin 
yrityksiin sekä pieniin mid-cap-yrityksiin 
liittyviä yksittäisiä hankkeita.

(17) Kaikki päätökset ESIR-tuen 
käyttämisestä olisi tehtävä 
investointikomiteassa. Investointikomitean 
olisi muodostuttava riippumattomista 
asiantuntijoista, joilla on 
investointihankkeisiin liittyvää tietämystä 
ja kokemusta ja näyttöä yhdellä Eurooppa 
2020 -strategian viiden yleistavoitteen 
alalla hankitusta kokemuksesta.
Investointikomitean olisi luotava 
kumppanuussuhde kansallisten, 
alueellisten ja paikallisten viranomaisten, 
talouselämän osapuolten ja 
työmarkkinaosapuolten sekä 
asianomaisten kansalaisyhteiskuntaa 
edustavien elinten kanssa. Tällaisen 
kumppanuuden tarkoituksena on 
varmistaa toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteen noudattaminen 
sekä se, että sidosryhmät kokevat 
suunnitellut toimet omikseen. 
Investointikomitean olisi vastattava 
toiminnastaan ESIR-rahaston 
johtokunnalle, jonka olisi valvottava 
rahaston tavoitteiden toteutumista. Jotta 
EIR:n kokemusta voitaisiin hyödyntää 
tehokkaasti, ESIR-rahaston olisi tuettava 
EIR:n rahoittamista, jotta EIR pystyisi 
toteuttamaan pieniin ja keskisuuriin 
yrityksiin sekä pieniin mid-cap-yrityksiin 
liittyviä yksittäisiä hankkeita.

Or. en

Tarkistus 147
Thomas Mann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(17) Päätökset ESIR-tuen käyttämisestä 
infrastruktuurihankkeisiin ja mid-cap-
yritysten toteuttamiin laajoihin hankkeisiin 
olisi tehtävä investointikomiteassa.
Investointikomitean olisi muodostuttava 
riippumattomista asiantuntijoista, joilla on 
investointihankkeisiin liittyvää tietämystä 
ja kokemusta. Investointikomitean olisi 
vastattava toiminnastaan ESIR-rahaston 
johtokunnalle, jonka olisi valvottava 
rahaston tavoitteiden toteutumista. Jotta 
EIR:n kokemusta voitaisiin hyödyntää 
tehokkaasti, ESIR-rahaston olisi tuettava 
EIR:n rahoittamista, jotta EIR pystyisi 
toteuttamaan pieniin ja keskisuuriin 
yrityksiin sekä pieniin mid-cap-yrityksiin 
liittyviä yksittäisiä hankkeita.

(17) Päätökset ESIR-tuen käyttämisestä 
infrastruktuurihankkeisiin ja mid-cap-
yritysten toteuttamiin laajoihin hankkeisiin 
olisi tehtävä investointikomiteassa.
Investointikomitean olisi muodostuttava 
riippumattomista asiantuntijoista, joilla on 
investointihankkeisiin liittyvää tietämystä 
ja kokemusta. Investointikomiteassa olisi 
oltava myös työmarkkinaosapuolten ja 
pienten ja keskisuurten yritysten 
edustajat. Investointikomitean olisi 
vastattava toiminnastaan ESIR-rahaston 
johtokunnalle, jonka olisi valvottava 
rahaston tavoitteiden toteutumista. Jotta 
EIR:n kokemusta voitaisiin hyödyntää 
tehokkaasti, ESIR-rahaston olisi tuettava 
EIR:n rahoittamista, jotta EIR pystyisi 
toteuttamaan pieniin ja keskisuuriin 
yrityksiin sekä pieniin mid-cap-yrityksiin 
liittyviä yksittäisiä hankkeita.

Or. de

Tarkistus 148
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ulla Tørnæs, Ivo Vajgl

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Päätökset ESIR-tuen käyttämisestä 
infrastruktuurihankkeisiin ja mid-cap-
yritysten toteuttamiin laajoihin hankkeisiin 
olisi tehtävä investointikomiteassa.
Investointikomitean olisi muodostuttava 
riippumattomista asiantuntijoista, joilla on 
investointihankkeisiin liittyvää tietämystä 
ja kokemusta. Investointikomitean olisi 
vastattava toiminnastaan ESIR-rahaston 
johtokunnalle, jonka olisi valvottava 
rahaston tavoitteiden toteutumista. Jotta 
EIR:n kokemusta voitaisiin hyödyntää 

(17) Päätökset ESIR-tuen käyttämisestä 
infrastruktuurihankkeisiin ja mid-cap-
yritysten toteuttamiin laajoihin hankkeisiin 
olisi tehtävä investointikomiteassa.
Investointikomitean olisi muodostuttava 
riippumattomista asiantuntijoista, jotka 
voivat määrittää suurimmat 
mahdollisuudet Euroopan tärkeimpien 
sosiaalisten ja taloudellisten ongelmien 
ratkaisemiseen tarjoavia hankkeita ja
joilla on investointihankkeisiin liittyvää 
tietämystä ja kokemusta.
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tehokkaasti, ESIR-rahaston olisi tuettava 
EIR:n rahoittamista, jotta EIR pystyisi 
toteuttamaan pieniin ja keskisuuriin 
yrityksiin sekä pieniin mid-cap-yrityksiin 
liittyviä yksittäisiä hankkeita.

Investointikomitean olisi vastattava 
toiminnastaan ESIR-rahaston 
johtokunnalle, jonka olisi valvottava 
rahaston tavoitteiden toteutumista. Jotta 
EIR:n kokemusta voitaisiin hyödyntää 
tehokkaasti, ESIR-rahaston olisi tuettava 
EIR:n rahoittamista, jotta EIR pystyisi 
toteuttamaan pieniin ja keskisuuriin 
yrityksiin sekä pieniin mid-cap-yrityksiin 
liittyviä yksittäisiä hankkeita.

Or. es

Perustelu

Investointikomiteaan kuuluvien asiantuntijoiden pitäisi olla paitsi niiden alojen 
asiantuntijoita, joita hankkeet koskevat, myös kykeneviä tunnistamaan hankkeita, jotka 
tarjoavat suurimmat mahdollisuudet nykyisten sosiaalisten ja taloudellisten ongelmien 
ratkaisemiseen. 

Tarkistus 149
Paloma López Bermejo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Päätökset ESIR-tuen käyttämisestä 
infrastruktuurihankkeisiin ja mid-cap-
yritysten toteuttamiin laajoihin hankkeisiin 
olisi tehtävä investointikomiteassa.
Investointikomitean olisi muodostuttava 
riippumattomista asiantuntijoista, joilla on 
investointihankkeisiin liittyvää tietämystä 
ja kokemusta. Investointikomitean olisi 
vastattava toiminnastaan ESIR-rahaston 
johtokunnalle, jonka olisi valvottava 
rahaston tavoitteiden toteutumista. Jotta
EIR:n kokemusta voitaisiin hyödyntää 
tehokkaasti, ESIR-rahaston olisi tuettava 
EIR:n rahoittamista, jotta EIR pystyisi 
toteuttamaan pieniin ja keskisuuriin 
yrityksiin sekä pieniin mid-cap-yrityksiin 
liittyviä yksittäisiä hankkeita.

(17) Päätökset ESIR-tuen käyttämisestä 
infrastruktuurihankkeisiin ja mid-cap-
yritysten toteuttamiin laajoihin hankkeisiin 
olisi tehtävä investointikomiteassa.
Investointikomitean olisi muodostuttava 
riippumattomista asiantuntijoista, joilla on 
investointihankkeisiin liittyvää tietämystä 
ja kokemusta, sekä julkisyhteisöjen ja 
työmarkkinaosapuolten edustajista.
Investointikomitean olisi vastattava 
toiminnastaan ESIR-rahaston 
johtokunnalle, jonka olisi valvottava 
rahaston tavoitteiden toteutumista. Jotta 
EIR:n kokemusta voitaisiin hyödyntää 
tehokkaasti, ESIR-rahaston olisi tuettava 
EIR:n rahoittamista, jotta EIR pystyisi 
toteuttamaan pieniin ja keskisuuriin 
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yrityksiin sekä pieniin mid-cap-yrityksiin 
liittyviä yksittäisiä hankkeita.

Or. en

Tarkistus 150
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Päätökset ESIR-tuen käyttämisestä 
infrastruktuurihankkeisiin ja mid-cap-
yritysten toteuttamiin laajoihin hankkeisiin 
olisi tehtävä investointikomiteassa.
Investointikomitean olisi muodostuttava 
riippumattomista asiantuntijoista, joilla on 
investointihankkeisiin liittyvää tietämystä 
ja kokemusta. Investointikomitean olisi 
vastattava toiminnastaan ESIR-rahaston 
johtokunnalle, jonka olisi valvottava 
rahaston tavoitteiden toteutumista. Jotta 
EIR:n kokemusta voitaisiin hyödyntää 
tehokkaasti, ESIR-rahaston olisi tuettava 
EIR:n rahoittamista, jotta EIR pystyisi 
toteuttamaan pieniin ja keskisuuriin 
yrityksiin sekä pieniin mid-cap-yrityksiin 
liittyviä yksittäisiä hankkeita.

(17) Päätökset ESIR-tuen käyttämisestä 
infrastruktuurihankkeisiin ja mid-cap-
yritysten toteuttamiin laajoihin hankkeisiin 
olisi tehtävä avoimella tavalla
investointikomiteassa. Investointikomitean
on muodostuttava riippumattomista 
asiantuntijoista, jotka on valittu 
asianmukaisesti vastuuvelvollisuuden 
periaatteen mukaisesti ja joilla on 
investointihankkeisiin liittyvää tietämystä 
ja kokemusta. Investointikomitean olisi 
vastattava toiminnastaan ESIR-rahaston 
johtokunnalle, jonka olisi valvottava 
rahaston tavoitteiden toteutumista. Jotta 
EIR:n kokemusta voitaisiin hyödyntää 
tehokkaasti, ESIR-rahaston olisi tuettava 
EIR:n rahoittamista, jotta EIR pystyisi 
toteuttamaan pieniin, keskisuuriin ja
mikroyrityksiin sekä pieniin mid-cap-
yrityksiin liittyviä yksittäisiä hankkeita.

Or. it

Tarkistus 151
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(17 a) Investointikomitean demokraattisen 
hallintotavan ja vastuuvelvollisuuden 
parantamiseksi Euroopan parlamentin 
olisi hyväksyttävä investointikomitean 
asiantuntijat.

Or. en

Tarkistus 152
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 b) Jotta uusi komissio täyttäisi 
tehtävänsä, investointikomiteaan olisi 
nimitettävä ainakin yksi asiantuntija, joka 
on sosiaalipolitiikan erikoistuntija. 
Tämän pitäisi johtaa sellaisten 
hankkeiden valintaan, jotka ovat muun 
muassa köyhyyttä ja sosiaalista 
syrjäytymistä koskevien unionin 
sosiaalipoliittisten tavoitteiden mukaisia.

Or. en

Tarkistus 153
Jérôme Lavrilleux

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Jotta ESIR-rahastosta voitaisiin tukea 
investointeja, unionin olisi myönnettävä 
takuu, jonka määrä on 
16 000 000 000 euroa. Salkkujen 

(18) Jotta ESIR-rahastosta voitaisiin tukea 
investointeja, unionin olisi myönnettävä 
takuu, jonka määrä on vähintään
16 000 000 000 euroa. Salkkujen 
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tapauksessa takuu olisi rajattava tiettyyn 
prosenttiosuuteen maksamatta olevista 
sitoumuksista muodostuvan salkun 
volyymista kulloisenkin välineen tyypin 
mukaan eli esimerkiksi sen mukaan, onko 
kyseessä velkarahoitus, oma pääoma vai 
takaus. Odotuksena on, että kun takuu 
yhdistetään EIP:ltä saatavaan 
5 000 000 000 euron summaan, ESIR-
rahastosta myönnetyllä tuella saadaan 
aikaan 60 800 000 000 euron arvosta EIP:n 
ja EIR:n lisäinvestointeja. ESIR-rahaston 
tuella saatujen 60 800 000 000 euron 
investointien odotetaan puolestaan 
tuottavan yhteensä 315 000 000 000 euron
lisäinvestoinnit unionissa vuosina 2015–
2017. Sellaisiin hankkeisiin liittyvät takuut, 
jotka saadaan päätökseen ilman, että 
takuuseen vedotaan, ovat käytettävissä 
uusien toimien tukemiseen.

tapauksessa takuu olisi rajattava tiettyyn 
prosenttiosuuteen maksamatta olevista 
sitoumuksista muodostuvan salkun 
volyymista kulloisenkin välineen tyypin 
mukaan eli esimerkiksi sen mukaan, onko 
kyseessä velkarahoitus, oma pääoma vai 
takaus. Odotuksena on, että kun takuu 
yhdistetään EIP:ltä saatavaan 
5 000 000 000 euron summaan, ESIR-
rahastosta myönnetyllä tuella saadaan 
aikaan 60 800 000 000 euron arvosta EIP:n 
ja EIR:n lisäinvestointeja. ESIR-rahaston 
tuella saatujen 60 800 000 000 euron 
investointien odotetaan puolestaan 
tuottavan yhteensä 315 000 000 000 euron 
lisäinvestoinnit unionissa vuosina 2015–
2017. Sellaisiin hankkeisiin liittyvät takuut, 
jotka saadaan päätökseen ilman, että 
takuuseen vedotaan, ovat käytettävissä 
uusien toimien tukemiseen.

Or. fr

Tarkistus 154
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ulla Tørnæs

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Jotta ESIR-rahastosta voitaisiin tukea 
investointeja, unionin olisi myönnettävä 
takuu, jonka määrä on 
16 000 000 000 euroa. Salkkujen
tapauksessa takuu olisi rajattava tiettyyn 
prosenttiosuuteen maksamatta olevista 
sitoumuksista muodostuvan salkun 
volyymista kulloisenkin välineen tyypin 
mukaan eli esimerkiksi sen mukaan, onko 
kyseessä velkarahoitus, oma pääoma vai 
takaus. Odotuksena on, että kun takuu 
yhdistetään EIP:ltä saatavaan 
5 000 000 000 euron summaan, ESIR-
rahastosta myönnetyllä tuella saadaan 
aikaan 60 800 000 000 euron arvosta EIP:n 

(18) Jotta ESIR-rahastosta voitaisiin tukea 
investointeja, unionin olisi myönnettävä 
takuu, jonka määrä on 
16 000 000 000 euroa. Salkkujen 
tapauksessa takuu olisi rajattava tiettyyn 
prosenttiosuuteen maksamatta olevista 
sitoumuksista muodostuvan salkun 
volyymista kulloisenkin välineen tyypin 
mukaan eli esimerkiksi sen mukaan, onko 
kyseessä velkarahoitus, oma pääoma vai 
takaus. Odotuksena on, että kun takuu 
yhdistetään EIP:ltä saatavaan 
5 000 000 000 euron summaan, ESIR-
rahastosta myönnetyllä tuella saadaan 
aikaan 60 800 000 000 euron arvosta EIP:n 
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ja EIR:n lisäinvestointeja. ESIR-rahaston 
tuella saatujen 60 800 000 000 euron 
investointien odotetaan puolestaan 
tuottavan yhteensä 315 000 000 000 euron 
lisäinvestoinnit unionissa vuosina 2015–
2017. Sellaisiin hankkeisiin liittyvät takuut, 
jotka saadaan päätökseen ilman, että 
takuuseen vedotaan, ovat käytettävissä 
uusien toimien tukemiseen.

ja EIR:n lisäinvestointeja. ESIR-rahaston 
tuella saatujen 60 800 000 000 euron 
investointien odotetaan puolestaan 
tuottavan yhteensä 315 000 000 000 euron 
lisäinvestoinnit unionissa vuosina 2015–
2017, ja osoittavan siten, että rahasto on 
luonteeltaan hätärahasto ja että sillä on 
aikaansaatava välittömiä vaikutuksia 
seuraavien kolmen vuoden aikana.
Sellaisiin hankkeisiin liittyvät takuut, jotka 
saadaan päätökseen ilman, että takuuseen 
vedotaan, ovat käytettävissä uusien toimien 
tukemiseen.

Or. es

Perustelu

Niistä kahdesta yleisestä lähestymistavasta, jotka Euroopan strategisten investointien rahasto 
(ESIR) voisi omaksua, on hyvin tärkeää kannattaa sitä, jossa rahaston katsotaan olevan 
hätäapuväline, jolla vaikutetaan lyhyellä aikavälillä vahvasti työttömyyden torjumiseksi sen 
sijaan, että sillä edistettäisiin modernisoivaa rakennemuutosta Euroopassa.

Tarkistus 155
Paloma López Bermejo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Jotta ESIR-rahastosta voitaisiin tukea 
investointeja, unionin olisi myönnettävä 
takuu, jonka määrä on 
16 000 000 000 euroa. Salkkujen 
tapauksessa takuu olisi rajattava tiettyyn 
prosenttiosuuteen maksamatta olevista 
sitoumuksista muodostuvan salkun 
volyymista kulloisenkin välineen tyypin 
mukaan eli esimerkiksi sen mukaan, onko 
kyseessä velkarahoitus, oma pääoma vai 
takaus. Odotuksena on, että kun takuu 
yhdistetään EIP:ltä saatavaan 
5 000 000 000 euron summaan, ESIR-
rahastosta myönnetyllä tuella saadaan 

(18) Jotta ESIR-rahastosta voitaisiin tukea 
investointeja, unionin olisi myönnettävä 
takuu, jonka määrä on 
16 000 000 000 euroa. Salkkujen 
tapauksessa takuu olisi rajattava tiettyyn 
prosenttiosuuteen maksamatta olevista 
sitoumuksista muodostuvan salkun 
volyymista kulloisenkin välineen tyypin 
mukaan eli esimerkiksi sen mukaan, onko 
kyseessä velkarahoitus, oma pääoma vai 
takaus. Sellaisiin hankkeisiin liittyvät 
takuut, jotka saadaan päätökseen ilman, 
että takuuseen vedotaan, ovat käytettävissä 
uusien toimien tukemiseen.
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aikaan 60 800 000 000 euron arvosta 
EIP:n ja EIR:n lisäinvestointeja. ESIR-
rahaston tuella saatujen 60 800 000 000 
euron investointien odotetaan puolestaan 
tuottavan yhteensä 315 000 000 000 euron 
lisäinvestoinnit unionissa vuosina 2015–
2017. Sellaisiin hankkeisiin liittyvät takuut, 
jotka saadaan päätökseen ilman, että 
takuuseen vedotaan, ovat käytettävissä 
uusien toimien tukemiseen.

Or. en

Tarkistus 156
Jérôme Lavrilleux

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Jotta ESIR-rahaston resursseja 
voitaisiin kasvattaa edelleen, kolmansien 
osapuolten, kuten jäsenvaltioiden, 
kansallisten kehityspankkien, 
jäsenvaltioiden omistuksessa tai 
määräysvallassa olevien julkisten 
yhteisöjen, yksityisen sektorin toimijoiden 
sekä unionin ulkopuolisten toimijoiden, 
olisi voitava osallistua ESIR-rahaston 
toimintaan, jos rahastossa jo olevat 
rahoittajat hyväksyvät tämän. Kolmannet 
osapuolet voivat osallistua ESIR-rahaston 
rahoittamiseen suoraan ja olla mukana sen 
hallintorakenteen toiminnassa.

(19) Jotta ESIR-rahaston resursseja 
voitaisiin kasvattaa edelleen, kolmansien 
osapuolten, kuten jäsenvaltioiden, 
kansallisten kehitys- ja 
investointipankkien, jäsenvaltioiden 
omistuksessa tai määräysvallassa olevien 
julkisten yhteisöjen, yksityisen sektorin 
toimijoiden sekä unionin ulkopuolisten 
toimijoiden, olisi voitava osallistua ESIR-
rahaston toimintaan, jos rahastossa jo 
olevat rahoittajat hyväksyvät tämän.
Kolmannet osapuolet voivat osallistua 
ESIR-rahaston rahoittamiseen suoraan ja 
olla mukana sen hallintorakenteen 
toiminnassa.

Or. fr

Tarkistus 157
Jérôme Lavrilleux

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(19) Jotta ESIR-rahaston resursseja 
voitaisiin kasvattaa edelleen, kolmansien 
osapuolten, kuten jäsenvaltioiden, 
kansallisten kehityspankkien, 
jäsenvaltioiden omistuksessa tai 
määräysvallassa olevien julkisten 
yhteisöjen, yksityisen sektorin toimijoiden 
sekä unionin ulkopuolisten toimijoiden, 
olisi voitava osallistua ESIR-rahaston 
toimintaan, jos rahastossa jo olevat 
rahoittajat hyväksyvät tämän. Kolmannet 
osapuolet voivat osallistua ESIR-rahaston 
rahoittamiseen suoraan ja olla mukana sen 
hallintorakenteen toiminnassa.

(19) Jotta ESIR-rahaston resursseja 
voitaisiin kasvattaa edelleen, kolmansien 
osapuolten, kuten jäsenvaltioiden, 
kansallisten kehityspankkien, 
jäsenvaltioiden tai alueellisten 
instituutioiden omistuksessa tai 
määräysvallassa olevien julkisten 
yhteisöjen, yksityisen sektorin toimijoiden 
sekä unionin ulkopuolisten toimijoiden, 
olisi voitava osallistua ESIR-rahaston 
toimintaan, jos rahastossa jo olevat 
rahoittajat hyväksyvät tämän. Kolmannet 
osapuolet voivat osallistua ESIR-rahaston 
rahoittamiseen suoraan ja olla mukana sen 
hallintorakenteen toiminnassa.

Or. fr

Tarkistus 158
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Jotta ESIR-rahaston resursseja 
voitaisiin kasvattaa edelleen, kolmansien 
osapuolten, kuten jäsenvaltioiden, 
kansallisten kehityspankkien, 
jäsenvaltioiden omistuksessa tai 
määräysvallassa olevien julkisten 
yhteisöjen, yksityisen sektorin toimijoiden 
sekä unionin ulkopuolisten toimijoiden,
olisi voitava osallistua ESIR-rahaston 
toimintaan, jos rahastossa jo olevat 
rahoittajat hyväksyvät tämän. Kolmannet 
osapuolet voivat osallistua ESIR-rahaston 
rahoittamiseen suoraan ja olla mukana sen 
hallintorakenteen toiminnassa.

(19) Jotta ESIR-rahaston resursseja 
voitaisiin kasvattaa edelleen, kolmansien 
osapuolten, kuten jäsenvaltioiden, 
kansallisten kehityspankkien, 
jäsenvaltioiden omistuksessa tai 
määräysvallassa olevien julkisten 
yhteisöjen olisi voitava osallistua ESIR-
rahaston toimintaan. Kolmannet osapuolet 
voivat osallistua ESIR-rahaston 
rahoittamiseen suoraan ja olla mukana sen 
hallintorakenteen toiminnassa.

Or. en
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Tarkistus 159
Enrique Calvet Chambon, Ulla Tørnæs

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Jotta ESIR-rahaston resursseja 
voitaisiin kasvattaa edelleen, kolmansien 
osapuolten, kuten jäsenvaltioiden, 
kansallisten kehityspankkien, 
jäsenvaltioiden omistuksessa tai 
määräysvallassa olevien julkisten 
yhteisöjen, yksityisen sektorin toimijoiden 
sekä unionin ulkopuolisten toimijoiden, 
olisi voitava osallistua ESIR-rahaston 
toimintaan, jos rahastossa jo olevat 
rahoittajat hyväksyvät tämän. Kolmannet 
osapuolet voivat osallistua ESIR-rahaston 
rahoittamiseen suoraan ja olla mukana sen 
hallintorakenteen toiminnassa.

(19) Jotta ESIR-rahaston resursseja 
voitaisiin kasvattaa edelleen, kolmansien 
osapuolten, kuten jäsenvaltioiden, 
kansallisten kehityspankkien, 
jäsenvaltioiden omistuksessa tai 
määräysvallassa olevien julkisten 
yhteisöjen, yksityisen sektorin toimijoiden 
sekä unionin ulkopuolisten toimijoiden, 
olisi voitava osallistua ESIR-rahaston 
toimintaan, jos rahastossa jo olevat 
rahoittajat hyväksyvät tämän. Kolmannet 
osapuolet voivat osallistua ESIR-rahaston 
rahoittamiseen suoraan ja olla mukana sen 
hallintorakenteen toiminnassa edellyttäen, 
että Euroopan yleiset edut otetaan 
huomioon päätöksenteossa ja 
toimintalinjojen ja strategioiden 
määrittelyssä.

Or. es

Perustelu

Euroopan edut olisi turvattava päätöksentekoprosessissa.

Tarkistus 160
Paloma López Bermejo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Jotta ESIR-rahaston resursseja 
voitaisiin kasvattaa edelleen, kolmansien 
osapuolten, kuten jäsenvaltioiden, 

(19) Jotta ESIR-rahaston resursseja 
voitaisiin kasvattaa edelleen, 
jäsenvaltioiden, kansallisten 
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kansallisten kehityspankkien, 
jäsenvaltioiden omistuksessa tai 
määräysvallassa olevien julkisten 
yhteisöjen, yksityisen sektorin toimijoiden 
sekä unionin ulkopuolisten toimijoiden,
olisi voitava osallistua ESIR-rahaston 
toimintaan, jos rahastossa jo olevat 
rahoittajat hyväksyvät tämän. Kolmannet 
osapuolet voivat osallistua ESIR-rahaston 
rahoittamiseen suoraan ja olla mukana sen 
hallintorakenteen toiminnassa.

kehityspankkien, jäsenvaltioiden 
omistuksessa tai määräysvallassa olevien 
julkisten yhteisöjen olisi voitava osallistua 
ESIR-rahaston toimintaan. Nämä
kolmannet osapuolet voivat osallistua 
ESIR-rahaston rahoittamiseen suoraan ja 
olla mukana sen hallintorakenteen 
toiminnassa.

Or. en

Tarkistus 161
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 a) Komission ei pitäisi ottaa 
huomioon ESIR-rahastoon osoitettuja 
jäsenvaltioiden rahoitusosuuksia, 
myöskään niiden mahdollista 
osallistumista erityisiin 
investointijärjestelyihin, määrittäessään 
vakaus- ja kasvusopimuksen 
ennaltaehkäisevän tai korjaavan osion 
mukaista julkisen talouden sopeuttamista. 
Jos alijäämän viitearvo ylittyy, komission 
ei pitäisi käynnistää liiallisen alijäämän 
menettelyä. Menettelyä ei pitäisi 
käynnistää myöskään arvioitaessa 
julkisen velan viitearvon ylittymistä, jos 
tämä johtuu ainoastaan ESIR-rahastoon 
osoitetuista rahoitusosuuksista.

Or. en

Tarkistus 162
Laura Agea, Tiziana Beghin
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Edellyttäen, että kaikki kyseeseen 
tulevat tukikelpoisuuskriteerit täyttyvät, 
jäsenvaltiot voivat käyttää Euroopan 
rakenne- ja investointirahastoja 
osallistuakseen sellaisten tukikelpoisten 
hankkeiden rahoittamiseen, joilla on 
EU:n takuu. Valitun lähestymistavan 
joustavuudella pyritään luomaan 
mahdollisimman hyvät edellytykset sille, 
että sijoittajia saadaan investoimaan 
ESIR-rahaston kohdealoille.

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 163
Csaba Sógor

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Edellyttäen, että kaikki kyseeseen 
tulevat tukikelpoisuuskriteerit täyttyvät, 
jäsenvaltiot voivat käyttää Euroopan 
rakenne- ja investointirahastoja 
osallistuakseen sellaisten tukikelpoisten 
hankkeiden rahoittamiseen, joilla on EU:n 
takuu. Valitun lähestymistavan 
joustavuudella pyritään luomaan 
mahdollisimman hyvät edellytykset sille, 
että sijoittajia saadaan investoimaan ESIR-
rahaston kohdealoille.

(21) Edellyttäen, että kaikki kyseeseen 
tulevat tukikelpoisuuskriteerit täyttyvät,
myös valtiontukisäännöt ja rahoituksen 
enimmäismääriä koskevat kriteerit,
jäsenvaltiot voivat käyttää Euroopan 
rakenne- ja investointirahastoja 
osallistuakseen sellaisten tukikelpoisten 
hankkeiden rahoittamiseen, joilla on EU:n 
takuu. Valitun lähestymistavan 
joustavuudella pyritään luomaan 
mahdollisimman hyvät edellytykset sille, 
että sijoittajia saadaan investoimaan ESIR-
rahaston kohdealoille.

Or. en
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Tarkistus 164
Paloma López Bermejo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Edellyttäen, että kaikki kyseeseen 
tulevat tukikelpoisuuskriteerit täyttyvät, 
jäsenvaltiot voivat käyttää Euroopan 
rakenne- ja investointirahastoja 
osallistuakseen sellaisten tukikelpoisten 
hankkeiden rahoittamiseen, joilla on EU:n 
takuu. Valitun lähestymistavan 
joustavuudella pyritään luomaan 
mahdollisimman hyvät edellytykset sille, 
että sijoittajia saadaan investoimaan 
ESIR-rahaston kohdealoille.

(21) Edellyttäen, että kaikki kyseeseen 
tulevat tukikelpoisuuskriteerit täyttyvät, 
jäsenvaltiot voivat käyttää Euroopan 
rakenne- ja investointirahastoja 
osallistuakseen sellaisten tukikelpoisten 
hankkeiden rahoittamiseen, joilla on EU:n 
takuu, kuultuaan ensin 
työmarkkinaosapuolia sekä paikallisia ja 
alueellisia viranomaisia.

Or. en

Tarkistus 165
Ulrike Trebesius

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Edellyttäen, että kaikki kyseeseen 
tulevat tukikelpoisuuskriteerit täyttyvät, 
jäsenvaltiot voivat käyttää Euroopan 
rakenne- ja investointirahastoja 
osallistuakseen sellaisten tukikelpoisten 
hankkeiden rahoittamiseen, joilla on EU:n 
takuu. Valitun lähestymistavan 
joustavuudella pyritään luomaan 
mahdollisimman hyvät edellytykset sille, 
että sijoittajia saadaan investoimaan ESIR-
rahaston kohdealoille.

(21) Edellyttäen, että kaikki kyseeseen 
tulevat tukikelpoisuuskriteerit täyttyvät, 
jäsenvaltiot voivat tarvittaessa käyttää 
Euroopan rakenne- ja investointirahastoja 
osallistuakseen sellaisten tukikelpoisten 
hankkeiden rahoittamiseen, joilla on EU:n 
takuu. Valitun lähestymistavan 
joustavuudella pyritään luomaan 
mahdollisimman hyvät edellytykset sille, 
että sijoittajia saadaan investoimaan ESIR-
rahaston kohdealoille. ESIR-rahastoa ei 
voida käyttää Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoista tukea saavien 
hankkeiden yhteisrahoittamiseen.

Or. en



PE551.778v01-00 94/120 AM\1052802FI.doc

FI

Tarkistus 166
Csaba Sógor

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) ESIR-rahastosta tuettavien 
infrastruktuuri- ja hankeinvestointien olisi 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen mukaisesti oltava 
valtiontukisääntöjen mukaisia. Komissio 
on tämän vuoksi ilmoittanut laativansa 
valtiontuen arviointia varten 
perusperiaatteet, joita hankkeessa on 
noudatettava, jotta sille voidaan myöntää 
tukea ESIR-rahastosta. Jos hanke täyttää
asetetut vaatimukset ja sille myönnetään 
tukea ESIR-rahastosta, komissio on 
ilmoittanut, että kaikki hankkeelle 
myönnettävä kansallinen täydentävä tuki 
arvioidaan käyttämällä yksinkertaistettua ja 
nopeutettua valtiontuen 
arviointimenettelyä, jossa komissio
varmistaa enää ainoastaan sen, että 
julkinen tuki on oikeasuhteista (toisin 
sanoen ettei se johda liiallisiin 
korvauksiin). Komissio on lisäksi 
ilmoittanut antavansa lisäohjeistusta 
perusperiaatteista varmistaakseen, että 
julkiset varat käytetään tehokkaasti.

(22) ESIR-rahastosta tuettavien 
infrastruktuuri- ja hankeinvestointien olisi 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen mukaisesti oltava 
valtiontukisääntöjen mukaisia. Komissio 
on tämän vuoksi ilmoittanut laativansa 
valtiontuen arviointia varten 
perusperiaatteet, joita hankkeessa on 
noudatettava, jotta sille voidaan myöntää 
tukea ESIR-rahastosta. Jos hanke täyttää
kyseiset vaatimukset ja sille myönnetään 
tukea ESIR-rahastosta, komissio on 
ilmoittanut, että kaikki hankkeelle 
myönnettävä kansallinen täydentävä tuki 
arvioidaan käyttämällä yksinkertaistettua ja 
nopeutettua valtiontuen 
arviointimenettelyä, jossa komissio 
varmistaa enää ainoastaan sen, että 
julkinen tuki on oikeasuhteista (toisin 
sanoen ettei se johda liiallisiin 
korvauksiin), myös tapauksissa, joissa 
ESIR-rahastosta tuetut hankkeet saisivat 
myös rahoitusta rakenne- ja 
koheesiorahastoista. Komissio on lisäksi 
ilmoittanut antavansa lisäohjeistusta 
perusperiaatteista varmistaakseen, että 
julkiset varat käytetään tehokkaasti.

Or. en

Tarkistus 167
Zdzisław Krasnodębski

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(22) ESIR-rahastosta tuettavien 
infrastruktuuri- ja hankeinvestointien olisi 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen mukaisesti oltava 
valtiontukisääntöjen mukaisia. Komissio 
on tämän vuoksi ilmoittanut laativansa 
valtiontuen arviointia varten 
perusperiaatteet, joita hankkeessa on 
noudatettava, jotta sille voidaan myöntää 
tukea ESIR-rahastosta. Jos hanke täyttää 
asetetut vaatimukset ja sille myönnetään 
tukea ESIR-rahastosta, komissio on 
ilmoittanut, että kaikki hankkeelle 
myönnettävä kansallinen täydentävä tuki 
arvioidaan käyttämällä yksinkertaistettua ja 
nopeutettua valtiontuen 
arviointimenettelyä, jossa komissio 
varmistaa enää ainoastaan sen, että 
julkinen tuki on oikeasuhteista (toisin 
sanoen ettei se johda liiallisiin 
korvauksiin). Komissio on lisäksi 
ilmoittanut antavansa lisäohjeistusta 
perusperiaatteista varmistaakseen, että 
julkiset varat käytetään tehokkaasti.

(22) ESIR-rahastosta tuettavien 
infrastruktuuri- ja hankeinvestointien olisi 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen mukaisesti oltava 
valtiontukisääntöjen mukaisia. Komissio 
on tämän vuoksi ilmoittanut laativansa 
valtiontuen arviointia varten 
perusperiaatteet, joita hankkeessa on 
noudatettava, jotta sille voidaan myöntää 
tukea ESIR-rahastosta. Jos hanke täyttää 
asetetut vaatimukset ja sille myönnetään 
tukea ESIR-rahastosta, komissio on 
ilmoittanut, että kaikki hankkeelle 
myönnettävä kansallinen täydentävä tuki 
arvioidaan käyttämällä yksinkertaistettua ja 
nopeutettua valtiontuen 
arviointimenettelyä, jossa komissio 
varmistaa enää ainoastaan sen, että 
julkinen tuki on oikeasuhteista (toisin 
sanoen ettei se johda liiallisiin
korvauksiin). Näiden muutosten 
yhteydessä olisi otettava huomioon erot 
jäsenvaltioiden mahdollisuuksissa 
rahoittaa valtiontukien käyttöä 
talousarviostaan. Komissio on lisäksi 
ilmoittanut antavansa lisäohjeistusta 
perusperiaatteista varmistaakseen, että 
julkiset varat käytetään tehokkaasti.

Or. pl

Tarkistus 168
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) ESIR-rahastosta tuettavien 
infrastruktuuri- ja hankeinvestointien olisi
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen mukaisesti oltava 

(22) ESIR-rahastosta tuettavien 
infrastruktuuri- ja hankeinvestointien on
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen mukaisesti oltava 
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valtiontukisääntöjen mukaisia. Komissio 
on tämän vuoksi ilmoittanut laativansa 
valtiontuen arviointia varten 
perusperiaatteet, joita hankkeessa on 
noudatettava, jotta sille voidaan myöntää 
tukea ESIR-rahastosta. Jos hanke täyttää 
asetetut vaatimukset ja sille myönnetään 
tukea ESIR-rahastosta, komissio on 
ilmoittanut, että kaikki hankkeelle 
myönnettävä kansallinen täydentävä tuki 
arvioidaan käyttämällä yksinkertaistettua ja 
nopeutettua valtiontuen 
arviointimenettelyä, jossa komissio 
varmistaa enää ainoastaan sen, että 
julkinen tuki on oikeasuhteista (toisin 
sanoen ettei se johda liiallisiin 
korvauksiin). Komissio on lisäksi 
ilmoittanut antavansa lisäohjeistusta 
perusperiaatteista varmistaakseen, että 
julkiset varat käytetään tehokkaasti.

valtiontukisääntöjen mukaisia. Komissio 
on tämän vuoksi ilmoittanut laativansa 
valtiontuen arviointia varten 
perusperiaatteet, joita hankkeessa on 
noudatettava, jotta sille voidaan myöntää 
tukea ESIR-rahastosta. Jos hanke täyttää 
asetetut vaatimukset ja sille myönnetään 
tukea ESIR-rahastosta, komissio on 
ilmoittanut, että kaikki hankkeelle 
myönnettävä kansallinen täydentävä tuki 
arvioidaan käyttämällä yksinkertaistettua ja 
nopeutettua valtiontuen 
arviointimenettelyä, jossa komissio 
varmistaa enää ainoastaan sen, että 
julkinen tuki on oikeasuhteista (toisin 
sanoen ettei se johda liiallisiin 
korvauksiin). Komissio on lisäksi 
ilmoittanut antavansa lisäohjeistusta 
perusperiaatteista varmistaakseen, että 
julkiset varat käytetään tehokkaasti.

Or. it

Tarkistus 169
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Koska toimia tarvitaan unionissa 
viipymättä, EIP ja EIR ovat jo voineet 
rahoittaa vuonna 2015 ennen tämän 
asetuksen voimaantuloa sellaisia 
lisähankkeita, jotka eivät kuulu niiden 
tavanomaiseen toimintaan. Jotta tässä 
asetuksessa säädetyistä toimenpiteistä 
voitaisiin saada mahdollisimman paljon 
hyötyä, tällaiset lisähankkeet olisi voitava 
ottaa EU:n takuun piiriin, jos ne täyttävät 
tässä asetuksessa säädetyt aineelliset 
edellytykset.

(23) Koska toimia tarvitaan unionissa 
viipymättä, EIP ja EIR ovat jo voineet 
rahoittaa vuonna 2015 ennen tämän 
asetuksen voimaantuloa sellaisia 
lisähankkeita, jotka eivät kuulu niiden 
tavanomaiseen toimintaan. Jotta tässä 
asetuksessa säädetyistä toimenpiteistä 
voitaisiin saada mahdollisimman paljon 
hyötyä, tällaiset lisähankkeet on voitava 
ottaa EU:n takuun piiriin, jos ne täyttävät 
tässä asetuksessa säädetyt aineelliset 
edellytykset.

Or. it
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Tarkistus 170
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) ESIR-rahastosta tuettujen EIP:n 
rahoitus- ja investointitoimien 
hallinnoinnissa olisi noudatettava EIP:n 
omia sääntöjä ja menettelyjä, joihin 
kuuluvat myös soveltuvat 
valvontatoimenpiteet ja toimenpiteet 
veronkierron välttämiseksi, ja kyseeseen 
tulevia Euroopan petostentorjuntaviraston
(OLAF) ja tilintarkastustuomioistuimen 
sääntöjä ja menettelyjä sekä Euroopan 
komission, Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen ja Euroopan 
investointipankin kolmenvälistä sopimusta.

(24) ESIR-rahastosta tuettujen EIP:n 
rahoitus- ja investointitoimien 
hallinnoinnissa on noudatettava EIP:n 
omia sääntöjä ja menettelyjä, joiden on 
oltava avoimia ja yleisesti hyväksyttyjä, 
mukaan lukien soveltuvat ja luotettavat
valvontatoimenpiteet ja toimenpiteet 
veronkierron välttämiseksi, ja kyseeseen 
tulevia Euroopan petostentorjuntaviraston
(OLAF) ja tilintarkastustuomioistuimen 
sääntöjä ja menettelyjä sekä Euroopan 
komission, Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen ja Euroopan 
investointipankin kolmenvälistä sopimusta.

Or. it

Tarkistus 171
Csaba Sógor

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) EIP:n olisi säännöllisesti tarkasteltava 
ESIR-rahastosta tuettuja toimia 
arvioidakseen niiden 
tarkoituksenmukaisuutta, tuloksia ja 
vaikutuksia sekä määrittääkseen tekijöitä, 
joiden pohjalta tulevia toimia voitaisiin 
parantaa. Tällaisilla arvioinneilla on 
tarkoitus edistää vastuuvelvollisuutta ja 
kestävyyden analysointia.

(25) EIP:n olisi säännöllisesti tarkasteltava 
ESIR-rahastosta tuettuja toimia 
arvioidakseen niiden 
tarkoituksenmukaisuutta, tuloksia ja
taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia 
sekä määrittääkseen tekijöitä, joiden 
pohjalta tulevia toimia voitaisiin parantaa.
Tällaisilla arvioinneilla on tarkoitus edistää 
vastuuvelvollisuutta ja kestävyyden 
analysointia.
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Or. en

Tarkistus 172
Jérôme Lavrilleux

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) EIP:n olisi säännöllisesti tarkasteltava 
ESIR-rahastosta tuettuja toimia 
arvioidakseen niiden 
tarkoituksenmukaisuutta, tuloksia ja 
vaikutuksia sekä määrittääkseen tekijöitä, 
joiden pohjalta tulevia toimia voitaisiin 
parantaa. Tällaisilla arvioinneilla on 
tarkoitus edistää vastuuvelvollisuutta ja 
kestävyyden analysointia.

(25) EIP:n olisi säännöllisesti tarkasteltava 
ESIR-rahastosta tuettuja toimia 
arvioidakseen niiden 
tarkoituksenmukaisuutta, tuloksia ja 
vaikutuksia sekä määrittääkseen tekijöitä, 
joiden pohjalta tulevia toimia voitaisiin 
parantaa. Tällaisilla arvioinneilla on 
tarkoitus edistää vastuuvelvollisuutta ja 
kestävyyden analysointia. Ne olisi 
toimitettava raportin muodossa Euroopan 
parlamentille säännöllisin väliajoin sen 
lausuntoa varten.

Or. fr

Tarkistus 173
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ulla Tørnæs, Ivo Vajgl, Antanas Guoga

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) EIP:n olisi säännöllisesti tarkasteltava 
ESIR-rahastosta tuettuja toimia 
arvioidakseen niiden
tarkoituksenmukaisuutta, tuloksia ja 
vaikutuksia sekä määrittääkseen tekijöitä, 
joiden pohjalta tulevia toimia voitaisiin 
parantaa. Tällaisilla arvioinneilla on 
tarkoitus edistää vastuuvelvollisuutta ja 
kestävyyden analysointia.

(25) EIP:n olisi säännöllisesti tarkasteltava 
ESIR-rahastosta tuettuja toimia 
arvioidakseen niiden 
tarkoituksenmukaisuutta, tuloksia ja 
vaikutuksia, etenkin niiden sosiaalisen ja 
taloudellisen vaikutuksen osalta ja 
kiinnittäen erityistä huomiota 
työpaikkojen luomiseen, sekä 
määrittääkseen tekijöitä, joiden pohjalta 
tulevia toimia voitaisiin parantaa.
Tällaisilla arvioinneilla on tarkoitus edistää 
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vastuuvelvollisuutta ja kestävyyden 
analysointia.

Or. es

Perustelu

On hyvin tärkeää arvioida ESIR-rahastosta tuettuja toimia etenkin työpaikkojen luomisen 
osalta.

Tarkistus 174
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) EIP:n olisi säännöllisesti tarkasteltava 
ESIR-rahastosta tuettuja toimia 
arvioidakseen niiden 
tarkoituksenmukaisuutta, tuloksia ja 
vaikutuksia sekä määrittääkseen tekijöitä, 
joiden pohjalta tulevia toimia voitaisiin 
parantaa. Tällaisilla arvioinneilla on 
tarkoitus edistää vastuuvelvollisuutta ja 
kestävyyden analysointia.

(25) EIP:n on ennalta määrätyin 
säännöllisin väliajoin tarkasteltava ESIR-
rahastosta tuettuja toimia arvioidakseen 
niiden tarkoituksenmukaisuutta, tuloksia ja 
vaikutuksia sekä määrittääkseen tekijöitä, 
joiden pohjalta tulevia toimia voitaisiin 
parantaa. Tällaiset arvioinnit on 
välttämättä julkaistava ja niillä on 
edistettävä vastuuvelvollisuutta ja 
kestävyyden analysointia.

Or. it

Tarkistus 175
Zdzisław Krasnodębski

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) ESIR-rahaston kautta toteutettavien 
rahoitustoimien lisäksi olisi perustettava 
Euroopan investointineuvontakeskus.
Tämän keskuksen olisi tarjottava 

(26) ESIR-rahaston kautta toteutettavien 
rahoitustoimien lisäksi olisi perustettava 
Euroopan investointineuvontakeskus.
Tämän keskuksen olisi tarjottava 
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tehostettua tukea hankkeiden suunnittelua 
ja valmistelua varten kaikkialla unionissa 
hyödyntämällä komission, EIP:n, 
kansallisten kehityspankkien ja Euroopan 
rakenne- ja investointirahastojen 
hallintoviranomaisten asiantuntemusta.
Investointineuvontakeskuksen olisi 
toimittava unionissa keskitettynä 
yhteyspisteenä, johon investointeja 
koskevaan tekniseen apuun liittyvät 
kysymykset voidaan ohjata.

tehostettua tukea hankkeiden suunnittelua 
ja valmistelua varten kaikkialla unionissa 
hyödyntämällä komission, EIP:n, 
kansallisten kehityspankkien ja Euroopan 
rakenne- ja investointirahastojen 
hallintoviranomaisten asiantuntemusta.
Investointineuvontakeskuksen olisi 
toimittava unionissa keskitettynä 
yhteyspisteenä, johon investointeja 
koskevaan tekniseen apuun liittyvät 
kysymykset voidaan ohjata.
Investointineuvontakeskuksen olisi 
perustettava sivutoimipisteitä 
jäsenvaltioihin parantaakseen neuvojensa 
saatavuutta ja vaikuttavuutta.
Investointineuvontakeskuksen neuvonnan 
olisi katettava myös menetelmät 
paikallisten rahoitusmarkkinoiden 
kehittämiseksi.

Or. pl

Tarkistus 176
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) ESIR-rahaston kautta toteutettavien 
rahoitustoimien lisäksi olisi perustettava 
Euroopan investointineuvontakeskus.
Tämän keskuksen olisi tarjottava 
tehostettua tukea hankkeiden suunnittelua 
ja valmistelua varten kaikkialla unionissa 
hyödyntämällä komission, EIP:n, 
kansallisten kehityspankkien ja Euroopan 
rakenne- ja investointirahastojen 
hallintoviranomaisten asiantuntemusta.
Investointineuvontakeskuksen olisi 
toimittava unionissa keskitettynä 
yhteyspisteenä, johon investointeja 
koskevaan tekniseen apuun liittyvät 
kysymykset voidaan ohjata.

(26) ESIR-rahaston kautta toteutettavien 
rahoitustoimien lisäksi olisi perustettava 
Euroopan investointineuvontakeskus.
Tämän keskuksen olisi tarjottava 
tehostettua tukea hankkeiden suunnittelua 
ja valmistelua varten kaikkialla unionissa 
hyödyntämällä komission, EIP:n, 
kansallisten kehityspankkien ja Euroopan 
rakenne- ja investointirahastojen 
hallintoviranomaisten asiantuntemusta.
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Or. en

Tarkistus 177
Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) ESIR-rahaston kautta toteutettavien 
rahoitustoimien lisäksi olisi perustettava 
Euroopan investointineuvontakeskus.
Tämän keskuksen olisi tarjottava 
tehostettua tukea hankkeiden suunnittelua 
ja valmistelua varten kaikkialla unionissa 
hyödyntämällä komission, EIP:n, 
kansallisten kehityspankkien ja Euroopan 
rakenne- ja investointirahastojen 
hallintoviranomaisten asiantuntemusta.
Investointineuvontakeskuksen olisi 
toimittava unionissa keskitettynä 
yhteyspisteenä, johon investointeja 
koskevaan tekniseen apuun liittyvät 
kysymykset voidaan ohjata.

(26) ESIR-rahaston kautta toteutettavien 
rahoitustoimien lisäksi olisi perustettava 
Euroopan investointineuvontakeskus.
Tämän keskuksen olisi tarjottava 
tehostettua tukea hankkeiden suunnittelua 
ja valmistelua varten kaikkialla unionissa 
hyödyntämällä komission, EIP:n, 
kansallisten kehityspankkien ja Euroopan 
rakenne- ja investointirahastojen 
hallintoviranomaisten, sosiaali- ja 
työllisyyspolitiikan asiantuntijoiden sekä 
kansalaisyhteiskunnan edustajien
asiantuntemusta.
Investointineuvontakeskuksen olisi 
toimittava unionissa keskitettynä 
yhteyspisteenä, johon investointeja 
koskevaan tekniseen apuun liittyvät 
kysymykset voidaan ohjata.

Or. fr

Tarkistus 178
Maria João Rodrigues

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) ESIR-rahaston kautta toteutettavien 
rahoitustoimien lisäksi olisi perustettava 
Euroopan investointineuvontakeskus.
Tämän keskuksen olisi tarjottava 
tehostettua tukea hankkeiden suunnittelua 

(26) ESIR-rahaston kautta toteutettavien 
rahoitustoimien lisäksi olisi perustettava 
Euroopan investointineuvontakeskus.
Tämän keskuksen olisi tarjottava 
tehostettua tukea hankkeiden suunnittelua 
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ja valmistelua varten kaikkialla unionissa 
hyödyntämällä komission, EIP:n, 
kansallisten kehityspankkien ja Euroopan 
rakenne- ja investointirahastojen
hallintoviranomaisten asiantuntemusta.
Investointineuvontakeskuksen olisi 
toimittava unionissa keskitettynä 
yhteyspisteenä, johon investointeja 
koskevaan tekniseen apuun liittyvät 
kysymykset voidaan ohjata.

ja valmistelua varten kaikkialla unionissa 
hyödyntämällä komission, EIP:n, 
kansallisten kehityspankkien ja Euroopan 
rakenne- ja investointirahastojen 
hallintoviranomaisten asiantuntemusta.
Investointineuvontakeskuksen olisi 
toimittava unionissa keskitettynä 
yhteyspisteenä, johon investointeja 
koskevaan tekniseen apuun liittyvät 
kysymykset voidaan ohjata.
Investointineuvontakeskuksen olisi 
tuettava tiettyyn maantieteelliseen 
alueeseen tai tiettyyn aiheeseen 
keskittyviä erityisiä investointijärjestelyjä 
ja tuotava yhteen investointikumppaneita, 
viranomaisia, asiantuntijoita, koulutus- ja 
tutkimuslaitoksia sekä muita
asiaankuuluvia toimijoita unionin, 
jäsenvaltioiden ja alueiden tasolla, jotta 
edistetään innovointia, ammattitaidon 
kehittämistä ja laadukkaiden työpaikkojen 
luomista keskeisillä aloilla, joille tarvitaan 
enemmän investointeja. 

Or. en

Tarkistus 179
Thomas Mann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) ESIR-rahaston kautta toteutettavien 
rahoitustoimien lisäksi olisi perustettava 
Euroopan investointineuvontakeskus.
Tämän keskuksen olisi tarjottava 
tehostettua tukea hankkeiden suunnittelua 
ja valmistelua varten kaikkialla unionissa 
hyödyntämällä komission, EIP:n, 
kansallisten kehityspankkien ja Euroopan 
rakenne- ja investointirahastojen 
hallintoviranomaisten asiantuntemusta.
Investointineuvontakeskuksen olisi 
toimittava unionissa keskitettynä 

(26) ESIR-rahaston kautta toteutettavien 
rahoitustoimien lisäksi olisi perustettava 
Euroopan investointineuvontakeskus.
Tämän keskuksen olisi tarjottava 
tehostettua tukea hankkeiden suunnittelua 
ja valmistelua varten kaikkialla unionissa 
hyödyntämällä komission, EIP:n, 
kansallisten kehityspankkien ja Euroopan 
rakenne- ja investointirahastojen 
hallintoviranomaisten sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten asiantuntemusta.
Investointineuvontakeskuksen olisi 
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yhteyspisteenä, johon investointeja 
koskevaan tekniseen apuun liittyvät 
kysymykset voidaan ohjata.

toimittava unionissa keskitettynä 
yhteyspisteenä, jonka puoleen pienet ja 
keskisuuret yritykset voivat kääntyä ja
johon investointeja koskevaan tekniseen 
apuun liittyvät kysymykset voidaan ohjata.

Or. de

Tarkistus 180
Paloma López Bermejo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) ESIR-rahaston kautta toteutettavien 
rahoitustoimien lisäksi olisi perustettava 
Euroopan investointineuvontakeskus.
Tämän keskuksen olisi tarjottava 
tehostettua tukea hankkeiden suunnittelua 
ja valmistelua varten kaikkialla unionissa 
hyödyntämällä komission, EIP:n, 
kansallisten kehityspankkien ja Euroopan 
rakenne- ja investointirahastojen 
hallintoviranomaisten asiantuntemusta.
Investointineuvontakeskuksen olisi 
toimittava unionissa keskitettynä 
yhteyspisteenä, johon investointeja 
koskevaan tekniseen apuun liittyvät 
kysymykset voidaan ohjata.

(26) ESIR-rahaston kautta toteutettavien 
rahoitustoimien lisäksi olisi perustettava 
Euroopan investointineuvontakeskus.
Tämän keskuksen olisi tarjottava 
tehostettua tukea hankkeiden suunnittelua 
ja valmistelua varten kaikkialla unionissa 
hyödyntämällä komission, EIP:n, 
kansallisten kehityspankkien, 
työmarkkinaosapuolten sekä Euroopan 
rakenne- ja investointirahastojen 
hallintoviranomaisten asiantuntemusta.
Investointineuvontakeskuksen olisi 
toimittava unionissa keskitettynä 
yhteyspisteenä, johon investointeja 
koskevaan tekniseen apuun liittyvät 
kysymykset voidaan ohjata.

Or. en

Tarkistus 181
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) ESIR-rahaston kautta toteutettavien (26) ESIR-rahaston kautta toteutettavien 
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rahoitustoimien lisäksi olisi perustettava 
Euroopan investointineuvontakeskus.
Tämän keskuksen olisi tarjottava 
tehostettua tukea hankkeiden suunnittelua 
ja valmistelua varten kaikkialla unionissa 
hyödyntämällä komission, EIP:n, 
kansallisten kehityspankkien ja Euroopan 
rakenne- ja investointirahastojen 
hallintoviranomaisten asiantuntemusta.
Investointineuvontakeskuksen olisi 
toimittava unionissa keskitettynä 
yhteyspisteenä, johon investointeja 
koskevaan tekniseen apuun liittyvät 
kysymykset voidaan ohjata.

rahoitustoimien lisäksi on perustettava 
Euroopan investointineuvontakeskus.
Tämän keskuksen olisi tarjottava 
tehostettua tukea hankkeiden suunnittelua 
ja valmistelua varten kaikkialla unionissa 
hyödyntämällä komission, EIP:n, 
kansallisten kehityspankkien ja Euroopan 
rakenne- ja investointirahastojen 
hallintoviranomaisten asiantuntemusta.
Investointineuvontakeskuksen olisi 
toimittava unionissa keskitettynä 
yhteyspisteenä, johon investointeja 
koskevaan tekniseen apuun liittyvät 
kysymykset voidaan ohjata. Sen on oltava 
avoin ja riippumaton.

Or. it

Tarkistus 182
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Takuurahaston tarkoituksena on 
tarjota likviditeettipuskuri, joka suojaa 
unionin talousarviota ESIR-rahaston 
tavoitteidensa saavuttamiseksi 
toteuttamista toimista aiheutuvilta 
tappioilta. ESIR-rahastosta tuettavien 
investointien kaltaisista investoinneista 
saatujen kokemusten perusteella voidaan 
pitää riittävänä sitä, että unionin 
talousarviosta suoritettavien maksujen ja 
unionin yhteenlaskettujen 
takuuvelvoitteiden välinen suhde on 50 
prosenttia.

(28) Takuurahaston tarkoituksena on 
tarjota likviditeettipuskuri, joka suojaa 
unionin talousarviota ESIR-rahaston 
tavoitteidensa saavuttamiseksi 
toteuttamista toimista aiheutuvilta 
tappioilta.

Or. it

Tarkistus 183
Monika Vana, Terry Reintke
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Unionin talousarviosta maksettavan 
rahoitusosuuden osittaiseksi 
rahoittamiseksi olisi vähennettävä 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EU) N:o 1291/20132

perustetun tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–
2020) ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksella (EU) N:o 
1316/20133 perustetun Verkkojen 
Eurooppa -välineen määrärahoja. Edellä 
mainittujen ohjelmien tavoitteet eivät ole 
samat kuin ESIR-rahaston tavoitteet. 
Takuurahaston rahoittamiseksi tehtävällä 
molempien ohjelmien määrärahojen 
vähentämisellä odotetaan kuitenkin 
voitavan varmistaa, että investointeja 
saadaan tietyillä näiden ohjelmien 
kohdealoilla enemmän kuin nykyisillä 
ohjelmilla pystyttäisiin hankkimaan. 
ESIR-rahastolla on tarkoitus hyödyntää 
EU:n takuun vipuvaikutusta 
rahoitusvaikutusten 
moninkertaistamiseksi näiden ohjelmien 
kattamilla, tutkimukseen, kehittämiseen, 
innovointiin, liikenteeseen, televiestintään 
ja energiainfrastruktuuriin liittyvillä 
aloilla verrattuna niihin vaikutuksiin, 
jotka olisi saatu aikaan, jos kyseiset varat 
olisi käytetty suunnitelmien mukaisesti 
Horisontti 2020 -ohjelmasta ja Verkkojen 
Eurooppa välineestä myönnettyinä 
avustuksina. Tämän vuoksi on 
tarkoituksenmukaista, että osa kyseisille 
ohjelmille osoitetusta rahoituksesta 
suunnataan uudelleen ja käytetään ESIR-
rahaston rahoittamiseen.

Poistetaan.

__________________
2 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1291/2013, annettu 11 
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päivänä joulukuuta 2013, tutkimuksen ja 
innovoinnin puiteohjelmasta ”Horisontti 
2020” (2014–2020) ja päätöksen N:o 
1982/2006/EY kumoamisesta (EUVL L 
347, 20.12.2013, s. 104).
3 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1316/2013, annettu 11 
päivänä joulukuuta 2013, Verkkojen 
Eurooppa -välineen perustamisesta sekä 
asetuksen (EU) N:o 913/2010 
muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 
680/2007 ja (EY) N:o 67/2010 
kumoamisesta (EUVL L 348, 20.12.2013, 
s. 129).

Or. en

Tarkistus 184
Paloma López Bermejo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Unionin talousarviosta maksettavan 
rahoitusosuuden osittaiseksi 
rahoittamiseksi olisi vähennettävä 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EU) N:o 1291/20132

perustetun tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–
2020) ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksella (EU) N:o 
1316/20133 perustetun Verkkojen 
Eurooppa -välineen määrärahoja. Edellä 
mainittujen ohjelmien tavoitteet eivät ole 
samat kuin ESIR-rahaston tavoitteet. 
Takuurahaston rahoittamiseksi tehtävällä 
molempien ohjelmien määrärahojen 
vähentämisellä odotetaan kuitenkin 
voitavan varmistaa, että investointeja 
saadaan tietyillä näiden ohjelmien 
kohdealoilla enemmän kuin nykyisillä 
ohjelmilla pystyttäisiin hankkimaan. 

Poistetaan.
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ESIR-rahastolla on tarkoitus hyödyntää 
EU:n takuun vipuvaikutusta 
rahoitusvaikutusten 
moninkertaistamiseksi näiden ohjelmien 
kattamilla, tutkimukseen, kehittämiseen, 
innovointiin, liikenteeseen, televiestintään 
ja energiainfrastruktuuriin liittyvillä 
aloilla verrattuna niihin vaikutuksiin, 
jotka olisi saatu aikaan, jos kyseiset varat 
olisi käytetty suunnitelmien mukaisesti 
Horisontti 2020 -ohjelmasta ja Verkkojen 
Eurooppa välineestä myönnettyinä 
avustuksina. Tämän vuoksi on 
tarkoituksenmukaista, että osa kyseisille 
ohjelmille osoitetusta rahoituksesta 
suunnataan uudelleen ja käytetään ESIR-
rahaston rahoittamiseen.

__________________
2 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1291/2013, annettu 11 
päivänä joulukuuta 2013, tutkimuksen ja 
innovoinnin puiteohjelmasta ”Horisontti 
2020” (2014–2020) ja päätöksen N:o 
1982/2006/EY kumoamisesta (EUVL L 
347, 20.12.2013, s. 104).
3 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1316/2013, annettu 11 
päivänä joulukuuta 2013, Verkkojen 
Eurooppa -välineen perustamisesta sekä 
asetuksen (EU) N:o 913/2010 
muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 
680/2007 ja (EY) N:o 67/2010 
kumoamisesta (EUVL L 348, 20.12.2013, 
s. 129).

Or. en

Tarkistus 185
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(29) Unionin talousarviosta maksettavan 
rahoitusosuuden osittaiseksi 
rahoittamiseksi olisi vähennettävä 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EU) N:o 1291/20132

perustetun tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–
2020) ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksella (EU) N:o 
1316/20133 perustetun Verkkojen 
Eurooppa -välineen määrärahoja. Edellä 
mainittujen ohjelmien tavoitteet eivät ole 
samat kuin ESIR-rahaston tavoitteet. 
Takuurahaston rahoittamiseksi tehtävällä 
molempien ohjelmien määrärahojen 
vähentämisellä odotetaan kuitenkin 
voitavan varmistaa, että investointeja 
saadaan tietyillä näiden ohjelmien 
kohdealoilla enemmän kuin nykyisillä 
ohjelmilla pystyttäisiin hankkimaan. 
ESIR-rahastolla on tarkoitus hyödyntää 
EU:n takuun vipuvaikutusta 
rahoitusvaikutusten 
moninkertaistamiseksi näiden ohjelmien 
kattamilla, tutkimukseen, kehittämiseen, 
innovointiin, liikenteeseen, televiestintään 
ja energiainfrastruktuuriin liittyvillä 
aloilla verrattuna niihin vaikutuksiin, 
jotka olisi saatu aikaan, jos kyseiset varat 
olisi käytetty suunnitelmien mukaisesti 
Horisontti 2020 -ohjelmasta ja Verkkojen 
Eurooppa välineestä myönnettyinä 
avustuksina. Tämän vuoksi on 
tarkoituksenmukaista, että osa kyseisille 
ohjelmille osoitetusta rahoituksesta 
suunnataan uudelleen ja käytetään ESIR-
rahaston rahoittamiseen.

Poistetaan.

__________________
2 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1291/2013, annettu 11 
päivänä joulukuuta 2013, tutkimuksen ja 
innovoinnin puiteohjelmasta ”Horisontti 
2020” (2014–2020) ja päätöksen N:o 
1982/2006/EY kumoamisesta (EUVL L 
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347, 20.12.2013, s. 104).
3 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1316/2013, annettu 11 
päivänä joulukuuta 2013, Verkkojen 
Eurooppa -välineen perustamisesta sekä 
asetuksen (EU) N:o 913/2010 
muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 
680/2007 ja (EY) N:o 67/2010 
kumoamisesta (EUVL L 348, 20.12.2013, 
s. 129).

Or. it

Tarkistus 186
Jérôme Lavrilleux

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Unionin talousarviosta maksettavan 
rahoitusosuuden osittaiseksi 
rahoittamiseksi olisi vähennettävä 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EU) N:o 1291/20132

perustetun tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–
2020) ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksella (EU) N:o 
1316/20133 perustetun Verkkojen 
Eurooppa -välineen määrärahoja. Edellä 
mainittujen ohjelmien tavoitteet eivät ole 
samat kuin ESIR-rahaston tavoitteet.
Takuurahaston rahoittamiseksi tehtävällä 
molempien ohjelmien määrärahojen 
vähentämisellä odotetaan kuitenkin 
voitavan varmistaa, että investointeja 
saadaan tietyillä näiden ohjelmien 
kohdealoilla enemmän kuin nykyisillä 
ohjelmilla pystyttäisiin hankkimaan. ESIR-
rahastolla on tarkoitus hyödyntää EU:n 
takuun vipuvaikutusta rahoitusvaikutusten 
moninkertaistamiseksi näiden ohjelmien 
kattamilla, tutkimukseen, kehittämiseen, 

(29) Unionin talousarviosta maksettavan 
rahoitusosuuden osittaiseksi 
rahoittamiseksi olisi vähennettävä 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EU) N:o 1291/20132

perustetun tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–
2020) ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksella (EU) N:o 
1316/20133 perustetun Verkkojen 
Eurooppa -välineen määrärahoja. Edellä 
mainittujen ohjelmien tavoitteet eivät ole 
samat kuin ESIR-rahaston tavoitteet.
Takuurahaston rahoittamiseksi tehtävällä 
molempien ohjelmien määrärahojen 
vähentämisellä odotetaan kuitenkin 
voitavan varmistaa, että investointeja 
saadaan tietyillä näiden ohjelmien 
kohdealoilla enemmän kuin nykyisillä 
ohjelmilla pystyttäisiin hankkimaan. ESIR-
rahastolla on tarkoitus hyödyntää EU:n 
takuun vipuvaikutusta rahoitusvaikutusten 
moninkertaistamiseksi näiden ohjelmien 
kattamilla, tutkimukseen, kehittämiseen, 
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innovointiin, liikenteeseen, televiestintään 
ja energiainfrastruktuuriin liittyvillä aloilla 
verrattuna niihin vaikutuksiin, jotka olisi 
saatu aikaan, jos kyseiset varat olisi 
käytetty suunnitelmien mukaisesti 
Horisontti 2020 -ohjelmasta ja Verkkojen 
Eurooppa välineestä myönnettyinä 
avustuksina. Tämän vuoksi on 
tarkoituksenmukaista, että osa kyseisille 
ohjelmille osoitetusta rahoituksesta 
suunnataan uudelleen ja käytetään ESIR-
rahaston rahoittamiseen.

innovointiin, liikenteeseen, televiestintään 
ja energiainfrastruktuuriin liittyvillä aloilla 
verrattuna niihin vaikutuksiin, jotka olisi 
saatu aikaan, jos kyseiset varat olisi 
käytetty suunnitelmien mukaisesti 
Horisontti 2020 -ohjelmasta ja Verkkojen 
Eurooppa välineestä myönnettyinä 
avustuksina. Tämän vuoksi on 
tarkoituksenmukaista, että osa kyseisille 
ohjelmille osoitetusta rahoituksesta 
suunnataan uudelleen ja käytetään ESIR-
rahaston rahoittamiseen luopumatta 
kuitenkaan kyseisten ohjelmien 
alkuperäisistä tavoitteista.

__________________ __________________
2 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1291/2013, annettu 11 
päivänä joulukuuta 2013, tutkimuksen ja 
innovoinnin puiteohjelmasta ”Horisontti 
2020” (2014–2020) ja päätöksen N:o 
1982/2006/EY kumoamisesta (EUVL L 
347, 20.12.2013, s. 104).

2 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1291/2013, annettu 11 
päivänä joulukuuta 2013, tutkimuksen ja 
innovoinnin puiteohjelmasta ”Horisontti 
2020” (2014–2020) ja päätöksen N:o 
1982/2006/EY kumoamisesta (EUVL L 
347, 20.12.2013, s. 104).

3 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1316/2013, annettu 11 
päivänä joulukuuta 2013, Verkkojen 
Eurooppa -välineen perustamisesta sekä 
asetuksen (EU) N:o 913/2010 
muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 
680/2007 ja (EY) N:o 67/2010 
kumoamisesta (EUVL L 348, 20.12.2013, 
s. 129).

3 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1316/2013, annettu 11 
päivänä joulukuuta 2013, Verkkojen 
Eurooppa -välineen perustamisesta sekä 
asetuksen (EU) N:o 913/2010 
muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 
680/2007 ja (EY) N:o 67/2010 
kumoamisesta (EUVL L 348, 20.12.2013, 
s. 129).

Or. fr

Tarkistus 187
Csaba Sógor

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Unionissa on merkittävä määrä 
mahdollisesti toteutuskelpoisia hankkeita, 

(31) Unionissa on merkittävä määrä 
mahdollisesti toteutuskelpoisia hankkeita, 
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jotka eivät tällä hetkellä saa rahoitusta 
niihin liittyvän epävarmuuden ja 
läpinäkyvyyden puutteen vuoksi. Tämä 
johtuu usein siitä, etteivät yksityiset 
sijoittajat tiedä hankkeista tai niillä ei ole 
riittävästi tietoa investointiin liittyvien 
riskien arvioimiseksi. Komission ja EIP:n 
olisi jäsenvaltioiden tuella edistettävä tällä 
hetkellä ja tulevaisuudessa 
investointikohteiksi unionissa soveltuvista 
hankkeista muodostuvan läpinäkyvän 
hankejatkumon luomista. Tämän 
hankejatkumon avulla on tarkoitus 
varmistaa, että investointihankkeista 
julkistetaan jäsenneltyä tietoa säännöllisesti 
sen varmistamiseksi, että sijoittajilla on 
käytössään luotettavaa tietoa 
investointipäätöksiensä perustaksi.

jotka eivät tällä hetkellä saa rahoitusta 
niihin liittyvän epävarmuuden ja 
läpinäkyvyyden puutteen vuoksi. Tämä 
johtuu usein siitä, etteivät yksityiset 
sijoittajat tiedä hankkeista tai niillä ei ole 
riittävästi tietoa investointiin liittyvien 
riskien arvioimiseksi. Komission ja EIP:n 
olisi jäsenvaltioiden ehdotusten pohjalta
edistettävä tällä hetkellä ja tulevaisuudessa 
investointikohteiksi unionissa soveltuvista 
hankkeista muodostuvan läpinäkyvän 
hankejatkumon luomista. Tämän 
hankejatkumon avulla on tarkoitus 
varmistaa, että investointihankkeista 
julkistetaan jäsenneltyä tietoa säännöllisesti 
sen varmistamiseksi, että sijoittajilla on 
käytössään luotettavaa tietoa 
investointipäätöksiensä perustaksi.

Or. en

Tarkistus 188
Jérôme Lavrilleux

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Unionissa on merkittävä määrä 
mahdollisesti toteutuskelpoisia hankkeita, 
jotka eivät tällä hetkellä saa rahoitusta 
niihin liittyvän epävarmuuden ja 
läpinäkyvyyden puutteen vuoksi. Tämä 
johtuu usein siitä, etteivät yksityiset 
sijoittajat tiedä hankkeista tai niillä ei ole 
riittävästi tietoa investointiin liittyvien 
riskien arvioimiseksi. Komission ja EIP:n 
olisi jäsenvaltioiden tuella edistettävä tällä 
hetkellä ja tulevaisuudessa 
investointikohteiksi unionissa soveltuvista 
hankkeista muodostuvan läpinäkyvän 
hankejatkumon luomista. Tämän 
hankejatkumon avulla on tarkoitus 
varmistaa, että investointihankkeista 
julkistetaan jäsenneltyä tietoa säännöllisesti 

(31) Unionissa on merkittävä määrä 
mahdollisesti toteutuskelpoisia hankkeita, 
jotka eivät tällä hetkellä saa rahoitusta 
niihin liittyvän epävarmuuden ja 
läpinäkyvyyden puutteen vuoksi. Tämä 
johtuu usein siitä, etteivät yksityiset 
sijoittajat tiedä hankkeista tai niillä ei ole 
riittävästi tietoa investointiin liittyvien 
riskien arvioimiseksi. Komission ja EIP:n 
olisi jäsenvaltioiden tuella edistettävä tällä 
hetkellä ja tulevaisuudessa 
investointikohteiksi unionissa soveltuvista 
hankkeista muodostuvan läpinäkyvän 
hankejatkumon luomista. Tämän 
hankejatkumon avulla on tarkoitus 
varmistaa, että investointihankkeista 
julkistetaan jäsenneltyä tietoa säännöllisesti 
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sen varmistamiseksi, että sijoittajilla on 
käytössään luotettavaa tietoa 
investointipäätöksiensä perustaksi.

sen varmistamiseksi, että sijoittajilla on 
käytössään luotettavaa ja läpinäkyvää
tietoa investointipäätöksiensä perustaksi.

Or. fr

Tarkistus 189
Thomas Mann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Unionissa on merkittävä määrä 
mahdollisesti toteutuskelpoisia hankkeita, 
jotka eivät tällä hetkellä saa rahoitusta
niihin liittyvän epävarmuuden ja 
läpinäkyvyyden puutteen vuoksi. Tämä 
johtuu usein siitä, etteivät yksityiset 
sijoittajat tiedä hankkeista tai niillä ei ole 
riittävästi tietoa investointiin liittyvien 
riskien arvioimiseksi. Komission ja EIP:n 
olisi jäsenvaltioiden tuella edistettävä tällä 
hetkellä ja tulevaisuudessa 
investointikohteiksi unionissa soveltuvista 
hankkeista muodostuvan läpinäkyvän 
hankejatkumon luomista. Tämän 
hankejatkumon avulla on tarkoitus 
varmistaa, että investointihankkeista 
julkistetaan jäsenneltyä tietoa säännöllisesti 
sen varmistamiseksi, että sijoittajilla on 
käytössään luotettavaa tietoa 
investointipäätöksiensä perustaksi.

(31) Unionissa on merkittävä määrä 
mahdollisesti toteutuskelpoisia hankkeita, 
jotka eivät tällä hetkellä saa rahoitusta 
niihin liittyvän epävarmuuden ja 
läpinäkyvyyden puutteen vuoksi. Tämä 
johtuu usein siitä, etteivät yksityiset 
sijoittajat tiedä hankkeista tai niillä ei ole 
riittävästi tietoa investointiin liittyvien 
riskien arvioimiseksi. Komission ja EIP:n 
olisi jäsenvaltioiden tuella edistettävä tällä 
hetkellä ja tulevaisuudessa 
investointikohteiksi unionissa soveltuvista 
hankkeista muodostuvan läpinäkyvän 
hankejatkumon luomista. Tämän 
hankejatkumon avulla on tarkoitus 
varmistaa, että investointihankkeista 
julkistetaan jäsenneltyä tietoa säännöllisesti 
sen varmistamiseksi, että sijoittajilla on 
käytössään luotettavaa tietoa 
investointipäätöksiensä perustaksi.
Hankejatkumon yhteydessä annetaan 
arvoa keskeisten liikesalaisuuksien 
suojelulle.

Or. de

Tarkistus 190
Paloma López Bermejo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(31) Unionissa on merkittävä määrä 
mahdollisesti toteutuskelpoisia hankkeita, 
jotka eivät tällä hetkellä saa rahoitusta 
niihin liittyvän epävarmuuden ja
läpinäkyvyyden puutteen vuoksi. Tämä 
johtuu usein siitä, etteivät yksityiset 
sijoittajat tiedä hankkeista tai niillä ei ole 
riittävästi tietoa investointiin liittyvien 
riskien arvioimiseksi. Komission ja EIP:n 
olisi jäsenvaltioiden tuella edistettävä tällä 
hetkellä ja tulevaisuudessa 
investointikohteiksi unionissa soveltuvista 
hankkeista muodostuvan läpinäkyvän 
hankejatkumon luomista. Tämän 
hankejatkumon avulla on tarkoitus 
varmistaa, että investointihankkeista 
julkistetaan jäsenneltyä tietoa 
säännöllisesti sen varmistamiseksi, että 
sijoittajilla on käytössään luotettavaa 
tietoa investointipäätöksiensä perustaksi.

(31) Komission, Euroopan parlamentin ja 
EIP:n olisi jäsenvaltioiden tuella 
edistettävä tällä hetkellä ja tulevaisuudessa 
investointikohteiksi unionissa soveltuvista 
hankkeista muodostuvan läpinäkyvän 
hankejatkumon luomista.

Or. en

Tarkistus 191
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Unionissa on merkittävä määrä 
mahdollisesti toteutuskelpoisia hankkeita, 
jotka eivät tällä hetkellä saa rahoitusta 
niihin liittyvän epävarmuuden ja 
läpinäkyvyyden puutteen vuoksi. Tämä 
johtuu usein siitä, etteivät yksityiset 
sijoittajat tiedä hankkeista tai niillä ei ole 
riittävästi tietoa investointiin liittyvien 
riskien arvioimiseksi. Komission ja EIP:n
olisi jäsenvaltioiden tuella edistettävä tällä 
hetkellä ja tulevaisuudessa 
investointikohteiksi unionissa soveltuvista 

(31) Unionissa on merkittävä määrä 
mahdollisesti toteutuskelpoisia hankkeita, 
jotka eivät tällä hetkellä saa rahoitusta 
niihin liittyvän epävarmuuden ja 
läpinäkyvyyden puutteen vuoksi. Tämä 
johtuu usein siitä, etteivät yksityiset 
sijoittajat tiedä hankkeista tai niillä ei ole 
riittävästi tietoa investointiin liittyvien 
riskien arvioimiseksi. Komission ja EIP:n
on jäsenvaltioiden tuella, joiden olisi 
annettava asianmukaiset tiedot 
mahdollisesti tukikelpoisista hankkeista,
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hankkeista muodostuvan läpinäkyvän 
hankejatkumon luomista. Tämän 
hankejatkumon avulla on tarkoitus 
varmistaa, että investointihankkeista 
julkistetaan jäsenneltyä tietoa säännöllisesti 
sen varmistamiseksi, että sijoittajilla on 
käytössään luotettavaa tietoa 
investointipäätöksiensä perustaksi.

edistettävä tällä hetkellä ja tulevaisuudessa 
investointikohteiksi unionissa soveltuvista 
hankkeista muodostuvan läpinäkyvän 
hankejatkumon luomista. Tämän 
hankejatkumon avulla on varmistettava, 
että investointihankkeista julkistetaan 
jäsenneltyä tietoa säännöllisesti sen 
varmistamiseksi, että sijoittajilla on 
käytössään luotettavaa tietoa 
investointipäätöksiensä perustaksi.

Or. it

Tarkistus 192
Maria João Rodrigues

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Jäsenvaltiot ovat lisäksi aloittaneet 
kansallisella tasolla työn, jonka tavoitteena 
on kansallisesti merkittävistä hankkeista 
muodostuvien hankejatkumoiden 
laatiminen ja niistä tiedottaminen.
Komission ja EIP:n tuottamien tietojen 
olisi sisällettävä linkit mukana oleviin 
kansallisiin hankejatkumoihin.

(32) Jäsenvaltiot ovat lisäksi aloittaneet 
kansallisella tasolla työn, jonka tavoitteena 
on kansallisesti merkittävistä, muun 
muassa laadukkaiden työpaikkojen 
luomista koskevista, hankkeista 
muodostuvien hankejatkumoiden 
laatiminen ja niistä tiedottaminen.
Komission ja EIP:n tuottamien tietojen 
olisi sisällettävä linkit mukana oleviin 
kansallisiin hankejatkumoihin.

Or. en

Tarkistus 193
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Jäsenvaltiot ovat lisäksi aloittaneet (32) Jäsenvaltioiden ja niiden 
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kansallisella tasolla työn, jonka 
tavoitteena on kansallisesti merkittävistä 
hankkeista muodostuvien 
hankejatkumoiden laatiminen ja niistä 
tiedottaminen. Komission ja EIP:n 
tuottamien tietojen olisi sisällettävä linkit 
mukana oleviin kansallisiin
hankejatkumoihin.

kansallisten, alueellisten ja paikallisten 
viranomaisten olisi tehtävä työtä, jonka 
tavoitteena on Euroopan tasolla
merkittävistä hankkeista muodostuvien 
hankejatkumoiden laatiminen ja niistä 
tiedottaminen. Komission ja EIP:n 
tuottamien tietojen olisi sisällettävä linkit 
mukana oleviin hankejatkumoihin.

Or. en

Tarkistus 194
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Jäsenvaltiot ovat lisäksi aloittaneet 
kansallisella tasolla työn, jonka tavoitteena 
on kansallisesti merkittävistä hankkeista 
muodostuvien hankejatkumoiden 
laatiminen ja niistä tiedottaminen.
Komission ja EIP:n tuottamien tietojen
olisi sisällettävä linkit mukana oleviin 
kansallisiin hankejatkumoihin.

(32) Jäsenvaltiot ovat lisäksi aloittaneet 
kansallisella tasolla työn, jonka tavoitteena 
on kansallisesti merkittävistä hankkeista 
muodostuvien hankejatkumoiden 
laatiminen ja niistä tiedottaminen.
Komission ja EIP:n tuottamien tietojen on
sisällettävä linkit mukana oleviin 
kansallisiin hankejatkumoihin.

Or. it

Tarkistus 195
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Vaikka EIP voi käyttää 
hankejatkumossa mainittuja hankkeita 
määrittäessään ja valitessaan ESIR-
rahastosta tuettavia hankkeita, 
hankejatkumoa olisi käytettävä myös 

(33) Vaikka EIP voi käyttää 
hankejatkumossa mainittuja hankkeita 
määrittäessään ja valitessaan ESIR-
rahastosta tuettavia hankkeita, 
hankejatkumoa olisi käytettävä myös 
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laajemmin hankkeiden määrittämiseen 
unionissa. Tässä laajemmassa yhteydessä 
hankejatkumo voi sisältää hankkeita, 
jotka yksityinen sektori voi rahoittaa 
kokonaisuudessaan tai jotka voidaan 
rahoittaa muiden Euroopan tai 
kansallisen tason välineiden tuella. ESIR-
rahastosta olisi voitava tukea 
hankejatkumoon sisältyvien hankkeiden 
rahoitusta ja niihin tehtäviä investointeja, 
mutta luetteloon sisällyttämisen ei saisi 
katsoa merkitsevän, että hanke saa 
automaattisesti ESIR-tukea, ja ESIR-
rahastolle olisi annettava harkintavalta, 
jonka nojalla se voi valita ja tukea myös 
luetteloon sisältymättömiä hankkeita.

laajemmin hankkeiden määrittämiseen 
unionissa. ESIR-rahastosta on voitava 
tukea hankejatkumoon sisältyvien 
hankkeiden rahoitusta ja niihin tehtäviä 
investointeja.

Or. it

Tarkistus 196
Csaba Sógor

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Jotta vastuuvelvollisuus suhteessa 
Euroopan kansalaisiin voitaisiin varmistaa, 
EIP:n olisi raportoitava säännöllisesti 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
ESIR-rahaston toiminnan edistymisestä ja 
vaikutuksista.

(34) Jotta vastuuvelvollisuus suhteessa 
Euroopan kansalaisiin voitaisiin varmistaa, 
EIP:n olisi raportoitava säännöllisesti 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
ESIR-rahaston toiminnan edistymisestä ja
sen taloudellisista ja sosiaalisista
vaikutuksista.

Or. en

Tarkistus 197
Jérôme Lavrilleux

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(34) Jotta vastuuvelvollisuus suhteessa 
Euroopan kansalaisiin voitaisiin varmistaa, 
EIP:n olisi raportoitava säännöllisesti 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
ESIR-rahaston toiminnan edistymisestä ja 
vaikutuksista.

(34) Jotta vastuuvelvollisuus suhteessa 
Euroopan kansalaisiin voitaisiin varmistaa, 
EIP:n olisi raportoitava säännöllisesti 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
ESIR-rahaston toiminnan edistymisestä ja 
vaikutuksista. Tässä tarkoituksessa EIP:n 
olisi toimitettava Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle vuosikertomus lausuntoa 
varten.

Or. fr

Tarkistus 198
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ulla Tørnæs, Ivo Vajgl

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Jotta vastuuvelvollisuus suhteessa 
Euroopan kansalaisiin voitaisiin varmistaa, 
EIP:n olisi raportoitava säännöllisesti 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
ESIR-rahaston toiminnan edistymisestä ja 
vaikutuksista.

(34) Jotta vastuuvelvollisuus suhteessa 
Euroopan kansalaisiin voitaisiin varmistaa, 
EIP:n olisi raportoitava säännöllisesti 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
ESIR-rahaston toiminnan edistymisestä ja
sen todellisista sosiaalisista ja 
taloudellisista vaikutuksista siten, että 
raportoinnissa kiinnitetään erityistä 
huomiota työpaikkojen luomiseen.

Or. es

Perustelu

Täsmennetään EIP:n Euroopan parlamentille ja neuvostolle säännöllisesti toimittamien 
raporttien sisältöä. Kuten on huomautettu, on tärkeää arvioida, vaikuttavatko rahoitetut 
investoinnit työpaikkojen luomiseen.

Tarkistus 199
Laura Agea, Tiziana Beghin
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Jotta vastuuvelvollisuus suhteessa 
Euroopan kansalaisiin voitaisiin varmistaa, 
EIP:n olisi raportoitava säännöllisesti 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
ESIR-rahaston toiminnan edistymisestä ja 
vaikutuksista.

(34) Jotta vastuuvelvollisuus suhteessa 
Euroopan kansalaisiin voitaisiin varmistaa, 
EIP:n on raportoitava säännöllisesti 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
ESIR-rahaston toiminnan edistymisestä ja 
vaikutuksista.

Or. it

Tarkistus 200
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(34 a) Unionin kansalaisten ja 
jäsenvaltioiden viranomaisten olisi oltava 
tietoisia ESIR-rahaston toiminnoista ja 
sen jakamista varoista. On tärkeää 
varmistaa avoimuus ja taata asiakirjojen 
julkistaminen.

Or. en

Tarkistus 201
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) Komissiolle olisi EU:n 
takuuvelvoitteiden asianmukaisen 
kattamisen ja EU:n takuun jatkuvan 
saatavuuden varmistamiseksi siirrettävä 
valta hyväksyä Euroopan unionin 

(35) EU:n takuuvelvoitteiden 
asianmukaisen kattamisen ja EU:n takuun 
jatkuvan saatavuuden varmistamiseksi on 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
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toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 
artiklan mukaisesti säädöksiä, jotka 
koskevat unionin yleisestä talousarviosta 
takuurahastoon maksettavien määrien 
mukauttamista ja liitteen I muuttamista 
tältä osin. On erityisen tärkeää, että 
komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava, että 
asianomaiset asiakirjat toimitetaan 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

kuulemiset, myös asiantuntijatasolla.

Or. it

Tarkistus 202
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(35 a) Jotta voidaan varmistaa tämän 
asetuksen yhdenmukainen 
täytäntöönpano, komissiolle olisi 
siirrettävä täytäntöönpanovaltaa 
investointihankkeita ja niiden vaikutusta 
unionin politiikan tavoitteiden 
saavuttamiseen koskevien tietojen 
toimittamisessa käytettävän mallin osalta. 
Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 182/2011 mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 203
Laura Agea, Tiziana Beghin



PE551.778v01-00 120/120 AM\1052802FI.doc

FI

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla 
saavuttaa tämän asetuksen tavoitteita, jotka 
ovat investointien tukeminen unionissa ja 
enintään 3 000 työntekijän yritysten
saatavilla olevan rahoituksen lisääminen, 
koska niillä on erilaiset finanssipoliittiset 
toimintamahdollisuudet, vaan kyseiset 
tavoitteet voidaan toiminnan laajuuden ja 
vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin 
unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi 
toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti.
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
näiden tavoitteiden saavuttamiseksi,

(36) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla 
saavuttaa tämän asetuksen tavoitteita, jotka 
ovat investointien tukeminen unionissa ja 
enintään 3 000 työntekijää työllistävien 
pienten, keskisuurten ja mikroyritysten, 
innovatiivisten uusyritysten ja 
riskialttiiden hankkeiden saatavilla olevan 
rahoituksen lisääminen, koska niillä on 
erilaiset finanssipoliittiset 
toimintamahdollisuudet, vaan kyseiset 
tavoitteet voidaan toiminnan laajuuden ja 
vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin 
unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi 
toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti.
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
näiden tavoitteiden saavuttamiseksi,

Or. it


