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Tarkistus 204
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio tekee Euroopan 
investointipankin, jäljempänä ʼEIPʼ, kanssa 
sopimuksen Euroopan strategisten 
investointien rahaston, jäljempänä
ʼESIR-rahastoʼ, perustamisesta.

1. Komissio voi tehdä Euroopan 
investointipankin, jäljempänä ʼEIPʼ, kanssa 
sopimuksen Euroopan strategisten 
investointien rahaston, jäljempänä ʼESIR-
rahastoʼ, perustamisesta neuvostolta ja 
Euroopan parlamentilta saamansa 
toimeksiannon mukaisesti. Sopimus 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle ja julkaistaan.

Or. en

Tarkistus 205
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

ESIR-rahaston tarkoituksena on tarjota 
EIP:lle riskinkantokykyä ja näin tukea 
investointeja unionissa ja lisätä enintään 
3 000 työntekijän yritysten saatavilla 
olevaa rahoitusta keskittyen etenkin pieniin 
ja keskisuuriin yrityksiin, jäljempänä 
ʼESIR-sopimusʼ.

ESIR-rahaston tarkoituksena on tarjota 
EIP:lle riskinkantokykyä ja näin tukea 
laadukkaita investointeja unionissa 
kohdentaen tukea erityisesti alueille, joilla 
on korkea työttömyys- ja köyhyysaste, ja 
lisätä enintään 1 500 työntekijän yritysten 
saatavilla olevaa rahoitusta keskittyen 
etenkin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin,
mikroyrityksiin sekä yhteisötalouden ja 
solidaarisen talouden yrityksiin, 
jäljempänä ʼESIR-sopimusʼ. Näiden 
investointien tarkoituksena elvyttää 
taloudellista toimintaa EU:n pitkän 
aikavälin julkisen edun mukaisesti, jotta 
tuettaisiin Eurooppa 2020 -strategian 
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tavoitteita, etenkin mitä tulee 
työllisyyteen, ympäristöön ja 
sosiaaliasioihin. ESIR-rahastosta ei 
rahoiteta investointeja, jotka 
vahingoittavat SEUT-sopimuksen 1
osassa esitettyjä tavoitteita tai estävät 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden 
saavuttamista. ESIR-rahaston 
yleistavoitteena on kestävän, osallistavan 
ja pitkäaikaisen kasvun ja laadukkaiden 
työpaikkojen luomisen sekä sosiaalisen 
osallisuuden edistäminen ja takaaminen 
unionissa.

Or. en

Tarkistus 206
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Emilian Pavel, Javi López, Guillaume 
Balas

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

ESIR-rahaston tarkoituksena on tarjota 
EIP:lle riskinkantokykyä ja näin tukea 
investointeja unionissa ja lisätä enintään 
3 000 työntekijän yritysten saatavilla 
olevaa rahoitusta keskittyen etenkin pieniin 
ja keskisuuriin yrityksiin, jäljempänä 
ʼESIR-sopimusʼ.

ESIR-rahaston tarkoituksena on tarjota 
EIP:lle riskinkantokykyä ja näin tukea 
julkisia ja yksityisiä investointeja 
unionissa ja lisätä enintään 
3 000 työntekijän yritysten, 
yhteisötalouden yritysten ja 
palveluntarjoajien saatavilla olevaa 
rahoitusta keskittyen etenkin pieniin ja 
keskisuuriin yrityksiin, jäljempänä ʼESIR-
sopimusʼ. ESIR-rahaston yleistavoitteena 
on kestävän, osallistavan ja pitkäaikaisen 
kasvun ja laadukkaiden työpaikkojen 
luomisen sekä sosiaalisen osallisuuden 
edistäminen ja takaaminen unionissa.

Or. en
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Tarkistus 207
Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

ESIR-rahaston tarkoituksena on tarjota 
EIP:lle riskinkantokykyä ja näin tukea 
investointeja unionissa ja lisätä enintään 
3 000 työntekijän yritysten saatavilla 
olevaa rahoitusta keskittyen etenkin pieniin 
ja keskisuuriin yrityksiin, jäljempänä 
ʼESIR-sopimusʼ.

ESIR-rahaston tarkoituksena on tarjota 
EIP:lle riskinkantokykyä ja näin tukea 
investointeja unionissa ja lisätä enintään 
3 000 työntekijän yritysten saatavilla 
olevaa rahoitusta keskittyen etenkin pieniin 
ja keskisuuriin yrityksiin, jäljempänä 
ʼESIR-sopimusʼ. ESIR-rahaston 
yleistavoitteena on kestävän, osallistavan 
ja pitkäaikaisen kasvun ja laadukkaiden 
työpaikkojen luomisen sekä sosiaalisen 
osallisuuden edistäminen ja takaaminen 
unionissa.

Or. en

Tarkistus 208
Thomas Mann

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

ESIR-rahaston tarkoituksena on tarjota 
EIP:lle riskinkantokykyä ja näin tukea 
investointeja unionissa ja lisätä enintään 
3 000 työntekijän yritysten saatavilla 
olevaa rahoitusta keskittyen etenkin pieniin 
ja keskisuuriin yrityksiin, jäljempänä 
ʼESIR-sopimusʼ.

ESIR-rahaston tarkoituksena on tarjota 
EIP:lle riskinkantokykyä ja näin tukea 
investointeja unionissa ja lisätä enintään 
3 000 työntekijän yritysten saatavilla 
olevaa rahoitusta keskittyen etenkin 
mikroyrityksiin sekä pieniin ja 
keskisuuriin yrityksiin, jäljempänä ʼESIR-
sopimusʼ.

Or. de
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Tarkistus 209
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

ESIR-rahaston tarkoituksena on tarjota 
EIP:lle riskinkantokykyä ja näin tukea 
investointeja unionissa ja lisätä enintään 
3 000 työntekijän yritysten saatavilla 
olevaa rahoitusta keskittyen etenkin pieniin 
ja keskisuuriin yrityksiin, jäljempänä 
ʼESIR-sopimusʼ.

ESIR-rahaston tarkoituksena on tarjota 
EIP:lle riskinkantokykyä ja näin tukea 
investointeja unionissa, edistää unionin 
sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta ja lisätä enintään 
3 000 työntekijän pienten ja keskisuurten 
yritysten saatavilla olevaa rahoitusta 
keskittyen etenkin pieniin ja keskisuuriin 
yrityksiin, jäljempänä ʼESIR-sopimusʼ.

Or. fr

Tarkistus 210
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

ESIR-rahaston tarkoituksena on tarjota 
EIP:lle riskinkantokykyä ja näin tukea 
investointeja unionissa ja lisätä enintään 
3 000 työntekijän yritysten saatavilla 
olevaa rahoitusta keskittyen etenkin 
pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, 
jäljempänä ʼESIR-sopimusʼ.

ESIR-rahaston tarkoituksena on tarjota 
EIP:lle riskinkantokykyä ja näin tukea
julkisia ja yksityisiä investointeja 
unionissa ja lisätä pienten ja keskisuurten 
yritysten ja mikroyritysten, enintään 
3 000 työntekijän yritysten, innovatiivisten 
uusyritysten ja riskialttiiden hankkeiden
saatavilla olevaa rahoitusta. ESIR-
rahaston yhtenä keskeisenä tavoitteena on 
kestävän, osallistavan ja pitkäaikaisen 
kasvun ja laadukkaiden työpaikkojen 
luomisen sekä sosiaalisen osallisuuden 
edistäminen ja varmistaminen unionissa.

Or. it
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Tarkistus 211
Ulrike Trebesius

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

ESIR-rahaston tarkoituksena on tarjota 
EIP:lle riskinkantokykyä ja näin tukea 
investointeja unionissa ja lisätä enintään 
3 000 työntekijän yritysten saatavilla 
olevaa rahoitusta keskittyen etenkin pieniin 
ja keskisuuriin yrityksiin, jäljempänä 
ʼESIR-sopimusʼ.

ESIR-rahaston tarkoituksena on tarjota 
EIP:lle riskinkantokykyä ja näin tukea 
investointeja unionissa ja lisätä enintään 
3 000 työntekijän yritysten saatavilla 
olevaa rahoitusta keskittyen etenkin pieniin 
ja keskisuuriin yrityksiin, jäljempänä 
ʼESIR-sopimusʼ. ESIR-rahaston 
yleistavoitteena on pitkäaikaisen kasvun 
ja työpaikkojen luomisen edistäminen 
unionissa.

Or. en

Tarkistus 212
Jérôme Lavrilleux

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

ESIR-rahaston tarkoituksena on tarjota 
EIP:lle riskinkantokykyä ja näin tukea 
investointeja unionissa ja lisätä enintään 
3 000 työntekijän yritysten saatavilla 
olevaa rahoitusta keskittyen etenkin pieniin 
ja keskisuuriin yrityksiin, jäljempänä 
ʼESIR-sopimusʼ.

ESIR-rahaston tarkoituksena on tarjota 
EIP:lle riskinkantokykyä ja näin tukea 
investointeja unionissa ja lisätä enintään 
3 000 työntekijän yritysten saatavilla 
olevaa rahoitusta keskittyen etenkin pieniin 
ja keskisuuriin yrityksiin, joissa on yli 
80 prosenttia Euroopan unionin 
työpaikoista, jäljempänä ʼESIR-sopimusʼ.

Or. fr
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Tarkistus 213
Brando Benifei

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

ESIR-rahaston tarkoituksena on tarjota 
EIP:lle riskinkantokykyä ja näin tukea 
investointeja unionissa ja lisätä enintään 
3 000 työntekijän yritysten saatavilla 
olevaa rahoitusta keskittyen etenkin 
pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, 
jäljempänä ʼESIR-sopimusʼ.

ESIR-rahaston tarkoituksena on saada 
talouskasvu uuteen nousuun ja luoda 
laadukkaita työpaikkoja unionissa sekä
tarjota EIP:lle riskinkantokykyä tukemalla 
investointeja ja varmistamalla enintään 
3 000 työntekijän yritysten saatavilla 
olevan rahoituksen lisääminen keskittyen 
etenkin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, 
jäljempänä ʼESIR-sopimusʼ.

Or. en

Tarkistus 214
Ivan Jakovčić

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

ESIR-rahaston tarkoituksena on tarjota 
EIP:lle riskinkantokykyä ja näin tukea 
investointeja unionissa ja lisätä enintään 
3 000 työntekijän yritysten saatavilla 
olevaa rahoitusta keskittyen etenkin pieniin 
ja keskisuuriin yrityksiin, jäljempänä 
ʼESIR-sopimusʼ.

ESIR-rahaston tarkoituksena on tarjota 
EIP:lle riskinkantokykyä ja näin tukea 
investointeja unionissa ja lisätä enintään 
3 000 työntekijän yritysten saatavilla 
olevaa rahoitusta ja helpottaa sen saantia 
keskittyen etenkin pieniin ja keskisuuriin 
yrityksiin, jäljempänä ʼESIR-sopimusʼ.

Or. hr
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Tarkistus 215
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat liittyä
ESIR-sopimukseen. ESIR-sopimukseen 
voivat liittyä myös muut kolmannet 
osapuolet, kuten kansalliset kehityspankit, 
jäsenvaltioiden omistuksessa tai 
määräysvallassa olevat julkiset yhteisöt 
sekä yksityisen sektorin toimijat, jos 
ESIR-rahaston nykyiset rahoittajat 
hyväksyvät näiden liittymisen.

2. Jäsenvaltiot voivat liittyä ESIR-
sopimukseen. ESIR-sopimukseen voivat 
liittyä myös muut jäsenvaltioiden 
määräysvallassa olevat kolmannet 
osapuolet, jos ESIR-rahaston nykyiset 
rahoittajat hyväksyvät näiden liittymisen.

Or. en

Tarkistus 216
Paloma López Bermejo

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat liittyä 
ESIR-sopimukseen. ESIR-sopimukseen 
voivat liittyä myös muut kolmannet 
osapuolet, kuten kansalliset kehityspankit, 
jäsenvaltioiden omistuksessa tai 
määräysvallassa olevat julkiset yhteisöt 
sekä yksityisen sektorin toimijat, jos 
ESIR-rahaston nykyiset rahoittajat 
hyväksyvät näiden liittymisen.

2. Jäsenvaltiot voivat liittyä ESIR-
sopimukseen. ESIR-sopimukseen voivat 
liittyä myös muut kolmannet osapuolet, 
kuten kansalliset kehityspankit tai
jäsenvaltioiden omistuksessa tai 
määräysvallassa olevat julkiset yhteisöt, jos 
ESIR-rahaston nykyiset rahoittajat 
hyväksyvät näiden liittymisen.

Or. en
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Tarkistus 217
Ivan Jakovčić

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat liittyä 
ESIR-sopimukseen. ESIR-sopimukseen 
voivat liittyä myös muut kolmannet 
osapuolet, kuten kansalliset kehityspankit, 
jäsenvaltioiden omistuksessa tai 
määräysvallassa olevat julkiset yhteisöt 
sekä yksityisen sektorin toimijat, jos 
ESIR-rahaston nykyiset rahoittajat 
hyväksyvät näiden liittymisen.

2. Jäsenvaltiot voivat liittyä ESIR-
sopimukseen. ESIR-sopimukseen voivat 
liittyä myös muut kolmannet osapuolet, 
kuten kansalliset kehityspankit, 
jäsenvaltioiden tai alue- ja 
paikallisviranomaisten omistuksessa tai 
määräysvallassa olevat julkiset yhteisöt 
sekä yksityisen sektorin toimijat, jos ESIR-
rahaston nykyiset rahoittajat hyväksyvät 
näiden liittymisen.

Or. hr

Tarkistus 218
Jérôme Lavrilleux

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat liittyä 
ESIR-sopimukseen. ESIR-sopimukseen 
voivat liittyä myös muut kolmannet 
osapuolet, kuten kansalliset kehityspankit, 
jäsenvaltioiden omistuksessa tai 
määräysvallassa olevat julkiset yhteisöt 
sekä yksityisen sektorin toimijat, jos 
ESIR-rahaston nykyiset rahoittajat 
hyväksyvät näiden liittymisen.

2. Jäsenvaltiot voivat liittyä ESIR-
sopimukseen. ESIR-sopimukseen voivat 
liittyä myös muut kolmannet osapuolet, 
kuten kansalliset kehityspankit, 
jäsenvaltioiden ja alueellisten 
instituutioiden omistuksessa tai 
määräysvallassa olevat julkiset yhteisöt 
sekä yksityisen sektorin toimijat, jos ESIR-
rahaston nykyiset rahoittajat hyväksyvät 
näiden liittymisen.

Or. fr
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Tarkistus 219
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos jäsenvaltio aikoo antaa varoja 
ESIR-rahastoon, sille on annettava 
takeet, että maksetut varat osoitetaan sen 
kansallista aluetta koskeviin hankkeisiin. 

Or. it

Tarkistus 220
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) Euroopan parlamentilta ja 
neuvostolta saadun toimeksiannon 
mukaiset investointiedellytykset;

Or. en

Tarkistus 221
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) menetelmät, joiden avulla 
määritetään maantieteellinen kiintiö, 
jossa otetaan asiaankuuluvalla tavalla 
huomioon niiden jäsenvaltioiden 
investointitarpeet, joissa on korkea 
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työttömyys- ja köyhyysaste ja jotka ovat 
kärsineet eniten rahoituskriisistä;

Or. en

Tarkistus 222
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

ESIR-sopimuksessa on määrättävä, että 
unionille ESIR-rahaston tukemista 
toimista maksettava korvaus maksetaan 
sen jälkeen kun siitä on vähennetty EU:n 
takuuseen vetoamisen seurauksena 
suoritettavat maksut ja näiden jälkeen 
2 kohdan kolmannen alakohdan ja 
5 artiklan 3 kohdan mukaiset 
kustannukset.

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 223
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. ESIR-sopimuksessa on määrättävä 
Euroopan investointineuvontakeskuksen 
perustamisesta EIP:n yhteyteen.
Investointineuvontakeskuksen tavoitteena 
on hyödyntää EIP:n ja komission nykyisiä 
neuvontapalveluja ja tältä pohjata tarjota 
neuvontaa investointihankkeiden 
määrittämistä, valmistelua ja kehittämistä 
varten sekä toimia keskitettynä 
hankerahoitusta koskevaa teknistä 

2. ESIR-sopimuksessa on määrättävä 
Euroopan investointineuvontakeskuksen 
perustamisesta EIP:n yhteyteen.
Investointineuvontakeskuksen tavoitteena 
on tarjota neuvontaa investointihankkeiden 
määrittämistä varten kohdentaen tukea 
erityisesti alueille, joilla on korkea 
työttömyysaste, ja määrittää, valmistella ja 
kehittää investointeja, joilla on suuri 
työllistämispotentiaali. Se tarjoaa muun 
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neuvontaa tarjoavana yhteyspisteenä 
unionissa. Se tarjoaa muun muassa tukea 
hankerakenteiden suunnittelussa 
tarvittavan teknisen avun hyödyntämisessä, 
innovatiivisten rahoitusvälineiden käytössä
sekä julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksien hyödyntämisessä ja 
tapauksen mukaan neuvontaa EU:n 
lainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä.

muassa tukea hankerakenteiden 
suunnittelussa tarvittavan teknisen avun 
hyödyntämisessä, vastuullisen 
investoinnin hallinnossa sekä
innovatiivisten rahoitusvälineiden 
käytössä.

Or. en

Tarkistus 224
Jérôme Lavrilleux

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. ESIR-sopimuksessa on määrättävä 
Euroopan investointineuvontakeskuksen 
perustamisesta EIP:n yhteyteen. 
Investointineuvontakeskuksen tavoitteena 
on hyödyntää EIP:n ja komission nykyisiä 
neuvontapalveluja ja tältä pohjata tarjota 
neuvontaa investointihankkeiden 
määrittämistä, valmistelua ja kehittämistä 
varten sekä toimia keskitettynä 
hankerahoitusta koskevaa teknistä 
neuvontaa tarjoavana yhteyspisteenä 
unionissa. Se tarjoaa muun muassa tukea 
hankerakenteiden suunnittelussa 
tarvittavan teknisen avun hyödyntämisessä,
innovatiivisten rahoitusvälineiden käytössä 
sekä julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksien hyödyntämisessä ja 
tapauksen mukaan neuvontaa EU:n 
lainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä.

2. ESIR-sopimuksessa on määrättävä 
Euroopan investointineuvontakeskuksen 
perustamisesta EIP:n yhteyteen. 
Investointineuvontakeskuksen tavoitteena 
on hyödyntää EIP:n ja komission nykyisiä 
neuvontapalveluja ja tältä pohjata tarjota 
neuvontaa investointihankkeiden 
määrittämistä, valmistelua ja kehittämistä 
varten sekä toimia keskitettynä 
hankerahoitusta koskevaa teknistä 
neuvontaa tarjoavana yhteyspisteenä 
unionissa. Se tarjoaa muun muassa tukea 
hankerakenteiden suunnittelussa 
tarvittavan teknisen avun hyödyntämisessä, 
innovatiivisten rahoitusvälineiden käytössä 
sekä julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksien hyödyntämisessä ja 
tapauksen mukaan neuvontaa EU:n 
lainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä. Se 
ottaa yhteistyössä komission kanssa 
käyttöön innovatiivisen tiedotusstrategian, 
jonka avulla yleisölle tiedotetaan ESIR-
sopimuksen toteutuksesta.

Or. fr
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Tarkistus 225
Maria João Rodrigues

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. ESIR-sopimuksessa on määrättävä 
Euroopan investointineuvontakeskuksen 
perustamisesta EIP:n yhteyteen.
Investointineuvontakeskuksen tavoitteena 
on hyödyntää EIP:n ja komission nykyisiä 
neuvontapalveluja ja tältä pohjata tarjota 
neuvontaa investointihankkeiden 
määrittämistä, valmistelua ja kehittämistä 
varten sekä toimia keskitettynä 
hankerahoitusta koskevaa teknistä 
neuvontaa tarjoavana yhteyspisteenä 
unionissa. Se tarjoaa muun muassa tukea 
hankerakenteiden suunnittelussa 
tarvittavan teknisen avun hyödyntämisessä, 
innovatiivisten rahoitusvälineiden käytössä 
sekä julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksien hyödyntämisessä ja 
tapauksen mukaan neuvontaa EU:n 
lainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä.

2. ESIR-sopimuksessa on määrättävä 
Euroopan investointineuvontakeskuksen 
perustamisesta EIP:n yhteyteen.
Investointineuvontakeskuksen tavoitteena 
on hyödyntää EIP:n ja komission nykyisiä 
neuvontapalveluja ja tältä pohjata tarjota 
neuvontaa investointihankkeiden 
määrittämistä, valmistelua ja kehittämistä 
varten sekä toimia keskitettynä 
hankerahoitusta koskevaa teknistä 
neuvontaa tarjoavana yhteyspisteenä 
unionissa. Se tarjoaa muun muassa tukea 
hankerakenteiden suunnittelussa 
tarvittavan teknisen avun hyödyntämisessä,
investointijärjestelyjen kehittämisen 
edistämisessä, innovatiivisten 
rahoitusvälineiden käytössä sekä julkisen 
ja yksityisen sektorin kumppanuuksien 
hyödyntämisessä, työpaikkojen 
syntymisvaikutuksen maksimoinnissa ja 
tapauksen mukaan neuvontaa EU:n 
lainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä.

Or. en

Tarkistus 226
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. ESIR-sopimuksessa on määrättävä 
Euroopan investointineuvontakeskuksen 
perustamisesta EIP:n yhteyteen. 

2. ESIR-sopimuksessa on määrättävä 
Euroopan investointineuvontakeskuksen 
perustamisesta EIP:n yhteyteen. 
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Investointineuvontakeskuksen tavoitteena 
on hyödyntää EIP:n ja komission nykyisiä 
neuvontapalveluja ja tältä pohjata tarjota 
neuvontaa investointihankkeiden 
määrittämistä, valmistelua ja kehittämistä 
varten sekä toimia keskitettynä 
hankerahoitusta koskevaa teknistä 
neuvontaa tarjoavana yhteyspisteenä 
unionissa. Se tarjoaa muun muassa tukea 
hankerakenteiden suunnittelussa 
tarvittavan teknisen avun hyödyntämisessä, 
innovatiivisten rahoitusvälineiden käytössä 
sekä julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksien hyödyntämisessä ja 
tapauksen mukaan neuvontaa EU:n 
lainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä.

Keskuksen on oltava avoin ja 
riippumaton. 
Investointineuvontakeskuksen tavoitteena 
on hyödyntää EIP:n ja komission nykyisiä 
neuvontapalveluja ja tältä pohjata tarjota 
neuvontaa investointihankkeiden 
määrittämistä, valmistelua ja kehittämistä 
varten sekä toimia keskitettynä 
hankerahoitusta koskevaa teknistä 
neuvontaa tarjoavana yhteyspisteenä 
unionissa. Se tarjoaa muun muassa tukea 
hankerakenteiden suunnittelussa 
tarvittavan teknisen avun hyödyntämisessä, 
innovatiivisten rahoitusvälineiden käytössä 
sekä julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksien hyödyntämisessä ja 
tapauksen mukaan neuvontaa EU:n 
lainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä.

Or. it

Tarkistus 227
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteensa saavuttamiseksi 
investointineuvontakeskus hyödyntää 
EIP:n, komission, kansallisten 
kehityspankkien ja Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen hallintoviranomaisten 
asiantuntemusta.

Tavoitteensa saavuttamiseksi 
investointineuvontakeskus kuulee 
säännöllisesti investointiin liittyviä 
sidosryhmiä ja hyödyntää tarpeen mukaan 
EIP:n, komission, kansallisten 
kehityspankkien ja Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen hallintoviranomaisten 
asiantuntemusta.

Or. en
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Tarkistus 228
Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteensa saavuttamiseksi 
investointineuvontakeskus hyödyntää 
EIP:n, komission, kansallisten 
kehityspankkien ja Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen hallintoviranomaisten 
asiantuntemusta.

Tavoitteensa saavuttamiseksi 
investointineuvontakeskus hyödyntää 
EIP:n, komission, kansallisten 
kehityspankkien ja Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen hallintoviranomaisten 
sekä sosiaali- ja työllisyyspolitiikan 
asiantuntijoiden asiantuntemusta.

Or. fr

Tarkistus 229
Paloma López Bermejo

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteensa saavuttamiseksi 
investointineuvontakeskus hyödyntää 
EIP:n, komission, kansallisten 
kehityspankkien ja Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen hallintoviranomaisten 
asiantuntemusta.

Tavoitteensa saavuttamiseksi 
investointineuvontakeskus hyödyntää 
EIP:n, komission, työmarkkinaosapuolten,
kansallisten kehityspankkien ja Euroopan 
rakenne- ja investointirahastojen 
hallintoviranomaisten asiantuntemusta.

Or. en
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Tarkistus 230
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. ESIR-sopimukseen liittyvät jäsenvaltiot 
voivat osallistua rahoitukseen etenkin 
tarjoamalla käteissuorituksen tai EIP:n 
hyväksyttävissä olevan vakuuden. Muut 
kolmannet osapuolet voivat osallistua 
rahoitukseen vain käteissuorituksin.

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 231
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. ESIR-sopimukseen liittyvät jäsenvaltiot 
voivat osallistua rahoitukseen etenkin 
tarjoamalla käteissuorituksen tai EIP:n 
hyväksyttävissä olevan vakuuden. Muut 
kolmannet osapuolet voivat osallistua 
rahoitukseen vain käteissuorituksin.

3. ESIR-sopimukseen liittyvät jäsenvaltiot 
voivat osallistua rahoitukseen etenkin 
tarjoamalla käteissuorituksen tai EIP:n 
hyväksyttävissä olevan vakuuden. Muut 
kolmannet osapuolet voivat osallistua 
rahoitukseen vain käteissuorituksin. 
Komissio ei ota 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, komissio ei 
käynnistä liiallisen alijäämän menettelyä. 
Menettelyä ei käynnistetä myöskään 
arvioitaessa julkisen velan viitearvon 
ylittymistä, jos tämä johtuu ainoastaan 
ESIR-rahastoon osoitetuista 
rahoitusosuuksista.
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Or. en

Tarkistus 232
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a artikla

Investointisuuntaviivat

Investointisuuntaviivat

1. ESIR-rahasto tarjoaa merkittävää 
eurooppalaista lisäarvoa tuottavien 
toimien kautta tukea siihen, että 
saavutetaan älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian tavoitteet sekä taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden lujittamista ja 
alueiden välisten erojen vähentämistä 
koskevat, perussopimukseen pohjautuvat 
tavoitteet.

Komissio ja EIP varmistavat, että ESIR-
rahastosta myönnettävä tuki on 
johdonmukainen unionin muiden 
toimintalinjojen, tämän artiklan 2 ja 
3 kohdassa tarkoitettujen horisontaalisten 
periaatteiden ja unionin painopisteiden 
kanssa ja että se täydentää muita unionin 
välineitä.

ESIR-rahaston tukemien toimien on 
oltava sovellettavan unionin oikeuden ja 
sen soveltamiseen liittyvän kansallisen 
oikeuden mukaisia. 

Komissio ja EIP varmistavat ESIR-
rahaston vaikuttavuuden toteutuksen, 
valvonnan, raportoinnin ja arvioinnin 
aikana. Asianmukaisten indikaattoreiden 
käyttö helpottaa ESIR-rahaston käytöstä 
saatujen taloudellisten, sosiaalisten ja 
ympäristöön liittyvien etujen 
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määrittämistä.

ESIR-rahastosta tuettuja EIP:n rahoitus-
ja investointitoimia hallinnoidaan EIP:n 
sääntöjen ja menettelyjen mukaisesti, 
horisontaaliset ja alakohtaiset 
toimintaperiaatteet mukaan luettuina. 
Kaikki ESIR-rahastosta rahoitetut 
hankkeet kuuluvat EIP:n 
valitusmekanismin menettelyjen sekä 
Euroopan oikeusasiamiehen kanssa 
tehdyn yhteisymmärryspöytäkirjan piiriin.

2. Komissio ja EIP varmistavat, että 
miesten ja naisten välinen tasa-arvo ja 
sukupuolinäkökohdat otetaan huomioon 
ja niitä edistetään. Ne toteuttavat 
asianmukaisia toimia syrjinnän 
ehkäisemiseksi. Erityisesti on otettava 
huomioon vammaisten henkilöiden 
esteettömyys.

3. ESIR-rahaston tavoitteiden 
toteuttamisessa on otettava huomioon 
kestävän kehityksen periaate, saastuttaja 
maksaa -periaate sekä se, että unioni 
edistää ympäristön laadun säilyttämistä, 
suojelua ja parantamista SEUT-
sopimuksen 11 artiklan ja 191 artiklan 
1 kohdan mukaisesti.

Komissio ja EIP varmistavat tuen 
ilmastonmuutokseen liittyvien tavoitteiden 
saavuttamiseksi ja myöntävät 
20 prosenttia unionin talousarviosta näitä 
tavoitteita varten.

Or. en

Tarkistus 233
Brando Benifei

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. ESIR-sopimuksessa on määrättävä, että 
ESIR-rahaston toimintaa ohjaa johtokunta, 

1. ESIR-sopimuksessa on määrättävä, että 
ESIR-rahaston toimintaa ohjaa johtokunta, 
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joka 5 artiklan 2 kohdassa säädettyjä 
tavoitteita noudattaen määrittää strategiset 
suuntaviivat, varojen jakostrategian sekä 
toimintapolitiikan ja -menettelyt, joihin 
kuuluvat muun muassa sellaisissa 
hankkeissa noudatettava 
investointipolitiikka, jotka voivat saada 
tukea ESIR-rahastosta. Johtokunta valitsee 
yhden jäsenistään puheenjohtajaksi.

joka 5 artiklan 2 kohdassa säädettyjä 
tavoitteita noudattaen määrittää strategiset 
suuntaviivat, varojen jakostrategian sekä 
toimintapolitiikan ja -menettelyt, joihin 
kuuluvat muun muassa sellaisissa 
hankkeissa noudatettava 
investointipolitiikka, jotka voivat saada 
tukea ESIR-rahastosta. Johtokunnan 
jäsenet nimitetään avoimen ja 
läpinäkyvän valintamenettelyn 
perusteella. Johtokunta valitsee yhden 
jäsenistään puheenjohtajaksi. 

Or. en

Tarkistus 234
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. ESIR-sopimuksessa on määrättävä, että 
ESIR-rahaston toimintaa ohjaa johtokunta, 
joka 5 artiklan 2 kohdassa säädettyjä 
tavoitteita noudattaen määrittää strategiset 
suuntaviivat, varojen jakostrategian sekä 
toimintapolitiikan ja -menettelyt, joihin 
kuuluvat muun muassa sellaisissa 
hankkeissa noudatettava 
investointipolitiikka, jotka voivat saada 
tukea ESIR-rahastosta. Johtokunta valitsee 
yhden jäsenistään puheenjohtajaksi.

1. ESIR-sopimuksessa on määrättävä
Euroopan parlamentilta ja neuvostolta 
saadun toimeksiannon mukaisesti, että 
ESIR-rahaston toimintaa ohjaa johtokunta, 
joka 5 artiklan 2 kohdassa säädettyjä 
tavoitteita noudattaen määrittää
2 a artiklan mukaisesti strategiset 
suuntaviivat, investointikriteerit, 
kohdennuksen, varojen jakostrategian sekä 
toimintapolitiikan ja -menettelyt, joihin 
kuuluvat muun muassa sellaisissa 
hankkeissa noudatettava 
investointipolitiikka, jotka voivat saada 
tukea ESIR-rahastosta. Johtokunta valitsee 
yhden jäsenistään puheenjohtajaksi.

Or. en
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Tarkistus 235
Maria João Rodrigues

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. ESIR-sopimuksessa on määrättävä, että 
ESIR-rahaston toimintaa ohjaa johtokunta, 
joka 5 artiklan 2 kohdassa säädettyjä 
tavoitteita noudattaen määrittää strategiset 
suuntaviivat, varojen jakostrategian sekä 
toimintapolitiikan ja -menettelyt, joihin 
kuuluvat muun muassa sellaisissa 
hankkeissa noudatettava 
investointipolitiikka, jotka voivat saada 
tukea ESIR-rahastosta. Johtokunta valitsee 
yhden jäsenistään puheenjohtajaksi.

1. ESIR-sopimuksessa on määrättävä, että 
ESIR-rahaston toimintaa ohjaa johtokunta, 
joka 5 artiklan 2 kohdassa säädettyjä 
tavoitteita noudattaen määrittää strategiset 
suuntaviivat, varojen jakostrategian sekä 
toimintapolitiikan ja -menettelyt, joihin 
kuuluvat muun muassa sellaisissa 
hankkeissa noudatettava 
investointipolitiikka, jotka voivat saada 
tukea ESIR-rahastosta, sekä riskiprofiili ja 
luotavien työpaikkojen määrä. Johtokunta 
valitsee yhden jäsenistään 
puheenjohtajaksi.

Or. en

Tarkistus 236
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. ESIR-sopimuksessa on määrättävä, että 
ESIR-rahaston toimintaa ohjaa johtokunta, 
joka 5 artiklan 2 kohdassa säädettyjä 
tavoitteita noudattaen määrittää strategiset 
suuntaviivat, varojen jakostrategian sekä 
toimintapolitiikan ja -menettelyt, joihin 
kuuluvat muun muassa sellaisissa 
hankkeissa noudatettava 
investointipolitiikka, jotka voivat saada 
tukea ESIR-rahastosta. Johtokunta valitsee 
yhden jäsenistään puheenjohtajaksi.

1. ESIR-sopimuksessa on määrättävä, että 
ESIR-rahaston toimintaa ohjaa johtokunta, 
joka 5 artiklan 2 kohdassa säädettyjä 
tavoitteita noudattaen määrittää strategiset 
suuntaviivat, varojen jakostrategian sekä 
toimintapolitiikan ja -menettelyt, joihin 
kuuluvat muun muassa sellaisissa 
hankkeissa noudatettava 
investointipolitiikka, jotka voivat saada 
tukea ESIR-rahastosta edellyttäen, että 
Euroopan parlamentti on hyväksynyt 
kriteerit ennalta. Johtokunta ottaa ESIR-
rahaston investointitoimintaa 
määrittäessään huomioon niiden 
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Euroopan alueiden sosioekonomiset 
indikaattorit, joilla on suuria 
työttömyyspesäkkeitä. Johtokunta valitsee 
yhden jäsenistään puheenjohtajaksi.

Or. es

Perustelu

Komission ehdotuksessa ei oteta parlamenttia huomioon määriteltäessä ESIR-rahaston 
investointitoimintaa. Olisi asianmukaista, jos parlamentti ilmaisisi hyväksyvänsä kriteerit, 
joiden perusteella hankkeita valitaan. Lisäksi olisi suositeltavaa ottaa huomioon 
sosioekonomiset indikaattorit määritettäessä hankkeiden valintakriteerejä.

Tarkistus 237
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. ESIR-sopimuksessa on määrättävä, että 
ESIR-rahaston toimintaa ohjaa johtokunta, 
joka 5 artiklan 2 kohdassa säädettyjä 
tavoitteita noudattaen määrittää strategiset 
suuntaviivat, varojen jakostrategian sekä 
toimintapolitiikan ja -menettelyt, joihin 
kuuluvat muun muassa sellaisissa 
hankkeissa noudatettava 
investointipolitiikka, jotka voivat saada 
tukea ESIR-rahastosta. Johtokunta valitsee 
yhden jäsenistään puheenjohtajaksi.

1. ESIR-sopimuksessa on määrättävä, että 
ESIR-rahaston toimintaa ohjaa johtokunta, 
joka 5 artiklan 2 kohdassa säädettyjä 
tavoitteita noudattaen määrittää strategiset 
suuntaviivat, varojen jakostrategian sekä 
toimintapolitiikan ja -menettelyt, joihin 
kuuluvat muun muassa sellaisissa 
hankkeissa noudatettava 
investointipolitiikka, jotka voivat saada 
tukea ESIR-rahastosta. Johtokunta valitsee 
yhden jäsenistään puheenjohtajaksi. 
Johtokunnan on oltava yksiselitteisen 
avoin, riippumaton ja demokraattinen.

Or. it
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Tarkistus 238
Anne Sander

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. On tärkeää varmistaa, että 
johtokunnan määrittämät suuntaviivat ja 
kriteerit ovat sijoittajien todellisten 
tarpeiden mukaisia, yksityiset sijoittajat ja 
rahoitusta etsivät pk-yritykset mukaan 
luettuina. Tämä edellyttää, että 
johtokunta kuulee sidosryhmiä ja että ne 
ovat osallisena.

Or. fr

Tarkistus 239
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Niin kauan kuin ESIR-rahaston 
osarahoittajina ovat vain unioni ja EIP, 
jäsenten ja äänten määrä johtokunnassa 
määräytyy kyseisten osarahoittajien 
käteissuorituksina tai vakuuksina antamien 
rahoitusosuuksien suuruuden perusteella.

2. Niin kauan kuin ESIR-rahaston 
osarahoittajina ovat vain unioni ja EIP, 
jäsenten ja äänten määrä johtokunnassa 
määräytyy kyseisten osarahoittajien 
käteissuorituksina tai vakuuksina antamien 
rahoitusosuuksien suuruuden perusteella.
Komissiota edustavien johtokunnan 
jäsenten joukossa on oltava työllisyys- ja 
sosiaalipolitiikan asiantuntemusta 
todistettavasti omaavia henkilöitä.

Or. en
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Tarkistus 240
Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Niin kauan kuin ESIR-rahaston 
osarahoittajina ovat vain unioni ja EIP, 
jäsenten ja äänten määrä johtokunnassa 
määräytyy kyseisten osarahoittajien 
käteissuorituksina tai vakuuksina antamien 
rahoitusosuuksien suuruuden perusteella.

2. Niin kauan kuin ESIR-rahaston 
osarahoittajina ovat vain unioni ja EIP, 
jäsenten ja äänten määrä johtokunnassa 
määräytyy kyseisten osarahoittajien 
käteissuorituksina tai vakuuksina antamien 
rahoitusosuuksien suuruuden perusteella. 
Komissiota edustavien johtokunnan 
jäsenten joukossa on oltava työllisyys- ja 
sosiaalipolitiikan asiantuntemusta 
todistettavasti omaavia henkilöitä.

Or. en

Tarkistus 241
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Niin kauan kuin ESIR-rahaston 
osarahoittajina ovat vain unioni ja EIP, 
jäsenten ja äänten määrä johtokunnassa 
määräytyy kyseisten osarahoittajien 
käteissuorituksina tai vakuuksina antamien 
rahoitusosuuksien suuruuden perusteella.

2. Niin kauan kuin ESIR-rahaston 
osarahoittajina ovat vain unioni ja EIP, 
jäsenten ja äänten määrä johtokunnassa 
määräytyy kyseisten osarahoittajien 
käteissuorituksina tai vakuuksina antamien 
rahoitusosuuksien suuruuden perusteella.
Johtokunnan jäsenistä puolet on unionin 
edustajia, jotka Euroopan parlamentti ja 
neuvosto ovat valinneet salaisessa 
äänestyksessä, yksi neljäsosa EIP:n 
edustajia ja yksi neljäsosa 
kansalaisyhteiskunnan edustajia ja 
etenkin eurooppalaisten sosiaali- ja 
ympäristöfoorumien ja oikeudenmukaista 
verotusta käsittelevän foorumin sekä 
työmarkkinaosapuolten keskuudesta. 
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Näiden kiintiöiden lisäksi johtokunnassa 
on vähintään yksi 
kansalaisyhteiskuntafoorumin edustaja.

Or. en

Tarkistus 242
Paloma López Bermejo

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Niin kauan kuin ESIR-rahaston
osarahoittajina ovat vain unioni ja EIP, 
jäsenten ja äänten määrä johtokunnassa 
määräytyy kyseisten osarahoittajien 
käteissuorituksina tai vakuuksina antamien 
rahoitusosuuksien suuruuden perusteella.

2. Niin kauan kuin ESIR-rahaston
osarahoittajina ovat vain unioni ja EIP, 
jäsenten ja äänten määrä johtokunnassa 
määräytyy kyseisten osarahoittajien 
käteissuorituksina tai vakuuksina antamien 
rahoitusosuuksien suuruuden perusteella.
Täysjäseniä täysin äänioikeuksin ovat 
myös vähintään kolme eurooppalaisten 
työmarkkinaosapuolten edustajaa, joista 
vähintään kaksi on eurooppalaisista 
ammattijärjestöistä.

Or. en

Tarkistus 243
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Niin kauan kuin ESIR-rahaston 
osarahoittajina ovat vain unioni ja EIP, 
jäsenten ja äänten määrä johtokunnassa 
määräytyy kyseisten osarahoittajien 
käteissuorituksina tai vakuuksina antamien 
rahoitusosuuksien suuruuden perusteella.

2. Niin kauan kuin ESIR-rahaston 
osarahoittajina ovat vain unioni ja EIP, 
jäsenten ja äänten määrä johtokunnassa 
määräytyy kyseisten osarahoittajien 
käteissuorituksina tai vakuuksina antamien 
rahoitusosuuksien suuruuden perusteella. 
Komissiota edustavien johtokunnan 
jäsenten joukossa on oltava työllisyys- ja 
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sosiaalipolitiikan asiantuntemusta 
todistettavasti omaavia henkilöitä.

Or. en

Tarkistus 244
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissiota edustavien johtokunnan 
jäsenten joukossa on oltava työllisyys- ja 
sosiaalipolitiikan asiantuntemusta 
todistettavasti omaavia henkilöitä.

Or. en

Tarkistus 245
Paloma López Bermejo

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Johtokunta tekee päätöksensä 
yksimielisesti.

Johtokunta pyrkii tekemään päätökset 
yksimielisesti. Jos johtokunta ei pysty 
tekemään päätöstä yksimielisesti 
puheenjohtajan asettamaan määräaikaan 
mennessä, se tekee päätöksen 
yksinkertaisella enemmistöllä. Päätöstä ei 
anneta, jos työmarkkinaosapuolet 
äänestävät sitä vastaan.

Or. en
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Tarkistus 246
Zdzisław Krasnodębski

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos ESIR-sopimukseen liittyy muita 
osapuolia 1 artiklan 2 kohdan mukaisesti, 
kunkin rahoittajan jäsenten ja äänten määrä 
johtokunnassa määräytyy sen 
käteissuorituksina tai vakuuksina 
antaman rahoitusosuuden suuruuden 
perusteella. Edellä olevan 2 kohdan 
mukaisiin komissiota ja EIP:tä edustavien 
jäsenten ja äänten määriin tehdään tämän 
edellyttämät muutokset.

3. Jos ESIR-sopimukseen liittyy muita 
osapuolia 1 artiklan 2 kohdan mukaisesti, 
kunkin rahoittajan jäsenten ja äänten määrä 
johtokunnassa määräytyy ”yksi jäsen yksi 
ääni” -periaatteen mukaisesti. Edellä 
olevan 2 kohdan mukaisiin komissiota ja 
EIP:tä edustavien jäsenten ja äänten 
määriin tehdään tämän edellyttämät 
muutokset.

Or. pl

Tarkistus 247
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos ESIR-sopimukseen liittyy muita 
osapuolia 1 artiklan 2 kohdan mukaisesti, 
kunkin rahoittajan jäsenten ja äänten määrä 
johtokunnassa määräytyy sen 
käteissuorituksina tai vakuuksina antaman 
rahoitusosuuden suuruuden perusteella.
Edellä olevan 2 kohdan mukaisiin 
komissiota ja EIP:tä edustavien jäsenten 
ja äänten määriin tehdään tämän 
edellyttämät muutokset.

3. Jos ESIR-sopimukseen liittyy muita 
osapuolia 1 artiklan 2 kohdan mukaisesti, 
kunkin rahoittajan jäsenten ja äänten määrä 
johtokunnassa määräytyy sen 
käteissuorituksina tai vakuuksina antaman 
rahoitusosuuden suuruuden perusteella, 
mutta on enintään 20 prosenttia 
johtokunnan jäsenistä.

Or. en
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Tarkistus 248
Paloma López Bermejo

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos ESIR-sopimukseen liittyy muita 
osapuolia 1 artiklan 2 kohdan mukaisesti, 
kunkin rahoittajan jäsenten ja äänten määrä 
johtokunnassa määräytyy sen 
käteissuorituksina tai vakuuksina antaman 
rahoitusosuuden suuruuden perusteella. 
Edellä olevan 2 kohdan mukaisiin 
komissiota ja EIP:tä edustavien jäsenten ja 
äänten määriin tehdään tämän edellyttämät 
muutokset.

3. Jos ESIR-sopimukseen liittyy muita 
osapuolia 1 artiklan 2 kohdan mukaisesti, 
kunkin rahoittajan jäsenten ja äänten määrä 
johtokunnassa määräytyy sen 
käteissuorituksina tai vakuuksina antaman 
rahoitusosuuden suuruuden perusteella. 
Edellä olevan 2 kohdan mukaisiin 
komissiota ja EIP:tä edustavien jäsenten ja 
äänten määriin tehdään tämän edellyttämät 
muutokset. Täysjäseniä täysin 
äänioikeuksin ovat myös vähintään kolme 
eurooppalaisten työmarkkinaosapuolten 
edustajaa, joista vähintään kaksi on 
eurooppalaisista ammattijärjestöistä.

Or. en

Tarkistus 249
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Johtokunnan päätöstä ei anneta, jos 
komissio tai EIP äänestää sitä vastaan.

Poistetaan.

Or. it
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Tarkistus 250
Zdzisław Krasnodębski

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Johtokunnan päätöstä ei anneta, jos 
komissio tai EIP äänestää sitä vastaan.

Johtokunnan päätöstä ei anneta, jos 
komissio tai EIP äänestää sitä vastaan. 
Euroopan parlamentille ilmoitetaan 
vuosikertomuksessa kaikista 
kiistatapauksista.

Or. pl

Tarkistus 251
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Johtokunnan päätöstä ei anneta, jos 
komissio tai EIP äänestää sitä vastaan.

Johtokunnan päätöstä ei anneta, jos 
komissio tai EIP taikka 
kansalaisyhteiskunnan edustajat 
äänestävät sitä vastaan.

Or. en

Tarkistus 252
Enrique Calvet Chambon, Ivo Vajgl, Antanas Guoga

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Johtokunnan päätöstä ei anneta, jos 
komissio tai EIP äänestää sitä vastaan.

Johtokunnan päätöstä ei anneta, jos 
komissio tai EIP äänestää sitä vastaan. Jos 
näin tapahtuu, vastaan äänestämisen syyt 
ilmoitetaan johtokunnan jäsenille.
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Or. es

Perustelu

Ei vaikuta asianmukaiselta sallia veto-oikeuden käyttöä ilman, että edellytetään sen käytön 
perustelemista.

Tarkistus 253
Paloma López Bermejo

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Johtokunnan päätöstä ei anneta, jos 
komissio tai EIP äänestää sitä vastaan.

Johtokunnan päätöstä ei anneta, jos 
komissio tai EIP taikka 
työmarkkinaosapuolten edustajat 
äänestävät sitä vastaan.

Or. en

Tarkistus 254
Jérôme Lavrilleux

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan 
nimittää johtokunta komission ja EIP:n 
yhteisestä ehdotuksesta kolmen vuoden 
toimikaudeksi, joka voidaan uusia.

Toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan 
nimittää johtokunta komission ja EIP:n 
yhteisestä ehdotuksesta kolmen vuoden 
toimikaudeksi, joka voidaan uusia. 
Euroopan parlamentin asiasta vastaava 
valiokunta haastattelee heidät valvonta- ja 
avoimuussyistä toimikauden alussa ja sen 
puolivälissä.

Or. fr
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Tarkistus 255
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan 
nimittää johtokunta komission ja EIP:n 
yhteisestä ehdotuksesta kolmen vuoden 
toimikaudeksi, joka voidaan uusia.

Toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan 
nimittää johtokunta komission ja EIP:n 
yhteisestä ehdotuksesta, mitä edeltää 
Euroopan parlamentin sitova 
ennakkopäätös avoimuuden, 
riippumattomuuden ja demokratian 
periaatteiden mukaisesti. Toimikausi on 
kolme vuotta.

Or. it

Tarkistus 256
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1) Euroopan parlamentin on 
hyväksyttävä johtokunnan jäsenet sekä 
toimitusjohtaja. Heidän on toimitettava 
todisteet eturistiriitojen poissulkemiseksi.

Or. en

Tarkistus 257
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5. ESIR-sopimuksessa on määrättävä, että 
ESIR-rahastossa on investointikomitea, 

5. ESIR-sopimuksessa on määrättävä, että 
ESIR-rahastossa on investointikomitea, 



PE551.867v01-00 32/85 AM\1053204FI.doc

FI

jonka tehtävänä on tarkastella rahaston 
investointipolitiikan mukaisesti 
mahdollisia toimia ja hyväksyä EU:n 
takuun muodossa myönnettävä tuki 
toimille 5 artiklan mukaisesti niiden 
maantieteellisestä sijainnista riippumatta.

jonka tehtävänä on tarkastella rahaston 
investointipolitiikan mukaisesti 
mahdollisia toimia ja hyväksyä EU:n 
takuun muodossa myönnettävä tuki 
toimille 5 artiklan mukaisesti:

Or. en

Tarkistus 258
Jutta Steinruck

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Investointikomitea muodostuu kuudesta 
riippumattomasta asiantuntijasta ja 
ESIR-rahaston toimitusjohtajasta. 
Riippumattomilla asiantuntijoilla on oltava 
asianmukaista korkean tason 
markkinakokemusta hankerahoituksesta, ja 
asiantuntijat nimittää johtokunta kolmen 
vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia.

Investointikomitea muodostuu kuudesta 
riippumattomasta asiantuntijasta ja ESIR-
rahaston toimitusjohtajasta. 
Riippumattomilla asiantuntijoilla on oltava 
asianmukaista korkean tason 
markkinakokemusta hankerahoituksesta, ja 
asiantuntijat nimittää johtokunta kolmen 
vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia. 
Investointikomiteaan nimetään vähintään 
yksi riippumaton asiantuntija, joka on 
sosiaali- ja työmarkkinapolitiikan 
erikoistuntija ja joka on vastuussa 
komitean päätösten sosiaalisten 
vaikutusten arvioinnista.

Or. en

Tarkistus 259
Zdzisław Krasnodębski

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Investointikomitea muodostuu kuudesta 
riippumattomasta asiantuntijasta ja

Investointikomitea muodostuu
kymmenestä asiantuntijasta ja ESIR-
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ESIR-rahaston toimitusjohtajasta.
Riippumattomilla asiantuntijoilla on oltava 
asianmukaista korkean tason 
markkinakokemusta hankerahoituksesta, ja 
asiantuntijat nimittää johtokunta kolmen 
vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia.

rahaston toimitusjohtajasta.
Riippumattomilla asiantuntijoilla on oltava 
asianmukaista korkean tason 
markkinakokemusta hankerahoituksesta ja 
jäsenvaltioiden paikallisten markkinoiden 
erityispiirteiden ja sosiaalipolitiikan 
tuntemusta. Johtokunta nimittää heidät
kolmen vuoden toimikaudeksi, joka 
voidaan uusia.

Or. pl

Tarkistus 260
Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Investointikomitea muodostuu kuudesta 
riippumattomasta asiantuntijasta ja 
ESIR-rahaston toimitusjohtajasta. 
Riippumattomilla asiantuntijoilla on oltava 
asianmukaista korkean tason 
markkinakokemusta hankerahoituksesta, ja 
asiantuntijat nimittää johtokunta kolmen 
vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia.

Investointikomitea muodostuu kuudesta 
riippumattomasta asiantuntijasta ja ESIR-
rahaston toimitusjohtajasta. 
Riippumattomilla asiantuntijoilla on oltava 
asianmukaista korkean tason 
markkinakokemusta hankerahoituksesta, ja 
asiantuntijat nimittää johtokunta kolmen 
vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia. 
Investointikomitean yhdeksi 
riippumattomaksi asiantuntijaksi
nimetään sosiaalipolitiikan erikoistuntija. 
Tämä asiantuntija on vastuussa 
esitettyjen hankkeiden sosiaalisten 
vaikutusten arvioinnista, jotta voidaan 
varmistaa, että rahastosta tukea saavat 
kannattavat EU:n ja yleensäkin 
hyvinvointiyhteiskunnan sosiaalisia 
tavoitteita.

Or. en
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Tarkistus 261
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Investointikomitea muodostuu kuudesta 
riippumattomasta asiantuntijasta ja
ESIR-rahaston toimitusjohtajasta.
Riippumattomilla asiantuntijoilla on 
oltava asianmukaista korkean tason 
markkinakokemusta hankerahoituksesta, ja 
asiantuntijat nimittää johtokunta kolmen 
vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia.

Investointikomitea muodostuu kuudesta 
riippumattomasta asiantuntijasta ja ESIR-
rahaston toimitusjohtajasta.
Riippumattomien asiatuntijoiden on
todistettava asiantuntemuksensa, joka 
liittyy vähintään yhteen viidestä Eurooppa 
2020 -strategian tavoitteesta, ja heillä on
oltava asianmukaista korkean tason 
markkinakokemusta hankerahoituksesta. 
Johtokunta ja investointien parantamista 
edistävä kansalaisyhteiskuntafoorumi 
nimittävät kukin kaksi asiantuntijaa ja 
Euroopan parlamentti ja neuvosto 
nimittävät kukin yhden asiantuntijan
kolmen vuoden toimikaudeksi, joka 
voidaan uusia. Euroopan parlamentti ja 
neuvosto hyväksyvät investointikomitean 
ehdottaman henkilön.

Or. en

Tarkistus 262
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Investointikomitea muodostuu kuudesta 
riippumattomasta asiantuntijasta ja 
ESIR-rahaston toimitusjohtajasta. 
Riippumattomilla asiantuntijoilla on oltava 
asianmukaista korkean tason 
markkinakokemusta hankerahoituksesta, 
ja asiantuntijat nimittää johtokunta kolmen 

Investointikomitea muodostuu kuudesta 
riippumattomasta asiantuntijasta ja ESIR-
rahaston toimitusjohtajasta. 
Riippumattomilla asiantuntijoilla on oltava 
asianmukaista korkean tason kokemusta
hankerahoituksesta, ja asiantuntijat 
nimittää johtokunta kolmen vuoden 
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vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia. toimikaudeksi, joka voidaan uusia. 
Investointikomiteaan nimetään vähintään 
yksi riippumaton asiantuntija, joka on 
sosiaalipolitiikan erikoistuntija. Tämä 
asiantuntija on vastuussa esitettyjen 
hankkeiden sosiaalisten vaikutusten 
arvioinnista, jotta voidaan varmistaa, että 
rahastosta tukea saavat kannattavat EU:n 
ja yleensäkin hyvinvointiyhteiskunnan 
sosiaalisia tavoitteita.

Or. en

Tarkistus 263
Brando Benifei

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Investointikomitea muodostuu kuudesta 
riippumattomasta asiantuntijasta ja 
ESIR-rahaston toimitusjohtajasta. 
Riippumattomilla asiantuntijoilla on oltava 
asianmukaista korkean tason 
markkinakokemusta hankerahoituksesta, ja 
asiantuntijat nimittää johtokunta kolmen 
vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia.

Investointikomitea muodostuu kuudesta 
riippumattomasta asiantuntijasta ja ESIR-
rahaston toimitusjohtajasta. 
Riippumattomilla asiantuntijoilla on oltava 
asianmukaista korkean tason 
markkinakokemusta hankerahoituksesta ja 
makrotaloudesta, ja asiantuntijat nimittää 
johtokunta kolmen vuoden toimikaudeksi, 
joka voidaan uusia.

Or. en

Tarkistus 264
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ivo Vajgl

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Investointikomitea muodostuu kuudesta 
riippumattomasta asiantuntijasta ja
ESIR-rahaston toimitusjohtajasta.

Investointikomitea muodostuu kuudesta 
riippumattomasta asiantuntijasta ja ESIR-
rahaston toimitusjohtajasta.
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Riippumattomilla asiantuntijoilla on oltava 
asianmukaista korkean tason 
markkinakokemusta hankerahoituksesta, ja 
asiantuntijat nimittää johtokunta kolmen
vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia.

Riippumattomilla asiantuntijoilla on oltava 
asianmukaista korkean tason 
markkinakokemusta hankerahoituksesta ja 
heidän on pystyttävä tunnistamaan ne 
hankkeet, joilla todennäköisimmin 
voidaan ratkaista suuria sosiaalisia ja
taloudellisia ongelmia. Johtokunta 
nimittää asiantuntijat yhden vuoden 
toimikaudeksi, joka voidaan uusia.

Or. es

Perustelu

Asiantuntijoiden tietämykseen ja asiantuntemukseen pitäisi kuulua kyky tunnistaa, mitkä 
hankkeet auttavat tehokkaimmin EU:ta vaivaavien sosioekonomisten ongelmien 
ratkaisemisessa. Lisäksi asiantuntijoiden toimikausi on yksi vuosi. Toimikausi voidaan uusia.

Tarkistus 265
Paloma López Bermejo

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Investointikomitea muodostuu kuudesta 
riippumattomasta asiantuntijasta ja 
ESIR-rahaston toimitusjohtajasta. 
Riippumattomilla asiantuntijoilla on oltava 
asianmukaista korkean tason 
markkinakokemusta hankerahoituksesta, ja 
asiantuntijat nimittää johtokunta kolmen 
vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia.

Investointikomitea muodostuu kuudesta 
riippumattomasta asiantuntijasta ja ESIR-
rahaston toimitusjohtajasta. 
Riippumattomilla asiantuntijoilla on oltava 
asianmukaista korkean tason 
markkinakokemusta hankerahoituksesta, 
elinkeinoelämän kehityksestä sekä 
koheesio- ja työllisyyspolitiikasta, ja 
asiantuntijat nimittää johtokunta kolmen 
vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia.

Or. en
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Tarkistus 266
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Investointikomitea muodostuu kuudesta 
riippumattomasta asiantuntijasta ja 
ESIR-rahaston toimitusjohtajasta. 
Riippumattomilla asiantuntijoilla on oltava 
asianmukaista korkean tason 
markkinakokemusta hankerahoituksesta, ja 
asiantuntijat nimittää johtokunta kolmen 
vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia.

Investointikomitea muodostuu kuudesta 
asiantuntijasta, jotka on valittu 
avoimuuden, riippumattomuuden, 
pätevyyden ja demokratian periaatteiden 
mukaisesti, ja ESIR-rahaston 
toimitusjohtajasta. Riippumattomilla 
asiantuntijoilla on oltava asianmukaista 
korkean tason markkinakokemusta 
hankerahoituksesta, ja asiantuntijat 
nimittää johtokunta kolmen vuoden 
toimikaudeksi, joka voidaan uusia.
Investointikomitean riippumattomaksi 
asiantuntijaksi nimetään myös 
sosiaalipolitiikan erikoistuntija. Tämä 
asiantuntija on vastuussa esitettyjen 
hankkeiden sosiaalisten vaikutusten 
arvioinnista, jotta voidaan varmistaa, että 
rahoitetuilla hankkeilla tuetaan EU:n 
tavoitteita.

Or. it

Tarkistus 267
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 5 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kaikkien asiantuntijoiden on esitettävä
todisteet siitä, ettei heillä ole eturistiriitaa 
investointitoimien osalta.

Or. en
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Tarkistus 268
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 5 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Investointikomitean yhdeksi 
riippumattomaksi asiantuntijaksi 
nimetään työllisyys- ja sosiaaliasioiden 
erikoistuntija. Tämä asiantuntija on 
vastuussa esitettyjen hankkeiden 
työllisyys- ja sosiaalivaikutusten 
arvioinnista, jotta voidaan varmistaa, että 
rahastosta tukea saavat kannattavat EU:n 
ja yleensäkin hyvinvointiyhteiskunnan 
sosiaalisia tavoitteita.

Or. en

Tarkistus 269
Paloma López Bermejo

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 5 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Investointikomitean päätökset tehdään 
yksinkertaisella enemmistöllä.

Investointikomitean päätökset tehdään 
yksimielisesti.

Or. en
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Tarkistus 270
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 5 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Investointikomitean on luotava 
kumppanuussuhde toimivaltaisten 
kansallisten, alueellisten ja paikallisten 
viranomaisten, talouselämän osapuolten 
ja työmarkkinaosapuolten sekä 
asianomaisten kansalaisyhteiskuntaa 
edustavien elinten kanssa. Nämä 
kumppanit on otettava mukaan 
tarkastelemaan toimia ja hyväksymään 
toimet, joille myönnetään EU:n takuun 
muodossa annettavaa tukea.

Or. en

Tarkistus 271
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Investointien parantamista edistävä 
kansalaisyhteiskuntafoorumi  

ESIR-sopimuksessa on määrättävä, että 
ESIR-rahastossa on rahoituksen 
parantamista edistävä 
kansalaisyhteiskuntafoorumi, joka vastaa 
rahaston rahoitus- tai sijoitustoiminnan 
valvonnasta. 
Kansalaisyhteiskuntafoorumin rakenne 
noudattaa investointikomitean rakennetta. 
Foorumin jäseniä ehdotetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle ja heidät 
hyväksytään äänestyksen jälkeen. 
Kansalaisyhteiskuntafoorumi voi käyttää 
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veto-oikeuttaan toimiin, jos sillä on 
perusteltuja epäilyjä 5 artiklan 
vaatimusten ja rajoitusten täyttymisestä 
tai jos se epäilee, että johtokunnan tai 
investointikomitean jäsenellä on 
eturistiriita.

Or. en

Perustelu

Johtokunnan jäsenillä on omia etuja ajaa tiettyjä toimia joko alueellisten, alakohtaisten tai 
muiden syiden vuoksi. Valvontaelin on tästä syystä välttämätön.

Tarkistus 272
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Avoimuuslauseke

Kaikki ESIR-rahaston johtokunnan, 
investointikomitean tai 
kansalaisyhteiskuntafoorumin jäsenille 
maksetut korvaukset ja edut samoin kuin 
ESIR-rahaston johtotason henkilöille 
maksetut korvaukset ja edut ilmoitetaan 
täysimääräisesti neljännesvuosittaisissa 
raporteissa. Sukupuolijakauman 
tasapainottamisesta on annettava selvitys 
neljännesvuosittaisissa raporteissa.

Or. en
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Tarkistus 273
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Tasa-arvolauseke

Julkisesti noteerattujen yhtiöiden 
toimivaan johtoon kuulumattomien 
johtokunnan jäsenten 
sukupuolijakauman tasapainottamisesta 
ja siihen liittyvistä toimenpiteistä 
(2012/0299/COD) annettavaa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviä 
XXXX sovelletaan ESIR-rahaston elinten 
nimitys-, valinta- ja 
rekrytointimenettelyihin.

Or. en

Perustelu

Sukupuolijakauman tasapainottamista koskeva direktiivi on myös merkityksellinen ESIR-
rahaston johtokunnalle, koska sukupuolijakauman tasapainottamisella on myönteinen 
vaikutus investointirakenteeseen.

Tarkistus 274
Jérôme Lavrilleux

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. EU:n takuu myönnetään 3 artiklan 
5 kohdassa tarkoitetun investointikomitean 
hyväksymiä EIP:n rahoitus- ja 
investointitoimia varten ja sellaista EIR:lle 
annettavaa rahoitusta varten, joka on 
tarkoitettu 7 artiklan 2 kohdan mukaisten 
EIP:n rahoitus- ja investointitoimien 
toteuttamiseen. Kyseisten toimien on 

2. EU:n takuu myönnetään 3 artiklan 
5 kohdassa tarkoitetun investointikomitean 
hyväksymiä EIP:n rahoitus- ja 
investointitoimia varten ja sellaista EIR:lle 
annettavaa rahoitusta varten, joka on 
tarkoitettu 7 artiklan 2 kohdan mukaisten 
EIP:n rahoitus- ja investointitoimien 
toteuttamiseen. Kyseisten toimien on 
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oltava unionin politiikan mukaisia, ja niillä 
on tuettava jotakin seuraavassa mainituista 
yleisistä tavoitteista:

oltava unionin politiikan mukaisia ja niillä 
on pyrittävä varmistamaan kestävyys ja 
tuettava yhtä seuraavassa mainituista 
yleisistä tavoitteista:

Or. fr

Tarkistus 275
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. EU:n takuu myönnetään 3 artiklan 
5 kohdassa tarkoitetun investointikomitean 
hyväksymiä EIP:n rahoitus- ja 
investointitoimia varten ja sellaista EIR:lle 
annettavaa rahoitusta varten, joka on 
tarkoitettu 7 artiklan 2 kohdan mukaisten 
EIP:n rahoitus- ja investointitoimien 
toteuttamiseen. Kyseisten toimien on 
oltava unionin politiikan mukaisia, ja niillä 
on tuettava jotakin seuraavassa mainituista 
yleisistä tavoitteista:

2. EU:n takuu myönnetään 3 artiklan 
5 kohdassa tarkoitetun investointikomitean 
hyväksymiä EIP:n rahoitus- ja 
investointitoimia varten ja sellaista EIR:lle 
annettavaa rahoitusta varten, joka on 
tarkoitettu 7 artiklan 2 kohdan mukaisten 
EIP:n rahoitus- ja investointitoimien 
toteuttamiseen. Kaikkien kyseisten toimien 
on oltava unionin politiikan mukaisia, ja 
niillä on tuettava yhtä Eurooppa 2020 
-strategian tavoitetta ja vähintään yhtä
seuraavassa mainituista yleisistä 
tavoitteista:

Or. en

Tarkistus 276
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. EU:n takuu myönnetään 3 artiklan 
5 kohdassa tarkoitetun investointikomitean 
hyväksymiä EIP:n rahoitus- ja 

2. EU:n takuu myönnetään 3 artiklan 
5 kohdassa tarkoitetun investointikomitean 
hyväksymiä EIP:n rahoitus- ja 
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investointitoimia varten ja sellaista EIR:lle 
annettavaa rahoitusta varten, joka on 
tarkoitettu 7 artiklan 2 kohdan mukaisten 
EIP:n rahoitus- ja investointitoimien 
toteuttamiseen. Kyseisten toimien on 
oltava unionin politiikan mukaisia, ja niillä 
on tuettava jotakin seuraavassa mainituista 
yleisistä tavoitteista:

investointitoimia varten ja sellaista EIR:lle 
annettavaa rahoitusta varten, joka on 
tarkoitettu 7 artiklan 2 kohdan mukaisten 
EIP:n rahoitus- ja investointitoimien 
toteuttamiseen. Kyseisten toimien on 
oltava unionin politiikan mukaisia, ja niillä 
on myötävaikutettava Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteiden saavuttamiseen ja
tuettava jotakin seuraavassa mainituista 
yleisistä tavoitteista:

Or. en

Tarkistus 277
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. EU:n takuu myönnetään 3 artiklan 
5 kohdassa tarkoitetun investointikomitean 
hyväksymiä EIP:n rahoitus- ja 
investointitoimia varten ja sellaista EIR:lle 
annettavaa rahoitusta varten, joka on 
tarkoitettu 7 artiklan 2 kohdan mukaisten 
EIP:n rahoitus- ja investointitoimien 
toteuttamiseen. Kyseisten toimien on 
oltava unionin politiikan mukaisia, ja niillä 
on tuettava jotakin seuraavassa mainituista 
yleisistä tavoitteista:

2. EU:n takuu myönnetään 3 artiklan 
5 kohdassa tarkoitetun investointikomitean 
hyväksymiä EIP:n rahoitus- ja 
investointitoimia varten ja sellaista EIR:lle 
annettavaa rahoitusta varten, joka on 
tarkoitettu 7 artiklan 2 kohdan mukaisten 
EIP:n rahoitus- ja investointitoimien 
toteuttamiseen. Kyseisten toimien on 
oltava unionin politiikan ja etenkin EU:n 
sosiaalipolitiikan prioriteettien sekä 
sosiaalisten edellytysten ja 
yhdenvertaisuutta koskevien edellytysten 
sisällyttämisen tavoitteiden mukaisia, ja 
niillä on tuettava jotakin seuraavassa 
mainituista yleisistä tavoitteista:

Or. en
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Tarkistus 278
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. EU:n takuu myönnetään 3 artiklan 
5 kohdassa tarkoitetun investointikomitean 
hyväksymiä EIP:n rahoitus- ja 
investointitoimia varten ja sellaista EIR:lle 
annettavaa rahoitusta varten, joka on 
tarkoitettu 7 artiklan 2 kohdan mukaisten 
EIP:n rahoitus- ja investointitoimien 
toteuttamiseen. Kyseisten toimien on 
oltava unionin politiikan mukaisia, ja niillä 
on tuettava jotakin seuraavassa mainituista 
yleisistä tavoitteista:

2. EU:n takuu myönnetään 3 artiklan 
5 kohdassa tarkoitetun investointikomitean 
hyväksymiä EIP:n rahoitus- ja 
investointitoimia varten ja sellaista EIR:lle 
annettavaa rahoitusta varten, joka on 
tarkoitettu 7 artiklan 2 kohdan mukaisten 
EIP:n rahoitus- ja investointitoimien 
toteuttamiseen. Kyseisten toimien on 
oltava unionin politiikan mukaisia, ja niillä 
on myötävaikutettava Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteiden saavuttamiseen ja
tuettava jotakin seuraavassa mainituista 
yleisistä tavoitteista:

Or. en

Tarkistus 279
Danuta Jazłowiecka

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. EU:n takuu myönnetään 3 artiklan 
5 kohdassa tarkoitetun investointikomitean 
hyväksymiä EIP:n rahoitus- ja 
investointitoimia varten ja sellaista EIR:lle 
annettavaa rahoitusta varten, joka on 
tarkoitettu 7 artiklan 2 kohdan mukaisten 
EIP:n rahoitus- ja investointitoimien 
toteuttamiseen. Kyseisten toimien on 
oltava unionin politiikan mukaisia, ja niillä 
on tuettava jotakin seuraavassa mainituista 
yleisistä tavoitteista:

2. EU:n takuu myönnetään 3 artiklan 
5 kohdassa tarkoitetun investointikomitean 
hyväksymiä EIP:n rahoitus- ja 
investointitoimia varten ja sellaista EIR:lle 
annettavaa rahoitusta varten, joka on 
tarkoitettu 7 artiklan 2 kohdan mukaisten 
EIP:n rahoitus- ja investointitoimien 
toteuttamiseen. Kyseisten toimien on 
oltava unionin politiikan mukaisia, ja niillä 
on myötävaikutettava Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteiden saavuttamiseen ja
tuettava jotakin seuraavassa mainituista 
yleisistä tavoitteista:

Or. en
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Tarkistus 280
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. EU:n takuu myönnetään 3 artiklan 
5 kohdassa tarkoitetun investointikomitean 
hyväksymiä EIP:n rahoitus- ja 
investointitoimia varten ja sellaista EIR:lle 
annettavaa rahoitusta varten, joka on 
tarkoitettu 7 artiklan 2 kohdan mukaisten 
EIP:n rahoitus- ja investointitoimien 
toteuttamiseen. Kyseisten toimien on 
oltava unionin politiikan mukaisia, ja niillä 
on tuettava jotakin seuraavassa mainituista 
yleisistä tavoitteista:

2. EU:n takuu myönnetään 3 artiklan 
5 kohdassa tarkoitetun investointikomitean 
hyväksymiä EIP:n rahoitus- ja 
investointitoimia varten ja sellaista EIR:lle 
annettavaa rahoitusta varten, joka on 
tarkoitettu 7 artiklan 2 kohdan mukaisten 
EIP:n rahoitus- ja investointitoimien 
toteuttamiseen. Kyseisten toimien on 
oltava unionin politiikan mukaisia –
työttömyysasteen laskemista on käytettävä 
keskeisenä perusteena hankkeita 
valittaessa – ja niillä on tuettava jotakin 
seuraavassa mainituista yleisistä 
tavoitteista:

Or. es

Tarkistus 281
Siôn Simon

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. EU:n takuu myönnetään 3 artiklan 
5 kohdassa tarkoitetun investointikomitean 
hyväksymiä EIP:n rahoitus- ja 
investointitoimia varten ja sellaista EIR:lle 
annettavaa rahoitusta varten, joka on 
tarkoitettu 7 artiklan 2 kohdan mukaisten 
EIP:n rahoitus- ja investointitoimien 
toteuttamiseen. Kyseisten toimien on 
oltava unionin politiikan mukaisia, ja niillä 
on tuettava jotakin seuraavassa mainituista 
yleisistä tavoitteista:

2. EU:n takuu myönnetään 3 artiklan 5 
kohdassa tarkoitetun investointikomitean 
hyväksymiä EIP:n rahoitus- ja 
investointitoimia varten ja sellaista EIR:lle 
annettavaa rahoitusta varten, joka on 
tarkoitettu 7 artiklan 2 kohdan mukaisten 
EIP:n rahoitus- ja investointitoimien 
toteuttamiseen. Kyseisten toimien on 
oltava unionin politiikan mukaisia, ja niillä 
on myötävaikutettava Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteiden saavuttamiseen ja
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tuettava jotakin seuraavassa mainituista 
yleisistä tavoitteista:

Or. en

Tarkistus 282
Ivan Jakovčić

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) infrastruktuurin kehittäminen, myös 
liikenteen alalla ja erityisesti teollisissa 
keskuksissa; energia, etenkin 
energiaverkkojen yhteenliittäminen; ja 
digitaalinen infrastruktuuri; 

a) infrastruktuurin kehittäminen, myös 
liikenteen alalla ja erityisesti teollisissa 
keskuksissa ja matkailukeskuksissa; 
energia, etenkin energiaverkkojen 
yhteenliittäminen; ja digitaalinen 
infrastruktuuri; 

Or. hr

Tarkistus 283
Csaba Sógor

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) infrastruktuurin kehittäminen, myös 
liikenteen alalla ja erityisesti teollisissa 
keskuksissa; energia, etenkin 
energiaverkkojen yhteenliittäminen; ja 
digitaalinen infrastruktuuri;

a) infrastruktuurin kehittäminen, myös 
liikenteen alalla; energia, etenkin 
energiaverkkojen yhteenliittäminen; ja 
digitaalinen infrastruktuuri;

Or. en
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Tarkistus 284
Anne Sander

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) infrastruktuurin kehittäminen, myös 
liikenteen alalla ja erityisesti teollisissa 
keskuksissa; energia, etenkin 
energiaverkkojen yhteenliittäminen; ja 
digitaalinen infrastruktuuri;

a) infrastruktuurin kehittäminen, myös 
liikenteen alalla ja erityisesti teollisissa 
keskuksissa; energia, etenkin 
energiaverkkojen yhteenliittäminen; ja 
digitaalinen infrastruktuuri; erityistä 
huomiota on kiinnitettävä rajat ylittäviin 
hankkeisiin;

Or. fr

Tarkistus 285
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) investoinnit koulutukseen, terveyteen, 
tutkimukseen ja kehittämiseen, tieto- ja 
viestintätekniikkaan sekä innovointiin;

b) investoinnit sosiaalipoliittisiin toimiin, 
kuten sosiaaliturvaan, sosiaalipalveluihin, 
yhteisötaloutta ja solidaarista taloutta 
koskevaan koulutukseen varhaisesta iästä 
lähtien, sekä ammatilliseen koulutukseen, 
terveyteen, tutkimukseen ja kehittämiseen, 
tieto- ja viestintätekniikkaan sekä 
innovointiin;

Or. en
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Tarkistus 286
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) investoinnit koulutukseen, terveyteen, 
tutkimukseen ja kehittämiseen, tieto- ja 
viestintätekniikkaan sekä innovointiin;

b) investoinnit koulutukseen, terveyteen, 
tutkimukseen ja kehittämiseen, tieto- ja 
viestintätekniikkaan, innovointiin, 
sosiaalipalveluihin, yhteisötalouteen ja 
yhteiskunnallisiin yrityksiin;

Or. en

Tarkistus 287
Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) investoinnit koulutukseen, terveyteen, 
tutkimukseen ja kehittämiseen, tieto- ja 
viestintätekniikkaan sekä innovointiin;

b) investoinnit sosiaalialaan, kuten 
sosiaaliturvaan, sosiaali- ja 
hoitopalveluihin ja yhteisötalouteen, sekä
koulutukseen, terveyteen, tutkimukseen ja 
kehittämiseen, tieto- ja viestintätekniikkaan 
sekä innovointiin;

Or. en

Tarkistus 288
Siôn Simon

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) investoinnit koulutukseen, terveyteen, 
tutkimukseen ja kehittämiseen, tieto- ja 

b) investoinnit koulutukseen,
sosiaalipalveluihin ja pitkän aikavälin 
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viestintätekniikkaan sekä innovointiin; hoitopalveluihin, terveyteen, tutkimukseen 
ja kehittämiseen, tieto- ja 
viestintätekniikkaan sekä innovointiin;

Or. en

Tarkistus 289
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) ympäristöön, luonnonvaroihin, 
kaupunkikehitykseen ja sosiaalialoihin 
liittyvät infrastruktuurihankkeet;

d) ympäristöön, luonnonvaroihin, 
kaupunkikehitykseen, sosiaalialoihin ja 
julkisiin palveluihin liittyvät 
infrastruktuurihankkeet;

Or. en

Tarkistus 290
Siôn Simon

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) ympäristöön, luonnonvaroihin, 
kaupunkikehitykseen ja sosiaalialoihin
liittyvät infrastruktuurihankkeet;

d) ympäristöön, luonnonvaroihin, 
kaupunkikehitykseen ja 
yhteisötalousaloihin liittyvät 
infrastruktuurihankkeet;

Or. en
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Tarkistus 291
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille 
yrityksille suunnattu rahoitustuki, joka 
kattaa myös riskirahoituksen 
käyttöpääomaa varten.

e) 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille 
pienille ja keskisuurille yrityksille ja 
mikroyrityksille 3 000 työntekijän 
yritysten lisäksi sekä innovatiivisille 
uusyrityksille ja korkean riskin hankkeille 
suunnattu rahoitustuki, joka kattaa myös 
riskirahoituksen käyttöpääomaa varten.

Or. it

Tarkistus 292
Siôn Simon

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille 
yrityksille suunnattu rahoitustuki, joka 
kattaa myös riskirahoituksen 
käyttöpääomaa varten.

e) 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille 
yrityksille suunnattu rahoitustuki, joka 
kattaa myös riskirahoituksen 
käyttöpääomaa varten; 1 artiklassa 
tarkoitettujen yritysten osalta 
20 prosenttia olisi korvamerkittävä 
yhteiskunnallisille yrityksille, jotka 
keskittyvät sosiaalista osallisuutta ja 
toimintaa koskeviin hankkeisiin; 

Or. en
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Tarkistus 293
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) investoinnit aloihin, joilla on suuri 
työllistämispotentiaali, painotuksen 
ollessa pitkäaikaisissa ja kestävissä 
vaikutuksissa, sosiaali-, terveydenhoito- ja 
hoiva-ala sekä yhteisötalous ja 
solidaarinen talous mukaan lukien.

Or. en

Tarkistus 294
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) investoinnit aloihin, joilla on suuri 
työllistämispotentiaali, painotuksen 
ollessa pitkäaikaisissa ja kestävissä 
vaikutuksissa, sosiaali-, terveydenhoito- ja 
hoiva-ala sekä yhteisötalous mukaan 
lukien.

Or. en
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Tarkistus 295
Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) investoinnit aloihin, joilla on suuri 
työllistämispotentiaali, painotuksen 
ollessa pitkäaikaisissa ja kestävissä 
vaikutuksissa, sosiaali-, terveydenhoito- ja
hoiva-ala sekä yhteisötalous mukaan 
lukien.

Or. en

Tarkistus 296
Marek Plura, Krzysztof Hetman

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) investoinnit, joiden sosiaalinen ja 
taloudellinen hyöty on suuri ja joilla 
tuetaan pitkän aikavälin kasvua ja 
työpaikkojen luomista;

Or. en

Tarkistus 297
Agnes Jongerius

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) työllistävän elpymisen edistäminen 
investoimalla hankkeisiin, joilla on 
mahdollisimman suuri vaikutus 
kunnollisten työpaikkojen luomiseen.
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Or. fr

Tarkistus 298
Maria João Rodrigues

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – e b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e b) laadukkaiden työpaikkojen luomisen 
sekä taloudellisen, sosiaalisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden kannalta 
mahdollisimman myönteisen vaikutuksen 
varmistaminen. 

Or. en

Tarkistus 299
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kunkin toimen avulla on tuettava ainakin 
yhtä Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteista:

1. Työllisyysasteen lisääminen siten, että 
saavutetaan tavoite, jossa 75 prosenttia 
20–64-vuotiaista on työssä 

2. Tutkimukseen ja kehittämiseen / 
innovointiin kohdistuvien investointien 
lisääminen siten, että saavutetaan tavoite, 
jossa kolme prosenttia EU:n BKT:stä 
(julkinen ja yksityinen yhdistettynä) 
investoidaan tutkimukseen ja 
kehittämiseen / innovointiin 

3. Ilmastonmuutospolitiikan / 
energiapolitiikan parantuminen siten, että 
saavutetaan tavoite, jossa 
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kasvihuonekaasupäästöjen määrä on 
20 prosenttia (tai jopa 30 prosenttia, jos 
olosuhteet ovat suotuisat) pienempi kuin 
1990-luvulla ja jossa 20 prosenttia 
energiasta on peräisin uusiutuvista 
energialähteistä ja energiatehokkuus 
lisääntyy 20 prosentilla

4. Koulutuksen saamista ja opintojen 
jatkamista koskevien mahdollisuuksien 
parantaminen vähentämällä 
koulunkäynnin keskeyttäneiden määrä 
alle kymmeneen prosenttiin siten, että 
vähintään 40 prosentilla 30–34-vuotiaista 
on korkea-asteen koulutus 

5. Köyhyyden/syrjäytymisen 
vähentäminen siten, että saavutetaan 
tavoite, jossa sellaisia ihmisiä, jotka ovat 
köyhyys- ja syrjäytymisvaarassa on 
vähintään 20 miljoonaa nykyistä 
vähemmän;

Or. en

Tarkistus 300
Paloma López Bermejo

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lisäksi EU:n takuu myönnetään EIP:n 
kautta sellaisten erityisten
investointijärjestelyjen ja kansallisten 
kehityspankkien tukemista varten, jotka 
investoivat tämän asetuksen vaatimukset 
täyttäviin toimiin. Tällaisessa tapauksessa 
johtokunta määrittää tukikelpoisia 
investointijärjestelyjä koskevat 
toimintaperiaatteet.

Lisäksi EU:n takuu myönnetään EIP:n 
kautta sellaisten erityisten 
investointijärjestelyjen ja kansallisten 
kehityspankkien tukemista varten, jotka 
investoivat tämän asetuksen vaatimukset 
täyttäviin toimiin. Tällaisessa tapauksessa 
johtokunta määrittää tukikelpoisia 
investointijärjestelyjä koskevat 
toimintaperiaatteet. Investointikomitean 
vastuulla on varmistaa, että EU:n takuun 
piirissä toteutettavilla hankkeilla 
edistetään yleisesti EU:n sosiaalista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta.
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Or. en

Tarkistus 301
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Lisäksi ESIR-rahasto pyytää kaikista 
toimista niiden työllistämispotentiaalia 
koskevan ennusteen. 
Työllistämispotentiaalia vailla olevista 
toimista on esitettävä todisteita, että niillä 
edistetään vähintään kahta viidestä 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteista;

Or. en

Tarkistus 302
Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Ohjatakseen ESIR-rahastosta tuettavissa 
olevien hankkeiden valintaa johtokunta 
sisällyttää sosiaalisia ja yhdenvertaisuutta 
koskevia edellytyksiä strategisiin 
suuntaviivoihin, varojen jakostrategiaa 
koskeviin suuntaviivoihin sekä 
toimintapolitiikkaan ja -menettelyihin, 
myös investointitoimiin.

Or. en
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Tarkistus 303
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Ohjatakseen ESIR-rahastosta tuettavissa 
olevien hankkeiden valintaa johtokunta 
sisällyttää huolehtimisen työllisyys- ja 
sosiaalipoliittisista vaikutuksista 
strategisiin suuntaviivoihin, varojen 
jakostrategiaa koskeviin suuntaviivoihin 
sekä toimintapolitiikkaan ja 
-menettelyihin, myös investointitoimiin.

Or. en

Tarkistus 304
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 2 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

EU:n takuuta ei myönnetä seuraavien 
toimien tukemiseen:

a) ydinvoimalaitosten käytöstäipoisto tai 
rakentaminen

b) fossiilisten polttoaineiden 
hyödyntäminen ja jalostus

c) lentokenttäinfrastruktuuri

d) työpaikkojen siirtymiseen tai 
häviämiseen johtavat hankkeet;

EU:n takuusta annettavalla tuella ei saa 
korvata yksityistä markkinarahoitusta ja 
jäsenvaltioiden julkisia menoja 
ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettuihin tavoitteisiin.
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Or. en

Tarkistus 305
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 2 c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Edellä mainittujen investointikriteereiden 
täyttämistä koskeva todistustaakka on 
investointikomitealla, joka on velvollinen 
vastaamaan julkisesti EU:n takuun 
käytön edellytyksiä koskeviin 
vaatimuksiin.

Or. en

Tarkistus 306
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 2 d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Ohjatakseen ESIR-rahastosta tuettavissa 
olevien hankkeiden valintaa johtokunta 
sisällyttää sosiaalisia ja yhdenvertaisuutta 
koskevia edellytyksiä strategisiin 
suuntaviivoihin, varojen jakostrategiaa 
koskeviin suuntaviivoihin sekä 
toimintapolitiikkaan ja -menettelyihin, 
myös investointitoimiin.

Or. en
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Tarkistus 307
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. EIP veloittaa perussääntönsä 
17 artiklan mukaisesti rahoitustoimien 
edunsaajilta maksuja kattaakseen ESIR-
rahastoon liittyvät kustannuksensa.
Unionin talousarviosta ei kateta mitään 
sellaisia EIP:n hallintomenoja tai muita 
palkkioita, jotka liittyvät sen tämän
asetuksen mukaisesti toteuttamiin rahoitus-
ja investointitoimiin, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta toisen ja kolmannen 
alakohdan soveltamista.

3. Unionin talousarviosta ei kateta mitään 
sellaisia EIP:n hallintomenoja tai muita 
palkkioita, jotka liittyvät sen tämän 
asetuksen mukaisesti toteuttamiin rahoitus-
ja investointitoimiin.

Or. it

Tarkistus 308
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellyttäen, että kaikki kyseeseen 
tulevat tukikelpoisuuskriteerit täyttyvät, 
jäsenvaltiot voivat käyttää Euroopan 
rakenne- ja investointirahastoja 
osallistuakseen sellaisten tukikelpoisten 
hankkeiden rahoittamiseen, joihin EIP 
investoi EU:n takuun tuella.

Poistetaan.

Or. it
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Tarkistus 309
Csaba Sógor

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellyttäen, että kaikki kyseeseen 
tulevat tukikelpoisuuskriteerit täyttyvät, 
jäsenvaltiot voivat käyttää Euroopan 
rakenne- ja investointirahastoja 
osallistuakseen sellaisten tukikelpoisten 
hankkeiden rahoittamiseen, joihin EIP 
investoi EU:n takuun tuella.

4. Edellyttäen, että kaikki kyseeseen 
tulevat tukikelpoisuuskriteerit täyttyvät, 
myös valtiontukisäännöt ja 
enimmäisrahoitus, jäsenvaltiot voivat 
käyttää Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoja osallistuakseen 
sellaisten tukikelpoisten hankkeiden 
rahoittamiseen, joihin EIP investoi EU:n 
takuun tuella.

Or. en

Tarkistus 310
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellyttäen, että kaikki kyseeseen 
tulevat tukikelpoisuuskriteerit täyttyvät, 
jäsenvaltiot voivat käyttää Euroopan 
rakenne- ja investointirahastoja 
osallistuakseen sellaisten tukikelpoisten 
hankkeiden rahoittamiseen, joihin EIP 
investoi EU:n takuun tuella.

4. Edellyttäen, että kaikki kyseeseen 
tulevat tukikelpoisuuskriteerit täyttyvät, 
jäsenvaltiot voivat käyttää Euroopan 
rakenne- ja investointirahastoja 
osallistuakseen sellaisten tukikelpoisten 
hankkeiden rahoittamiseen, joihin EIP 
investoi EU:n takuun tuella. Toimea 
voidaan tukea EU:n takuusta ja muista 
unionin välineistä edellyttäen, että 
menoerälle ei anneta tukea useammasta 
kuin yhdestä lähteestä;

Or. en



PE551.867v01-00 60/85 AM\1053204FI.doc

FI

Tarkistus 311
Ulrike Trebesius

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellyttäen, että kaikki kyseeseen 
tulevat tukikelpoisuuskriteerit täyttyvät, 
jäsenvaltiot voivat käyttää Euroopan 
rakenne- ja investointirahastoja 
osallistuakseen sellaisten tukikelpoisten 
hankkeiden rahoittamiseen, joihin EIP 
investoi EU:n takuun tuella.

4. Edellyttäen, että kaikki kyseeseen 
tulevat tukikelpoisuuskriteerit täyttyvät, 
jäsenvaltiot voivat käyttää Euroopan 
rakenne- ja investointirahastoja 
osallistuakseen sellaisten tukikelpoisten 
hankkeiden rahoittamiseen, joihin EIP 
investoi EU:n takuun tuella. ESIR-
rahastoa ei voida käyttää Euroopan 
rakenne- ja investointirahastoista tukea 
saavien hankkeiden yhteisrahoittamiseen.

Or. en

Tarkistus 312
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio hallinnoi takuurahastoon 
2 kohdan mukaisesti maksettuja varoja 
suoraan, ja kyseiset varat sijoitetaan 
moitteettoman varainhoidon periaatetta ja 
asianmukaisia vakavaraisuussääntöjä 
noudattaen.

4. Komissio hallinnoi takuurahastoon 
2 kohdan mukaisesti maksettuja varoja 
suoraan, mikä edellyttää Euroopan 
parlamentin sitovaa ennakkopäätöstä, ja 
kyseiset varat sijoitetaan moitteettoman 
varainhoidon periaatetta ja asianmukaisia 
vakavaraisuussääntöjä noudattaen.

Or. it
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Tarkistus 313
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 
17 artiklan mukaisesti sellaisia 
delegoituja säädöksiä, joilla mukautetaan 
5 kohdassa säädettyä tavoitesummaa 
enintään 10 prosentilla vastaamaan 
paremmin mahdollista riskiä siitä, että 
EU:n takuuseen vedotaan.

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 314
Ivan Jakovčić

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio ja EIP edistävät 
jäsenvaltioiden tuella nykyisistä ja 
mahdollisista tulevista 
investointihankkeista muodostuvan 
läpinäkyvän jatkumon luomista unionissa. 
Hankejatkumolla ei rajoiteta 3 artiklan 
5 kohdan mukaisesti tuettaviksi valittavia 
lopullisia hankkeita.

1. Komissio ja EIP edistävät 
jäsenvaltioiden sekä alue- ja 
paikallisviranomaisten tuella nykyisistä ja 
mahdollisista tulevista 
investointihankkeista muodostuvan 
läpinäkyvän jatkumon luomista unionissa. 
Hankejatkumolla ei rajoiteta 3 artiklan 
5 kohdan mukaisesti tuettaviksi valittavia 
lopullisia hankkeita.

Or. hr
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Tarkistus 315
Csaba Sógor

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio ja EIP edistävät 
jäsenvaltioiden tuella nykyisistä ja 
mahdollisista tulevista 
investointihankkeista muodostuvan 
läpinäkyvän jatkumon luomista unionissa. 
Hankejatkumolla ei rajoiteta 3 artiklan 
5 kohdan mukaisesti tuettaviksi valittavia 
lopullisia hankkeita.

1. Komissio ja EIP edistävät 
jäsenvaltioiden esittämien ehdotusten 
pohjalta nykyisistä ja mahdollisista 
tulevista investointihankkeista 
muodostuvan läpinäkyvän jatkumon 
luomista unionissa. Hankejatkumolla ei 
rajoiteta 3 artiklan 5 kohdan mukaisesti 
tuettaviksi valittavia lopullisia hankkeita.

Or. en

Tarkistus 316
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio ja EIP edistävät
jäsenvaltioiden tuella nykyisistä ja 
mahdollisista tulevista 
investointihankkeista muodostuvan 
läpinäkyvän jatkumon luomista unionissa. 
Hankejatkumolla ei rajoiteta 3 artiklan 
5 kohdan mukaisesti tuettaviksi valittavia 
lopullisia hankkeita.

1. Euroopan parlamentin ja neuvoston 
toimeksiannon perusteella johtokunta 
edistää nykyisistä ja mahdollisista tulevista 
investointihankkeista muodostuvan täysin 
läpinäkyvän jatkumon luomista unionissa.
Jokainen johtokunnan jäsen ja siihen 
liittyvän parempia investointeja ajava 
kansalaisyhteiskuntafoorumi voi ehdottaa 
hankkeita ja toimia jatkumoon.
Hankejatkumolla ei rajoiteta 3 artiklan 
5 kohdan mukaisesti tuettaviksi valittavia 
lopullisia hankkeita.

Or. en
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Tarkistus 317
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio ja EIP edistävät 
jäsenvaltioiden tuella nykyisistä ja 
mahdollisista tulevista 
investointihankkeista muodostuvan 
läpinäkyvän jatkumon luomista unionissa. 
Hankejatkumolla ei rajoiteta 3 artiklan 
5 kohdan mukaisesti tuettaviksi valittavia 
lopullisia hankkeita.

1. Komissio ja EIP edistävät 
jäsenvaltioiden ja Euroopan parlamentin
tuella nykyisistä ja mahdollisista tulevista 
investointihankkeista muodostuvan 
läpinäkyvän jatkumon luomista unionissa. 
Hankejatkumolla ei rajoiteta 3 artiklan 
5 kohdan mukaisesti tuettaviksi valittavia 
lopullisia hankkeita.

Or. it

Tarkistus 318
Paloma López Bermejo

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio ja EIP edistävät 
jäsenvaltioiden tuella nykyisistä ja 
mahdollisista tulevista 
investointihankkeista muodostuvan 
läpinäkyvän jatkumon luomista unionissa. 
Hankejatkumolla ei rajoiteta 3 artiklan 
5 kohdan mukaisesti tuettaviksi valittavia 
lopullisia hankkeita.

1. Komissio, Euroopan parlamentti ja EIP 
edistävät jäsenvaltioiden tuella nykyisistä 
ja mahdollisista tulevista 
investointihankkeista muodostuvan 
läpinäkyvän jatkumon luomista unionissa. 
Hankejatkumolla ei rajoiteta 3 artiklan 5 
kohdan mukaisesti tuettaviksi valittavia 
lopullisia hankkeita.

Or. en
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Tarkistus 319
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio ja EIP tuottavat, päivittävät ja 
jakavat säännöllisesti ja jäsennellysti tietoa 
nykyisistä ja tulevista investoinneista, joilla 
tuetaan merkittävällä tavalla EU:n 
politiikan tavoitteiden saavuttamista.

2. Komissio ja EIP tuottavat, päivittävät ja 
jakavat säännöllisesti ja jäsennellysti 
kaikkea saatavilla olevaa tietoa nykyisistä 
ja tulevista investoinneista, joilla tuetaan 
merkittävällä tavalla EU:n politiikan 
tavoitteiden saavuttamista.

Or. en

Tarkistus 320
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio ja EIP tuottavat, päivittävät ja 
jakavat säännöllisesti ja jäsennellysti tietoa 
nykyisistä ja tulevista investoinneista, joilla 
tuetaan merkittävällä tavalla EU:n 
politiikan tavoitteiden saavuttamista.

2. Komissio ja EIP tuottavat, päivittävät ja 
jakavat säännöllisesti, jäsennellysti ja 
avoimesti tietoa nykyisistä ja tulevista 
investoinneista, joilla tuetaan merkittävällä 
tavalla EU:n politiikan tavoitteiden 
saavuttamista.

Or. it

Tarkistus 321
Ivan Jakovčić

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltiot tuottavat, päivittävät ja 
jakavat säännöllisesti ja jäsennellysti tietoa 

3. Jäsenvaltiot sekä paikallis- ja 
alueviranomaiset tuottavat, päivittävät ja 
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nykyisistä ja tulevista investointihankkeista 
alueellaan.

jakavat säännöllisesti ja jäsennellysti tietoa 
nykyisistä ja tulevista investointihankkeista 
alueellaan.

Or. hr

Tarkistus 322
Maria João Rodrigues

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltiot tuottavat, päivittävät ja 
jakavat säännöllisesti ja jäsennellysti tietoa 
nykyisistä ja tulevista investointihankkeista 
alueellaan.

3. Jäsenvaltiot tuottavat, päivittävät ja 
jakavat säännöllisesti ja jäsennellysti tietoa 
nykyisistä ja tulevista investointihankkeista 
alueellaan sekä niiden potentiaalista luoda 
laadukkaita työpaikkoja.

Or. en

Tarkistus 323
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltiot tuottavat, päivittävät ja 
jakavat säännöllisesti ja jäsennellysti tietoa 
nykyisistä ja tulevista investointihankkeista 
alueellaan.

3. Jäsenvaltiot sekä alue- ja 
paikallisviranomaiset tuottavat, päivittävät 
ja jakavat erityisesti sidosryhmille
säännöllisesti ja jäsennellysti tietoa 
nykyisistä ja tulevista investointihankkeista 
alueellaan.

Or. en
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Tarkistus 324
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltiot tuottavat, päivittävät ja 
jakavat säännöllisesti ja jäsennellysti tietoa 
nykyisistä ja tulevista investointihankkeista 
alueellaan.

3. Jäsenvaltiot tuottavat, päivittävät ja 
jakavat säännöllisesti, jäsennellysti ja 
avoimesti tietoa nykyisistä ja tulevista 
investointihankkeista alueellaan.

Or. it

Tarkistus 325
Jérôme Lavrilleux

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1) Valvonta- ja avoimuussyistä komissio, 
EIP ja jäsenvaltiot pyytävät vuosittain 
Euroopan parlamentilta lausuntoa 
eurooppalaisen investointihankejatkumon 
sisällöstä.

Or. fr

Tarkistus 326
Maria João Rodrigues

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. EIP laatii, tarvittaessa yhteistyössä 
EIR:n kanssa, puolivuosittain komissiolle 
kertomuksen tämän asetuksen mukaisista 
rahoitus- ja investointitoimistaan. Tämän 
kertomuksen on sisällettävä arvio EU:n 
takuun käytön edellytysten täyttymisestä ja 

1. EIP ja ESIR-rahaston 
investointikomitea laativat, tarvittaessa 
yhteistyössä EIR:n kanssa, puolivuosittain 
komissiolle, neuvostolle ja Euroopan 
parlamentille kertomuksen tämän 
asetuksen mukaisista EIP:n ja ESIR-
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2 artiklan 1 kohdan g alakohdassa 
tarkoitetuista keskeisistä 
tulosindikaattoreista. Kertomuksen on 
lisäksi sisällettävä tilasto-, rahoitus- ja 
kirjanpitotietoja kaikista EIP:n rahoitus- ja 
investointitoimista toimikohtaisesti ja 
kootusti esitettynä.

rahaston rahoitus- ja investointitoimista. 
Tämän kertomuksen on sisällettävä arvio 
EU:n takuun käytön edellytysten 
täyttymisestä ja 2 artiklan 1 kohdan g 
alakohdassa tarkoitetuista keskeisistä 
tulosindikaattoreista. Kertomuksen on 
lisäksi sisällettävä tilasto-, rahoitus- ja 
kirjanpitotietoja kaikista EIP:n rahoitus- ja 
investointitoimista toimikohtaisesti ja 
kootusti esitettynä. Lisäksi kertomukseen 
on sisällytettävä myös laadullinen 
arviointi kyseisistä toimista, sellaisina 
kuin ne ovat määriteltyinä 5 artiklassa.

Or. en

Tarkistus 327
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. EIP laatii, tarvittaessa yhteistyössä 
EIR:n kanssa, puolivuosittain komissiolle 
kertomuksen tämän asetuksen mukaisista 
rahoitus- ja investointitoimistaan. Tämän 
kertomuksen on sisällettävä arvio EU:n 
takuun käytön edellytysten täyttymisestä ja 
2 artiklan 1 kohdan g alakohdassa 
tarkoitetuista keskeisistä 
tulosindikaattoreista. Kertomuksen on 
lisäksi sisällettävä tilasto-, rahoitus- ja 
kirjanpitotietoja kaikista EIP:n rahoitus- ja 
investointitoimista toimikohtaisesti ja 
kootusti esitettynä.

1. EIP laatii, tarvittaessa yhteistyössä 
EIR:n kanssa, puolivuosittain komissiolle 
kertomuksen tämän asetuksen mukaisista 
rahoitus- ja investointitoimistaan. Tämän 
kertomuksen on sisällettävä arvio EU:n 
takuun käytön edellytysten täyttymisestä ja 
2 artiklan 1 kohdan g alakohdassa 
tarkoitetuista keskeisistä 
tulosindikaattoreista. Kertomuksen on 
lisäksi sisällettävä tilasto-, rahoitus- ja 
kirjanpitotietoja kaikista EIP:n rahoitus- ja 
investointitoimista toimikohtaisesti ja 
kootusti esitettynä. Kertomus on laadittava 
avoimuuden, riippumattomuuden ja 
jakamisen periaatteiden mukaisesti.

Or. it
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Tarkistus 328
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. EIP laatii, tarvittaessa yhteistyössä 
EIR:n kanssa, vuosittain Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
rahoitus- ja investointitoimistaan. 
Kertomus on julkistettava, ja sen on 
sisällettävä muun muassa seuraavat tiedot:

2. EIP laatii, tarvittaessa yhteistyössä 
EIR:n kanssa, kuuden kuukauden välein
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kertomuksen rahoitus- ja 
investointitoimistaan. Kertomus on 
julkistettava, ja sen on sisällettävä muun 
muassa seuraavat tiedot:

Or. it

Tarkistus 329
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) arvio luotujen työpaikkojen 
määrästä, laadusta ja pysyvyydestä;

Or. en

Tarkistus 330
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a b) arvio eurooppalaisesta lisäarvosta ja 
siitä, missä määrin on vaikutettu EU:n 
politiikan ja erityisesti älykkääseen, 
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kestävään ja osallistavaan kasvuun 
tähtäävän unionin strategian tavoitteiden 
saavuttamiseen;

Or. en

Tarkistus 331
Csaba Sógor

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) arvio EIP:n rahoitus- ja 
investointitoimien lisäarvosta, niihin 
yksityiseltä sektorilta saaduista resursseista 
sekä niiden arvioiduista ja toteutuneista 
tuotoksista, tuloksista ja vaikutuksista 
kootusti esitettynä;

b) arvio EIP:n rahoitus- ja 
investointitoimien lisäarvosta, niihin 
yksityiseltä sektorilta saaduista resursseista 
sekä niiden arvioiduista ja toteutuneista 
tuotoksista, tuloksista ja taloudellisista ja 
sosiaalisista vaikutuksista kootusti 
esitettynä, äskettäin syntyneiden 
työpaikkojen lukumäärä mukaan lukien;

Or. en

Tarkistus 332
Maria João Rodrigues

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) arvio EIP:n rahoitus- ja 
investointitoimien lisäarvosta, niihin 
yksityiseltä sektorilta saaduista resursseista 
sekä niiden arvioiduista ja toteutuneista 
tuotoksista, tuloksista ja vaikutuksista 
kootusti esitettynä;

b) arvio EIP:n rahoitus- ja 
investointitoimien lisäarvosta, niihin 
yksityiseltä sektorilta saaduista resursseista 
sekä niiden arvioiduista ja toteutuneista 
tuotoksista, tuloksista ja vaikutuksista, 
myös työpaikkojen kannalta, kootusti 
esitettynä;

Or. en
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Tarkistus 333
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) arvio EIP:n rahoitus- ja 
investointitoimien lisäarvosta, niihin 
yksityiseltä sektorilta saaduista resursseista 
sekä niiden arvioiduista ja toteutuneista 
tuotoksista, tuloksista ja vaikutuksista 
kootusti esitettynä;

b) arvio EIP:n rahoitus- ja 
investointitoimien lisäarvosta, niihin 
yksityiseltä sektorilta saaduista resursseista 
sekä niiden arvioiduista ja toteutuneista 
tuotoksista, tuloksista ja vaikutuksista 
kootusti esitettynä, työpaikkojen luomista 
ja sosiaalisen eriarvoisuuden 
vähentämistä unohtamatta.

Or. es

Tarkistus 334
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) arvio EIP:n rahoitus- ja 
investointitoimien laadusta;

d) arvio EIP:n rahoitus- ja 
investointitoimien laadusta ja saavutetuista 
tuloksista;

Or. en

Tarkistus 335
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) arvio EIP:n rahoitus- ja 
investointitoimien vaikutuksesta 
työpaikkojen luomiseen;
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Or. es

Perustelu

Työpaikkojen luominen on yksi ESIR-rahaston ensisijaisista tavoitteista. Sen vuoksi on 
erittäin tärkeää tehdä arvio investointien vaikutuksesta tähän.

Tarkistus 336
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) ESIR-rahaston tilinpäätösasiakirjat. f) ESIR-rahaston tilinpäätösasiakirjat, 
myös luku kaikista johtokunnan, 
investointikomitean tai 
kansalaisyhteiskuntafoorumin jäsenille 
maksetuista korvauksista ja eduista 
samoin kuin ESIR-rahaston johtotason 
henkilöille maksetuista korvauksista ja 
eduista; 

Or. en

Tarkistus 337
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) arvio vaikutuksesta unionin 
tavoitteiden saavuttamiseen samoin kuin 
Eurooppa 2020 -strategian työllisyyttä, 
koulutusta ja köyhyyden vähentämistä 
koskevien tavoitteiden saavuttamiseen.
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Or. en

Tarkistus 338
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) johtokunnan, investointikomitean, 
kansalaisyhteiskuntafoorumin sekä 
ESIR-rahaston johtohenkilöstön 
sukupuolijakauma. 

Or. en

Tarkistus 339
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) arvio vaikutuksesta unionin 
sosiaalisten tavoitteiden saavuttamiseen, 
erityisesti laadukkaiden työpaikkojen 
luomiseen sekä Eurooppa 2020 
-strategian työllisyyttä, koulutusta ja 
köyhyyden vähentämistä koskevien 
tavoitteiden saavuttamiseen.

Or. en
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Tarkistus 340
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – f b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f b) arvio vaikutuksesta unionin 
sosiaalisten ja tasa-arvoon liittyvien 
tavoitteiden saavuttamiseen, erityisesti 
laadukkaiden työpaikkojen luomiseen 
sekä Eurooppa 2020 -strategian 
työllisyyttä, koulutusta ja köyhyyden 
vähentämistä koskevien tavoitteiden 
saavuttamiseen.

Or. en

Tarkistus 341
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. EIP toimittaa, tarvittaessa yhteistyössä 
EIR:n kanssa, vuosittain komissiolle 
komission kirjanpitoa ja EU:n takuulla 
katettuja riskejä koskevaa raportointia sekä 
takuurahaston hallinnointia varten 
seuraavat tiedot:

3. EIP toimittaa, yhteistyössä EIR:n 
kanssa, vuosittain komissiolle komission 
kirjanpitoa ja EU:n takuulla katettuja 
riskejä koskevaa raportointia sekä 
takuurahaston hallinnointia varten 
seuraavat tiedot:

Or. it
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Tarkistus 342
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. EIP toimittaa komissiolle pyydettäessä
kaikki lisätiedot, jotka komissio tarvitsee 
täyttääkseen tämän asetuksen mukaiset 
velvoitteensa.

4. EIP toimittaa komissiolle ja Euroopan 
parlamentille kaikki lisätiedot, jotka 
komissio tarvitsee täyttääkseen tämän 
asetuksen mukaiset velvoitteensa.

Or. it

Tarkistus 343
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. EIP ja tarvittaessa EIR toimittavat 
1-4 kohdassa tarkoitetut tiedot omalla 
kustannuksellaan.

5. EIP ja EIR toimittavat 1–4 kohdassa 
tarkoitetut tiedot omalla kustannuksellaan.

Or. it

Tarkistus 344
Brando Benifei

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 5 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio sisällyttää komission 
tiedonantoon vuotuisesta 
kasvuselvityksestä liittyvään yhteiseen 
työllisyysraporttiin yksityiskohtaisen 
arvion ESIR-rahastosta rahoitettujen 
investointien suorista vaikutuksista 
työpaikkojen luomiseen sekä selvityksen 
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tällaisten investointien 
heijastusvaikutuksista työllisyyteen 
Euroopassa. 

Or. en

Tarkistus 345
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimitusjohtaja osallistuu Euroopan 
parlamentin kuulemistilaisuuteen, joka 
koskee ESIR-rahaston toiminnan tuloksia, 
jos Euroopan parlamentti tätä pyytää.

1. Euroopan parlamentti pyytää 
toimitusjohtajaa osallistumaan
kuulemistilaisuuteen, joka koskee ESIR-
rahaston toiminnan tuloksia.

Or. it

Tarkistus 346
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimitusjohtaja vastaa Euroopan 
parlamentin ESIR-rahastolle osoittamiin 
kysymyksiin suullisesti tai kirjallisesti 
viiden viikon kuluessa kysymyksen 
vastaanottamisesta.

2. Toimitusjohtaja vastaa Euroopan 
parlamentin ESIR-rahastolle osoittamiin 
kysymyksiin kirjallisesti viiden viikon 
kuluessa kysymyksen vastaanottamisesta.

Or. it
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Tarkistus 347
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio antaa Euroopan parlamentille
tämän pyynnöstä kertomuksen tämän 
asetuksen soveltamisesta.

3. Komissio antaa Euroopan parlamentille 
kertomuksen tämän asetuksen 
soveltamisesta.

Or. it

Tarkistus 348
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EIP arvioi ESIR-rahaston toimintaa 
viimeistään [lisätään päivämäärä:
18 kuukautta tämän asetuksen 
voimaantulosta]. EIP toimittaa arviointinsa 
Euroopan parlamentille, neuvostolla ja 
komissiolle.

EIP arvioi ESIR-rahaston toimintaa 
viimeistään [lisätään päivämäärä: 
12 kuukautta tämän asetuksen 
voimaantulosta]. EIP toimittaa arviointinsa 
Euroopan parlamentille, neuvostolla ja 
komissiolle ja tarkastelee sitä uudelleen 
kahden vuoden välein.

Or. it

Tarkistus 349
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio arvioi EU:n takuun käyttöä ja 
takuurahaston toimintaa, myös 8 artiklan 
9 kohdan mukaisen rahoituksen käyttöä, 
viimeistään [lisätään päivämäärä: 

Komissio arvioi EU:n takuun käyttöä ja 
takuurahaston toimintaa, myös 8 artiklan 
9 kohdan mukaisen rahoituksen käyttöä, 
viimeistään [lisätään päivämäärä: 
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18 kuukautta tämän asetuksen 
voimaantulosta]. Komissio toimittaa 
arviointinsa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle.

12 kuukautta tämän asetuksen 
voimaantulosta]. Komissio toimittaa 
arviointinsa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle ja tarkastelee sitä uudelleen 
kahden vuoden välein.

Or. it

Tarkistus 350
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2018
ja tämän jälkeen kolmen vuoden välein:

2. Viimeistään 30 päivänä joulukuuta 
2017 ja tämän jälkeen kahden vuoden 
välein:

Or. it

Tarkistus 351
Danuta Jazłowiecka

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) EIP julkaisee kattavan kertomuksen 
ESIR-rahaston toiminnasta;

a) EIP julkaisee kattavan kertomuksen 
ESIR-rahaston toiminnasta ja sen 
tuloksista kasvun ja työpaikkojen suhteen;

Or. en
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Tarkistus 352
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. EIP osallistuu, tarvittaessa yhteistyössä 
EIR:n kanssa, 1 kohdassa tarkoitetun 
komission arvioinnin ja 2 kohdassa 
tarkoitetun komission kertomuksen 
laatimiseen ja toimittaa niitä varten 
tarvittavat tiedot.

3. EIP osallistuu, yhteistyössä EIR:n 
kanssa, 1 kohdassa tarkoitetun komission 
arvioinnin ja 2 kohdassa tarkoitetun 
komission kertomuksen laatimiseen ja 
toimittaa niitä varten tarvittavat tiedot.

Or. it

Tarkistus 353
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. EIP ja EIR toimittavat säännöllisesti 
Euroopan parlamentille, neuvostolle ja 
komissiolle kaikki riippumattomat 
arviointikertomuksensa, joissa arvioidaan 
tämän asetuksen mukaisilla EIP:n ja EIR:n 
erityistoimilla saavutettuja käytännön 
tuloksia.

4. EIP ja EIR toimittavat tässä asetuksessa 
esitetyn aikataulun mukaisesti Euroopan 
parlamentille, neuvostolle ja komissiolle 
kaikki riippumattomat 
arviointikertomuksensa, joissa arvioidaan 
tämän asetuksen mukaisilla EIP:n ja EIR:n 
erityistoimilla saavutettuja käytännön 
tuloksia.

Or. it

Tarkistus 354
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ivo Vajgl

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio antaa [lisätään päivämäärä: 
kolme vuotta tämän asetuksen 

5. Komissio antaa [lisätään päivämäärä: 
kolme vuotta tämän asetuksen 
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voimaantulosta] Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen 
soveltamisesta ja mahdolliset asiaan 
kuuluvat ehdotukset.

voimaantulosta] Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kattavan laadunarvioinnin, 
jolla arvioidaan tämän erityisen 
strategiasuunnitelman sosiaalisia ja 
taloudellisia vaikutuksia tämän asetuksen 
ja siihen mahdollisesti liittyvien asiaan 
kuuluvien ehdotusten soveltamiseen.

Or. es

Perustelu

ESIR-rahastoa olisi arvioitava kokonaisuudessaan kolmen vuoden kuluttua, jotta voidaan 
arvioida, onko sen tavoitteet lyhyen aikavälin hätäapuvälineenä saavutettu.

Tarkistus 355
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio antaa [lisätään päivämäärä: 
kolme vuotta tämän asetuksen 
voimaantulosta] Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen 
soveltamisesta ja mahdolliset asiaan 
kuuluvat ehdotukset.

5. Komissio antaa [lisätään päivämäärä: 
kaksi vuotta tämän asetuksen 
voimaantulosta] Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen 
soveltamisesta ja mahdolliset asiaan 
kuuluvat ehdotukset.

Or. it

Tarkistus 356
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

EIP julkaisee tietojen ja asiakirjojen 
saatavuutta koskevan 
avoimuuspolitiikkansa mukaisesti 
verkkosivuillaan tietoja kaikista EIP:n 

EIP julkaisee tietojen ja asiakirjojen 
saatavuutta koskevan 
avoimuuspolitiikkansa mukaisesti 
verkkosivuillaan päivitettyjä tietoja 
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rahoitus- ja investointitoimista ja siitä, 
miten näillä toimilla tuetaan 5 artiklan 
2 kohdassa mainittujen yleisten 
tavoitteiden saavuttamista.

kustakin yksittäisestä EIP:n rahoitus- ja 
investointitoimesta ja siitä, miten tällä 
toimella tuetaan 5 artiklan 2 kohdassa 
mainittujen yleisten tavoitteiden 
saavuttamista.

Or. it

Tarkistus 357
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

EIP antaa verkkosivuillaan päivitettyjä 
tietoja kunkin hankkeen arvioiduista 
kokonaiskustannuksista ja sen siihen 
mennessä aiheutuneista kustannuksista, 
kussakin hankkeessa mukana olevien 
taloudellisten toimijoiden nimet ja siihen 
annettujen määrärahojen määrän sekä 
tietoja kunkin hankkeen arvioidusta 
tuotosta, joka myötävaikuttaa näin 
5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen 
yleisten tavoitteiden saavuttamiseen, sekä 
arvion tästä tuotosta verrattuna saatavilla 
oleviin tuoreimpiin tietoihin.

Or. en

Tarkistus 358
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos EIP:llä on EU:n takuun kattamien 
toimien valmistelun, toteuttamisen tai 
päättämisen missään vaiheessa syytä 
epäillä, että on syyllistytty petokseen, 

1. Jos EIP:llä on EU:n takuun kattamien 
toimien valmistelun, toteuttamisen tai 
päättämisen missään vaiheessa syytä 
epäillä, että on syyllistytty petokseen, 
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lahjontaan, rahanpesuun tai muuhun 
laittomaan toimintaan, joka saattaa 
vaikuttaa unionin taloudellisiin etuihin, se 
ilmoittaa asiasta viipymättä OLAFille ja 
antaa sille tarvittavat tiedot.

lahjontaan, rahanpesuun tai muuhun 
mahdolliseen laittomaan toimintaan, joka 
saattaa vaikuttaa unionin taloudellisiin 
etuihin, se ilmoittaa asiasta viipymättä 
OLAFille ja antaa sille tarvittavat tiedot.

Or. it

Tarkistus 359
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Suojatakseen Euroopan unionin 
taloudellisia etuja OLAF voi tehdä
tutkimuksia, paikalla tehtävät todentamiset 
ja tarkastukset mukaan luettuina, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU, 
Euratom) N:o 883/20135, neuvoston 
asetuksessa (Euratom, EY) N:o 2185/966 ja 
neuvoston asetuksessa (EY, Euratom) 
N:o 2988/957 säädettyjä säännöksiä ja 
menettelyjä noudattaen, määrittääkseen, 
liittyykö EU:n takuulla katettuihin toimiin 
petoksia, lahjontaa, rahanpesua tai muuta 
laitonta toimintaa, joka vaikuttaa unionin 
taloudellisiin etuihin. OLAF voi toimittaa 
tutkimusten kuluessa saamiaan tietoja 
asianomaisten jäsenvaltioiden 
toimivaltaisille viranomaisille.

Suojatakseen Euroopan unionin 
taloudellisia etuja OLAF tekee 
tutkimuksia, paikalla tehtävät todentamiset 
ja tarkastukset mukaan luettuina, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU, 
Euratom) N:o 883/20135, neuvoston 
asetuksessa (Euratom, EY) N:o 2185/966 ja 
neuvoston asetuksessa (EY, Euratom) 
N:o 2988/957 säädettyjä säännöksiä ja
menettelyjä noudattaen, määrittääkseen, 
liittyykö EU:n takuulla katettuihin toimiin 
petoksia, lahjontaa, rahanpesua tai muuta 
laitonta toimintaa, joka vaikuttaa unionin 
taloudellisiin etuihin. OLAF toimittaa
tutkimusten kuluessa saamiaan tietoja 
asianomaisten jäsenvaltioiden 
toimivaltaisille viranomaisille.

__________________ __________________
5Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 
(EU, Euratom) N:o 883/2013, annettu 
11 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan 
petostentorjuntaviraston (OLAF) 
tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksen 
(Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta 
(EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1).

5Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 
(EU, Euratom) N:o 883/2013, annettu 
11 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan 
petostentorjuntaviraston (OLAF) 
tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin 
asetuksen (EY) N:o 1073/1999 ja 
neuvoston asetuksen (Euratom) 
N:o 1074/1999 kumoamisesta (EUVL 
L 248, 18.9.2013, s. 1).

6Neuvoston asetus (Euratom, EY) 6Neuvoston asetus (Euratom, EY) 
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N:o 2185/96, annettu 11 päivänä 
marraskuuta 1996, komission paikan päällä 
suorittamista tarkastuksista ja 
todentamisista Euroopan yhteisöjen 
taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten 
ja muiden väärinkäytösten estämiseksi 
(EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2).

N:o 2185/96, annettu 11 päivänä 
marraskuuta 1996, komission paikan päällä 
suorittamista tarkastuksista ja 
todentamisista Euroopan yhteisöjen 
taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten 
ja muiden väärinkäytösten estämiseksi 
(EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2).

7Neuvoston asetus (EY, Euratom) 
N:o 2988/95, annettu 18 päivänä 
joulukuuta 1995, Euroopan yhteisöjen 
taloudellisten etujen suojaamisesta 
(EYVL L 312, 23.12.1995, s. 1).

7Neuvoston asetus (EY, Euratom) 
N:o 2988/95, annettu 18 päivänä 
joulukuuta 1995, Euroopan yhteisöjen 
taloudellisten etujen suojaamisesta 
(EYVL L 312, 23.12.1995, s. 1).

Or. it

Tarkistus 360
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos tällainen laiton toiminta näytetään 
toteen, EIP toteuttaa takaisinperintätoimia
EU:n takuulla katettujen toimiensa osalta.

Jos tällainen laiton toiminta näytetään 
toteen, EIP toteuttaa kaikki mahdolliset 
takaisinperintätoimet EU:n takuulla 
katettujen toimiensa osalta.

Or. it

Tarkistus 361
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tämän asetuksen mukaisesti tuettavista 
toimista allekirjoitettaviin 
rahoitussopimuksiin on otettava 
sopimuslausekkeet, jotka mahdollistavat 
ESIR-sopimuksen, EIP:n toimintapolitiikan 
ja sovellettavien sääntelyvaatimusten 

3. Tämän asetuksen mukaisesti tuettavista 
toimista allekirjoitettaviin 
rahoitussopimuksiin on otettava 
sopimuslausekkeet, jotka mahdollistavat 
ESIR-sopimuksen, EIP:n toimintapolitiikan 
ja sovellettavien sääntelyvaatimusten 
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mukaisesti toimien sulkemisen EIP:n 
rahoitus- ja investointitoimien ulkopuolelle 
ja tarvittaessa myös asianmukaisten 
perintätoimien toteuttamisen silloin, kun 
kyse on petoksista, lahjonnasta tai muusta 
laittomasta toiminnasta. Päätös siitä, 
suljetaanko toimi EIP:n rahoitus- ja 
investointitoimien ulkopuolelle, tehdään 
asianomaisen rahoitus- tai 
investointisopimuksen mukaisesti.

mukaisesti toimien sulkemisen EIP:n 
rahoitus- ja investointitoimien ulkopuolelle 
ja myös asianmukaisten perintätoimien 
toteuttamisen silloin, kun kyse on 
petoksista, lahjonnasta tai muusta 
mahdollisesta laittomasta toiminnasta. 
Päätös toimen sulkemisesta EIP:n 
rahoitus- ja investointitoimien ulkopuolelle 
tehdään asianomaisen rahoitus- tai 
investointisopimuksen mukaisesti.

Or. it

Tarkistus 362
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. EIP ei rahoitus- ja 
investointitoimissaan tue toimia, jotka 
vaikuttavat kielteisesti Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteisiin tai ovat niiden 
kannalta vahingollisia. EIP ei osallistu 
etenkään rahoitus- tai investointitoimiin, 
jotka johtavat työpaikkojen siirtymiseen 
tai häviämiseen.

Or. en

Tarkistus 363
Monika Vana, Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Sosiaalinen vaikutus on kaikkien 
ESIR-rahaston rahoitus- ja 



PE551.867v01-00 84/85 AM\1053204FI.doc

FI

investointitoimien ennakkoedellytys.  
Kansalaisyhteiskuntafoorumi puuttuu 
automaattisesti sellaisten toimien 
edistämiseen, joihin ei liity sosiaalista 
vaikutusta.

Or. en

Tarkistus 364
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä tässä artiklassa 
säädetyin edellytyksin.

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä vasta, kun sen 
rajattu ja selkeästi määritelty tehtävä on 
vahvistettu yksimielisesti.

Or. it

Tarkistus 365
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään 8 artiklan 6 kohdassa 
tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä komissiolle kolmeksi vuodeksi 
tämän asetuksen voimaantulopäivästä. 
Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa 
koskevan kertomuksen viimeistään 
yhdeksän kuukautta ennen kolmen vuoden 
pituisen kauden päättymistä. Säädösvallan 
siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä 
samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 
parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista 
jatkamista viimeistään kolme kuukautta 
ennen kunkin kauden päättymistä.

2. Siirretään 8 artiklan 6 kohdassa 
tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä komissiolle yhdeksi vuodeksi 
tämän asetuksen voimaantulopäivästä. 
Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa 
koskevan kertomuksen viimeistään 
yhdeksän kuukautta ennen yhden vuoden 
pituisen kauden päättymistä.
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Or. it

Tarkistus 366
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Heti kun komissio on antanut delegoidun 
säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi 
yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle.

4. Heti kun komissio on antanut delegoidun 
säädöksen, komissio antaa sen välittömästi 
tiedoksi Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle.

Or. it

Tarkistus 367
Laura Agea, Tiziana Beghin

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä olevan 8 artiklan 6 kohdan nojalla 
annettu delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole kahden kuukauden 
kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on 
annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai 
jos sekä Euroopan parlamentti että 
neuvosto ovat ennen mainitun määräajan 
päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että 
ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan 
parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä 
määräaikaa jatketaan kahdella 
kuukaudella.

5. Edellä olevan 8 artiklan 6 kohdan nojalla 
annettu delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole kahden kuukauden 
kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on 
annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai 
jos sekä Euroopan parlamentti että 
neuvosto ovat ennen mainitun määräajan 
päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että 
ne eivät vastusta säädöstä.

Or. it


