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LYHYET PERUSTELUT

Talous- ja rahoituskriisi on aiheuttanut sen, että investoinnit ovat EU:ssa vähentyneet noin 
15 prosenttia vuoden 2007 huippulukemista. Tämä haittaa talouden elpymistä, työpaikkojen 
luomista, pitkän aikavälin kasvua ja kilpailukykyä. Investointivaje vaarantaa myös Eurooppa 
2020 -strategian tavoitteiden ja erityisesti yleistavoitteen, että 75 prosenttia 24–64-vuotiaiden 
ikäryhmästä käy työssä, saavuttamisen vuoteen 2020 mennessä. Vuoden 2014 kolmannella 
neljänneksellä työttömyysaste EU-28:ssa oli edelleen 9,7 prosenttia. Lisäksi liian moni
eurooppalainen nuori lähestyy köyhyysrajaa. Jäsenvaltiot eivät kuitenkaan käytä tehokkaasti 
eurooppalaisia rahastoja, etenkään nuorisotyöllisyysaloitetta.
Vaikka koheesiopolitiikan vaikutukset ovat myönteiset, nykyiset toimet kasvun ja 
työllisyyden lisäämiseksi eivät ole olleet tarpeeksi tehokkaita. Tämän vuoksi tarvitaan 
kiireesti uusi ja täydentävä aloite kasvun ja työpaikkojen luomiseksi. Tässä tilanteessa on 
syytä suhtautua myönteisesti ehdotukseen Euroopan strategisten investointien rahaston 
(ESIR-rahaston) perustamisesta, sillä muista välineistä poiketen tällä pystytään saamaan 
aikaan nopeita taloudellisia kannustimia.
Kokemuksesta tiedetään, että työttömyys ja investointien määrä ovat tiukasti kytköksissä 
toisiinsa. ESIR-rahaston voidaan odottaa edistävän kauan kaivattua keskipitkän ja pitkän 
aikavälin työllisyyttä, jos sen rakenne suunnitellaan asianmukaiseksi ja sitä hoidetaan hyvin. 
ESIR-rahaston odotetaan saavan liikkeelle 315 miljardia euroa kolmen vuoden aikana ja tätä 
kautta luovan suoraan tai välillisesti 1,3 miljoonaa työpaikkaa. Rahaston 
työllistämispotentiaali riippuu monista tekijöistä, erityisesti siitä, miten rahastosta voidaan 
tukea hankkeita, joilla on potentiaalia luoda työpaikkoja, siitä, missä määrin saadaan 
liikkeelle yksityistä pääomaa, siitä, onko rahasto yhteensopiva muiden olemassa olevien 
välineiden kanssa, sekä rahaston varojen oikea-aikaisesta liikkeellelaskusta ja 
työmarkkinoihin kohdistetuista lisätoimista.

Työllistämispotentiaali

ESIR-rahastosta rahoitettavien hankkeiden tärkeimpänä tavoitteena olisi oltava luoda kasvua 
ja sopivia laadukkaita työpaikkoja. Tämän olisi oltava koko asetuksen johtoajatuksena. 
Suoritusten arvioimiseksi olisi arvioitava huolellisesti rahaston avulla tuotettujen 
työpaikkojen lukumäärää ja laatua, ja arvioinnin yhteydessä olisi kiinnitettävä erityistä 
huomiota työehtojen ja -olojen noudattamiseen tuotetuissa työpaikoissa. Arviointia olisi 
hyödynnettävä myös, jos rahastoa tarkistetaan tulevaisuudessa.
Jotta työpaikkojen luomista koskevaa potentiaalia ei heikennettäisi, jäsenvaltioiden on 
edistettävä aktiivisia työmarkkinatoimia sen takaamiseksi, että työvoiman taidot voidaan 
mukauttaa niiden alojen tarpeisiin, joilla investointipotentiaalia on paljon. Tässä yhteydessä 
julkisten työnvälityspalvelujen ja Eures-verkoston uudistukset ovat tärkeitä.

Pk-yritysten ja markkina-arvoltaan keskisuurten yritysten tukeminen

EU:n yrityksistä 99 prosenttia on pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Ne työllistävät yli 
90 miljoonaa ihmistä, ja 85 prosenttia työllisyyden nettokasvusta viime vuosina on 
pk-yritysten ansiota. Pk-yritysten mahdollisuudet luoda työpaikkoja ovat suuret, ja niitä olisi 
vahvistettava. Euroopan strategisten investointien rahaston menestys riippuu yksityisen 
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sektorin investointihalukkuudesta, ja tämän vuoksi yksityiselle sektorille olisi luotava 
mahdollisimman paljon kannustimia. Rahasto olisi suunniteltava rakenteeltaan sellaiseksi, 
ettei synny tilanteita, joissa hankkeet rahoitettaisiin joka tapauksessa myös ilman rahaston 
tukea. Tämän vuoksi olisi asetettava etusijalle sellaiset hankkeet, joiden riskiprofiili on 
suhteellisen korkea, samoin kuin sellaiset hankkeet, joista voidaan ESIR-rahoituksella saada 
taloudellisesti toteutuskelpoisia.

Lisävarojen kerääminen

Nyt, kun tarpeeseen tullut julkisen talouden vakauttamisen aikakausi on päättymässä, 
Euroopan maiden on ryhdyttävä investoimaan. Jotta rahaston investointi- ja 
työllistämispotentiaali saataisiin hyödynnettyä mahdollisimman hyvin, jäsenvaltioille on 
luotava kannustimia osallistua rahoitusosuuksilla Euroopan strategisten investointien 
rahastoon. Tämän vuoksi komission ei pitäisi ottaa huomioon ESIR-rahastoon osoitettuja 
jäsenvaltioiden rahoitusosuuksia, myöskään niiden mahdollista osallistumista erityisiin 
investointijärjestelyihin, määrittäessään vakaus- ja kasvusopimuksen ennaltaehkäisevän tai 
korjaavan osion mukaista julkisen talouden sopeuttamista.

Suhde muihin olemassa oleviin välineisiin

Euroopan strategisten investointien rahaston menestys riippuu myös siitä, miten se pystyy 
toimimaan rinnakkain muiden Euroopassa olemassa olevien välineiden kanssa ja 
vahvistamaan niitä. Näitä muita välineitä ovat esimerkiksi Euroopan rakenne- ja 
investointirahastot. Jotta voidaan maksimoida näiden rahoitusvälineiden työpaikkojen 
luomista koskeva potentiaali, olisi oltava olemassa mahdollisuus toisaalta käyttää Euroopan 
rakennerahastoja ESIR-rahaston hankkeiden rahoittamiseen ja toisaalta käyttää ESIR-rahastoa 
Euroopan rakennerahastoista rahoitusta saavien hankkeiden yhteisrahoittamiseen.

Lisätoimenpiteet

Parantaakseen Euroopan strategisten investointien rahaston toimivuutta komissio käynnistää 
ja tukee lisätoimenpiteitä, joiden tarkoituksena on lisätä sääntelyn ennustettavuutta ja poistaa 
investointien esteitä. Tarkoituksena on tehdä Euroopasta entistä houkuttelevampi 
investointikohde.
Investointihankkeiden valinnassa olisi otettava huomioon erot jäsenvaltioiden kansallisten 
rahoitusmarkkinoiden kehityksessä ja vakaudessa, sillä nämä tekijät vaikuttavat suoraan 
jäsenvaltioiden mahdollisuuksiin käyttää rahastoa. Näin varmistettaisiin varojen jakautuminen 
koko EU:n alueelle, myös niihin jäsenvaltioihin, joihin finanssikriisi on vaikuttanut eniten.

TARKISTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden 
valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:
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Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Talous- ja rahoituskriisi on aiheuttanut sen, että investoinnit ovat EU:ssa vähentyneet noin 
15 prosenttia vuoden 2007 lukemista, ja tämä on heikentänyt talouden elpymistä ja 
aiheuttanut korkeaa työttömyyttä. Tämän vuoksi työllistämispotentiaaliltaan merkittävien 
hankkeiden tukemisen olisikin oltava yksi ESIR-rahaston tärkeimmistä tavoitteista. Tätä olisi 
pidettävä koko asetusehdotuksen johtoajatuksena.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Strategisilla investoinneilla olisi 
pyrittävä samanaikaisesti siihen, että 
edistetään kestävää kasvua, ja siihen, että 
luodaan keskipitkän ja pitkän aikavälin 
laadukkaita työpaikkoja, joissa 
noudatetaan jäsenvaltioiden 
työlainsäädäntöä ja työehtoja.
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Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(4) Unioni on koko talous- ja 
rahoituskriisin ajan pyrkinyt edistämään 
kasvua etenkin Eurooppa 2020 -strategiaan 
kuuluvien aloitteiden avulla; kyseisellä 
strategialla otettiin käyttöön älykkääseen, 
kestävään ja osallistavaan kasvuun 
perustuva lähestymistapa. Tällä ei 
kuitenkaan ole ollut tyydyttävää 
vaikutusta työllisyys- ja köyhyyslukuihin. 
Myös Euroopan investointipankki, 
jäljempänä ʼEIPʼ, on osallistunut entistä 
aktiivisemmin investointien 
käynnistämiseen ja edistämiseen unionissa 
muun muassa toteuttamalla tammikuussa 
2013 pääomankorotuksen. Tämän vuoksi
tarvitaan täydentäviä lisätoimenpiteitä sen 
varmistamiseksi, että unionissa oleviin 
investointitarpeisiin vastataan ja että 
markkinoilla saatavilla oleva likviditeetti 
hyödynnetään tehokkaasti ja kanavoidaan 
toteutuskelpoisten investointihankkeiden 
rahoittamiseen. Tässä yhteydessä olisi 
painotettava voimakkaasti hankkeiden 
kasvu- ja työllistämispotentiaalia.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) ESIR-rahastolla olisi autettava 
ratkaisemaan niitä ongelmia, joita 

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

unionissa liittyy tuottavien investointien 
rahoittamiseen ja toteuttamiseen, sekä 
lisäämään saatavilla olevaa rahoitusta, jotta 
voidaan luoda kasvua ja työpaikkoja.
Taustalla on ajatus siitä, että rahoituksen 
saatavuuden lisäämisestä hyötyvät etenkin
unioniin sijoittautuneet pienet ja 
keskisuuret yritykset, joiden osuus 
unionin yrityksistä on 99 prosenttia ja 
jotka työllistävät yli 90 miljoonaa 
työntekijää unionissa. Saatavilla olevan 
rahoituksen lisääntymisestä koituvat 
hyödyt olisi ulotettava koskemaan myös
unioniin sijoittautuneita
markkina-arvoltaan keskisuuria yrityksiä, 
eli yrityksiä, joiden palveluksessa on 
enintään 3 000 työntekijää, jäljempänä 
ʼmid-cap-yrityksetʼ. Euroopan 
tämänhetkisten investointiongelmien 
ratkaisemisella voidaan todennäköisesti 
lisätä taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta unionissa.

Or. en

Perustelu

Työllistämispotentiaaliltaan merkittävien hankkeiden tukemisen olisikin oltava yksi 
ESIR-rahaston tärkeimmistä tavoitteista. Tätä olisi pidettävä koko asetusehdotuksen 
johtoajatuksena. Erityisesti olisi tuettava unioniin sijoittautuneita pk-yrityksiä, sillä ne 
työllistävät EU:ssa yli 90 miljoonaa ihmistä, niiden osuus EU:n yrityksistä on 99 prosenttia ja 
85 prosenttia työllisyyden nettokasvusta viime vuosina on pk-yritysten ansiota.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Perustelu

ESIR-rahaston tarkoituksena on tuoda Euroopan talouteen uusien sijoittajien rahaa. Tämän 
vuoksi rahasto olisi suunniteltava rakenteeltaan sellaiseksi, ettei synny tilanteita, joissa 
rahastosta rahoitetaan investointihankkeita, jotka olisi toteutettu joka tapauksessa. 
ESIR-rahaston tehtävänä olisi oltava tehdä valituista hankkeista taloudellisesti 
toteutuskelpoisia.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Jotta voidaan maksimoida 
ESIR-rahaston työllistämispotentiaali, 
jäsenvaltioiden olisi toteutettava 
jatkossakin kansallisiin 
työmarkkinoihinsa kohdistettuja 
rakenneuudistuksia ja lisäaloitteita, joista 
voidaan mainita yksilölliset 
koulutusohjelmat työntekijöiden taitojen 
mukauttamiseksi ESIR-rahastosta tukea 
saavien alojen tarpeisiin, 
työvoimapalvelujen tehostaminen, jotta 
voidaan edistää aktiivisia 
työmarkkinatoimia ja yksilöllisiin 
tarpeisiin räätälöityjä yrityspalveluja, 
joilla valmennetaan yrityksiä toiminnan 
laajentamiseen ja uusien työpaikkojen 
luomiseen, sekä aloittelevien yritysten ja 
itsenäisten ammatinharjoittajien 
tukeminen.

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 b) ESIR-rahaston 
työllistämisvaikutuksen tehostamiseksi 
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investointihankkeiden valinnassa olisi 
otettava huomioon erot jäsenvaltioiden 
kansallisten rahoitusmarkkinoiden 
kehityksessä ja vakaudessa, sillä nämä 
tekijät vaikuttavat suoraan jäsenvaltioiden 
mahdollisuuksiin käyttää ESIR-rahastoa. 
Näin varmistetaan varojen jakautuminen 
koko unionin alueelle, myös niihin 
jäsenvaltioihin, joihin finanssikriisi on 
vaikuttanut eniten.

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Jotta Euroopan taloudelle koituva hyöty olisi mahdollisimman suuri, mahdollisimman monia 
jäsenvaltioita on kannustettava osallistumaan ESIR-rahastoon. Jäsenvaltioiden 
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rahoitusosuudet, myöskään osallistuminen erityisiin investointijärjestelyihin, eivät saisi olla 
syynä liiallisen alijäämän menettelyn käynnistämiseen.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

ESIR-rahastoa olisi pidettävä investointivälineenä, joka täydentää jo olemassa olevia 
Euroopan rakennerahastoja. Tämän vuoksi, jotta voidaan maksimoida molempien välineiden 
hyödyt, yhteisrahoituksen olisi toimittava molempiin suuntiin Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen sekä ESIR-rahaston välillä. Erityisesti ESIR-rahastoon kuuluvien 
rahoitusvälineiden, kuten lainojen, käyttö voi auttaa viemään eteenpäin monia merkittäviä 
rakennepolitiikan alan hankkeita, jotka ovat olleet pysähdyksissä julkisen rahoituksen 
puuttuessa.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) ESIR-rahaston kautta toteutettavien 
rahoitustoimien lisäksi olisi perustettava 

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

Euroopan investointineuvontakeskus.
Tämän keskuksen olisi tarjottava 
tehostettua tukea hankkeiden suunnittelua 
ja valmistelua varten kaikkialla unionissa 
hyödyntämällä komission, EIP:n, 
kansallisten kehityspankkien ja Euroopan 
rakenne- ja investointirahastojen 
hallintoviranomaisten asiantuntemusta.
Investointineuvontakeskuksen olisi 
toimittava unionissa keskitettynä 
yhteyspisteenä, johon investointeja 
koskevaan tekniseen apuun liittyvät 
kysymykset voidaan ohjata ja jonka 
käyttömahdollisuuksia edistetään 
monikielisellä ja hajautetulla toiminnalla, 
joka tukee tiedon levittämistä tehokkaasti.

Or. en

Tarkistus 13

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 unioniin 
sijoittautuneiden enintään 
3 000 työntekijän yritysten saatavilla 
olevaa rahoitusta keskittyen etenkin pieniin 
ja keskisuuriin yrityksiin, jäljempänä 
ʼESIR-sopimusʼ. ESIR-rahaston 
yleistavoitteena on kestävän ja 
pitkäaikaisen kasvun ja työpaikkojen 
luomisen edistäminen ja takaaminen 
unionissa.

Or. en
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Tarkistus 14

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, 
jos ylitys johtuu ainoastaan 
rahoitusosuudesta ja on vähäinen ja sen 
odotetaan jäävän väliaikaiseksi. 
Menettelyä ei käynnistetä myöskään 
arvioitaessa julkisen velan viitearvon 
ylittymistä, jos tämä johtuu ainoastaan 
ESIR-rahastoon osoitetuista 
rahoitusosuuksista.

Or. en

Perustelu

Jotta Euroopan taloudelle koituva hyöty olisi mahdollisimman suuri, mahdollisimman monia 
jäsenvaltioita on kannustettava osallistumaan ESIR-rahastoon. Jäsenvaltioiden 
rahoitusosuudet, myöskään osallistuminen erityisiin investointijärjestelyihin, eivät saisi olla 
syynä liiallisen alijäämän menettelyn käynnistämiseen. 

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 5 kohta – 2 alakohta
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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 
perusteelliset tiedot työmarkkinoista,
aloista ja niiden erityispiirteistä, ja
asiantuntijat nimittää johtokunta kolmen 
vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia.

Or. en

Tarkistus 16

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.

Or. en

Perustelu

Talous- ja rahoituskriisi on aiheuttanut sen, että investoinnit ovat EU:ssa vähentyneet noin 
15 prosenttia vuoden 2007 lukemista, ja tämä on heikentänyt talouden elpymistä ja 
aiheuttanut korkeaa työttömyyttä. Tämän vuoksi työllistämispotentiaaliltaan merkittävien 
hankkeiden tukemisen olisikin oltava yksi ESIR-rahaston tärkeimmistä tavoitteista. Tätä olisi 
pidettävä koko asetusehdotuksen johtoajatuksena.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

tulevat tukikelpoisuuskriteerit täyttyvät, 
jäsenvaltiot voivat käyttää Euroopan 
rakenne- ja investointirahastoja 
osallistuakseen sellaisten tukikelpoisten 
hankkeiden rahoittamiseen, joihin EIP 
investoi EU:n takuun tuella. 
ESIR-rahastoa voidaan käyttää myös 
Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoista tukea saavien 
hankkeiden yhteisrahoittamiseen.

Or. en

Perustelu

ESIR-rahastoa olisi pidettävä investointivälineenä, joka täydentää jo olemassa olevia 
Euroopan rakennerahastoja. Tämän vuoksi, jotta voidaan maksimoida molempien välineiden 
hyödyt, yhteisrahoituksen olisi toimittava molempiin suuntiin Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen sekä ESIR-rahaston välillä. Erityisesti ESIR-rahastoon kuuluvien 
rahoitusvälineiden, kuten lainojen, käyttö voi auttaa viemään eteenpäin monia merkittäviä 
rakennepolitiikan alan hankkeita, jotka ovat olleet pysähdyksissä julkisen rahoituksen 
puuttuessa. 

Tarkistus 18

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

Komission teksti Tarkistus

(b a) arvio luotujen työpaikkojen 
määrästä, laadusta ja kestävyydestä;

Or. en


