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Tarkistus 45
Csaba Molnár

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 46
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

talouden elpymistä, haittaa työpaikkojen 
luomista ja heikentää pitkän aikavälin 
kasvunäkymiä ja kilpailukykyä, mikä 
saattaa estää saavuttamasta älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskevia 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteita.

Or. en

Tarkistus 47
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(1) Talous- ja rahoituskriisi on johtanut 
investointien vähenemiseen unionissa.
Investoinnit ovat vähentyneet noin 
15 prosenttia vuoden 2007 
huippulukemista. Unionissa on pulaa 
etenkin yksityisistä investoinneista, joilla 
voitaisiin parantaa kilpailukykyä ja luoda 
uusia työpaikkoja. Investointien
väheneminen on seurausta epävakaasta 
julkisesta taloudesta, lisääntyneestä 
velkataakasta ja korkeista koroista, jotka 
ovat johtaneet verkkaiseen kasvuun ja
markkinoilla vallitsevaan epävarmuuteen, 
joka liittyy talouden 
tulevaisuudennäkymiin. Silloin kun 
julkista taloutta on onnistuttu 
vakauttamaan, korot ovat laskeneet ja
investoinnit ovat hitaasti lisääntyneet, 
joskaan eivät riittävästi. Investoinneista 
eurooppalaisiin yrityksiin, niin uusiin 
yrityksiin kuin vakiintuneisiin ja
kasvaviin toimialoihin, sekä nykyaikaisen 
osaamistalouden infrastruktuuriin on 
tehtävä entistä houkuttelevampia. 
Investoinnit tutkimukseen, 
luonnontieteisiin ja kehittämiseen ovat 
välttämättömiä, jotta voidaan parantaa 
Euroopan kilpailukykyä.
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Or. en

Tarkistus 48
David Borrelli, Dario Tamburrano

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(1) Talous- ja rahoituskriisi on johtanut 
investointien vähenemiseen unionissa. 
Investoinnit ovat vähentyneet noin 15 
prosenttia vuoden 2007 huippulukemista. 
Investointien puute on unionissa seurausta 
etenkin finanssipoliittisista rajoitteista ja 
jäsenvaltioiden talouden 
kiristämispolitiikasta, jotka ovat painaneet 
alas kokonaiskysyntää ja lisänneet 
markkinoilla vallitsevaa epävarmuutta, 
joka liittyy talouden 
tulevaisuudennäkymiin. Investointien 
puute on ollut erityisen voimakasta 
jäsenvaltioissa, joihin kriisi on 
vaikuttanut eniten, ja se hidastaa talouden 
elpymistä, haittaa työpaikkojen luomista ja 
heikentää pitkän aikavälin kasvunäkymiä 
ja kilpailukykyä.

Or. it

Tarkistus 49
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

unionissa ja etenkin alueilla, joihin kriisi 
on vaikuttanut eniten, seurausta 
markkinoilla vallitsevasta epävarmuudesta, 
joka liittyy talouden 
tulevaisuudennäkymiin ja jäsenvaltioiden 
finanssipoliittisiin rajoitteisiin.
Investointien puute hidastaa talouden 
elpymistä, haittaa työpaikkojen luomista ja 
heikentää pitkän aikavälin kasvunäkymiä 
ja kilpailukykyä. Investoinnit ovat 
elintärkeitä, sillä niiden avulla voidaan 
paitsi käynnistää talouden ja 
yhteiskunnan nopea elpyminen kriisistä 
myös edistää uusien ja parempien 
työpaikkojen luomista unionissa.

Or. en

Tarkistus 50
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 51
Csaba Molnár

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, mutta 
samalla olisi pidettävä mielessä tällaisten 
toimien sosiaalinen ulottuvuus. Näiden 
edellytysten luominen antaa 
investointirahoitukselle uuden sysäyksen ja 
lisäksi myötävaikuttaa siihen, että aikaan 
saadaan positiivinen kierre, jossa 
investointihankkeilla edistetään työllisyyttä 
ja kysyntää ja jossa ne johtavat 
kasvupotentiaalin kestävään 
lisääntymiseen.

Or. en

Tarkistus 52
Aldo Patriciello

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Investointien vauhdittaminen edellyttää 
ennen kaikkea rakenneuudistusten 
toteuttamista ja finanssipoliittisen vastuun 
ottamista. Näiden edellytysten luominen 
antaa investointirahoitukselle uuden 
sysäyksen ja lisäksi myötävaikuttaa siihen, 
että aikaan saadaan positiivinen kierre, 
jossa investointihankkeilla edistetään 
työllisyyttä ja kysyntää ja jossa ne johtavat 
kasvupotentiaalin kestävään 
lisääntymiseen.

Or. it

Tarkistus 53
Gunnar Hökmark

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. Jotta 
voidaan parantaa Euroopan kilpailukykyä 
ja lisätä sitä varten tarvittavaa 
markkinoiden varmuutta, investointien
palauttaminen Euroopassa sille tasolle, 
jolla niiden pitäisi olla, edellyttää vakaata 
julkista taloutta ja rakenneuudistusten 
toteuttamista. On päästävä eroon 
investointeja haittaavasta tai lykkäävästä 
sääntelystä, avattava sisämarkkinat 
investoinneille ja huolehdittava siitä, että 
rahoitusmarkkinat ja eurooppalaiset 
pankit pystyvät tarjoamaan likviditeettiä, 
markkinatakauksia ja lainoja tarvittavien 
investointien rahoittamiseksi. 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 
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kasvupotentiaalin kestävään 
lisääntymiseen.

Or. en

Tarkistus 54
David Borrelli, Dario Tamburrano

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. 
Investointeihin voidaan kannustaa 
ainoastaan toimenpiteillä, jotka
myötävaikuttavat siihen, että aikaan 
saadaan positiivinen kierre, jossa 
investointihankkeilla edistetään työllisyyttä 
ja kysyntää ja jossa ne johtavat 
kasvupotentiaalin kestävään 
lisääntymiseen.

Or. it

Tarkistus 55
Edouard Martin

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. 

(2) Investointien puutteen luoman 
negatiivisen kierteen katkaisemiseksi 
tarvitaan kokonaisvaltaisia toimia. 
Julkisen talouden elvyttäminen ei ole 
mahdollista ilman sellaisen toiminnan ja 
sellaisten investointien tukemista, joilla 
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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.

edistetään työllisyyttä ja kysyntää, jolloin
ne johtavat kasvupotentiaalin kestävään 
lisääntymiseen.

Or. fr

Tarkistus 56
Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav 
Ransdorf, João Ferreira

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. Uusilla
investointihankkeilla edistetään työllisyyttä 
ja kysyntää ja ne johtavat kasvupotentiaalin 
kestävään lisääntymiseen samalla, kun 
varmistetaan sosiaalinen ja alueellinen 
yhteenkuuluvuus.

Or. en

Tarkistus 57
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(3) G20-ryhmä on globaalin 
infrastruktuurialoitteen myötä tunnustanut 
investointien merkityksen kysynnän 
vauhdittamisessa ja tuottavuuden ja kasvun 
lisäämisessä, ja se on sitoutunut luomaan 
investointien lisäämistä tukevat olosuhteet.

(3) G20-ryhmä on globaalin 
infrastruktuurialoitteen myötä tunnustanut 
investointien merkityksen kysynnän 
vauhdittamisessa ja tuottavuuden ja kasvun 
lisäämisessä, ja se on sitoutunut luomaan 
investointien lisäämistä tukevat olosuhteet. 
ESIR-rahaston olisi täydennettävä 
kokonaisvaltaista strategiaa investointien 
lisäämiseksi Euroopassa, ei korvattava 
muita investointeja ja rahoitusrakenteita, 
eikä se saisi heikentää luonnontieteisiin, 
tutkimukseen ja kehittämiseen tehtäviä 
unionin investointeja.

Or. en

Tarkistus 58
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(4) Unioni on koko 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 – ja 
talouspolitiikan eurooppalaisen 
ohjausjakson avulla. 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 
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rahoittamiseen. hyödynnetään tehokkaasti ja kanavoidaan 
toteutuskelpoisten investointihankkeiden 
rahoittamiseen.

Or. en

Tarkistus 59
David Borrelli, Dario Tamburrano

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 ollut vastuussa 
rakenneuudistuksista ja 
budjettileikkauksista, jotka ovat ohjanneet 
taloutta pois Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteista. Toimenpiteitä tarvitaan 
kuitenkin sen varmistamiseksi, että 
unionissa oleviin investointitarpeisiin 
vastataan ja että markkinoilla saatavilla 
oleva likviditeetti hyödynnetään 
tehokkaasti ja kanavoidaan talouskasvua ja 
työllisyyttä tuottavien toteutuskelpoisten 
investointihankkeiden rahoittamiseen, 
jotka ovat taloudelliselta, ympäristöä 
koskevalta ja sosiaaliselta kannalta 
toteuttamiskelpoisia.

Or. it

Tarkistus 60
Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav 
Ransdorf

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale
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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 ollut vastuussa 
rakenneuudistuksista ja talousarvioihin 
tehdyistä leikkauksista, jotka ovat vieneet 
talouden kauemmaksi Eurooppa 2020
-strategian tavoitteista. Toimenpiteitä 
tarvitaan kuitenkin sen varmistamiseksi, 
että unionissa oleviin investointitarpeisiin 
vastataan ja että markkinoilla saatavilla 
oleva likviditeetti hyödynnetään 
tehokkaasti ja kanavoidaan sellaisten
toteutuskelpoisten investointihankkeiden 
rahoittamiseen, jotka lujittavat sosiaalista 
ja alueellista yhteenkuuluvuutta luomalla 
laadukkaita työpaikkoja sekä 
laajentamalla ja parantamalla 
tuotantopohjaa erityisesti niissä 
jäsenvaltioissa, joihin kriisi on 
vaikuttanut eniten.

Or. en

Tarkistus 61
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

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 

(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 
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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.

pääomankorotuksen. Toimenpiteitä 
tarvitaan kuitenkin lisää toimien ja 
välineiden koordinoimiseksi ja sen 
varmistamiseksi, että unionissa oleviin 
investointitarpeisiin vastataan ja että 
markkinoilla saatavilla oleva likviditeetti 
hyödynnetään tehokkaasti ja kanavoidaan 
toteutuskelpoisten investointihankkeiden 
rahoittamiseen.

Or. en

Tarkistus 62
Anne Sander

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 – ja panemalla 
täytäntöön talouspolitiikan 
eurooppalaisen ohjausjakson. Myös 
Euroopan investointipankki, jäljempänä 
ʼEIPʼ, on osallistunut entistä aktiivisemmin 
investointien käynnistämiseen ja 
edistämiseen unionissa muun muassa 
toteuttamalla tammikuussa 2013 
pääomankorotuksen. Toimenpiteitä 
tarvitaan kuitenkin lisää sen 
varmistamiseksi, että unionissa oleviin 
investointitarpeisiin vastataan ja että 
markkinoilla saatavilla oleva likviditeetti 
hyödynnetään tehokkaasti ja kanavoidaan 
toteutuskelpoisten investointihankkeiden 
rahoittamiseen.

Or. fr
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Tarkistus 63
Kaja Kallas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 64
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 65
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Euroopan komissio esitti 13 päivänä 
tammikuuta 2015 tiedonannon1 a siitä, 
miten se aikoo soveltaa vakaus- ja 
kasvusopimuksen nykyisiä sääntöjä.

__________________
1 a Komission tiedonanto Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
keskuspankille, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle, alueiden komitealle ja 
Euroopan investointipankille ”Vakaus- ja 
kasvusopimukseen sisältyvän jouston 
mahdollisimman tehokas 
hyödyntäminen”. COM(2015)0012.

Or. en

Perustelu

Mainitussa tiedonannossa selvitetään, miten komissio aikoo toteuttaa ilmoittamaansa 
myönteistä suhtautumista jäsenvaltioiden investointeihin ESIR-rahaston toimissa vakaus- ja 
kasvusopimuksen yhteydessä, joten on erittäin tärkeää viitata siihen tässä asetuksessa.

Tarkistus 66
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) ESIR-rahaston rahoitus ei saisi 
heikentää unionin tutkimusta, 
luonnontieteitä eikä kehittämistä unionin 
tai kansallisella tasolla. Tavoitteena olisi 
oltava niiden unionin talousarviovarojen 
käyttäminen, joilla ei nykyisin ole 
lainkaan tai on vain vähän vipuvaikutusta 
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yksityisten investointien 
houkuttelemisessa ja joiden vaikutus 
kilpailukyvyn lisäämisessä ja Euroopan 
johtoaseman luomiseksi tarvittavissa 
uusissa innovaatioissa on vähäinen.

Or. en

Tarkistus 67
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 68
Kaja Kallas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(9) Unionin investointiympäristöä olisi 
parannettava poistamalla investointien 
esteitä, lujittamalla sisämarkkinoita
erityisesti energia-, digitaalisilla ja
pääomamarkkinoilla, lisäämällä sääntelyn 
ennustettavuutta ja edistämällä 
asennemuutosta kohti riskinoton 
kulttuuria. Näiden liitännäistoimien avulla 
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on tarkoitus helpottaa ESIR-rahaston 
toimintaa ja laajemmin investointeja 
Euroopassa.

Or. en

Tarkistus 69
Evžen Tošenovský, Morten Messerschmidt, Hans-Olaf Henkel, Marek Józef 
Gróbarczyk, Anneleen Van Bossuyt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 70
Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek, Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(9) Unionin investointiympäristöä olisi 
parannettava poistamalla investointien 
esteitä, perustamalla aidosti toimiva 
pääomamarkkinaunioni siten, että 
rahoitusta on saatavilla ja käytettävissä 
riippumatta maantieteellisestä sijainnista 
unionissa, lujittamalla sisämarkkinoita ja 
lisäämällä sääntelyn ennustettavuutta.
Näiden liitännäistoimien avulla on 
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tarkoitus helpottaa ESIR-rahaston 
toimintaa ja laajemmin investointeja 
Euroopassa.

Or. en

Tarkistus 71
Anne Sander

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 72
Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel, Morten Messerschmidt, Marek Józef 
Gróbarczyk, Anneleen Van Bossuyt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) ESIR-rahastoa olisi pidettävä 
tilapäisenä ja kertaluonteisena välineenä 
vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen 
rahoituskehyksen puitteissa.

Or. en
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Tarkistus 73
Carlos Zorrinho

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(10) ESIR-rahaston toiminnan olisi oltava 
kaksitahoista: a) autetaan ratkaisemaan
rahoittamiseen liittyviä ongelmia ja 
toteuttamaan tuottavia investointeja 
unionissa sekä b) varmistetaan pienten ja 
keskisuurten yritysten ja pienten 
markkina-arvoltaan keskisuurten 
yritysten, jäljempänä ’mid-cap-yritykset’ 
sekä innovatiivisten pk-yritysten ja 
innovatiivisten mid-cap-yritysten
saatavilla olevan rahoituksen lisääminen.
Euroopan tämänhetkisten 
investointiongelmien ratkaisemisella 
voidaan todennäköisesti lisätä unionin 
kilpailukykyä, innovointipotentiaalia,
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta sekä energia- ja 
resurssitehokkuutta siirtymällä kohti 
kestävää kiertotaloutta. Yritysverkostojen, 
yhteenliittymien ja kumppanuuksien 
älykkäät investoinnit voisivat myös olla 
tukikelpoisia kokonaistehokkuuden 
lujittamiseksi alueellisella, kansallisella ja 
unionin tasolla.

Or. en

Tarkistus 74
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 transformatiivisten
investointien rahoittamiseen ja 
toteuttamiseen, sekä lisäämään saatavilla 
olevaa rahoitusta. Taustalla on ajatus siitä, 
että rahoituksen saatavuuden lisäämisestä 
hyötyvät etenkin pienet ja keskisuuret 
yritykset, ja lisäksi yliopistojen yhteydessä 
voidaan perustaa uusyrityksiä ja spin-off-
yrityksiä. Saatavilla olevan rahoituksen 
lisääntymisestä koituvat hyödyt olisi 
ulotettava koskemaan myös pieniä
markkina-arvoltaan keskisuuria yrityksiä, 
eli yrityksiä, joiden palveluksessa on 
enintään 500 työntekijää, jäljempänä ʼmid-
cap-yrityksetʼ. Euroopan tämänhetkisten 
investointiongelmien ratkaisemisella 
voidaan todennäköisesti lisätä taloudellista, 
sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta 
unionissa sekä tukea energia- ja 
resurssitehokkuutta siirtymällä kohti 
uusiutuviin energialähteisiin perustuvaa 
kestävää kiertotaloutta.

Or. en

Tarkistus 75
Martina Werner, Bernd Lange

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(10) ESIR-rahastolla olisi autettava: a)
ratkaisemaan niitä ongelmia, joita 
unionissa liittyy tuottavien investointien 
rahoittamiseen ja toteuttamiseen, sekä b)
lisäämään saatavilla olevaa rahoitusta. 
Taustalla on ajatus siitä, että rahoituksen 
saatavuuden lisäämisestä hyötyvät etenkin 
pienet ja keskisuuret yritykset sekä pienet 
mid-cap-yritykset ja innovatiiviset pk-
yritykset ja innovatiiviset mid-cap-
yritykset. Saatavilla olevan rahoituksen 
lisääntymisestä koituvat hyödyt olisi 
ulotettava koskemaan myös markkina-
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ʼmid-cap-yrityksetʼ. Euroopan 
tämänhetkisten investointiongelmien 
ratkaisemisella voidaan todennäköisesti 
lisätä taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta unionissa.

arvoltaan keskisuuria yrityksiä, eli 
yrityksiä, joiden palveluksessa on enintään 
3 000 työntekijää, jäljempänä ʼmid-cap-
yrityksetʼ. Euroopan tämänhetkisten 
investointiongelmien ratkaisemisella 
voidaan todennäköisesti lisätä unionin 
kilpailukykyä, innovointipotentiaalia, 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta sekä energia- ja 
resurssitehokkuutta siirtymällä kohti 
kestävää taloutta. Lisäksi painopisteen 
asettamisen pieniin ja innovatiivisiin 
yrityksiin olisi osaltaan edistettävä 
kestävää uudelleenteollistumista 
erityisesti siten, että edistetään 
eurooppalaisten pk-yritysten 
kilpailukykyä investoimalla teollisuuden 
lisäarvoketjujen digitointiin.

Or. de

Tarkistus 76
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jeppe Kofod, José 
Blanco López, Carlos Zorrinho

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(10) ESIR-rahaston toiminnan olisi oltava 
kaksitahoista: a) autetaan ratkaisemaan
rahoittamiseen liittyviä ongelmia ja 
toteuttamaan innovaatiovetoisia ja 
tuottavia investointeja unionissa sekä b) 
varmistetaan pienten ja keskisuurten 
yritysten ja pienten markkina-arvoltaan 
keskisuurten yritysten, jäljempänä ’mid-
cap-yritykset’ sekä innovatiivisten pk-
yritysten ja innovatiivisten mid-cap-
yritysten saatavilla olevan rahoituksen
lisääminen. Euroopan tämänhetkisten 
investointiongelmien ratkaisemisella 
voidaan todennäköisesti lisätä unionin 
kilpailukykyä, innovointipotentiaalia,
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
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voidaan todennäköisesti lisätä taloudellista, 
sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta
unionissa.

yhteenkuuluvuutta sekä energia- ja 
resurssitehokkuutta siirtymällä kohti 
kestävää kiertotaloutta.

Or. en

Tarkistus 77
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(10) ESIR-rahastolla olisi autettava 
ratkaisemaan niitä ongelmia, joita 
unionissa liittyy Euroopan taloutta 
välittömästi vauhdittavien tuottavien 
investointien rahoittamiseen ja 
toteuttamiseen, sekä lisäämään saatavilla 
olevaa rahoitusta. Taustalla on ajatus siitä, 
että rahoituksen saatavuuden lisäämisestä 
hyötyvät etenkin pienet ja keskisuuret 
yritykset, pienet markkina-arvoltaan
keskisuuret yritykset, jäljempänä ’mid-
cap-yritykset’, ja mid-cap-yritykset, joiden 
palveluksessa on enintään 
3 000 työntekijää, mutta se ei saisi 
rajoittua vain näihin yritystyyppeihin.
Euroopan tämänhetkisten 
investointiongelmien ratkaisemisella 
voidaan todennäköisesti auttaa 
kaventamaan Euroopassa vallitsevaa 
innovaatiokuilua ja lisätä
innovointipotentiaalia, kilpailukykyä, 
talouskasvua ja työllisyyttä sekä
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta unionissa.

Or. en

Perustelu

Tietyntyyppisissä hankkeissa – erityisesti pitkän aikavälin investoinneissa sekä tutkimus- ja 
innovointitoiminnassa – riskirahoituksen saatavuuden puute on ongelma kaikentyyppisille 
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yrityksille koosta riippumatta. ESIR-rahastoon kuuluvien rahoitusvälineiden salkussa olisi 
otettava huomioon erityyppisten yritysten rahoitustarpeet, jotta voidaan maksimoida ESIR-
rahaston yksityisten investointien vipuvaikutus.

Tarkistus 78
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(10) ESIR-rahastolla olisi autettava 
ratkaisemaan niitä ongelmia, joita 
unionissa liittyy tuottavien investointien 
rahoittamiseen ja toteuttamiseen,
poistamaan unionin jäsenvaltioissa 
nykyisin vallitseva investointivaje sekä 
lisäämään saatavilla olevaa rahoitusta.
Taustalla on ajatus siitä, että rahoituksen 
saatavuuden lisäämisestä hyötyvät etenkin 
pienet ja keskisuuret yritykset, varsinkin 
innovatiiviset yritykset ja uusyritykset.
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 lujittaa 
innovointipotentiaalia ja lisätä 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta unionissa.

Or. en

Tarkistus 79
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt, Anneleen Van 
Bossuyt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 80
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

työntekijää, jäljempänä ʼmid-cap-
yrityksetʼ, kun hankkeilla edistetään 
laadukkaiden työpaikkojen luomista, 
teollisuuden kehittämistä sekä sosiaalista 
ja ympäristökestävyyttä. Euroopan 
tämänhetkisten investointiongelmien 
ratkaisemisella voidaan todennäköisesti 
lisätä taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta unionissa.

Or. en

Tarkistus 81
Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav 
Ransdorf

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(10) ESIR-rahastolla olisi autettava 
ratkaisemaan niitä ongelmia, joita 
unionissa liittyy tuottavien investointien 
rahoittamiseen ja toteuttamiseen, sekä 
lisäämään saatavilla olevaa rahoitusta ja 
lujittamaan sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta luomalla laadukkaita 
työpaikkoja sekä laajentamalla ja 
parantamalla tuotantopohjaa erityisesti 
niissä jäsenvaltioissa, joihin kriisi on 
vaikuttanut eniten. 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.
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Or. en

Tarkistus 82
Edouard Martin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 83
Michał Boni, Lambert van Nistelrooij, Carlos Zorrinho, Pilar del Castillo Vera, Jerzy 
Buzek, Markus Pieper, Christian Ehler, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

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 ja lujittaa 
digitaalialan kehitystä.

Or. en

Tarkistus 84
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 85
Pavel Telička, Philippe De Backer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 86
David Borrelli, Dario Tamburrano

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

(10) ESIR-rahastolla olisi autettava 
ratkaisemaan niitä ongelmia, joita 
unionissa liittyy tuottavien investointien 
rahoittamiseen ja toteuttamiseen, sekä 
lisäämään saatavilla olevaa rahoitusta. 
Taustalla on ajatus siitä, että rahoituksen 
saatavuuden lisäämisestä hyötyvät etenkin 
pienet ja keskisuuret yritykset. Saatavilla 
olevan rahoituksen lisääntymisestä koituvat 
hyödyt olisi taattava innovatiivisille 
uusyrityksille. Euroopan tämänhetkisten 
investointiongelmien ratkaisemisella 
voidaan todennäköisesti lisätä taloudellista, 
sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta 
unionissa ja saavuttaa unionin vuosia 
2020, 2030 ja 2050 koskevat energia- ja 
ympäristötavoitteet, jotta voidaan 
vauhdittaa siirtymistä vähähiiliseen 
kierto- ja jakamistalouteen.

Or. it

Tarkistus 87
Csaba Molnár

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 88
Claude Turmes
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(11) ESIR-rahaston toiminnalla olisi 
tuettava strategisia investointeja, jotka 
tuottavat runsaasti taloudellista, sosiaalista 
ja ympäristöä koskevaa lisäarvoa ja näin 
edesauttavat erityisesti Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
194 artiklassa vahvistettujen unionin 
politiikan tavoitteiden saavuttamista.
Nämä investoinnit olisi tehtävä 
esimerkiksi yhteistä etua koskeviin 
hankkeisiin sisämarkkinoiden 
täydelliseksi toteuttamiseksi liikenne-, 
televiestintä- ja energiainfrastruktuurien 
alalla, mukaan lukien liikenteen ja 
energiaverkkojen yhteenliittäminen ja 
digitaaliset infrastruktuurit, uusiutuvan 
energian sekä energia- ja 
resurssitehokkuuden laajentamiseksi, sen 
kilpailukyvyn lisäämiseksi ja kestävän 
kehityksen edistämiseksi ja kyseisten 
alojen välisen synergiapotentiaalin 
hyödyntämiseksi kaupunki- ja 
maaseutukehityksessä ja sosiaalialoilla 
sekä ympäristö- ja luonnonvara-aloilla ja 
hankkeisiin, joilla lujitetaan Euroopan 
tieteellistä ja teknologista perustaa ja 
jotka edistävät yhteiskunnalle koituvia 
hyötyjä sekä innovointia, tutkimusta ja 
teknologian kehittämistä koskevan 
politiikan taloudelle ja teollisuudelle 
tarjoamien mahdollisuuksien parempaa 
hyödyntämistä, mukaan lukien 
tutkimusinfrastruktuurit sekä pilotti- ja 
demonstrointijärjestelyt. ESIR-rahaston 
avulla olisi parannettava yritysten ja 
muiden yhteisöjen rahoituksen saantia ja 
kilpailukykyä kiinnittäen erityistä 
huomiota pk-yrityksiin. ESIR-rahaston 
olisi edistettävä muutosta kohti vihreää, 
kestävää ja resurssitehokasta taloutta ja 
kestävää työpaikkojen luomista.
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Or. en

Tarkistus 89
Marek Józef Gróbarczyk, Evžen Tošenovský

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 esimerkiksi unionin 
energiavarmuutta parantavia strategisia 
investointeja, jotka tuottavat runsaasti 
taloudellista lisäarvoa ja näin edesauttavat 
unionin politiikan tavoitteiden 
saavuttamista.

Or. en

Tarkistus 90
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(11) ESIR-rahaston toiminnalla olisi 
tuettava strategisia investointeja, jotka 
tuottavat runsaasti taloudellista lisäarvoa ja 
näin edesauttavat unionin politiikan 
tavoitteiden saavuttamista1a, kuten yhteistä 
etua koskevia hankkeita 
sisämarkkinoiden täydelliseksi 
toteuttamiseksi liikenne-, televiestintä- ja 
energiainfrastruktuurien alalla, energia-
alan kehittämiseksi ja nykyaikaistamiseksi 
ja sen kilpailukyvyn lisäämiseksi sekä 
energian toimitusvarmuuden 
parantamiseksi ja hankkeita, joilla 
lujitetaan Euroopan tieteellistä ja 
teknologista perustaa, tuetaan tieteellistä 
yhteistyötä yliopistojen ja teollisuuden 
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välillä, parannetaan tutkimustulosten 
hyödyntämistä ja leviämistä markkinoilla 
ja helpotetaan patentointia ja teknologian 
siirtoa ja jotka edistävät yhteiskunnalle 
koituvia hyötyjä sekä innovointia, 
tutkimusta ja teknologian kehittämistä 
koskevan politiikan taloudelle ja 
teollisuudelle tarjoamien 
mahdollisuuksien parempaa 
hyödyntämistä, mukaan lukien 
tutkimusinfrastruktuurit sekä pilotti- ja 
demonstrointijärjestelyt. ESIR-rahaston 
avulla olisi parannettava yritysten ja 
muiden yhteisöjen rahoituksen saantia ja 
kilpailukykyä kiinnittäen erityistä 
huomiota pk-yrityksiin ja mid-cap-
yrityksiin.

__________________
1a Sellaisina kuin ne on vahvistettu muun 
muassa seuraavissa säädöksissä: 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1291/2013, annettu 
11 päivänä joulukuuta 2013, tutkimuksen 
ja innovoinnin puiteohjelmasta 
”Horisontti 2020” (2014–2020) ja 
päätöksen N:o 1982/2006/EY 
kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, 
s. 104), Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus (EU) N:o 1316/2013, 
annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, 
Verkkojen Eurooppa -välineen 
perustamisesta sekä asetuksen (EU) N:o 
913/2010 muuttamisesta ja asetusten (EY) 
N:o 680/2007 ja (EY) N:o 67/2010 
kumoamisesta (EUVL L 348, 20.12.2013, 
s. 129) ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus (EU) N:o 1287/2013, 
annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, 
yritysten kilpailukykyä sekä pieniä ja 
keskisuuria yrityksiä koskevan ohjelman 
(COSME) (2014–2020) perustamisesta ja 
päätöksen N:o 1639/2006/EY 
kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, 
s. 33).

Or. en
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Perustelu

Kaikkiin ESIR-rahaston tavoitteisiin liittyy pitkäaikaisia ja pitkälle vietyjä unionin 
politiikkatoimia varsinkin tutkimuksen ja liikenteen alalla. ESIR-rahaston yksityiskohtaisissa 
tavoitteissa ei tarvitse keksiä uudelleen pyörää, vaan sen toiminnalla olisi edesautettava 
kyseisillä EU:n politiikanaloilla asetettujen toimintatavoitteiden saavuttamista keinoin, jotka 
ulottuvat rahoitusvälineisiin.

Tarkistus 91
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(11) ESIR-rahaston toiminnalla olisi 
tuettava strategisia investointeja, jotka 
tuottavat runsaasti taloudellista lisäarvoa ja 
näin edesauttavat unionin politiikan 
tavoitteiden saavuttamista, kuten 
energiavarmuuden korkeaa tasoa ja hyvin 
toimivia digitaalisia sisämarkkinoita.
Kaikkien ESIR-rahaston toimien olisi 
oltava johdonmukaisia unionin 
politiikkojen, kuten koheesiopolitiikan, 
kanssa ja täydennettävä muita 
asiaankuuluvia unionin rahoitusvälineitä 
(Verkkojen Eurooppa -väline, Horisontti 
2020, COSME, Euroopan rakenne- ja 
investointirahastot) sekä muita 
kansallisen ja alueellisen tason julkisia ja 
yksityisiä rahoitusvälineitä.

Or. en

Tarkistus 92
David Borrelli, Dario Tamburrano

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

(11) ESIR-rahaston toiminnalla olisi 
tuettava strategisia investointeja, joiden 
avulla Euroopan unioni kykenee 
sinnikkäämmin nopeuttamaan siirtymistä 
vähähiiliseen kierto- ja jakamistalouteen 
ja jotka edesauttavat unionin politiikan 
tavoitteiden saavuttamista.

Or. it

Tarkistus 93
Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav 
Ransdorf

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 julkisia ja muita strategisia 
investointeja, jotka tuottavat runsaasti 
taloudellista ja sosiaalista lisäarvoa ja näin 
edesauttavat unionin politiikan tavoitteiden 
saavuttamista.

Or. en

Tarkistus 94
Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek, Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(11) ESIR-rahaston toiminnalla olisi 
tuettava strategisia investointeja, jotka 
tuottavat runsaasti taloudellista lisäarvoa ja 
näin edesauttavat unionin politiikan 
tavoitteiden saavuttamista, jotta voidaan 
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erityisesti helpottaa sisämarkkinoiden 
toteuttamista televiestinnän, energian 
sekä tavaroiden ja palvelujen alalla.

Or. en

Tarkistus 95
Anne Sander

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 96
Kaja Kallas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(11) ESIR-rahaston toiminnalla olisi 
tuettava strategisia investointeja, jotka 
tuottavat runsaasti taloudellista lisäarvoa ja 
näin edesauttavat unionin politiikan 
tavoitteiden saavuttamista. Laajakaista- ja 
digitaalipalveluinfrastruktuureihin 
tarvitaan mittavia investointeja 
digitaalialaa koskevien unionin 
toimintatavoitteiden saavuttamiseksi, 
joten ESIR-rahastossa olisi painotettava 
erityisesti televiestintäverkkoihin tehtäviä 
investointeja.
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Or. en

Tarkistus 97
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

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 tai 
jäsenvaltion ja Euroopan 
naapuruuspolitiikan soveltamisalaan,
mukaan lukien strateginen kumppanuus, 
laajentumispolitiikka ja Euroopan 
talousalue tai Euroopan 
vapaakauppaliitto, kuuluvan valtion 
välisiä toimia tai jäsenvaltion ja 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen liitteessä II tarkoitettujen 
merentakaisten maiden ja alueiden välisiä 
toimia. Investoinneilla olisi tuotettava
runsaasti taloudellista ja sosiaalista
lisäarvoa, edistettävä laadukkaita 
työpaikkoja, kestävää innovointia, 
osaamista ja laadukasta työllisyyttä sekä 
sisämarkkinoiden yhdentymistä ja 
toteuttamista ja parannettava unionin 
kilpailukykyä. Näissä strategisissa 
hankkeissa olisi hyödynnettävä 
myönteisiä ulkoisvaikutuksia, joita 
saadaan julkisista investoinneista ja 
Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoista unionin politiikan 
tavoitteiden saavuttamiseksi.

Or. en

Tarkistus 98
Martina Werner, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(11 a) ESIR-rahastosta tuettavien 
investointien olisi osaltaan 
myötävaikutettava Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
194 artiklan 1 kohdan tavoitteiden 
saavuttamiseen edistämällä 
energiatehokkuutta ja energiasäästöjä 
sekä uusien ja uusiutuvien 
energiamuotojen kehittämistä ja 
edistämällä energiaverkkojen 
yhteenliittämistä sekä unionin älykkään, 
kestävän ja osallistavan kasvun 
strategiaa, joka hyväksyttiin Eurooppa-
neuvoston 17 päivänä kesäkuuta 2010 
antamissa päätelmissä; unionin 
investointipolitiikkojen koordinoinnin 
parantamiseksi asetuksella (EU) N:o 
1303/2013 luotiin yhteinen strategiakehys 
edistämään unionin sopusointuista, 
tasapainoista ja kestävää kehitystä. Tätä 
integroitua lähestymistapaa olisi 
vastaavasti sovellettava ESIR-rahastosta 
tuettuihin toimiin ja hankkeisiin.

Or. en

Tarkistus 99
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 
Carlos Zorrinho

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Työllisyyttä ja kasvua koskevassa 
Eurooppa 2020 -strategiassa korostetaan, 
että vahva ja jatkuva tuki tutkimukselle ja 
innovoinnille toimii oikeanlaisena 
ponnahduslautana tulevalle elpymiselle ja 
kasvulle. Jotta ESIR-rahastosta voitaisiin 
saada mahdollisimman paljon hyötyä 
unionin investointien tukemiseksi, 
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10 prosenttia kunkin hankkeen tai toimen 
talousarviosta olisi käytettävä tutkimus- ja 
innovointitoimintaan.

Or. en

Perustelu

Tutkimuksen, innovoinnin ja talouskehityksen välisestä suhteesta on olemassa vankka näyttö. 
Jotta ESIR-rahasto täyttäisi strategisen tavoitteensa, asetuksessa onkin varmistettava, että 
rahoitettavilla hankkeilla todella tuetaan T&I-toimintaa.

Tarkistus 100
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Ottaen huomioon, että pienet mid-
cap-yritykset, joiden palveluksessa on 
enintään 499 työntekijää, ja mid-cap-
yritykset, joiden palveluksessa on 
enintään 3 000 työntekijät, edustavat 
yksityisen sektorin yritysten
innovatiivisinta segmenttiä, sillä niiden 
patenttien, prosessi-innovaatioiden ja 
tuoteinnovaatioiden määrä on 
keskimääräistä suurempi ja investointien 
tuotto keskimääräistä korkeampi, vaikka 
niillä onkin silti samantapaisia 
rahoituksen saatavuuteen liittyviä 
ongelmia kuin pk-yrityksillä, ESIR-
rahaston olisi räätälöitävä osa 
rahoitustuotteistaan erityisesti pienille ja 
muille mid-cap-yrityksille. 

Or. en

Perustelu

Tietyntyyppisissä hankkeissa – erityisesti tutkimus- ja innovointitoiminnassa –
riskirahoituksen saatavuuden puute on ongelma kaikentyyppisille yrityksille koosta 
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riippumatta. Talouden taantuma on kuitenkin pahimmillaan silloin, kun ns. mid-cap-yritysten 
saatavilla ei ole rahoitusta, sillä ne ovat miltei aina EU:n T&K-seurantaraporttien mukaan 
innovatiivisin yrityssegmentti. ESIR-rahaston salkussa olisi otettava erityisesti huomioon 
niiden rahoitustarpeet.

Tarkistus 101
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Komission tiedonannossa 
”Euroopan digitaalistrategia” 
(COM(2010)0245) ja komission 
tiedonannossa (COM(2014)0442) ”Kohti 
menestyvää datavetoista taloutta” 
korostettiin digitaalialan merkitystä 
kestävän ja laadukkaan talouskasvun 
välineenä samoin kuin tarvetta luoda 
perusedellytykset sen kehittämiselle. 
Tämän mahdollisuuden hyödyntämiseksi 
olisi erityisesti keskityttävä digitaalialan 
investointeihin ja digitaalialan 
perusedellytyksiin korvamerkitsemällä osa 
myönnetyistä takuista verkostoihin ja 
osaamiseen tehtäviin investointeihin, 
tarjoamalla teknistä tukea digitaalialan 
kehityshankkeita varten luotaville 
erityisille investointijärjestelyille ja 
laajentamalla digitaalialan investointeja 
koskevaa ”investointilauseketta”.

Or. en

Tarkistus 102
Roberts Zīle, Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(11 a) Komission tiedonannossa 
”Euroopan energiavarmuusstrategia ” 
(COM(2014)0330) korostettiin, että 
jäsenvaltioiden olisi energiavarmuuden 
parantamiseksi saatettava energian 
sisämarkkinalainsäädäntö osaksi 
kansallista lainsäädäntöä suunnitellussa 
aikataulussa vuoden 2014 loppuun 
mennessä etenkin eriyttämistä koskevien 
sääntöjen osalta, mukaan lukien säännös, 
että EU:n ulkopuolisten tahojen 
määräysvallassa olevat 
siirtoverkonhaltijat noudattavat samoja 
velvoitteita kuin EU:n tahojen 
määräysvallassa olevat. Viimeaikaiset 
kokemukset tietyistä EU:n ulkopuolisista 
siirtoverkonhaltijoista, jotka pyrkivät 
välttymään noudattamasta EU:n 
lainsäädäntöä EU:n alueella, edellyttävät 
kuitenkin EU:n ja jäsenvaltioiden tasolla 
sovellettavien sääntöjen tehostettua 
soveltamista ja lujittamista. Tätä voidaan 
helpottaa säännöksellä, jonka mukaan 
EU:n takuu voidaan myöntää ainoastaan 
niille kaasuhankkeille, jotka toteutetaan 
kaasuinfrastruktuurin sektoreilla 
jäsenvaltioissa, joissa toteutetaan 
omistajuuden tehokas eriyttäminen.

Or. en

Perustelu

To improve energy security, it is essential to implement the Third Energy Liberalisation 
Package, especially with regard to gas market, and to ensure that gas production and supply 
activities are separated and the existing monopoly networks are unbundled. The recent 
experience of certain non-EU operators seeking to avoid compliance with EU legislation on 
EU territory requires a stricter application and a possible reinforcement of the applicable 
rules at EU and Member State level. This can be facilitated by provision that only those gas 
infrastructure projects that are carried out in gas infrastructure sectors in Member States 
where the effective ownership unbundling is implemented, shall be eligible for the EU 
guarantee.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)
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Tarkistus 103
Martina Werner, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Jude Kirton-Darling

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 b) Energiaunionista annetussa 
komission tiedonannossa 
(COM(2015)0080) korostetaan 
energiatehokkuuden merkitystä omana 
energialähteenään ja todetaan selkeästi, 
että ESIR-rahasto ”tarjoaa 
mahdollisuuden houkutella suuria 
investointeja rakennusten 
kunnostamiseen”. Tämän 
mahdollisuuden hyödyntämiseksi olisi 
erityisesti keskityttävä 
energiatehokkuuteen korvamerkitsemällä 
osa myönnetyistä takuista 
energiatehokkuuteen, tarjoamalla teknistä 
tukea energiatehokkuushankkeita varten 
luotaville erityisille investointijärjestelyille 
ja laajentamalla 
energiatehokkuusinvestointeja koskevaa 
”investointilauseketta”.

Or. en

Tarkistus 104
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 b) Ottaen huomioon, että Euroopan 
taloutta on pikaisesti vauhditettava ja että 
jäsenvaltioilla on vastuu politiikan ja 
talouden kannalta strategisesti tärkeiden 
pitkän aikavälin julkisten ja yksityisten 
investointien edistämisestä, ESIR-
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rahaston olisi käynnistettävä kaikki 
toimensa kolmen vuoden kuluessa sen 
voimaantulosta keskittyen toimintaan, 
jolla saadaan aikaan paitsi välittömiä 
vaikutuksia myös kestävää talouskasvua 
ja josta saadaan eurooppalaista lisäarvoa.

Or. en

Perustelu

Olisi korostettava, että ESIR-rahastolla on tarkoitus saada aikaan välitön (!) vaikutus 
Euroopan talouteen, parantaa investointiympäristöä, lisätä yksityisiä investointeja ja luoda 
työpaikkoja ja talouskasvua lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä. Investoinneilla olisi oltava 
strateginen tarkoitus ja niiden olisi oltava EU:n toimien ja kilpailukykytavoitteiden mukaisia, 
mutta ne eivät saisi missään tapauksessa korvata julkisia investointeja, jotka tavallisesti 
kuuluisivat yksinomaan jäsenvaltioiden tai alueiden rahoitusvastuun piiriin.

Tarkistus 105
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 c) Jotta varmistetaan, että ESIR 
täyttää tarkoituksensa, on välttämätöntä, 
että vähintään 5 500 000 000 euron 
määrä ESIR-rahaston varoja 
kohdennetaan EIP:n rahoituksena 
EIR:lle käytettäväksi erityisesti pienten ja 
keskisuurten yritysten sekä pienten mid-
cap-yritysten sekä innovatiivisten pk-
yritysten ja innovatiivisten mid-cap-
yritysten eduksi.

Or. en

Perustelu

ESIR-rahastossa ei tarvitse keksiä uudelleen pyörää. Parina viime vuonna on otettu käyttöön 
useita innovatiivisia rahoitusvälineitä pk-yritysten ja pienten mid-cap-yritysten hyödyksi 
Horisontti 2020- ja COSME-ohjelmissa, ja EIR panee niitä parhaillaan täytäntöön. Niiden 
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kerroinvaikutukset ovat välillä 1:18 ja 1:28, ja rahoituksen tukikelpoinen kysyntä on niissä 
kaksinkertainen niiden tarjontaan verrattuna. Osa takuusta olisi sen vuoksi käytettävä 
menestyksekkäiden olemassa olevien välineiden lisäämiseen ja täydentämiseen.

Tarkistus 106
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 107
Michał Boni, Lambert van Nistelrooij, Carlos Zorrinho, Pilar del Castillo Vera, Markus 
Pieper, Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

Or. en

Tarkistus 108
David Borrelli, Dario Tamburrano

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it

Tarkistus 109
Krišjānis Kariņš, Christian Ehler
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 110
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(12) Useat pienet ja keskisuuret yritykset 
sekä pienet ja/tai innovatiiviset mid-cap-
yritykset kaikkialla unionissa erityisesti 
niissä jäsenvaltioissa, joissa pk-yrityksillä 
on suurempia vaikeuksia saada luottoa,
tarvitsevat apua saadakseen 
markkinarahoitusta etenkin silloin kun on 
kyse investoinneista, joihin liittyy 
suurempi riski. ESIR-rahastolla olisi 
autettava näitä yrityksiä kattamaan 
pääomavajeet tarjoamalla EIP:lle (ja
aiheellisissa tapauksissa Euroopan 
investointirahastolle, jäljempänä ʼEIRʼ)
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tuotteita, jotka palvelevat ESIR-rahaston 
tarkoitusta.

mahdollisuus tehdä suoria ja välillisiä 
pääomasijoituksia, antaa takauksia lainojen 
korkeatasoista arvopaperistamista varten ja 
tarjota muita tuotteita, jotka palvelevat 
ESIR-rahaston tarkoitusta.

Or. en

Tarkistus 111
Pavel Telička, Philippe De Backer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 112
Christian Ehler, Neena Gill, Pervenche Berès, Martina Dlabajová, Helga Trüpel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Ottaen huomioon, että luovat alat 
antavat Euroopassa merkittävän 



PE551.907v01-00 48/181 AM\1053517FI.doc

FI

panoksen unionin talouteen 
synnyttämällä yli 550 miljardin euron 
verran lisäarvoa BKT:hen ja 
työllistämällä kokoaikaisesti 
8,3 miljoonaa henkilöä, ESIR-rahaston 
rahoituksella olisi myös edistettävä 
investointeja ja kasvua luovilla aloilla ja 
kulttuurialalla sekä lujitettava Euroopan 
kulttuurialaa ja luovia aloja, erityisesti 
uusyrityksiä, innovatiivisia pk-yrityksiä ja 
luovia yrityksiä.

Or. en

Tarkistus 113
Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Tulevan Euroopan energiaunionin 
perustamisen pääedellytyksenä on 
yhdennettyjen unionin sisäisten 
energiamarkkinoiden toteuttaminen, joka 
edellyttää älykkään 
energiainfrastruktuurin kehittämistä ja 
energiaverkkojen yhteenliittämistä. 
Lokakuun 24 päivänä 2014 kokoontunut 
Eurooppa-neuvosto kehotti ryhtymään 
kiireellisiin toimiin, jotta voidaan 
varmistaa sähköverkkojen nykyisten 
yhteenliitäntöjen 10 prosentin 
vähimmäistavoitteen nopea 
saavuttaminen, minkä on tapahduttava 
viimeistään vuonna 2020 ainakin
jäsenvaltioissa, jotka eivät ole vielä 
saavuttaneet energian sisämarkkinoihin 
integroitumisen vähimmäistasoa. ESIR-
rahaston olisi edistettävä tämän unionin 
toimintatavoitteen saavuttamista 
edesauttamalla rajatylittävien energian 
liitäntäverkkojen kehittämistä, jotta 
voidaan toteuttaa avoimet, hyvin toimivat 
ja täysin yhdennetyt kaasu- ja 
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sähkömarkkinat.

Or. en

Tarkistus 114
David Borrelli, Dario Tamburrano

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it

Tarkistus 115
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) ESIR-rahasto olisi perustettava EIP:n 
yhteyteen, jotta sen toiminnassa voitaisiin 
hyödyntää EIP:n kokemusta ja tämän 
aiemmin saavuttamia hyviä tuloksia ja jotta 
sen toiminnalla voitaisiin saada aikaan 
myönteisiä vaikutuksia mahdollisimman 
nopeasti. ESIR-rahaston toiminnan osa-

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

alue, joka muodostuu rahoituksen 
tarjoamisesta pienille ja keskisuurille 
yrityksille sekä mid-cap-yrityksille, olisi 
kanavoitava EIR:n kautta, jotta siinä 
voitaisiin hyödyntää EIR:n kokemusta 
tämänkaltaisesta toiminnasta.

Or. en

Perustelu

ESIR-rahastossa ei tarvitse keksiä uudelleen pyörää. Parina viime vuonna on otettu käyttöön 
useita innovatiivisia rahoitusvälineitä pk-yritysten ja mid-cap-yritysten hyödyksi Horisontti 
2020- ja COSME-ohjelmissa, ja EIR panee niitä parhaillaan täytäntöön. Niiden 
kerroinvaikutukset ovat välillä 1:18 ja 1:28, ja rahoituksen tukikelpoinen kysyntä on niissä 
kaksinkertainen niiden tarjontaan verrattuna. Osa takuusta olisi sen vuoksi käytettävä 
menestyksekkäiden olemassa olevien välineiden lisäämiseen ja täydentämiseen.

Tarkistus 116
Simona Bonafè, Renato Soru, Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 117
Csaba Molnár

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 118
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 119
Martina Werner, Bernd Lange

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

(14) ESIR-rahaston toimet olisi 
kohdennettava hankkeisiin, joista saadaan 
merkittävästi yhteiskunnallista, kestävää ja 
taloudellista lisäarvoa. Ne olisi 
kohdennettava etenkin sellaisiin 
hankkeisiin, joilla edistetään kestävien 
paikallisten työpaikkojen luomista, 
pitkäaikaista kestävää kasvua ja 
kilpailukykyä ja jotka edesauttavat 
saavuttamaan unionin ilmasto- ja 
energiatavoitteet. Testattujen hankkeiden 
ja aloitteiden täytäntöönpanosta saadut 
kokemukset voidaan ottaa huomioon 
hankkeiden valinnassa, kuten 
energiatehokkuushankkeet ELENA 
(European Local Energy Assistance) ja 
EEIF (European Energy Efficiency 
Fund) tai kokemukset julkisen ja 
yksityisen sektorin tulevaisuuden 
tehtaiden teknologiat -kumppanuuden 
täytäntöönpanosta tuotantoteollisuuden 
digitoinnin alalla. ESIR-rahastosta olisi 
tuettava monenlaisia rahoitustuotteita, 
joihin kuuluvat muun muassa oman 
pääoman ehtoinen rahoitus, velkarahoitus 
ja takaukset, jotta kunkin hankkeen tarpeet 
voitaisiin ottaa mahdollisimman hyvin 
huomioon. Tällaisella laajalla 
tuotevalikoimalla on tarkoitus mahdollistaa 
ESIR-rahaston toiminnan sopeuttaminen 
markkinoiden tarpeisiin ja samalla 
kannustaa yksityistä sektoria investoimaan 
hankkeisiin. ESIR-rahasto ei saisi korvata 
yksityistä markkinarahoitusta, vaan sen 
olisi lisättävä yksityisen rahoituksen 
saatavuutta puuttumalla markkinoiden 
toimintapuutteisiin, jotta voitaisiin 
varmistaa julkisten varojen 
mahdollisimman tehokas ja strateginen 
käyttö. Varojen tehokasta ja strategista 
käyttöä on tarkoitus tukea edellyttämällä 
valtiontukisääntöihin sisältyvien 
periaatteiden noudattamista.

Or. de
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Tarkistus 120
Michał Boni, Lambert van Nistelrooij, Carlos Zorrinho, Pilar del Castillo Vera, Markus 
Pieper

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 121
Gunnar Hökmark



AM\1053517FI.doc 55/181 PE551.907v01-00

FI

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 122
Patrizia Toia
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 123
Christian Ehler

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

(14) ESIR-rahaston toimet olisi 
kohdennettava hankkeisiin, joista saadaan 
merkittävästi yhteiskunnallista ja 
taloudellista arvoa. Ne olisi kohdennettava 
etenkin sellaisiin hankkeisiin, joilla
luodaan kestäviä työpaikkoja ja edistetään
lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin
kasvua ja kilpailukykyä, myös innovoinnin 
ja teknologian kehittämisen ja 
levittämisen kautta. ESIR-rahastosta olisi 
tuettava monenlaisia rahoitustuotteita, 
joihin kuuluvat muun muassa oman 
pääoman ehtoinen tai luonteinen rahoitus, 
velkarahoitus ja takaukset, jotta kunkin 
hankkeen tarpeet voitaisiin ottaa 
mahdollisimman hyvin huomioon.
Tällaisella laajalla tuotevalikoimalla on 
tarkoitus mahdollistaa ESIR-rahaston 
toiminnan sopeuttaminen markkinoiden 
tarpeisiin ja samalla kannustaa yksityistä 
sektoria investoimaan hankkeisiin. ESIR-
rahasto ei saisi korvata tai syrjäyttää
yksityistä markkinarahoitusta tai 
alueellisten ja kansallisten 
kehityspankkien tarjoamia tuotteita, vaan 
sen olisi lisättävä yksityisen rahoituksen 
saatavuutta puuttumalla markkinoiden 
toimintapuutteisiin, jotta voitaisiin 
varmistaa julkisten varojen 
mahdollisimman tehokas ja strateginen 
käyttö. Varojen tehokasta ja strategista 
käyttöä on tarkoitus tukea edellyttämällä 
valtiontukisääntöihin sisältyvien 
periaatteiden noudattamista.

Or. en

Perustelu

Lisäarvo ja täydentävyys ovat keskeisiä tekijöitä ESIR-rahaston toiminnassa, ja ellei niitä 
varmisteta, rahasto lopulta syrjäyttää alueellisen tai kansallisen tason merkitykselliset 
rahoitustukitoimenpiteet, jolloin se on pelkkää poliittista silmänlumetta Brysselissä. Tätä on 
vältettävä hinnalla millä hyvänsä.



PE551.907v01-00 58/181 AM\1053517FI.doc

FI

Tarkistus 124
Edouard Martin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr
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Tarkistus 125
David Borrelli, Dario Tamburrano

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it
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Tarkistus 126
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 127
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(14) ESIR-rahaston toimet olisi 
kohdennettava hankkeisiin, joista saadaan 
merkittävästi yhteiskunnallista ja 
taloudellista arvoa. Ne olisi kohdennettava 
etenkin sellaisiin hankkeisiin, joilla 
edistetään työpaikkojen luomista, 
pitkäaikaista kasvua ja kilpailukykyä.
ESIR-rahasto ei saisi korvata yksityistä 
markkinarahoitusta.

Or. en

Tarkistus 128
Anne Sander
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 129
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 
Theresa Griffin

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

(14 a) ESIR-tukikelpoisia hankkeita 
valittaessa olisi kiinnitettävä erityistä 
huomiota energiatehokkuuteen. Energian 
tuotantoa tai energian siirtoa koskevista 
hankkeista päätettäessä olisi arvioitava, 
voidaanko tavoitteet saavuttaa 
toimitusvarmuuden kannalta 
kestävämmällä ja 
kustannustehokkaammalla tavalla 
vähentämällä sen sijaan energian 
kysyntää, nostamalla energiatehokkuutta 
tai kysynnänohjauksen avulla. Näin 
varmistetaan, että 
energiatehokkuushankkeet kilpailevat 
yhtäläisin ehdoin, mukaan lukien 
kustannus-hyötyanalyysin kannalta 
yhtäläiset ehdot, energian tarjontaa 
lisäävien hankkeiden tai uusien 
infrastruktuurihankkeiden kanssa.

Or. en

Perustelu

Energiaunionista 25. helmikuuta 2015 annetussa tiedonannossa ”Joustavaa energiaunionia 
ja tulevaisuuteen suuntautuvaa ilmastonmuutospolitiikkaa koskeva puitestrategia” 
(COM(2015)0080) korostetaan, että ”on tarpeen määritellä energiatehokkuus kokonaan 
uudelleen ja ajatella sitä omana energialähteenään, jonka arvo muodostuu säästyneestä 
energiasta. Osana markkinarakenteen tarkistamista komissio aikoo varmistaa, että 
energiatehokkuus ja kysyntäpuolen ohjaus voivat kilpailla yhtäläisin edellytyksin 
tuotantokapasiteetin kanssa.”

Tarkistus 130
Martina Werner, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) ESIR-tukikelpoisia hankkeita 
valittaessa olisi kiinnitettävä erityistä 
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huomiota energiatehokkuuteen. Energian 
tuotantoa tai energian siirtoa koskevista 
hankkeista päätettäessä olisi arvioitava, 
voidaanko tavoitteet saavuttaa 
toimitusvarmuuden kannalta 
kestävämmällä ja 
kustannustehokkaammalla tavalla 
vähentämällä sen sijaan energian 
kysyntää tai nostamalla 
energiatehokkuutta. Näin varmistetaan, 
että energiatehokkuushankkeet kilpailevat 
yhtäläisin ehdoin energian tarjontaa 
lisäävien hankkeiden tai uusien 
infrastruktuurihankkeiden kanssa.

Or. en

Tarkistus 131
Sorin Moisă

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) ESIR-rahaston olisi tuettava 
hankkeiden tasapainoista jakautumista 
unionissa ja vältettävä liiallista 
keskittymistä yhdelle ainoalle alalle tai 
maantieteelliselle alueelle.

Or. ro

Tarkistus 132
Bendt Bendtsen, Seán Kelly

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) ESIR-tukikelpoisia hankkeita 
valittaessa energiatehokkuuteen ja 
kysynnänohjaukseen liittyviä hankkeita 
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olisi kohdeltava tasavertaisesti 
energiahuoltohankkeiden kanssa 
kustannus-hyötyanalyysin kannalta.

Or. en

Perustelu

Komission tiedonannossa ”Joustavaa energiaunionia ja tulevaisuuteen suuntautuvaa 
ilmastonmuutospolitiikkaa koskeva puitestrategia” korostetaan, että energiatehokkuutta olisi 
ajateltava omana energialähteenään. Osana markkinarakenteen tarkistamista komissio aikoo 
varmistaa, että energiatehokkuus ja kysyntäpuolen ohjaus voivat kilpailla yhtäläisin 
edellytyksin tuotantokapasiteetin kanssa.

Tarkistus 133
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) ESIR-tukikelpoisia hankkeita 
valittaessa olisi kiinnitettävä erityistä 
huomiota energiatehokkuuteen ja 
digitaalisiin ratkaisuihin. Hankkeista 
päätettäessä olisi arvioitava, voidaanko 
tavoitteet saavuttaa toimitusvarmuuden 
kannalta kestävämmällä ja 
kustannustehokkaammalla tavalla 
käyttämällä sen sijaan uutta digitaalista 
teknologiaa ja tieto- ja 
viestintäteknologiaa. Näin varmistetaan, 
että hankkeet kilpailevat yhtäläisin ehdoin 
energian tarjontaa lisäävien hankkeiden 
tai uusien infrastruktuurihankkeiden 
kanssa.

Or. en

Tarkistus 134
Aldo Patriciello
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it

Tarkistus 135
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 
Carlos Zorrinho

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Perustelu

Tutkimukseen, tekniseen kehittämiseen ja innovointiin liittyvää toimintaa on vaikea rahoittaa 
vapaasti kilpaillussa markkinapaikassa, koska siinä on tiettyjä piirteitä, jotka tekevät näiden 
alojen investoinneista tavanomaisista investoinneista poikkeavia (esim. sen tuotokseen liittyvä 
epävarmuus ja inhimilliseen pääomaan keskittyvien T&K-menojen suuri osuus). Jotta 
voidaan poistaa investointivaje, joka uhkaa T&K-innovointia koskevaa Eurooppa 2020 
-strategian tavoitetta, tutkimus-, kehittämis- ja innovointihankkeissa olisi hyväksyttävä 
korkeampi riskiprofiili.

Tarkistus 136
Béla Kovács

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 137
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Jotta voitaisiin varmistaa, että ESIR-
rahastolla saadaan aikaan lisää toimia, 
ESIR-rahaston toimet olisi kohdennettava 

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

rahaston toimet olisi kohdennettava 
sellaisiin hankkeisiin, joilla on korkeampi 
riski-/tuottoprofiili kuin nykyisillä EIP:n ja 
unionin välineillä. ESIR-rahastosta olisi 
rahoitettava hankkeita kaikkialla unionissa
kiinnittäen erityistä huomiota niitä 
jäsenvaltioita koskeviin hankkeisiin, 
joihin finanssikriisi on vaikuttanut eniten.
ESIR-rahastoa olisi käytettävä ainoastaan 
silloin, kun rahoitusta ei ole saatavissa 
muista lähteistä kohtuullisin ehdoin.

Or. en

Tarkistus 138
Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 139
Christian Ehler
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Lisäarvo ja täydentävyys ovat keskeisiä tekijöitä ESIR-rahaston toiminnassa, ja ellei niitä 
varmisteta, rahasto lopulta syrjäyttää alueellisen tai kansallisen tason merkitykselliset 
rahoitustukitoimenpiteet, jolloin se on pelkkää poliittista silmänlumetta Brysselissä. Tätä on 
vältettävä hinnalla millä hyvänsä.

Tarkistus 140
Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav 
Ransdorf

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

rahoitettava hankkeita kaikkialla unionissa, 
myös niissä jäsenvaltioissa, joihin 
finanssikriisi on vaikuttanut eniten. ESIR-
rahastoa olisi käytettävä ainoastaan silloin, 
kun rahoitusta ei ole saatavissa muista 
lähteistä ja kun investointien voidaan 
osoittaa vaikuttavan myönteisesti 
sosiaaliseen ja alueelliseen 
yhteenkuuluvuuteen parantamalla 
julkisia investointeja ja palveluja, 
luomalla laadukkaita työpaikkoja sekä 
laajentamalla ja parantamalla 
tuotantopohjaa erityisesti niissä 
jäsenvaltioissa, joihin kriisi on 
vaikuttanut eniten.

Or. en

Tarkistus 141
Simona Bonafè, Renato Soru, Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(15) Jotta voitaisiin varmistaa, että ESIR-
rahastolla saadaan aikaan lisää toimia ja 
täydennetään nykyisiä toimia, ESIR-
rahaston toimet olisi kohdennettava 
sellaisiin hankkeisiin, joilla on korkeampi 
riski-/tuottoprofiili kuin nykyisillä EIP:n ja 
unionin välineillä, ja siitä olisi rahoitettava 
tällaisten hankkeiden suuririskisempiä 
osia. ESIR-rahastosta olisi pyrittävä 
rahoittamaan hankkeita koko unionissa ja 
varsinkin siellä, missä investointien osuus 
BKT:stä on laskenut tuntuvasti, siten, että 
sen investointipolitiikassa otetaan 
huomioon täydentävyyden ja korkean 
riskiprofiilin kriteerit. ESIR-rahastoa olisi
käytettävä ainoastaan silloin, kun 
rahoitusta ei ole saatavissa muista lähteistä.

Or. en
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Tarkistus 142
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) ESIR-rahaston tarjoamilla 
markkinapohjaisilla kannustimilla ja 
täydentävyydellä olisi varmistettava, että 
sen toimet kohdistuvat sosiaalisesti ja 
taloudellisesti toteutuskelpoisiin 
hankkeisiin, kuten uusiutuvia 
energialähteitä ja energiatehokkuutta 
koskeviin hankkeisiin, ilman 
minkäänlaista alueellista 
ennakkokohdentamista ja että niillä 
puututaan erityisesti tärkeisiin 
investointitarpeisiin. Jäsenvaltioille, 
joiden rahoitusmarkkinat ovat heikommin 
kehittyneet, olisi tarjottava asianmukaista 
teknistä tukea tämän asetuksen yleisten 
tavoitteiden saavuttamisen 
varmistamiseksi. Samanaikaisesti ESIR-
rahastosta olisi voitava tukea ympäristön 
kannalta kestäviä hankkeita ja hyödyttää 
korkean kasvupotentiaalin teollisuutta ja 
teknologiaa.

Or. en

Tarkistus 143
Béla Kovács

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) ESIR-rahastossa olisi 
nimenomaisesti määriteltävä, mitä 
”kohtuullisilla ehdoilla” tarkoitetaan 
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rahoitustuen tarjoamisen yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 144
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) ESIR-rahaston tarjoamilla 
markkinapohjaisilla kannustimilla ja 
täydentävyydellä olisi varmistettava, että 
sen toimet kohdistuvat sosiaalisesti ja 
taloudellisesti toteutuskelpoisiin 
hankkeisiin ilman minkäänlaista 
alakohtaista tai alueellista 
ennakkokohdentamista ja että niillä 
puututaan erityisesti tärkeisiin 
investointitarpeisiin tai markkinoiden 
toimintapuutteisiin. Jäsenvaltioille, joiden 
rahoitusmarkkinat ovat heikommin 
kehittyneet, olisi tarjottava asianmukaista 
teknistä tukea tämän asetuksen yleisten 
tavoitteiden saavuttamisen 
varmistamiseksi.

Or. en

Perustelu

ESIR-rahastossa ei saisi asettaa tukikelpoisuusehtoja tai poliittisia tavoitteita, jotta 
maantieteellinen tasapaino toteutuisi ESIR-rahastosta tuetuissa hankkeissa koko Euroopassa. 
Alueille ja jäsenvaltioille, joiden rahoitusmarkkinatilanne on surkein, olisi kuitenkin 
tarjottava teknistä tukea, jotta voidaan varmistaa, että tukikelpoiset olemassa olevat hanke-
ehdotukset voivat saada rahoitusta ESIR-rahaston salkusta.

Tarkistus 145
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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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 mutta joihin 
liittyy markkinoille saattamista koskevia 
esteitä. Lisäksi ne olisi kohdennettava 
kaupallista vaihetta jo lähestyviin 
innovaatioihin, joissa lisätuki on tarpeen 
”kuolemanlaakson” ylittämiseksi ja joihin 
voi liittyä asianmukainen riski mutta jotka 
täyttävät ESIR-rahoituksen saamiselle 
asetetut vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 146
Christian Ehler

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
rahoituskelpoisia ESIR-rahaston 
tuotesalkun tarjoamin ehdoin. ESIR-
rahastossa keskimääräisen hankeriskin 
olisi oltava korkeampi kuin missään 
muussa unionissa saatavilla olevassa 
sijoitussalkussa.

Or. en

Perustelu

Lisäarvo ja täydentävyys ovat keskeisiä tekijöitä ESIR-rahaston toiminnassa, ja ellei niitä 
varmisteta, rahasto lopulta syrjäyttää alueellisen tai kansallisen tason merkitykselliset 
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rahoitustukitoimenpiteet, jolloin se on pelkkää poliittista silmänlumetta Brysselissä. Tätä on 
vältettävä hinnalla millä hyvänsä. ESIR-rahaston lisäarvo muodostuu lähinnä sen 
korkeamman keskimääräisen riskiprofiilin salkusta. 

Tarkistus 147
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) ESIR-rahastolle olisi perustettava 
asiaankuuluva hallintorakenne, jonka 
toiminnan olisi vastattava tarkoitusta, 
joka on yksinomaan EU:n takuun 
asianmukaisen käytön varmistaminen. 
Tämän hallintorakenteen olisi koostuttava 
johtokunnasta, toimitusjohtajasta ja 
investointikomiteasta. Sen ei tulisi 
vaikuttaa eikä puuttua EIP:n 
päätöksentekoon eikä sen pidä korvata 
EIP:n hallintoelimiä. Toimitusjohtajan 
olisi oltava vastuussa ESIR-rahaston 
päivittäisestä johtamisesta ja hoidettava 
investointikomitean kokousten 
valmistelutyö.

Or. en

Tarkistus 148
Béla Kovács

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) ESIR-rahastossa olisi 
nimenomaisesti määriteltävä, mitä 
”kohtuullisilla ehdoilla” tarkoitetaan 
rahoitustuen tarjoamisen yhteydessä ja 
mitkä tekijät vaikuttavat asianmukaiseen 
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riskiin, jotta voidaan varmistaa sen 
varojen oikeudenmukainen 
kohdentaminen.

Or. en

Tarkistus 149
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) ESIR-rahastolle olisi perustettava 
asiaankuuluva hallintorakenne, jonka 
toiminnan olisi vastattava tarkoitusta, 
joka on yksinomaan EU:n takuun 
asianmukaisen käytön varmistaminen. 
Tämän hallintorakenteen olisi koostuttava 
johtokunnasta, toimitusjohtajasta ja 
investointikomiteasta. Sen ei tulisi 
vaikuttaa eikä puuttua EIP:n 
päätöksentekoon eikä sen pidä korvata 
EIP:n hallintoelimiä. Johtokunnan olisi 
määritettävä investointisuuntaviivat, 
joiden mukaan investointikomitean olisi 
päätettävä EU:n takuun käytöstä tässä 
asetuksessa asetettujen tavoitteiden 
mukaisesti. Toimitusjohtajan olisi oltava 
vastuussa ESIR-rahaston päivittäisestä 
johtamisesta ja hoidettava 
investointikomitean kokousten 
valmistelutyö.

Or. en

Perustelu

Asetukseen olisi lisättävä johdanto-osan kappale, joka koskee suunniteltua hallintorakennetta.

Tarkistus 150
Edouard Martin
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Varojen tarpeettoman käytön 
estämiseksi olisi otettava käyttöön 
varoitusmekanismi, joka varoittaisi 
mahdollisista väärinkäytöksistä. 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea sekä 
alueiden komitea voisivat olla tätä 
tarkoitusta varten erinomaisia linkkejä, 
joiden kautta voidaan saada tietoja 
työntekijöiden ja paikallisyhteisöjen 
antamista signaaleista.

Or. fr

Tarkistus 151
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 152
Michał Boni, Lambert van Nistelrooij, Danuta Maria Hübner, Jerzy Buzek, Markus 
Pieper, Seán Kelly

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 153
Kaja Kallas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 154
Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav 
Ransdorf

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

työllisyyspolitiikkaan, 
teollisuuspolitiikkaan, energiaan sekä 
tutkimukseen ja innovointiin liittyvää 
tietämystä ja kokemusta.
Investointikomitean olisi vastattava 
toiminnastaan ESIR-rahaston 
johtokunnalle, jonka olisi valvottava 
rahaston tavoitteiden toteutumista siten, 
että työmarkkinaosapuolet otetaan 
asiaankuuluvasti mukaan. Jotta EIR:n 
kokemusta voitaisiin hyödyntää 
tehokkaasti, ESIR-rahaston olisi tuettava 
EIR:n rahoittamista, jotta EIR pystyisi 
toteuttamaan pieniin ja keskisuuriin 
yrityksiin sekä pieniin mid-cap-yrityksiin 
liittyviä yksittäisiä hankkeita.

Or. en

Tarkistus 155
David Borrelli, Dario Tamburrano

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it

Tarkistus 156
Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek, Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 157
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pt

Tarkistus 158
Sorin Moisă

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Johtokunnan olisi asetettava 
avoimet kriteerit hankekokonaisuuden 
laatimiseksi ja myöhemmin rahoitettavien 
hankkeiden valitsemiseksi, jotta voidaan 
varmistaa investointien tasapainoinen 
jakautuminen koko unionissa. 

Or. ro
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Tarkistus 159
Kaja Kallas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Johtokunnan ja 
investointikomitean avoimuuden, 
vastuuvelvollisuuden ja 
riippumattomuuden varmistamiseksi olisi 
hyväksyttävä ja pantava täytäntöön 
järjestelmä eturistiriitojen ehkäisemiseksi.

Or. en

Tarkistus 160
Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek, Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Jotta voidaan varmistaa, että tässä 
asetuksessa vahvistetut tavoitteet 
saavutetaan ja hankkeiden 
maantieteellinen kattavuus on laaja 
unionissa, niille jäsenvaltioille, joiden 
pääomamarkkinat ovat muihin 
jäsenvaltioihin verrattuna heikommin 
kehittyneet, olisi tarjottava teknistä tukea.

Or. en

Tarkistus 161
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

ESIR-rahaston sopimusten allekirjoittamista ei saisi lykätä, jotta Euroopan 
investointiympäristöä voitaisiin välittömästi parantaa. Tukea olisi toki myönnettävä vain 
aidosti tukikelpoisille hankkeille.

Tarkistus 162
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

(18) Jotta ESIR-rahastosta voitaisiin tukea 
investointeja, unionin olisi myönnettävä 
takuu, jonka määrä on 
16 000 000 000 euroa. Salkkujen 
tapauksessa takuu olisi rajattava tiettyyn 
prosenttiosuuteen maksamatta olevista 
sitoumuksista muodostuvan salkun 
volyymista kulloisenkin välineen tyypin 
mukaan eli esimerkiksi sen mukaan, onko 
kyseessä velkarahoitus, oma pääoma vai 
takaus. Sellaisiin hankkeisiin liittyvät 
takuut, jotka saadaan päätökseen ilman, 
että takuuseen vedotaan, ovat käytettävissä 
uusien toimien tukemiseen.

Or. en

Tarkistus 163
Seán Kelly, Jeppe Kofod, Morten Helveg Petersen, Claude Turmes

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Energiatehokkuuteen tehtävien 
investointien arvellaan luovan jopa kaksi 
miljoonaa työpaikkaa vuoteen 2020 
mennessä ja mahdollisesti toiset kaksi 
miljoonaa työpaikkaa vuoteen 2030 
mennessä. Energiatehokkuus on myös 
yksi niistä harvoista talouden aloista, 
joilla aiemmin on saavutettu 15:tä 
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korkeampi vipuvaikutuskerroin. Jotta 
varmistetaan, että ESIR täyttää 
tarkoituksensa eli lisää yksityisiä 
investointeja, luo työpaikkoja, edistää 
kestävää talouskasvua ja vähentää 
makrotaloudellista epätasapainoa, on 
välttämätöntä, että 5 000 000 000 euron 
määrä ESIR-rahaston varoja 
kohdennetaan erilliseen 
energiatehokkuusrahastoon.

Or. en

Tarkistus 164
Simona Bonafè, Renato Soru, Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Euroopan komissio esitti 
13 päivänä tammikuuta 2015 
tiedonannon siitä, miten se aikoo soveltaa 
vakaus- ja kasvusopimuksen nykyisiä 
sääntöjä. Komission tiedonannossa 
todetaan, että ESIR-rahastosta tuettujen 
toimien kansallinen yhteisrahoitus 
kuuluu myös siirtymäkaudella vakaus- ja 
kasvusopimukseen sisältyvän jouston 
piiriin siihen sisältyvien ehtojen ja 
rajoitusten mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 165
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(18 a) Jotta vastuuvelvollisuus suhteessa 
Euroopan kansalaisiin voitaisiin 
varmistaa, komission olisi annettava 
kolmen vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle vuosikertomus, joka 
sisältää riippumattoman arvion EU:n 
takuun käytöstä ja tässä asetuksessa 
asetettujen yleisten tavoitteiden 
saavuttamisesta, mukaan lukien
yksityisen pääoman saanti, sekä arvion 
ESIR-rahaston tarjoamasta 
täydentävyydestä, ESIR-rahastosta 
tuettavien toimien riskiprofiilista, ESIR-
rahaston makrotaloudellisesta 
vaikutuksesta, mukaan lukien sen 
vaikutus kasvuun ja työllisyyteen, 
investointineuvontakeskuksen tarjoamista 
palveluista sekä ESIR-rahaston ja 
investointineuvontakeskuksen tavoitteiden 
saavuttamisesta. Kertomukseen olisi 
tarvittaessa liitettävä Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle osoitettu 
ehdotus tämän asetuksen muuttamiseksi. 
EIP:n olisi laadittava yhteistyössä EIR:n 
kanssa puolivuosittain Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomus 
EIP:n ja EIR:n rahoitus- ja 
investointitoimista ja ESIR-toimissa 
aiheutuneista tappioista.

Or. en

Perustelu

Raportoinnilla on keskeinen tehtävä ESIR-rahaston ongelmattoman täytäntöönpanon 
varmistamiseksi, kun otetaan huomioon tarve varmistaa avoimuus ja lainsäätäjän harjoittama 
riittävä valvonta.

Tarkistus 166
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 b) Jotta varmistetaan, että ESIR 
täyttää tarkoituksensa, on välttämätöntä, 
että 5 000 000 000 euron määrä ESIR-
rahaston varoja kohdennetaan EIP:n 
rahoituksena EIR:lle käytettäväksi 
erityisesti pienten ja keskisuurten 
yritysten sekä pienten mid-cap-yritysten 
sekä innovatiivisten pk-yritysten eduksi.

Or. en

Tarkistus 167
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 c) Investoinnit olisi kohdennettava 
siihen, että ylläpidetään ja kehitetään 
edelleen unionin teollisuuden 
johtoasemaa talouden innovatiivisilla 
teknologia-aloilla, joiden avulla voidaan 
luoda paikallisia työpaikkoja, säilyttää 
unionin valmistuskapasiteetti ja saavuttaa 
unionin ilmasto- ja energiatavoitteet, 
kuten johtoasemaa energiantuotantoon 
uusiutuvista energialähteistä, esimerkiksi 
avomerellä tuotettavan tuulienergian 
avulla, tarkoitetuissa teknologioissa.
Euroopalla on maailmassa edelleen 
teollisuuden johtoasema tuulienergian, 
aurinkosähkön ja älykkäiden verkkojen 
alalla. ESIR-rahaston avulla olisi 
ratkaistava haaste, joka koskee tämän 
johtoaseman säilyttämistä uusiutuvien 
energialähteiden alan teknologian 
kehityksen seuraavassa vaiheessa.
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Or. en

Tarkistus 168
Aldo Patriciello

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it

Tarkistus 169
Claude Turmes, Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Jotta ESIR-rahaston resursseja 
voitaisiin kasvattaa edelleen, kolmansien 
osapuolten, kuten jäsenvaltioiden, 
kansallisten kehityspankkien, 
jäsenvaltioiden omistuksessa tai 
määräysvallassa olevien julkisten 
yhteisöjen, yksityisen sektorin toimijoiden 
sekä unionin ulkopuolisten toimijoiden, 

(19) Tavoitteena olevan 315 miljardin 
euron tason saavuttamiseksi 
mahdollisimman nopeasti kansallisilla 
kehityspankeilla tai -laitoksilla ja 
investointijärjestelyillä ja -rahastoilla olisi 
oltava ESIR-rahaston takuun tuella 
vankka jalansija toteutuskelpoisten 
hankkeiden tunnistamisessa sekä 
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olisi voitava osallistua ESIR-rahaston 
toimintaan, jos rahastossa jo olevat 
rahoittajat hyväksyvät tämän. Kolmannet 
osapuolet voivat osallistua ESIR-rahaston 
rahoittamiseen suoraan ja olla mukana 
sen hallintorakenteen toiminnassa.

hankkeiden kehittämisessä ja tarvittaessa 
yhteenkokoamisessa ja mahdollisten 
sijoittajien houkuttamisessa. Kyseisessä 
yhteydessä tulisi olla mahdollista perustaa 
makroaluejärjestelyjä rajat ylittävien 
hankkeiden tai jonkin hankeryhmän 
edistämiseksi jäsenvaltioiden keskuudessa 
aluenäkökulmasta.

Or. en

Tarkistus 170
Nadine Morano

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 171
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

(19) Jotta ESIR-rahaston resursseja 
voitaisiin kasvattaa edelleen, kolmansien 
osapuolten, kuten jäsenvaltioiden, 
kansallisten kehityspankkien, 
jäsenvaltioiden omistuksessa tai 
määräysvallassa olevien julkisten 
yhteisöjen, yksityisen sektorin toimijoiden 
sekä unionin ulkopuolisten toimijoiden, 
olisi voitava osallistua ESIR-rahaston 
toimintaan, jos rahastossa jo olevat 
rahoittajat hyväksyvät tämän. Kolmannet 
osapuolet voivat osallistua ESIR-rahaston 
rahoittamiseen suoraan ja olla mukana sen 
hallintorakenteen toiminnassa. ESIR-
rahastoon suoritettavissa kansallisissa 
rahoitusosuuksissa olisi noudatettava 
samoja sääntöjä kuin muissa julkisissa 
menoissa ja investoinneissa, niiden olisi 
oltava budjettipolitiikassa ensisijaisia, 
eikä niillä saisi heikentää 
vakaussopimuksen sääntöjä.

Or. en

Tarkistus 172
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Jotta ESIR-rahaston resursseja 
voitaisiin kasvattaa edelleen, kolmansien 
osapuolten, kuten jäsenvaltioiden, 
kansallisten kehityspankkien, 
jäsenvaltioiden omistuksessa tai 
määräysvallassa olevien julkisten 
yhteisöjen, yksityisen sektorin toimijoiden 
sekä unionin ulkopuolisten toimijoiden,
olisi voitava osallistua ESIR-rahaston 
toimintaan, jos rahastossa jo olevat 

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

mukana sen hallintorakenteen toiminnassa.

Or. en

Tarkistus 173
Carlos Zorrinho, Michał Boni

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Kolmannet osapuolet voivat 
hanketasolla rahoittaa yhdessä ESIR-
rahaston kanssa yksittäisiä hankkeita tai 
erityisiä investointijärjestelyjä, jotka 
kattavat tiettyjä maantieteellisiä alueita tai 
temaattisia osa-alueita.

(20) Kolmannet osapuolet voivat 
hanketasolla rahoittaa yhdessä ESIR-
rahaston kanssa yksittäisiä hankkeita tai 
erityisiä investointijärjestelyjä, jotka 
kattavat tiettyjä maantieteellisiä alueita tai 
temaattisia osa-alueita. Erityistä huomiota 
olisi kiinnitettävä investointijärjestelyihin, 
joissa keskitytään runsaasti taloudellista 
ja yhteiskunnallista lisäarvoa tuottaviin
transformatiivisiin aloihin, ja 
investointijärjestelyihin, joissa kootaan 
yhteen pienimuotoisia kestäviä ja 
innovatiivisia hankkeita, joita ajavat 
erityisesti alueet, kaupungit ja pk-
yritykset. Esimerkkejä tällaisesta ovat 
energiatehokkuushankkeet, kuten 
rakennuskannan uudistaminen, ja 
älykkäitä verkkoja koskevat hankkeet, 
kuten digitaalisen infrastruktuurin 
nykyaikaistaminen ja digitaalisiin 
innovatiivisiin välineisiin perustuvat 
uudet kansalaispalvelut.

Or. en

Tarkistus 174
Jeppe Kofod, Martina Werner
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Kolmannet osapuolet voivat 
hanketasolla rahoittaa yhdessä ESIR-
rahaston kanssa yksittäisiä hankkeita tai 
erityisiä investointijärjestelyjä, jotka 
kattavat tiettyjä maantieteellisiä alueita tai 
temaattisia osa-alueita.

(20) Kolmannet osapuolet voivat 
hanketasolla rahoittaa yhdessä ESIR-
rahaston kanssa yksittäisiä hankkeita tai 
erityisiä investointijärjestelyjä, jotka 
kattavat tiettyjä maantieteellisiä alueita tai 
temaattisia osa-alueita. Erityistä huomiota 
olisi kiinnitettävä investointijärjestelyihin, 
joissa keskitytään runsaasti taloudellista 
ja yhteiskunnallista lisäarvoa tuottaviin 
transformatiivisiin aloihin, ja 
investointijärjestelyihin, joissa kootaan 
yhteen pienimuotoisia kestäviä ja 
innovatiivisia hankkeita, joita ajavat 
erityisesti alueet, kaupungit ja pk-
yritykset. Esimerkkejä tällaisesta ovat 
energiatehokkuushankkeet, kuten 
rakennuskannan uudistaminen.

Or. en

Tarkistus 175
Michał Boni, Lambert van Nistelrooij, Carlos Zorrinho, Pilar del Castillo Vera, Jerzy 
Buzek, Markus Pieper

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Kolmannet osapuolet voivat 
hanketasolla rahoittaa yhdessä ESIR-
rahaston kanssa yksittäisiä hankkeita tai 
erityisiä investointijärjestelyjä, jotka 
kattavat tiettyjä maantieteellisiä alueita tai 
temaattisia osa-alueita.

(20) Kolmannet osapuolet voivat 
hanketasolla rahoittaa yhdessä ESIR-
rahaston kanssa yksittäisiä hankkeita tai 
erityisiä investointijärjestelyjä, jotka 
kattavat tiettyjä maantieteellisiä alueita tai 
temaattisia osa-alueita. Erityistä huomiota 
olisi kiinnitettävä investointijärjestelyihin, 
joissa korostetaan kaikilla talouden 
aloilla esiintyvien digitaalisten veturien 
mahdollisuuksiin liittyvää lisäarvoa 
digitaalisten sisämarkkinoiden 
tavoitteiden saavuttamisessa ja 
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digitaalisen infrastruktuurin 
kehittämisessä.

Or. en

Tarkistus 176
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Kolmannet osapuolet voivat 
hanketasolla rahoittaa yhdessä ESIR-
rahaston kanssa yksittäisiä hankkeita tai 
erityisiä investointijärjestelyjä, jotka 
kattavat tiettyjä maantieteellisiä alueita tai 
temaattisia osa-alueita.

(20) Kolmannet osapuolet voivat 
hanketasolla rahoittaa yhdessä ESIR-
rahaston kanssa yksittäisiä hankkeita tai 
erityisiä investointijärjestelyjä.

Or. en

Perustelu

On täsmennettävä, mitä tarkalleen ottaen odotetaan tapahtuvaksi investointijärjestelyjen 
tasolla ja mitä tarkoitusta varten.

Tarkistus 177
Bendt Bendtsen, Seán Kelly

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Kolmannet osapuolet voivat 
hanketasolla rahoittaa yhdessä ESIR-
rahaston kanssa yksittäisiä hankkeita tai 
erityisiä investointijärjestelyjä, jotka 
kattavat tiettyjä maantieteellisiä alueita tai 
temaattisia osa-alueita.

(20) Kolmannet osapuolet voivat 
hanketasolla rahoittaa yhdessä ESIR-
rahaston kanssa yksittäisiä hankkeita tai 
erityisiä investointijärjestelyjä, jotka 
kattavat tiettyjä maantieteellisiä alueita tai 
temaattisia osa-alueita. Erityistä huomiota 
olisi kiinnitettävä investointijärjestelyihin, 
joissa keskitytään runsaasti taloudellista 
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ja yhteiskunnallista lisäarvoa tuottaviin 
transformatiivisiin aloihin, ja 
investointijärjestelyihin, joissa kootaan 
yhteen pienimuotoisia kestäviä ja 
innovatiivisia hankkeita, joita ajavat 
etenkin pk-yritykset. Esimerkkejä 
tällaisesta ovat 
energiatehokkuushankkeet, kuten 
rakennuskannan uudistaminen.

Or. en

Tarkistus 178
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Kolmannet osapuolet voivat 
hanketasolla rahoittaa yhdessä ESIR-
rahaston kanssa yksittäisiä hankkeita tai 
erityisiä investointijärjestelyjä, jotka 
kattavat tiettyjä maantieteellisiä alueita tai 
temaattisia osa-alueita.

(20) Kolmannet osapuolet voivat 
hanketasolla rahoittaa yhdessä ESIR-
rahaston kanssa yksittäisiä hankkeita tai 
erityisiä investointijärjestelyjä, jotka 
kattavat tiettyjä maantieteellisiä alueita tai 
temaattisia osa-alueita. Erityistä huomiota 
olisi kiinnitettävä erillisiin 
investointijärjestelyihin, joissa keskitytään 
runsaasti taloudellista ja sosiaalista 
lisäarvoa tuottaviin transformatiivisiin 
aloihin, ja investointijärjestelyihin, joissa 
kootaan yhteen pienimuotoisia kestäviä ja 
innovatiivisia hankkeita, joita ajavat 
erityisesti alueet, kaupungit ja pk-
yritykset, myös digitaalialalla. 
Esimerkkejä tällaisesta ovat nopeita 
internetyhteyksiä koskevat hankkeet, 
joilla pyritään kaventamaan digitaalista 
kuilua.

Or. en

Tarkistus 179
Christian Ehler
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(21) ESIR-rahaston olisi täydennettävä 
alueellisia, kansallisia ja unionin nykyisiä 
ohjelmia ja EIP:n tavanmukaisia toimia.
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.

Or. en

Perustelu

Lisäarvo ja täydentävyys ovat keskeisiä tekijöitä ESIR-rahaston toiminnassa, ja ellei niitä 
varmisteta, rahasto lopulta syrjäyttää alueellisen tai kansallisen tason merkitykselliset 
rahoitustukitoimenpiteet, jolloin se on pelkkää poliittista silmänlumetta Brysselissä. Tätä on 
vältettävä hinnalla millä hyvänsä.

Tarkistus 180
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

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 

(21) Edellyttäen, että kaikki kyseeseen 
tulevat tukikelpoisuuskriteerit täyttyvät,
kolmannet osapuolet voivat hanketasolla 
rahoittaa yhdessä ESIR-rahaston kanssa 
yksittäisiä hankkeita tai erityisiä 
investointijärjestelyjä, jotka kattavat 
tiettyjä maantieteellisiä alueita tai 



PE551.907v01-00 96/181 AM\1053517FI.doc

FI

joustavuudella pyritään luomaan 
mahdollisimman hyvät edellytykset sille, 
että sijoittajia saadaan investoimaan ESIR-
rahaston kohdealoille.

temaattisia osa-alueita. Jäsenvaltiot voivat 
käyttää Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoja osallistuakseen 
sellaisten tukikelpoisten hankkeiden 
rahoittamiseen, joilla on EU:n takuu.
Valitun lähestymistavan joustavuudella 
pyritään luomaan mahdollisimman hyvät 
edellytykset sille, että sijoittajia saadaan 
investoimaan ESIR-rahaston kohdealoille.

Or. en

Tarkistus 181
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

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. Näitä hankkeita olisi harkittava 
hankekohtaisesti siten, että
työmarkkinaosapuolet ja viranomaiset 
osallistuvat riittävästi.

Or. en

Tarkistus 182
Aldo Patriciello

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

(22) ESIR-rahastosta tuettavien 
infrastruktuuri- ja hankeinvestointien olisi 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen mukaisesti oltava 
valtiontukisääntöjen mukaisia. Komissio 
on tämän vuoksi ilmoittanut laativansa 
valtiontuen arviointia varten 
perusperiaatteet, joita hankkeessa on 
noudatettava, jotta sille voidaan myöntää 
tukea ESIR-rahastosta. Jos hanke täyttää 
asetetut vaatimukset ja sille myönnetään 
tukea ESIR-rahastosta, komissio on 
ilmoittanut, että kaikki hankkeelle 
myönnettävä kansallinen täydentävä tuki 
arvioidaan käyttämällä yksinkertaistettua ja 
nopeutettua valtiontuen 
arviointimenettelyä, jossa komissio 
varmistaa enää ainoastaan sen, että 
julkinen tuki on oikeasuhteista (toisin 
sanoen ettei se johda liiallisiin 
korvauksiin). Julkisten varojen tehokkaan 
käytön varmistamiseksi komission olisi 
annettava lisäohjeita, jotta taataan 
alakohtaisten valtiontukea koskevien 
sääntöjen täysi noudattaminen, kun 
hankkeet rahoitetaan osaksi julkisella 
tuella.

Or. en

Tarkistus 183
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

valtiontukisääntöjen mukaisia.

Or. en

Tarkistus 184
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) ESIR-rahastosta tuettavien 
infrastruktuuri- ja hankeinvestointien olisi 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen mukaisesti oltava 
valtiontukisääntöjen mukaisia. Komissio 
on tämän vuoksi ilmoittanut laativansa 
valtiontuen arviointia varten 
perusperiaatteet, joita hankkeessa on 
noudatettava, jotta sille voidaan myöntää 
tukea ESIR-rahastosta. Jos hanke täyttää 
asetetut vaatimukset ja sille myönnetään 
tukea ESIR-rahastosta, komissio on 
ilmoittanut, että kaikki hankkeelle 
myönnettävä kansallinen täydentävä tuki 
arvioidaan käyttämällä yksinkertaistettua ja 

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

nopeutettua valtiontuen 
arviointimenettelyä, jossa komissio 
varmistaa enää ainoastaan sen, että 
julkinen tuki on oikeasuhteista (toisin 
sanoen ettei se johda liiallisiin 
korvauksiin). Komissio on lisäksi 
ilmoittanut antavansa lisäohjeistusta 
perusperiaatteista varmistaakseen, että 
julkiset varat käytetään tehokkaasti. ESIR-
varojen tehokasta käyttöä on tarkoitus 
tukea edellyttämällä valtiontukisääntöihin 
sisältyvien periaatteiden noudattamista. 

Or. en

Perustelu

Valtiontukea koskevien periaatteiden soveltaminen on keskeisellä sijalla, jotta voidaan 
varmistaa ESIR-rahaston kautta tarjotun tuen asianmukainen käyttö. 

Tarkistus 185
Kaja Kallas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) ESIR-rahastosta tuettavien 
infrastruktuuri- ja hankeinvestointien olisi 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen mukaisesti oltava 
valtiontukisääntöjen mukaisia. Komissio 
on tämän vuoksi ilmoittanut laativansa 
valtiontuen arviointia varten 
perusperiaatteet, joita hankkeessa on 
noudatettava, jotta sille voidaan myöntää 
tukea ESIR-rahastosta. Jos hanke täyttää 
asetetut vaatimukset ja sille myönnetään 
tukea ESIR-rahastosta, komissio on 
ilmoittanut, että kaikki hankkeelle 
myönnettävä kansallinen täydentävä tuki 
arvioidaan käyttämällä yksinkertaistettua ja 
nopeutettua valtiontuen 
arviointimenettelyä, jossa komissio 

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

että julkinen tuki on oikeasuhteista (toisin 
sanoen ettei se johda liiallisiin 
korvauksiin). Komissio on lisäksi 
ilmoittanut antavansa lisäohjeistusta 
perusperiaatteista varmistaakseen, että 
julkiset varat käytetään tehokkaasti.

Or. en

Tarkistus 186
David Borrelli, Dario Tamburrano

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 187
Flavio Zanonato, Patrizia Toia, Renato Soru, Simona Bonafè

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(22) ESIR-rahastosta tuettavien 
infrastruktuuri- ja hankeinvestointien olisi 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen mukaisesti oltava 
valtiontukisääntöjen mukaisia. Komissio 
on tämän vuoksi ilmoittanut laativansa 
valtiontuen arviointia varten 
perusperiaatteet, joita hankkeessa on 
noudatettava, jotta sille voidaan myöntää 
tukea ESIR-rahastosta. Jos hanke täyttää 
asetetut vaatimukset ja sille myönnetään 
tukea ESIR-rahastosta, komissio on 
ilmoittanut, että kaikki hankkeelle 
myönnettävä kansallinen täydentävä tuki 
arvioidaan käyttämällä yksinkertaistettua ja 
nopeutettua valtiontuen 
arviointimenettelyä, jossa komissio 
varmistaa enää ainoastaan sen, että 
julkinen tuki on oikeasuhteista (toisin 
sanoen ettei se johda liiallisiin 
korvauksiin). Komissio on lisäksi 
ilmoittanut antavansa lisäohjeita 
perusperiaatteista varmistaakseen, että 
julkiset varat käytetään tehokkaasti ja 
käytön yhteydessä varmistetaan nykyisen 
valtiontukea koskevan alakohtaisen 
lainsäädännön noudattaminen 
hankkeissa, joissa käytetään osittain 
sellaista julkista rahoitusta, jota ei 
makseta takaisin.

Or. it
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Tarkistus 188
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 189
Renato Soru

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 190
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Arviointi ja jälkiraportointi ovat keskeisiä ESIR-rahaston sujuvan toteutuksen kannalta, jotta 
voidaan varmistaa avoimuus ja lainsäätäjän riittävä valvonta.

Tarkistus 191
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

kansallisten kehityspankkien ja Euroopan 
rakenne- ja investointirahastojen 
hallintoviranomaisten asiantuntemusta.
Investointineuvontakeskuksen olisi 
toimittava unionissa keskitettynä 
yhteyspisteenä, ja sen olisi aiheellisissa 
tapauksissa ohjattava puoleensa 
kääntyvät tahot teknistä apua tarjoavien 
hajautettujen yksiköiden puoleen.

Or. en

Tarkistus 192
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(26) ESIR-rahaston kautta toteutettavien 
rahoitustoimien lisäksi olisi perustettava 
Euroopan investointineuvontakeskus.
Tämän keskuksen olisi tarjottava 
tehostettua tukea hankkeiden suunnittelua 
ja valmistelua varten kaikkialla unionissa 
hyödyntämällä komission, EIP:n, 
kansallisten kehityspankkien ja Euroopan 
rakenne- ja investointirahastojen 
hallintoviranomaisten asiantuntemusta.
Investointineuvontakeskuksen olisi 
toimittava unionissa keskitettynä 
yhteyspisteenä siten, että teknistä apua on 
mahdollisuuksien mukaan saatavilla 
hajautetulta pohjalta.

Investointikeskuksen perustaminen 
keskitetyksi yhteyspisteeksi ja sen 
tarjoamat uudet palvelut eivät millään 
tavalla muuta olemassa olevien teknisen 
avun ohjelmien tavoitteita tai vaikuta 
niille annettujen tehtävien hoitamisen 
laatuun tai laajuuteen.

Or. en
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Tarkistus 193
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(26) ESIR-rahaston kautta toteutettavien 
rahoitustoimien lisäksi olisi perustettava 
Euroopan investointineuvontakeskus.
Tämän keskuksen olisi tarjottava 
tehostettua tukea hankkeiden suunnittelua, 
valmistelua ja yhteenkokoamista varten 
kaikkialla unionissa hyödyntämällä 
komission, EIP:n, kansallisten 
kehityspankkien ja Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen hallintoviranomaisten 
asiantuntemusta sekä ELENAn (European 
Local Energy Assistance), InnovFinin 
(EU Finance for Innovators) ja EEIF:n 
(European Energy Efficiency Fund) 
kaltaisista hankkeista saatuja parhaita 
käytäntöjä. Investointineuvontakeskuksen 
olisi toimittava unionissa keskitettynä 
yhteyspisteenä, johon investointeja 
koskevaan tekniseen apuun liittyvät 
kysymykset voidaan ohjata.

Or. en

Tarkistus 194
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

tehostettua tukea hankkeiden suunnittelua 
ja valmistelua varten kaikkialla unionissa 
hyödyntämällä komission, EIP:n, 
kansallisten kehityspankkien, 
työmarkkinaosapuolten sekä Euroopan 
rakenne- ja investointirahastojen 
hallintoviranomaisten asiantuntemusta.
Investointineuvontakeskuksen olisi 
toimittava unionissa keskitettynä 
yhteyspisteenä, johon investointeja 
koskevaan tekniseen apuun liittyvät 
kysymykset voidaan ohjata.

Or. en

Tarkistus 195
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) EU:n EIP:lle antamaan takuuseen 
liittyvien riskien kattamiseksi olisi 
perustettava takuurahasto. Takuurahasto 
olisi muodostettava suorittamalla siihen 
asteittain maksuja unionin talousarviosta. 
Takuurahastoon olisi myöhemmin otettava 
myös ESIR-tukea saaneista hankkeista 
peräisin olevat tulot ja takaisinmaksut sekä 
takaisinmaksun laiminlyöneiltä velallisilta 
perityt määrät tapauksissa, joissa 
takuurahasto on suorittanut EIP:lle 
maksuja takuun nojalla.

(27) EU:n EIP:lle antamaan takuuseen 
liittyvien riskien kattamiseksi olisi 
perustettava takuurahasto. Takuurahasto 
olisi muodostettava suorittamalla siihen 
asteittain maksuja unionin talousarviosta. 
Takuurahastoon olisi myöhemmin otettava 
myös ESIR-tukea saaneista hankkeista 
peräisin olevat tulot ja takaisinmaksut sekä 
takaisinmaksun laiminlyöneiltä velallisilta 
perityt määrät tapauksissa, joissa 
takuurahasto on suorittanut EIP:lle 
maksuja takuun nojalla. Kaikki ESIR-
toimista saatavat takaisinmaksut, jotka 
ylittävät takuurahaston 
tavoitemäärän/tarpeet, siirretään niihin 
unionin talousarvion kohtiin, joita 
leikattiin ESIR-takuurahaston 
perustamiseksi.

Or. en
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Perustelu

Ylimääräiset tulot ja takaisinmaksut, jotka ylittävät EU:n takuurahaston tavoitemäärän, olisi 
palautettava unionin yleiseen talousarvioon ja osoitettava budjettikohtiin, joista takuurahasto 
alunperin perustettiin. 

Tarkistus 196
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Poistetaan 8 artiklaan tehtyjä tarkistuksia vastaavasti.

Tarkistus 197
Edouard Martin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Takuurahaston tarkoituksena on 
tarjota likviditeettipuskuri, joka suojaa 

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

unionin talousarviota ESIR-rahaston 
tavoitteidensa saavuttamiseksi 
toteuttamista toimista aiheutuvilta 
tappioilta. ESIR-rahastosta tuettavien 
investointien kaltaisista investoinneista 
saatujen kokemusten perusteella voidaan 
pitää riittävänä sitä, että unionin 
talousarviosta suoritettavien maksujen ja 
unionin yhteenlaskettujen 
takuuvelvoitteiden välinen suhde on 
30 prosenttia.

Or. fr

Tarkistus 198
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(28 a) Euroopan parlamentin ja 
neuvoston olisi hyväksyttävä unionin 
talousarviosta EU:n takuurahastoon 
maksettava osuus vaiheittain vuotuisen 
talousarviomenettelyn puitteissa. Tätä 
varten budjettivallan käyttäjän olisi 
käytettävä tarpeen mukaan kaikkia 
mahdollisia ylijäämiä tai 
joustomekanismeja sekä monivuotisesta 
rahoituskehyksestä 2014–2020 annetun 
asetuksen asiaa koskevia säännöksiä.

Or. en

Perustelu

Horisontti 2020 -ohjelman ja Verkkojen Eurooppa -välineen varoja ei pitäisi leikata 
takuurahaston rahoittamiseksi. Takuurahaston rahoittamisen olisi sen sijaan tapahduttava 
asteittain vuotuisessa talousarviomenettelyssä.
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Tarkistus 199
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(28 b) Koska unionin tasolla tarvitaan yhä 
kipeämmin toimenpiteitä ja kulutukseen 
tähtääviä ohjelmia, jotta voidaan lisätä 
talouskasvua ja työpaikkojen syntymistä 
Euroopassa, monivuotista 
rahoituskehystä olisi sen puolivälin 
tarkastelun yhteydessä tarkistettava siten, 
että lisätään monivuotisen 
rahoituskehyksen otsakkeen 1 a 
käytettävissä olevaa liikkumavaraa ja 
maksusitoumusmäärärahoja, jotta 
voidaan paremmin heijastella muuttuvia 
politiikan tarpeita ja täyttää Euroopan 
kansalaisten odotukset. 

Or. en

Perustelu

Parlamentti ja jäsenvaltiot pitävät Junckerin aloitetta erittäin tervetulleena – kaikki 
tunnustavat, että unionin tasolla tarvitaan kiireesti kasvuun tähtääviä politiikkoja. Samaan 
aikaan komission täysin avuttomat ehdotukset uuden aloitteen rahoittamiseksi paljastavat 
räikeästi nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen puutteellisuuden. Jos politiikan suuntaa on 
muutettava kohti työpaikkojen luomista ja kasvua, monivuotisen rahoituskehyksen on 
heijasteltava sitä. Tarkistaminen on tarpeen.

Tarkistus 200
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(28 b) Jotta voidaan mahdollistaa 
käytettävissä olevan liikkumavaran, 
ylijäämien ja muiden tämän asetuksen 
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8 artiklassa tarkoitettujen, muiden kuin 
monivuotisten rahoitusnäkymien 
otsakkeeseen 1 a kuuluvien 
rahoituslähteiden hyödyntäminen, 
takuurahaston perustamista koskeva 
budjettikohta olisi jaettava siten, että 
3 miljardia euroa osoitetaan 
takuurahastoon otsakkeesta 1 a, 
5 miljardia otsakkeesta 1 b ja 
0,11 miljardia otsakkeesta 2, jotta 
mahdollistetaan riittävä joustavuus 
rahaston asianmukaista rahoittamista 
varten.

Or. en

Tarkistus 201
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(28 c) Takuurahaston rahoitusta olisi 
tarkistettava sekä maksusitoumus- että 
maksumäärärahojen osalta siinä 
yhteydessä, kun suoritetaan monivuotisen 
rahoituskehyksen puolivälin tarkastelu, 
jonka on määrä käynnistyä vuoden 2016 
loppuun mennessä vuosia 2014–2020 
koskevan monivuotisen rahoituskehyksen 
vahvistamisesta 2 päivänä joulukuuta 
2013 annetun asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 1311/2013 2 artiklassa säädetyllä 
tavalla.

Or. en

Perustelu

Takuun on oltava peruuttamaton. Komission ehdotukset ESIR-rahaston rahoittamiseksi ovat 
kuitenkin onnettomia. Rahaston rahoittamiseen olisi löydettävä parempi ja pitkäaikaisempi 
ratkaisu monivuotisen rahoituskehyksen budjettineutraalin tarkistamisen avulla, kun 
toteutetaan monivuotisen rahoituskehyksen puolivälin tarkastelu. 
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Tarkistus 202
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(28 d) Komission olisi monivuotisen 
rahoituskehyksen puolivälin tarkastelun 
yhteydessä tutkittava mahdollisuutta 
varmistaa unionin talousarvion puitteissa 
vakaa rahoitus EU:n takuulle, mukaan 
lukien mahdollisuus mukauttaa 
suoritusvarausta sellaisena kuin siitä 
säädetään ja sellaisena kuin se on 
laskettu yleisistä säännöksistä annetun 
asetuksen (EY) N:o 1303/2013 20 ja 
22 artiklan mukaisesti, jotta voidaan 
vapauttaa käyttämättömät varat; tämän 
varauksen pieni supistaminen antaisi 
mahdollisuuden EU:n takuun vakaaseen 
rahoittamiseen, mikä houkuttaa 
investoijia ja luo lisäarvoa Euroopan 
teollisuudelle (taloudelle).

Or. en

Tarkistus 203
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

perustetun tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–
2020) ja Euroopan parlamentin ja 

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

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

Or. en

Perustelu

Horisontti 2020 -ohjelman ja Verkkojen Eurooppa -välineen varoja ei pitäisi leikata 
takuurahaston rahoittamiseksi.

Tarkistus 204
David Borrelli, Dario Tamburrano

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Poistetaan.
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jotka olisi saatu aikaan, jos kyseiset varat 
olisi käytetty suunnitelmien mukaisesti 
Horisontti 2020 -ohjelmasta ja Verkkojen 
Eurooppa välineestä myönnettyinä 
avustuksina. Tämän vuoksi on 
tarkoituksenmukaista, että osa kyseisille 
ohjelmille osoitetusta rahoituksesta 
suunnataan uudelleen ja käytetään ESIR-
rahaston rahoittamiseen.

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

Or. it

Tarkistus 205
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

perustetun tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–

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

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

Or. en

Tarkistus 206
Edouard Martin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Poistetaan.
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ohjelmille osoitetusta rahoituksesta 
suunnataan uudelleen ja käytetään ESIR-
rahaston rahoittamiseen.

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

Or. fr

Tarkistus 207
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

perustetun tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–
2020) ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksella (EU) N:o 
1316/20133 perustetun Verkkojen 
Eurooppa -välineen määrärahoja. Edellä 
mainittujen ohjelmien tavoitteet eivät ole 
samat kuin ESIR-rahaston tavoitteet. 

(29) Euroopan parlamentin ja neuvoston
olisi hyväksyttävä unionin talousarviosta 
EU:n takuurahastoon maksettava osuus 
vaiheittain vuotuisen 
talousarviomenettelyn puitteissa vuoteen 
2020 asti. Tätä varten budjettivallan 
käyttäjän olisi käytettävä tarpeen mukaan 
kaikkia mahdollisia joustomekanismeja 
sekä monivuotisesta rahoituskehyksestä 
2014–2020 annetun asetuksen asiaa 
koskevia säännöksiä, jotta voidaan 
hyödyntää varauksia, liikkumavaraa ja 
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Takuurahaston rahoittamiseksi tehtävällä 
molempien ohjelmien määrärahojen 
vähentämisellä odotetaan kuitenkin 
voitavan varmistaa, että investointeja 
saadaan tietyillä näiden ohjelmien 
kohdealoilla enemmän kuin nykyisillä 
ohjelmilla pystyttäisiin hankkimaan. 
ESIR-rahastolla on tarkoitus hyödyntää 
EU:n takuun vipuvaikutusta 
rahoitusvaikutusten 
moninkertaistamiseksi näiden ohjelmien 
kattamilla, tutkimukseen, kehittämiseen, 
innovointiin, liikenteeseen, televiestintään 
ja energiainfrastruktuuriin liittyvillä 
aloilla verrattuna niihin vaikutuksiin, 
jotka olisi saatu aikaan, jos kyseiset varat 
olisi käytetty suunnitelmien mukaisesti 
Horisontti 2020 -ohjelmasta ja Verkkojen 
Eurooppa välineestä myönnettyinä 
avustuksina. Tämän vuoksi on 
tarkoituksenmukaista, että osa kyseisille 
ohjelmille osoitetusta rahoituksesta 
suunnataan uudelleen ja käytetään ESIR-
rahaston rahoittamiseen.

vapautettuja varoja.

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

Or. en
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Tarkistus 208
Martina Werner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

(29) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
olisi hyväksyttävä unionin talousarviosta 
EU:n takuurahastoon maksettava osuus 
vaiheittain vuotuisen 
talousarviomenettelyn puitteissa vuoteen 
2020 asti. Tätä varten budjettivallan 
käyttäjän olisi käytettävä tarpeen mukaan 
kaikkia mahdollisia joustomekanismeja 
sekä monivuotisesta rahoituskehyksestä 
2014–2020 annetun asetuksen asiaa 
koskevia säännöksiä.

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

Or. en

Tarkistus 209
Jerzy Buzek

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

perustetun tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–
2020) ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksella (EU) N:o 
1316/20133 perustetun Verkkojen 
Eurooppa -välineen määrärahoja. Edellä 
mainittujen ohjelmien tavoitteet eivät ole 
samat kuin ESIR-rahaston tavoitteet.
Horisontti 2020 -ohjelman tapauksessa 
tähän sisältyvät tieteellisen johtajuuden 
levittäminen, yhtenäisen eurooppalaisen 
tutkimusalueen kehittäminen, kunkin 
jäsenvaltion yksilöllisten vahvuuksien 
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kohdealoilla enemmän kuin nykyisillä 
ohjelmilla pystyttäisiin hankkimaan. ESIR-
rahastolla on tarkoitus hyödyntää EU:n 
takuun vipuvaikutusta rahoitusvaikutusten 
moninkertaistamiseksi näiden ohjelmien 
kattamilla, tutkimukseen, kehittämiseen, 
innovointiin, liikenteeseen, televiestintään 
ja energiainfrastruktuuriin liittyvillä aloilla 
verrattuna niihin vaikutuksiin, jotka olisi 
saatu aikaan, jos kyseiset varat olisi 
käytetty suunnitelmien mukaisesti 
Horisontti 2020 -ohjelmasta ja Verkkojen 
Eurooppa välineestä myönnettyinä 
avustuksina. Tämän vuoksi on 
tarkoituksenmukaista, että osa kyseisille 
ohjelmille osoitetusta rahoituksesta 
suunnataan uudelleen ja käytetään ESIR-
rahaston rahoittamiseen.

optimointi tutkimuksen ja kehityksen 
alalla sekä jäsenvaltioiden välisen erojen 
vähentäminen. Takuurahaston 
rahoittamiseksi tehtävällä molempien 
ohjelmien määrärahojen vähentämisellä 
odotetaan kuitenkin voitavan varmistaa, 
että investointeja saadaan tietyillä näiden 
ohjelmien kohdealoilla enemmän kuin 
nykyisillä ohjelmilla pystyttäisiin 
hankkimaan. ESIR-rahastolla on tarkoitus 
hyödyntää EU:n takuun vipuvaikutusta 
rahoitusvaikutusten moninkertaistamiseksi 
näiden ohjelmien kattamilla, tutkimukseen, 
kehittämiseen, innovointiin, liikenteeseen, 
televiestintään ja energiainfrastruktuuriin 
liittyvillä aloilla verrattuna niihin 
vaikutuksiin, jotka olisi saatu aikaan, jos 
kyseiset varat olisi käytetty suunnitelmien 
mukaisesti Horisontti 2020 -ohjelmasta ja 
Verkkojen Eurooppa välineestä 
myönnettyinä avustuksina. Tämän vuoksi 
on tarkoituksenmukaista, että osa kyseisille 
ohjelmille osoitetusta rahoituksesta 
suunnataan uudelleen ja käytetään ESIR-
rahaston rahoittamiseen tämän estämättä 
ohjelmien tarkoituksia, jotka eivät ole 
päällekkäisiä ESIR-rahaston kanssa.

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

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

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

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

Or. en
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Tarkistus 210
Philippe De Backer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

(29) Unionin talousarviosta maksettava 
rahoitusosuus EU:n talousarvion 
takuurahastoon toteutetaan asteittain 
käyttämällä unionin talousarvioon 
sisältyviä eri mahdollisuuksia. 
Tärkeysjärjestyksessä osuus rahoitetaan 
vuotuisilla ylijäämillä, käyttämättömillä 
varoilla, joustovälineellä ja unionin 
talousarvion liikkumavaralla.
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__________________
2 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1291/2013, annettu 
11 päivänä joulukuuta 2013, tutkimuksen 
ja innovoinnin puiteohjelmasta 
”Horisontti 2020” (2014–2020) ja 
päätöksen N:o 1982/2006/EY 
kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, 
s. 104).
3 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1316/2013, annettu 
11 päivänä joulukuuta 2013, Verkkojen 
Eurooppa -välineen perustamisesta sekä 
asetuksen (EU) N:o 913/2010 
muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 
680/2007 ja (EY) N:o 67/2010 
kumoamisesta (EUVL L 348, 20.12.2013, 
s. 129).

Or. en

Perustelu

Poistetaan viittaus Horisontti 2020 -ohjelman ja Verkkojen Eurooppa -välineen käyttöön.

Tarkistus 211
Francesc Gambús

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

perustetun tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–
2020) ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksella (EU) N:o 
1316/20133 perustetun Verkkojen 
Eurooppa -välineen määrärahoja. Edellä 

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

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

mainittujen ohjelmien tavoitteet eivät ole 
samat kuin ESIR-rahaston tavoitteet.
Takuurahaston rahoittamiseksi tehtävällä 
molempien ohjelmien määrärahojen 
vähentämisellä odotetaan kuitenkin 
voitavan varmistaa, että investointeja 
saadaan tietyillä näiden ohjelmien 
kohdealoilla enemmän kuin nykyisillä 
ohjelmilla pystyttäisiin hankkimaan. ESIR-
rahastolla on tarkoitus hyödyntää EU:n 
takuun vipuvaikutusta rahoitusvaikutusten 
moninkertaistamiseksi näiden ohjelmien 
kattamilla, tutkimukseen, kehittämiseen, 
innovointiin, liikenteeseen, televiestintään 
ja energiainfrastruktuuriin liittyvillä aloilla 
verrattuna niihin vaikutuksiin, jotka olisi 
saatu aikaan, jos kyseiset varat olisi 
käytetty suunnitelmien mukaisesti 
Horisontti 2020 -ohjelmasta ja Verkkojen 
Eurooppa välineestä myönnettyinä 
avustuksina. Tämän vuoksi on 
tarkoituksenmukaista, että osa kyseisille 
ohjelmille osoitetusta rahoituksesta 
suunnataan uudelleen ja käytetään ESIR-
rahaston rahoittamiseen sillä 
edellytyksellä, että tietty osuus ESIR-
rahastosta käytetään start-up-yrityksiä 
tukeviin hankkeisiin sekä muihin 
T&K&I-hankkeisiin, jotta voidaan tuottaa 
lisäarvoa aina kun tietoa siirretään 
reaalitalouteen ja erityisesti teknologian 
ja teollisuuden alalla.

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

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

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

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

kumoamisesta (EUVL L 348, 20.12.2013, 
s. 129).

Or. en

Tarkistus 212
Hans-Olaf Henkel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

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

mukaisesti Horisontti 2020 -ohjelmasta ja 
Verkkojen Eurooppa välineestä 
myönnettyinä avustuksina. Tämän vuoksi 
on tarkoituksenmukaista, että osa kyseisille 
ohjelmille osoitetusta rahoituksesta 
suunnataan uudelleen ja käytetään ESIR-
rahaston rahoittamiseen.

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

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

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

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

Or. en

Tarkistus 213
Milan Zver

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

perustetun tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–
2020) ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksella (EU) N:o 
1316/20133 perustetun Verkkojen 

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

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

Eurooppa -välineen määrärahoja. Edellä 
mainittujen ohjelmien tavoitteet eivät ole 
samat kuin ESIR-rahaston tavoitteet.
Takuurahaston rahoittamiseksi tehtävällä 
molempien ohjelmien määrärahojen 
vähentämisellä odotetaan kuitenkin 
voitavan varmistaa, että investointeja 
saadaan tietyillä näiden ohjelmien 
kohdealoilla enemmän kuin nykyisillä 
ohjelmilla pystyttäisiin hankkimaan. ESIR-
rahastolla on tarkoitus hyödyntää EU:n 
takuun vipuvaikutusta rahoitusvaikutusten 
moninkertaistamiseksi näiden ohjelmien 
kattamilla, tutkimukseen, kehittämiseen, 
innovointiin, liikenteeseen, televiestintään 
ja energiainfrastruktuuriin liittyvillä aloilla 
verrattuna niihin vaikutuksiin, jotka olisi 
saatu aikaan, jos kyseiset varat olisi 
käytetty suunnitelmien mukaisesti 
Horisontti 2020 -ohjelmasta ja Verkkojen 
Eurooppa välineestä myönnettyinä 
avustuksina. Tämän vuoksi on 
tarkoituksenmukaista, että osa kyseisille 
ohjelmille osoitetusta rahoituksesta 
suunnataan uudelleen ja käytetään ESIR-
rahaston rahoittamiseen, jos Horisontti 
2020 -ohjelman ja Verkkojen 
Eurooppa -välineen alkuperäiset tavoitteet 
pitkällä aikavälillä myös hyötyisivät 
ESIR-rahaston tuloksista.

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

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

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

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

Or. en

Tarkistus 214
Anne Sander

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

(29) Unionin talousarviosta maksettavan 
rahoitusosuuden osittaiseksi 
rahoittamiseksi olisi vähennettävä 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EU) N:o 1291/20201 

perustetun tutkimuksen ja innovoinnin 
puiteohjelman Horisontti 2014 (2020–
2013) ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksella (EU) N:o 
1316/20132 perustetun Verkkojen 
Eurooppa -välineen määrärahoja. Edellä 
mainittujen ohjelmien tavoitteet eivät ole 
samat kuin ESIR-rahaston tavoitteet. 
Takuurahaston rahoittamiseksi tehtävällä 
molempien ohjelmien määrärahojen 
vähentämisellä odotetaan kuitenkin 
voitavan varmistaa, että investointeja 
saadaan tietyillä näiden ohjelmien 
kohdealoilla enemmän kuin nykyisillä 
ohjelmilla pystyttäisiin hankkimaan. ESIR-
rahastolla on tarkoitus hyödyntää EU:n 
takuun vipuvaikutusta rahoitusvaikutusten 
moninkertaistamiseksi näiden ohjelmien 
kattamilla, tutkimukseen, kehittämiseen, 
innovointiin, liikenteeseen, televiestintään 
ja energiainfrastruktuuriin liittyvillä aloilla 
verrattuna niihin vaikutuksiin, jotka olisi 
saatu aikaan, jos kyseiset varat olisi 
käytetty suunnitelmien mukaisesti 
Horisontti 2020 -ohjelmasta ja Verkkojen 
Eurooppa välineestä myönnettyinä 
avustuksina. Tämän vuoksi on 
tarkoituksenmukaista, että osa kyseisille 
ohjelmille osoitetusta rahoituksesta 
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suunnataan uudelleen ja käytetään ESIR-
rahaston rahoittamiseen.

suunnataan uudelleen ja käytetään ESIR-
rahaston rahoittamiseen. Takuurahaston 
varojen asianmukaisen tason ylittävät 
määrät siirretään niiden Euroopan 
unionin ohjelmien budjettikohtiin, joista 
ESIR-rahaston varat ovat peräisin. 

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

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

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

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

Or. fr

Tarkistus 215
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(29 a) Unionin investointipolitiikan ja 
ESIR-rahaston toimintojen tukemiseksi 
on ratkaisevan tärkeää, että muut 
investointipainotteiset ohjelmat, kuten 
Horisontti 2020, ja Verkkojen 
Eurooppa -väline pannaan täysin 
täytäntöön monivuotista rahoituskehystä 
koskevassa asetuksessa sekä asetuksissa 
(EU) N:o 1291/2013 ja N:o 1316/2013 
säädetyn talousarvion mukaisesti. On 
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erityisen tärkeää rakentaa edelleen 
tieteellistä ja teknologista perustaa sekä 
tutkimusperustaa, joiden varassa 
innovointi voi tulevaisuudessa kukoistaa. 
Tämä merkitsee, että vuoteen 2020 
mennessä olisi pantava täysin täytäntöön 
perustutkimusta ja soveltavaa tutkimusta 
rahoittavat nykyiset ohjelmat, kuten 
Marie Curie -ohjelma, Euroopan 
tutkimusneuvosto (ERC), 
tutkimusinfrastruktuuriohjelma sekä 
Horisontti 2020 -ohjelman tavoitteiden 
”teollisuuden johtoasema” ja 
”yhteiskunnalliset haasteet” puitteissa 
EU:n yhteistyönä toteutettava tutkimus, 
joka hyödyttää yliopistoja ja 
tutkimusorganisaatioita.

Or. en

Tarkistus 216
Ashley Fox, Ian Duncan, Anneleen Van Bossuyt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(29 a) Koska ESIR-rahaston olisi 
autettava yrityksiä selviämään 
pääomavajeista, on epätodennäköistä, että 
tämä asetus hyödyttää perustason tai 
varhaisen vaiheen tieteellistä tutkimusta. 
Komission olisi siksi varmistettava, että 
unionin talousarviosta uudelleen 
kohdennettavia varoja ei oteta ohjelmista, 
joista rahoitetaan tällaista toimintaa.

Or. en

Tarkistus 217
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(29 a) ESIR-rahaston olisi autettava 
ratkaisemaan Euroopan tämänhetkiset 
investointiongelmat ja siten osaltaan 
lisättävä taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta unionissa. 
Unionin talousarviosta EU:n 
takuurahastoon maksettava määrä olisi 
siksi siirrettävä muista varoista kuin 
niistä, jotka jo on kohdennettu 
koheesiopolitiikkaan.

Or. en

Tarkistus 218
Jerzy Buzek, Krišjānis Kariņš, Lambert van Nistelrooij, Reinhard Bütikofer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(29 a) Koska monivuotiset sitoumukset 
ovat tyypillisiä joillekin unionin nykyisille 
ohjelmille, niin siinä yhteydessä kun 
EU:n takuurahastoa rahoitetaan unionin 
talousarviosta käyttäen tarpeen mukaan 
kaikkia mahdollisia 
joustavuusmekanismeja sekä 
monivuotisesta rahoituskehyksestä 2014–
2020 annetun asetuksen asiaa koskevia 
säännöksiä, on varmistettava näiden 
unionin ohjelmien mahdollisimman suuri 
lineaarisuus niiden toiminnan ja 
toteutuskelpoisuuden turvaamiseksi.

Or. en

Tarkistus 219
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
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Ferreira

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 220
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(32 a) Jäsenvaltioiden olisi voitava 
osallistua Euroopan investointiluettelon 
luomiseen muun muassa toimittamalla 
tietoja niiden alueella olevista 
investointihankkeista komissiolle ja 
EIP:lle. Ennen luettelon luomista 
komission ja EIP:n olisi suoritettava 
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aiheelliset kuulemiset jäsenvaltioiden, 
asiantuntijoiden ja eturyhmien kanssa 
luetteloon otettavia hankkeita koskevista 
periaatteista ja suuntaviivoista sekä 
yksittäisiä hankkeita koskevien tietojen 
julkaisemisessa käytettävästä mallista.

Or. en

Tarkistus 221
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Edelle on lisätty laajennettu johdanto-osan kappale raportointivelvoitteista.

Tarkistus 222
Kaja Kallas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 223
David Borrelli, Dario Tamburrano

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(34) Jotta vastuuvelvollisuus suhteessa 
Euroopan kansalaisiin voitaisiin varmistaa, 
EIP:n olisi varmistettava vastaava julkisen 
kuulemisen prosessi ja osallistuminen 
kuin rakenne- ja investointirahastojen 
maksujen yhteydessä sekä raportoitava 
säännöllisesti Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle ESIR-rahaston toiminnan 
edistymisestä ja vaikutuksista.

Or. it

Tarkistus 224
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Mitä hankkeita on rahoitettu, käytetyt 
rahoitusvälineet ja rahoitettujen 
hankkeiden täytäntöönpanon tilanne. 
Epäonnistuneiden hankkeiden 
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tapauksessa raportissa on esitettävä 
perusteellinen tilanneanalyysi, jossa 
osoitetaan mahdolliset vaikutukset 
takuurahastoon.

Or. en

Tarkistus 225
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 226
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden tasolla ja alueellisella tasolla voidaan itse asiassa saavuttaa paljon, eikä 
ESIR-rahaston pitäisi syrjäyttää mitään kansallisen tai alueellisen tason toimivia 
tukimekanismeja.

Tarkistus 227
David Borrelli, Dario Tamburrano

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla 
saavuttaa tämän asetuksen tavoitteita, jotka 
ovat investointien tukeminen unionissa ja 
enintään 3 000 työntekijän yritysten 
saatavilla olevan rahoituksen lisääminen, 

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

vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin 
unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi 
toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
näiden tavoitteiden saavuttamiseksi,

Or. it

Tarkistus 228
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(36 a) Komission ja EIP:n olisi tehtävä 
sopimus, jossa täsmennetään tässä 
asetuksessa vahvistetut niiden 
harjoittamaan ESIR-rahaston 
johtamiseen tarvittavat edellytykset. 
Sopimus ei saa loukata perussopimusten 
mukaista unionin lainsäätäjän, 
budjettivallan käyttäjän ja EIP:n 
toimivaltaa ja siksi siinä olisi pitäydyttävä 
lähinnä teknisissä ja hallinnollisissa 
seikoissa, jotka siitä huolimatta, että ne 
eivät ole keskeisiä, ovat tarpeen ESIR-
rahaston tehokkaan täytäntöönpanon 
kannalta, Komission olisi hyväksyttävä 
tämä sopimus yhdessä 
investointisuuntaviivojen kanssa 
delegoituna säädöksenä.

Or. en
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Perustelu

ESIR-sopimusten olisi oltava luonteeltaan yksinomaan hallinnollisia ja jätettävä aloitteen 
keskeiset elementit lainsäätäjälle. Sopimuksella olisi pantava nämä päätökset täytäntöön. 
ESIR-sopimus olisi hyväksyttävä delegoidulla säädöksellä, jotta mahdollistetaan lainsäätäjän 
riittävä valvonta.

Tarkistus 229
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Siirretty alle.

Tarkistus 230
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Hans-Olaf Henkel, Morten 
Messerschmidt

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Komissio tekee Euroopan 
investointipankin, jäljempänä ʼEIPʼ, kanssa 
sopimuksen Euroopan strategisten 
investointien rahaston, jäljempänä ʼESIR-
rahastoʼ, perustamisesta jaksolle 2015–
2020.

Or. en
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Tarkistus 231
Philippe De Backer, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, 
Pavel Telička

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Komissio neuvottelee luonnoksesta
Euroopan investointipankin, jäljempänä 
ʼEIPʼ, kanssa tehtäväksi sopimukseksi
Euroopan strategisten investointien 
rahaston, jäljempänä ʼESIR-rahastoʼ, 
perustamisesta tämän asetuksen 
vaatimusten mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 232
Christian Ehler

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

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa perustetaan Euroopan 
strategisten investointien rahasto, 
jäljempänä 'ESIR-rahasto', EU:n takuu 
ja EU:n takuurahasto.

Or. en

Tarkistus 233
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 b alakohta (uusi)



PE551.907v01-00 140/181 AM\1053517FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

Tätä varten tässä asetuksessa annetaan 
komissiolle säännöt EIP:n kanssa 
tehtävän sopimuksen tekemisestä ESIR-
rahaston hallinnointia varten.

Or. en

Tarkistus 234
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 ja 
helpottaa enintään 3 000 työntekijän 
yritysten saatavilla olevaa rahoitusta ja 
helpottaa sen saantia keskittyen etenkin 
pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, 
jäljempänä ʼESIR-sopimusʼ.

Or. hr

Tarkistus 235
Carlos Zorrinho

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 tukea 
investointeja unionissa tarjoamalla
EIP:lle riskinkantokykyä:
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– tarjoamalla pitkäaikaisia, tuottavia ja 
strategisia investointeja unioniin, 

– turvaamalla paremmat mahdollisuudet 
rahoitukseen pienille ja keskisuurille 
yrityksille ja pienille mid-cap-yrityksille, 
erityisesti innovatiivisille pk-yrityksille ja 
mid-cap-yrityksille, ja

– varmistamalla yritysverkostoille, 
yhteenliittymille ja kumppanuuksille 
paremmat mahdollisuudet rahoitukseen 
edistämällä kollektiivista tehokkuutta 
alueellisella, kansallisella ja unionin 
tasolla.

Or. en

Tarkistus 236
Aldo Patriciello

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, mukaan lukien 
jäsenvaltion ja kolmannen maan väliset 
hankkeet, ja lisätä enintään
3 000 työntekijän yritysten saatavilla 
olevaa rahoitusta keskittyen etenkin pieniin 
ja keskisuuriin yrityksiin, jäljempänä 
ʼESIR-sopimusʼ.

Or. en

Tarkistus 237
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
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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:

– tukea unionissa tehtäviä strategisia 
transformatiivisia investointeja, jotka 
edistävät kestävää taloudellista toimintaa 
ja tarjoavat suuria yhteiskunnallisia ja 
ympäristöllisiä etuja ja täyttävät 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet sekä 
SEUT-sopimuksen 194 artiklan 1 kohdan 
tavoitteet,

– turvata paremmat mahdollisuudet 
rahoitukseen pienille ja keskisuurille 
yrityksille ja pienille mid-cap-yrityksille, 
erityisesti innovatiivisille pk-yrityksille ja 
mid-cap-yrityksille.

Or. en

Tarkistus 238
Sorin Moisă

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 tukea 
investointeja koko unionissa 
mahdollistamalla EIP:n riskinkantokyky:

– tarjoamalla pitkäaikaisia, tuottavia ja 
strategisia investointeja unioniin ja

– turvaamalla paremmat mahdollisuudet 



AM\1053517FI.doc 143/181 PE551.907v01-00

FI

rahoitukseen pienille ja keskisuurille 
yrityksille ja pienille mid-cap-yrityksille, 
erityisesti innovatiivisille pk-yrityksille ja 
mid-cap-yrityksille.

Or. ro

Tarkistus 239
Kaja Kallas

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 sekä 
innovatiivisiin yrityksiin, jäljempänä 
ʼESIR-sopimusʼ.

Or. en

Tarkistus 240
Christian Ehler, Neena Gill, Pervenche Berès, Martina Dlabajová, Helga Trüpel

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 sekä 
innovatiivisiin yrityksiin, jäljempänä 
ʼESIR-sopimusʼ, siten että otetaan 
huomioon start-up-yritysten, 
innovatiivisten teknologiayritysten ja 
luovien yritysten huomattavat 
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rahoitustarpeet.

Or. en

Tarkistus 241
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

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
innovatiivisiin mikroyrityksiin sekä 
innovatiivisiin pieniin ja keskisuuriin 
yrityksiin, jäljempänä ʼESIR-sopimusʼ.

Or. en

Tarkistus 242
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf

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 strategisia investointeja 
unionissa ja lisätä mikroyritysten sekä 
pienten ja keskisuurten yritysten ja 
osuuskuntien saatavilla olevaa rahoitusta 
keskittyen etenkin pieniin ja keskisuuriin 
yrityksiin, jäljempänä ʼESIR-sopimusʼ.

Or. en
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Tarkistus 243
David Borrelli, Dario Tamburrano

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 pienten ja 
keskisuurten yritysten saatavilla olevaa 
rahoitusta keskittyen etenkin 
innovatiivisiin uusyrityksiin, jäljempänä 
ʼESIR-sopimusʼ.

Or. it

Tarkistus 244
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

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
unionissa investointeja, jotka edistävät 
kilpailukykyistä ja kestävää kasvua, jotta 
voidaan kuroa umpeen unionin 
jäsenvaltioissa vallitseva investointikuilu 
ja lisätä enintään 3 000 työntekijän 
yritysten saatavilla olevaa rahoitusta 
keskittyen etenkin pieniin ja keskisuuriin 
yrityksiin sekä innovatiivisiin yrityksiin,
start-up-yrityksiin ja yritysryhmittymiin,
jäljempänä ʼESIR-sopimusʼ.

Or. en

Tarkistus 245
Francesc Gambús
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tämän vuoksi ESIR-rahasto mahdollistaa 
yrittäjille ja etenkin nuorille ihmisille ja 
toimintansa aloittaville ensimmäisille 
yrityksille mahdollisuuden rahoitukseen 
maissa, joihin korkea työttömyys 
erityisesti vaikuttaa.

Or. en

Tarkistus 246
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 247
Aldo Patriciello

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat liittyä ESIR-
sopimukseen. ESIR-sopimukseen voivat 

2. Jäsenvaltiot voivat liittyä ESIR-
sopimukseen. ESIR-sopimukseen voivat 
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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.

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

Or. it

Tarkistus 248
Claude Turmes
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 kolmannet osapuolet, 
kuten kansalliset kehityspankit ja
jäsenvaltioiden omistuksessa tai 
määräysvallassa olevat julkiset yhteisöt, jos 
ESIR-rahaston nykyiset rahoittajat 
hyväksyvät näiden liittymisen.

Or. en

Tarkistus 249
Nadine Morano

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 

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

määräysvallassa olevat julkiset yhteisöt, 
niiden alueyhteisöt sekä yksityisen 
sektorin toimijat, jos ESIR-rahaston 
nykyiset rahoittajat hyväksyvät näiden 
liittymisen.

Or. fr

Tarkistus 250
David Borrelli, Dario Tamburrano

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 ja Euroopan parlamentin on 
hyväksyttävä se ennen tämän asetuksen 
voimaantuloa. 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.

Or. it

Tarkistus 251
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

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

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

ESIR-rahaston nykyiset rahoittajat 
hyväksyvät näiden liittymisen.

Or. en

Tarkistus 252
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

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,
etenkin kansalliset kehityspankit, 
jäsenvaltioiden omistuksessa tai 
määräysvallassa olevat julkiset yhteisöt, 
erityiset investointijärjestelyt sekä 
yksityisen sektorin toimijat, jos ESIR-
rahaston nykyiset rahoittajat hyväksyvät 
näiden liittymisen.

Or. en

Tarkistus 253
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick 
Federley, Pavel Telička

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 

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

Or. en

Tarkistus 254
Gunnar Hökmark

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 omistuksessa tai 
määräysvallassa olevat julkiset yhteisöt 
sekä yksityisen sektorin toimijat, jos ESIR-
rahaston nykyiset rahoittajat hyväksyvät 
näiden liittymisen. Kansallisten ESIR-
rahoitusosuuksien on noudatettava 
samoja sääntöjä kuin muiden julkisten 
varojen ja investointien, niiden on oltava 
budjettipolitiikan painopiste eivätkä ne 
saa heikentää vakaussopimuksen 
sääntöjä.

Or. en

Tarkistus 255
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. ESIR-rahaston toimenpiteitä koskevat 
sopimukset on tehtävä ja allekirjoitettava 
kolmen vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta. Maksuja ja 
takuusitoumuksia voidaan suorittaa tuon 
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ajanjakson jälkeen.

Or. en

Perustelu

Koska Euroopan investointiympäristö kaipaa välitöntä vauhdittamista, ESIR-sopimusten 
allekirjoittamista ei tulisi lykätä. Tuen kohteeksi on tietenkin valittava vain todella 
hyväksyttäviä hankkeita.

Tarkistus 256
David Borrelli, Dario Tamburrano

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos jäsenvaltio haluaa antaa varoja 
ESIR-rahastoon, sille on annettava 
takeet, että nämä varat osoitetaan 
kyseisen jäsenvaltion kansallista aluetta 
koskeviin hankkeisiin.

Or. it

Tarkistus 257
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, Pavel 
Telička

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Siirretään komissiolle valta tehdä 
unionin puolesta ESIR-sopimus 
delegoidulla säädöksellä 17 artiklan 
mukaisesti edellyttäen, että ESIR-sopimus 
täyttää tämän asetuksen vaatimukset.

Or. en
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Tarkistus 258
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a artikla

Määritelmät

Ainoastaan tätä asetusta sovellettaessa 
tarkoitetaan:

a) 'kansallisilla kehityspankeilla tai 
-laitoksilla' oikeussubjekteja, jotka 
harjoittavat ammattimaista 
rahoitustoimintaa ja joille jäsenvaltiot 
ovat keskustasolla tai alueellisella tai 
paikallisella tasolla antaneet tehtäväksi 
toteuttaa julkisia kehittämis- tai 
edistämistoimia, joilla pyritään 
ensisijaisesti puuttumaan markkinoiden 
toimintapuutteisiin tai epätyydyttävään 
investointitilanteeseen;

b) 'investointijärjestelyillä' 
erityisrahoitusyhtiöitä, hoidettuja tilejä, 
sopimusperusteisia yhteisrahoitus- tai 
riskinjakojärjestelyjä tai millä tahansa 
muulla tavoin luotuja järjestelyjä, joiden 
kautta yhteisöt kanavoivat 
rahoitusosuuden joidenkin 
investointihankkeiden rahoittamiseksi;

c) 'pienillä ja keskisuurilla yrityksillä' tai 
'pk-yrityksillä' suosituksessa 2003/361/EY 
määriteltyjä mikroyrityksiä sekä pieniä ja 
keskisuuria yrityksiä;

d) 'mid-cap-yrityksillä' oikeussubjekteja, 
joissa on enintään 499 työntekijää 
komission suuntaviivoissa C(2014) 34/2 
määritellyllä tavalla1 a,

e) 'erityisellä energiatehokkuusrahastolla' 
innovatiivista julkisen ja yksityisen tahon 
kumppanuuteen tai yksityisten tahojen 
kumppanuuteen perustuvaa järjestelyä, 
joka on tarkoitettu erityisesti 
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energiatehokkuustoimenpiteiden 
edistämiseen ja rahoittamiseen Euroopan 
unionin jäsenvaltioissa myös kaupunkien 
ja paikallishallinnon tasolla;

f) 'erityisellä pk-yritysrahastolla' 
rahoitusvälinettä, joka tarjoaa 
mikrorahoitusta, velkainstrumentteja ja 
oman pääoman ehtoisia välineitä pienille 
mid-cap-yrityksille ja pk-yrityksille, 
mukaan lukien start-up- ja spin-off-
yritykset;

g) 'täydentävyydellä' ESIR-rahaston 
tukea toimille, joita käytetään 
epätyydyttävissä investointitilanteissa ja 
joita ei olisi voitu toteuttaa kyseisellä 
kaudella EIP:n tavanomaisilla välineillä 
ilman ESIR-rahaston tukea tai samassa 
laajuudessa kyseisellä kaudella EIR:n ja 
EU:n välineillä. Vaikka ESIR-rahastosta 
tuettavilla hankkeilla pyritään luomaan 
työpaikkoja ja kasvua, niiden on 
tavallisesti erotuttava riskiprofiililtaan 
EIP:n tavanomaisilla toimilla tuettavista 
hankkeista, ja ESIR-salkun 
kokonaisriskiprofiilin on oltava 
korkeampi kuin nykyisillä 
investointisalkuilla, joita EIP tukee 
tavanomaisen investointipolitiikkansa 
puitteissa.

__________________
1 a Suuntaviivat valtiontuesta 
riskirahoitussijoitusten edistämiseksi

Or. en

Tarkistus 259
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
1 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a artikla
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Määritelmät

1. Tätä asetusta sovellettaessa 
tarkoitetaan

a) 'pienillä ja keskisuurilla yrityksillä' tai 
'pk-yrityksillä' suosituksessa 2003/361/EY 
määriteltyjä mikroyrityksiä sekä pieniä ja 
keskisuuria yrityksiä;

b) 'pienillä mid-cap-yrityksillä' 
oikeussubjekteja, joissa on enintään 
499 työntekijää ja jotka ovat muita kuin 
pk-yrityksiä;

c) 'mid-cap-yrityksillä' oikeussubjekteja, 
joissa on enintään 3 000 työntekijää ja 
jotka ovat muita kuin pk-yrityksiä;

d) 'täydentävyydellä' ESIR-rahaston 
tukea toimille, joita käytetään:

– markkinoiden toimintapuutteiden 
yhteydessä tai

– epätyydyttävissä investointitilanteissa

ja joita ei olisi voitu toteuttaa:

– kyseisellä kaudella tai

– kohtuullisin ehdoin tai

– samassa laajuudessa

käyttäen välineitä, joita tarjoavat:

– alueelliset kehityspankit

– kansalliset kehityspankit

– liikepankit ja

– EIP tavanomaisten 
investointipolitiikkojensa mukaisesti.

Näin ollen EU:n takuu voidaan yhdistää 
olemassa oleviin unionin 
rahoitusvälineisiin tai sitä voidaan 
käyttää täydentämään, vauhdittamaan tai 
vahvistamaan niitä.

Or. en

Perustelu

Määritelmät ovat tarpeen, jotta voidaan panna täytäntöön räätälöityjä rahoitusvälineitä 
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erilaisille yrityksille ja jotta voidaan esittää oikeudellisesti varma täydentävyyden 
määritelmä.

Tarkistus 260
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Ehdotus asetukseksi
1 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a) 'kansallisilla kehityspankeilla 
tai -laitoksilla' oikeussubjekteja, jotka 
harjoittavat ammattimaista 
rahoitustoimintaa ja joille jäsenvaltiot 
ovat keskustasolla tai alueellisella tai 
paikallisella tasolla antaneet julkiseksi 
tehtäväksi toteuttaa julkisia kehittämis-
tai edistämistoimia markkinoiden 
toimintapuutteisiin puuttumiseksi;

b) 'investointijärjestelyllä' 
yhteisrahoitusjärjestelyä, joka on 
perustettu rahoittamaan hankkeita 
erityisrahoitusyhtiön, hoidetun tilin tai 
sopimusperusteisen järjestelyn kautta. 
Investointijärjestely voi olla monen maan 
välinen, alueellinen, makroalueellinen 
(useita jäsenvaltioita, jotka ovat 
kiinnostuneita suurista hankkeista tietyllä 
maantieteellisellä alueella), kansallinen 
(tiettyjä investointihankkeita yhden 
jäsenvaltion alueella) tai alakohtainen 
(useita jäsenvaltioita yhdellä alalla);

c) 'täydentävyydellä' ESIR-rahaston tukea 
toimille, joita käytetään markkinoiden 
toimintapuutteiden yhteydessä tai 
investointivajauksen yhteydessä ja joita ei 
olisi voitu toteuttaa kyseisellä kaudella 
EIP:n tavanomaisilla välineillä ilman 
ESIR-rahaston tukea tai samassa 
laajuudessa kyseisellä kaudella EIR:n ja 
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EU:n välineillä. Vaikka ESIR-rahastosta 
tuettavilla hankkeilla pyritään luomaan 
työpaikkoja ja kasvua, niiden 
riskiprofiilin on tavallisesti oltava 
korkeampi kuin hankkeilla, joita EIP 
tukee tavanomaisen 
investointipolitiikkansa puitteissa.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään täsmentämään täydentävyyden käsitettä ja varmistamaan, että se 
heijastelee myös aloitteen alkuperäistä makrotaloudellista tarkoitusta ja käsittää kaiken 
tyyppiset markkinoiden toimintapuutteet. Lisäksi lainaamisessa olisi myös otettava huomioon 
talouden syklit ja investointivajaukset silloin kuin niitä ilmenee eri puolilla Eurooppaa.

Tarkistus 261
Philippe De Backer, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, 
Pavel Telička

Ehdotus asetukseksi
1 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a artikla

Määritelmät

Ainoastaan tätä asetusta sovellettaessa 
tarkoitetaan:

a) 'kansallisilla kehityspankeilla 
tai -laitoksilla' oikeussubjekteja, jotka 
harjoittavat ammattimaista 
rahoitustoimintaa ja joille jäsenvaltiot 
ovat keskustasolla tai, alueellisella tai 
paikallisella tasolla antaneet tehtäväksi 
toteuttaa julkisia kehittämis- tai 
edistämistoimia;

b) 'investointijärjestelyillä' 
erityisrahoitusyhtiöitä, hoidettuja tilejä, 
sopimusperusteisia yhteisrahoitus- tai 
riskinjakojärjestelyjä tai millä tahansa 
muulla tavoin luotuja järjestelyjä, joiden 
kautta yhteisöt kanavoivat 
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rahoitusosuuden joidenkin 
investointihankkeiden rahoittamiseksi;

c) 'pienillä ja keskisuurilla yrityksillä' tai 
'pk-yrityksillä' suosituksessa 2003/361/EY 
määriteltyjä mikroyrityksiä sekä pieniä ja 
keskisuuria yrityksiä;

d) 'mid-cap-yrityksillä' oikeussubjekteja, 
joissa on enintään 3 000 työntekijää ja 
jotka ovat muita kuin pk-yrityksiä;

e) 'ESIR-sopimuksella' oikeudellista 
välinettä, jolla komissio ja EIP 
määrittävät tässä asetuksessa asetetut 
ESIR-rahaston johtamista koskevat 
edellytykset;

f) 'Euroopan investointineuvontakeskusta 
koskevalla sopimuksella' oikeudellista 
välinettä, jolla komissio ja EIP 
määrittävät tässä asetuksessa asetetut, 
Euroopan investointineuvontakeskuksen 
täytäntöönpanoa koskevat edellytykset;

g) 'täydentävyydellä' ESIR-rahaston 
tukea toimille, joita käytetään 
markkinoiden toimintapuutteiden 
yhteydessä tai epätyydyttävissä 
investointitilanteissa ja joita ei olisi voitu 
toteuttaa kyseisellä kaudella EIP:n 
tavanomaisilla välineillä ilman ESIR-
rahaston tukea tai samassa laajuudessa 
kyseisellä kaudella EIR:n ja EU:n 
välineillä. Vaikka ESIR-rahastosta 
tuettavilla hankkeilla pyritään luomaan 
työpaikkoja ja kasvua, niiden on 
tavallisesti erotuttava riskiprofiililtaan 
EIP:n tavanomaisilla toimilla tuettavista 
hankkeista, ja ESIR-salkun 
kokonaisriskiprofiilin on oltava 
korkeampi kuin nykyisillä 
investointisalkuilla, joita EIP tukee 
tavanomaisen investointipolitiikkansa 
puitteissa.

Or. en
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Tarkistus 262
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 263
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Siirretään komissiolle valta tehdä 
unionin puolesta ESIR-sopimus 
delegoidulla säädöksellä 17 artiklan 
mukaisesti edellyttäen, että ESIR-sopimus 
täyttää tämän asetuksen vaatimukset.

Or. en

Perustelu

ESIR-sopimusten olisi oltava luonteeltaan yksinomaan hallinnollisia ja jätettävä aloitteen 
keskeiset elementit lainsäätäjälle. Sopimuksella olisi pantava nämä päätökset täytäntöön. 
ESIR-sopimus olisi hyväksyttävä delegoidulla säädöksellä, jotta mahdollistetaan lainsäätäjän 
riittävä valvonta. Tämä koskee myös muutoksia.

Tarkistus 264
Christian Ehler
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – -1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1 a. Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
ESIR-sopimukseen myöhemmin tehtäviä 
muutoksia delegoiduilla säädöksillä 
17 artiklan mukaisesti edellyttäen, että 
ESIR-sopimuksen muutokset täyttävät 
tämän asetuksen vaatimukset.

Or. en

Perustelu

ESIR-sopimusten olisi oltava luonteeltaan yksinomaan hallinnollisia ja jätettävä aloitteen 
keskeiset elementit lainsäätäjälle. Sopimuksella olisi pantava nämä päätökset täytäntöön. 
ESIR-sopimus olisi hyväksyttävä delegoidulla säädöksellä, jotta mahdollistetaan lainsäätäjän 
riittävä valvonta.

Tarkistus 265
Christian Ehler

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

Komission teksti Tarkistus

a) määräykset, jotka koskevat ESIR-
rahaston perustamista erillisenä, selkeästi 
tunnistettavana ja läpinäkyvänä 
takuujärjestelynä ja erillisen EIP:n 
hoitaman tilin perustamista;

a) ESIR-rahaston perustamista koskevat 
järjestelyt sekä EIP:n tarjoaman 
osarahoituksen määrä ja ehdot, mukaan 
lukien

i) määräykset, jotka koskevat ESIR-
rahaston perustamista erillisenä, selkeästi 
tunnistettavana ja läpinäkyvänä
järjestelynä, joka on erillinen EIP:n 
hoitama tili ja jonka toimet ovat selkeästi 
erotettavissa EIP:n muista toimista;

ii) EIP:n ESIR-rahaston kautta 
tarjoaman osarahoituksen määrä ja 
ehdot; osarahoituksen määrä on 
vähintään 5 000 000 000 euroa takuina 
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tai käteisvaroina;

iii) ehdot, joita sovelletaan EIP:n ESIR-
rahaston kautta EIR:lle tarjoamaan 
rahoitukseen tai takuisiin, jotka eivät ole 
vähempää kuin 5 500 000 000 euroa;

iv) määräykset, joiden mukaan EU:n 
takuun kattamien toimien hinnoittelussa 
noudatetaan EIP:n yleistä 
hinnoittelupolitiikkaa;

Or. en

Perustelu

ESIR-sopimusten olisi oltava luonteeltaan yksinomaan hallinnollisia ja jätettävä aloitteen 
keskeiset elementit lainsäätäjälle. Siksi kyseisten säännösten olisi sisällyttävä mieluummin 
asetukseen kuin ESIR-sopimukseen. Siksi on esitetty yksityiskohtaiset säännökset.

Tarkistus 266
Christian Ehler

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

Komission teksti Tarkistus

b) EIP:n ESIR-rahaston kautta tarjoaman 
osarahoituksen määrä ja kyseiseen 
osarahoitukseen sovellettavat ehdot;

b) 3 artiklan mukaiset ESIR-rahaston
hallinnointijärjestelyt, joilla ei rajoiteta 
EIP:n perussääntöä, mukaan lukien

i) johtokunnan koostumus ja jäsenten 
lukumäärä tämän asetuksen 3 artiklan 
mukaisesti;

ii) toimitusjohtajan ja 
varatoimitusjohtajan nimitysmenettely, 
palkkaus ja työehdot, joiden on 
noudatettava EIP:n henkilöstöä koskevia 
säännöksiä, sekä toimitusjohtajan ja 
varatoimitusjohtajan korvaamista ja 
vastuuvelvollisuutta koskevat säännöt ja 
menettelyt;

iii) investointikomitean jäsenten nimitys-
ja erottamismenettely, palkkaus ja 
työehdot, investointikomiteassa 
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suoritettavia äänestyksiä koskevat 
yksityiskohtaiset säännöt, joissa 
määritellään päätösvaltaisuus sekä 
äänten jakautuminen kullekin jäsenelle 
sekä säännöt, joilla estetään 
investointikomitean jäseniin vaikuttavat 
eturistiriidat;

iv) vaatimus siitä, että johtokunnan ja 
investointikomitean on hyväksyttävä oma 
työjärjestyksensä;

Or. en

Perustelu

ESIR-sopimusten olisi oltava luonteeltaan yksinomaan hallinnollisia ja jätettävä aloitteen 
keskeiset elementit lainsäätäjälle. Siksi kyseisten säännösten olisi sisällyttävä mieluummin 
asetukseen kuin ESIR-sopimukseen. Siksi on esitetty yksityiskohtaiset säännökset.

Tarkistus 267
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta 

Komission teksti Tarkistus

c) ehdot, joita sovelletaan EIP:n ESIR-
rahaston kautta Euroopan 
investointirahastolle, jäljempänä ʼEIRʼ, 
tarjoamaan rahoitukseen;

c) järjestelyt, jotka koskevat EU:n 
takuuta, joka on ehdoton ja 
peruuttamaton, heti vaadittaessa 
maksettava first demand -takuu EIP:n 
hyväksi, mukaan lukien

i) 7 artiklan mukaiset EU:n takuun 
antamista koskevat yksityiskohtaiset 
säännöt, jotka sisältävät muun muassa 
yksityiskohtaiset määräykset takuun 
kattavuudesta ja tietyntyyppisistä 
välineistä muodostuvien salkkujen 
määritellystä kattamisesta;

ii) vaatimukset siitä, että riskinotosta 
maksettava korvaus jaetaan
osarahoittajien kesken näiden riskinottoa 
koskevien osuuksien mukaisessa 
suhteessa;
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iii) vaatimukset siitä, että korvaus 
unionille ja EU:n takuun pohjalta 
suoritettavat maksut on maksettava 
ajoissa ja ne tulevat kyseeseen ainoastaan 
kerran vuodessa sen jälkeen, kun 
korvaukset ja toiminnan tappiot on 
nettoutettu;

iv) EU:n takuun käyttöön tämän 
asetuksen 5 artiklan mukaisesti 
sovellettavat vaatimukset, muun muassa 
maksuehdot, kuten määrätyt aikataulut, 
maksettavien määrien korot ja tarvittavat 
likviditeettijärjestelyt;

v) EIP:n tehtäväksi 7 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti annettavaan saatavien 
perintään sovellettavat määräykset ja 
menettelyt;

Or. en

Perustelu

ESIR-sopimusten olisi oltava luonteeltaan yksinomaan hallinnollisia ja jätettävä aloitteen 
keskeiset elementit lainsäätäjälle. Siksi kyseisten säännösten olisi sisällyttävä mieluummin 
asetukseen kuin ESIR-sopimukseen. Siksi on esitetty yksityiskohtaiset säännökset.

Tarkistus 268
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) ehdot, joita sovelletaan EIP:n ESIR-
rahaston kautta Euroopan 
investointirahastolle, jäljempänä ʼEIRʼ, 
tarjoamaan rahoitukseen;

c) määrä ja ehdot, joita sovelletaan EIP:n 
ESIR-rahaston kautta Euroopan 
investointirahastolle, jäljempänä ʼEIRʼ, 
tarjoamaan rahoitukseen siten, että summa 
ei ole vähempää kuin 5 000 000 000 
euroa;

Or. en
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Tarkistus 269
Christian Ehler

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

Komission teksti Tarkistus

d) 3 artiklan mukaiset ESIR-rahaston 
hallinnointijärjestelyt, joilla ei rajoiteta 
EIP:n perussääntöä;

d) yksityiskohtaiset säännöt, joiden 
mukaan investointikomitea hyväksyy 
EU:n takuun käytön yksittäisiin 
hankkeisiin tämän asetuksen ja erityisesti 
2 a artiklan mukaisesti;

Or. en

Perustelu

ESIR-sopimusten olisi oltava luonteeltaan yksinomaan hallinnollisia ja jätettävä aloitteen 
keskeiset elementit lainsäätäjälle. Siksi kyseisten säännösten olisi sisällyttävä mieluummin 
asetukseen kuin ESIR-sopimukseen. Siksi on esitetty yksityiskohtaiset säännökset.

Tarkistus 270
Christian Ehler

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

Komission teksti Tarkistus

e) 7 artiklan mukaiset EU:n takuun
antamista koskevat yksityiskohtaiset 
säännöt, jotka sisältävät määräykset 
muun muassa tietyntyyppisistä välineistä 
muodostuvien salkkujen rajoitetusta 
kattamisesta EU:n takuulla ja EU:n 
takuuseen vetoamisesta, joka voi tapahtua 
ainoastaan kerran vuodessa toimien 
voittojen ja tappioiden nettouttamisen 
jälkeen lukuun ottamatta tilanteita, joissa 
on kyse mahdollisista omaan pääomaan 
liittyvistä tappioista, ja määräykset EU:n 
takuusta korvauksena suoritettavista 
maksuista sekä vaatimuksen siitä, että 

e) menettelyt investointihankkeiden 
esittämistä ja EU:n takuun käyttöä 
koskevien ehdotusten hyväksymistä 
varten, mukaan lukien
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riskinotosta maksettava korvaus jaetaan 
osarahoittajien kesken näiden 
riskiosuuksien mukaisessa suhteessa;

i) menettely, jonka mukaisesti hankkeet 
toimitetaan investointikomitealle;

ii) vaatimus siitä, että 
investointihankkeiden esittämistä ja EU:n 
takuun käyttöä koskeva menettely ei 
vaikuta EIP:n päätöksentekoa koskeviin 
sääntöihin, joista määrätään Euroopan 
investointipankin perussäännössä;

iii) säännöt, joissa tarkennetaan 
20 artiklan siirtymäsäännöksiä ja 
erityisesti sitä, miten EIP:n 20 artiklassa 
tarkoitetulla kaudella allekirjoittamat 
toimet otetaan EU:n takuun piiriin;

Or. en

Perustelu

ESIR-sopimusten olisi oltava luonteeltaan yksinomaan hallinnollisia ja jätettävä aloitteen 
keskeiset elementit lainsäätäjälle. Siksi kyseisten säännösten olisi sisällyttävä mieluummin 
asetukseen kuin ESIR-sopimukseen. Siksi on esitetty yksityiskohtaiset säännökset.

Tarkistus 271
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – f alakohta 

Komission teksti Tarkistus

f) saatavien perintään sovellettavat 
määräykset ja menettelyt;

f) menettelyt investointihankkeiden 
esittämistä ja EU:n takuun käyttöä 
koskevien ehdotusten hyväksymistä 
varten, mukaan lukien

i) menettely, jonka mukaisesti hankkeet 
toimitetaan investointikomitealle;

ii) vaatimus siitä, että 
investointihankkeiden esittämistä ja EU:n 
takuun käyttöä koskeva menettely ei 
vaikuta EIP:n päätöksentekoa koskeviin 
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sääntöihin, joista määrätään Euroopan 
investointipankin perussäännössä;

iii) säännöt, joissa tarkennetaan 
20 artiklan siirtymäsäännöksiä ja 
erityisesti sitä, miten EIP:n 20 artiklassa 
tarkoitetulla kaudella allekirjoittamat 
toimet otetaan EU:n takuun piiriin;

Or. en

Perustelu

ESIR-sopimusten olisi oltava luonteeltaan yksinomaan hallinnollisia ja jätettävä aloitteen 
keskeiset elementit lainsäätäjälle. Siksi kyseisten säännösten olisi sisällyttävä mieluummin 
asetukseen kuin ESIR-sopimukseen. Siksi on esitetty yksityiskohtaiset säännökset.

Tarkistus 272
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) EU:n takuun käyttöön sovellettavat 
vaatimukset, joihin kuuluvat myös 
määrätyillä ajanjaksoilla sovellettavat 
vaatimukset, ja keskeiset 
tulosindikaattorit;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tätä seikkaa koskevat yksityiskohtaiset säännökset on lisätty edellä.

Tarkistus 273
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 
Carlos Zorrinho

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – g alakohta
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Komission teksti Tarkistus

g) EU:n takuun käyttöön sovellettavat 
vaatimukset, joihin kuuluvat myös 
määrätyillä ajanjaksoilla sovellettavat 
vaatimukset, ja keskeiset tulosindikaattorit;

g) EU:n takuun käyttöön sovellettavat 
vaatimukset, kuten 5 artiklan 2 ja 
2 a kohdassa asetettujen tavoitteiden ja 
kelpoisuuskriteerien noudattaminen, sekä 
määrätyt aikajaksot ja keskeiset 
tulosindikaattorit, mukaan luettuna 
suorien työpaikkojen luominen ja pk-
yritysten osallistuminen;

Or. en

Tarkistus 274
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) EU:n takuun käyttöön sovellettavat 
vaatimukset, joihin kuuluvat myös 
määrätyillä ajanjaksoilla sovellettavat 
vaatimukset, ja keskeiset tulosindikaattorit;

g) EU:n takuun käyttöön sovellettavat 
vaatimukset, joihin kuuluvat myös 
määrätyillä ajanjaksoilla sovellettavat 
vaatimukset, 5 artiklan 2 kohdassa esitetyt 
keskeiset hankkeet ja rahoitusalat sekä
keskeiset tulosindikaattorit;

Or. en

Tarkistus 275
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) investointineuvontakeskusta varten 
tarvittavaa rahoitusta koskevat, 2 kohdan
kolmannen alakohdan mukaiset 
määräykset;

h) investointineuvontakeskuksen 
perustamista ja toimintaa varten 
tarvittavaa rahoitusta koskevat, 2, 2 a, 
2 b ja 2 c kohdan mukaiset määräykset;
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Or. en

Tarkistus 276
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) EU:n takuun kattavuutta koskevat 
yksityiskohtaiset määräykset.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tätä seikkaa koskevat yksityiskohtaiset säännökset on lisätty edellä.

Tarkistus 277
Christian Ehler

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

Komission teksti Tarkistus

j a) muut luonteeltaan hallinnolliset tai 
organisaatioon liittyvät ehdot, jotka ovat 
tarpeen ESIR-rahaston hallinnointia 
varten.

Or. en

Tarkistus 278
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

ESIR-sopimuksessa on määrättävä, että 
ESIR-rahaston tuella toteutettavat toimet 
on selkeästi erotettava muista EIP:n 
toimista.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tätä seikkaa koskevat yksityiskohtaiset säännökset on lisätty edellä.

Tarkistus 279
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

ESIR-sopimuksessa on määrättävä, että 
ESIR-rahaston tuella toteutettavat toimet 
on selkeästi erotettava muista EIP:n 
toimista.

ESIR-sopimuksessa on määrättävä, että 
ESIR-rahaston tuella toteutettavat toimet 
on selkeästi erotettava muista EIP:n 
toimista. On kuitenkin sovellettava EIP:n 
23 päivänä heinäkuuta 2013 hyväksymiä 
investointisuuntaviivoja ja -kriteereitä.

Or. en

Tarkistus 280
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

ESIR-sopimuksessa on määrättävä, että 
EIR:n toteuttamia ESIR-toimia 
hallinnoivat EIR:n hallintoelimet.

ESIR-sopimuksessa on myös määrättävä, 
että
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a) EIR:n hallintoelimet hallinnoivat 
EIR:n toteuttamia ESIR-toimia;

b) ESIR-rahaston tukemista toimista 
saatavat takaisinmaksut otetaan unionin 
yleiseen talousarvioon sen jälkeen kun 
niistä on vähennetty EU:n takuuseen 
vetoamisen seurauksena suoritettavat 
maksut, ja kyseiset määrät ovat sisäisiä 
käyttötarkoitukseen sidottuja tuloja, jotka 
kohdennetaan asianmukaisessa suhteessa 
ohjelmiin, joiden määrärahoja 
vähennettiin ESIR-takuurahaston 
perustamista varten.

Or. en

Tarkistus 281
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

ESIR-sopimuksessa on määrättävä, että 
EIR:n toteuttamia ESIR-toimia
hallinnoivat EIR:n hallintoelimet.

ESIR-sopimuksessa on määrättävä, että 
EIR:n hallintoelimet hallinnoivat EIR:n 
toteuttamia ESIR-toimia tämän asetuksen 
ja erityisesti 5 artiklan säännösten 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 282
Christian Ehler

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 

Poistetaan. 
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takuuseen vetoamisen seurauksena 
suoritettavat maksut ja näiden jälkeen 
2 kohdan kolmannen alakohdan ja 
5 artiklan 3 kohdan mukaiset 
kustannukset.

Or. en

Perustelu

Ylimääräiset tulot ja takaisinmaksut, jotka ylittävät EU:n takuurahaston tavoitemäärän, olisi 
palautettava unionin yleiseen talousarvioon ja osoitettava budjettikohtiin, joista takuurahasto 
alunperin perustettiin.

Tarkistus 283
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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.

ESIR-sopimuksessa on määrättävä 
Euroopan investointineuvontakeskuksen 
perustamisesta EIP:n yhteyteen antamaan 
kaikkea tarvittavaa tukea 5 artiklassa
määriteltyjen investointihankkeiden 
kehittämistä varten.
Investointineuvontakeskuksen on 
hyödynnettävä EIP:n ja komission 
nykyisiä neuvontapalveluja ja tältä pohjata
tarjottava neuvontaa investointihankkeiden 
määrittämistä, valmistelua ja kehittämistä 
varten sekä toimittava keskitettynä 
hankerahoitusta koskevaa teknistä 
neuvontaa tarjoavana yhteyspisteenä 
unionissa. Tukea antaessaan 
investointineuvontakeskuksen on 
kiinnitettävä erityistä huomiota pienten 
hankkeiden sekä kaupunkien ja 
paikallishallintojen esittämien 
hankkeiden tarpeisiin. Se tarjoaa muun 
muassa tukea hankerakenteiden 
suunnittelussa tarvittavan teknisen avun 
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hyödyntämisessä, innovatiivisten 
rahoitusvälineiden käytössä sekä julkisen 
ja yksityisen sektorin kumppanuuksien 
hyödyntämisessä ja tapauksen mukaan 
neuvontaa EU:n lainsäädäntöön liittyvissä 
kysymyksissä.

Or. en

Tarkistus 284
Kaja Kallas

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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.

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. 
Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä 
innovatiivisille yrittäjille annettavaan 
tietoon ja tukeen.

Or. en

Tarkistus 285
András Gyürk
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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.

ESIR-sopimuksessa on määrättävä 
Euroopan investointineuvontakeskuksen 
perustamisesta EIP:n yhteyteen.
Investointineuvontakeskuksen tavoitteena 
on hyödyntää ja täydentää EIP:n ja 
komission nykyisiä neuvontapalveluja
mahdollisuuksien mukaan hajautetusti ja 
tältä pohjata tarjota neuvontaa 
investointihankkeiden määrittämistä, 
valmistelua ja kehittämistä varten sekä 
toimia keskitettynä hankerahoitusta 
koskevaa teknistä neuvontaa tarjoavana 
yhteyspisteenä ESIR-rahaston puitteissa.
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, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
komission toimivaltaa valvoa unionin 
lainsäädännön soveltamista.

Or. en

Tarkistus 286
Krišjānis Kariņš, Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

ESIR-sopimuksessa on määrättävä 
Euroopan investointineuvontakeskuksen 
perustamisesta EIP:n yhteyteen.
Investointineuvontakeskuksen tavoitteena 
on hyödyntää EIP:n ja komission nykyisiä 

ESIR-sopimuksessa on määrättävä 
Euroopan investointineuvontakeskuksen 
perustamisesta EIP:n yhteyteen.
Investointineuvontakeskuksen tavoitteena 
on hyödyntää EIP:n ja komission nykyisiä 
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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.

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
siten, että huomioon otetaan 
jäsenvaltioiden väliset erot erityisesti 
suhteessa jäsenvaltioihin, joiden 
pääomamarkkinat ovat vähemmän 
kehittyneet.

Or. en

Tarkistus 287
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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 

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 
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kumppanuuksien hyödyntämisessä ja 
tapauksen mukaan neuvontaa EU:n
lainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä.

kumppanuuksien hyödyntämisessä ja 
tapauksen mukaan neuvontaa EU:n
lainsäädännön aloilla sekä 
toimintapolitiikoissa siten, että huomioon 
otetaan erityisesti 5 artiklan 2 kohdassa 
asetetut tavoitteet.

Investointineuvontakeskuksen on 
annettava kohdennettua tukea näillä 
aloilla siten, että otetaan huomioon 
teknisen avun tarpeet ja valmiuksien 
rakentamisessa olevat aukot silloin kuin 
niitä ilmenee eri puolilla Eurooppaa 
maantieteellisestä sijainnista riippumatta. 

Or. en

Perustelu

Investointineuvontakeskuksen tarjoamien palvelujen on oltava täysin korvamerkitsemättömiä: 
Keskusta kehotetaan puuttumaan institutionaalisissa valmiuksissa oleviin puutteisiin ja 
teknisen avun tarpeisiin, jotka liittyvät hankkeiden kehittämiseen ja valmisteluun, silloin kuin 
tällaisia tarpeita ilmenee Euroopassa.

Tarkistus 288
Claude Turmes
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.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Siirretty 2 a kohtaan.
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Tarkistus 289
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

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 
asiantuntemusta ja ottaa kumppanit 
mukaan osallistumaan asetuksen (EU) N:o 
1303/2013 5 artiklan mukaisesti. 
Investointineuvontakeskuksen on 
erityisesti käytettävä toimintansa 
perustana sellaisista ohjelmista kuten 
ELENA (European Local Energy 
Assistance), InnovFin (EU Finance for 
Innovators) ja EEIF (European Energy 
Efficiency Fund) saatuja hyviä 
käytäntöjä.

Or. en

Tarkistus 290
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

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, työmarkkinaosapuolten
ja Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen hallintoviranomaisten 
asiantuntemusta.
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Or. en

Tarkistus 291
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Sen tarjoamia palveluja ovat 
seuraavat:

a) teknisen avun tarjoaminen keskitetystä 
asiointipisteestä viranomaisille ja 
hankkeiden edistäjille;

b) hankkeiden edistäjien avustaminen 
tarvittaessa hankkeiden kehittämiseksi 
siten, että ne täyttävät tämän asetuksen 
mukaiset kelpoisuuskriteerit;

c) paikallisen tietämyksen lisääminen 
ESIR-tuen edistämiseksi koko unionissa;

d) foorumin tarjoaminen 
vertaisperiaatteella tapahtuvalle 
hankkeiden suunnittelua koskevan 
taitotiedon vaihdolle ja jakamiselle;

e) hajautetun teknisen avun tarjoaminen, 
jotta voidaan koota yhteen erityisesti 
kaupunkien ja pk-yritysten ajamia pieniä 
energiatehokkuusalan hankkeita 
suuremmiksi luottokelpoisiksi hankkeiksi;

f) makroalueellisten, kansallisten tai 
paikallisten energiatehokkuusrahastojen 
perustamisessa avustaminen;

g) hajautetun teknisen avun tarjoaminen, 
jotta voidaan kehittää pk-yritysten, 
mukaan lukien start-up- ja spin-off-
yritykset, hankkeiden kehittämistä sekä 
niiden yhteistyötä yliopistojen ja 
tutkimuslaitosten kanssa.

Or. en
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Tarkistus 292
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Edellä 1 ja 2 a alakohdassa 
tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamiseksi 
investointineuvontakeskuksen on 
hyödynnettävä EIP:n, komission, 
kansallisten kehityspankkien ja Euroopan 
rakenne- ja investointirahastojen 
hallintoviranomaisten asiantuntemusta. 
Investointineuvontakeskuksen on 
tarvittaessa ohjattava hankkeiden 
edistäjät näiden yksiköiden puoleen ja 
kanavoitava teknisen avun toimittaminen 
näiden yksiköiden kautta.

Or. en

Tarkistus 293
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 c. Kun ESIR-rahasto tarjoaa tukea 
investointijärjestelylle, sen on kussakin 
tapauksessa varmistettava, että resurssit 
kootaan yhteen siten, että tarjotaan 
teknistä apua, joka on vähintään 
3 prosenttia takuusta. 

Or. en
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Tarkistus 294
Pavel Telička

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 tarjoamalla 
käteissuorituksen tai EIP:n hyväksyttävissä 
olevan vakuuden. Muut kolmannet 
osapuolet voivat osallistua rahoitukseen 
vain käteissuorituksin. Johtokunnan 
jäsenten lukumäärä jaetaan komission ja 
EIP:n välillä pariteettiperiaatetta 
noudattaen.

Or. en

Tarkistus 295
Gunnar Hökmark

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

Komission teksti Tarkistus

Kansallisten ESIR-rahoitusosuuksien on 
noudatettava samoja sääntöjä kuin 
muiden julkisten varojen ja investointien, 
niiden on oltava budjettipolitiikan 
painopiste eivätkä ne saa heikentää 
vakaussopimuksen sääntöjä.

Or. en

Tarkistus 296
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
2 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 a artikla

Kelpoisuuskriteerit EU:n takuun käyttöä 
varten

ESIR-sopimuksessa on määrättävä, että 
ESIR-rahastosta tuetaan hankkeita, jotka

a) noudattavat unionin politiikkoja ja ovat 
avainasemassa siirrettäessä unionin 
taloutta kohti älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua,

b) ovat taloudellisesti ja teknisesti 
toteutuskelpoisia,

c) tarjoavat täydentävyyttä, ja

d) saavat mahdollisimman paljon 
yksityisen sektorin pääomaa.

2. Lisäksi ESIR-sopimuksessa on 
määrättävä, että ESIR-rahaston tuella on 
määrä tukea hankkeita, joilla on jokin 
seuraavista yleisistä tavoitteista:

a) tutkimus ja kehitys ja innovointi muun 
muassa antamalla taloudellista tukea 
tutkimusinfrastruktuureihin, koe- ja 
esittelylaitoksiin, tutkijoiden ja 
teollisuuden väliseen yhteistyöhön, 
tutkimustulosten hyödyntämiseen ja 
markkinointiin, patentointiin ja 
teknologian siirtoon,

b) infrastruktuurin kehittäminen, myös 
liikenteen alalla ja erityisesti teollisissa 
keskuksissa; ympäristöön, 
luonnonvaroihin, kaupunkikehitykseen ja 
sosiaalialoihin liittyvät 
infrastruktuurihankkeet,

c) tieto- ja viestintäteknologia, mukaan 
lukien digitaaliset infrastruktuurit, 
erityisesti laajakaista ja digitaaliset 
infrastruktuurit luovaa alaa ja 
kulttuurialaa varten,

d) energia-alan kehittäminen, mukaan 
lukien energiainfrastruktuurit, erityisesti 
energiaverkkojen yhteenliittäminen, 
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uusiutuvan energian laajentaminen sekä 
energia- ja resurssitehokkuus,

e) rahoitustuen tarjoaminen enintään 
3 000 työntekijän yrityksille ja muille 
yhteisöille keskittyen etenkin pk-
yrityksiin,

f) investoinnit koulutukseen sekä 
terveyteen, innovointiin, luovuuteen ja 
kulttuuriin.

Or. en

Perustelu

Asetuksessa olisi esitettävä selkeät kelpoisuuskriteerit. Tiettyihin tavoitteisiin vaikuttamisen 
olisi oltava osa prosessia, jossa hanke-ehdotusten tukikelpoisuus todetaan. ESIR-tavoitteet on 
siksi siirretty tähän artiklaan. 

Tarkistus 297
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick 
Federley, Pavel Telička

Ehdotus asetukseksi
2 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a artikla

Kelpoisuuskriteerit EU:n takuun käyttöä 
varten

ESIR-sopimuksessa on määrättävä, että 
ESIR-rahastosta tuetaan hankkeita, jotka

a) ovat unionin politiikan mukaisia,

b) ovat taloudellisesti ja teknisesti 
toteutuskelpoisia,

c) tarjoavat täydentävyyttä, ja

d) saavat mahdollisuuksien mukaan 
mahdollisimman paljon yksityisen 
sektorin pääomaa.

Or. en
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