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Tarkistus 298
Sorin Moisă

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. ro

Tarkistus 299
David Borrelli, Dario Tamburrano

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it

Tarkistus 300
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

1 a. Johtokunta määrittää strategiset 
suuntaviivat, varojen jakostrategian sekä 
toimintapolitiikan ja -menettelyt, joihin 
kuuluvat muun muassa sellaisissa 
hankkeissa noudatettava 
investointipolitiikka, jotka voivat saada 
tukea ESIR-rahastosta tämän asetuksen 
mukaisesti, ja hyväksyy EU:n takuun 
käytölle investointisuuntaviivat, jotka 
investointikomitea panee täytäntöön.

Or. en

Perustelu

Investointisuuntaviivat sisältävät ESIR-rahaston täytäntöönpanon kannalta keskeisiä 
elementtejä, minkä vuoksi ne olisi mainittava tässä asetuksessa. Olisi varmistettava 
lainsäätäjän suorittama tarkastelu hyväksymällä suuntaviivat delegoidulla säädöksellä.
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Tarkistus 301
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Johtokunnan vastuulla on valita 
investoinnit, joista voidaan saada tuottoa 
ja jotka voivat luoda talouskasvua 
houkuttelemalla lisää investointeja.

Or. en

Tarkistus 302
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Siirretään komissiolle valta antaa 
17 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä yksityiskohtaisista säännöistä, 
jotka koskevat investointisuuntaviivoja.

Or. en

Perustelu

Investointisuuntaviivat sisältävät ESIR-rahaston täytäntöönpanon kannalta keskeisiä 
elementtejä. Näin ollen olisi varmistettava lainsäätäjän suorittama tarkastelu hyväksymällä 
suuntaviivat delegoidulla säädöksellä.

Tarkistus 303
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick 
Federley, Pavel Telička

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Johtokunta tekee päätöksensä 
yksimielisesti.

Or. en

Tarkistus 304
Christian Ehler

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

Komission teksti Tarkistus

Johtokunnan jäsenten on oltava 
komission jäseniä. Tutkimuksesta, 
tieteestä ja innovoinnista vastaavan 
komission jäsenen on oltava yksi 
johtokunnan jäsenistä.

Or. en

Tarkistus 305
Christian Ehler

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

Komission teksti Tarkistus

Johtokunta valitsee yhden jäsenistään 
puheenjohtajaksi.

Or. en
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Perustelu

Alakohta poistetaan edellä ja lisätään tähän.

Tarkistus 306
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick 
Federley

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 307
Pavel Telička

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jos ESIR-sopimukseen liittyy muita 
osapuolia 1 artiklan 2 kohdan mukaisesti, 
kunkin rahoittajan jäsenten ja äänten määrä 
johtokunnassa määräytyy sen 
käteissuorituksina tai vakuuksina antaman 
rahoitusosuuden suuruuden perusteella. 
Edellä olevan 2 kohdan mukaisiin 
komissiota ja EIP:tä edustavien jäsenten ja 
äänten määriin tehdään tämän edellyttämät 
muutokset, mutta komissiolla ja EIP:llä 
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on yhdessä aina oltava vähintään puolet 
paikoista ja äänistä.

Or. en

Tarkistus 308
Edouard Martin

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 309
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick 
Federley, Pavel Telička

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimitusjohtaja raportoi ESIR-rahaston 
toiminnasta johtokunnalle 
neljännesvuosittain.

Toimitusjohtaja raportoi ESIR-rahaston 
toiminnasta johtokunnalle ja Euroopan 
parlamentille neljännesvuosittain.

Or. en

Tarkistus 310
Aldo Patriciello

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 kohta – 3 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it

Tarkistus 311
David Borrelli, Dario Tamburrano

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it

Tarkistus 312
Antonio Tajani, Fulvio Martusciello

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

ESIR-sopimuksessa on määrättävä, että 
ESIR-rahastossa on investointikomitea, 
jonka tehtävänä on tarkastella rahaston 
investointipolitiikan mukaisesti 
mahdollisia toimia ja hyväksyä EU:n 
takuun muodossa myönnettävä tuki 

ESIR-sopimuksessa on määrättävä, että
ESIR-rahastossa on investointikomitea, 
jonka tehtävänä on tarkastella rahaston 
investointipolitiikan mukaisesti 
mahdollisia toimia ja hyväksyä EU:n 
takuun muodossa myönnettävä tuki 
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toimille 5 artiklan mukaisesti niiden 
maantieteellisestä sijainnista riippumatta.

toimille 5 artiklan mukaisesti niiden 
maantieteellisestä sijainnista riippumatta. 
Investointikomitean kanta ei ole sitova 
hyväksyttäessä valittuja toimia.

Or. en

Perustelu

Euroopan investointipankki on jo vastuussa toimien valinnasta ja rahoitusavun 
myöntämisestä, joten on selvennettävä investointikomitean vastuuta hankkeiden arvioinnissa, 
jotta vältetään tarpeeton päällekkäisyys EIP:n toiminnan kanssa.

Tarkistus 313
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

ESIR-sopimuksessa on määrättävä, että 
ESIR-rahastossa on investointikomitea, 
jonka tehtävänä on tarkastella rahaston 
investointipolitiikan mukaisesti 
mahdollisia toimia ja hyväksyä EU:n 
takuun muodossa myönnettävä tuki 
toimille 5 artiklan mukaisesti niiden 
maantieteellisestä sijainnista riippumatta.

ESIR-sopimuksessa on määrättävä, että 
ESIR-rahastossa on investointikomitea, 
jonka tehtävänä on tarkastella rahaston 
investointipolitiikan mukaisesti 
mahdollisia toimia ja hyväksyä EU:n 
takuun muodossa myönnettävä tuki 
toimille, jotka täyttävät kaikki 5 artiklassa
vahvistetut tavoitteet ja ehdot.

Or. en

Tarkistus 314
Martina Werner, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Jude Kirton-Darling

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

ESIR-sopimuksessa on määrättävä, että 
ESIR-rahastossa on investointikomitea, 
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jonka tehtävänä on tarkastella rahaston 
investointipolitiikan mukaisesti 
mahdollisia toimia ja hyväksyä EU:n 
takuun muodossa myönnettävä tuki 
toimille 5 artiklan mukaisesti niiden 
maantieteellisestä sijainnista riippumatta.

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

a) 5 artiklan mukaisesti,

b) unionin vuosia 2020, 2030 ja 2050 
koskevia ilmasto- ja energiatavoitteita 
vastaavasti, jotta estetään näiden 
tavoitteiden vaarantuminen tai 
lukkiutuminen teknologioihin, 
tuotantoprosesseihin tai 
infrastruktuureihin, jotka ovat vaarassa 
vanhentua,

c) jotka tarjoavat osoitettua taloudellista, 
yhteiskunnallista ja kestävää lisäarvoa 
edistämällä innovointia, osaamista, 
työpaikkoja ja kilpailukykyä unionissa, 
sekä

d) niiden maantieteellisestä sijainnista 
riippumatta.

Or. en

Tarkistus 315
David Borrelli, Dario Tamburrano

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

ESIR-sopimuksessa on määrättävä, että 
ESIR-rahastossa on investointikomitea, 
jonka tehtävänä on tarkastella rahaston 
investointipolitiikan mukaisesti 
mahdollisia toimia ja hyväksyä EU:n 
takuun muodossa myönnettävä tuki 
toimille 5 artiklan mukaisesti niiden 
maantieteellisestä sijainnista riippumatta.

ESIR-sopimuksessa on määrättävä, että 
ESIR-rahastossa on investointikomitea, 
jonka tehtävänä on tarkastella rahaston 
investointipolitiikan mukaisesti 
mahdollisia toimia ja hyväksyä EU:n 
takuun muodossa myönnettävä tuki 
toimille 5 artiklan mukaisesti niiden 
maantieteellisestä sijainnista riippumatta 
mutta asettaen etusijalle ne 
jäsenvaltioiden alueet, joita talouskriisi 
koettelee erityisesti.
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Or. it

Tarkistus 316
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

ESIR-sopimuksessa on määrättävä, että 
ESIR-rahastossa on investointikomitea, 
jonka tehtävänä on tarkastella rahaston 
investointipolitiikan mukaisesti 
mahdollisia toimia ja hyväksyä EU:n 
takuun muodossa myönnettävä tuki 
toimille 5 artiklan mukaisesti niiden 
maantieteellisestä sijainnista riippumatta.

ESIR-sopimuksessa on määrättävä, että 
ESIR-rahastossa on investointikomitea, 
jonka tehtävänä on tarkastella rahaston 
investointipolitiikan mukaisesti 
mahdollisia toimia ja hyväksyä EU:n 
takuun muodossa myönnettävä tuki 
toimille 5 artiklan mukaisesti niiden 
maantieteellisestä sijainnista riippumatta 
siten, että työmarkkinaosapuolet 
osallistuvat asianmukaisesti 
päätöksentekoprosessiin.

Or. en

Tarkistus 317
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

ESIR-sopimuksessa on määrättävä, että 
ESIR-rahastossa on investointikomitea, 
jonka tehtävänä on tarkastella rahaston 
investointipolitiikan mukaisesti 
mahdollisia toimia ja hyväksyä EU:n 
takuun muodossa myönnettävä tuki 
toimille 5 artiklan mukaisesti niiden 
maantieteellisestä sijainnista riippumatta.

ESIR-sopimuksessa on määrättävä, että 
ESIR-rahastossa on investointikomitea, 
jonka tehtävänä on tarkastella rahaston 
investointipolitiikan mukaisesti 
mahdollisia toimia ja hyväksyä EU:n 
takuun muodossa myönnettävä tuki 
toimille 5 artiklan mukaisesti niiden 
maantieteellisestä sijainnista riippumatta 
ottaen huomioon unionin kaikkien 
alueiden sopusointuisen kehityksen 
periaate.
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Or. en

Tarkistus 318
Antonio Tajani, Fulvio Martusciello

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Ei ole olemassa selkeää tarvetta tällaiselle investointikomitealle, ja on olemassa vaara, että 
tämä rakenne hidastaa ESIR-rahastosta rahoitettavien hankkeiden hyväksyntäprosessia 
kokonaisuudessaan. Näin ollen on järkevää vähentää investointikomitean asiantuntijoiden 
määrää.

Tarkistus 319
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Investointikomitea muodostuu 
kymmenestä riippumattomasta 
asiantuntijasta ja ESIR-rahaston 
toimitusjohtajasta. Riippumattomilla 
asiantuntijoilla on oltava asianmukaista 
korkean tason markkinakokemusta 
hankerahoituksesta 5 artiklan 2 kohdassa 
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vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia. määritetyillä painopistealueilla, ja 
asiantuntijat nimittää johtokunta kolmen 
vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia.

Or. en

Tarkistus 320
Krišjānis Kariņš

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Investointikomitea muodostuu 
kahdeksasta riippumattomasta 
asiantuntijasta ja ESIR-rahaston 
toimitusjohtajasta. Riippumattomilla 
asiantuntijoilla on oltava asianmukaista 
korkean tason markkinakokemusta 
hankerahoituksesta, ja asiantuntijat 
nimittää johtokunta kolmen vuoden 
toimikaudeksi, joka voidaan uusia. 
Asiantuntijat nimitetään avoimen ja 
läpinäkyvän valintamenettelyn 
perusteella.

Investointikomitean päätöksiä ei saa 
ohjata epäasianmukaisesti.

Or. en

Tarkistus 321
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Investointikomitea muodostuu kuudesta 
riippumattomasta asiantuntijasta ja ESIR-
rahaston toimitusjohtajasta. 
Riippumattomilla asiantuntijoilla on oltava 
asianmukaista korkean tason 

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

markkinakokemusta hankerahoituksesta, ja 
asiantuntijat nimittää johtokunta kolmen 
vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia. 
Näistä asiantuntijoista kolmella on oltava 
huomattavaa kokemusta kansallisesta 
kehityspankista.

Or. fr

Tarkistus 322
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Investointikomitea muodostuu vähintään
kuudesta riippumattomasta asiantuntijasta 
ja ESIR-rahaston toimitusjohtajasta. 
Riippumattomilla asiantuntijoilla on oltava 
asianmukaista korkean tason 
markkinakokemusta hankerahoituksesta 
5 artiklan 2 kohdassa lueteltujen
investointihankkeiden aloilta ja vahva 
tietämys kyseisten alojen tutkimusta ja 
innovointia koskevista haasteista.

Johtokunta nimittää investointikomitean
kolmen vuoden toimikaudeksi, joka 
voidaan uusia.

Or. en

Perustelu

Tutkimuksen ja innovoinnin on kuuluttava merkittävänä osana hankkeisiin, jotta helpotetaan 
siirtymistä älykkääseen, kestävään ja vähähiilisempään talouteen. Asiantuntijoiden on oltava 
tietoisia näiden alojen haasteista ja niiden tarjoamista mahdollisuuksista lisäkasvuun.

Tarkistus 323
Michał Boni, Lambert van Nistelrooij, Danuta Maria Hübner, Jerzy Buzek, Markus 
Pieper, Seán Kelly
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Investointikomitea muodostuu 
kahdestatoista riippumattomasta 
asiantuntijasta ja ESIR-rahaston 
toimitusjohtajasta. Riippumattomilla 
asiantuntijoilla on oltava asianmukaista 
korkean tason markkinakokemusta 
hankerahoituksesta 5 artiklan 2 kohdassa 
mainituilla aloilla sekä unionin 
maantieteellisistä markkinoista.

Johtokunta nimittää investointikomitean
kolmen vuoden toimikaudeksi, joka 
voidaan uusia.

Or. en

Perustelu

Investointikomitean jäsenten määrää on muutettava, jotta varmistetaan tämän elimen 
toiminnan sujuvuus. Komitean työ tehostuisi varmasti, jos jäsenten määrää lisättäisiin 
12:een. Lisäksi sen myötä olisi mahdollista hyödyntää entistä suurempaa jäsenten 
tietämyspotentiaalia, koska kasvattamalla jäsenten määrää voitaisiin lisätä jäsenten 
erityisosaamisalojen määrää ja laajentaa tietämystä eri markkinoista, aloista ja kunkin 
jäsenvaltion erityistilanteesta.

Tarkistus 324
Edouard Martin

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Investointikomitea muodostuu kuudesta 
riippumattomasta asiantuntijasta ja ESIR-
rahaston toimitusjohtajasta.
Riippumattomilla asiantuntijoilla on oltava 
asianmukaista korkean tason 
markkinakokemusta hankerahoituksesta ja 
yhdeltä tai useammalta tämän asetuksen 
5 artiklan 2 kohdassa mainitulta alalta; 
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asiantuntijat nimittää johtokunta kolmen 
vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia.

Or. fr

Tarkistus 325
Kaja Kallas

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Investointikomitea muodostuu kuudesta 
riippumattomasta asiantuntijasta ja ESIR-
rahaston toimitusjohtajasta. 
Riippumattomilla asiantuntijoilla on oltava 
asianmukaista korkean tason 
markkinakokemusta hankerakenteiden 
suunnittelusta ja hankkeiden 
rahoittamisesta. Investointikomitealla on 
oltava asiantuntemusta eri aloilta 
keskittyen erityisesti tutkimukseen ja 
kehitykseen, energiaan, tieto- ja 
viestintäteknologiaan sekä liikenteeseen. 
Johtokunta nimittää sen kolmen vuoden 
toimikaudeksi, joka voidaan uusia.

Or. en

Tarkistus 326
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

hankerahoituksesta yleisesti ja jos 
mahdollista, erityisesti 5 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetuilta aloilta. 
Johtokunta nimittää heidät enintään
kolmen vuoden toimikaudeksi, joka 
voidaan uusia ja jonka kokonaiskesto on 
enintään kuusi vuotta.

Or. en

Tarkistus 327
András Gyürk

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Investointikomitea muodostuu 
kahdestatoista riippumattomasta 
asiantuntijasta ja ESIR-rahaston 
toimitusjohtajasta, jotka valitaan avoimen 
ja läpinäkyvän valintamenettelyn 
perusteella. Riippumattomilla 
asiantuntijoilla on oltava asianmukaista 
korkean tason markkinakokemusta 
hankerahoituksesta sekä laajat tiedot 
unionin aloista ja maantieteellisistä 
markkinoista, ja asiantuntijat nimittää 
johtokunta kolmen vuoden toimikaudeksi, 
joka voidaan uusia.

Or. en

Tarkistus 328
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Investointikomitea muodostuu kuudesta 
riippumattomasta asiantuntijasta ja ESIR-

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

toimitusjohtajasta. Asiantuntijat valitaan 
hankerahoituksen johtotehtävissä 
hankitun asianmukaisen tietämyksen ja 
kokemuksen perusteella ja työllisyys-, 
teollisuus- ja energiapolitiikan sekä 
tutkimuksen ja innovoinnin aloilta 
hankitun kokemuksen perusteella.
Johtokunta nimittää heidät kolmen vuoden 
toimikaudeksi, joka voidaan uusia.

Or. en

Tarkistus 329
David Borrelli, Dario Tamburrano

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Investointikomitea muodostuu kuudesta 
riippumattomasta asiantuntijasta, jotka 
valitaan asianmukaisen korkean tason 
markkinatuntemuksen ja 
hankerahoituskokemuksen perusteella 
tämän asetuksen kattamilta aloilta, ja
ESIR-rahaston toimitusjohtajasta.
Johtokunta nimittää riippumattomat 
asiantuntijat asiasta vastaavan 
parlamentin valiokunnan hyväksynnällä
kolmen vuoden toimikaudeksi. 

Or. it

Tarkistus 330
João Ferreira

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Investointikomitea muodostuu kuudesta 
riippumattomasta asiantuntijasta ja ESIR-

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

rahaston toimitusjohtajasta. 
Asiantuntijoiden joukossa on työllisyyden 
ja sosiaaliasioiden sekä ympäristön alojen 
edustajia sekä tiedeyhteisön edustajia.
Riippumattomilla asiantuntijoilla on oltava 
korkean tason kokemusta
hankerahoituksesta työllisyyden ja 
sosiaaliasioiden sekä ympäristön aloilta, 
ja heidän joukossaan on oltava 
tiedeyhteisön edustajia. Asiantuntijat 
nimittää johtokunta kolmen vuoden 
toimikaudeksi, joka voidaan uusia

Or. pt

Tarkistus 331
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 332
Philippe De Backer, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, 
Pavel Telička

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 5 kohta – 2 a, 2 b ja 2 c alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Investointikomitean asiantuntijat 
nimitetään avoimen ja läpinäkyvän 
valintamenettelyn perusteella. 
Nimittäessään investointikomitean 
asiantuntijoita johtokunnan on 
varmistettava, että investointikomitea on 
kokoonpanoltaan monipuolinen, jotta 
varmistetaan 2 a artiklan kattamien 
alojen ja unionin maantieteellisten 
markkinoiden laaja tuntemus.

ESIR-rahaston johtokunnan on 
valvottava rahaston tavoitteiden 
toteutumista.

Osallistuessaan investointikomitean 
toimintaan sen jäsenten on toimittava 
tehtävässään riippumattomasti ja ESIR-
rahaston edun mukaisesti. Pannessaan 
täytäntöön johtokunnan hyväksymiä 
suuntaviivoja ja tehdessään päätöksiä 
EU:n takuun käytöstä he eivät saa pyytää 
tai ottaa vastaan ohjeita EIP:ltä, unionin 
toimielimiltä, jäsenvaltioilta tai muulta 
julkiselta tai yksityiseltä elimeltä. 
Käytössä on oltava riittävät 
organisaatiojärjestelyt 
investointikomitean toiminnallisen 
riippumattomuuden varmistamiseksi, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta EIP:n 
henkilöstön investointikomitealle 
antamaa analyyttistä, logistista ja 
hallinnollista tukea.

Or. en

Tarkistus 333
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 5 a kohta (uusi)



PE551.908v01-00 22/115 AM\1053527FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

5 a. ESIR-sopimuksessa edellytetään 
perustamaan investointien parantamista 
edistävä kansalaisyhteiskuntafoorumi, 
jonka rakenne vastaa investointikomitean 
rakennetta. Foorumi vastaa ESIR-
rahoitushankkeiden seurannasta 
erityisesti 1 ja 5 artiklan noudattamisen 
osalta ja antaa suosituksia 
investointikomitealle.

Or. en

Tarkistus 334
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Unioni antaa EIP:lle takuun tämän 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvia, 
unionissa toteutettavia rahoitus- ja 
investointitoimia varten, jäljempänä ʼEU:n 
takuuʼ. EU:n takuu annetaan vaadittaessa 
toimeenpantavana takuuna, ja se kattaa 6 
artiklassa tarkoitetut välineet.

Unioni antaa EIP:lle takuun tämän 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvia, 
unionissa toteutettavia rahoitus- ja 
investointitoimia varten, jäljempänä ʼEU:n 
takuuʼ. EU:n takuu on ehdoton ja 
peruuttamaton, heti vaadittaessa 
maksettava first demand -takuu EIP:n 
hyväksi. EU:n takuu annetaan vaadittaessa 
toimeenpantavana takuuna, ja se kattaa 
6 artiklassa tarkoitetut välineet.

Or. en

Tarkistus 335
Simona Bonafè, Renato Soru, Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Unioni antaa EIP:lle takuun tämän 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvia,
unionissa toteutettavia rahoitus- ja
investointitoimia varten, jäljempänä 
ʼEU:n takuuʼ. EU:n takuu annetaan 
vaadittaessa toimeenpantavana takuuna, ja 
se kattaa 6 artiklassa tarkoitetut välineet.

Unioni antaa peruuttamattoman ja 
ehdottoman takuun, jäljempänä 'EU:n 
takuu', unionissa toteutettavia rahoitus- tai
investointitoimia varten tai jäsenvaltion ja 
Euroopan naapuruuspolitiikan 
soveltamisalaan, mukaan lukien 
strateginen kumppanuus, 
laajentumispolitiikka ja Euroopan 
talousalue tai Euroopan 
vapaakauppaliitto, kuuluvan valtion 
välisiä toimia varten, tai jäsenvaltion ja 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen liitteessä II tarkoitettujen 
merentakaisten maiden ja alueiden välisiä 
toimia varten, jotka kuuluvat tämän 
asetuksen soveltamisalaan. EU:n takuu 
annetaan vaadittaessa toimeenpantavana 
takuuna, ja se kattaa 6 artiklassa tarkoitetut 
välineet.

Or. en

Tarkistus 336
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. EU:n takuu voidaan myöntää EIP:n 
rahoitus- ja investointitoimille, joita 
koskeva EIP:n tai EIR:n ja edunsaajan 
tai rahoituksen välittäjän välinen sopimus 
on allekirjoitettu viimeistään ...*.

_________

* Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, 
joka on kolme vuotta tämän asetuksen 
voimaantulosta.

Or. en
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Perustelu

Tarkoitus noudattaa aikaisempia tarkistuksia ESIR-sopimuksen allekirjoittamista koskevan 
määräajan rajoittamisesta.

Tarkistus 337
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

a) oltava Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen ja Eurooppa 
2020 -strategian tavoitteiden mukaisia;

b) oltava taloudellisesti ja teknisesti 
toteutuskelpoisia;

c) tarjottava täydentävyyttä, ja

d) saatava mahdollisuuksien mukaan 
mahdollisimman paljon yksityisen 
sektorin pääomaa.

Or. en

Tarkistus 338
Marek Józef Gróbarczyk, Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 339
Renato Soru

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

EU:n takuu myönnetään 3 artiklan 
5 kohdassa tarkoitetun investointikomitean 
hyväksymiin EIP:n rahoitus- ja
investointitoimiin, joissa keskitytään 
edistämään siirtymistä kohti älykästä, 
kestävää ja vähähiilistä taloutta ja 
nopeuttamaan siirtymistä kohti 
digitaalitaloutta tarjolla olevien uusien 
teknologioiden älykkään käytön pohjalta, 
ja sellaista EIR:lle annettavaa rahoitusta 
varten, joka on tarkoitettu 7 artiklan 
2 kohdan mukaisten EIP:n rahoitus- ja 
investointitoimien toteuttamiseen. 
Kyseisten toimien on oltava unionin 
politiikan mukaisia, ja niillä on tuettava 
jotakin seuraavassa mainituista yleisistä 
tavoitteista:

Or. en
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Tarkistus 340
Kaja Kallas

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

EU:n takuu myönnetään 3 artiklan 
5 kohdassa tarkoitetun investointikomitean 
hyväksymiä EIP:n rahoitus- ja 
investointitoimia varten ja sellaista EIR:lle 
annettavaa rahoitusta varten, joka on 
tarkoitettu 7 artiklan 2 kohdan mukaisten 
EIP:n rahoitus- ja investointitoimien 
toteuttamiseen. Jotta voidaan varmistaa, 
että ESIR-rahastolla saadaan aikaan 
lisää toimia, ESIR-rahaston toimet on 
kohdennettava sellaisiin hankkeisiin tai 
ohjelmiin, joilla on korkeampi riskiprofiili 
kuin nykyisillä EIP:n ja unionin 
välineillä. Kyseisten toimien on oltava 
unionin politiikan mukaisia, ja niillä on 
tuettava jotakin seuraavassa mainituista 
yleisistä tavoitteista:

Or. en

Tarkistus 341
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 342
David Borrelli, Dario Tamburrano

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

EU:n takuu myönnetään 3 artiklan 
5 kohdassa tarkoitetun investointikomitean 
hyväksymiin EIP:n rahoitus- ja 
investointitoimiin, jotka on suunniteltu 
lisäämään unionin selviytymiskykyä ja 
nopeuttamaan siirtymistä kohti 
vähähiilistä kierto- ja jakamistaloutta, ja 
sellaista EIR:lle annettavaa rahoitusta 
varten, joka on tarkoitettu 7 artiklan 
2 kohdan mukaisten EIP:n rahoitus- ja 
investointitoimien toteuttamiseen. 
Kyseisten toimien on oltava unionin 
politiikan mukaisia, ja niillä on tuettava 
jotakin seuraavassa mainituista yleisistä 
tavoitteista:

Or. it

Tarkistus 343
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

EU:n takuu myönnetään 3 artiklan 5 
kohdassa tarkoitetun investointikomitean 
hyväksymiä EIP:n rahoitus- ja 
investointitoimia varten ja sellaista EIR:lle 

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

annettavaa rahoitusta varten, joka on 
tarkoitettu 7 artiklan 2 kohdan mukaisten 
EIP:n rahoitus- ja investointitoimien 
toteuttamiseen.

Or. en

Perustelu

Tavoitteet on siirretty 2 a artiklaan.

Tarkistus 344
Edouard Martin, Isabelle Thomas, Sylvie Guillaume

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

EU:n takuu myönnetään 3 artiklan 
5 kohdassa tarkoitetun investointikomitean 
hyväksymiä EIP:n rahoitus- ja 
investointitoimia varten ja sellaista EIR:lle 
annettavaa rahoitusta varten, joka on 
tarkoitettu 7 artiklan 2 kohdan mukaisten 
EIP:n rahoitus- ja investointitoimien 
toteuttamiseen. Kyseisten toimien on 
oltava unionin politiikan mukaisia, niillä 
on tuettava jotakin seuraavassa mainituista 
yleisistä tavoitteista ja ne on asetettava 
tärkeysjärjestykseen myönteisten 
ulkoisvaikutusten mukaan (ei pelkästään 
investointien tuoton mukaan hankkeen 
perustajalle vaan myös työpaikkojen 
luomisen ja yleisemmin sille sosiaaliselle 
ja maantieteelliselle alueelle saatavan 
hyödyn mukaan, jolla perustaja toimii):

Or. fr
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Tarkistus 345
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 346
Christian Ehler

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tavoitteet on siirretty 2 a artiklaan.

Tarkistus 347
Csaba Molnár

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

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

a) infrastruktuurin kehittäminen, myös 
liikenteen alalla ja erityisesti teollisissa 
keskuksissa; energia, etenkin 
energiaverkkojen yhteenliittäminen täysin 
integroituneiden energian 
sisämarkkinoiden saavuttamiseksi; ja 
digitaalinen infrastruktuuri;

Or. en

Tarkistus 348
Ivan Jakovčić

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. hr

Tarkistus 349
José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz

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

Komission teksti Tarkistus

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

a) infrastruktuurin kehittäminen, myös 
liikenteen alalla ja erityisesti teollisissa 
keskuksissa; energia, etenkin 
energiaverkkojen yhteenliittäminen; ja 
digitaalinen infrastruktuuri, etenkin 
laajakaistaverkkojen käyttöönotto;
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Or. es

Tarkistus 350
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

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

a) infrastruktuurin kehittäminen liikenteen 
alalla hyödyntäen synergiaa asetuksessa 
(EU) N:o 1316/2013 edellytettyjen alojen 
kanssa;

Or. en

Tarkistus 351
Martina Werner, Bernd Lange

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

Komission teksti Tarkistus

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

a) infrastruktuurin kehittäminen liikenteen 
alalla (erityisesti teollisissa keskuksissa);

Or. de

Tarkistus 352
Seán Kelly, Bendt Bendtsen

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

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

a) infrastruktuurin kehittäminen, myös 
liikenteen alalla ja erityisesti teollisissa 
keskuksissa; energia, etenkin sähkö- ja 
kaasuverkkojen yhteenliittäminen, 
kaukolämpöjärjestelmät ja 
energiatehokkuushankkeet; ja digitaalinen 
infrastruktuuri;

Or. en

Perustelu

The Commission's Communication COM(2015)80 outlined that the right infrastructure is a 
precondition for completing the internal energy market. For this reason, emphasis should be 
put on increasing electricity and gas interconnections to achieve the electricity 
interconnection target of 10% and improving the security of gas supply to each MS. However, 
the internal energy market cannot be completed if only based on electricity and gas and so a 
true internal energy market should cover heating as well. District heating systems can supply 
heat to consumers that would otherwise be wasted and can provide an infrastructure to help 
increase the share of renewables in our energy mix. Communication COM(2015)80 also 
highlights the importance of energy efficiency and the need to treat it as an energy source in 
its own right, representing the value of the energy saved.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 353
András Gyürk

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

Komission teksti Tarkistus

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

a) infrastruktuurin kehittäminen;

Or. en
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Tarkistus 354
Christian Ehler, Neena Gill, Pervenche Berès, Martina Dlabajová, Helga Trüpel

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 355
Krišjānis Kariņš, Christian Ehler

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

Komission teksti Tarkistus

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

a) infrastruktuurin kehittäminen, myös 
liikenteen alalla ja erityisesti teollisissa 
keskuksissa; energia, etenkin 
energiaverkkojen yhteenliittäminen ja 
muut energiaunionin painopisteiden 
mukaiset hankkeet; ja digitaalinen 
infrastruktuuri;

Or. en

Tarkistus 356
Kaja Kallas

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

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

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

Or. en

Perustelu

On asetettava etusijalle niiden jäsenvaltioiden energiaverkkojen synkronointi, jotka ovat 
unionin energiasaarekkeita, jotta saavutetaan toimiva energiaunioni.

Tarkistus 357
David Borrelli, Dario Tamburrano

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

Komission teksti Tarkistus

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

a) liikennealan kehittäminen sekä 
intermodaalisuuden, tehokkuuden ja 
kestävyyden edistäminen kiinnittäen
erityistä huomiota teollisiin keskuksiin;

Or. it

Tarkistus 358
Jerzy Buzek, Christian Ehler

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

Komission teksti Tarkistus

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

a) liikenneinfrastruktuurin kehittäminen 
erityisesti teollisissa keskuksissa;
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digitaalinen infrastruktuuri;

Or. en

Tarkistus 359
Anne Sander

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

Komission teksti Tarkistus

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

a) infrastruktuurin kehittäminen, myös 
liikenteen alalla ja erityisesti teollisissa 
keskuksissa; energia, etenkin 
energiaverkkojen yhteenliittäminen, ja 
digitaalinen infrastruktuuri, etenkin 
mahdollisuudet käyttää nopeita internet-
yhteyksiä maaseutualueilla;

Or. fr

Tarkistus 360
Fredrick Federley, Philippe De Backer

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 361
Martina Werner, Bernd Lange
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Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) digitaalisen infrastruktuurin 
kehittäminen, etenkin maaseutualueilla, 
tieto- ja viestintäteknologia ja innovointi, 
etenkin teollisuuden arvoketjun 
digitalisointi;

Or. de

Perustelu

Euroopan unionin kestävä uudelleenteollistaminen, jota koskeva komission tavoite on nostaa 
teollisuuden osuus BKT:sta 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä, voidaan saavuttaa vain 
eurooppalaisten yritysten teknologisen johtoaseman avulla. Arvoketjun digitalisointi – "neljäs 
teollinen vallankumous" – luo valtavan haasteen. Euroopan strategisten investointien 
rahastosta (ESIR) olisi tuettava erityisesti pk-yrityksiä tämän muutoksen aikaansaamisessa.

Tarkistus 362
Jeppe Kofod, Theresa Griffin, Martina Werner, Jude Kirton-Darling

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

Komission teksti Tarkistus

a a) kestävän energiainfrastruktuurin 
kehittäminen erityisesti 
sähköyhteenliitäntöjen, jakelutason 
älyverkkojen ja energian varastoinnin 
alalla;

Or. en

Tarkistus 363
Kaja Kallas

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

a a) televiestintäinfrastruktuurin 
kehittäminen, etenkin 
laajakaistaverkkojen ja 
digitaalipalvelujen infrastruktuurin 
alalla.

Or. en

Perustelu

Digitaalista infrastruktuuria ei ole määritelty EU:n ohjelmissa, minkä vuoksi tässä 
säädösehdotuksessa on selvempää käyttää Verkkojen Eurooppa -välineen televiestintää 
koskevien suuntaviivojen määritelmää.

Tarkistus 364
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

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

Komission teksti Tarkistus

a a) runsaasti sekä digitaalista osaamista 
että yrittäjätaitoa sisältävien tietämys- ja 
koulutuskeskusten perustaminen, jotta 
käynnistetään positiivinen kierre, joka 
tähtää vahvojen ja innovatiivisten 
yritysten perustamiseen uusilla 
huipputeknologian aloilla;

Or. en

Tarkistus 365
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Krišjānis Kariņš

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

a a) energia-alan kehittäminen ja 
uudenaikaistaminen siten, että 
parannetaan sen kilpailukykyä ja 
tehostetaan energian toimitusvarmuutta 
ja hyödynnetään täysimääräisesti 
kotimaisia energialähteitä; 
vähäpäästöisten teknologioiden 
kehittäminen, puhdas hiiliteknologia 
mukaan luettuna, unionin 
ilmastotavoitteiden mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 366
Isabelle Thomas

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

Komission teksti Tarkistus

a a) työpaikkojen luominen;

Or. fr

Tarkistus 367
Martina Werner, Bernd Lange

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

Komission teksti Tarkistus

a b) kestävän energiainfrastruktuurin 
kehittäminen, etenkin yhteenliitäntöjä 
sekä energianjakelun ja energian 
varastoinnin älykkäitä verkkoja varten;

Or. de
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Tarkistus 368
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 369
Christian Ehler

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tavoitteet on siirretty 2 a artiklaan.

Tarkistus 370
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

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

b) investoinnit koulutukseen, terveyteen, 
kulttuurialaan ja luoviin aloihin sekä 
julkisten terveydenhuoltopalvelujen 
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viestintätekniikkaan sekä innovointiin; tarjoamiseen;

Or. en

Tarkistus 371
Martina Werner, Bernd Lange

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

Komission teksti Tarkistus

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

b) investoinnit koulutukseen, terveyteen, 
tutkimukseen ja kehittämiseen;

Or. de

Tarkistus 372
András Gyürk

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

Komission teksti Tarkistus

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

b) tutkimus ja kehittäminen sekä 
innovointi,

Or. en

Tarkistus 373
Christian Ehler, Neena Gill, Pervenche Berès, Martina Dlabajová, Helga Trüpel

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 374
Miapetra Kumpula-Natri

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

Komission teksti Tarkistus

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

b) investoinnit koulutukseen, terveyteen, 
tutkimukseen ja kehittämiseen, digitointiin, 
innovatiivisiin pilottihankkeisiin ja
innovointiin;

Or. en

Tarkistus 375
David Borrelli, Dario Tamburrano

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

Komission teksti Tarkistus

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

b) investoinnit koulutukseen, 
ammatilliseen koulutukseen, terveyteen, 
tutkimukseen ja kestävän teknologian, 
tavaroiden ja palvelujen kehittämiseen, 
tieto- ja viestintätekniikkaan sekä 
innovointiin, jotka on suunniteltu unionin 
vuosia 2020, 2030 ja 2050 koskevien 
energia- ja ympäristötavoitteiden 
saavuttamiseen, jotta nopeutetaan 
siirtymistä vähähiiliseen kierto- ja 
jakamistalouteen; 

Or. it
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Tarkistus 376
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick 
Federley, Pavel Telička

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

Komission teksti Tarkistus

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

b) investoinnit koulutukseen, terveyteen, 
tutkimukseen ja kehittämiseen, mukaan 
luettuna tutkimusinfrastruktuuri; tieto- ja 
viestintätekniikka sekä innovointi;

Or. en

Tarkistus 377
Patrizia Toia

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

Komission teksti Tarkistus

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

b) investoinnit koulutukseen, digitaaliseen 
osaamiseen, koulutukseen ja lukutaitoon, 
kulttuuriin, terveyteen, tutkimukseen ja 
kehittämiseen, tieto- ja viestintätekniikkaan 
sekä innovointiin;

Or. en

Tarkistus 378
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

b a) investoinnit tutkimukseen, 
kehittämiseen ja innovointiin asetuksessa 
(EU) N:o 1291/2013 yksilöityjen 
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erityistavoitteiden mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 379
Michał Boni, Lambert van Nistelrooij, Danuta Maria Hübner, Carlos Zorrinho, Pilar 
del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Markus Pieper, Krišjānis Kariņš

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

Komission teksti Tarkistus

b a) tieto- ja viestintäteknologian 
älykkään käytön kehittäminen ja 
edistäminen ja pk-yritysten 
sisällyttäminen digitaalisiin 
arvoketjuihin;

Or. en

Tarkistus 380
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

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

Komission teksti Tarkistus

c) uusiutuvan energian käytön sekä 
energia- ja resurssitehokkuuden 
lisääminen;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 381
Christian Ehler

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



PE551.908v01-00 44/115 AM\1053527FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

c) uusiutuvan energian käytön sekä 
energia- ja resurssitehokkuuden 
lisääminen;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tavoitteet on siirretty 2 a artiklaan.

Tarkistus 382
Csaba Molnár

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

Komission teksti Tarkistus

c) uusiutuvan energian käytön sekä 
energia- ja resurssitehokkuuden 
lisääminen;

c) uusiutuvan energian käytön sekä 
energia- ja resurssitehokkuuden lisääminen 
23.–24. lokakuuta 2014 pidetyn 
Eurooppa-neuvoston kokouksen ilmasto-
ja energiapolitiikan puitteita 2030 
koskevien päätelmien mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 383
Marek Józef Gróbarczyk

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

Komission teksti Tarkistus

c) uusiutuvan energian käytön sekä 
energia- ja resurssitehokkuuden 
lisääminen;

c) uusiutuvan energian käytön, kotimaisten 
energialähteiden sekä energia- ja 
resurssitehokkuuden lisääminen;

Or. en
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Tarkistus 384
José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz

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

Komission teksti Tarkistus

c) uusiutuvan energian käytön sekä 
energia- ja resurssitehokkuuden 
lisääminen;

c) uusiutuvan energian käytön sekä 
energia- ja resurssitehokkuuden lisääminen 
kiinnittäen erityistä huomiota 
hankkeisiin, joilla parannetaan 
rakennusten energiatehokkuutta 
sosiaalisessa asuntotuotannossa;

Or. es

Tarkistus 385
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

c) uusiutuvan energian käytön sekä 
energia- ja resurssitehokkuuden 
lisääminen;

c) energiajärjestelmän kehittäminen 
perussopimuksen 194 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti seuraavilla aloilla:

– sähköyhteenliitännät asetuksessa (EU) 
N:o 1316/2013 yksilöityjen yhteistä etua 
koskevien hankkeiden mukaisesti, 
mukaan lukien liitännät avomerellä 
tuotettavan tuulienergian verkkoon;

– investoinnit energiatehokkuuteen, jotta 
pannaan täytäntöön direktiivin 
2012/27/EU ja direktiivin 2010/31/EU 
energiatehokkuustavoitteet;

– uusiutuvan energian käytön lisääminen, 
mukaan lukien direktiivillä 2009/28/EY 
perustettujen uusiutuvan energian 
yhteistyömekanismien täytäntöönpanosta 
johtuvat hankkeet, etenkin avomerellä 
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tuotettavan tuulienergian alalla;

Or. en

Tarkistus 386
Martina Werner, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

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

Komission teksti Tarkistus

c) uusiutuvan energian käytön sekä 
energia- ja resurssitehokkuuden
lisääminen;

c) uusiutuvan energian käytön lisääminen, 
energia- ja resurssitehokkuus siten, että 
keskitytään erityisesti vähentämään 
energian kysyntää kysyntäpuolen 
hallintatoimenpiteillä ja rakennuskannan 
kunnostamisella;

Or. en

Tarkistus 387
Sorin Moisă

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

Komission teksti Tarkistus

c) uusiutuvan energian käytön sekä
energia- ja resurssitehokkuuden 
lisääminen;

c) investoinnit energiaan, uusiutuvan 
energian käytön lisääminen, energia- ja
resurssitehokkuus siten, että keskitytään 
erityisesti vähentämään energian 
kysyntää kysyntäpuolen 
hallintatoimenpiteillä ja rakennuskannan 
kunnostamisella;

Or. ro

Tarkistus 388
András Gyürk
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Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) uusiutuvan energian käytön sekä 
energia- ja resurssitehokkuuden 
lisääminen;

c) investoinnit koulutukseen, terveyteen 
sekä tieto- ja viestintätekniikkaan;

Or. en

Tarkistus 389
Pilar del Castillo Vera

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

Komission teksti Tarkistus

c) uusiutuvan energian käytön sekä 
energia- ja resurssitehokkuuden 
lisääminen;

c) uusiutuvan energian käytön sekä 
energia- ja resurssitehokkuuden 
lisääminen, mukaan lukien verkossa 
siirron aikana tapahtuvan energian 
häviöiden vähentäminen ja energiaan 
liittyvän internet-tekniikan ja 
vähähiilisten TVT-sovelluksien 
kehittäminen;

Or. en

Tarkistus 390
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf

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

Komission teksti Tarkistus

c) uusiutuvan energian käytön sekä 
energia- ja resurssitehokkuuden 
lisääminen;

c) uusiutuvan energian käytön sekä 
energia- ja resurssitehokkuuden sekä 
säästöjen lisääminen;

Or. en
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Tarkistus 391
Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek, Christian Ehler

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

Komission teksti Tarkistus

c) uusiutuvan energian käytön sekä 
energia- ja resurssitehokkuuden 
lisääminen;

c) uusiutuvan energian käytön sekä 
energia- ja resurssitehokkuuden lisääminen 
unionin tavoitteiden mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 392
Miapetra Kumpula-Natri

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

Komission teksti Tarkistus

c) uusiutuvan energian käytön sekä 
energia- ja resurssitehokkuuden 
lisääminen;

c) uusiutuvan energian käytön, puhtaiden 
teknologioiden sekä energia- ja 
resurssitehokkuuden lisääminen,

Or. en

Tarkistus 393
Ian Duncan

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

Komission teksti Tarkistus

c) uusiutuvan energian käytön sekä 
energia- ja resurssitehokkuuden 
lisääminen;

c) uusiutuvan energian, kuten avomerellä 
tuotettavan aalto- ja tuulienergian, käytön 
sekä energia- ja resurssitehokkuuden 
lisääminen;

Or. en



AM\1053527FI.doc 49/115 PE551.908v01-00

FI

Tarkistus 394
Jude Kirton-Darling, Clare Moody, Theresa Griffin

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

Komission teksti Tarkistus

c) uusiutuvan energian käytön sekä 
energia- ja resurssitehokkuuden
lisääminen;

c) sähköyhteenliitäntöjen kehittäminen, 
mukaan lukien verkkojen liittäminen 
avomerellä toimiviin tuulivoimaloihin;
uusiutuvan energian käyttövalmiuksien
lisääminen, mukaan lukien uusiutuvia 
energialähteitä koskevalla direktiivillä 
perustettujen uusiutuvan energian 
yhteistyömekanismien täytäntöönpanosta 
johtuvat hankkeet, etenkin avomerellä 
tuotettavan tuulienergian alalla;

Or. en

Tarkistus 395
Bendt Bendtsen, Seán Kelly

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

Komission teksti Tarkistus

c) uusiutuvan energian käytön sekä 
energia- ja resurssitehokkuuden 
lisääminen;

c) uusiutuvan energian käytön sekä 
energia- ja resurssitehokkuuden lisääminen 
etenkin energian kysynnän vähentämistä 
ja rakennuskannan kunnostamista 
koskevien hankkeiden avulla;

Or. en

Tarkistus 396
David Borrelli, Dario Tamburrano

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

c) uusiutuvan energian käytön sekä 
energia- ja resurssitehokkuuden 
lisääminen;

c) uusiutuvan energian käytön sekä 
energia- ja resurssitehokkuuden lisääminen 
kiinnittäen erityistä huomiota 
teollisuuden toimiin ja rakennusten 
eristämiseen;

Or. it

Tarkistus 397
Pavel Telička, Philippe De Backer

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

Komission teksti Tarkistus

c) uusiutuvan energian käytön sekä 
energia- ja resurssitehokkuuden 
lisääminen;

c) uusiutuvan energian ja epätavallisten 
energialähteiden käytön sekä energia- ja 
resurssitehokkuuden lisääminen;

Or. en

Tarkistus 398
Simona Bonafè, Renato Soru, Patrizia Toia, Flavio Zanonato

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

Komission teksti Tarkistus

c) uusiutuvan energian käytön sekä 
energia- ja resurssitehokkuuden 
lisääminen;

c) uusiutuvan energian käytön sekä 
energia- ja resurssitehokkuuden lisääminen 
kiinnittäen erityistä huomiota 
hankkeisiin, joissa investoidaan 
kiertotalouden edistämiseen;

Or. en
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Tarkistus 399
Patrizia Toia

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

Komission teksti Tarkistus

c) uusiutuvan energian käytön sekä
energia- ja resurssitehokkuuden 
lisääminen;

c) uusiutuvan energian käytön, energia- ja 
resurssitehokkuuden sekä innovatiivisten, 
laadukkaiden ja kestävien julkisten 
hankintojen lisääminen;

Or. en

Tarkistus 400
Fredrick Federley, Philippe De Backer

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

Komission teksti Tarkistus

c) uusiutuvan energian käytön sekä 
energia- ja resurssitehokkuuden 
lisääminen;

c) uusiutuvan energian käytön sekä 
energia- ja resurssitehokkuuden lisääminen 
ottaen huomioon alueelliset 
mahdollisuudet älykkäisiin 
investointeihin;

Or. en

Tarkistus 401
Isabelle Thomas, Sylvie Guillaume

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

Komission teksti Tarkistus

c a) komission tiedonannossa 
COM(2012)04941a määritetyn sinisen 
kasvun edistäminen ja erityisesti 
perustutkimus, tutkimus ja kehittäminen, 
tiedonkeruu, koulutus, uusyritykset, 
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ympäristönsuojelu ja innovatiivisten 
tuotteiden ja prosessien markkinoille 
saattaminen;

__________________
1a Komission tiedonanto 13. syyskuuta 
2012 "Sininen kasvu: meritalouden ja 
merenkulkualan kestävän kasvun 
mahdollisuudet", COM(2012)0494.

Or. fr

Tarkistus 402
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 403
Christian Ehler

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tavoitteet on siirretty 2 a artiklaan.
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Tarkistus 404
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

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

d) ympäristönsuojeluun, 
ympäristöasioiden 
hallintainfrastruktuuriin, luonnonvarojen 
suojeluun ja ekosysteemipalvelujen 
vahvistamiseen, kestävään
kaupunkikehitykseen ja sosiaalialoihin 
liittyvät hankkeet;

Or. en

Tarkistus 405
András Gyürk

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

Komission teksti Tarkistus

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

d) energia-alan kehittäminen kiinnittäen 
erityistä huomiota energiatehokkuuteen;

Or. en

Tarkistus 406
David Borrelli, Dario Tamburrano

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

Komission teksti Tarkistus

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

kaupunkikehitykseen ja sosiaalialoihin 
liittyvät innovatiiviset hankkeet;

Or. it

Tarkistus 407
Patrizia Toia

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

Komission teksti Tarkistus

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

d) digitaalisiin sisämarkkinoihin, 
digitaaliseen julkishallintoon ja julkisiin 
hankintoihin, ympäristöön, 
luonnonvaroihin, kaupunkikehitykseen ja 
sosiaalialoihin liittyvät infrastruktuuri- ja 
innovointihankkeet;

Or. en

Tarkistus 408
Anne Sander

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

Komission teksti Tarkistus

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

d) ympäristöön, luonnonvaroihin, 
kaupunkikehitykseen, rajaseutujen 
kehittämiseen ja sosiaalipolitiikkaan
liittyvät infrastruktuurihankkeet;

Or. fr

Tarkistus 409
Isabelle Thomas, Edouard Martin, Sylvie Guillaume

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

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

d) ympäristöön, luonnonvaroihin ja
kaupunkikehitykseen liittyvät 
infrastruktuurihankkeet;

Or. fr

Tarkistus 410
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

d a) teollisten tuotantovalmiuksien tai 
teknologian toimitusketjujen 
kehittäminen eri puolilla Eurooppaa, jotta 
varmistetaan Euroopan teknologinen 
johtoasema esimerkiksi aurinkosähkön 
alalla;

Or. en

Tarkistus 411
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

d a) investoinnit julkisen ja yksityisen 
sektorin resurssitehokkuushankkeisiin;

Or. en
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Tarkistus 412
Isabelle Thomas, Sylvie Guillaume, Edouard Martin

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

Komission teksti Tarkistus

d a) sosiaalipoliittiset toimet, etenkin 
kaupunkiulottuvuus, sosiaalinen 
asuntotuotanto, maahanmuuttajien 
vastaanotto ja syrjäytyneiden yhteisöjen 
asuntotuotanto;

Or. fr

Tarkistus 413
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 414
Christian Ehler

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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Or. en

Perustelu

Tavoitteet on siirretty 2 a artiklaan.

Tarkistus 415
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

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

e) pk-yrityksille, uusyritykset ja spin-off-
yritykset sekä pienet mid-cap-yritykset 
mukaan luettuina, suunnattu rahoitustuki, 
joka kattaa myös riskirahoituksen 
käyttöpääomaa varten.

Or. en

Tarkistus 416
Kaja Kallas

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

Komission teksti Tarkistus

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

e) 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille 
yrityksille suunnattu rahoitustuki, joka 
kattaa myös riskirahoituksen 
käyttöpääomaa varten, yritysten eri 
kehitysvaiheiden kannalta 
tarkoituksenmukaisesti.

Or. en

Perustelu

Innovatiiviset yritykset kuten uusyritykset tarvitsevat erityyppistä rahoitusta sen mukaan, onko 
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tuote prototyyppivaiheessa vai onko se alkanut vetää ja tuottaa voittoa, tai seuraaviin 
kehitysvaiheisiin. Näin ollen näihin eri kehitysvaiheisiin on myönnettävä rahoitustukea.

Tarkistus 417
András Gyürk

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 418
Csaba Molnár

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

Komission teksti Tarkistus

e a) ESIR-rahastosta tuetuilla 
investoinneilla on luotava 
mahdollisimman paljon laadukkaita 
työpaikkoja ja tehostettava taloudellista, 
sosiaalista ja alueellista koheesiota siten, 
että otetaan riittävästi huomioon 
talouskriisin koettelemien maiden 
rahoitustarpeet ja hyödynnetään 
asianmukaisesti käytettävissä olevia 
rahoitusvälineitä.

Or. en

Tarkistus 419
Philippe De Backer, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, 
Pavel Telička
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Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) asetuksen (EU) N:o 1316/2013 3 ja 
4 artiklassa vahvistetuissa tavoitteissa 
tarkoitetut hankkeet;

Or. en

Tarkistus 420
Philippe De Backer, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, 
Pavel Telička

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

Komission teksti Tarkistus

e b) asetuksen (EU) N:o 1291/2013 
5 artiklassa vahvistetuissa tavoitteissa 
tarkoitetut hankkeet;

Or. en

Tarkistus 421
Renato Soru

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Lisäksi EU:n takuu myönnetään 3 artiklan 
5 kohdassa tarkoitetun 
investointikomitean hyväksymiin 
rahoitus- ja investointitoimiin, joiden 
toteuttamisesta huolehtivat erityiset 
investointijärjestelyt ja kansalliset 
kehityspankit tai -instituutiot. Kyseisten 
toimien on vastattava unionin politiikkoja 
ja tuettava tämän kohdan mukaisia 
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tavoitteita keskittyen transformatiivisiin 
aloihin, jotka tuottavat runsaasti 
lisäarvoa, kuten pienimuotoisiin energia-
ja resurssitehokkuushankkeisiin, tai jotka 
perustuvat uusiin käytettävissä oleviin 
teknologioihin esineiden internetin 
kehittämisen ansiosta. Johtokunta 
määrittää toimintaperiaatteet, jotka 
koskevat tukikelpoisia 
investointijärjestelyjä ja erityisten 
investointijärjestelyjen ja kansallisten 
kehityspankkien tai -instituutioiden 
toimintaa tämän artiklan mukaisen EU:n 
takuun saamista varten. Lisäksi EIP:n 
osallistumisessa erityisiin 
investointijärjestelyihin ja kansallisiin 
kehityspankkeihin voidaan hyödyntää 
EU:n takuuta.

Kansallisten tai alueellisten 
investointijärjestelyjen toimintaan on 
aiheellisissa tapauksissa otettava mukaan 
toimivaltaiset julkiset viranomaiset, 
talouselämän osapuolet ja 
työmarkkinaosapuolet sekä asianomaiset 
kansalaisyhteiskuntaa edustavat elimet 
asetuksessa (EU) N:o 1303/2013 olevaa 
5 artiklaa ja II osastoa vastaavasti.

Or. en

Tarkistus 422
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Lisäksi EU:n takuu myönnetään EIP:n 
kautta sellaisten erityisten 
investointijärjestelyjen ja kansallisten 
kehityspankkien tukemista varten, jotka 
investoivat tämän asetuksen vaatimukset 
täyttäviin toimiin. ESIR-sopimuksessa 
määritetään tukikelpoisia 
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investointijärjestelyjä koskevat 
toimintaperiaatteet.

investointijärjestelyjä koskevat 
toimintaperiaatteet.

Or. en

Perustelu

Investointijärjestelyjä koskevat toimintaperiaatteet olisi määritettävä jo ESIR-sopimuksessa 
lainsäätäjän valvonnan alaisuudessa.

Tarkistus 423
Philippe De Backer, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, Pavel Telička

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Lisäksi EU:n takuu myönnetään EIP:n 
kautta sellaisten erityisten 
investointijärjestelyjen ja kansallisten 
kehityspankkien, vaihtoehtoisten 
sijoitusrahastojen hoitajien, jotka hoitavat 
direktiivin 2011/61/EU mukaisesti 
hyväksyttyjä vaihtoehtoisia 
sijoitusrahastoja, asetuksen (EU) N:o 
345/2013 (vaatimukset täyttävät 
riskipääomarahastot) mukaisesti 
hyväksyttyjen yhteissijoitusyritysten 
johtajien ja asetuksen (EU) N:o 346/2013 
(vaatimukset täyttävät yhteiskunnalliseen 
yrittäjyyteen erikoistuneet rahastot) 
mukaisesti hyväksyttyjen
yhteissijoitusyritysten johtajien tukemista 
varten, jotka investoivat tämän asetuksen 
vaatimukset täyttäviin toimiin. Tällaisessa 
tapauksessa johtokunta määrittää 
tukikelpoisia investointijärjestelyjä, 
vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja, 
vaatimukset täyttäviä 
riskipääomarahastoja ja vaatimukset 
täyttäviä yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen 
erikoistuneita rahastoja koskevat 
toimintaperiaatteet.
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Or. en

Tarkistus 424
Simona Bonafè, Renato Soru, Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Lisäksi EU:n takuu myönnetään sellaisten 
erityisten investointijärjestelyjen ja 
kansallisten kehityspankkien sekä muiden 
vastaavien rakenteiden tukemista varten, 
jotka investoivat tämän asetuksen 
vaatimukset täyttäviin toimiin, 3 artiklan 
5 kohdassa tarkoitetun 
investointikomitean hyväksynnän jälkeen.
Tällaisessa tapauksessa johtokunta 
määrittää tukikelpoisia 
investointijärjestelyjä koskevat 
toimintaperiaatteet 3 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 425
Bendt Bendtsen

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

Komission teksti Tarkistus

EU:n takuu myönnetään yhtäläisin 
ehdoin kapasiteetin luomiseen ja 
energiatehokkuuteen sekä kysyntäpuolen 
ohjaukseen ottaen asianmukaisesti 
huomioon kiireelliset ja poikkeukselliset 
energiaturvallisuusnäkökohdat.

Or. en
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Perustelu

Energiatehokkuutta on pidettävä sinänsä energialähteenä, joten on tärkeää varmistaa 
yhtäläiset toimintamahdollisuudet sekä kapasiteetin tuotantoa koskeville hankkeille että 
energiatehokkuutta koskeville hankkeille.

Tarkistus 426
Gunnar Hökmark

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

Komission teksti Tarkistus

ESIR-rahastossa asetetaan etusijalle 
kasvua ja investoinneille tuottoa tarjoavat 
investoinnit, minkä lisäksi on myös 
varmistettava, että investoinnit, joissa 
riski on suurempi, voivat tarjota 
investoinneille suurempaa tuottoa ja 
edistää innovointia ja johtoasemaa uusilla 
markkinoilla. Lisäksi ESIR-rahastossa on 
varmistettava, että investointirahoitusta ei 
ohjata poliittisiin hankkeisiin tai niillä ei 
korvata julkisten menojen rahoitusta.

Or. en

Tarkistus 427
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

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

Komission teksti Tarkistus

Investointikomitean vastuulla on 
varmistaa, että EU:n takuun piirissä 
toteutettavilla hankkeilla edistetään 
yleisesti EU:n sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta.

Or. en
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Tarkistus 428
Martina Werner, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Jude Kirton-Darling

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

Komission teksti Tarkistus

Vähintään 20 prosenttia myönnetystä 
takuusta on varattava 
energiatehokkuusinvestointeihin 
erityisesti rakennuskannan 
kunnostamiseen tarkoitettujen erityisten 
investointijärjestelyjen perustamisen 
kautta.

Or. en

Tarkistus 429
Renato Soru

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

Komission teksti Tarkistus

Vähintään 30 prosenttia myönnetystä 
takuusta on varattava hankkeisiin, joilla 
edistetään siirtymistä kohti uutta 
digitaalitaloutta ja parannetaan 
eurooppalaista investointikehystä 
esimerkiksi uusien 
viestintäteknologioiden, uusien 
energialähteiden ja uusien 
liikennemuotojen aloilla.

Or. en

Tarkistus 430
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 
Carlos Zorrinho
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Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

EU:n takuu myönnetään vain hankkeisiin 
ja toimiin, jotka täyttävät seuraavat 
valintakriteerit:

a) Hankkeiden ja toimien on 
myötävaikutettava unionin älykkään, 
kestävän ja osallistavan kasvun 
strategiaan; niiden on noudatettava 
9 artiklan tavoitteita ja vastattava 
asetuksessa (EU) N:o 1303/2013 olevaa 
10 artiklaa ja liitettä I.

b) Hankkeiden ja toimien on edistettävä 
siirtymistä kohti älykästä, kestävää ja 
vähähiilistä taloutta, ja niiden on 
vastattava vuosiksi 2020, 2030 ja 2050 
sovittuja unionin ilmasto- ja 
ympäristötavoitteita.

c) Erityisistä investointijärjestelyistä ja 
kansallisista kehityspankeista ja 
-instituutioista tuettavien hankkeiden ja 
toimien on noudatettava johtokunnan 
politiikkoja ja valintakriteerejä 5 artiklan 
2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti; 
johtokunnan politiikat ja valintakriteerit 
eivät saa poiketa tämän kohdan a ja 
b alakohdan mukaisista 
valintakriteereistä.

d) Hankkeiden ja toimien talousarvioista 
on osoitettava vähintään 10 prosenttia 
tutkimukseen ja innovointiin. Tätä 
tarkoitusta varten voidaan yhdistää eri 
mekanismeja, kuten tutkimuksen, 
teknologian kehittämisen ja innovoinnin 
välitöntä toteuttamista, alihankintaa 
yliopistoilta tai julkisilta 
tutkimuslaitoksilta sekä innovatiivisen 
teknologian julkisia hankintoja.

Or. en
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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 10 prosentin osuudella 
talousarviosta.

Tarkistus 431
Anneleen Van Bossuyt, Ian Duncan

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

Komission teksti Tarkistus

Komissio varmistaa, että unionin 
talousarviosta siirrettyjä varoja ei oteta 
ohjelmista, joilla rahoitetaan perustason 
tai varhaisen vaiheen tieteellistä 
tutkimusta.

Or. en

Tarkistus 432
David Borrelli, Dario Tamburrano

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

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaiset viranomaiset, asianomaiset 
työmarkkinaosapuolet ja 
kansalaisyhteiskunnan edustajat on 
otettava mukaan näihin 
investointijärjestelyihin.

Or. it

Tarkistus 433
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick 
Federley, Pavel Telička
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Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

EIP:n rahoitus- ja 
investointimahdollisuudet jäsenvaltion 
alueella tämän asetuksen mukaisesti 
hyväksytään vain, jos kyseinen jäsenvaltio 
noudattaa asetukseen (EY) N:o 1466/97 ja 
asetukseen (EU) N:o 1176/2011 sisältyviä 
neuvoston suosituksia ja on saavuttanut 
huomattavaa edistymistä eurooppalaiseen 
ohjausjaksoon sisältyvien maakohtaisten 
suositusten osalta.

Or. en

Tarkistus 434
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

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

Komission teksti Tarkistus

ESIR-rahastosta rahoitustukea saavien 
yritysten on noudatettava 
samapalkkaisuuden ja palkkauksen 
avoimuutta koskevaa periaatetta sekä 
sukupuolten tasa-arvon periaatetta 
miesten ja naisten yhtäläisten 
mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen 
kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta 
työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa 
5. kesäkuuta 2006 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2006/54/EY vahvistetulla tavalla.

Lisäksi päätettäessä hankkeiden 
valinnasta investointikomitea ottaa 
huomioon ehdolla olevien yritysten 
yhteiskuntavastuuta koskevat toimet.
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Or. es

Tarkistus 435
Seán Kelly, Jeppe Kofod, Morten Helveg Petersen, Claude Turmes

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. ESIR-rahasto tarjoaa pienille 
hankkeille ja toimijoille erityisoikeudet 
takuisiin riskienpoistostrategian 
laatimisen jälkeen. Tätä tarkoitusta varten 
myönnetään EU:n takuu esimerkiksi 
seuraavien rahastojen perustamista 
varten:

– erillinen energiatehokkuusrahasto, joka 
kattaa vähintään viiden miljardin euron 
takuut kaupunkien ja paikallishallintojen 
toteuttamien hankkeiden tukemiseen;

– erillinen pk-yritysrahasto, joka kattaa 
vähintään viiden miljardin euron takuut 
ja jonka EIR perustaa 7 artiklassa 
määritetyllä tavalla;

Or. en

Tarkistus 436
Martina Werner, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Jude Kirton-Darling

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. EU:n takuu myönnetään vain 
hankkeisiin ja toimiin, jotka täyttävät 
seuraavat valintakriteerit:

a) Hankkeiden ja toimien on 
myötävaikutettava unionin älykkään, 
kestävän ja osallistavan kasvun 
strategiaan; niiden on noudatettava 
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9 artiklan tavoitteita ja vastattava 
asetuksessa (EU) N:o 1303/2013 olevaa 
10 artiklaa ja liitettä I.

b) Hankkeiden ja toimien on edistettävä 
siirtymistä kohti älykästä, kestävää ja 
vähähiilistä taloutta, ja niiden on 
vastattava vuosiksi 2020, 2030 ja 2050 
sovittuja unionin ilmasto- ja 
ympäristötavoitteita.

c) Hankkeiden ja toimien olisi osaltaan 
myötävaikutettava perussopimuksen 
194 artiklan 1 kohdan tavoitteiden 
saavuttamiseen edistämällä 
energiatehokkuutta ja energiasäästöjä 
sekä uusien ja uusiutuvien 
energiamuotojen kehittämistä.

d) Erityisistä investointijärjestelyistä ja 
kansallisista kehityspankeista ja 
-instituutioista tuettavien hankkeiden ja 
toimien on noudatettava johtokunnan 
politiikkoja ja valintakriteerejä 5 artiklan 
2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti; 
johtokunnan politiikat ja valintakriteerit 
eivät saa poiketa tämän kohdan a ja 
b alakohdan mukaisista 
valintakriteereistä.

Or. en

Tarkistus 437
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Laatiessaan ESIR-tukea koskevaa 
investointipolitiikkaa ja riskipolitiikkaa 
johtokunnan on otettava huomioon tarve 
välttää liiallista riskiä tietyllä alalla tai 
maantieteellisellä alueella.

Or. en
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Tarkistus 438
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Vähintään kolmasosa 
kokonaistakuusta on käytettävä mpk-
yritysten ja osuuskuntien tukemiseen.

Or. en

Tarkistus 439
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. EU:n takuu voidaan yhdistää EU:n 
nykyisiin rahoitusvälineisiin tai sillä 
voidaan täydentää, vauhdittaa tai 
vahvistaa niitä.

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 440
Roberts Zīle, Evžen Tošenovský
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Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kaasuinfrastruktuurihankkeiden 
ollessa kyseessä EU:n takuu myönnetään 
ainoastaan hankkeisiin ja toimiin, jotka 
toteutetaan niissä kaasuinfrastruktuurin 
osissa, joissa pannaan täytäntöön 
direktiivin 2009/73/EY eriyttämistä 
koskevia säännöksiä maakaasun 
sisämarkkinoiden yhteisten sääntöjen 
osalta, mukaan lukien jäsenvaltiot, joille 
on myönnetty tätä koskevia poikkeuksia.

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.)

Tarkistus 441
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Investointien on oltava EIP:n 
23. heinäkuuta 2013 hyväksymien 
investointisuuntaviivojen ja -kriteerien 
mukaisia.
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Or. en

Tarkistus 442
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Vähintään 35 prosenttia EU:n 
takuusta myönnetään hankkeisiin, jotka 
täyttävät 2 a artiklan 2 kohdan 
a alakohdassa ja 2 a artiklan 2 kohdan 
e alakohdassa tarkoitetut tavoitteet.

Or. en

Tarkistus 443
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 c. Jotta energiatehokkuutta käsitellään 
erillisenä energialähteenä, EU:n takuu 
myönnetään EIP:n rahoitus- ja 
investointihankkeisiin vain silloin, kun on 
toteutettu, jos tämä on teknisesti 
mahdollista, vertailu, jossa 
energiatehokkuus ja kysyntäpuolen 
ohjaus kilpailevat yhtäläisin 
toimintaedellytyksin tasavertaisesti 
tuotantokapasiteetin kanssa.

Or. en

Tarkistus 444
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt
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Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Jäsenvaltiot voivat käyttää Euroopan 
rakenne- ja investointirahastoja 
osallistuakseen sellaisten tukikelpoisten 
hankkeiden rahoittamiseen, joihin EIP 
investoi EU:n takuun tuella.

Or. en

Tarkistus 445
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Komission, EIP:n ja jäsenvaltioiden 
on varmistettava, että kaikissa ESIR-
rahastosta tuetuissa investoinneissa 
otetaan huomioon niiden paikallinen ja 
alueellinen vaikutus sekä vaikutus 
taloudelliseen, sosiaaliseen ja alueelliseen 
yhteenkuuluvuuteen, lisätään kysyntää 
tarjontaan vaikuttamatta ja että niillä 
tehostetaan synergiaa ja ESIR-rahaston 
ja Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen välistä 
koordinaatiota, jotta voidaan varmistaa, 
että niillä myötävaikutetaan unionin 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden saavuttamiseen ja 
vähennetään työttömyyttä.

Or. en
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Tarkistus 446
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla

Kelpoisuuskriteerit EU:n takuun käyttöä 
varten

1. ESIR-sopimuksessa on määrättävä, että 
ESIR-rahastosta tuetaan syrjimättömästi 
hankkeita, jotka

a) ovat unionin politiikan mukaisia;

b) edistävät unionin kilpailukykyä ja 
talouskasvua ja luovat uusia työpaikkoja;

b) ovat taloudellisesti ja teknisesti 
toteutuskelpoisia;

c) ovat täydentäviä;

d) saavat mahdollisuuksien mukaan 
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) energia-alan kehittäminen etenkin 
energian yhteenliitäntöjen ja muun 
infrastruktuurin alalla edistäen siten 
energiavarmuutta;

b) digitaalitalouden ja digitaalisen 
yhteiskunnan, etenkin tieto- ja 
viestintäteknologioiden infrastruktuurin 
kehittäminen ja siten digitaalisten 
sisämarkkinoiden edistäminen;

c) liikenneinfrastruktuurin kehittäminen;

d) tiede, tutkimus, kehittäminen ja 
innovointi;

e) koulutus;

f) rahoitustuki enintään 3 000 työntekijän 
yrityksille keskittyen erityisesti 
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innovatiivisiin mikro- ja pienyrityksiin 
sekä keskisuuriin yrityksiin.

Or. en

Tarkistus 447
Seán Kelly, Jeppe Kofod, Morten Helveg Petersen, Claude Turmes

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. EU:n EIP:lle myöntämä takuu on 
16 000 000 000 euroa, josta enintään 
2 500 000 000 euroa voidaan osoittaa 2 
kohdassa tarkoitettua EIP:n EIR:lle
myöntämää rahoitusta varten. Unionin 
EIP:lle takuun nojalla suorittamat 
yhteenlasketut maksut eivät saa ylittää 
takuun määrä, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 8 artiklan 9 kohtaa.

1. EU:n EIP:lle myöntämä takuu on 
16 000 000 000 euroa, josta

– 5 000 000 000 euroa osoitetaan EIP:n 
EIR:n toimiin erillisen pk-yritysrahaston 
kautta myöntämää rahoitusta varten.

– vähintään 5 000 000 000 euroa 
osoitetaan 5 artiklan 2 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettua EIP:n 
erilliseen pk-yritysrahastoon myöntämää 
rahoitusta varten.

Or. en

Tarkistus 448
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. EU:n EIP:lle myöntämä takuu on 
16 000 000 000 euroa, josta enintään 

1. EU:n EIP:lle myöntämä takuu on 
16 000 000 000 euroa, josta vähintään
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2 500 000 000 euroa voidaan osoittaa 2 
kohdassa tarkoitettua EIP:n EIR:lle 
myöntämää rahoitusta varten. Unionin 
EIP:lle takuun nojalla suorittamat 
yhteenlasketut maksut eivät saa ylittää 
takuun määrä, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 8 artiklan 9 kohtaa.

5 500 000 000 euroa osoitetaan 2 kohdassa 
tarkoitettua EIP:n EIR:lle myöntämää 
rahoitusta varten. Unionin EIP:lle takuun 
nojalla suorittamat yhteenlasketut maksut 
eivät saa ylittää takuun määrä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 8 artiklan 
9 kohtaa.

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 449
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun EIP antaa rahoitusta EIR:lle EIP:n 
rahoitus- ja investointitoimien 
toteuttamiseksi, EU:n takuu on 
täysimääräinen takuu, joka kattaa EIP:n 
antaman rahoituksen sillä edellytyksellä, 
että EIP antaa saman määrän rahoitusta 
ilman EU:n takuuta. EU:n takuulla 
katettava määrä saa olla enintään 
2 500 000 000 euroa.

Kun EIP antaa rahoitusta tai takuita
EIR:lle EIP:n rahoitus- ja 
investointitoimien toteuttamiseksi, EU:n 
takuu on täysimääräinen takuu, joka kattaa 
EIP:n antaman rahoituksen sillä 
edellytyksellä, että EIP antaa saman 
määrän rahoitusta tai takuita ilman EU:n 
takuuta. EU:n takuulla katettava määrä on 
vähintään 5 500 000 000 euroa.

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 
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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 450
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Perustetaan EU:n takuurahasto, 
jäljempänä ʼtakuurahastoʼ, josta EIP:lle 
voidaan suorittaa maksuja silloin kun se 
vetoaa EU:n takuuseen.

1. Perustetaan EU:n takuurahasto, 
jäljempänä 'takuurahasto', josta EIP:lle on 
suoritettava maksuja silloin kun se vetoaa 
EU:n takuuseen.

Or. en

Tarkistus 451
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) unionin yleisestä talousarviosta 
suoritettavat maksut;

a) unionin yleisestä talousarviosta 
myönnettävät rahoitusosuudet, jotka 
budjettivallan käyttäjä hyväksyy vuosittain 
vuotuisessa talousarviomenettelyssä ja 
jotka otetaan käyttöön seuraavassa 
järjestyksessä:

(i) mahdolliset Euroopan unionin yleiseen 
talousarvioon kertyvät budjettiylijäämät;

(ii) kohdentamaton liikkumavara mukaan 
lukien maksumäärärahojen 
kokonaisliikkumavara;

(iii) vuosia 2014–2020 koskevan 
monivuotisen rahoituskehyksen 
vahvistamisesta annetun neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 1311/2013 
11 artiklassa tarkoitettu joustoväline;
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(iv) tarvittaessa monivuotisen 
rahoituskehyksen otsakkeen 1b ohjelmien 
määrärahat;

(v) tarvittaessa monivuotisen 
rahoituskehyksen otsakkeen 2 ohjelmien 
määrärahat;

(vi) tarvittaessa monivuotisen 
rahoituskehyksen otsakkeen 1a ohjelmien 
määrärahat.

Or. en

Perustelu

Vuotuista talousarviomenettelyä olisi hyödynnettävä takuurahaston rahoittamiseen asteittain. 
Tällöin olisi määritettävä tärkeysjärjestys viitattaessa eri budjettikohtiin siten, että käytetään 
ylijäämää ja liikkumavaraa ennen kuin vähennetään nykyisten ohjelmien määrärahoja, ja 
suurempia määrärahoja, kuten otsakkeen 1b ja 2 määrärahoja, olisi käytettävä ensin. 
Otsakkeen 1a ohjelmiin olisi puututtava ainoastaan viimeisenä keinona.

Tarkistus 452
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kaikki muut unionin ESIR-sopimuksen 
mukaisesti saamat maksusuoritukset.

d) kaikki muut unionin ESIR-sopimuksen 
mukaisesti saamat rahoitusosuudet.

Or. en

Tarkistus 453
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Otsakkeen 1a nykyisistä ohjelmista 
ohjatut rahoitusosuudet ovat luonteeltaan 
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väliaikaisia siihen saakka kunnes asetusta 
(EU) N:o 1311/2013 tarkastellaan 
uudelleen. Nykyisistä ohjelmista 
takuurahaston rahoittamiseen ohjatut 
rahoitusosuudet on palautettava 
täysimääräisinä kyseisiin ohjelmiin osana 
unionin monivuotisen rahoituskehyksen 
uudelleentarkastelun yhteydessä.

Or. en

Perustelu

Otsakkeen 1a ohjelmiin olisi puututtava ainoastaan viimeisenä keinona. Jos näin tehdään, 
rahoitusosuuksia on pidettävä väliaikaisina, ja ne on palautettava ohjelmiin monivuotisen 
rahoituskehyksen uudelleentarkastelun yhteydessä.

Tarkistus 454
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä olevassa 2 kohdan c ja d 
alakohdassa tarkoitetut takuurahastoon 
maksettavat varat ovat asetuksen (EU) N:o 
966/2012 21 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettuja sisäisiä käyttötarkoitukseensa 
sidottuja tuloja.

3. Edellä olevassa 2 kohdan b, c ja 
d alakohdassa tarkoitetut takuurahastoon 
maksettavat varat ovat asetuksen (EU) N:o 
966/2012 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja 
sisäisiä käyttötarkoitukseensa sidottuja 
tuloja.

Or. en

Tarkistus 455
Edouard Martin

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevassa 2 kohdassa tarkoitettuja Edellä olevassa 2 kohdassa tarkoitettuja
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takuurahastoon maksettavia varoja 
käytetään EU:n yhteenlaskettuja 
takuuvelvoitteita vastaavan asianmukaisen 
määrän, jäljempänä ʼtavoitesummaʼ, 
kerryttämiseen. Tavoitesumma on 
50 prosenttia unionin yhteenlasketuista 
takuuvelvoitteista.

takuurahastoon maksettavia varoja 
käytetään EU:n yhteenlaskettuja 
takuuvelvoitteita vastaavan asianmukaisen 
määrän, jäljempänä ʼtavoitesummaʼ, 
kerryttämiseen. Tavoitesumma on 
30 prosenttia unionin yhteenlasketuista 
takuuvelvoitteista.

Or. fr

Tarkistus 456
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitesummaa kerrytetään aluksi 
maksamalla 2 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetut varat takuurahastoon asteittain. 
Jos takuuseen on vedottu takuurahaston 
perustamisen alkuvaiheessa, myös 2 
kohdan b, c ja d alakohdassa tarkoitettuja 
takuurahastoon maksettavia varoja 
käytetään tavoitesumman kerryttämiseen 
takuun nojalla esitettyjä maksupyyntöjä 
vastaavaan määrään asti.

Tavoitesummaa kerrytetään aluksi
siirtämällä 2 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettuja varoja takuurahastoon 
asteittain. Jos takuuseen on vedottu 
takuurahaston perustamisen alkuvaiheessa, 
myös 2 kohdan b, c ja d alakohdassa 
tarkoitettuja takuurahastoon maksettavia 
varoja käytetään tavoitesumman 
kerryttämiseen takuun nojalla esitettyjä 
maksupyyntöjä vastaavaan määrään asti.

Or. en

Tarkistus 457
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Sen estämättä, mitä 5 kohdassa 
säädetään, tavoitemäärä on saavutettava 
takuurahastoa varten osoitetuilla 
vaiheittaisilla 
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maksusitoumusmäärärahoilla, joista 
päätetään vuotuisen 
talousarviomenettelyn puitteissa kaikki 
käytettävissä olevat varat huomioon 
ottaen ja noudattaen neuvoston 2 päivänä 
joulukuuta 2013 antamaa asetusta (EU, 
Euratom) 1311/2013 vuosia 2014–2020 
koskevan monivuotisen rahoituskehyksen 
vahvistamisesta ja erityisesti sen 11, 13 ja 
14 artiklaa. Tarvittaessa käytetään 
mahdollisuutta uudelleenkohdentaa 
otsakkeen 2 varoja.

Or. en

Tarkistus 458
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Edellä 2 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettujen unionin yleisestä
talousarviosta suoritettavien maksujen 
osalta otsakkeen 1B (taloudellinen, 
sosiaalinen ja alueellinen koheesio) 
varoja ei kohdenneta uudelleen.

Or. en

Tarkistus 459
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 b. Viimeisenä keinona voidaan 2 
päivänä joulukuuta 2013 tehdyn 
toimielinten sopimuksen 17 ja 18 kohtaa 
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täysin noudattaen uudelleenkohdentaa 
otsakkeen 1A monivuotisten ohjelmien 
varoja. Tällöin on varmistettava koulutus-
, kulttuuri-, perustutkimus- ja 
tutkimusyhteistyöohjelmiin ohjattujen 
varojen säilyminen vähintään vuosia 
2014–202 koskevassa monivuotisessa 
rahoituskehyksessä sovitulla tasolla.

Or. en

Tarkistus 460
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Viimeistään 31 päivänä joulukuuta 
2018 ja kunakin vuonna tämän jälkeen 
komissio tarkastelee uudelleen 
takuurahaston varojen riittävyyttä ja ottaa 
tällöin huomioon takuun käyttöönotosta 
seuranneen varojen vähentymisen ja 10 
artiklan 3 kohdan mukaisesti toimitetun 
EIP:n arvion.

Poistetaan.

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

Or. en

Tarkistus 461
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 7 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

7. Sen jälkeen kun 6 kohdassa säädetyn
uudelleentarkastelun perusteella on 
mukautettu tavoitesummaa vuonna n tai 
arvioitu takuurahaston varojen riittävyyttä

7. Sen jälkeen kun 10 artiklassa säädetyn 
kertomuksen mukaisesti on arvioitu 
takuurahaston varojen riittävyyttä

Or. en

Tarkistus 462
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 7 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) mahdollinen ylijäämä maksetaan 
kertasuorituksena Euroopan unionin 
vuoden n + 1 yleisen talousarvion 
tulotaulukossa olevaan erityiseen 
budjettikohtaan,

a) mahdollinen ylijäämä maksetaan 
kertasuorituksena Euroopan unionin 
vuoden n + 1 yleisen talousarvion 
tulotaulukossa olevaan erityiseen 
budjettikohtaan ja kohdennetaan 
uudelleen 2 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettuihin budjettikohtiin,

Or. en

Tarkistus 463
Anne Sander

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 7 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) mahdollinen ylijäämä maksetaan 
kertasuorituksena Euroopan unionin 
vuoden n + 1 yleisen talousarvion 
tulotaulukossa olevaan erityiseen 
budjettikohtaan,

a) takuurahaston mahdollinen ylijäämä
katsotaan asetuksen (EU, Euratom) N:o 
966/2012 21 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetuiksi sisäisiksi 
käyttötarkoitukseensa sidotuiksi tuloiksi 
kaikissa otsakkeissa, joista on voitu 
tarvittaessa kohdentaa uudelleen 
määrärahoja ESIR-takuurahastoon,
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Or. fr

Tarkistus 464
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 7 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) takuurahaston mahdollinen ylijäämä 
katsotaan asetuksen (EU, Euratom) N:o 
966/2012 21 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetuiksi sisäisiksi 
käyttötarkoitukseensa sidotuiksi tuloiksi 
kaikissa budjettikohdissa, joista on voitu 
kohdentaa uudelleen määrärahoja ESIR-
takuurahastoon,

Or. en

Tarkistus 465
Edouard Martin

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Jos takuurahaston varojen määrä 
vähenee 1 päivän tammikuuta 2019 jälkeen 
takuuseen vetoamisten seurauksena alle 
50 prosenttiin tavoitesummasta, komissio 
antaa kertomuksen poikkeuksellisista 
toimenpiteistä, joita voidaan tarvita 
takuurahaston täydentämiseksi.

8. Jos takuurahaston varojen määrä 
vähenee 1 päivän tammikuuta 2019 jälkeen 
takuuseen vetoamisten seurauksena alle 
30 prosenttiin tavoitesummasta, komissio 
antaa kertomuksen poikkeuksellisista 
toimenpiteistä, joita voidaan tarvita 
takuurahaston täydentämiseksi.

Or. fr

Tarkistus 466
Anne Sander
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Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Sen jälkeen kun EU:n takuuseen on 
vedottu, sellainen 2 kohdan b, c ja d 
alakohdassa säädetty takuurahastoon 
maksettava rahoitus, joka suoritetaan yli 
tavoitesumman, käytetään EU:n takuun 
palauttamiseen sen alkuperäiseen 
määrään.

9. Sen jälkeen kun EU:n takuuseen on 
vedottu, 2 kohdan b, c ja d alakohdassa 
säädetty takuurahastoon maksettava 
rahoitus käytetään EU:n takuun 
palauttamiseen sen tavoitesummaan.
Mahdolliset jäljellä olevat määrät 
katsotaan asetuksen (EU, Euratom) N:o 
966/2012 21 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetuiksi sisäisiksi 
käyttötarkoitukseensa sidotuiksi tuloiksi 
kaikissa otsakkeissa, joista on voitu 
tarvittaessa kohdentaa uudelleen 
määrärahoja ESIR-takuurahastoon.

Or. fr

Tarkistus 467
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Sen jälkeen kun EU:n takuuseen on 
vedottu, sellainen 2 kohdan b, c ja d 
alakohdassa säädetty takuurahastoon 
maksettava rahoitus, joka suoritetaan yli 
tavoitesumman, käytetään EU:n takuun 
palauttamiseen sen alkuperäiseen 
määrään.

9. Sen jälkeen kun EU:n takuuseen on 
vedottu, 2 kohdan b, c ja d alakohdassa 
säädetty takuurahastoon maksettava 
rahoitus käytetään EU:n takuun 
palauttamiseen sen tavoitesummaan.
Mahdolliset jäljellä olevat määrät 
katsotaan asetuksen (EU, Euratom) N:o 
966/2012 21 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetuiksi sisäisiksi 
käyttötarkoitukseensa sidotuiksi tuloiksi 
kaikissa budjettikohdissa, joista on voitu 
kohdentaa uudelleen määrärahoja ESIR-
takuurahastoon.

Or. en



PE551.908v01-00 86/115 AM\1053527FI.doc

FI

Perustelu

Yli jäävät palautuneet määrät ja tulot, jotka ylittävät EU:n takuun tavoitesumman, olisi 
palautettava unionin yleiseen talousarvioon ja kohdennettava uudelleen budjettikohtiin, joista 
alun perin on osoitettu rahoitusta takuurahastoon.

Tarkistus 468
Ivan Jakovčić

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. hr

Tarkistus 469
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Carlos Zorrinho

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Komissio ja EIP edistävät 
jäsenvaltioiden tuella nykyisistä ja 
mahdollisista tulevista 
investointihankkeista muodostuvan 
läpinäkyvän jatkumon luomista unionissa. 
Hankejatkumolla ei rajoiteta 3 artiklan 
5 kohdan mukaisesti tuettaviksi valittavia 
lopullisia hankkeita, mutta siinä olisi 
osoitettava, ovatko ehdotetut hankkeet 
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tukikelpoisia rahoitukseen EU:n 
takuurahastosta 5 artiklassa 
vahvistettujen tavoitteiden ja ehtojen 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 470
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 471
David Borrelli, Dario Tamburrano

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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



PE551.908v01-00 88/115 AM\1053527FI.doc

FI

Or. it

Tarkistus 472
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Komissio ja EIP perustavat
jäsenvaltioiden tuella nykyisistä ja 
mahdollisista tulevista 
investointihankkeista muodostuvan 
läpinäkyvän jatkumon unionissa. 
Hankejatkumolla ei rajoiteta 3 artiklan 
5 kohdan mukaisesti tuettaviksi valittavia 
lopullisia hankkeita. 
Investointihankkeiden valintakriteereissä 
otetaan huomioon taloudellista ja 
sosiaalista kestävyyttä koskeva lisäarvo.

Or. en

Tarkistus 473
David Borrelli, Dario Tamburrano

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Komissio ja EIP tuottavat, päivittävät ja 
jakavat säännöllisesti, jäsennellysti ja 
avoimesti tietoa nykyisistä ja tulevista 
investoinneista, joilla tuetaan merkittävällä 
tavalla EU:n politiikan tavoitteiden 
saavuttamista, ja erityisesti tietoa vuosien 
2020, 2030 ja 2050 energia- ja 
ympäristötavoitteista, jotta nopeutetaan 
siirtymistä vähähiiliseen kierto- ja 
jakamistalouteen.

Or. it
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Tarkistus 474
Ivan Jakovčić

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. hr

Tarkistus 475
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Jäsenvaltiot tuottavat, päivittävät ja 
jakavat säännöllisesti ja jäsennellysti tietoa 
nykyisistä ja tulevista investointihankkeista 
alueellaan. Tätä tarkoitusta varten 
jäsenvaltioita kehotetaan perustamaan 
kansallisia strategisten investointien 
virastoja, joiden vastuulla on ennakoida, 
suunnitella ja priorisoida pitkän aikavälin 
investointeja hyödyntämällä julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksia 
kestävän kehityksen tukemiseksi.

Or. fr

Tarkistus 476
David Borrelli, Dario Tamburrano

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta



PE551.908v01-00 90/115 AM\1053527FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it

Tarkistus 477
David Borrelli, Dario Tamburrano

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it

Tarkistus 478
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 479
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) arvio EIP:n rahoitus- ja 
investointitoimista toimien, alojen, maiden 
ja alueiden tasolla ja siitä, ovatko kyseiset 
toimet tämän asetuksen mukaisia, sekä 
arvio siitä, miten EIP:n rahoitus- ja 
investointitoimet jakautuvat 5 artiklan 
2 kohdassa lueteltujen tavoitteiden kesken;

a) arvio EIP:n rahoitus- ja 
investointitoimista toimien, alojen, maiden 
ja alueiden tasolla ja siitä, ovatko kyseiset 
toimet tämän asetuksen ja etenkin 
täydentävyysperiaatteen mukaisia, sekä 
arvio siitä, miten EIP:n rahoitus- ja 
investointitoimet jakautuvat 2 a artiklassa
lueteltujen tavoitteiden kesken;

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 480
Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Martina Werner, Jude Kirton-Darling

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

b) arvio EIP:n rahoitus- ja 
investointitoimien taloudellisesta ja 
yhteiskunnallisesta lisäarvosta, niihin 
yksityiseltä sektorilta saaduista resursseista 
sekä niiden arvioiduista ja toteutuneista 
tuotoksista, tuloksista ja vaikutuksista 
kootusti esitettynä; siihen sisältyvät 
vaikutukset tulevaisuuteen 
suuntautuneiden, kestävien ja paikallisten 
työpaikkojen syntymiseen, EU:n talouden 
kestävään siirtymiseen ja hiili-
intensiivisyyden vähentämiseen, 
ekosysteemipalvelujen elinkelpoisuuden 
säilyttämiseen ja lisäämiseen, EU:n 
energia- ja resurssiriippuvuuden 
vähentämiseen sekä unionin talouden 
kilpailukyvyn ja innovaatiopotentiaalin 
lisäämiseen;

Or. en

Tarkistus 481
Renato Soru

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) arvio EIP:n rahoitus- ja 
investointitoimien taloudellisesta ja 
yhteiskunnallisesta lisäarvosta, niihin 
yksityiseltä sektorilta saaduista 
resursseista sekä niiden arvioiduista ja 
toteutuneista tuotoksista, tuloksista ja 
vaikutuksista kootusti esitettynä; tähän 
sisältyvät vaikutukset tulevaisuuteen 
suuntautuneiden, kestävien ja 
laadukkaiden työpaikkojen syntymiseen, 
tuloksiin uusien investointien myötä 
tapahtuvassa digitaalistrategian 
tulostaulun parantamisessa ja unionin 
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talouden kilpailukyvyn ja 
innovaatiopotentiaalin lisäämiseen;

Or. en

Tarkistus 482
Bendt Bendtsen, Seán Kelly

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) arvio EIP:n rahoitus- ja 
investointitoimien lisäarvosta, niihin 
yksityiseltä sektorilta saaduista resursseista 
sekä niiden arvioiduista ja toteutuneista 
tuotoksista, tuloksista ja vaikutuksista 
kootusti esitettynä; tähän sisältyvät 
vaikutukset työpaikkojen ja talouskasvun 
luomiseen erityisesti pk-yrityksissä;

Or. en

Tarkistus 483
Gunnar Hökmark

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) arvio EIP:n rahoitus- ja 
investointitoimien lisäarvosta, niihin 
yksityiseltä sektorilta saaduista resursseista 
sekä niiden arvioiduista ja toteutuneista 
tuotoksista, tuloksista ja vaikutuksista 
kootusti esitettynä; tässä arviossa 
arvioidaan lisäksi, asetetaanko ESIR-
rahastossa etusijalle kasvua ja 
investoinneille tuottoa tarjoavat 
investoinnit, varmistetaanko, että 
investoinnit, joissa riski on suurempi, 
voivat tarjota investoinneille suurempaa 
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tuottoa ja edistetäänkö innovointia ja
johtoasemaa uusilla markkinoilla. Siinä 
on myös arvioitava, ohjataanko 
investointirahoitusta poliittisiin 
hankkeisiin tai korvataanko niillä 
julkisten menojen rahoitusta.

Or. en

Tarkistus 484
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick 
Federley, Pavel Telička

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) arvio EIP:n rahoitus- ja 
investointitoimien lisäarvosta, niihin 
yksityiseltä sektorilta saaduista resursseista 
sekä niiden arvioiduista ja toteutuneista 
tuotoksista, tuloksista ja vaikutuksista 
kootusti esitettynä ja hanketasolla silloin, 
kun tietojen luovuttaminen on sallittu;

Or. en

Tarkistus 485
David Borrelli, Dario Tamburrano

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) talouden, ympäristön ja sosiaalisten 
kysymysten näkökulmaan perustuva arvio 
EIP:n rahoitus- ja investointitoimien 
lisäarvosta, niihin yksityiseltä sektorilta 
saaduista resursseista sekä niiden 
arvioiduista ja toteutuneista tuotoksista, 
tuloksista ja vaikutuksista kootusti 
esitettynä;
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Or. it

Tarkistus 486
Christian Ehler

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

Komission teksti Tarkistus

b a) arvio ESIR-rahaston osallistumisesta 
älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
koskevan unionin strategian 
toteuttamiseen, sen toiminnan 
johdonmukaisuudesta muiden unionin 
toimintalinjojen ja välineiden kanssa sekä 
toimien vaikutuksesta taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden lujittamiseen;

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 487
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 488
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

3. EIP toimittaa, tarvittaessa yhteistyössä 
EIR:n kanssa, kaksi kertaa vuodessa
komissiolle, Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle komission kirjanpitoa ja EU:n 
takuulla katettuja riskejä koskevaa 
raportointia sekä takuurahaston 
hallinnointia varten seuraavat tiedot:

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 489
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

3. EIP toimittaa, tarvittaessa yhteistyössä 
EIR:n kanssa, kaksi kertaa vuodessa
komissiolle, Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle komission kirjanpitoa ja EU:n 
takuulla katettuja riskejä koskevaa 
raportointia sekä takuurahaston 
hallinnointia varten seuraavat tiedot:

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 490
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) EIP:n rahoitus- ja investointitoimia 
koskevat EIP:n ja EIR:n riskinarvioinnit ja 
luokitustiedot;

a) EIP:n tämän asetuksen mukaisia
rahoitus- ja investointitoimia koskevat 
EIP:n ja EIR:n riskinarvioinnit ja 
luokitustiedot;

Or. en

Tarkistus 491
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) EIP:n rahoitus- ja investointitoimia 
varten myönnetyistä takuista jäljellä oleva 
EU:n rahoitusvelvoite toimikohtaisesti 
jaoteltuna;

b) EIP:n tämän asetuksen mukaisia
rahoitus- ja investointitoimia varten 
myönnetyistä takuista jäljellä oleva EU:n 
rahoitusvelvoite toimikohtaisesti 
jaoteltuna;

Or. en

Tarkistus 492
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

1. Toimitusjohtaja osallistuu kuuden 
kuukauden välein Euroopan parlamentin 
kuulemistilaisuuteen, joka koskee ESIR-
rahaston toiminnan tuloksia, ja tiedottaa 
Euroopan parlamentille 
investointikomitean tekemistä päätöksistä.

Or. es

Tarkistus 493
David Borrelli, Dario Tamburrano

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Toimitusjohtaja osallistuu vuosittain
Euroopan parlamentin 
kuulemistilaisuuteen, joka koskee ESIR-
rahaston toiminnan tuloksia.

Or. it

Tarkistus 494
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick 
Federley, Pavel Telička

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Toimitusjohtaja osallistuu 
neljännesvuosittain tai erityisestä 
pyynnöstä Euroopan parlamentin 
kuulemistilaisuuteen, joka koskee ESIR-
rahaston toiminnan tuloksia.

Or. en
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Tarkistus 495
Edouard Martin

Ehdotus asetukseksi
11 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 a artikla

Väärinkäytösten raportointia koskeva 
järjestelmä

1. Otetaan käyttöön järjestelmä 
väärinkäytösten raportointia varten.

2. Tämän järjestelmän avulla paikalliset 
toimijat (kuten työntekijäjärjestöjen 
edustajat ja paikallisviranomaiset) voivat 
raportoida tapauksista, joissa on syytä 
epäillä, että ESIR-rahastoa on 
hyödynnetty tavalla, joka ei täytä tässä 
asetuksessa vahvistettuja kriteerejä tai 
joissa investoinnista saatava hyöty ei ole 
pitkäaikaista (odottamattomat haitat).

t 3. Euroopan talous- ja sosiaalikomitealla 
ja alueiden komitealla on käytettävissä 
tällaisia työntekijäjärjestöjen ja 
paikallisviranomaisten ilmoittamia tietoja. 
Asiaa käsiteltyään komiteat välittävät 
nämä tiedot komissiolle ja EIP:lle.

Or. fr

Tarkistus 496
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EIP arvioi ESIR-rahaston toimintaa 
viimeistään [lisätään päivämäärä: 18
kuukautta tämän asetuksen 
voimaantulosta]. EIP toimittaa arviointinsa 

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

Euroopan parlamentille, neuvostolla ja 
komissiolle.

Or. es

Tarkistus 497
David Borrelli, Dario Tamburrano

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it

Tarkistus 498
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

EIP toimittaa arvion ESIR-rahaston 
toiminnasta viimeistään [lisätään 
päivämäärä: 18 kuukautta tämän asetuksen 
voimaantulosta] Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja komissiolle.

Or. en

Perustelu

Arvioinnilla ja raportoinnilla on keskeinen tehtävä ESIR-rahaston ongelmattoman 
täytäntöönpanon varmistamiseksi, kun otetaan huomioon tarve varmistaa avoimuus ja 
lainsäätäjän harjoittama riittävä valvonta.
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Tarkistus 499
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Tarkistus 500
David Borrelli, Dario Tamburrano

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it

Tarkistus 501
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt
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Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

2. Viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2018, 
kaksi vuotta tämän jälkeen ja viimeistään 
kuuden kuukauden kuluttua ESIR-
sopimuksen voimassaolon päättymisestä:

Or. en

Tarkistus 502
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, 
David Borrelli, Dario Tamburrano

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

2. Vuosittain:

Or. es

Tarkistus 503
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, David Borrelli, Dario 
Tamburrano

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

Komission teksti Tarkistus

b a) komissio julkaisee lisäksi arvion 
kriteereistä, joiden perusteella 
investointikomitea hyväksyy tai hylkää 
ehdotetut hankkeet.

Or. es
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Tarkistus 504
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio tarkastelee 2 b kohdassa 
tarkoitetussa kertomuksessa ESIR-
rahaston osallistumista dynamiikkaan, 
jolla pieniä innovatiivisia yrityksiä 
johdetaan älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian yhteydessä, sen toiminnan 
johdonmukaisuutta muiden unionin 
toimintalinjojen ja välineiden kanssa sekä 
ESIR-rahaston toimien vaikutusta 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden lujittamiseen sekä 
työttömyysasteen laskemiseen.

Or. en

Tarkistus 505
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Carlos Zorrinho

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 506
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 507
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

EIP julkaisee tietojen ja asiakirjojen 
saatavuutta koskevan 
avoimuuspolitiikkansa mukaisesti 
verkkosivuillaan tietoja kaikista EIP:n 
rahoitus- ja investointitoimista ja siitä, 
miten näillä toimilla tuetaan 5 a artiklassa
mainittujen yleisten tavoitteiden ja muiden 
valintakriteerien saavuttamista.

Or. en

Tarkistus 508
Bendt Bendtsen, Seán Kelly

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 509
David Borrelli, Dario Tamburrano

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

EIP julkaisee verkkosivuillaan tietoja 
ehdotetuista hankkeista, jotta 
varmistetaan julkinen kuuleminen 
hankkeiden toteuttamiskelpoisuudesta 
talouden ja ympäristön kestävyyden sekä 
sosiaalisen kestävyyden periaatteiden 
mukaisesti. EIP julkaisee verkkosivuillaan 
tietoja hyväksyttyjen hankkeiden kaikista 
EIP:n rahoitus- ja investointitoimista ja 
siitä, miten näillä toimilla tuetaan 5 artiklan 
2 kohdassa mainittujen yleisten 
tavoitteiden saavuttamista. 

Or. it

Tarkistus 510
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, David Borrelli, Dario 
Tamburrano

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 b kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

EIP julkaisee verkkosivustollaan 
yksityiskohtaisia tietoja 
investointikomitean tekemistä päätöksistä 
investointisuunnitelmasta rahoitettaviksi 
valituista hankkeista ja etenkin 
hankkeiden hylkäämisen syistä.

Or. es

Tarkistus 511
Kaja Kallas

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 512
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. EIP ei tue rahoitus- ja 
investointitoimissaan minkäänlaisia 
laittomassa tarkoituksessa toteutettuja 
toimia, kuten rahanpesua, terrorismin 

1. EIP ei tue tämän asetuksen mukaisissa
rahoitus- ja investointitoimissaan 
minkäänlaisia laittomassa tarkoituksessa 
toteutettuja toimia, kuten rahanpesua, 
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rahoitusta, veropetoksia ja veronkiertoa, 
lahjontaa tai unionin taloudellisiin etuihin 
vaikuttavia petoksia. EIP ei etenkään 
osallistu mihinkään sellaiseen rahoitus- tai 
investointitoimeen, joka toteutetaan 
yhteistyöhaluttomalla 
oikeudenkäyttöalueella sijaitsevan välineen 
kautta; tämä vastaa heikosti säänneltyjä tai 
yhteistyöhaluttomia lainkäyttöalueita 
koskevaa EIP:n politiikkaa, joka perustuu 
unionin, Taloudellisen yhteistyön ja 
kehityksen järjestön ja rahanpesunvastaisen 
toimintaryhmän politiikkaan.

terrorismin rahoitusta, veropetoksia ja 
veronkiertoa, lahjontaa tai unionin 
taloudellisiin etuihin vaikuttavia petoksia. 
EIP ei etenkään osallistu mihinkään 
sellaiseen rahoitus- tai investointitoimeen, 
joka toteutetaan yhteistyöhaluttomalla 
oikeudenkäyttöalueella sijaitsevan välineen
kautta; tämä vastaa heikosti säänneltyjä tai 
yhteistyöhaluttomia lainkäyttöalueita 
koskevaa EIP:n politiikkaa, joka perustuu 
unionin, Taloudellisen yhteistyön ja 
kehityksen järjestön ja rahanpesunvastaisen 
toimintaryhmän politiikkaan.

Or. en

Tarkistus 513
Jeppe Kofod, Martina Werner

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. EIP ei saa rahoitus- ja 
investointitoimillaan haitata unionia sen 
pyrkiessä kohti kestävää edistystä; tästä 
syystä EIP:n ei pidä osallistua 
hankkeisiin, joilla lukkiudutaan 
teknologioihin, tuotantoprosesseihin tai 
infrastruktuureihin, jotka ovat vaarassa 
vanhentua, koska ne eivät vastaa EU:n 
energia- ja ilmastotavoitteita vuosille 
2020, 2030 ja 2050.

Or. en

Tarkistus 514
Renato Soru

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 a. EIP ei saa rahoitus- ja 
investointitoimillaan haitata unionia sen 
pyrkiessä kohti kestävää taloudellista, 
tieteellistä ja sosiaalista edistystä; tästä 
syystä EIP:n ei pidä osallistua 
hankkeisiin, joilla lukkiudutaan 
teknologioihin, tuotantoprosesseihin tai 
infrastruktuureihin, jotka ovat vaarassa 
vanhentua, koska ne eivät vastaa EU:n 
digitaalistrategiaa, energiaa tai ilmastoa 
koskevia tavoitteita vuosille 2020, 2030 ja 
2050.

Or. en

Tarkistus 515
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. EIP:n on rahoitus- ja 
investointitoimissaan noudatettava unionin 
oikeuden mukaisia periaatteita ja 
vaatimuksia, joilla estetään 
rahoitusjärjestelmän käyttöä rahanpesuun 
ja terrorismin rahoitukseen, sekä 
vaatimusta tarvittaessa toteuttaa 
kohtuullisia toimia tosiasiallisten 
edunsaajien määrittämiseksi.

2. EIP:n on tämän asetuksen mukaisissa
rahoitus- ja investointitoimissaan 
noudatettava unionin oikeuden mukaisia 
periaatteita ja vaatimuksia, joilla estetään 
rahoitusjärjestelmän käyttöä rahanpesuun 
ja terrorismin rahoitukseen, sekä 
vaatimusta tarvittaessa toteuttaa toimia 
todellisten edunsaajien määrittämiseksi.

Or. en

Tarkistus 516
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 4 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

4 a. Edellä olevan 2 artiklan 2 kohdan 
nojalla annettu delegoitu säädös tulee 
voimaan ainoastaan, jos Euroopan 
parlamentti tai neuvosto ei ole kuukauden 
kuluessa siitä, kun asianomainen säädös 
on annettu tiedoksi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut 
vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan 
parlamentti että neuvosto ovat ennen 
mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kuukaudella.

Or. en

Perustelu

Parlamentin ja neuvoston vastustamisen määräaika on lyhennetty kuukauteen, koska ESIR-
sopimuksen sisältävä delegoitu säädös olisi hyväksyttävä pikaisesti.

Tarkistus 517
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
18 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 518
Christian Ehler
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Ehdotus asetukseksi
18 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Horisontti 2020 -puiteohjelmaa ei pitäisi rajata EU:n takuurahaston rahoittamiseen.

Tarkistus 519
Philippe De Backer, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, 
Pavel Telička

Ehdotus asetukseksi
18 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 520
David Borrelli, Dario Tamburrano

Ehdotus asetukseksi
18 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. it
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Tarkistus 521
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
19 artikla

Komission teksti Tarkistus

19 artikla Poistetaan.

Asetuksen (EU) N:o 1316/2013 
muuttaminen

Korvataan asetuksen (EU) N:o 1316/2013 
5 artiklan 1 kohta seuraavasti:

‘1. Verkkojen Eurooppa -välineen 
täytäntöönpanon rahoituspuitteiksi 
vuosina 2014–2020 vahvistetaan 29 942 
259 000 (*) euroa käypinä hintoina. 
Määrä jakautuu seuraavasti:

a) liikenneala: 23 550 582 000 euroa, 
josta 11 305 500 000 euroa on siirrettävä 
koheesiorahastosta käytettäväksi tämän 
asetuksen mukaisesti ainoastaan niissä 
jäsenvaltioissa, jotka ovat oikeutettuja 
koheesiorahaston rahoitukseen;

b) televiestintäala: 1 041 602 000 euroa;

c) energia-ala: 5 350 075 000 euroa.

Nämä määrät eivät rajoita neuvoston 
asetuksessa (EU, Euratom) N:o 
1311/2013(*) säädetyn joustomekanismin 
soveltamista.

(*) Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 
1311/2013, annettu 2 päivänä joulukuuta 
2013, vuosia 2014–2020 koskevan 
monivuotisen rahoituskehyksen 
vahvistamisesta (EUVL L 347, 
20.12.2013, s. 884).”

Or. en

Perustelu

Verkkojen Eurooppa -välinettä ei pitäisi rajata EU:n takuurahaston rahoittamiseen.
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Tarkistus 522
Philippe De Backer, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, 
Pavel Telička

Ehdotus asetukseksi
19 artikla

Komission teksti Tarkistus

19 artikla Poistetaan.

Asetuksen (EU) N:o 1316/2013 
muuttaminen

Korvataan asetuksen (EU) N:o 1316/2013 
5 artiklan 1 kohta seuraavasti:

‘1. Verkkojen Eurooppa -välineen 
täytäntöönpanon rahoituspuitteiksi 
vuosina 2014–2020 vahvistetaan 29 942 
259 000 (*) euroa käypinä hintoina. 
Määrä jakautuu seuraavasti:

a) liikenneala: 23 550 582 000 euroa, 
josta 11 305 500 000 euroa on siirrettävä 
koheesiorahastosta käytettäväksi tämän 
asetuksen mukaisesti ainoastaan niissä 
jäsenvaltioissa, jotka ovat oikeutettuja 
koheesiorahaston rahoitukseen;

b) televiestintäala: 1 041 602 000 euroa;

c) energia-ala: 5 350 075 000 euroa.

Nämä määrät eivät rajoita neuvoston 
asetuksessa (EU, Euratom) N:o 
1311/2013(*) säädetyn joustomekanismin 
soveltamista.

(*) Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 
1311/2013, annettu 2 päivänä joulukuuta 
2013, vuosia 2014–2020 koskevan 
monivuotisen rahoituskehyksen 
vahvistamisesta (EUVL L 347, 
20.12.2013, s. 884).”

Or. en
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Tarkistus 523
David Borrelli, Dario Tamburrano

Ehdotus asetukseksi
19 artikla

Komission teksti Tarkistus

19 artikla Poistetaan.

Asetuksen (EU) N:o 1316/2013 
muuttaminen

Korvataan asetuksen (EU) N:o 1316/2013 
5 artiklan 1 kohta seuraavasti:

1. Verkkojen Eurooppa -välineen 
täytäntöönpanon rahoituspuitteiksi 
vuosina 2014–2020 vahvistetaan 29 942 
259 000 (*) euroa käypinä hintoina. 
Määrä jakautuu seuraavasti:

a) liikenneala: 23 550 582 000 euroa, 
josta 11 305 500 000 euroa on siirrettävä 
koheesiorahastosta käytettäväksi tämän 
asetuksen mukaisesti ainoastaan niissä 
jäsenvaltioissa, jotka ovat oikeutettuja 
koheesiorahaston rahoitukseen;

b) televiestintäala: 1 041 602 000 EUR;

c) energia-ala: 5 350 075 000 EUR.

Nämä määrät eivät rajoita neuvoston 
asetuksessa (EU, Euratom) N:o 
1311/2013(*) säädetyn joustomekanismin 
soveltamista.
Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 
1311/2013, annettu 2 päivänä joulukuuta 
2013, vuosia 2014–2020 koskevan 
monivuotisen rahoituskehyksen 
vahvistamisesta (EUVL L 347, 
20.12.2013, s. 884).”

Or. it

Tarkistus 524
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
19 artikla

Komission teksti Tarkistus

19 artikla Poistetaan.

Asetuksen (EU) N:o 1316/2013 
muuttaminen

Korvataan asetuksen (EU) N:o 1316/2013 
5 artiklan 1 kohta seuraavasti:

1. Verkkojen Eurooppa -välineen 
täytäntöönpanon rahoituspuitteiksi 
vuosina 2014–2020 vahvistetaan 29 942 
259 000 (*) euroa käypinä hintoina. 
Määrä jakautuu seuraavasti:

a) liikenneala: 23 550 582 000 euroa, 
josta 11 305 500 000 euroa on siirrettävä 
koheesiorahastosta käytettäväksi tämän 
asetuksen mukaisesti ainoastaan niissä 
jäsenvaltioissa, jotka ovat oikeutettuja 
koheesiorahaston rahoitukseen;

b) televiestintäala: 1 041 602 000 euroa;

c) energia-ala: 5 350 075 000 euroa.

Nämä määrät eivät rajoita neuvoston 
asetuksessa (EU, Euratom) N:o 
1311/2013(*) säädetyn joustomekanismin 
soveltamista.

(*) Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 
1311/2013, annettu 2 päivänä joulukuuta 
2013, vuosia 2014–2020 koskevan 
monivuotisen rahoituskehyksen 
vahvistamisesta (EUVL L 347, 
20.12.2013, s. 884).”

Or. en

Tarkistus 525
Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Komissio arvioi kyseiset toimet ja, jos ne 
täyttävät 5 artiklassa säädetyt ja ESIR-
sopimuksessa määrätyt aineelliset 
vaatimukset, päättää, että ne otetaan EU:n 
takuun piiriin.

Komissio arvioi kyseiset toimet ja, jos ne 
täyttävät tämän asetuksen 2 a ja
5 artiklassa säädetyt aineelliset 
vaatimukset, päättää, että ne otetaan EU:n 
takuun piiriin.

Or. en


