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Tarkistus 526
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 527
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

toteuttamalla tammikuussa 2013 
pääomankorotuksen. Toimenpiteitä 
tarvitaan kuitenkin lisää sen 
varmistamiseksi, että unionissa oleviin 
investointitarpeisiin vastataan ja että 
markkinoilla saatavilla oleva likviditeetti 
hyödynnetään tehokkaasti ja kanavoidaan 
toteutuskelpoisten investointihankkeiden 
rahoittamiseen.

Or. en

Tarkistus 528
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Lisäinvestointien vaikuttavuus 
riippuu maan talouden kilpailukyvystä ja 
tehokkuudesta sekä investoijien 
luottamuksesta maan julkisen talouden 
kestävyyteen. Tämän vuoksi maalle olisi 
myönnettävä Euroopan strategisten 
investointien rahastosta määrärahoja 
ainoastaan, jos komissio katsoo 
jäsenvaltioiden alustavia 
taloussuunnitelmia koskevissa 
arvioissaan, että

i. maa noudattaa vakaus- ja 
kasvusopimuksen tai liiallisia alijäämiä 
koskevan menettelyn mukaisia suosituksia 
ja

ii. maa on edistynyt riittävästi 
maakohtaisten suositustensa 
täytäntöönpanossa.

Or. en

Tarkistus 529
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 530
Cora van Nieuwenhuizen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

(17) Päätökset ESIR-tuen käyttämisestä 
infrastruktuurihankkeisiin ja mid-cap-
yritysten toteuttamiin laajoihin hankkeisiin 
olisi tehtävä investointikomiteassa.
Investointikomitean olisi muodostuttava 
riippumattomista asiantuntijoista, joilla on 
investointihankkeisiin liittyvää tietämystä 
ja kokemusta. Investointikomitean olisi 
suoritettava tehtävänsä täysin 
riippumattomasti ja tässä asetuksessa 
säädettyjä kriteerejä noudattaen, sillä 
tämä on keskeisen tärkeää sen 
varmistamiseksi, että yksityinen sektori 
luottaa ja osallistuu 
investointisuunnitelmaan. 
Investointikomitean ei pitäisi ottaa 
kolmansilta osapuolilta ohjeita siitä, mitä 
yksittäisiä hankkeita ESIR-rahastosta
olisi rahoitettava, mutta sen olisi
vastattava toiminnastaan ESIR-rahaston 
johtokunnalle, jonka valvoo rahaston 
tavoitteiden toteutumista. Jotta EIR:n 
kokemusta voitaisiin hyödyntää 
tehokkaasti, ESIR-rahastosta olisi tuettava
EIR:n rahoittamista, jotta EIR pystyisi 
toteuttamaan pieniin ja keskisuuriin 
yrityksiin sekä pieniin mid-cap-yrityksiin 
liittyviä yksittäisiä hankkeita.

Or. en

Tarkistus 531
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(26 a) Jotta voidaan varmistaa 
rahoitettujen hankkeiden onnistunut ja 
oikea-aikainen kehittäminen ja näin 
maksimoida niiden tehokkuus 
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työpaikkojen ja kasvun luomisessa, 
komission olisi laadittava eurooppalainen 
kriisi- ja elvytysasetus, jossa olisi 
säädettävä ESIR-rahastosta rahoitettujen 
infrastruktuurihankkeiden jättämisestä 
tilapäisesti unionin voimassaolevan 
lainsäädännön ulkopuolelle, sillä 
lainsäädännön edellyttämät hallinnolliset 
menettelyt aiheuttavat viivytyksiä 
etupäässä muutoksenhakumenettelyjen ja 
voimassaolevan lainsäädännön 
noudattamista koskevan raportoinnin 
takia. Tämä eurooppalainen kriisi- ja 
elvytysasetus lyhentäisi hallinnollisia 
menettelyjä, mitä Euroopan talouden 
nykyinen kiireellinen tilanne edellyttää. 
Komission olisi esitettävä neuvostolle ja 
Euroopan parlamentille eurooppalaista 
kriisi- ja elvytysasetusta koskeva ehdotus 
viimeistään kolmen kuukauden kuluttua 
tämän asetuksen hyväksymisestä.

Or. en

Tarkistus 532
Cora van Nieuwenhuizen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

(29) Unionin talousarviosta maksettavan 
rahoitusosuuden osittaiseksi 
rahoittamiseksi olisi vähennettävä 
Euroopan rakenne- ja
investointirahastojen määrärahoja; nämä 
rahastot on perustettu Euroopan 
aluekehitysrahastoa, Euroopan 
sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja
kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä 
säännöksistä sekä Euroopan 
aluekehitysrahastoa, Euroopan 
sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja 
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molempien ohjelmien määrärahojen 
vähentämisellä odotetaan kuitenkin 
voitavan varmistaa, että investointeja 
saadaan tietyillä näiden ohjelmien 
kohdealoilla enemmän kuin nykyisillä 
ohjelmilla pystyttäisiin hankkimaan. 
ESIR-rahastolla on tarkoitus hyödyntää 
EU:n takuun vipuvaikutusta 
rahoitusvaikutusten 
moninkertaistamiseksi näiden ohjelmien 
kattamilla, tutkimukseen, kehittämiseen, 
innovointiin, liikenteeseen, televiestintään 
ja energiainfrastruktuuriin liittyvillä 
aloilla verrattuna niihin vaikutuksiin, 
jotka olisi saatu aikaan, jos kyseiset varat 
olisi käytetty suunnitelmien mukaisesti 
Horisontti 2020 -ohjelmasta ja Verkkojen 
Eurooppa välineestä myönnettyinä 
avustuksina. Tämän vuoksi on 
tarkoituksenmukaista, että osa kyseisille 
ohjelmille osoitetusta rahoituksesta 
suunnataan uudelleen ja käytetään ESIR-
rahaston rahoittamiseen.

Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa 
koskevista yleisistä säännöksistä sekä
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 
kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 
annetulla Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksella (EU) N:o
1303/2013.

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

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

Or. en

Perustelu

Because the proposed reduction of financial resources of the European Structural and 
Investment Funds is spread over a total of nine funds, this reduction will be less injurious to 
the objectives of the respective funds than would be the case if the reduction would be carried 
by only two funds. The latter is what the Commission proposes for the financing of the 
contribution of the EU budget, by reducing the envelopes of Horizon2020 and the Connecting 
Europe Facility. Moreover, Horizon2020 and the Connecting Europe Facility are of primary 
importance for the long-term competitiveness of the Union, because of their large 
implications for innovation and structural research (in the case of Horizon2020), and for 
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infrastructure projects that are already eligible for funding after they have gone through a 
long process of prioritisation (in the case of the Connecting Europe Facility).

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

Tarkistus 533
Cora van Nieuwenhuizen

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – a alakohta – i alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i) Unionin talousarviosta maksettavan 
rahoitusosuuden osittaiseksi 
rahoittamiseksi olisi vähennettävä 
määrärahoja Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoilta, jotka on perustettu 
Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan 
sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja 
kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä 
säännöksistä sekä Euroopan 
aluekehitysrahastoa, Euroopan 
sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja 
Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa 
koskevista yleisistä säännöksistä sekä 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 
kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 
annetulla Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksella (EU) N:o 
1303/2013.

Or. en

Perustelu

Because the proposed reduction of financial resources of the European Structural and 
Investment Funds is spread over a total of nine funds, this reduction will be less injurious to 
the objectives of the respective funds than would be the case if the reduction would be carried 
by only two funds. The latter is what the Commission proposes for the financing of the 
contribution of the EU budget, by reducing the envelopes of Horizon2020 and the Connecting 
Europe Facility. Moreover, Horizon2020 and the Connecting Europe Facility are of primary 
importance for the long-term competitiveness of the Union, because of their large 
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implications for innovation and structural research (in the case of Horizon2020), and for 
infrastructure projects that are already eligible for funding after they have gone through a
long process of prioritisation (in the case of the Connecting Europe Facility.

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

Tarkistus 534
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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.

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.

Tämän uudelleentarkastelun tulokset 
eivät missään olosuhteissa saa vaikuttaa 
enää enempää Horisontti 2020 -ohjelman 
ja Verkkojen Eurooppa -välineen 
talousarvioihin.

Or. en

Tarkistus 535
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

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 

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 
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takuurahaston täydentämiseksi. takuurahaston täydentämiseksi.

Jos tällainen kertomus laaditaan, sen 
sisältö ei missään olosuhteissa saa 
vaikuttaa enää enempää Horisontti 2020 
-ohjelman ja Verkkojen Eurooppa 
-välineen talousarvioihin.

Or. en

Tarkistus 536
Patrizia Toia

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) sisämarkkinoiden ja niiden 
infrastruktuurien kehittäminen, erityisesti 
sisämarkkinoiden kaikkien digitaalisten ja 
tietoteknisten osatekijöiden kehittäminen
myös liikenteen alalla ja erityisesti 
teollisissa keskuksissa; energia, etenkin 
energiaverkkojen yhteenliittäminen ja 
vesihuoltoinfrastruktuurit; ja digitaalinen 
infrastruktuuri, jotta kaupunki- ja 
maaseutualueiden erot voitaisiin kaventaa 
mahdollisimman pieniksi;

Or. en


