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LYHYET PERUSTELUT

Johdanto

Politiikkaa, tiedeyhteisöä ja kansalaisyhteiskuntaa edustavat vaikutusvaltaiset tahot ovat 
vuosien ajan kehottaneet lisäämään investointeja unionissa, jotta voidaan sulkea talous- ja 
finanssikriisin seurauksena muodostunut investointikuilu. Tämä investointikuilu on luonut 
menojen vähentämisestä, työttömyyden lisääntymisestä ja tulevaisuudenuskon 
heikkenemisestä muodostuvan syöksykierteen. Siksi komission ehdotusta Euroopan 
strategisten investointien rahastosta (ESIR) on pidettävä lämpimästi tervetulleena.

Uusilla investointikannustimilla – joita tuetaan EU:n takuilla – voidaan palauttaa sijoittajien, 
viranomaisten ja toimialojen luottamus tulevaan kasvuun. Vapauttamalla uusia investointeja 
ESIR voi olla uuden investointikierron vauhdittaja, joka luo uusia työpaikkoja ja 
mahdollisuuksia. Näitä uusia investointeja tarvitaan paitsi antamaan uutta vauhtia unionin 
taloudelle niin myös muuntamaan se kestäväksi, innovatiiviseksi, osallistavaksi ja 
vähähiiliseksi kiertotaloudeksi.

Meidän ei tule tasoitella vanhoja kinttupolkuja investoimalla yksinkertaisiin varaosiin ja 
huoltoon vaan meidän on investoitava todella transformatiivisiin hankkeisiin, palveluihin ja 
infrastruktuureihin, joilla pystytään vastaamaan "uusiin" haasteisiin, jotka uhkaavat 
hyvinvointiamme ja vaurauttamme. Näitä haasteita ovat kilpailukyvyn menetys, ilmaston 
vaaralliset muutokset, riippuvaisuutemme niukoista ja kriittisistä tuontiluonnonvaroista sekä 
tähän liittyvä energian ja raaka-aineiden hintojen volatiliteetti ja ennustamattomuus.

Näihin haasteisiin vastaamista varten unioni on muotoillut kunnianhimoisia politiikkoja 
työllisyyden, innovoinnin, koulutuksen, sosiaalisen osallistamisen, ilmaston ja energian alalla. 
Eurooppa 2020 muotoiltiin unionin tätä vuosikymmentä koskevaksi kasvustrategiaksi, jonka 
tavoitteena on älykäs, kestävä ja osallistava talous. Ilmasto- ja energiastrategia 20/20/20, 
komission energiaa koskeva etenemissuunnitelma 2050, seitsemäs ympäristötoimintaohjelma 
ja neuvoston 28. lokakuuta 2014 esittämät päätelmät kasvihuonekaasujen vähentämisestä 
vuoden 2020 jälkeen edellyttävät vähähiilisempää ja tehokkaampaa kiertotaloutta sekä 
liikenne- ja energia-alojemme todellista transformaatiota. Energiaunionia varten laaditussa 
strategiassa keskitytään energiamarkkinoiden yhdistämiseen, jotta ne kykenevät integroimaan 
ja vaihtamaan yhä suurempia määriä uusiutuvista lähteistä peräisin olevaa energiaa, ja siinä 
korostetaan energiatehokkuuden merkitystä itsenäisenä energialähteenä. Horisontti 2020 
luotiin unionin kaikkien aikojen suurimmaksi tutkimus- ja innovointiohjelmaksi, ja sen on 
määrä kannustaa innovointia viemällä hyvät ideat laboratoriosta markkinoille. Horisontti 2020 
luo suoran yhteyden tutkimuksen ja innovoinnin välille ja sillä pyritään varmistamaan 
Euroopan maailmanlaajuinen kilpailukyky korostamalla huipputason tiedettä ja 
toimialakohtaista johtoasemaa sekä vastaamalla yhteiskunnallisiin haasteisiin. 

On erittäin suotavaa, että ESIR vahvistaa ja auttaa toteuttamaan näitä politiikkoja 
keskittymällä transformatiivisiin investointeihin, jotka ovat tarpeen kestävän ja vähähiilisen 
liikenneinfrastruktuurin, digitaalisen infrastruktuurin ja tutkimusinfrastruktuurin alalla, 
uusiutuvassa energiassa, energiatehokkuudessa ja energian varastoinnissa sekä innovatiivisten 
tuotteiden, palvelujen ja teknologioiden saattamisessa markkinoille. 
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Samanaikaisesti olisi vältettävä sitä, että unionin politiikkoja heikennetään tekemällä 
peruuttamattomia leikkauksia varoihin, jotka auttavat saavuttamaan nämä tavoitteet, tai 
tukemalla ihanteellista vähäisempiä investointeja taikka investointeja, joilla on vaara 
keskeytyä ennen niiden käyttöiän päättymistä (koska ne eivät ole yhteensopivia pitkän 
aikavälin tavoitteiden kanssa).

Siksi valmistelija ehdottaa esitettyyn asetukseen tarkistuksia, joiden tavoitteena on:

1. tarjota vaihtoehto EU:n takuurahaston rahoitukselle, jotta voidaan säilyttää Horisontti 
2020 -puiteohjelman ja Verkkojen Eurooppa -välineen puitteissa saatavissa olevat varat;

2. saattaa ESIR-tuki unionin älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan strategian 
piiriin ja auttaa saavuttamaan energia- ja ilmastotavoitteet keskittymällä 
transformatiivisiin investointeihin liikenteen ja energian alalla ja välttämällä investointeja 
taantuviin kohteisiin.

3. vaikuttaa osaltaan energiaunionin energiatehokkuustavoitteisiin.

Tässä lausunnossa pääasiallinen huomio kiinnittyy luonnollisesti ITRE-valiokunnan 
yksinomaisen toimivallan piiriin kuuluviin asioihin.

1. EU:n takuurahaston vaihtoehtoinen rahoitus

On korostettava, että valmistelijan tavoitteena ei ole käsitellä unionin talousarviosta 
rahoitettavan EU:n takuun yleistä filosofiaa. EU:n takuun saatavuus Euroopan 
investointipankille on taattu oikeudellisesti ja rahoituksellisesti heti kun ESIR-asetus tulee 
voimaan ja heti kun Euroopan investointipankki ja komissio ovat allekirjoittaneet ESIR-
sopimuksen.

Valmistelija puuttuu tapaan, jolla EU:n takuurahasto perustetaan ja rahoitetaan. ESIR-
asetusehdotuksessa rahoitus otetaan leikkaamalla Horisontti 2020 -puiteohjelman ja 
Verkkojen Eurooppa -välineen varoja budjettikohdista, jotka koskevat avustuksia. Tehdyt 
leikkaukset vaikuttavat ohjelmien eheyteen erityisesti perustutkimuksen kaltaisissa 
strategisissa investoinneissa, joiden tapauksessa yhteisrahoitus markkinoilla on vaikeaa. 
Horisontti 2020 -puiteohjelmaan ehdotetut leikkaukset iskevät kovimmin ”avoimiin 
hakemuksiin” – ja siten tutkimukseen aloilla, joilla sitä erityisesti tarvitaan. Näiden 
budjettikohtien leikkaaminen heikentää viime kädessä ESIR-rahaston lisäpotentiaalia.

Tässä ehdotettu vaihtoehto on luopua Horisontti 2020 -puiteohjelman ja Verkkojen Eurooppa 
-välineen etukäteisleikkauksista, koska takuurahaston rahoitusjärjestelmästä ei ole 
välttämätöntä päättää etukäteen. 

Sen rahoitus voidaan saada vaiheittaisilla maksusitoumusmäärärahoilla, joista päätetään 
vuotuisen talousarviomenettelyn yhteydessä. Tätä varten budjettivallan käyttäjän olisi 
käytettävä tarpeen mukaan kaikkia mahdollisia joustavuusmekanismeja sekä monivuotisesta 
rahoituskehyksestä 2014–2020 annetun asetuksen asiaa koskevia säännöksiä siten, että 
otsakkeen 1a ohjelmien varoja leikataan vasta viimeisenä keinona.
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2. Saatetaan ESIR-investoinnit vastaamaan unionin älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun 
strategiaa ja parannetaan johdonmukaisuutta unionin ympäristöpolitiikan kanssa

ESIR-rahaston mukaisesti tuettujen investointien olisi osaltaan edistettävä unionin älykkään, 
kestävän ja osallistavan kasvun strategiaa, joka hyväksyttiin Eurooppa-neuvoston 
17. kesäkuuta 2010 antamissa päätelmissä. Unionin investointipolitiikkojen koordinoinnin 
parantamiseksi asetuksella 1303/2013 luotiin yhteinen strategiakehys edistämään unionin 
sopusointuista, tasapainoista ja kestävää kehitystä. Tätä integroitua lähestymistapaa olisi 
vastaavasti sovellettava ESIR-rahastosta tuettuihin toimiin ja hankkeisiin. ESIR-rahaston olisi 
osaltaan edistettävä vuosiksi 2020, 2030 ja 2050 hyväksyttyjen ilmastotavoitteiden 
saavuttamista, ja siinä olisi siten keskityttävä transformatiivisiin investointeihin liikenne- ja 
energia-alojen hiili-intensiivisyyden pienentämiseksi sekä raaka-ainekierron sulkemiseksi. 
Samaan aikaan olisi vältettävä investointeja pitkäaikaisiin hiili-intensiivisiin 
infrastruktuureihin – jotka ovat vaarassa keskeytyä ennen niiden käyttöiän päättymistä, jos 
tarkoituksena on saavuttaa keskipitkän ja pitkän aikavälin ilmastotavoitteet.

3. Energiaunionin toteuttaminen ja nykyisten energiapolitiikkojen ”eeppisten virheiden” 
korjaaminen

Komission tiedonannossa (COM(2015/080)) energiaunionista korostetaan 
energiatehokkuuden merkitystä itsenäisenä energialähteenä ja todetaan selkeästi, että ESIR 
”tarjoaa mahdollisuuden houkutella suuria investointeja rakennusten kunnostamiseen”. 
Tämän mahdollisuuden hyödyntämiseksi ESIR-asetuksessa on erityisesti keskityttävä 
energiatehokkuuteen korvamerkitsemällä osa myönnetyistä takuista energiatehokkuudelle, 
tarjoamalla teknistä tukea energiatehokkuushankkeita varten luotaville erityisille 
investointijärjestelyille ja laajentamalla energiatehokkuusinvestointeja koskevaa 
”investointilauseketta".

Korvamerkinnät (vähintään 20 prosenttia myönnetyistä takuista on varattava 
energiatehokkuusinvestointeihin) ovat ehdottoman välttämättömiä, jotta voidaan saavuttaa 
energiaunionin tavoitteet energiatehokkuudesta ”ensimmäisenä energialähteenä”. 
Aikaisempien kokemusten valossa energiatehokkuus on viime vuosikymmenen aikana saanut 
paljon vähemmän tukea (8 prosenttia koko energiatuesta) kuin kaikki muut 
energiavaihtoehdot (uusiutuvat, fossiiliset, ydinvoima). Ilman korvamerkintöjä tämä ei muutu. 
E3G1 analysoi jäsenvaltioiden ehdotuksia unionin investointisuunnitelmaksi, ja analyysi 
osoitti, että vain viisi prosenttia jäsenten listaamista hankkeista sisälsi 
energiatehokkuustoimenpiteitä, älykaupunkeja tai kysynnän hallintaa. ”Ensimmäisenä 
energialähteenä” toimimisen sijasta energiatehokkuus on käytännössä viimeinen vaihtoehto. 
IEA:n pääekonomisti Fatih Birol totesi, että energiatehokkuus on edelleen “eeppinen virhe” 
useimpien valtioiden energiapolitiikoissa, kun kaksi kolmannesta maailman 
energiatehokkuuden parantamispotentiaalista jää toteutumatta. Energiatehokkuustoimet 
sisältävät usein monen pienen investoinnin yhdistelmän, jonka hallinnointi on raskasta. Jos 
energiatehokkuustoimia käsitellään erikseen ja koordinoimattomasti, ne aiheuttavat runsaasti 
hallinto- ja toteutuskustannuksia ja niiden rahoittaminen on usein vaikeaa.

                                               
1 Luca Bergamaschi, Louia Casson, Jonathan Gaventa, ERG, "Europe's choice: low-carbon growth or high-
carbon risks? Analysis of Member State Proposals for the European Investment Plan", 28. tammikuuta 2015.
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Siksi olisi perustettava investointineuvontakeskuksen alaisuudessa toimiva erityisväline, joka 
tarjoaa teknistä apua kaikkialle Eurooppaan perustettaville erityisille investointijärjestelyille, 
joissa yhdistetään pieniä hankkeita erityisesti rakennuskannan kunnostamisen alalla. 
Välineessä voidaan hyödyntää EIP:n (JESSICA) jo hankkimaa kokemusta ja ottaa opiksi 
onnistuneiden kansallisten remontointiohjelmien esimerkistä. Nämä ohjelmat osoittavat 
laajojen kunnostushankkeiden moninkertaiset edut: runsaasti työpaikkoja, erinomainen 
kustannustehokkuus, energiavarmuuden parantaminen, pk-yritysten tukeminen ja 
energiaköyhyyden vähentäminen. Näitä etuja voidaan lisätä ja moninkertaistaa ESIR-rahaston 
avulla. 

4. Muuta

Valmistelija on myös esittänyt joitakin tarkistuksia, joilla puututaan ESIR-rahaston 
hallinnointikysymyksiin. Koska komitealla on yksinomainen toimivalta päättää tuettavien 
hankkeiden valintakriteereistä, valmistelija haluaa myös varmistaa, että tuetut hankkeet 
todella täyttävät asetetut kriteerit ja tavoitteet. Tämä toteutetaan erityisesti 
investointikomitean kokoonpanoon esitetyillä tarkistuksilla, koska kyseinen komitea vastaa 
tuettavia hankkeita koskevasta päivittäisestä päätöksenteosta. Lisäksi valmistelija uskoo, että 
ESIR-rahaston toiminta asetuksessa säädetyllä tavalla edellyttää, että asetukseen on 
sisällytettävä säännöksiä, joilla varmistetaan, että nämä edellytykset siirretään asianmukaisesti 
sopimukseen, jonka komissio tekee Euroopan investointipankin kanssa ESIR-rahaston 
perustamisesta. 

Lopuksi esitetään joitakin määritelmiä pienistä ja keskisuurista yrityksistä (pk-yritykset), 
pienistä markkina-arvoltaan keskisuurista yrityksistä (mid-cap-yritykset) ja innovatiivista 
mid-cap-yrityksistä, joiden olisi erityisesti voitava saada ESIR-tukea. Tämän taustalla on 
valmistelijan usko siihen, että erityisesti nämä yritykset pystyvät luomaan todellisia 
innovatiivisia muutoksia, jotka luovat taloudellista ja yhteiskunnallista lisäarvoa, parantavat 
EU:n kansalaisten terveyttä ja päivittäisiä elinoloja sekä stimuloivat unionin kilpailukykyä.

TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden 
valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

rahoittamiseen liittyviä ongelmia ja 
toteutettamaan tuottavia investointeja
unionissa sekä b) varmistetaan pienten ja 
keskisuurten yritysten ja pienten 
markkina-arvoltaan keskisuurten 
yritysten, jäljempänä ’mid-cap-yritykset’ 
sekä innovatiivisten pk-yritysten ja 
innovatiivisten mid-cap-yritysten
saatavilla olevan rahoituksen lisääminen.
Euroopan tämänhetkisten 
investointiongelmien ratkaisemisella 
voidaan todennäköisesti lisätä unionin 
kilpailukykyä, innovointipotentiaalia,
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta sekä energia- ja 
resurssitehokkuutta siirtymällä kohti 
kestävää kiertotaloutta.

Or. en

Perustelu

Olisi oltava selvää, että ESIR-järjestelyn tavoite on kaksitahoinen: a) pitkäaikaiset strategiset 
investoinnit, ja b) pk-yritysten ja pienten mid-cap-yritysten mahdollisuudet rahoitukseen. 
Liittyy 1 artiklaa, 5 artiklan 2 kohdan e alakohtaa ja 7 artiklaa koskeviin tarkistuksiin.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(11) ESIR-rahaston toiminnalla olisi 
tuettava strategisia investointeja, jotka 
tuottavat runsaasti taloudellista ja 
yhteiskunnallista lisäarvoa, edistävät 
kestävää kehitystä, osaamista ja
paikallisia työpaikkoja, vauhdittavat EU:n 
kilpailukykyä ja näin edesauttavat unionin 
politiikan tavoitteiden saavuttamista;

Or. en
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Perustelu

On erittäin tervetullutta, että komissio keskittyy investointeihin. On kuitenkin varmistettava, 
että investoinnit kanavoidaan oikean tyyppisiin hankkeisiin, jotka luovat paitsi taloudellista 
niin myös yhteiskunnallista lisäarvoa sekä tukevat EU:n ympäristö- ja energiatavoitteiden 
saavuttamista. Vain tällä tavoin tehdään todellisia investointeja, jotka vaikuttavat 
tulevaisuuteen, luovat kestäviä työpaikkoja, saavat Euroopan kansalaisten tuen ja tarjoavat 
pääsyn nykyisestä kriisistä.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Eurooppa-neuvosto hyväksyi 17. kesäkuuta 2010 uuden Eurooppa 2020 -strategian 
työpaikkoja ja älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua varten. Eurooppa 2020 muodostaa 
johdonmukaisen kehyksen, jonka puitteissa unioni voi käyttää kaikkia välineitään ja 
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politiikkojaan koordinoidusti. Asetuksella 1303/2013 pyrittiin parantamaan unionin eri 
investointirahastojen koordinointia ja yhdenmukaistamaan niiden täytäntöönpanoa yhteisellä 
strategiakehyksellä, jolla myötävaikutetaan Eurooppa 2020 -strategian toteutumiseen. Tätä 
integroitua lähestymistapaa olisi vastaavasti sovellettava ESIR-rahastosta tuettuihin toimiin 
ja hankkeisiin.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 b) Komission tiedonannossa 
(COM(2015/080)) energiaunionista 
korostetaan energiatehokkuuden 
merkitystä itsenäisenä energialähteenä ja 
todetaan selkeästi, että ”ESIR tarjoaa 
mahdollisuuden houkutella suuria 
investointeja rakennusten 
kunnostamiseen”. Tämän 
mahdollisuuden hyödyntämiseksi olisi 
erityisesti keskityttävä 
energiatehokkuuteen korvamerkitsemällä 
osa myönnetyistä takuista 
energiatehokkuudelle, tarjoamalla 
teknistä tukea 
energiatehokkuushankkeita varten 
luotaville erityisille investointijärjestelyille 
ja laajentamalla 
energiatehokkuusinvestointeja koskevaa 
”investointilauseketta".

Or. en

Perustelu

Korvamerkinnät (vähintään 20 prosenttia myönnetyistä takuista on varattava 
energiatehokkuusinvestointeihin) ovat ehdottoman välttämättömiä, jotta voidaan saavuttaa 
energiaunionin tavoitteet energiatehokkuudesta ”ensimmäisenä energialähteenä”. Viime 
vuosikymmenen aikana energiatehokkuus on saanut paljon vähemmän tukea (8 prosenttia 
koko energiatuesta) kuin kaikki muut energiavaihtoehdot. Ilman sitovia tavoitteita tilanne ei 
muutu, jos korvamerkintöjä ei tehdä. Tarvitaan myös erityinen teknisen avun väline, jonka 
avulla voidaan luoda erillisiä investointijärjestelyjä energiatehokkuushankkeita varten.
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Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että ESIR-rahaston kohteina ovat myös pienet ja innovatiiviset mid-cap-yritykset. 
Vaikka EIR on ensisijainen vaihtoehto, se ei aina välttämättä ole oikea sijoitusväline näille 
mid-cap-yrityksille. Liittyy 1 artiklaa, 5 artiklan 2 kohdan e alakohtaa ja 7 artiklaa koskeviin 
tarkistuksiin.

Tarkistus 6

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 

(14) ESIR-rahaston toimet olisi 
kohdennettava hankkeisiin, joista saadaan 
merkittävästi yhteiskunnallista, kestävää ja 
taloudellista lisäarvoa. Ne olisi 
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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.

kohdennettava etenkin sellaisiin 
hankkeisiin, joilla edistetään kestävien 
paikallisten työpaikkojen luomista, 
pitkäaikaista kestävää kasvua ja 
kilpailukykyä, mikä auttaa saavuttamaan 
unionin ympäristö- ja energiatavoitteet.
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

Perustelu

On erittäin tervetullutta, että komissio keskittyy investointeihin. On kuitenkin varmistettava, 
että investoinnit kanavoidaan oikean tyyppisiin hankkeisiin, jotka luovat paitsi taloudellista 
niin myös yhteiskunnallista lisäarvoa sekä tukevat EU:n ympäristö- ja energiatavoitteiden 
saavuttamista. Vain tällä tavoin tehdään todellisia investointeja, jotka vaikuttavat 
tulevaisuuteen, luovat kestäviä työpaikkoja, saavat Euroopan kansalaisten tuen ja tarjoavat 
pääsyn nykyisestä kriisistä.

Tarkistus 7

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

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

Or. en

Perustelu

The IAE categorizes energy efficiency as "the world's first fuel". Saving energy and using it 
more efficiently is the cheapest, fastest and most effective way to lower energy bills, reduce 
dependency on third country suppliers and increasing energy security while at the same time 
helping to reach the EU's climate objectives. Aside from using energy more efficiently, we 
must also use less energy all together. Therefore, when deciding on investing in new energy 
generation capacity, the assessment must always be made whether the same goals in terms of 
security of supply cannot be reached by energy efficiency or energy savings measures. This 
will also prevent the stranding of installations.

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

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Päätökset ESIR-tuen käyttämisestä 
infrastruktuurihankkeisiin ja mid-cap-
yritysten toteuttamiin laajoihin hankkeisiin 
olisi tehtävä investointikomiteassa.

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

Investointikomitean olisi muodostuttava 
riippumattomista asiantuntijoista, joilla on 
investointihankkeisiin liittyvää tietämystä 
ja kokemusta asetuksessa määritellyiltä 
aloilta. Investointikomitean olisi vastattava 
toiminnastaan ESIR-rahaston 
johtokunnalle, jonka olisi valvottava 
rahaston tavoitteiden toteutumista. Jotta 
EIR:n kokemusta voitaisiin hyödyntää 
tehokkaasti, ESIR-rahaston olisi tuettava 
EIR:n rahoittamista, jotta EIR pystyisi 
toteuttamaan pieniin ja keskisuuriin 
yrityksiin sekä pieniin mid-cap-yrityksiin 
liittyviä yksittäisiä hankkeita.

Or. en

Perustelu

Jotta varmistetaan monialainen päätöksenteko tuettavista hankkeista, kaikilla 
investointikomitean asiantuntijoilla on oltava paitsi kokemusta investointihankkeista niin 
myös osoitettua osaamista projektien rahoittamisesta yhdellä tai useammalla tukikelpoisella 
alalla. Koska investointikomitea päättää tuettavista hankkeista, päätöksenteon ajankohtana 
paikalla on oltava tarvittavaa markkinaosaamista ja erityisalan osaamista.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Jotta varmistetaan, että ESIR 
täyttää kaksitahoisen tarkoituksensa, on 
välttämätöntä, että summa, joka vastaa 
viittä miljardia euroa ESIR-varoja, 
allokoidaan EIP-rahoituksena EIR-
rahastoon käytettäväksi erityisesti pienten 
ja keskisuurten yritysten sekä pienten 
mid-cap-yritysten sekä innovatiivisten pk-
yritysten ja innovatiivisten mid-cap-
yritysten eduksi.

Or. en
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Perustelu

Jotta ESIR voi täyttää kaksitahoisen tarkoituksensa, on tärkeä täsmentää, että osa tästä 
takuusta on varattava riskirahoitukseksi pk-yritysten ja pienten mid-cap-yritysten eduksi. 
Liittyy 1 artiklaa, 5 artiklan 2 kohdan e alakohtaa ja 7 artiklaa koskeviin tarkistuksiin.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Investointijärjestelyt ovat erinomainen mekanismi kanavoida tukea pienimuotoisiin 
hankkeisiin, kuten energiatehokkuushankkeisiin, jotka eivät muutoin ehkä löytäisi tietään EU-
rahastoihin tai yksityisten kumppanien luo. Ne voivat myös toimia tärkeässä roolissa, kun 
useita samanlaisia pienimuotoisia hankkeita, joita ajavat erityisesti alueet, kaupungit ja pk-
yritykset, kootaan klustereihin, jotka alentavat toimintakustannuksia ja parantavat 
onnistumisen mahdollisuutta.
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Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

There are already several instruments in place which also provide technical assistance. These 
programmes can be complementary to the EFSI or best practices can be translated into the 
EIAH. Good examples are the European Energy Efficiency Fund (EEIF), a €20m technical 
assistance grant and ELENA (European Local Energy Assistance). ELENA has been 
providing technical assistance grants to public authorities for launching sustainable 
investments at local level. Over 60 projects are already supported since its creation in 2009, 
with €72 million, channelling €3.815 bn investments over the same period thanks to its 
multiplication effect that is expected to go up to 20.

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

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

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

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

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

Or. en

Perustelu

The EU Budget Guarantee Fund (GF) of EUR 8bn shall not to be confused with the legal 
/financial Guarantee provided by the EU to the EIB (EUR 16 BN). Your rapporteur does not 
challenge the EU Guarantee to the EIB. As stated by the EC itself, the availability of the EU 
Guarantee (article 4 + article 5 (1)) to the EIB is ensured legally and financially speaking as 
soon as the EFSI Regulation enters into force and as soon as the EFSI agreement is signed 
between the EIB and the EC. The rapporteur wishes therefore that the funding of the EU 
budget guarantee fund is decided by the budget authority in the framework of the annual 
budget procedure.

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

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
näiden tavoitteiden saavuttamiseksi,

Or. en

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

ESIR-rahaston tarkoituksena on tukea 
investointeja unionissa tarjoamalla
EIP:lle riskinkantokykyä:

– tarjoamalla pitkäaikaisia, tuottavia ja 
strategisia investointeja unioniin ja

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

Or. en

Perustelu

ESIR-rahaston tarkoitus olisi tehtävä selväksi. On tärkeää erottaa toisistaan suunnitellut 
pitkäaikaiset investoinnit hankkeisiin, joiden on täytettävä 5 artiklan 2 kohdan a–d alakohdan 
yleiset tavoitteet mutta joiden ei muutoin tarvitse saavuttaa mitään kynnystä, sekä yrityksille 
tarkoitettu taloudellinen tuki (5 artiklan 2 kohdan e alakohta), joka kanavoidaan EIR:n kautta 
(ks. 7 artikla) ja jossa voidaan luonnollisesti keskittyä vain pk-yrityksiin sekä pieniin (ja 
innovatiivisiin) mid-cap-yrityksiin. Tämä vastaa myös johdanto-osan 13 kappaletta.
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Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio ja EIP määrittelevät ESIR-
sopimuksen ehdot, jotka toisen 
lainsäätäjän on hyväksyttävä ennen 
tämän asetuksen voimaantuloa, jotta 
varmistetaan, että ESIR-sopimuksella 
huolehditaan asetuksen moitteettomasta 
täytäntöönpanosta.

Or. en

Perustelu

Asetusta ei voida hyväksyä ilman, että parlamentti on ensin tietoinen ESIR-sopimuksen 
sisällöstä. Parlamentin on varmistettava, että ESIR-sopimus sisältää sen, mikä on tarpeen 
tämän asetuksen moitteetonta täytäntöönpanoa varten, ja että asetuksella ei loukata
kummankaan lainsäätäjän oikeuksia.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
1 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1. ’pienillä ja keskisuurilla yrityksillä (pk-
yritykset)’ yrityksiä, jotka työllistävät alle 
250 henkilöä, sellaisina kuin ne on 
määritelty asetuksessa (EU) N:o 
651/2014;

2. ’pienillä mid-cap-yrityksillä’ yrityksiä, 
jotka työllistävät alle 500 henkilöä;

3. ’innovatiivisilla mid-cap-yrityksillä’ 
mid-cap-yrityksiä, joiden T&K- ja 
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innovointikustannukset, sellaisina kuin 
ne on määritelty 
ryhmäpoikkeusasetuksella, edustavat:

a) vähintään 15:tä prosenttia yrityksen 
kokonaistoimintamenoista vähintään 
yhtenä kolmesta vuodesta, jotka edeltävät 
ensimmäistä valtion riskirahoituksena 
tehtävää investointia, tai

b) vähintään 10:tä prosenttia vuodessa 
yrityksen kokonaistoimintamenoista 
kolmena vuotena, jotka edeltävät 
ensimmäistä valtion riskirahoituksena 
tehtävää investointia.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että asetuksessa käytetyt termit on määritelty asianmukaisesti, jotta varmistetaan 
sen moitteeton tulkinta ja täytäntöönpano myöhemmin.

Tarkistus 17

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

Komission teksti Tarkistus

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

g) EU:n takuun käyttöön sovellettavat 
vaatimukset, kuten 5 artiklan 2 ja 
2 a kohdassa asetetut tavoitteet ja 
valintakriteerit sekä määrätyillä 
ajanjaksoilla sovellettavat vaatimukset ja 
keskeiset tulosindikaattorit;

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että kaikki ESIR-rahastosta tuetut investoinnit noudattavat tässä asetuksessa 
asetettuja ehtoja. Erityisesti olisi varmistettava 5 artiklan 2 ja 2 a kohdassa asetettujen 
tavoitteiden ja valintakriteerien noudattaminen.
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Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

ESIR-sopimuksessa on määrättävä EIP:n 
yhteyteen perustettavasta Euroopan 
investointineuvontakeskuksesta, joka 
antaa neuvoja investointihankkeisiin 
tämän asetuksen 5 artiklan 2 ja 
2 a kohdassa asetettuja tavoitteita 
vastaavasti. 

Investointineuvontakeskus hyödyntää 
EIP:n ja komission nykyisiä 
neuvontapalveluja ja:

1. toimii keskitettynä teknistä tarjoavana 
yhteyspisteenä ja tarjoaa tukea 
investointihankkeiden valintaan, 
valmisteluun ja kehittämiseen sekä tarjoaa 
muun muassa tukea hankerakenteiden 
suunnittelussa tarvittavan teknisen avun, 
innovatiivisten rahoitusvälineiden sekä 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksien hyödyntämisessä ja 
tapauksen mukaan neuvontaa EU:n 
lainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä;

2. antaa erityistä tukea 
investointijärjestelyille, joissa keskitytään 
runsaasti taloudellista ja yhteiskunnallista 
lisäarvoa tuottaviin aloihin ja joissa 
kootaan yhteen klustereiksi pienempiä 
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hankkeita, joita ajavat erityisesti alueet, 
kaupungit ja pk-yritykset;

3. luo erityisen välineen tekniselle tuelle, 
joka osoitetaan hajautetulla tasolla 
toteutettavia yhteen koottuja 
energiatehokkuushankkeita varten 
tarkoitettujen investointijärjestelyjen 
luomiseen;

4. tarjoaa teknistä ja taloudellista tukea 
ESIR-rahaston käytöstä hajautetuille 
instituutioille, jotka panevat täytäntöön 
vastaavia paikallisia tukijärjestelmiä 
paikallisella tasolla;

5. toimii keskitettynä yhteyspisteenä 
hankkeiden toteuttajia varten tai ohjaa 
heidät 4 kohdassa tarkoitettujen 
instituutioiden puoleen;

6. mahdollistaa jäsennellyn tietojen ja 
parhaiden käytäntöjen vaihdon kaikkien 
ESIR-rahaston sidosryhmien välillä.

Or. en

Perustelu

The EIAH's technical assistance and support is a very valuable tool that should make sure 
EFSI support truly reaches the eligible projects. This can go in a direct way, with the EIAH 
acting as a one-stop-shop, or via close cooperation with investment platforms, that can 
aggregate smaller projects into clusters. Cooperation and financial support should also be 
granted to decentralized institutions which deliver similar technical assistance services at a 
local level and which have a better feel with local partners, economic and social 
circumstances. The EIAH should also offer a hub for exchange of information and best 
practices.

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

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteensa saavuttamiseksi 
investointineuvontakeskus hyödyntää 
EIP:n, komission, kansallisten 

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

kehityspankkien ja Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen hallintoviranomaisten 
asiantuntemusta ja ottaa kumppanit 
mukaan osallistumaan asetuksen (EU) 
N:o 1303/2013 5 artiklan mukaisesti. 
Investointineuvontakeskuksen on 
erityisesti noudatettava hyviä käytäntöjä, 
joita on saatu sellaisista ohjelmista kuin 
ELENA (European Local Energy 
Assistance) ja EEIF (European Energy 
Efficiency Fund).

Or. en

Perustelu

The Regulation of the EU no 1303/2013 has introduced the partnership principle in a very 
valuable, workable and inclusive way. It introduces local and regional partners who can 
provide for local and sectorial expertise, which is crucial for the success and public 
acceptance of the projects. Therefore, these partners should be included when identifying, 
aggregating and presenting the projects eligible for support under the EIAH. There are 
already several instruments in place which also provide technical assistance. These 
programmes can be complementary to the EFSI or best practices can be translated into the 
EIAH. Good examples are the European Energy Efficiency Fund (EEIF), a €20m technical 
assistance grant and ELENA (European Local Energy Assistance).

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

Tarkistus 20

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:

1. 5 artiklan mukaisesti,

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

3. jotka tarjoavat osoitettua taloudellista, 
yhteiskunnallista ja kestävää lisäarvoa 
edistämällä innovointia, osaamista, 
työpaikkoja ja kilpailukykyä unionissa,

4. niiden maantieteellisestä sijainnista 
riippumatta.

Or. en

Perustelu

In order to reach the EU energy and climate objectives for 2020, 2030 and 2050 the right 
investments must be done today. The EFSI is an excellent instrument to promote and support 
these types of projects essential for the transition towards a sustainable and decarbonized 
Union. This shall not only create economic added value, but also societal added value, 
sustainable local jobs and a way out of the current crisis. On the contrary, supporting 
projects that create a lock-in into technologies, production processes or infrastructure that do 
not have a place in a sustainable decarbonized economy are counterproductive and create 
sunk costs, stranded projects and a loss of EU money.

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

Tarkistus 21

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 alalla.

Johtokunta nimittää investointikomitean 
kolmen vuoden toimikaudeksi, joka 
voidaan uusia.
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Or. en

Perustelu

Investointikomitea päättää ESIR-rahastosta tuettavista hankkeista 5 artiklan 2 ja 
2 a kohdassa asetettuja tavoitteita vastaavasti, ja siinä tulisi olla riittävä määrä 
asiantuntijoita. Näin varmistetaan monialainen hyväksyttävien hankkeiden valintaprosessi 
kaikilla 5 artiklan 2 ja 2 a kohdassa luetelluilla eri aloilla. Kaikilla nimitetyillä 
asiantuntijoilla on oltava asiaankuuluvaa markkinakokemusta ja osoitettua osaamista 
projektirahoituksesta yhdellä tai useammalla näistä aloista. 

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – 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
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

Tarkistus 23

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 24

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

Perustelu

Better integration and interconnection of the intra-EU grids will lower the Union's energy 
dependency on third country providers, eliminate energy islands and prevent overcapacity in 
the different Member States. As by 2050, the energy system will almost entirely be based on 
renewables; there is a need for a different type of electricity grid. As renewables are 
decentralized and more than 90 % is connected to the distribution level, investments at 
distribution level are as crucial as those at transmission level. Smart storage solutions 
are, together with a better interconnection and demand-side management, vital for balancing 
and cushioning peak demand.

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

Tarkistus 25

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

Komission teksti Tarkistus

a b) digitaalisen infrastruktuurin, tieto- ja 
viestintäteknologian ja innovoinnin 
kehittäminen;

Or. en
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Perustelu

Digitaalinen talous kasvaa seitsemän kertaa nopeammin kuin muu talous, ja se on yksi 
lupaavimmista reiteistä kohti talouden elpymistä ja laadukkaiden työpaikkojen luomista. 
Investoinnit laadukkaisiin televiestintä- ja laajakaistainfrastruktuureihin ovat ratkaisevan 
tärkeitä. On kuitenkin myös tehostettava investointeja Euroopan kansalaisten digitaaliseen 
tietoisuuteen ja osaamiseen, digitaaliseen tutkimukseen ja kehitykseen, digitaalisen alan 
luovien toimialojen kehittämiseen sekä luomaan suotuisa ympäristö älykkäiden digitaalisten 
laitteiden ja palvelujen käytön laajentamiselle arjessa.

Tarkistus 26

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 
luettuina innovoinnin kannalta 
merkittävät tutkimus- ja 
teknologiainfrastruktuurit;

Or. en

Perustelu

Koulutus, tutkimus ja kehitys sekä innovointi ovat Euroopan merkittävimpiä voimavaroja, 
jotka tukevat taloudellista kilpailukykyä sekä inhimillistä hyvinvointia ja terveyttä. 
Eurooppalaisten osaaminen ja luovuus muodostavat Euroopan kilpailullisen keihäänkärjen 
maailmanlaajuisessa taloudessa. Investoinnit koulutukseen, tutkimukseen ja innovointiin ovat 
talouskriisistä irtautumaan pyrkivän strategian ratkaisevia tekijöitä. Siten luodaan uusia 
laadukkaita työpaikkoja, kehitetään uusia vientimarkkinoita ja parannetaan unionin 
teollisuuden kilpailukykyä.

Tarkistus 27

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 
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kunnostamisella;

Or. en

Perustelu

Renewable energy and energy efficiency investments were both categorized as no-regrets 
options by the Commission. These investments are the only way to reach the objectives of 
energy security, sustainability and affordability simultaneously and in an efficient way.
Energy Efficiency is mentioned by the IEA to be the world's first fuel, therefore, energy 
efficiency and savings projects should compete on equal terms with energy generation 
projects. The focus should lie on demand-side management and refurbishments of buildings, 
as buildings represent 40 % of the primary energy consumption.

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

Tarkistus 28

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

Komission teksti Tarkistus

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

d) ympäristöön, luonnonvaroihin
(painopisteenä ekosysteemipalvelujen 
vahvistaminen), kaupunkikehitykseen ja 
sosiaalialoihin liittyvät 
infrastruktuurihankkeet;

Or. en

Perustelu

Ekosysteemipalveluilla on merkittävä rooli unionin biodiversiteettistrategiassa sekä 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen tähtäävissä toimissa. Yhteisön 
tukea saaneessa TEEB-selvityksessä (The Economics of Ecosystems and Biodiversity) 
osoitetaan ekosysteemiemme valtava taloudellinen arvo ja niiden potentiaali vastattaessa 
lukuisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Siksi on perusteltua keskittyä infrastruktuureihin ja 
investointeihin, jotka voivat vahvistaa ekosysteemipalveluja (esim. luonnollisten tulva-
alueiden luominen tai metsittäminen).

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 2 alakohta
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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 
tavoitteita keskittyen transformatiivisiin 
aloihin, jotka tuottavat runsaasti 
lisäarvoa, kuten pienimuotoisiin energia-
ja resurssitehokkuushankkeisiin. 
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.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksen mukaan investointijärjestelyt ja kansalliset kehityspankit voivat saada EU:n 
takuun vain, jos ne saavat EIP:n tukea. Suurempiin hankkeisiin unionin tasolla toteutettavien 
merkittävien investointien tapauksessa EIP:n osallistuminen voi todella olla toivottavaa. Kun 
kyseessä ovat useammat yhteen kootut pienemmät hankkeet, joiden rahoituksesta tai 
hallinnoinnista ovat vastuussa investointijärjestelyt, kansalliset kehityspankit tai -instituutiot, 
EIP:n osallistuminen ei välttämättä kuitenkaan aina ole tarpeen, jos kyseiset toimet tukevat 
tämän artiklan mukaisia tavoitteita ja jos investointikomitea pitää niitä tukikelpoisina.

Tarkistus 30

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

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

Perustelu

Asianomaiset sidosryhmät olisi otettava mukaan kehittämään ja toteuttamaan kansallisia ja 
alueellisia investointijärjestelyjä, joista tuetaan investointeja, joilla on merkittävää 
yhteiskunnallista vaikutusta. Yksityiskohtaiset ohjeet siitä, miten tämä voidaan toteuttaa, on 
esitetty asetuksessa (EU) N:o 1303/2013. Vastaava lähestymistapa olisi suotava ESIR-
rahastosta tuettujen investointijärjestelyjen tapauksessa. Kumppanien mukaan ottaminen on 
yksi parhaista keinoista lisätä omaksi kokemista ja maksimoida investointien tulokset.

Tarkistus 31

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

According to the communication of the Commission on the Energy Union, energy efficiency 
should be regarded as a source in its own right. Over the last decade energy efficiency got 
much less support than all other energy supply options. Without earmarking, this will not 
change. The analysis made by E3G shows that only 5 % of the projects listed by Member 
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States for the EFSI, include energy efficiency measures, smart cities or demand side 
management. Earmarking can guarantee that enough support from EFSI for aggregated 
efficiency projects, in particular for the massive refurbishment of the building stock, will be 
available.

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

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

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 artiklan a ja 
b kohdan mukaisista valintaperusteista.

Or. en

Perustelu

Kun muotoillaan selkeät valintakriteerit, annetaan tarkempi suunta sille, miten 5 artiklan 
2 kohdan mukaisiin yleisiin tavoitteisiin on pyrittävä. Edellä a kohdassa viitataan asetuksen 
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(EU) N:o 1303/2013 temaattisiin tavoitteisiin ja ”yhteiseen strategiakehykseen”. Tällä 
sisällytetään ESIR unionin yhdennettyyn ja koordinoituun pyrkimykseen kohti sopusointuista, 
tasapainoista ja kestävää kehitystä.

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Olisi tehtävä selväksi, että EU:n takuulla tuettujen toimien ja hankkeiden yhteisrahoitukseen 
voidaan käyttää kaikkia unionin rahoituksen muotoja, ei ainoastaan Euroopan rakenne- ja 
investointirahaston tarjoamaa rahoitusta.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) EIP:n lainat, takaukset, vastatakaukset, 
pääomamarkkinainstrumentit, muut 
rahoitusinstrumentit ja luottoriskiä 
vähentävät järjestelyt sekä oman pääoman 
ehtoiset tai luonteiset sijoitukset. Nämä 
välineet myönnetään, hankitaan tai 
lasketaan liikkeeseen unionissa 
toteutettavia toimia varten, joihin kuuluvat 
myös rajat ylittävät toimet jäsenvaltion ja 
kolmannen maan välillä, tämän asetuksen 
säännösten mukaisesti, ja jos on myönnetty 
EIP:n rahoitusta, sellaisen allekirjoitetun 

a) EIP:n lainat, takaukset, vastatakaukset, 
pääomamarkkinainstrumentit, muut 
rahoitusinstrumentit ja luottoriskiä 
vähentävät järjestelyt sekä oman pääoman 
ehtoiset tai luonteiset sijoitukset myös 
kansallisten kehityspankkien tai 
-instituutioiden tai investointijärjestelyjen 
kautta. Nämä välineet myönnetään, 
hankitaan tai lasketaan liikkeeseen 
unionissa toteutettavia toimia varten, joihin 
kuuluvat myös rajat ylittävät toimet 
jäsenvaltion ja kolmannen maan välillä, 
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sopimuksen mukaisesti, jonka voimassaolo 
ei ole päättynyt tai jota ei ole peruutettu;

tämän asetuksen säännösten mukaisesti, ja 
jos on myönnetty EIP:n rahoitusta, 
sellaisen allekirjoitetun sopimuksen 
mukaisesti, jonka voimassaolo ei ole 
päättynyt tai jota ei ole peruutettu;

Or. en

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) rahoitus, jonka EIP myöntää EIR:lle 
lainojen, takausten, vastatakausten, muiden 
luottoriskiä vähentävien järjestelyjen, 
pääomamarkkinainstrumenttien sekä oman 
pääoman ehtoisten tai luonteisten 
sijoitusten toteuttamista varten. Nämä 
välineet myönnetään, hankitaan tai 
lasketaan liikkeeseen unionissa 
toteutettavia toimia varten tämän asetuksen 
säännösten mukaisesti, ja jos on myönnetty 
EIR:n rahoitusta, sellaisen allekirjoitetun 
sopimuksen mukaisesti, jonka voimassaolo 
ei ole päättynyt tai jota ei ole peruutettu.

b) rahoitus, jonka EIP myöntää EIR:lle 
lainojen, takausten, vastatakausten, muiden 
luottoriskiä vähentävien järjestelyjen, 
pääomamarkkinainstrumenttien sekä oman 
pääoman ehtoisten tai luonteisten 
sijoitusten toteuttamista varten myös 
kansallisten kehityspankkien tai 
-instituutioiden tai investointijärjestelyjen 
kautta. Nämä välineet myönnetään, 
hankitaan tai lasketaan liikkeeseen 
unionissa toteutettavia toimia varten tämän 
asetuksen säännösten mukaisesti, ja jos on 
myönnetty EIR:n rahoitusta, sellaisen 
allekirjoitetun sopimuksen mukaisesti, 
jonka voimassaolo ei ole päättynyt tai jota 
ei ole peruutettu.

Or. en

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tämän asetuksen mukaisesti 
tukikelpoisina pidettyihin hankkeisiin, 
toimiin tai investointijärjestelyihin 
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maksettavaa rahoitustukea jäsenvaltioilta 
ja kansallisilta kehityspankeilta tai 
-laitoksilta, jotka luokitellaan valtiolliseen 
sektoriin tai jotka toimivat valtion 
puolesta, pidetään asetuksessa (EY) N:o 
1466/97 olevan 5 artiklan 1 kohdan ja 
asetuksessa (EY) N:o 1467/EY olevan 
3 artiklan 4 kohdan osalta 
kertaluontoisina toimina. Ne ovat unionin 
politiikan tavoitteiden saavuttamiseen 
tähtäävää rahoitustukea ja niitä pidetään 
asetuksessa (EY) N:o 1467/97 olevan 
2 artiklan 3 kohdan mukaisesti 
merkityksellisinä tekijöinä siten, että tämä 
rahoitustuki ei voi johtaa SEUT-
sopimuksen 126 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuun viitearvon ylitykseen.

Poiketen komission 13 päivänä 
tammikuuta 2015 asiakirjassa 
COM(2015)12 antamista ohjeista, jotka 
koskevat asetuksessa (EY) N:o 1466/97 
olevan 5 artiklan 1 kohdan 
täytäntöönpanoa, jäsenvaltiot voivat 
soveltaa ”investointilauseketta” 
investointeihin, jotka tehdään 
energiatehokkuustoimia ja -hankkeita 
varten perustettuihin erityisiin 
investointijärjestelyihin, jotka ovat tämän 
asetuksen mukaisesti tukikelpoisia, jos:

i) poikkeama niiden keskipitkän aikavälin 
tavoitteesta tai siihen tähtäävältä sovitulta 
julkisen talouden sopeuttamisuralta ei 
johda alijäämäviitearvon (3 prosenttia 
suhteessa BKT:hen) ylittymiseen ja 
tarkoituksenmukainen 
varmuusmarginaali säilytetään;

ii) investointitasot käytännössä nousevat 
tämän tuloksena.

Tässä tapauksessa ”investointilauseketta” 
sovelletaan riippumatta siitä, onko BKT:n 
kasvu negatiivinen tai onko olemassa 
negatiivinen tuotantokuilu.

Or. en
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Perustelu

This amendment tries to achieve legal certainty with regard to the treatment of Member 
States' financial participations in the financing and investment operations that are covered by 
the EU guarantee under the Stability and Growth Pact (in line with COM(2015)12 of 13 
January 2015 and with the letter of 3 July 2013 by former Commission Vice-President Olli 
Rehn to EU Finance Ministers on the implementation of Art. 5(1) of Regulation (EC) No 
1466/97). A more flexible application of the "investment clause" is proposed for financial 
contributions in dedicated platforms for investments in energy efficiency operations because 
these investments are seen as non-regrettable option and lead to corresponding decreases in 
current payments on the purchase of energy products.

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

Tarkistus 37

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 
2 500 000 000 euroa osoitetaan 2 kohdassa 
tarkoitettua EIP:n EIR:lle myöntämää 
rahoitusta varten 1 artiklassa esitettyihin 
tarkoituksiin. Unionin EIP:lle takuun 
nojalla suorittamat yhteenlasketut maksut 
eivät saa ylittää takuun määrä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 8 artiklan 
9 kohtaa.

Or. en

Perustelu

Varmistetaan, että pk-yritysten ja pienten mid-cap-yritysten riskirahoitukseen tarkoitetut 
ESIR-rahaston varat eivät ole valinnaisia eivätkä joustavia.

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Sen estämättä, mitä 5 kohdassa 
säädetään, tavoitemäärä on saavutettava 
takuurahastoa varten osoitetuilla 
vaiheittaisilla 
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 siten, että tarvittaessa ja 
viimeisenä keinona – 2 päivänä 
joulukuuta tehdyn toimielinten välisen 
sopimuksen 17 ja 18 kohtaa täysin 
kunnioittaen – käytetään mahdollisuutta 
uudelleenkohdentaa otsakkeen 1a 
monivuotisten ohjelmien varoja, jos näitä 
ohjelmia varten ei ole sidottu riittävästi 
määrärahoja. Takuurahaston rahoitusta 
tarkistetaan sekä 
maksusitoumusmäärärahojen että 
maksumäärärahojen osalta siinä 
yhteydessä, kun vuosia 2014–2020 
koskevan monivuotisen rahoituskehyksen 
väliarviointi/tarkistus käynnistyy 
viimeistään vuoden 2016 lopussa vuosia 
2014–2020 koskevan monivuotisen 
rahoituskehyksen vahvistamisesta 
2 päivänä joulukuuta 2013 annetussa 
neuvoston asetuksessa (EU, Euratom) 
1311/2013 olevassa 2 artiklassa säädetyllä 
tavalla.

Or. en

Perustelu

The EU Budget Guarantee Fund (GF) of EUR 8bn shall not to be confused with the legal 
/financial Guarantee provided by the EU to the EIB (EUR 16 BN). The establishment of the 
EU Budget Guarantee Fund (GF) does not constitute a legal a pre-condition for the entry into 
force and the running of EFSI. Your rapporteur does not challenge the EU Guarantee to the 
EIB. As stated by the EC itself, the availability of the EU Guarantee (article 4 + article 5 (1)) 
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to the EIB is ensured legally and financially speaking as soon as the EFSI Regulation enters 
into force and as soon as the EFSI agreement is signed between the EIB and the EC. The 
rapporteur wishes therefore that the funding of the EU budget guarantee fund is decided by 
the budget authority in the framework of the annual budget procedure.

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

Tarkistus 39

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. Jäsenvaltioiden on tuotettava, 
päivitettävä ja jaettava säännöllisesti ja 
jäsennellysti tietoa nykyisistä ja tulevista 
investointihankkeista alueellaan siten, että 
alueellisen ja paikallisen tason kumppanit 
otetaan mukaan asetuksessa (EU) N:o 
1303/2013 olevan 5 artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Asetuksella (EU) N:o 1303/2013 on otettu käyttöön kumppanuusperiaate hyvin arvokkaalla, 
toimivalla ja osallistavalla tavalla. Siinä esitellään paikallisia ja alueellisia kumppaneita, 
jotka voivat tarjota paikallista ja alakohtaista asiantuntemusta, joka on ratkaisevan tärkeää
hankkeiden onnistumisen ja yleisen hyväksynnän kannalta. Siksi nämä kumppanit olisi 
otettava mukaan tukikelpoisten hankkeiden valintaan, kokoamiseen ja esittelemiseen.

Tarkistus 40

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; siihen sisältyvät 
vaikutus tulevaisuuteen suuntautuneiden, 
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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

Perustelu

ESIR-rahastosta olisi edistettävä ja tuettava hankkeita, jotka ovat olennaisia siirtymiselle 
kohti kestävää ja vähemmän hiili-intensiivistä unionia. Kun ESIR-rahaston lisäarvoa ja 
vaikuttavuutta arvioidaan, edistymistä tässä siirtymisessä kohti kestävää ja vähemmän hiili-
intensiivistä unionia on arvioitava mittaamalla investointien vaikutuksia artiklassa 
mainittuihin parametreihin.

Tarkistus 41

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

Perustelu

Jotta voidaan saavuttaa unionin energia- ja ilmastotavoitteet vuosille 2020, 2030 ja 2050, 
oikeat päätökset ja investoinnit on tehtävä nyt. ESIR-rahasto on erinomainen väline, jolla 
voidaan edistää ja tukea tällaisia hankkeita, jotka ovat olennaisia siirtymiselle kohti kestävää 
ja vähemmän hiili-intensiivistä unionia. Jos tuetaan hankkeita, joilla lukkiudutaan 
teknologioihin, tuotantoprosesseihin tai infrastruktuureihin, joille ei ole sijaa kestävässä ja 
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vähemmän hiili-intensiivisessä unionissa, toimitaan kontraproduktiivisesti ja luodaan 
menetettyjä kustannuksia ja taantuvia hankkeita sekä haaskataan EU:n varoja.

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
18 artikla
Asetus (EU) N:o 1316/2013
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Liittyy 8 artiklaa koskevaan tarkistukseen. Takuurahaston rahoituksesta ei tarvitse päättää 
ESIR-asetuksen hyväksymisen ajankohtana. Se voidaan jättää vuotuiseen 
talousarviomenettelyyn. 

Horisontti 2020 vaikuttaa jo merkittävästi T&K- ja innovaatioinvestointeihin, ja sillä on suuri 
vipuvaikutus. Se on hyväksytty pitkässä lainsäädäntöprosessissa, jossa huolellisesti 
määritellään prioriteettialueet, eri välineet ja vastaanottajat herkässä tasapainossa.

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
19 artikla
Asetus (EU) N:o 1316/2013
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Liittyy 8 artiklaa koskevaan tarkistukseen. Takuurahaston rahoituksesta ei tarvitse päättää 
ESIR-asetuksen hyväksymisen ajankohtana. Se voidaan jättää vuotuiseen 
talousarviomenettelyyn. 
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Horisontti 2020 vaikuttaa jo merkittävästi energia-, televiestintä ja 
liikenneinfrastruktuureihin, ja sillä on suuri vipuvaikutus. Se on hyväksytty pitkässä 
lainsäädäntöprosessissa, jossa huolellisesti määritellään yhteisen edun mukaiset hankkeet ja 
erilaiset käytettävät välineet.

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
Liite I
Asetus (EU) N:o 1291/2014
Liite II

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Liittyy 8 artiklaa koskevaan tarkistukseen. Takuurahaston rahoituksesta ei tarvitse päättää 
ESIR-asetuksen hyväksymisen ajankohtana. Se voidaan jättää vuotuiseen 
talousarviomenettelyyn. 

Horisontti 2020 vaikuttaa jo merkittävästi T&K- ja innovaatioinvestointeihin, ja sillä on suuri 
vipuvaikutus. Se on hyväksytty pitkässä lainsäädäntöprosessissa, jossa huolellisesti 
määritellään prioriteettialueet, eri välineet ja vastaanottajat herkässä tasapainossa.


