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Rahoitustuki Euroopan laajuisten liikenne- ja energiaverkkojen alalla 

 

Ehdotus asetukseksi (COM(2011)0659 – C7-0372/2011 – 2011/0301(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Tarkistus 1 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 3 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(3) Kymmenen seuraavan vuoden aikana 

tarvitaan ennen näkemättömän paljon 

investointeja Euroopan liikenne-, energia- 

sekä tieto- ja viestintäverkkoihin, jotta 

voitaisiin tukea Eurooppa 2020 

-lippulaivahankkeita ja kehittää älykkäitä, 

tasokkaampia ja täysin yhteenliitettyjä 

infrastruktuureja ja edistää näin 

sisämarkkinoiden toteuttamista. Euroopan 

laajuisen liikenneverkon (TEN-T) arvioidut 

investointitarpeet ovat noin 500 miljardia 

euroa. Euroopan kannalta merkittävien 

energiainfrastruktuurihankkeiden joukossa 

on noin 100 miljardin euron arvosta 

investointeja, jotka ovat vaarassa jäädä 

toteutumatta lupien saamiseen, sääntelyyn 

ja rahoitukseen liittyvien esteiden vuoksi. 

Energia-ala rahoittaa toiset 100 miljardia 

euroa itse. Euroopan digitaalistrategian 

tavoitteena on tuoda nopea internet 

kaikkien Euroopan kansalaisten ja yritysten 

saataville. Tavoitteen saavuttamisen 

(3) Kymmenen seuraavan vuoden aikana 

tarvitaan ennen näkemättömän paljon 

investointeja Euroopan liikenne-, energia- 

sekä tieto- ja viestintäverkkoihin, jotta 

voitaisiin tukea Eurooppa 2020 

-lippulaivahankkeita ja kehittää älykkäitä, 

tasokkaampia ja täysin yhteenliitettyjä 

infrastruktuureja ja edistää näin 

sisämarkkinoiden toteuttamista. Euroopan 

laajuisen liikenneverkon (TEN-T) arvioidut 

investointitarpeet ovat noin 500 miljardia 

euroa. Euroopan kannalta merkittävien 

energiainfrastruktuurihankkeiden joukossa 

on noin 100 miljardin euron arvosta 

investointeja, jotka ovat vaarassa jäädä 

toteutumatta lupien saamiseen, sääntelyyn 

ja rahoitukseen liittyvien esteiden vuoksi. 

Energia-ala rahoittaa toiset 100 miljardia 

euroa itse. Euroopan digitaalistrategian 

tavoitteena on tuoda nopea internet 

kaikkien Euroopan kansalaisten ja yritysten 

saataville. Tavoitteen saavuttamisen 



 

 

 PE491.963/ 2 

 FI 

edellyttämät investointitarpeet ovat 181–

273 miljardia euroa, josta yksityisen 

sektorin investointien odotetaan olevan 30–

100 miljardia euroa. 

edellyttämät investointitarpeet ovat 181–

273 miljardia euroa, josta yksityisen 

sektorin investointien odotetaan olevan 30–

100 miljardia euroa. Olisi kuitenkin 

varmistettava, että unionin rahoittamassa 

liikenneinfrastruktuurissa otetaan 

huomioon energiatehokkuustarpeet, 

melun vähentäminen sen lähteellä, 

biologinen monimuotoisuus ja 

ilmastonmuutokseen liittyvät haasteet. 

Tarkistus 2 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 5 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(5) Rahoitusvälineillä pystytään 

tehostamaan talousarviovarojen käyttöä ja 

pääsemään suureen 

kerrannaisvaikutukseen, kun yksityiseltä 

sektorilta saadaan houkuteltua varoja ja 

investointivolyymit kasvavat. Eurooppa 

2020 -hankejoukkolainoja koskevan 

aloitteen kerrannaisvaikutuksen odotetaan 

olevan 15–20. 

(5) Rahoitusvälineillä, jotka kuuluvat 

varainhoitoasetuksen
1
 piiriin, pystytään 

joissain tapauksissa tehostamaan 

talousarviovarojen käyttöä ja pääsemään 

suureen kerrannaisvaikutukseen, kun 

yksityiseltä sektorilta saadaan houkuteltua 

varoja erityisesti tilanteessa, jossa 

luotonsaanti on vaikeaa ja julkiseen 

talouteen kohdistuu rajoitteita. Komission 

olisi erityisesti varmistettava, että 

Eurooppa 2020 -hankejoukkolainoja 

koskevan aloitteen pilottivaihe tuottaa 

lisäarvoa kasvattamalla investointien 

määrää. Eurooppa 2020 

-hankejoukkolainoja koskevan aloitteen 

kerrannaisvaikutuksen odotetaan olevan 

15–20. 

 _________________ 

 
1
 Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 

1605/2002, annettu 25 päivänä kesäkuuta 

2002, Euroopan yhteisöjen yleiseen 

talousarvioon sovellettavasta 

varainhoitoasetuksesta (EYVL L 248, 

16.9.2002, s. 1). 
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Tarkistus 3 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (5 a) Kun otetaan huomioon 

investointitarpeiden suuruus ja Eurooppa 

2020 -strategiassa seuraavalle 

vuosikymmenelle määritellyt tavoitteet, 

komission olisi tehostettava unionin 

pyrkimyksiä kohti vipuvaikutusta ja 

lisärahoituksen houkuttelemista, jos 

Eurooppa 2020 -hankejoukkolainoja 

koskeva aloite osoittautuu 

menestyksekkääksi. 

Tarkistus 4 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 7 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(7) Eurooppa 2020 -hankejoukkolainoja 

koskevalla aloitteella on kaksi tavoitetta: 

ensinnäkin tarkoituksena on auttaa 

rahoittamaan Euroopan politiikan 

painopisteinä olevia hankkeita ja toiseksi 

edesauttaa yksityisen sektorin 

osallistumista infrastruktuurihankkeiden 

pidempiaikaiseen 

pääomamarkkinarahoitukseen. Aloitteessa 

ohjataan joitakin EU:n talousarviovaroja 

uudelleen kohti kasvua edistäviä aloja 

ottaen samalla huomioon unionin 

talousarviokuri sekä nykyisen 

monivuotisen rahoituskehyksen mukaiset 

enimmäismäärät. 

(7) Eurooppa 2020 -hankejoukkolainoja 

koskevan aloitteen pilottivaiheella on 

kaksi tavoitetta: ensinnäkin tarkoituksena 

on auttaa rahoittamaan Euroopan politiikan 

painopisteinä olevia hankkeita ja toiseksi 

edesauttaa yksityisen sektorin 

osallistumista infrastruktuurihankkeiden 

pidempiaikaiseen 

pääomamarkkinarahoitukseen etenkin 

tarjoamalla luottoriskiä vähentäviä 

järjestelyjä pääomamarkkinoilla toimivien 

sijoittajien houkuttamiseksi. Aloitteessa 

ohjataan joitakin EU:n talousarviovaroja 

uudelleen kohti kasvua edistäviä aloja, 

varsinkin liikenne-, energia- sekä 

televiestintäalan infrastruktuureihin, 

ottaen samalla huomioon unionin 

talousarviokuri sekä nykyisen 

monivuotisen rahoituskehyksen mukaiset 

enimmäismäärät. 
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Tarkistus 5 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 8 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(8) Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun 

rahoitusvälineellä tuetaan 

infrastruktuurihankkeita, joilla on 

samankaltaiset rahoitustarpeet mutta jotka 

tulevat useilta eri aloilta, ja näin 

saavutetaan markkinavaikutusten, 

hallinnollisen tehokkuuden ja resurssien 

käytön osalta suurempaa etua. Näin 

infrastruktuurialan sidosryhmät, kuten 

rahoittajat, viranomaiset, rakennusyhtiöt ja 

toimijat, saavat käyttöönsä yhtenäisen 

välineen. 

(8) Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun 

rahoitusvälineellä tuetaan 

infrastruktuurihankkeita, joilla on 

samankaltaiset rahoitustarpeet mutta jotka 

tulevat useilta eri aloilta, ja näin 

saavutetaan markkinavaikutusten, 

hallinnollisen tehokkuuden ja resurssien 

käytön osalta suurempaa etua liikenne-, 

energia- sekä tieto- ja viestintätekniikan 

alojen mahdollisten synergiavaikutusten 

ansiosta. Näin infrastruktuurialan 

sidosryhmät, kuten rahoittajat, 

viranomaiset, rakennusyhtiöt ja toimijat, 

saavat käyttöönsä yhtenäisen välineen. 

Tarkistus 6 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 9 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(9) Eurooppa 2020 -hankejoukkolainoja 

koskevassa aloitteessa joukkovelkalainojen 

liikkeeseenlaskijoina olisivat hankkeita 

toteuttavat yritykset, ja unionin 

talousarviota käytettäisiin yhdessä 

rahoituskumppanin myöntämän 

rahoituksen kanssa vähentämään 

joukkolainojen luottoriskiä, jotta saataisiin 

houkuteltua vieraan pääoman markkinoilla 

toimivia sijoittajia, kuten eläkerahastoja ja 

vakuutusyhtiöitä. 

(9) Eurooppa 2020 -hankejoukkolainoja 

koskevassa aloitteessa joukkovelkalainojen 

liikkeeseenlaskijoina olisivat hankkeita 

toteuttavat yritykset, ja unionin 

talousarviota käytettäisiin yhdessä 

rahoituskumppanin myöntämän 

rahoituksen kanssa vähentämään 

joukkolainojen luottoriskiä, jotta saataisiin 

houkuteltua vieraan pääoman markkinoilla 

toimivia sijoittajia, kuten eläkerahastoja, 

vakuutusyhtiöitä ja muita asianosaisia. 

Tarkistus 7 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 10 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(10) Unionin tuella olisi vähennettävä 

hankejoukkolainoihin liittyvää luontaista 

(10) Tähän asetukseen perustuvalla 

unionin tuella olisi vähennettävä 
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riskiä siinä määrin, että 

pääomamarkkinoiden toimijat ovat 

halukkaita sijoittamaan suuremmassa 

määrin infrastruktuurihankkeiden 

joukkolainoihin kuin olisi mahdollista 

ilman unionin tukea. 

hankejoukkolainoihin liittyvää luontaista 

riskiä siinä määrin, että 

pääomamarkkinoiden toimijat ovat 

halukkaita sijoittamaan suuremmassa 

määrin infrastruktuurihankkeiden 

joukkolainoihin kuin olisi mahdollista 

ilman unionin tukea. 

Tarkistus 8 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 11 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(11) Talouden elpymistä Euroopassa ei 

saisi vaarantaa se, että liikenneruuhkat 

pahenevat, energiayhteydet ovat 

puutteellisia ja laajakaistan yleistyminen 

hidastuu sen vuoksi, että 

infrastruktuurihankkeilla on vaikeuksia 

saada pitkäaikaista yksityistä tai julkista 

rahoitusta. 

(11) Talouden elpymistä Euroopassa ei 

saisi vaarantaa se, että liikenteen 

toimivuus huononee, energiayhteydet ovat 

puutteellisia, energiajärjestelmät 

vanhentuneita ja energiahuolto 

riittämätöntä, laajakaistan yleistyminen 

hidastuu ja televiestintäpalvelut eivät toimi 

sen vuoksi, että infrastruktuurihankkeilla 

on vaikeuksia saada pitkäaikaista yksityistä 

tai julkista rahoitusta. 

Tarkistus 9 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 12 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(12) Infrastruktuuri-investointeja 

koskevien ohjelmien uudelleenarviointi 

jäsenvaltioissa finanssipoliittisten 

säästötoimien ja rakenneuudistusten vuoksi 

ei vaikuta suotuisasti siihen, että 

infrastruktuuri-investointien tahtia olisi 

kiihdytettävä. Lisäksi 

infrastruktuurihankkeiden pitkäaikainen 

pankkirahoitus on edelleen riittämätöntä ja 

kallista, minkä vuoksi tarvittaisiin 

vaihtoehtoisia ja kilpailukykyisiä vieraan 

pääoman ehtoisen rahoituksen lähteitä. 

(12) Infrastruktuuri-investointeja 

koskevien ohjelmien uudelleenarviointi 

jäsenvaltioissa finanssipoliittisten 

säästötoimien ja rakenneuudistusten vuoksi 

ei vaikuta suotuisasti infrastruktuuri-

investointien tahdin kiihdyttämiseen, mikä 

olisi välttämätöntä Eurooppa 2020 

-strategian toimintapoliittisten 

tavoitteiden saavuttamiseksi ja erityisesti 

siirtymiseksi resurssitehokkaaseen, 

vähähiiliseen talouteen kestävän 

kehityksen takaamiseksi 

resurssitehokkuutta koskevan Eurooppa 

2020 -strategian lippulaivahankkeen 

mukaisesti. Lisäksi 

infrastruktuurihankkeiden pitkäaikainen 

pankkirahoitus on edelleen riittämätöntä ja 
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kallista, minkä vuoksi tarvittaisiin 

vaihtoehtoisia ja kilpailukykyisiä vieraan 

pääoman ehtoisen rahoituksen lähteitä. 

Tarkistus 10 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 14 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(14) Sen vuoksi ehdotetaan, että 

käynnistettäisiin Eurooppa 2020 

-hankejoukkolainoja koskevan aloitteen 

pilottivaihe nykyisen rahoituskehyksen 

aikana, jotta voitaisiin yleisemmin kehittää 

rahoituksen saantia vieraan pääoman 

markkinoilta infrastruktuurialalla ja 

lisätä liikennehankkeiden käytettävissä 

nykyisin olevien rahoitusvälineiden 

määrää. 

(14) Sen vuoksi ehdotetaan, että 

käynnistettäisiin Eurooppa 2020 

-hankejoukkolainoja koskevan aloitteen 

pilottivaihe nykyisen rahoituskehyksen 

aikana, jotta voidaan todeta, missä määrin 

tällaiset riskien jakamiseen tarkoitetut 

rahoitusvälineet tuottavat lisähyötyä 

infrastruktuurirahoituksen alalla. 

Tarkistus 11 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 15 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(15) Jotta Eurooppa 2020 

-hankejoukkolainoja koskevan aloitteen 

pilottivaihe voitaisiin käynnistää, päätöstä 

N:o 1639/2006/EY ja asetusta (EY) N:o 

680/2007 olisi muutettava. Pilottivaiheen 

tavoitteena on tukea 

infrastruktuurihankkeita, joilla on 

kaupallista potentiaalia, liikenteen, 

energian sekä tieto- ja viestintätekniikan 

aloilla. Vuoden 2013 jälkeen aloitetta 

voidaan laajentaa muillekin aloille. 

(15) Jotta Eurooppa 2020 

-hankejoukkolainoja koskevan aloitteen 

pilottivaihe voitaisiin käynnistää, päätöstä 

N:o 1639/2006/EY ja asetusta (EY) N:o 

680/2007 olisi muutettava. Pilottivaiheen 

tavoitteena on tukea liikenteen, energian 

sekä tieto- ja viestintätekniikan alojen 

infrastruktuurihankkeita, jotka tuottavat 

selkeää eurooppalaista lisäarvoa ja joilla 

on kaupallista potentiaalia mutta jotka 

eivät tästä potentiaalistaan huolimatta saa 

riittävästi rahoitusta markkinoilta. 

Tarkistus 12 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 16 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(16) Kun otetaan huomioon EIP:n (16) Kun otetaan huomioon EIP:n 
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pitkäaikainen kokemus, toiminta 

infrastruktuurihankkeiden keskeisenä 

rahoittajana ja luonne perussopimuksella 

luotuna EU:n rahoituselimenä, komission 

olisi saatava EIP mukaan tämän 

pilottivaiheen toteuttamiseen. Yhteistyötä, 

myös riskinjakoa ja EIP:lle maksettavaa 

palkkiota, koskevat erityisehdot olisi 

vahvistettava komission ja EIP:n välisessä 

sopimuksessa. 

pitkäaikainen kokemus, toiminta 

infrastruktuurihankkeiden keskeisenä 

rahoittajana ja luonne perussopimuksella 

luotuna EU:n rahoituselimenä, komission 

olisi saatava EIP mukaan tämän 

pilottivaiheen toteuttamiseen. Yhteistyötä, 

myös riskinjakoa ja EIP:lle maksettavaa 

palkkiota, koskevat erityisehdot on 

vahvistettava komission ja EIP:n välisessä 

sopimuksessa. 

Tarkistus 13 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 17 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(17) Eurooppa 2020 -hankejoukkolainoja 

koskevan aloitteen pilottivaihe olisi 

käynnistettävä ehdotetun Verkkojen 

Eurooppa -välineen valmistelemiseksi. 

Pilottivaiheella tasoitetaan tietä riskien 

jakamiseen tarkoitetulle Verkkojen 

Eurooppa -välineen rahoitusvälineelle. 

(17) Eurooppa 2020 -hankejoukkolainoja 

koskevan aloitteen pilottivaihe ei estä 

päätöksen tekemistä vuoden 2013 

jälkeiseen sovellettavasta unionin 

monivuotisesta rahoituskehyksestä, ja se 

olisi käynnistettävä viimeistään 

31 päivänä heinäkuuta 2012 ehdotetun 

Verkkojen Eurooppa -välineen 

valmistelemiseksi. Jos pilottivaihe 

osoittautuu onnistuneeksi ja kun siitä on 

tehty asianmukaiset analyysit ja 

riippumattomat arvioinnit, sillä tasoitetaan 

tietä riskien jakamiseen tarkoitetulle 

Verkkojen Eurooppa -välineen 

rahoitusvälineelle. 

Tarkistus 14 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 20 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(20) EIP:n olisi pyydettävä 

talousarviovaroja siltä perustalta, millaisia 

sen soveltuvina ja todennäköisesti 

toteutuvina pitämiä hankkeita on vireillä. 

Tällaiset pyynnöt olisi tehtävä ennen 

31 päivää joulukuuta 2013. Koska suuret 

infrastruktuurihankkeet ovat 

monimutkaisia, varsinainen hyväksyminen 

saattaa tapahtua myöhemmin mutta 

(20) EIP:n olisi pyydettävä 

talousarviovaroja siltä perustalta, millaisia 

sen ja komission soveltuvina, unionin 

pitkän aikavälin toimintapoliittisten 

tavoitteiden mukaisina ja todennäköisesti 

toteutuvina pitämiä hankkeita on vireillä. 

Tällaiset pyynnöt olisi tehtävä ennen 

31 päivää joulukuuta 2013. Koska suuret 

infrastruktuurihankkeet ovat 
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kuitenkin viimeistään 31 päivänä 

joulukuuta 2014. 

monimutkaisia, varsinainen hyväksyminen 

saattaa tapahtua myöhemmin mutta 

kuitenkin viimeistään 31 päivänä 

joulukuuta 2014. 

Tarkistus 15 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 20 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (20 a) On suotavaa, että komissio tekee 

riippumattoman perusteellinen arvioinnin 

hankejoukkolainojen riskinjakovälineen 

pilottivaiheesta. Arvioinnin lisäksi on 

tarvittaessa tehtävä 

lainsäädäntöehdotuksia innovatiivisista 

rahoitusvälineistä vuosien 2014–2020 

monivuotisen rahoituskehyksen 

yhteydessä. 

Tarkistus 16 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 20 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (20 b) Eurooppa-neuvosto asetti 

päätelmissään 1–2 päivänä 

maaliskuuta 2012 Eurooppa 2020 

-hankejoukkolainoja koskevan aloitteen 

pilottivaihetta koskevaan sopimukseen 

pääsemisen määräajaksi kesäkuun 2012, 

ja komission olisi aloitettava 

pilottivaiheen toteutus viipymättä. 

Tarkistus 17 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – -1 kohta (uusi) 

Päätös N:o 1639/2006/EY 

8 artikla – 5 a ja 5 b kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 -1) Lisätään 8 artiklaan kohdat 

seuraavasti: 
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 "5 a. Jäljempänä olevan 31 artiklan 2 a–

2 d b kohdassa tarkoitetun 

hankejoukkolainojen riskinjakovälineen 

pilottivaiheesta tehdään täysimittainen 

riippumaton arviointi, jossa tarkastellaan 

muun muassa sen tuottamaa lisäarvoa, 

mukaan lukien vaikutus hankkeen 

taloudelliseen elinkelpoisuuteen, 

täydentävyys suhteessa muihin unionin 

tai jäsenvaltioiden välineisiin ja 

mahdolliseen muuhun pitkän aikavälin 

velkarahoitukseen, sekä saavutettua 

kerrannaisvaikutusta. Siinä esitetään 

yleisiä huomioita markkinoiden 

kehityksestä, myös mahdollisten 

vääristymien syntymisestä tai 

korjaamisesta, ja arvioidaan asiaan 

liittyviä riskejä, hankeriski ja 

kumppaniriski mukaan lukien. Siinä 

pohditaan myös, olisiko investointien 

tuoton enimmäismäärä asianmukainen 

yksityisen sijoittajan rahoittaessa julkisia 

hankkeita, ja esitetään kustannusvertailu 

vaihtoehtoisten hankerahoitustapojen, 

kuten pankkilainojen ja oman pääoman, 

kanssa. 

 5 b. Komissio määrittää lisäksi kyseisen 

arvioinnin pohjalta toteutettavia 

jatkotoimenpiteitä, joilla parannetaan 

unionin varainkäytön tehokkuutta sekä 

lisätään investointeja ensisijaisiin 

hankkeisiin. Komissio tarkastelee muun 

muassa, kuinka 

hankejoukkolainavälineen 

houkuttelevuutta voidaan lisätä 

useammanlaisten pitkäaikaisten julkisen 

sektorin ja muiden sijoittajien kannalta." 

Tarkistus 18 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 2 kohta – a alakohta 

Päätös N:o 1639/2006/EY 

31 artikla – 2 kohta – 3 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Vaihtoehtoisesti unioni voi myöntää 

EIP:lle rahoitustukea EIP:n omista 

Vaihtoehtoisesti unioni voi vuosina 2012–

2013 toteutettavan pilottivaiheen aikana 
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varoistaan 2 a–2 d kohdassa tarkoitetun 

hankejoukkolainojen riskinjakovälineen 

kautta myöntämiä lainoja tai takauksia 

koskeviin varauksiin ja kohdennettaviin 

pääomiin.". 

myöntää EIP:lle rahoitustukea EIP:n 

omista varoistaan 2 a–2 d b kohdassa 

tarkoitetun hankejoukkolainojen 

riskinjakovälineen kautta myöntämiä 

lainoja tai takauksia koskeviin varauksiin 

ja kohdennettaviin pääomiin." 

Tarkistus 19 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 2 kohta – b alakohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) Lisätään 2 a–2 d kohta seuraavasti: b) Lisätään 2 a–2 d b kohta seuraavasti: 

Tarkistus 20 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 2 kohta – b alakohta 

Päätös N:o 1639/2006/EY 

31 artikla – 2 a kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

"2 a. Hankejoukkolainojen 

riskinjakovälineellä tarkoitetaan 

luottoriskin vähentämistä, joka täyttää 

seuraavat perusteet: 

"2 a. Hankejoukkolainojen 

riskinjakovälineellä tarkoitetaan komission 

ja EIP:n yhteistä välinettä, jolla 

vähennetään luottoriskiä ja joka täyttää 

seuraavat perusteet: 

a) sen muotona on laina tai takaus, jonka 

EIP myöntää tieto- ja viestintätekniikan ja 

laajakaistayhteyksien alan hankkeiden 

rahoitukselle; 

a) sen muotona on laina tai takaus, jonka 

EIP myöntää unionin talousarviosta 

maksettavan osuuden tuella tieto- ja 

viestintätekniikan ja laajakaistayhteyksien 

alan yhteistä eurooppalaista etua 

koskevien hankkeiden rahoitukselle ja jolla 

täydennetään rahoitusta jäsenvaltioilta tai 

yksityiseltä sektorilta sekä korjataan 

tilanteita, joissa investointien määrä on 

toivottua vähäisempi eikä hankkeille 

saada riittävästi rahoitusta markkinoilta; 

b) se kattaa hankkeen velanhoitoriskin ja 

pienentää joukkovelkakirjojen haltijoiden 

luottoriskiä; 

b) se kattaa hankkeen velanhoitoriskin ja 

pienentää joukkovelkakirjojen haltijoiden 

luottoriskiä; 

c) sitä käytetään vain hankkeisiin, joiden 

taloudellinen elinkelpoisuus perustuu 

tuloihin. 

c) sitä käytetään vain hankkeisiin, joiden 

taloudellinen elinkelpoisuus perustuu 

tuloihin. 
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Tarkistus 21 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 2 kohta – b alakohta 

Päätös N:o 1639/2006/EY 

31 artikla – 2 b kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2 b. Unionin rahoitusriski 

hankejoukkolainojen riskinjakovälineen 

osalta, hallinnolliset maksut ja muut 

tukikelpoiset kustannukset mukaan lukien, 

rajoittuu tiukasti unionin 

rahoitusosuuteen, joka osoitetaan 

hankejoukkolainojen 

riskinjakovälineeseen, eikä unionin 

yleiseen talousarvioon voi kohdistua muita 

vastuuvaateita. Muut riskit jäävät kaikkien 

toimien osalta EIP:n vastuulle. 

2 b. Unionin rahoitusriski 

hankejoukkolainojen riskinjakovälineen 

osalta, hallinnolliset maksut ja muut 

tukikelpoiset kustannukset mukaan lukien, 

ei missään tapauksessa saa ylittää unionin 

osuutta hankejoukkolainojen 

riskinjakovälineen rahoituksesta. Unionin 

yleiseen talousarvioon ei voi kohdistua 

muita vastuuvaateita. Muut riskit jäävät 

kaikkien toimien osalta aina EIP:n 

vastuulle. 

Tarkistus 22 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 2 kohta – b alakohta 

Päätös N:o 1639/2006/EY 

31 artikla – 2 c kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2 c. Hankejoukkolainojen 

riskinjakovälineen yksityiskohtaisemmat 

täytäntöönpanoehdot, myös sen seuranta ja 

valvonta, vahvistetaan komission ja EIP:n 

välisessä delegointisopimuksessa. 

2 c. Hankejoukkolainojen 

riskinjakovälineen yksityiskohtaisemmat 

täytäntöönpanoehdot, myös sen seuranta ja 

valvonta, vahvistetaan komission ja EIP:n 

välisessä delegointisopimuksessa. 

Komissio ilmoittaa sopimuksen keskeiset 

määräykset viipymättä Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle. 

 EIB suorittama riskinarviointi taataan 

EIP:n luottoriskien arvioinnin ja 

hallinnon suuntaviivojen mukaisesti ja 

EIP:n sosiaali-, ympäristö- ja 

ilmastoalalla soveltamat valintaperusteet 

otetaan asianmukaisesti huomioon. 

 Hankejoukkolainojen riskinjakovälineen 

keskeiset ehdot ja menettelyt vahvistetaan 

tämän päätöksen liitteessä. 
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Tarkistus 23 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 2 kohta – b alakohta 

Päätös N:o 1639/2006/EY 

31 artikla – 2 d a kohta (uusi) ja 2 d b kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 d a. Talousarviota koskevasta 

kurinalaisuudesta ja moitteettomasta 

varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 

2006 tehdyn Euroopan parlamentin, 

neuvoston ja komission välisen 

toimielinten sopimuksen 49 kohdassa 

asetettujen raportointivaatimusten lisäksi 

ja rajoittamatta muita sääntelyyn 

perustuvia raportointivaatimuksia, 

komissio esittää Euroopan parlamentille 

ja neuvostolle kertomuksen pilottivaiheen 

aikana joka kuudes kuukausi. 

Kertomukseen sisällytetään tietoja 

hankejoukkolainojen riskinjakovälineellä 

saavutetuista tuloksista sekä suosituksia 

sen tehokkuuden lisäämiseksi. 

 2 d b. Komissio esittää tämän päätöksen 

8 artiklan 5 a kohdassa tarkoitetun 

arvioinnin pohjalta aiheellisia muutoksia 

sääntelyyn, myös lainsäädäntöön, etenkin 

jos markkinoille pääsy ei vastaa odotuksia 

tai jos saataville tulee riittävästi 

vaihtoehtoisia pitkän aikavälin vieraan 

pääoman ehtoisen rahoituksen lähteitä." 

Tarkistus 24 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta 

Asetus (EY) N:o 680/2007 

2 artikla – 14 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

"14) 'hankejoukkolainojen 

riskinjakovälineellä' luottoriskin 

vähentämistä, joka suunnataan yhteisen 

edun mukaisiin hankkeisiin. 

Hankejoukkolainojen riskinjakoväline 

kattaa hankkeen velanhoitoriskin ja 

pienentää joukkovelkakirjojen haltijoiden 

"14) 'hankejoukkolainojen 

riskinjakovälineellä' komission ja EIP:n 

yhteistä välinettä, jolla vähennetään 

luottoriskiä yhteisen edun mukaisissa 

hankkeissa, tuotetaan eurooppalaista 

lisäarvoa, täydennetään rahoitusta 

jäsenvaltioilta tai yksityiseltä sektorilta 
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luottoriskiä. Sitä käytetään vain 

hankkeisiin, joiden taloudellinen 

elinkelpoisuus perustuu tuloihin; 

sekä korjataan tilanteita, joissa 

investointien määrä on toivottua 

vähäisempi eikä hankkeille saada 

riittävästi rahoitusta markkinoilta. 

Hankejoukkolainojen riskinjakoväline 

kattaa hankkeen velanhoitoriskin ja 

pienentää joukkovelkakirjojen haltijoiden 

luottoriskiä. Sitä käytetään vain 

hankkeisiin, joiden taloudellinen 

elinkelpoisuus perustuu tuloihin; 

Tarkistus 25 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta 

Asetus (EY) N:o 680/2007 

2 artikla – 15 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

15) 'luottoriskin vähentämisellä' EIP:n 

lainaa tai EIP:n vakuutta, jolla parannetaan 

hankelainan luottokelpoisuutta.". 

15) 'luottoriskin vähentämisellä' EIP:n 

lainaa tai EIP:n vakuutta, jota tuetaan 

unionin talousarviosta maksettavalla 

rahoitusosuudella ja jolla parannetaan 

hankelainan luottokelpoisuutta." 

Tarkistus 26 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 3 kohta – a alakohta 

Asetus (EY) N:o 680/2007 

6 artikla – 1 kohta – d alakohta – viimeinen virke 

 

Komission teksti Tarkistus 

Vuosina 2012 ja 2013 voidaan kohdentaa 

uudelleen enintään 200 miljoonaa euroa 

liikennealan hankejoukkolainojen 

riskinjakovälineeseen.". 

Vuosina 2012 ja 2013 voidaan kohdentaa 

uudelleen enintään 200 miljoonaa euroa 

liikennealan hankejoukkolainojen 

riskinjakovälineen pilottivaiheeseen.". 

Tarkistus 27 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 3 kohta – b alakohta 

Asetus (EY) N:o 680/2007 

6 artikla – 1 kohta – g alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

"g) EIP:lle myönnettävä rahoitustuki EIP:n "g) vuosina 2012 ja 2013 toteutettavan 
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omista varoistaan Euroopan laajuisten 

liikenne- ja energiaverkkojen alojen 

hankejoukkolainojen riskinjakovälineen 

kautta myöntämiä lainoja tai vakuuksia 

koskeviin varauksiin ja kohdennettaviin 

pääomiin. Unionin rahoitusriski 

riskinjakovälineen osalta, hallinnolliset 

maksut ja muut tukikelpoiset kustannukset 

mukaan lukien, rajoittuu tiukasti unionin 

rahoitusosuuteen, joka osoitetaan 

hankejoukkolainojen 

riskinjakovälineeseen, eikä unionin 

yleiseen talousarvioon voi kohdistua muita 

vastuuvaateita. Muut riskit jäävät kaikkien 

toimien osalta EIP:n vastuulle. 

Hankejoukkolainojen riskinjakovälineen 

yksityiskohtaisemmat 

täytäntöönpanoehdot, myös sen seuranta ja 

valvonta, vahvistetaan komission ja EIP:n 

välisessä delegointisopimuksessa. Vuosina 

2012 ja 2013 voidaan kohdentaa uudelleen 

enintään 210 miljoonaa euroa 

hankejoukkolainojen riskinjakovälineeseen 

noudattaen 15 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitettua menettelyä; tästä summasta 

enintään 200 miljoonaa euroa 

kohdennetaan uudelleen 

liikennehankkeisiin Euroopan laajuisten 

liikenneverkkojen (LGTT) 

budjettikohdasta ja enintään 10 miljoonaa 

euroa energiahankkeisiin Euroopan 

laajuisten energiaverkkojen 

budjettikohdasta. Hankejoukkolainojen 

riskinjakovälineessä voidaan käyttää 

uudelleen kaikki investointikaudella 

saadut mahdolliset tulot uusiin lainoihin ja 

vakuuksiin.". 

pilottivaiheen aikana EIP:lle myönnettävä 

rahoitustuki EIP:n omista varoistaan 

Euroopan laajuisten liikenne- ja 

energiaverkkojen hankejoukkolainojen 

riskinjakovälineen kautta myöntämiä 

lainoja tai vakuuksia koskeviin varauksiin 

ja kohdennettaviin pääomiin. Unionin 

rahoitusriski riskinjakovälineen osalta, 

hallinnolliset maksut ja muut tukikelpoiset 

kustannukset mukaan lukien, ei missään 

tapauksessa saa ylittää unionin osuutta 

hankejoukkolainojen riskinjakovälineen 

rahoituksesta eikä jatkua joukkolainojen 

eräännyttyä. Unionin yleiseen 

talousarvioon ei voi kohdistua muita 

vastuuvaateita. Muut riskit jäävät kaikkien 

toimien osalta aina EIP:n vastuulle. 

Hankejoukkolainojen riskinjakovälineen 

yksityiskohtaisemmat 

täytäntöönpanoehdot, myös sen seuranta ja 

valvonta, vahvistetaan komission ja EIP:n 

välisessä delegointisopimuksessa. 

Komissio ilmoittaa sopimuksen keskeiset 

määräykset viipymättä Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle. EIB 

suorittama riskinarviointi taataan EIP:n 

luottoriskien arvioinnin ja hallinnon 

suuntaviivojen mukaisesti ja EIP:n 

sosiaali-, ympäristö- ja ilmastoalalla 

soveltamat valintaperusteet otetaan 

asianmukaisesti huomioon. 

 Vuosina 2012 ja 2013 voidaan kohdentaa 

uudelleen enintään 210 miljoonaa euroa 

hankejoukkolainojen riskinjakovälineeseen 

noudattaen 15 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitettua menettelyä; tästä summasta 

enintään 200 miljoonaa euroa 

kohdennetaan uudelleen 

liikennehankkeisiin Euroopan laajuisten 

liikenneverkkojen (LGTT) 

budjettikohdasta ja enintään 10 miljoonaa 

euroa energiahankkeisiin Euroopan 

laajuisten energiaverkkojen 
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budjettikohdasta. Talousarviota 

koskevasta kurinalaisuudesta ja 

moitteettomasta varainhoidosta 

17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn 

Euroopan parlamentin, neuvoston ja 

komission välisen toimielinten 

sopimuksen 49 kohdassa asetettujen 

raportointivaatimusten lisäksi ja 

rajoittamatta muita sääntelyyn perustuvia 

raportointivaatimuksia, komissio esittää 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

kertomuksen pilottivaiheen aikana joka 

kuudes kuukausi. Kertomukseen 

sisällytetään tietoja hankejoukkolainojen 

riskinjakovälineellä saavutetuista 

tuloksista sekä suosituksia sen 

tehokkuuden lisäämiseksi. 

 Komissio esittää tämän asetuksen 

16 artiklan 2 a kohdassa tarkoitetun 

arvioinnin pohjalta aiheellisia muutoksia 

sääntelyyn, myös lainsäädäntöön, etenkin 

jos markkinoille pääsy ei vastaa odotuksia 

tai jos saataville tulee riittävästi 

vaihtoehtoisia pitkän aikavälin vieraan 

pääoman ehtoisen rahoituksen lähteitä. 

 Hankejoukkolainojen riskinjakovälineen 

sen edunsaajien maksamien palkkioiden 

muodossa ennen 31 päivää joulukuuta 

2013 tuottamat korko- ja muut tulot 

voidaan käyttää uudelleen uusiin lainoihin 

ja vakuuksiin. Jos hankejoukkolainojen 

riskinjakovälineen soveltamista ei jatketa 

seuraavan rahoituskehyksen 

voimassaoloaikana, jäljellä olevat varat 

palautetaan 1 päivän tammikuuta 2014 

jälkeen unionin yleisen talousarvion 

tulopuolelle." 

Tarkistus 28 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 3 a kohta (uusi) 

Asetus (EY) N:o 680/2007 

16 artikla – 2 a ja 2 b kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a) Lisätään 16 artiklaan kohdat 
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seuraavasti: 

 "2 a. Edellä 6 artiklan 1 kohdan 

g alakohdassa tarkoitetun 

hankejoukkolainojen riskinjakovälineen 

pilottivaiheesta tehdään täysimittainen 

riippumaton arviointi, jossa tarkastellaan 

muun muassa sen tuottamaa lisäarvoa, 

mukaan lukien vaikutus hankkeen 

taloudelliseen elinkelpoisuuteen, 

täydentävyys suhteessa muihin unionin 

tai jäsenvaltioiden välineisiin ja 

mahdolliseen muuhun pitkän aikavälin 

velkarahoitukseen, sekä saavutettua 

kerrannaisvaikutusta. Siinä esitetään 

yleisiä huomioita markkinoiden 

kehityksestä, myös mahdollisten 

vääristymien syntymisestä tai 

korjaamisesta, ja arvioidaan asiaan 

liittyviä riskejä, hankeriski ja 

kumppaniriski mukaan lukien. Siinä 

pohditaan myös, olisiko investointien 

tuoton enimmäismäärä asianmukainen 

yksityisen sijoittajan rahoittaessa julkisia 

hankkeita, ja esitetään kustannusvertailu 

vaihtoehtoisten hankerahoitustapojen, 

kuten pankkilainojen ja oman pääoman, 

kanssa. 

 2 b. Komissio määrittää lisäksi kyseisen 

arvioinnin pohjalta toteutettavia 

jatkotoimenpiteitä, joilla parannetaan 

unionin varainkäytön tehokkuutta sekä 

lisätään investointeja ensisijaisiin 

hankkeisiin. Komissio tarkastelee muun 

muassa, kuinka 

hankejoukkolainavälineen 

houkuttelevuutta voidaan lisätä 

useammanlaisten pitkäaikaisten julkisen 

sektorin ja muiden sijoittajien kannalta." 
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Tarkistus 29 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 3 b kohta (uusi) 

Asetus (EY) N:o 680/2007 

17 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 b) Lisätään 17 artiklan 1 kohtaan 

alakohta seuraavasti: 

 "Komissio antaa ennen 30 päivää 

kesäkuuta 2013 Euroopan parlamentille 

ja neuvostolle kertomuksen, joka sisältää 

luettelon valituista hankkeista, joille on 

tarkoitus antaa 6 artiklan 1 kohdan 

g alakohdassa tarkoitettua tukea ja jossa 

ilmoitetaan tuen määrä, rahoittavat 

laitokset ja asianomaiset sijoittajat. 

Komissio sisällyttää kertomukseen hyviä 

käytäntöjä koskevat ohjeet sekä luettelon 

sijoittajista, jotka mahdollisesti ovat 

kiinnostuneita innovatiivisista 

rahoitusvälineistä." 

Perustelu 

Hankejoukkolainoja koskevasta pilottivaiheesta tarvitaan tarkkoja tietoja, jotta voidaan todeta, 

mitä muutoksia Verkkojen Eurooppa -välineeseen on tehtävä. Komission olisi ilmoitettava 

parlamentille, mitkä sijoittajat osallistuvat ja miten valittuja hankkeita voidaan parantaa. 

 

 


