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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

50. panee merkille, että koska komissio 

ja EIP ovat tietoisia ESIR-rahaston ja EU:n 

talousarvion rahoitusvälineiden 

päällekkäisyyksistä ja niiden välisestä 

kilpailusta, on hyväksytty suuntaviivoja, 

joissa suositellaan ESIR-rahaston ja ERI-

rahastojen rahoituksen yhdistelmää; 

korostaa, että minkäänlainen ESIR- ja ERI-

rahastojen rahoituksen yhdistäminen ei saa 

millään tavalla haitata ERI-rahastosta 

myönnettävien avustusten määrää tai 

kohdetta; huomauttaa kuitenkin, että 

tukikelpoisuuskriteereissä, säännöksissä, 

raportointia koskevassa aikataulussa ja 

valtiontukisääntöjen soveltamisessa on 

edelleen eroja, jotka haittaavat yhdistettyä 

käyttöä; on tyytyväinen siihen, että 

komissio on alkanut puuttua näihin 

ehdotuksessaan varainhoitoasetuksen 

tarkistamiseksi, ja toivoo, että tämä 

tarkistaminen tehdään ajoissa, jotta voidaan 

yksinkertaistaa rahoituksen yhdistämistä 

sekä välttää kilpailua ja päällekkäisyyksiä; 

katsoo, että lisätoimia tarvitaan ja että 

investointiohjelman toinen ja kolmas pilari 

ovat tässä avainasemassa; 

50. panee merkille, että koska komissio 

ja EIP ovat tietoisia ESIR-rahaston ja EU:n 

talousarvion rahoitusvälineiden 

päällekkäisyyksistä ja niiden välisestä 

kilpailusta, on hyväksytty suuntaviivoja, 

joissa suositellaan ESIR-rahaston ja ERI-

rahastojen rahoituksen yhdistelmää; 

korostaa, että minkäälainen ESIR- ja ERI-

rahastojen rahoituksen yhdistäminen ei saa 

millään tavalla haitata ERI-rahastosta 

myönnettävien avustusten määrää tai 

kohdetta; huomauttaa kuitenkin, että 

tukikelpoisuuskriteereissä, säännöksissä, 

raportointia koskevassa aikataulussa ja 

valtiontukisääntöjen soveltamisessa on 

edelleen eroja, jotka haittaavat yhdistettyä 

käyttöä; on tyytyväinen siihen, että 

komissio on alkanut puuttua näihin 

ehdotuksessaan varainhoitoasetuksen 

tarkistamiseksi, ja toivoo, että tämä 

tarkistaminen tehdään ajoissa, jotta voidaan 

yksinkertaistaa rahoituksen yhdistämistä 

sekä välttää kilpailua ja päällekkäisyyksiä; 

katsoo, että lisätoimia tarvitaan ja että 

investointiohjelman toinen ja kolmas pilari 

ovat tässä avainasemassa; on huolestunut 

komission ehdotuksesta, jossa 

edellytetään, että suuririskisin osuus 

investoinnista katetaan ESIR-rahaston 

sijaan ERI-rahastoista, kun 

rahoitusvälineet yhdistetään; katsoo, että 

tämä johtaa oikeudelliseen 
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epävarmuuteen ERI-rahastojen käytössä 

ja on vastoin ESIR-rahaston alkuperäistä 

tarkoitusta tarjota EU:n investoinneille 

uutta riskinkantokykyä; 

Or. en 

 

 


