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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

10.1.2019 A8-0482/3 

Tarkistus  3 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

InvestEU-ohjelman perustaminen 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (13 a) InvestEU-ohjelman olisi 

voimaannutettava kansalaisia ja 

yhteisöjä, jotka haluavat investoida 

kestävämpään, hiilivapaaseen 

yhteiskuntaan, energiakäänne mukaan 

lukien. [Uusiutuvista energialähteistä 

annetussa tarkistetussa direktiivissä] ja 

[tarkistetussa sähködirektiivissä] 

tunnustetaan nyt uusiutuvaa energiaa 

tuottavien energiayhteisöjen ja 

kansalaisten energiayhteisöjen sekä itse 

tuottamaansa uusiutuvaa energiaa 

käyttävien kuluttajien keskeinen rooli 

unionin energiakäänteessä ja annetaan 

niille tukea, joten InvestEU-ohjelman 

olisi helpotettava kyseisten toimijoiden 

osallistumista markkinoille. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

10.1.2019 A8-0482/4 

Tarkistus  4 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout, Monika Vana 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

InvestEU-ohjelman perustaminen 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 20 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(20) Jäsenvaltio-osio olisi 

suunniteltava siten, että yhteistyössä 

hallinnoituja varoja voidaan käyttää 

unionin myöntämän takuun 

rahoittamiseen. Tällä yhdistelmällä 

pyritään hyödyntämään unionin korkeaa 

luottoluokitusta kansallisten ja 

alueellisten investointien edistämiseen ja 

samalla varmistamaan ehdollisten 

velkojen johdonmukainen riskinhallinta 

toteuttamalla komission antama takuu 

välillisellä hallinnointitavalla. Unionin 

olisi taattava komission ja 

toteutuskumppaneiden jäsenvaltio-osiossa 

tekemissä takuusopimuksissa vahvistetut 

rahoitus- ja investointitoimet; takuu olisi 

rahoitettava yhteistyössä hallinnoiduista 

rahastoista soveltaen rahoitusastetta, 

jonka komissio määrittää toimien 

luonteen ja siitä johtuvien odotettavissa 

olevien tappioiden perusteella; jäsenvaltio 

vastaisi odotettavissa olevat tappiot 

ylittävistä tappioista myöntämällä back-to-

back-takauksen unionille. Tällaisista 

järjestelyistä olisi sovittava 

rahoitusosuussopimuksessa, joka tehdään 

kunkin vapaaehtoisesti tämän 

vaihtoehdon valinneen jäsenvaltion 

kanssa. Rahoitusosuussopimuksen olisi 

katettava kyseisessä jäsenvaltiossa 

täytäntöön pantava takuusopimus tai 

takuusopimukset. Rahoitusasteen 

Poistetaan. 
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tapauskohtainen määrittäminen edellyttää 

poikkeamista asetuksen (EU, Euratom) 

XXXX19, jäljempänä ’varainhoitoasetus’, 

[211 artiklan 1 kohdasta]. Tämä 

toteutusmalli merkitsee myös, että samaa 

sääntökokonaisuutta sovelletaan sekä 

talousarviotakuisiin, joiden tukena on 

keskitetysti hallinnoituja varoja, että 

talousarviotakuisiin, joiden tukena on 

yhteistyössä hallinnoituja varoja, mikä 

helpottaa niiden yhdistämistä. 

_________________  

19   

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

10.1.2019 A8-0482/5 

Tarkistus  5 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

InvestEU-ohjelman perustaminen 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 35 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(35) InvestEU-neuvontakeskuksen olisi 

tuettava vahvan investointihankejatkumon 

kehittämistä jokaiselle politiikka-ikkunalle. 

Lisäksi InvestEU-ohjelmassa tulisi olla 

monialainen osio, jotta keskitetysti 

hallinnoitujen unionin ohjelmien käyttöön 

voidaan osoittaa keskitetty asiointipiste ja 

monialainen hankekehitystuki. 

(35) InvestEU-neuvontakeskuksen olisi 

tuettava vahvan investointihankejatkumon 

kehittämistä jokaiselle politiikka-ikkunalle 

ja huolehdittava maantieteellisen 

monipuolistamisen tehokkaasta 

toteuttamisesta unionin taloudelliseen, 

sosiaaliseen ja alueelliseen 

yhteenkuuluvuuteen liittyvän tavoitteen 

edistämiseksi ja alueellisten erojen 

vähentämiseksi. Neuvontakeskuksen olisi 

kiinnitettävä erityistä huomiota 

tarpeeseen yhdistää pienet hankkeet ja 

niputtaa ne suuremmiksi salkuiksi. 

Komission olisi allekirjoitettava 

sopimukset EIP-ryhmän ja muiden 

toteutuskumppaneiden kanssa niiden 

nimeämiseksi 

neuvontakeskuskumppaneiksi. Komission, 

EIP-ryhmän ja muiden 

toteutuskumppaneiden olisi tehtävä 

tiivistä yhteistyötä tuen tehokkuuden, 

synergiaetujen ja tosiasiallisen 

maantieteellisen kattavuuden 

varmistamiseksi kaikkialla unionissa 

ottaen huomioon paikallisten 

toteutuskumppaneiden asiantuntemuksen 

ja paikalliset valmiudet sekä olemassa 

olevat rakenteet, kuten Euroopan 

investointineuvontakeskus. Lisäksi 

InvestEU-ohjelmassa tulisi olla 

monialainen osio, jotta keskitetysti 

hallinnoitujen unionin ohjelmien käyttöön 
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voidaan osoittaa keskitetty asiointipiste ja 

monialainen hankekehitystuki. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

10.1.2019 A8-0482/6 

Tarkistus  6 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

InvestEU-ohjelman perustaminen 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 3 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

3. Jäljempänä V ja VI luvussa 

säädettyjen toimenpiteiden toteuttamiseen 

varatut rahoituspuitteet ovat 

525 000 000 euroa (käypinä hintoina). 

3. Jäljempänä V ja VI luvussa 

säädettyjen toimenpiteiden toteuttamiseen 

varatut rahoituspuitteet ovat 

725 000 000 euroa (käypinä hintoina). 

Or. en 

Perustelu 

Kokemuksen perusteella neuvontakeskukset olivat ESIR I:ssä ja II:ssa keskeisiä toimijoita, 

jotka antoivat investointihankkeille kestävyysneuvontaa ja edistivät pienten hankkeiden 

yhdistämistä suuremmiksi ja kunnianhimoisimmiksi hankkeiksi. Siksi ehdotetaan 

neuvontakeskusten (V luku) talousarvion kasvattamista. 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

10.1.2019 A8-0482/7 

Tarkistus  7 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

InvestEU-ohjelman perustaminen 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 5 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

5. Toteutuskumppaneiden on 

pidettävä tavoitteena, että vähintään 

50 prosenttia kestävän infrastruktuurin 

politiikkaikkunaan kuuluvista 

investoinneista edistää unionin ilmasto- ja 

ympäristötavoitteiden saavuttamista. 

5. Toteutuskumppaneiden on 

pidettävä tavoitteena, että 

a) vähintään 80 prosenttia kestävän 

infrastruktuurin politiikkaikkunaan 

kuuluvista investoinneista edistää 

merkittävästi unionin ilmasto- ja 

ympäristötavoitteiden saavuttamista 

Pariisin sopimuksen mukaisesti; 

b) liikenteen alalla vähintään 

10 prosenttia kestävän infrastruktuurin 

politiikkaikkunaan kuuluvista 

investoinneista edistää sen unionin 

tavoitteen saavuttamista, että kuolemaan 

johtavat onnettomuudet ja vakavat 

loukkaantumiset loppuvat tieliikenteessä 

vuoteen 2050 mennessä, sekä rautatie- ja 

maantiesiltojen ja -tunnelien 

kunnostamista niiden turvallisuuden 

varmistamiseksi; 

c) vähintään 35 prosenttia tutkimuksen, 

innovoinnin ja digitalisaation 

politiikkaikkunaan kuuluvista 

investoinneista edistää Euroopan 

horisontti -ohjelman tavoitteita; 

d) merkittävä osuus pk-yrityksille ja 

pienille midcap-yrityksille tarjotusta pk-

yritysten politiikkaikkunaan kuuluvasta 

takauksesta myönnetään innovatiivisten 

pk-yritysten tukemiseen. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

10.1.2019 A8-0482/8 

Tarkistus  8 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

InvestEU-ohjelman perustaminen 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

 

Ehdotus asetukseksi 

7 a artikla (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 7 a artikla 

 Täydentävyys 

 Tätä asetusta sovellettaessa 

’täydentävyydellä’ tarkoitetaan InvestEU-

rahaston tukea toimille, joilla puututaan 

unionin laajuisiin ja/tai 

jäsenvaltiokohtaisiin markkinoiden 

toimintapuutteisiin tai optimaalista 

heikompiin investointitilanteisiin, kuten 

investointien pitkäaikainen tuotto tai 

suuremman riskin rahoitustarpeet 

hankkeissa, jotka tarjoavat ympäristöön ja 

yhteiskuntaan liittyviä pitkän aikavälin 

hyötyjä, ja joita toteutuskumppanit eivät 

ilman InvestEU-rahaston tukea olisi 

voineet toteuttaa unionin takuun 

käyttöaikana tai samassa laajuudessa. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

10.1.2019 A8-0482/9 

Tarkistus  9 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout, Monika Vana 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

InvestEU-ohjelman perustaminen 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – otsikko 

 
Komission teksti Tarkistus 

[...] Poistetaan. 

Or. en 

Perustelu 

Tarkistuksen esittäjät vastustavat varojen siirtämistä koheesiopolitiikasta InvestEU-

ohjelmaan. 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

10.1.2019 A8-0482/10 

Tarkistus  10 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

InvestEU-ohjelman perustaminen 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

 

Ehdotus asetukseksi 

11 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 1 a. InvestEU-rahastosta ei tueta 

toimia, jotka liittyvät fossiilisten 

polttoaineiden tuotantoon, jalostukseen, 

jakeluun, varastointiin tai polttamiseen tai 

hiilidioksidin siirtoinfrastruktuuriin. 

Or. en 

 


