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9.1.2019 A8-0482/17 

Tarkistus  17 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Martina Michels, Paloma 

López Bermejo, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Martina 

Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

InvestEU-ohjelman perustaminen 

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

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 3 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(3) Jotta voidaan saattaa sisämarkkinat 

valmiiksi ja edistää kestävää kasvua ja 

työllisyyttä, unionissa on viime vuosina 

laadittu useita kunnianhimoisia strategioita, 

kuten pääomamarkkinaunioni, digitaalisten 

sisämarkkinoiden strategia, puhdasta 

energiaa kaikille eurooppalaisille -

säädöspaketti, unionin kiertotaloutta 

koskeva toimintasuunnitelma, 

vähäpäästöisen liikkuvuuden strategia ja 

puolustus- ja avaruusalan strategia 

Euroopalle. InvestEU-rahaston tulisi 

hyödyntää ja lisätä näiden toisiaan 

vahvistavien strategioiden välistä synergiaa 

tukemalla investointeja ja rahoituksen 

saantia. 

(3) Jotta voidaan saattaa sisämarkkinat 

valmiiksi ja edistää kestävää ja 

osallistavaa kasvua ja työllisyyttä, 

unionissa on viime vuosina laadittu useita 

kunnianhimoisia strategioita, kuten 

Eurooppa 2020 -strategia, 

pääomamarkkinaunioni, digitaalisten 

sisämarkkinoiden strategia, Euroopan 

unionin kulttuuria koskeva asialista, 

puhdasta energiaa kaikille eurooppalaisille 

-säädöspaketti, unionin kiertotaloutta 

koskeva toimintasuunnitelma, 

vähäpäästöisen liikkuvuuden strategia ja 

avaruusalan strategia Euroopalle sekä 

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari, 

mutta niiden tulokset alueellisen ja 

sosiaalisen eriarvoisuuden poistamisessa 

ovat vähäisiä. InvestEU-rahaston tulisi 

hyödyntää, parantaa ja lisätä näiden 

toisiaan vahvistavien strategioiden välistä 

synergiaa tukemalla investointeja ja 

rahoituksen saantia.  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/18 

Tarkistus  18 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Martina Michels, Paloma 

López Bermejo, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Martina 

Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

InvestEU-ohjelman perustaminen 

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

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 19 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(19) Kunkin politiikkaikkunan olisi 

koostuttava kahdesta osiosta, eli EU-

osiosta ja jäsenvaltio-osiosta. EU-osiolla 

olisi puututtava EU:n laajuisiin 

markkinoiden toimintapuutteisiin tai 

optimaalista heikompiin 

investointitilanteisiin oikeasuhteisella 

tavalla; tuetuilla toimilla olisi saatava 

aikaan selvä Euroopan tason lisäarvo. 

Jäsenvaltio-osion olisi annettava 

jäsenvaltioille mahdollisuus osoittaa osa 

yhteistyössä hallinnoitujen rahastojen 

varoista EU:n takuun rahoittamiseen, 

jotta EU:n takuuta voidaan käyttää 

yhteistyössä hallinnoidun rahaston 

tavoitteiden saavuttamiseksi rahoitus- ja 

investointitoimiin, joilla puututaan 

tiettyihin markkinoiden 

toimintapuutteisiin tai optimaalista 

heikompiin investointitilanteisiin niiden 

omalla alueella, mukaan lukien 

haavoittuvat ja syrjäiset alueet, kuten 

unionin syrjäisimmät alueet. InvestEU-

rahastosta joko EU- tai jäsenvaltio-osion 

kautta myönnetty tuki ei saisi olla 

päällekkäistä yksityisen rahoituksen 

kanssa tai syrjäyttää sitä taikka vääristää 

kilpailua sisämarkkinoilla. 

Poistetaan. 
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9.1.2019 A8-0482/19 

Tarkistus  19 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Martina Michels, Paloma 

López Bermejo, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Martina 

Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

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 

Poistetaan. 
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katettava kyseisessä jäsenvaltiossa 

täytäntöön pantava takuusopimus tai 

takuusopimukset. Rahoitusasteen 

tapauskohtainen määrittäminen edellyttää 

poikkeamista asetuksen (EU, Euratom) 

XXXX, 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. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/20 

Tarkistus  20 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Martina Michels, Paloma 

López Bermejo, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Martina 

Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

InvestEU-ohjelman perustaminen 

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

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 31 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(31) Jäsenvaltio-osioon kuuluva EU:n 

takuu olisi myönnettävä mille tahansa 

[varainhoitoasetuksen] [62 artiklan 1 

kohdan c alakohdan] mukaisesti 

tukikelpoiselle toteutuskumppanille, 

mukaan lukien kansalliset tai alueelliset 

kehityspankit tai -laitokset, EIP, 

Euroopan investointirahasto ja muut 

monenväliset kehityspankit. Jäsenvaltio-

osion toteutuskumppaneita valittaessa 

komission olisi otettava huomioon kunkin 

jäsenvaltion ehdotukset. 

[Varainhoitoasetuksen][154 artiklan] 

mukaan komission on tehtävä arvio 

toteutuskumppanin säännöistä ja 

menettelyistä sen varmistamiseksi, että ne 

tarjoavat unionin taloudellisille eduille 

komission tarjoamaa suojaa vastaavan 

suojan tason. 

Poistetaan. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/21 

Tarkistus  21 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, 

Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Matt 

Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

InvestEU-ohjelman perustaminen 

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

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

12) ’midcap-yrityksillä’ yhteisöjä, joissa 

on enintään 3 000 työntekijää ja jotka 

ovat muita kuin pk-yrityksiä tai pieniä 

midcap-yrityksiä; 

Poistetaan. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/22 

Tarkistus  22 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Martina Michels, Paloma 

López Bermejo, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Martina 

Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

InvestEU-ohjelman perustaminen 

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

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) jäsenvaltio-osion avulla puututaan 

yksittäisiin markkinoiden 

toimintapuutteisiin tai optimaalista 

heikompiin investointitilanteisiin yhdessä 

tai useammassa jäsenvaltiossa, jotta 

voidaan edistää osallistuvien, yhteistyössä 

hallinnoitavien rahastojen tavoitteita. 

Poistetaan. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/23 

Tarkistus  23 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Martina Michels, Paloma 

López Bermejo, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Martina 

Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

InvestEU-ohjelman perustaminen 

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

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

9 artikla Poistetaan. 

Jäsenvaltio-osioon sovellettavat 

säännökset 

 

1. Määrärahoilla, jotka jäsenvaltio 

osoittaa [yhteisiä säännöksiä koskevan] 

asetuksen [numero] [10 artiklan 1 

kohdan] nojalla tai [YMP-suunnitelmia 

koskevan] asetuksen [numero] [75 

artiklan 1 kohdan] nojalla, rahoitetaan se 

osa jäsenvaltio-osioon kuuluvasta EU:n 

takuusta, joka kattaa rahoitus- ja 

investointitoimet kyseisessä jäsenvaltiossa. 

 

2. Kyseisen jäsenvaltio-osioon 

kuuluvan EU:n takuun osan 

perustaminen edellyttää, että jäsenvaltion 

ja komission välillä tehdään 

rahoitusosuussopimus. 

 

Jäsenvaltio ja komissio tekevät 

rahoitusosuussopimuksen tai sitä 

koskevan muutoksen neljän kuukauden 

kuluessa siitä, kun komissio on tehnyt 

päätöksen kumppanuussopimuksen tai 

YMP-suunnitelman hyväksymisestä, tai 

samaan aikaan, kun komissio tekee 

päätöksen ohjelman tai YMP-

suunnitelman muuttamisesta. 

 

Kahden tai useamman jäsenvaltion on  
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mahdollista tehdä yhteinen 

rahoitusosuussopimus komission kanssa. 

Poiketen siitä, mitä 

[varainhoitoasetuksen] [211 artiklan 

1 kohdassa] säädetään, EU:n takuun 

rahoitusaste on jäsenvaltio-osiossa 

40 prosenttia ja sitä voidaan kussakin 

rahoitusosuussopimuksessa tarkistaa 

alas- tai ylöspäin, jotta voidaan ottaa 

huomioon käytettäviin rahoitustuotteisiin 

liittyvät riskit. 

 

3. Rahoitusosuussopimuksessa on 

oltava ainakin seuraavat asiat: 

 

a) jäsenvaltio-osioon kuuluvan EU:n 

takuun kyseistä jäsenvaltiota koskevan 

osan kokonaismäärä, sen rahoitusaste, 

yhteistyössä hallinnoitavista rahastoista 

osoitettavien rahoitusosuuksien määrä, 

vuotuisen rahoitussuunnitelman 

mukainen rahoituksen muodostusvaihe ja 

syntyvän ehdollisen velan määrä, joka on 

katettava kyseisen jäsenvaltion antamalla 

back-to-back-takauksella;  

 

b) strategia, joka sisältää 

rahoitustuotteet ja niiden 

vähimmäisvipuvaikutuksen, 

maantieteellisen kattavuuden, 

investointikauden ja, soveltuvin osin, 

lopullisten saajien ja 

kelpoisuusvaatimukset täyttävien 

rahoituksenvälittäjien ryhmät; 

 

c) yksi tai useampi 

toteutuskumppani, joka on ilmaissut 

kiinnostuksensa, ja komission velvollisuus 

ilmoittaa valittu toteutuskumppani tai 

valitut toteutuskumppanit jäsenvaltiolle; 

 

d) mahdollinen yhteistyössä 

hallinnoitavista rahastoista InvestEU-

neuvontakeskukselle osoitettava 

rahoitusosuus; 
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e) vuotuiset raportointivelvoitteet 

suhteessa jäsenvaltioon, mukaan lukien 

rahoitusosuussopimuksessa tarkoitettujen 

indikaattoreiden mukainen raportointi; 

 

f) määräykset, jotka koskevat 

korvausta jäsenvaltio-osioon kuuluvan 

EU:n takuun kyseisestä osasta; 

 

g) 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu 

mahdollinen yhdistäminen EU-osioon 

kuuluviin varoihin, mukaan lukien 

monikerroksinen rakenne, jolla riski 

voidaan kattaa paremmin. 

 

4. Komissio panee 

rahoitusosuussopimukset täytäntöön 

toteutuskumppaneiden kanssa 14 artiklan 

nojalla allekirjoitetuilla 

takuusopimuksilla.  

 

Jos yhdeksän kuukauden kuluessa 

rahoitusosuussopimuksen 

allekirjoittamisesta ei ole tehty 

takuusopimusta tai sitouduttu yhdellä tai 

useammalla takuusopimuksella 

rahoitusosuussopimuksen koko määrään, 

ensin mainitussa tapauksessa 

rahoitusosuussopimus irtisanotaan ja 

jälkimmäisessä tapauksessa sitä 

muutetaan tilannetta vastaavasti, ja 

rahoituksen käyttämätön määrä käytetään 

uudelleen [yhteisiä säännöksiä koskevan] 

asetuksen [numero] [10 artiklan 5 

kohdan] nojalla ja [YMP-suunnitelma-

]asetuksen [numero] [75 artiklan 5 

kohdan] nojalla. 

 

Jos takuusopimusta ei ole pantu 

asianmukaisesti täytäntöön [yhteisiä 

säännöksiä koskevan] asetuksen 

[numero] [10 artiklan 6 kohdassa] tai 

[YMP-suunnitelma-]asetuksen [numero] 

[75 artiklan 5 kohdassa] määritetyn ajan 

kuluessa, rahoitusosuussopimusta 

muutetaan ja rahoituksen käyttämätön 

määrä käytetään uudelleen [yhteisiä 

säännöksiä koskevan] asetuksen 
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[numero] [10 artiklan 6 kohdan] nojalla 

ja [YMP-suunnitelma-]asetuksen 

[numero] [75 artiklan 6 kohdan] nojalla. 

5. Seuraavia sääntöjä sovelletaan 

rahoitusosuussopimuksella perustettavan, 

jäsenvaltio-osioon kuuluvan EU:n takuun 

osan rahoittamiseen: 

 

a) tämän artiklan 3 kohdan a 

alakohdassa tarkoitetun 

muodostusvaiheen jälkeen mahdollinen 

vuotuinen varojen ylijäämä, joka 

lasketaan vertaamalla rahoitusasteen 

edellyttämää varojen määrää ja 

tosiasiallista varojen määrää toisiinsa, 

käytetään uudelleen [yhteisiä säännöksiä 

koskevan] asetuksen [10 artiklan 6 

kohdan] nojalla ja [YMP-suunnitelma-

]asetuksen [numero] [75 artiklan 6 

kohdan] nojalla; 

 

b) poiketen siitä, mitä 

[varainhoitoasetuksen] [213 artiklan 4 

kohdassa] säädetään, tämän artiklan 3 

kohdan a alakohdassa tarkoitetun 

muodostusvaiheen jälkeen rahoittaminen 

ei saa sinä aikana, jona jäsenvaltio-

osioon kuuluvan EU:n takuun kyseinen 

osa on saatavilla, aiheuttaa varojen 

vuotuista kasvua; 

 

c) komissio ilmoittaa jäsenvaltiolle 

välittömästi, jos jäsenvaltio-osioon 

kuuluvan EU:n takuun kyseisen osan 

rahoituksen taso alenee pienemmäksi 

kuin 20 prosenttia alkuperäisestä 

rahoituksesta sen seurauksena, että EU:n 

takuun kyseiseen osaan on turvauduttu; 

 

d) jos jäsenvaltio-osioon kuuluvan 

EU:n takuun kyseisen osan rahoituksen 

taso saavuttaa 10 prosenttia 

alkuperäisestä rahoituksesta, kyseisen 

jäsenvaltion on komission pyynnöstä 

kartutettava yhteistä vararahastoa 

enimmillään 5 prosenttia alkuperäisestä 

rahoituksesta. 
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Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/24 

Tarkistus  24 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, 

Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Matt 

Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

InvestEU-ohjelman perustaminen 

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

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 7 kohta  

 

Komission teksti Tarkistus 

7. Taloudellinen tuki yhteisöille, jotka 

työllistävät enintään 3 000 työntekijää, 

keskittyen etenkin pk-yrityksiin ja pieniin 

midcap-yrityksiin erityisesti seuraavien 

kautta: 

7. Taloudellinen tuki yhteisöille, jotka 

työllistävät enintään 499 työntekijää, 

keskittyen etenkin pk-yrityksiin ja pieniin 

midcap-yrityksiin sekä yhteiskunnallisiin 

yrityksiin erityisesti seuraavien kautta: 

Or. en 

 

 


