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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla. 
Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 
lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 
kursiivilla.

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 
käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 
koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 
tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 
tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus.

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 
symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 
tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 
teksti poistetaan tai viivataan yli. 
Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 
merkitä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi InvestEU-ohjelman 
perustamisesta
(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2018)0439),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
2 kohdan, 173 artiklan ja erityisesti 175 artiklan kolmannen kohdan, joiden mukaisesti 
komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0257/2018),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
3 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ... antaman lausunnon1,

– ottaa huomioon alueiden komitean ... antaman lausunnon2,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

– ottaa huomioon budjettivaliokunnan sekä talous- ja raha-asioiden valiokunnan 
työjärjestyksen 55 artiklan mukaisesti järjestämät yhteiskokoukset,

– ottaa huomioon budjettivaliokunnan ja talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön 
sekä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan, liikenne- ja matkailuvaliokunnan, 
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan, 
aluekehitysvaliokunnan ja kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan lausunnot (A8-0000/2018),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale
                                               
1 EUVL C …
2 EUVL C …
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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 
puolustus- ja avaruusalan strategia 
Euroopalle sekä Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilari. InvestEU-rahaston tulisi 
hyödyntää ja lisätä näiden toisiaan 
vahvistavien strategioiden välistä synergiaa 
tukemalla investointeja ja rahoituksen 
saantia.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) InvestEU-rahaston olisi osaltaan 
edistettävä unionin kilpailukykyä, myös 
innovoinnin ja digitalisaation alalla, 
unionin talouskasvun kestävyyttä, 
sosiaalista sopeutumiskykyä ja 
osallistavuutta sekä unionin 
pääomamarkkinoiden yhdentymistä, 
mukaan lukien ratkaisut, joilla puututaan 
niiden hajanaisuuteen ja monipuolistetaan 
unionin yritysten rahoituslähteitä. Tämän 
vuoksi InvestEU-rahastolla olisi tuettava 
teknisesti ja taloudellisesti
toteuttamiskelpoisia hankkeita tarjoamalla 
kehys unionin talousarviotakuulla ja 

(5) InvestEU-rahaston olisi osaltaan 
edistettävä unionin kilpailukykyä, myös 
innovoinnin ja digitalisaation alalla, 
unionin talouskasvun kestävyyttä, 
sosiaalista sopeutumiskykyä ja 
osallistavuutta sekä unionin 
pääomamarkkinoiden yhdentymistä, 
mukaan lukien ratkaisut, joilla puututaan 
niiden hajanaisuuteen ja monipuolistetaan 
unionin yritysten rahoituslähteitä. Tämän 
vuoksi InvestEU-rahastolla olisi tuettava 
kulttuuri- ja luovien alojen 
kaksinkertaista arvoa, teknisesti, 
taloudellisesti ja sosiaalisesti
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toteutuskumppanien osoittamilla 
rahoitusosuuksilla tuettavien vieraan 
pääoman ehtoisten välineiden, 
riskinjakovälineiden ja oman pääoman 
ehtoisten välineiden käytölle. InvestEU-
rahaston olisi perustuttava kysyntään, ja 
samalla sen toiminnan olisi keskityttävä 
unionin politiikkatavoitteiden 
saavuttamiseen.

toteuttamiskelpoisia hankkeita tarjoamalla 
kehys unionin talousarviotakuulla ja 
toteutuskumppanien osoittamilla 
rahoitusosuuksilla tuettavien vieraan 
pääoman ehtoisten välineiden, 
riskinjakovälineiden ja oman pääoman 
ehtoisten välineiden käytölle. InvestEU-
rahaston olisi perustuttava kysyntään, ja 
samalla sen toiminnan olisi keskityttävä 
unionin politiikkatavoitteiden 
saavuttamiseen.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) InvestEU-rahaston olisi tuettava 
kasvua, investointeja ja työllisyyttä 
edistäviä investointeja aineelliseen ja 
aineettomaan omaisuuteen ja siten osaltaan 
lisättävä hyvinvointia ja vaikutettava 
oikeudenmukaisempaan tulonjakoon 
unionissa. InvestEU-rahaston tuella olisi 
täydennettävä avustuksina myönnettävää 
unionin tukea.

(6) InvestEU-rahaston olisi tuettava 
kasvua, investointeja ja työllisyyttä 
edistäviä investointeja aineelliseen ja
aineettomaan omaisuuteen, 
kulttuuriperintö mukaan lukien, ja siten 
osaltaan lisättävä hyvinvointia ja 
vaikutettava oikeudenmukaisempaan 
tulonjakoon ja taloudelliseen, sosiaaliseen 
ja alueelliseen yhteenkuuluvuuteen
unionissa. InvestEU-rahaston tuella olisi 
täydennettävä avustuksina myönnettävää 
unionin tukea.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) InvestEU-ohjelman olisi osaltaan 
myötävaikutettava sellaisen kestävän 

(8) InvestEU-ohjelman olisi osaltaan 
myötävaikutettava sellaisen kestävän 
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rahoitusjärjestelmän rakentamiseen 
unionissa, jolla tuetaan yksityisen pääoman 
suuntaamista uudelleen kohti kestäviä 
investointeja niiden tavoitteiden 
mukaisesti, jotka esitetään kestävän kasvun 
rahoitusta koskevassa komission 
toimintasuunnitelmassa13.

rahoitusjärjestelmän rakentamiseen 
unionissa, jolla tuetaan yksityisen pääoman 
suuntaamista uudelleen kohti sosiaalisia ja 
kestäviä investointeja niiden tavoitteiden 
mukaisesti, jotka esitetään kestävän kasvun 
rahoitusta koskevassa komission 
toimintasuunnitelmassa13.

_________________ _________________

13 COM(2018)97 final. 13 COM(2018)97 final

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Koska on tärkeää torjua 
ilmastonmuutosta Pariisin sopimuksen 
täytäntöönpanoa koskevien unionin 
sitoumusten ja Yhdistyneiden kansakuntien 
kestävän kehityksen tavoitteiden 
mukaisesti, InvestEU-ohjelmalla edistetään 
ilmastotoimien valtavirtaistamista ja sen 
yleisen tavoitteen saavuttamista, että 
unionin talousarviomenoista 25 prosentilla 
tuetaan ilmastotavoitteita. 
Ilmastotavoitteiden rahoitukseen 
osoitettavan osuuden odotetaan olevan 
30 prosenttia InvestEU-ohjelman 
kokonaismäärärahoista. Ilmastotoimia 
yksilöidään InvestEU-ohjelman 
valmistelun ja toteutuksen yhteydessä, ja 
niitä arvioidaan uudelleen asiaa koskevien 
arviointien ja tarkasteluprosessien 
yhteydessä.

(9) Koska on tärkeää torjua 
ilmastonmuutosta Pariisin sopimuksen 
täytäntöönpanoa koskevien unionin 
sitoumusten ja Yhdistyneiden kansakuntien 
kestävän kehityksen tavoitteiden 
mukaisesti, InvestEU-ohjelmalla edistetään 
ilmastotoimien valtavirtaistamista ja sen 
yleisen tavoitteen saavuttamista, että 
unionin talousarviomenoista 30 prosentilla 
tuetaan ilmastotavoitteita. 
Ilmastotavoitteiden rahoitukseen 
osoitettavan osuuden odotetaan olevan 
30 prosenttia InvestEU-ohjelman 
kokonaismäärärahoista. Ilmastotoimia 
yksilöidään InvestEU-ohjelman 
valmistelun ja toteutuksen yhteydessä, ja 
niitä arvioidaan uudelleen asiaa koskevien 
arviointien ja tarkasteluprosessien 
yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 6
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Maailman talousfoorumin 
maailmanlaajuisista riskeistä vuonna 2018 
julkaiseman raportin mukaan viisi 
kymmenestä kaikkein merkittävimmästä 
maailmantaloutta uhkaavasta riskistä liittyy 
ympäristöön. Näihin riskeihin kuuluvat 
ilman, maaperän ja veden saastuminen, 
äärimmäiset sääilmiöt, biologisen 
monimuotoisuuden häviäminen ja 
epäonnistuminen ilmastonmuutoksen 
hillitsemisessä ja siihen sopeutumisessa. 
Ympäristöpolitiikan periaatteet ovat kiinteä 
osa perussopimuksia ja monia unionin 
politiikan aloja. Sen vuoksi 
ympäristötavoitteiden valtavirtaistamista 
olisi edistettävä InvestEU-rahastosta 
tuettavissa toimissa. Ympäristönsuojelu ja 
siihen liittyvien riskien ehkäisy ja hallinta 
olisi sisällytettävä investointien 
valmisteluun ja toteutukseen. EU:n olisi 
myös seurattava biologisen 
monimuotoisuuden ja ilman saastumisen 
valvontaan liittyviä menojaan, jotta 
voidaan täyttää biologista 
monimuotoisuutta koskevan 
yleissopimuksen ja Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/228415

raportointivelvollisuudet. Ympäristön 
kannalta kestäviin tavoitteisiin 
kohdistettuja investointeja olisi sen vuoksi 
seurattava käyttämällä yhteisiä 
menetelmiä, jotka ovat johdonmukaisia 
ilmaston, biologisen monimuotoisuuden ja 
ilman saastumisen hallintaan sovellettavien 
muiden unionin ohjelmien kanssa.

(11) Maailman talousfoorumin 
maailmanlaajuisista riskeistä vuonna 2018 
julkaiseman raportin mukaan viisi 
kymmenestä kaikkein merkittävimmästä 
maailmantaloutta uhkaavasta riskistä liittyy 
ympäristöön. Näihin riskeihin kuuluvat 
ilman, maaperän ja veden saastuminen, 
äärimmäiset sääilmiöt, biologisen 
monimuotoisuuden häviäminen ja 
epäonnistuminen ilmastonmuutoksen 
hillitsemisessä ja siihen sopeutumisessa. 
Ympäristöpolitiikan periaatteet ovat kiinteä 
osa perussopimuksia ja monia unionin 
politiikan aloja. Sen vuoksi 
ympäristötavoitteiden valtavirtaistamista 
olisi edistettävä InvestEU-rahastosta 
tuettavissa toimissa. Ympäristönsuojelu ja 
siihen liittyvien riskien ehkäisy ja hallinta, 
mukaan lukien tulvat, maanjäristykset, 
maastopalot ja muut katastrofit, olisi 
sisällytettävä investointien valmisteluun ja 
toteutukseen. EU:n olisi myös seurattava 
biologisen monimuotoisuuden ja ilman 
saastumisen valvontaan liittyviä menojaan, 
jotta voidaan täyttää biologista 
monimuotoisuutta koskevan 
yleissopimuksen ja Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/228415

raportointivelvollisuudet. Ympäristön 
kannalta kestäviin tavoitteisiin 
kohdistettuja investointeja olisi sen vuoksi 
seurattava käyttämällä yhteisiä 
menetelmiä, jotka ovat johdonmukaisia 
ilmaston, biologisen monimuotoisuuden ja 
ilman saastumisen hallintaan sovellettavien 
muiden unionin ohjelmien kanssa.

_________________ _________________

15 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2016/2284, annettu 14 
päivänä joulukuuta 2016, tiettyjen ilman 
epäpuhtauksien kansallisten päästöjen 
vähentämisestä, direktiivin 2003/35/EY 
muuttamisesta sekä direktiivin 2001/81/EY 

15 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2016/2284, annettu 14 
päivänä joulukuuta 2016, tiettyjen ilman 
epäpuhtauksien kansallisten päästöjen 
vähentämisestä, direktiivin 2003/35/EY 
muuttamisesta sekä direktiivin 2001/81/EY 
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kumoamisesta (EUVL L 344, 17.12.2016, 
s. 1).

kumoamisesta (EUVL L 344, 17.12.2016, 
s. 1).

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Merkittävää unionin tukea saaville 
investointihankkeille, erityisesti 
infrastruktuurialalla, olisi tehtävä 
komission ja InvestEU-ohjelman 
toteutuskumppaneiden yhteistyössä 
laatiman ohjeistuksen mukainen 
kestävyysarviointi, jossa käytetään 
asianmukaisella tavalla [kestävää 
sijoittamista helpottavasta kehyksestä 
annetussa asetuksessa] vahvistettuja 
kriteerejä, joilla määritetään, onko 
taloudellinen toiminta ympäristön kannalta 
kestävää, ja joka on linjassa muita unionin 
ohjelmia varten laaditun ohjeistuksen
kanssa. Tämän ohjeistuksen pitäisi sisältää 
asianmukaiset määräykset, joilla vältetään 
tarpeetonta hallinnollista rasitetta.

(12) Merkittävää unionin tukea saaville 
investointihankkeille, erityisesti 
infrastruktuurialalla, olisi tehtävä 
komission ja InvestEU-ohjelman 
toteutuskumppaneiden yhteistyössä 
laatimien investointisuuntaviivojen
mukainen kestävyysarviointi, jossa 
käytetään asianmukaisella tavalla [kestävää 
sijoittamista helpottavasta kehyksestä 
annetussa asetuksessa] vahvistettuja 
kriteerejä, joilla määritetään, onko 
taloudellinen toiminta ympäristön kannalta 
kestävää, ja joka on linjassa muita unionin 
ohjelmia varten laadittujen 
investointisuuntaviivojen kanssa. Näiden 
investointisuuntaviivojen pitäisi sisältää 
asianmukaiset määräykset, joilla vältetään 
tarpeetonta hallinnollista rasitetta.

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Infrastruktuuri-investointien 
vähäinen määrä unionissa finanssikriisin 
aikana heikensi unionin kykyä edistää 
kestävää kasvua, kilpailukykyä ja 
lähentymistä. Mittavat investoinnit 

(13) Infrastruktuuri-investointien 
vähäinen määrä unionissa finanssikriisin 
aikana heikensi unionin kykyä edistää 
kestävää kasvua, kilpailukykyä ja 
lähentymistä. Mittavat investoinnit 
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eurooppalaiseen infrastruktuuriin ovat 
keskeisiä, jotta unioni voi saavuttaa 
kestävyyttä koskevat tavoitteensa, vuoden 
2030 energia- ja ilmastotavoitteet mukaan 
lukien. Tämän vuoksi InvestEU-rahaston 
tuki olisi kohdennettava investoinneille 
liikenteeseen, energiaan, energiatehokkuus 
ja uusiutuva energia mukaan lukien, 
ympäristöön, ilmastotoimiin sekä 
meriliikenteen infrastruktuuriin ja 
digitaaliseen infrastruktuuriin. Unionin 
rahoitustuen vaikutuksen ja lisäarvon 
maksimoimiseksi olisi aiheellista edistää 
yksinkertaistettua investointiprosessia, joka 
mahdollistaa hankejatkumon näkyvyyden 
ja asiaankuuluvien unionin ohjelmien 
välisen yhdenmukaisuuden. 
Turvallisuusuhkien takia unionin tukea 
saavissa investointihankkeissa olisi 
otettava huomioon periaatteet, joilla 
kansalaisia suojellaan julkisissa tiloissa. 
Näin voitaisiin täydentää muiden unionin 
rahastojen, kuten Euroopan 
aluekehitysrahaston, toimia, joilla tuetaan 
julkisiin tiloihin, liikenteeseen, energiaan 
ja muihin kriittisiin infrastruktuureihin 
tehtävien investointien 
turvallisuusnäkökohtia.

eurooppalaiseen infrastruktuuriin, etenkin 
yhteenliittämiseen ja 
energiatehokkuuteen, ovat keskeisiä, jotta 
unioni voi saavuttaa kestävyyttä koskevat 
tavoitteensa, vuoden 2030 energia- ja 
ilmastotavoitteet mukaan lukien. Tämän 
vuoksi InvestEU-rahaston tuki olisi 
kohdennettava investoinneille 
liikenteeseen, nykyisen infrastruktuurin 
ylläpitäminen tai parantaminen ja 
erityisesti turvallisuusnäkökohdat 
mukaan lukien, energiaan, 
energiatehokkuus, energiaverkkojen 
yhteenliittäminen ja uusiutuva energia 
mukaan lukien, ympäristöön, 
ilmastotoimiin sekä meriliikenteen 
infrastruktuuriin ja digitaaliseen 
infrastruktuuriin. Unionin rahoitustuen 
vaikutuksen ja lisäarvon maksimoimiseksi 
olisi aiheellista edistää yksinkertaistettua 
investointiprosessia, joka mahdollistaa 
hankejatkumon näkyvyyden ja 
asiaankuuluvien unionin ohjelmien välisen
yhdenmukaisuuden. Turvallisuusuhkien ja 
riskien ehkäisyn takia unionin tukea 
saavissa investointihankkeissa olisi 
otettava huomioon periaatteet, joilla 
kansalaisia suojellaan julkisissa tiloissa. 
Näin voitaisiin täydentää muiden unionin 
rahastojen, kuten Euroopan 
aluekehitysrahaston, toimia, joilla tuetaan 
julkisiin tiloihin, liikenteeseen, energiaan 
ja muihin kriittisiin infrastruktuureihin 
tehtävien investointien 
turvallisuusnäkökohtia.

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Pk-yrityksillä on keskeinen asema 
unionissa. Niiden on kuitenkin vaikeaa 

(16) Pk-yrityksillä, kulttuuri- ja luovien 
alojen yritykset mukaan lukien, on 
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saada rahoitusta suureksi koetun riskin ja 
riittävien vakuuksien puuttumisen vuoksi. 
Lisää haasteita aiheuttaa myös se, että pk-
yritysten on pysyttävä kilpailukykyisinä ja 
oltava mukana digitalisaatiossa, 
kansainvälistymisessä, 
innovointitoiminnassa ja työvoiman 
osaamisen kehittämisessä. Verrattuna 
suurempiin yrityksiin niillä on lisäksi 
käytössään rajallisemmat rahoituslähteet: 
ne eivät tavallisesti laske liikkeeseen 
joukkovelkakirjoja, ja niillä on vain 
rajoitettu mahdollisuus hyödyntää 
arvopaperipörssiä tai suuria 
institutionaalisia sijoittajia. Rahoituksen
saanti on vielä haasteellisempaa niille pk-
yrityksille, joiden toiminta keskittyy 
aineettomiin hyödykkeisiin. Pk-yritykset 
ovat unionissa vahvasti riippuvaisia 
pankeista ja velkarahoituksesta, jota 
saadaan sekkiluottojen, pankkilainojen tai 
leasing-järjestelyjen kautta. Edellä 
mainittuja haasteita kohtaavien pk-
yritysten tukeminen ja monipuolisempien 
rahoituslähteiden tarjoaminen on tarpeen, 
jotta voidaan lisätä pk-yritysten 
mahdollisuuksia saada rahoitusta 
perustamis-, kasvu- ja kehitysvaiheessa, 
parantaa niiden kykyä selvitä talouden 
taantumasta ja lisätä talouden ja 
rahoitusjärjestelmän häiriönsietokykyä 
talouden taantuman tai häiriöiden 
tapauksessa. Näin myös täydennetään 
pääomamarkkinaunionin yhteydessä jo 
toteutettuja aloitteita. InvestEU-rahaston 
olisi mahdollistettava keskittyminen 
kohdennetumpiin rahoitustuotteisiin.

keskeinen asema unionissa. Niiden on 
kuitenkin vaikeaa saada rahoitusta suureksi 
koetun riskin ja riittävien vakuuksien 
puuttumisen vuoksi. Lisää haasteita 
aiheuttaa myös se, että pk-yritysten on 
pysyttävä kilpailukykyisinä ja oltava 
mukana digitalisaatiossa, 
kansainvälistymisessä, 
innovointitoiminnassa ja työvoiman 
osaamisen kehittämisessä. Verrattuna 
suurempiin yrityksiin niillä on lisäksi 
käytössään rajallisemmat rahoituslähteet: 
ne eivät tavallisesti laske liikkeeseen 
joukkovelkakirjoja, ja niillä on vain 
rajoitettu mahdollisuus hyödyntää 
arvopaperipörssiä tai suuria 
institutionaalisia sijoittajia. Rahoituksen 
saanti on vielä haasteellisempaa niille pk-
yrityksille, joiden toiminta keskittyy 
aineettomiin hyödykkeisiin. Pk-yritykset 
ovat unionissa vahvasti riippuvaisia 
pankeista ja velkarahoituksesta, jota 
saadaan sekkiluottojen, pankkilainojen tai 
leasing-järjestelyjen kautta. Edellä 
mainittuja haasteita kohtaavien pk-
yritysten tukeminen ja monipuolisempien 
rahoituslähteiden tarjoaminen on tarpeen, 
jotta voidaan lisätä pk-yritysten 
mahdollisuuksia saada rahoitusta 
perustamis-, kasvu- ja kehitysvaiheessa, 
parantaa niiden kykyä selvitä talouden 
taantumasta ja lisätä talouden ja 
rahoitusjärjestelmän häiriönsietokykyä 
talouden taantuman tai häiriöiden 
tapauksessa sekä kykyä luoda työpaikkoja 
ja sosiaalista hyvinvointia. Näin myös 
täydennetään pääomamarkkinaunionin 
yhteydessä jo toteutettuja aloitteita. 
InvestEU-rahaston olisi mahdollistettava 
keskittyminen kohdennetumpiin 
rahoitustuotteisiin.

Or. en

Tarkistus 10
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Kuten pohdinta-asiakirjassa 
Euroopan sosiaalisesta ulottuvuudesta16 ja 
tiedonannossa Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarista17 todetaan, 
osallistavamman ja oikeudenmukaisemman 
unionin kehittäminen on unionin keskeinen 
tavoite, jotta voidaan torjua eriarvoisuutta 
ja tukea sosiaalista osallisuutta edistävää 
politiikkaa Euroopassa. Eriarvoiset 
mahdollisuudet vaikuttavat erityisesti 
koulutuksen ja terveydenhuoltopalvelujen
saatavuuteen. Investoinneilla talouteen, 
joka perustuu sosiaaliseen, inhimilliseen ja 
osaamispääomaan, sekä haavoittuvassa 
asemassa olevien väestöryhmien 
integroimiseen yhteiskuntaan voidaan 
edistää taloudellisia mahdollisuuksia, 
erityisesti jos investointeja koordinoidaan 
unionin tasolla. InvestEU-rahastoa olisi 
käytettävä tukemaan investointeja 
koulutukseen ja erityisesti 
ammattitaidottoman työvoiman ja 
pitkäaikaistyöttömien työllisyyden 
parantamiseen, sekä kohentamaan 
tilannetta sukupolvien välisen 
solidaarisuuden, terveydenhuoltoalan, 
kodittomuuden, digitaalisen osallisuuden, 
yhteisöjen kehittämisen, nuorten 
yhteiskunnallisen roolin ja aseman sekä 
haavoittuvassa asemassa olevien 
henkilöiden, kuten kolmansien maiden 
kansalaisten, osalta. InvestEU-ohjelmalla 
olisi myös tuettava eurooppalaista 
kulttuuria ja luovuutta. Jotta voidaan 
sopeutua niihin perinpohjaisiin muutoksiin, 
joita unionin yhteiskunnissa ja 
työmarkkinoilla on tulevan 
vuosikymmenen aikana odotettavissa, on 
tarpeen investoida inhimilliseen pääomaan, 
mikrorahoitukseen, yhteiskunnallisten 
yritysten rahoitukseen ja uusiin 
yhteisötalouden liiketoimintamalleihin, 
mukaan lukien yhteiskunnallisesti 
vaikuttavat investoinnit ja sosiaalisiin 

(17) Kuten pohdinta-asiakirjassa 
Euroopan sosiaalisesta ulottuvuudesta16 ja 
tiedonannossa Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarista17 sekä vammaisten 
oikeuksista tehtyä YK:n yleissopimusta 
koskevassa EU:n kehyksessä todetaan, 
osallistavamman ja oikeudenmukaisemman 
unionin kehittäminen on unionin keskeinen 
tavoite, jotta voidaan torjua eriarvoisuutta 
ja tukea sosiaalista osallisuutta edistävää 
politiikkaa Euroopassa. Eriarvoiset 
mahdollisuudet vaikuttavat erityisesti 
koulutuksen, kulttuurin, työpaikkojen sekä 
terveydenhuolto-ja sosiaalipalvelujen
saatavuuteen. Investoinneilla talouteen, 
joka perustuu sosiaaliseen, inhimilliseen ja 
osaamispääomaan, sekä haavoittuvassa 
asemassa olevien väestöryhmien 
integroimiseen yhteiskuntaan voidaan 
edistää taloudellisia mahdollisuuksia, 
erityisesti jos investointeja koordinoidaan 
unionin tasolla. InvestEU-rahastoa olisi 
käytettävä tukemaan investointeja 
koulutukseen ja erityisesti 
ammattitaidottoman työvoiman ja 
pitkäaikaistyöttömien työllisyyden 
parantamiseen, sekä kohentamaan 
tilannetta sukupolvien välisen 
solidaarisuuden, terveydenhuolto- ja 
sosiaalialan, sosiaalisen 
asuntotuotannon, kodittomuuden, 
digitaalisen osallisuuden, yhteisöjen 
kehittämisen, nuorten yhteiskunnallisen 
roolin ja aseman sekä haavoittuvassa 
asemassa olevien henkilöiden, kuten 
kolmansien maiden kansalaisten, osalta. 
InvestEU-ohjelmalla olisi myös tuettava 
eurooppalaista kulttuuria ja luovuutta. Jotta 
voidaan sopeutua niihin perinpohjaisiin 
muutoksiin, joita unionin yhteiskunnissa ja 
työmarkkinoilla on tulevan 
vuosikymmenen aikana odotettavissa, on 
tarpeen investoida inhimilliseen pääomaan, 
sosiaaliseen infrastruktuuriin, kestävään 
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tuotoksiin tähtäävät sopimukset. InvestEU-
ohjelman olisi vahvistettava uutta 
sosiaalisen markkinatalouden 
toimintaympäristöä, lisätä rahoituksen 
tarjontaa ja saatavuutta mikroyrityksille ja 
yhteiskunnallisille yrityksille, jotta 
voidaan vastata rahoituksen kysyntään 
siellä, missä sitä eniten tarvitaan. 
Sosiaaliseen infrastruktuuriin Euroopassa 
tehtäviä investointeja käsittelevän korkean 
tason asiantuntijaryhmän kertomuksessa18

todettiin, että sosiaaliseen infrastruktuuriin 
ja palveluihin, mukaan luettuna koulutus, 
terveydenhuolto ja asuminen, liittyy 
investointivajeita, jotka edellyttävät tuen 
myöntämistä myös unionin tasolla. Tämän 
vuoksi julkisen, kaupallisen ja 
hyväntekeväisyyspääoman sekä säätiöiden 
myöntämän tuen kollektiivinen voima olisi 
valjastettava tukemaan sosiaalisen talouden 
arvoketjun kehittämistä ja unionin 
häiriönsietokyvyn parantamista.

ja sosiaaliseen rahoitukseen, 
mikrorahoitukseen, yhteiskunnallisten 
yritysten rahoitukseen ja uusiin 
yhteisötalouden liiketoimintamalleihin, 
mukaan lukien yhteiskunnallisesti 
vaikuttavat investoinnit ja sosiaalisiin 
tuotoksiin tähtäävät sopimukset. InvestEU-
ohjelman olisi vahvistettava uutta 
sosiaalisen markkinatalouden 
toimintaympäristöä, lisätä rahoituksen 
tarjontaa ja saatavuutta mikroyrityksille, 
yhteiskunnallisille yrityksille ja sosiaalista 
yhteisvastuuta ajaville instituuteille, jotta 
voidaan vastata rahoituksen kysyntään 
siellä, missä sitä eniten tarvitaan. 
Sosiaaliseen infrastruktuuriin Euroopassa 
tehtäviä investointeja käsittelevän korkean 
tason asiantuntijaryhmän kertomuksessa18

todettiin, että sosiaaliseen infrastruktuuriin 
ja palveluihin, mukaan luettuna koulutus, 
terveydenhuolto ja asuminen, liittyy 
yhteensä 1,5 biljoonan euron 
investointivaje kaudella 2018–2030, mikä 
edellyttää tuen myöntämistä myös unionin 
tasolla. Tämän vuoksi julkisen, kaupallisen 
ja hyväntekeväisyyspääoman sekä
vaihtoehtoisten rahoituksen tarjoajien, 
kuten eettisten, sosiaalisten ja kestävyyttä 
ajavien toimijoiden, ja säätiöiden 
myöntämän tuen kollektiivinen voima olisi 
valjastettava tukemaan sosiaalisen talouden 
arvoketjun kehittämistä ja unionin 
häiriönsietokyvyn parantamista.

_________________ _________________

16 COM(2017) 206. 16 COM(2017) 206.

17 COM(2017) 250. 17 COM(2017) 250.

18 European Economy Discussion Paper 
074, julkaistu tammikuussa 2018.

18 European Economy Discussion Paper 
074, julkaistu tammikuussa 2018.

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale
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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.

(19) Kunkin politiikkaikkunan olisi 
koostuttava kahdesta osiosta, eli EU-
osiosta ja jäsenvaltio-osiosta. Molemmilla 
osioilla olisi puututtava EU:n laajuisiin 
ja/tai jäsenvaltiokohtaisiin markkinoiden 
toimintapuutteisiin ja/tai optimaalista 
heikompiin investointitilanteisiin, jotka 
liittyvät unionin politiikkatavoitteisiin. 
Lisäksi jäsenvaltioiden olisi voitava 
suorittaa rahoitusosuus jäsenvaltio-
osioon takuuna tai käteisenä. InvestEU-
rahastosta joko EU- tai jäsenvaltio-osion 
kautta myönnetty tuki ei saisi olla 
päällekkäistä yksityisen rahoituksen kanssa 
tai syrjäyttää sitä taikka vääristää kilpailua 
sisämarkkinoilla.

Or. en

Tarkistus 12

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 

(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 
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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 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.

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 yhteisymmärryksessä 
jäsenvaltion kanssa toimien luonteen ja 
siitä johtuvien odotettavissa olevien 
tappioiden perusteella; jäsenvaltio ja/tai 
toteutuskumppanit tai yksityiset sijoittajat 
vastaisivat odotettavissa olevat tappiot 
ylittävistä tappioista myöntämällä back-to-
back-takauksen unionille. Jäsenvaltion 
harkinnan mukaan vastatakauksen olisi 
myös voitava kattaa odotettavissa olevat 
tappiot, joita yhteistyössä hallinnoitujen 
rahastojen käytöstä aiheutuu, osittain tai 
kokonaan. 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 tapauskohtainen 
määrittäminen edellyttää poikkeamista 
asetuksen (EU, Euratom) XXXX[1], 
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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Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) EU:n takuu olisi 38 000 000 000 
euroa (käypinä hintoina) unionin tasolla, ja 
sen odotetaan saavan liikkeelle yli 
650 000 000 000 euron lisäinvestoinnit 
unionissa; tämä määrä olisi jaettava 
alustavasti politiikka-ikkunoiden kesken.

(23) EU:n takuu olisi 38 000 000 000 
euroa (käypinä hintoina) unionin tasolla, ja 
sen odotetaan saavan liikkeelle yli 
650 000 000 000 euron lisäinvestoinnit 
unionissa; tämä määrä olisi jaettava 
politiikka-ikkunoiden kesken.

Or. en

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) Jäsenvaltioiden olisi suoritettava 
rahoitusosuus jäsenvaltio-osioon joko 
takuuna tai käteisenä. Jäsenvaltioiden 
takuuna tai käteisenä suorittamia 
rahoitusosuuksia jäsenvaltio-osioon tai 
jäsenvaltion taikka julkisyhteisöjen 
sektoriin luokiteltujen tai jäsenvaltion 
puolesta toimivien kansallisten 
kehityspankkien investointijärjestelyihin 
suorittamia rahoitusosuuksia olisi 
pidettävä neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1466/97 5 artiklassa ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1467/97 3 artiklassa 
tarkoitettuina kertaluonteisina 
toimenpiteinä, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta neuvoston oikeuksia vakaus-
ja kasvusopimuksen täytäntöönpanossa.

Or. en

Tarkistus 15
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) InvestEU-rahaston perustana oleva 
EU:n takuu olisi toteutettava siten, että 
komissio toimii välillisesti 
toteutuskumppaneiden avulla, jotka 
tavoittavat rahoituksen lopulliset saajat. 
Komission olisi tehtävä kunkin 
toteutuskumppanin kanssa takuusopimus 
takuukapasiteetin myöntämisestä 
InvestEU-rahastosta, jotta voidaan tukea 
InvestEU-rahaston tavoitteiden ja 
tukikelpoisuusperusteiden mukaisia 
rahoitus- ja investointitoimia. InvestEU-
rahastolle olisi luotava erityinen 
hallintorakenne, jolla varmistetaan EU:n 
takuun asianmukainen käyttö.

(24) InvestEU-rahaston perustana oleva 
EU:n takuu olisi toteutettava siten, että 
komissio toimii välillisesti 
toteutuskumppaneiden avulla, jotka 
tavoittavat rahoituksen lopulliset saajat. 
Komission olisi tehtävä kunkin 
toteutuskumppanin kanssa takuusopimus 
takuukapasiteetin myöntämisestä 
InvestEU-rahastosta, jotta voidaan tukea 
InvestEU-rahaston tavoitteiden ja 
tukikelpoisuusperusteiden mukaisia 
rahoitus- ja investointitoimia.

Or. en

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(24 a) InvestEU-rahastolle olisi 
perustettava asianmukainen 
hallintorakenne, jonka toiminnan olisi 
vastattava sen tarkoitusta, joka on 
yksinomaan EU:n takuun asianmukaisen 
käytön varmistaminen. Tämän 
hallintorakenteen olisi koostuttava 
neuvottelukunnasta, johtokunnasta ja 
investointikomiteasta. Komission olisi 
arvioitava, ovatko toteutuskumppaneiden 
esittämät investointi- ja rahoitustoimet 
unionin lainsäädännön ja politiikkojen 
mukaisia, mutta rahoitus- ja 
investointitoimia koskevat päätökset tekisi 
viime kädessä toteutuskumppani.

Or. en
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Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Olisi perustettava 
toteutuskumppanien edustajista ja 
jäsenvaltioiden edustajista koostuva 
neuvottelukunta, jotta voidaan vaihtaa
tietoja ja tarkastella InvestEU-rahastosta 
tuettujen rahoitustuotteiden käyttöä sekä 
keskustella muuttuvista tarpeista ja uusista 
tuotteista sekä erityisistä alueellisista 
markkinapuutteista.

(25) Olisi perustettava komission, 
Euroopan investointipankkiryhmän (EIP-
ryhmä) ja toteutuskumppanien edustajista 
ja jäsenvaltioiden edustajista sekä yhdestä 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 
kutakin neljää politiikkaikkunaa varten 
nimeämästä asiantuntijasta koostuva 
neuvottelukunta, jotta voidaan vaihtaa 
tietoja ja tarkastella InvestEU-rahastosta 
tuettujen rahoitustuotteiden käyttöä sekä 
keskustella muuttuvista tarpeista ja uusista 
tuotteista sekä erityisistä alueellisista 
markkinapuutteista.

Or. en

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Komission olisi arvioitava, ovatko 
toteutuskumppaneiden esittämät 
investointi- ja rahoitustoimet unionin 
lainsäädännön ja politiikkojen mukaisia, 
mutta rahoitus- ja investointitoimia 
koskevat päätökset tekisi viime kädessä 
toteutuskumppani.

(26) Johtokunnan olisi vahvistettava 
InvestEU-rahaston strategiset 
suuntaviivat ja sen toiminnan kannalta 
tarpeelliset säännöt sekä säännöt, joita 
sovelletaan investointijärjestelyjen kanssa 
toteutettaviin toimiin.

Or. en

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(27) Hanketiimin, joka koostuu 
asiantuntijoista, jotka toteutuskumppanit 
ovat osoittaneet komission käyttöön 
tarjoamaan ammatillista asiantuntemusta 
rahoitus- ja investointitoimien 
taloudellisessa ja teknisessä arvioinnissa, 
olisi pisteytettävä investointikomitean 
arvioitavaksi toimitetut 
toteutuskumppanien esittämät toimet.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Valitessaan toteutuskumppaneita 
InvestEU-rahaston käyttöön komission 
olisi otettava huomioon vastapuolen kyky 
saavuttaa InvestEU-rahaston tavoitteet ja 
osallistua omilla varoillaan, jotta voidaan 
varmistaa riittävä maantieteellinen 
kattavuus ja monipuolisuus, houkutella 
yksityisiä sijoittajia ja hajauttaa riskejä 
riittävästi sekä tarjota uusia ratkaisuja, 
joilla puututaan markkinoiden 
toimintapuutteisiin ja optimaalista 
heikompiin investointitilanteisiin. Kun 
otetaan huomioon Euroopan 
investointipankkiryhmän, jäljempänä 
’EIP-ryhmä’, asema perussopimusten 
nojalla, sen valmiudet toimia kaikissa 
jäsenvaltioissa ja nykyisistä 
rahoitusvälineistä ja ESIR-rahastosta 
saadut kokemukset, sen tulisi pysyä 
InvestEU-rahaston EU-osiossa 
etuoikeutettuna toteutuskumppanina. EIP-
ryhmän lisäksi kansallisten 
kehityspankkien tai -laitosten olisi voitava 
tarjota täydentävää 
rahoitustuotevalikoimaa, sillä niiden 

(29) Valitessaan toteutuskumppaneita 
InvestEU-rahaston käyttöön komission 
olisi otettava huomioon vastapuolen kyky 
saavuttaa InvestEU-rahaston tavoitteet ja 
osallistua siihen, jotta voidaan varmistaa 
riittävä maantieteellinen kattavuus ja 
monipuolisuus, houkutella yksityisiä 
sijoittajia ja hajauttaa riskejä riittävästi 
sekä tarjota uusia ratkaisuja, joilla 
puututaan markkinoiden 
toimintapuutteisiin ja optimaalista 
heikompiin investointitilanteisiin ja 
varmistetaan taloudellinen, sosiaalinen ja 
alueellinen yhteenkuuluvuus. Kun otetaan 
huomioon EIP-ryhmän asema 
perussopimusten nojalla, sen valmiudet 
toimia kaikissa jäsenvaltioissa ja nykyisistä 
rahoitusvälineistä ja ESIR-rahastosta 
saadut kokemukset, sen tulisi pysyä 
InvestEU-rahaston EU-osiossa 
etuoikeutettuna toteutuskumppanina. EIP-
ryhmän lisäksi kansallisten, alueellisten ja 
paikallisten kehityspankkien tai -laitosten 
olisi voitava tarjota täydentävää 
rahoitustuotevalikoimaa, sillä niiden 
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kokemuksesta ja valmiuksista alueellisella 
tasolla voisi olla hyötyä julkisten varojen 
vaikutuksen maksimoimisessa unionin 
alueella. Lisäksi toteutuskumppaneina 
pitäisi voida olla muita kansainvälisiä 
rahoituslaitoksia, erityisesti jos ne tarjoavat 
suhteellisina etuina erityisasiantuntemusta 
ja -kokemusta tietyissä jäsenvaltioissa. 
Myös muiden yhteisöjen, jotka täyttävät 
varainhoitoasetuksessa asetetut 
vaatimukset, tulisi voida toimia 
toteutuskumppaneina.

kokemuksesta ja valmiuksista alueellisella 
tasolla voisi olla hyötyä julkisten varojen 
vaikutuksen maksimoimisessa unionin 
alueella. Lisäksi toteutuskumppaneina 
pitäisi voida olla muita kansainvälisiä 
rahoituslaitoksia, erityisesti jos ne tarjoavat 
suhteellisina etuina erityisasiantuntemusta 
ja -kokemusta tietyissä jäsenvaltioissa. 
Myös muiden yhteisöjen, jotka täyttävät 
varainhoitoasetuksessa asetetut 
vaatimukset, tulisi voida toimia 
toteutuskumppaneina.

Or. en

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Jotta voidaan varmistaa, että 
InvestEU-rahaston EU-osioon kuuluva tuki 
keskitetään markkinoiden 
toimintapuutteisiin ja optimaalista 
heikompiin investointitilanteisiin unionin 
tasolla ja samalla saavutetaan tavoitteena 
oleva paras mahdollinen maantieteellinen 
kattavuus, EU:n takuu olisi myönnettävä 
toteutuskumppanille, joka voi yksin tai 
yhdessä muiden kumppanien kanssa kattaa 
vähintään kolme jäsenvaltiota. On 
kuitenkin odotettavissa, että noin
75 prosenttia EU-osioon kuuluvasta EU:n 
takuusta myönnettäisiin yhdelle tai 
useammalle toteutuskumppanille, joka voi 
tarjota InvestEU-rahastoon kuuluvia 
rahoitustuotteita kaikissa jäsenvaltioissa.

(30) Jotta voidaan varmistaa, että 
InvestEU-rahaston EU-osioon kuuluva tuki 
keskitetään markkinoiden 
toimintapuutteisiin ja optimaalista 
heikompiin investointitilanteisiin unionin 
tasolla ja samalla saavutetaan tavoitteena 
oleva paras mahdollinen maantieteellinen 
kattavuus, EU:n takuu olisi myönnettävä 
toteutuskumppanille, joka voi yksin tai 
yhdessä muiden kumppanien kanssa kattaa 
yhden tai useamman jäsenvaltion. Jos 
toteutuskumppanit kattavat useamman 
kuin yhden jäsenvaltion, 
toteutuskumppanien sopimusvastuun olisi 
edelleen rajoituttava niiden kansallisten 
tehtävien mukaan. On kuitenkin 
odotettavissa, että vähintään 75 prosenttia 
EU-osioon kuuluvasta EU:n takuusta 
myönnettäisiin EIP-ryhmälle.

Or. en

Tarkistus 22
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) InvestEU-rahaston olisi tarvittaessa 
sallittava unionin talousarviosta tai EU:n 
päästökauppajärjestelmän 
innovointirahastosta rahoitettujen 
avustusten tai rahoitusvälineiden taikka 
molempien joustava ja tehokas 
yhdistäminen tilanteissa, joissa tämä on 
tarpeen, jotta voidaan parhaiten tukea 
markkinoiden toimintapuutteiden tai 
optimaalista heikompien 
investointitilanteiden ratkaisemiseen 
tähtääviä investointeja.

(33) InvestEU-rahaston olisi tarvittaessa 
sallittava unionin talousarviosta tai muista 
lähteistä, kuten EU:n 
päästökauppajärjestelmän 
innovointirahastosta, rahoitettujen 
avustusten tai rahoitusvälineiden taikka 
molempien joustava ja tehokas 
yhdistäminen tilanteissa, joissa tämä on 
tarpeen, jotta voidaan parhaiten tukea 
markkinoiden toimintapuutteiden tai 
optimaalista heikompien 
investointitilanteiden ratkaisemiseen 
tähtääviä investointeja.

Or. en

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Jotta voidaan taata 
neuvontapalvelujen ulottaminen laajalle 
maantieteelliselle alueelle koko unionissa 
ja levittää tuloksellisesti tietoa InvestEU-
rahastosta paikallistasolla, olisi 
varmistettava InvestEU-
neuvontakeskuksen paikallinen edustus 
siellä, missä sitä tarvitaan, nykyiset 
tukijärjestelyt huomioon ottaen; näin 
voidaan antaa konkreettista, ennakoivaa ja 
räätälöityä tukea paikan päällä.

(36) Jotta voidaan taata 
neuvontapalvelujen ulottaminen laajalle 
maantieteelliselle alueelle koko unionissa 
ja levittää tuloksellisesti tietoa InvestEU-
rahastosta paikallistasolla, olisi 
varmistettava InvestEU-
neuvontakeskuksen paikallinen edustus 
siellä, missä sitä tarvitaan, nykyiset 
tukijärjestelyt huomioon ottaen; näin 
voidaan antaa konkreettista, ennakoivaa ja 
räätälöityä tukea paikan päällä. Jotta 
voidaan helpottaa neuvonnan tarjoamista 
paikallistasolla, InvestEU-
neuvontakeskuksen olisi tehtävä 
yhteistyötä kansallisten kehityspankkien 
tai -laitosten ja Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen 
hallintoviranomaisten kanssa sekä 
hyödynnettävä ja käytettävä niiden 
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asiantuntemusta. Jäsenvaltioissa, joissa 
kansallisia kehityspankkeja tai -laitoksia 
ei ole, InvestEU-neuvontakeskuksen olisi 
tarjottava tarvittaessa ja asianomaisen 
jäsenvaltion pyynnöstä tällaisten 
pankkien tai laitosten perustamista 
koskevaa ennakoivaa neuvontaa.

Or. en

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(36 a) InvestEU-neuvontakeskuksen olisi 
tarjottava neuvontaa pienille hankkeille ja 
startup-yrityshankkeille etenkin silloin, 
kun startup-yritys pyrkii suojaamaan 
tutkimus- ja innovointi-investointejaan 
immateriaalioikeuksilla, kuten patenteilla.

Or. en

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) InvestEU-rahaston yhteydessä 
tarvitaan myös valmiuksien 
kehittämistukea laadukkaiden hankkeiden 
alullepanon edellyttämien organisatoristen 
valmiuksien ja markkinatakaustoiminnan 
kehittämistä varten. Tavoitteena on lisäksi 
luoda edellytykset mahdollisten 
tukikelpoisten rahoituksen saajien määrän 
lisäämiseen uusilla markkinasegmenteillä, 
erityisesti jos yksittäisten hankkeiden pieni 
koko kasvattaa huomattavasti 
transaktiokustannuksia hanketasolla, kuten 

(37) InvestEU-rahaston yhteydessä 
tarvitaan myös valmiuksien 
kehittämistukea laadukkaiden hankkeiden 
alullepanon edellyttämien organisatoristen 
valmiuksien ja markkinatakaustoiminnan 
kehittämistä varten. Tavoitteena on lisäksi 
luoda edellytykset mahdollisten 
tukikelpoisten rahoituksen saajien määrän 
lisäämiseen uusilla markkinasegmenteillä, 
erityisesti jos yksittäisten hankkeiden pieni 
koko kasvattaa huomattavasti 
transaktiokustannuksia hanketasolla, kuten 
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sosiaalisen rahoituksen ekosysteemeissä.
Tämän vuoksi valmiuksien kehittämistuen 
pitäisikin olla täydentävää lisätukea 
toimille, jotka toteutetaan unionin muiden, 
tietyn politiikan alan kattavien ohjelmien 
puitteissa.

sosiaalisen rahoituksen ekosysteemeissä. 
Tämän vuoksi valmiuksien kehittämistuen 
pitäisikin olla täydentävää lisätukea 
toimille, jotka toteutetaan unionin muiden, 
tietyn politiikan alan kattavien ohjelmien 
puitteissa. Olisi kiinnitettävä huomiota 
myös siihen, että tuetaan mahdollisten 
hankkeiden toteuttajien, erityisesti 
paikallisten 
palveluntarjoajaorganisaatioiden ja 
viranomaisten, valmiuksien kehittämistä.

Or. en

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – -1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1) ’neuvontakeskuskumppanilla’ 
kelpoisuusvaatimukset täyttävää 
vastapuolta, jonka kanssa komissio 
allekirjoittaa sopimuksen sellaisen 
palvelun toteuttamisesta, jonka InvestEU-
neuvontakeskus tarjoaa;

Or. en

Tarkistus 27

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

Komission teksti Tarkistus

1 a) ’rahoitusosuussopimuksella’ 
oikeudellista välinettä, jolla komissio ja 
jäsenvaltiot määrittelevät EU:n takuun 
ehdot 9 artiklassa tarkoitetussa 
jäsenvaltio-osiossa;

Or. en
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Tarkistus 28

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

Komission teksti Tarkistus

2 a) ’rahoitusosuudella’ 
toteutuskumppanin rahoitusosuutta 
tämän asetuksen kattamiin toimiin oman 
riskinottokapasiteetin ja/tai taloudellisen 
tuen muodossa;

Or. en

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

7) ’toteutuskumppanilla’ 
kelpoisuusvaatimukset täyttävää 
vastapuolta, kuten rahoituslaitosta tai 
muuta välittäjää, jonka kanssa komissio 
allekirjoittaa takuusopimuksen ja/tai 
sopimuksen InvestEU-neuvontakeskuksen 
toteuttamisesta;

7) ’toteutuskumppanilla’ 
kelpoisuusvaatimukset täyttävää 
vastapuolta, kuten rahoituslaitosta tai 
muuta välittäjää, jonka kanssa komissio 
allekirjoittaa takuusopimuksen;

Or. en

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 10 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a) ’investointisuuntaviivoilla’ 
kriteereitä, jotka perustuvat tässä 
asetuksessa vahvistettuihin periaatteisiin 
yleisten tavoitteiden, 
tukikelpoisuusperusteiden ja 
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kelpoisuusvaatimukset täyttävien 
välineiden osalta ja joita 
investointikomitea käyttää päättäessään 
avoimesti ja riippumattomasti EU:n 
takuun käytöstä;

Or. en

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 10 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 b) ’investointijärjestelyillä’ 
erityisrahoitusyhtiötä, hoidettua tiliä, 
sopimusperusteista yhteisrahoitus- tai 
riskinjakojärjestelyä tai millä tahansa 
muulla tavoin luotua järjestelyä, jonka 
kautta yhteisöt kanavoivat 
rahoitusosuuden joidenkin 
investointihankkeiden rahoittamiseksi ja 
johon voi sisältyä

a) kansallisia tai alueellisia järjestelyjä, 
joihin on koottu useita 
investointihankkeita tietyn jäsenvaltion 
alueella;

b) usean maan kattavia tai alueellisia 
järjestelyjä, joihin on koottu hankkeista 
tietyllä maantieteellisellä alueella 
kiinnostuneita kumppaneita useista 
jäsenvaltioista tai kolmansista maista;

c) aihekohtaisia järjestelyjä, joihin on 
koottu tietyn alan investointihankkeita;

Or. en

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 16 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

16 a) ’kestävällä rahoituksella’ 
ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien 
näkökohtien asianmukaista huomioon 
ottamista investointeja koskevassa 
päätöksenteossa, mikä toisi lisää 
investointeja pitkäjänteiseen ja kestävään 
toimintaan;

Or. en

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) unionin työllisyysasteen 
nostamista;

Or. en

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) unionin talouden kestävyyttä ja 
kasvua;

b) unionin talouden kasvua ja 
kestävyyttä;

Or. en

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) unionin sosiaalista c) unionin sosiaalista innovointia, 
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sopeutumiskykyä ja osallistavuutta; sopeutumiskykyä ja osallistavuutta;

Or. en

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) tieteen ja teknologian kehityksen 
sekä kulttuurin ja koulutuksen 
edistämistä;

Or. en

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c b) taloudellista, alueellista ja 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta;

Or. en

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) yhteiskunnallisten yritysten 
mikrorahoituksen ja muun rahoituksen 
saannin ja saatavuuden parantaminen sekä 
sosiaalisiin investointeihin ja osaamiseen 
kohdistuvien rahoitus- ja investointitoimien 
tukeminen 7 artiklan 1 kohdan 
d alakohdassa tarkoitetuilla aloilla.

d) yhteiskunnallisten yritysten, 
kulttuuri- ja luovien alojen sekä 
opetusalan mikrorahoituksen ja muun 
rahoituksen saannin ja saatavuuden 
parantaminen sekä sosiaalisiin 
investointeihin, kykyihin ja osaamiseen 
kohdistuvien rahoitus- ja investointitoimien 
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tukeminen 7 artiklan 1 kohdan 
d alakohdassa tarkoitetuilla aloilla.

Or. en

Tarkistus 39

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

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat toisessa alakohdassa 
tarkoitetun rahoitusosuuden lisäksi 
suorittaa rahoitusosuuden jäsenvaltio-
osioon takuuna tai käteisenä. Jäsenvaltio-
osioon suoritettava määrä saa olla 
enintään [X prosenttia] osion 
kokonaismäärästä.

Or. en

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa mainitun määrän ohjeellinen 
jakautuminen esitetään tämän asetuksen 
liitteessä I. Komissio voi tarvittaessa 
muuttaa liitteessä I mainittuja määriä 
enimmillään 15 prosenttia kunkin 
tavoitteen osalta. Se ilmoittaa muutoksista 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

2. Edellä 1 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa mainitun määrän 
jakautuminen esitetään liitteessä I. 
Siirretään komissiolle valta antaa 
26 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla täydennetään tätä 
asetusta muuttamalla liitteessä I 
mainittuja määriä enimmillään 
15 prosenttia kunkin ikkunan osalta.

Or. en

Tarkistus 41
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Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. InvestEU-rahasto toimii seuraavien 
neljän politiikkaikkunan kautta, jotta näillä 
aloilla voidaan puuttua markkinoiden 
toimintapuutteisiin tai optimaalista 
heikompiin investointitilanteisiin:

1. InvestEU-rahasto toimii seuraavien 
neljän politiikkaikkunan kautta, jotta näillä 
aloilla voidaan puuttua markkinoiden 
toimintapuutteisiin ja/tai optimaalista 
heikompiin investointitilanteisiin:

Or. en

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kestävän infrastruktuurin 
politiikkaikkuna: käsittää kestävät 
investoinnit seuraavilla osa-alueilla: 
liikenne, energia, digitaaliset yhteydet, 
raaka-aineiden tarjonta ja käsittely, 
avaruus, valtameret ja vesi, jätteet, luonto 
ja muu ympäristöinfrastruktuuri, laitteet, 
liikkuva omaisuus ja sellaisten 
innovatiivisten teknologioiden 
käyttöönotto, jotka edistävät ympäristöön 
tai yhteiskunnalliseen kestävyyteen 
liittyviä unionin tavoitteita tai niitä 
molempia tai täyttävät ympäristöä tai 
yhteiskunnallista kestävyyttä koskevat 
unionin normit;

a) kestävän infrastruktuurin 
politiikkaikkuna: käsittää kestävät 
investoinnit seuraavilla osa-alueilla: 
liikenne, nykyisen infrastruktuurin 
ylläpitäminen tai parantaminen ja 
erityisesti turvallisuusnäkökohdat 
mukaan lukien, asuntotuotanto, energia, 
myös energiaverkkojen yhteenliittäminen, 
energiatehokkuus ja uusiutuva energia, 
digitaaliset yhteydet, kulttuuri, raaka-
aineiden tarjonta ja käsittely, avaruus, 
valtameret ja vesi, jätteet, luonto ja muu 
ympäristöinfrastruktuuri, laitteet, liikkuva 
omaisuus ja sellaisten innovatiivisten 
teknologioiden käyttöönotto, jotka 
edistävät ympäristöön tai 
yhteiskunnalliseen kestävyyteen liittyviä 
unionin tavoitteita tai niitä molempia tai 
täyttävät ympäristöä tai yhteiskunnallista 
kestävyyttä koskevat unionin normit;

Or. en

Tarkistus 43
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Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) sosiaalisten investointien ja 
osaamisen politiikkaikkuna: käsittää 
seuraavat: mikrorahoitus, 
yhteiskunnallisten yritysten rahoitus ja 
yhteisötalous; osaaminen, yleissivistävä 
koulutus, ammatillinen koulutus ja niihin 
liittyvät palvelut; sosiaalinen 
infrastruktuuri (mukaan lukien sosiaali- ja 
opiskelija-asunnot); sosiaalinen innovointi; 
terveydenhuolto ja pitkäaikaishoito; 
osallistaminen ja saavutettavuus; 
kulttuuritoiminta, jolla on 
yhteiskunnallinen päämäärä; 
haavoittuvassa asemassa olevien 
henkilöiden integroiminen, mukaan lukien 
kolmansien maiden kansalaiset.

d) sosiaalisten investointien ja 
osaamisen politiikkaikkuna: käsittää 
seuraavat: eettinen ja kestävä rahoitus, 
mikrorahoitus, työntekijöiden yritysostot,
yhteiskunnallisten yritysten rahoitus ja 
yhteisötalous; osaaminen, yleissivistävä 
koulutus, ammatillinen koulutus ja niihin 
liittyvät palvelut; sosiaalinen 
infrastruktuuri (mukaan lukien sosiaali- ja 
opiskelija-asunnot); sosiaalinen innovointi; 
terveydenhuolto ja pitkäaikaishoito; 
osallistaminen ja saavutettavuus; 
kulttuuritoiminta, jolla on 
yhteiskunnallinen päämäärä; kulttuuri- ja 
luovat alat, mukaan lukien kulttuurien 
välistä vuoropuhelua ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta koskevat tavoitteet;
haavoittuvassa asemassa olevien 
henkilöiden integroiminen, mukaan lukien 
kolmansien maiden kansalaiset.

Or. en

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettuun kestävän infrastruktuurin 
politiikkaikkunaan kuuluvien rahoitus- ja 
investointitoimien ilmasto-, ympäristö- ja 
sosiaalinen kestävyys on varmistettava, 
jotta ilmastoon, ympäristöön ja sosiaaliseen 
ulottuvuuteen kohdistuvat haitalliset 
vaikutukset voidaan minimoida ja niihin 
kohdistuvat edut maksimoida. Hankkeiden 
toteuttajien, jotka pyytävät rahoitusta, on 
toimitettava tätä varten riittävät tiedot 
komission laatiman ohjeistuksen

Edellä 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettuun kestävän infrastruktuurin 
politiikkaikkunaan kuuluvien rahoitus- ja 
investointitoimien ilmasto-, ympäristö- ja 
sosiaalinen kestävyys on varmistettava, 
jotta ilmastoon, ympäristöön ja sosiaaliseen 
ulottuvuuteen kohdistuvat haitalliset 
vaikutukset voidaan minimoida ja niihin 
kohdistuvat edut maksimoida. Hankkeiden 
toteuttajien, jotka pyytävät rahoitusta, on 
toimitettava tätä varten riittävät tiedot 
komission laatimien 



PE628.640v01-00 32/74 PR\1165426FI.docx

FI

perusteella. Tiettyä ohjeistuksessa
määriteltyä kokoa pienemmät hankkeet 
vapautetaan kestävyyden varmistamisesta.

investointisuuntaviivojen perusteella. 
Tiettyä investointisuuntaviivoissa
määriteltyä kokoa pienemmät hankkeet 
vapautetaan kestävyyden varmistamisesta.

Or. en

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Komission ohjeistuksella voidaan Investointisuuntaviivoilla voidaan

Or. en

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) arvioida vaikutus tiettyjen alueiden 
tai väestöryhmien sosiaaliseen 
osallisuuteen.

c) arvioida vaikutus sosiaaliseen 
osallisuuteen elämänlaadun paranemisen 
ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 
kannalta erityisesti tietyillä alueilla 
elävien haavoittuvassa asemassa olevien 
ihmisten osalta.

Or. en

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Toteutuskumppaneiden on 
annettava komission antaman 

4. Toteutuskumppaneiden on 
annettava komission antamien 
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ohjeistuksen perusteella tiedot, jotka 
tarvitaan unionin ilmasto- ja 
ympäristötavoitteita edistävien 
investointien seuraamiseksi.

investointisuuntaviivojen perusteella 
tiedot, jotka tarvitaan unionin ilmasto- ja 
ympäristötavoitteita edistävien 
investointien seuraamiseksi.

Or. en

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a artikla

Täydentävyys

Tässä asetuksessa tarkoitetaan 
’täydentävyydellä’ InvestEU-rahaston 
tukea toimille, joilla puututaan 
markkinoiden toimintapuutteisiin tai 
optimaalista heikompiin 
investointitilanteisiin ja joita 
toteutuskumppanit eivät ilman InvestEU-
rahaston tukea olisi voineet toteuttaa 
EU:n takuun käyttöaikana lainkaan tai 
samassa laajuudessa.

Or. en

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Kukin 7 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu politiikkaikkuna käsittää kaksi 
osiota, joiden avulla puututaan 
markkinoiden toimintapuutteisiin tai 
optimaalista heikompiin 
investointitilanteisiin seuraavasti:

1. Kukin 7 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu politiikkaikkuna käsittää kaksi 
osiota: EU-osion ja jäsenvaltio-osion. 
Molemmissa osioissa puututaan unionin 
laajuisiin ja/tai jäsenvaltiokohtaisiin 
markkinoiden toimintapuutteisiin ja/tai 
optimaalista heikompiin 
investointitilanteisiin, jotka liittyvät 
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unionin politiikkatavoitteisiin.

Or. en

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) EU-osion avulla puututaan 
seuraaviin tilanteisiin:

Poistetaan.

i) unionin politiikan painopisteisiin 
liittyvät markkinoiden toimintapuutteet tai 
optimaalista heikommat 
investointitilanteet, joihin puututaan 
unionin tasolla;

ii) unionin laajuiset markkinoiden 
toimintapuutteet tai optimaalista 
heikommat investointitilanteet; tai

iii) uudet tai monimutkaiset markkinoiden 
toimintapuutteet tai optimaalista 
heikommat investointitilanteet, joiden 
yhteydessä on tarkoitus kehittää uusia 
rahoitusratkaisuja ja markkinarakenteita;

Or. en

Tarkistus 51

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.
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Or. en

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltiot voivat suorittaa 
rahoitusosuuden jäsenvaltio-osioon 
takuuna tai käteisenä. Jäsenvaltio-osioon 
suoritettava määrä saa olla enintään 
[X prosenttia] osion kokonaismäärästä. 
Kyseisiä rahoitusosuuksia voidaan 
käyttää takuun perusteella vaadittujen 
maksujen suorittamiseen ainoastaan 
4 artiklan 1 kohdan ensimmäisen 
alakohdan mukaisen rahoituksen jälkeen.

Or. en

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 54
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Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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;

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 ja/tai
toteutuskumppanien tai yksityisten 
sijoittajien antamalla back-to-back-
takauksella;

Or. en

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) yksi tai useampi toteutuskumppani, 
joka on ilmaissut kiinnostuksensa, ja 
komission velvollisuus ilmoittaa valittu 
toteutuskumppani tai valitut 
toteutuskumppanit jäsenvaltiolle;

c) yksi tai useampi toteutuskumppani, 
joka on valittu yhteisymmärryksessä 
jäsenvaltion kanssa;

Or. en

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Yhteistyössä hallinnoitavista rahastoista 
suoritettuja rahoitusosuuksia voidaan 
jäsenvaltioiden harkinnan mukaan ja 
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yhteisymmärryksessä toteutuskumppanien 
kanssa käyttää strukturoitujen 
rahoitusvälineiden osuuksien 
takaamiseen.

Or. en

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 5 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jäsenvaltioiden takuuna tai 
käteisenä suorittamia rahoitusosuuksia 
jäsenvaltio-osioon tai jäsenvaltion taikka 
julkisyhteisöjen sektoriin luokiteltujen tai 
jäsenvaltion puolesta toimivien 
kansallisten kehityspankkien 
investointijärjestelyihin suorittamia 
rahoitusosuuksia on pidettävä neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1466/97 5 artiklassa 
ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1467/97 3 artiklassa tarkoitettuina 
kertaluonteisina toimenpiteinä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta neuvoston 
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oikeuksia vakaus- ja kasvusopimuksen 
täytäntöönpanossa.

Or. en

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. EU:n takuu myönnetään 
toteutuskumppaneille 
[varainhoitoasetuksen] [219 artiklan 
1 kohdan] mukaisesti, ja sitä hallinnoidaan 
[varainhoitoasetuksen] [X osastoa] 
noudattaen.

1. EU:n takuu myönnetään 
toteutuskumppaneille 
[varainhoitoasetuksen] [219 artiklan 
1 kohdan] mukaisesti, ja sitä hallinnoidaan 
[varainhoitoasetuksen] [X osastoa] 
noudattaen. EU:n takuun on oltava 
peruuttamaton ja ehdoton, ja sitä on 
tarjottava kelpoisuusvaatimukset 
täyttäville vastapuolille heti vaadittaessa 
tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvia rahoitus- ja investointitoimia 
varten. EU:n takuun hinnoittelu on 
liitettävä yksinomaan taustalla olevien 
toimien ominaisuuksiin ja riskiprofiiliin 
ottaen asianmukaisesti huomioon niiden 
taustalla olevien toimien luonne ja 
asetettujen politiikkatavoitteiden 
saavuttaminen, mukaan lukien 
tarvittaessa tiettyjen edullisten ehtojen ja 
kannustimien soveltaminen, erityisesti

a) tilanteissa, joissa vaikeat 
rahoitusmarkkinaolosuhteet estäisivät 
toteutuskelpoisen hankkeen 
toteuttamisen;

b) kun on tarpeen helpottaa 
investointijärjestelyjen perustamista tai 
sellaisten alojen tai alueiden hankkeiden 
rahoittamista, joilla on merkittävä 
markkinoiden toimintapuute ja/tai 
optimaalista heikompi investointitilanne;

c) kun on tarpeen kaventaa sosiaalisen 
infrastruktuurin kuilua;

d) kun jäsenvaltiossa on laaja 
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epäsymmetrinen häiriö.

Or. en

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Lisäksi EU:n takuun olisi 
mahdollistettava

a) vakaa mekanismi sen nopeaa käyttöä 
varten;

b) kesto, joka on yhteensopiva 
rahoituksen lopullisen saajan maksaman 
viimeisen saatavan lopullisen 
erääntymispäivän kanssa;

c) riittävä riski- ja takaussalkun seuranta;

d) luotettava mekanismi, jonka avulla 
voidaan arvioida odotettavissa olevat 
kassavirrat siinä tapauksessa, että niitä 
käytetään;

e) riskinhallintapäätöksiä koskeva riittävä 
asiakirja-aineisto;

f) takuun käyttötapaa koskeva riittävä 
jousto, joka mahdollistaa sen, että 
toteutuskumppanit voivat hyötyä takuusta 
suoraan, kun/jos se on tarpeen, erityisesti 
jos ei ole olemassa lisätakuujärjestelmää;

g) kaikkien niiden lisävaatimusten 
täyttäminen, joita asianomainen 
sääntelyviranomainen on mahdollisesti 
pyytänyt, jotta sitä voidaan pitää 
tehokkaana kokonaisriskinvähennyksenä.

Or. en

Tarkistus 61
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Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. EU-osioon kuuluva EU:n takuu 
on myönnettävä toteutuskumppaneille. 
Vähintään 75 prosenttia EU-osioon 
kuuluvasta EU:n takuusta on 
myönnettävä EIP-ryhmälle. Määrät, jotka 
ylittävät 75 prosenttia EU:n takuusta, 
voidaan antaa EIP-ryhmän käyttöön siinä 
tapauksessa, että kansalliset kehityspankit 
tai -laitokset eivät voi käyttää jäljellä 
olevaa takuuosuutta kaikilta osin. 
Kansalliset kehityspankit tai -laitokset 
voivat hyödyntää EU:n takuuta 
täysimääräisesti myös siinä tapauksessa, 
että ne päättävät käyttää sitä EIP:n tai 
Euroopan investointirahaston välityksellä.

Or. en

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) täyttävät [varainhoitoasetuksen] 
[209 artiklan 2 kohdan a–e alakohdassa] 
säädetyt edellytykset, erityisesti 
[varainhoitoasetuksen] [209 artiklan 
2 kohdan b alakohdassa] säädetyn
täydentävyysvaatimuksen, ja joilla 
[varainhoitoasetuksen] [209 artiklan 
2 kohdan d alakohdan] mukaisesti tilanteen 
mukaan maksimoidaan yksityiset 
sijoitukset;

a) täyttävät [varainhoitoasetuksen] 
[209 artiklan 2 kohdan a–e alakohdassa] 
säädetyt edellytykset ja tämän asetuksen 
7 a artiklassa säädetyn 
täydentävyysvaatimuksen, ja joilla 
[varainhoitoasetuksen] [209 artiklan 
2 kohdan d alakohdan] mukaisesti tilanteen 
mukaan maksimoidaan yksityiset 
sijoitukset;

Or. en

Tarkistus 63
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Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sellaisia rajatylittäviä hankkeita 
yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa 
sijaitsevien tai niihin sijoittautuneiden 
yhteisöjen välillä, jotka ulottuvat yhteen tai 
useampaan kolmanteen maahan, mukaan 
lukien unioniin liittymässä olevat maat, 
ehdokasmaat ja mahdolliset ehdokkaat, 
Euroopan naapuruuspolitiikan piiriin, 
Euroopan talousalueeseen tai Euroopan 
vapaakauppaliittoon kuuluvat maat, tai 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen liitteessä II tarkoitetut 
merentakaiset maat ja alueet taikka 
ohjelmaan assosioituneet kolmannet maat, 
riippumatta siitä, onko kyseisissä 
kolmansissa maissa taikka merentakaisissa 
maissa tai merentakaisilla alueilla 
kumppania;

a) sellaisia hankkeita yhdessä tai 
useammassa jäsenvaltiossa sijaitsevien tai 
niihin sijoittautuneiden yhteisöjen välillä, 
jotka ulottuvat yhteen tai useampaan 
kolmanteen maahan, mukaan lukien 
unioniin liittymässä olevat maat, 
ehdokasmaat ja mahdolliset ehdokkaat, 
Euroopan naapuruuspolitiikan piiriin, 
Euroopan talousalueeseen tai Euroopan 
vapaakauppaliittoon kuuluvat maat, tai 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen liitteessä II tarkoitetut 
merentakaiset maat ja alueet taikka 
ohjelmaan assosioituneet kolmannet maat, 
riippumatta siitä, onko kyseisissä 
kolmansissa maissa taikka merentakaisissa 
maissa tai merentakaisilla alueilla 
kumppania;

Or. en

Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EU-osiossa kelpoisuusvaatimukset 
täyttävien vastapuolten on täytynyt ilmaista 
kiinnostuksensa ja pystyttävä kattamaan 
rahoitus- ja investointitoimia vähintään 
kolmessa jäsenvaltiossa. 
Toteutuskumppanit voivat kattaa rahoitus-
ja investointitoimia vähintään kolmessa
jäsenvaltiossa myös yhdessä 
muodostamalla ryhmän.

EU-osiossa kelpoisuusvaatimukset 
täyttävien vastapuolten on täytynyt ilmaista 
kiinnostuksensa ja pystyttävä kattamaan 
rahoitus- ja investointitoimia yhdessä tai 
useammassa jäsenvaltiossa. 
Toteutuskumppanit voivat kattaa rahoitus-
ja investointitoimia yhdessä tai 
useammassa jäsenvaltiossa myös yhdessä 
muodostamalla ryhmän. 
Toteutuskumppanit, joiden 
sopimusperusteinen vastuu rajoittuu 
niiden omiin kansallisiin tehtäviin, voivat 
myös puuttua markkinoiden 
toimintapuutteisiin tai optimaalista 
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heikompiin investointitilanteisiin 
paikallisesti mukautetuilla vastaavilla 
välineillä.

Or. en

Tarkistus 65

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

Komission teksti Tarkistus

Toteutuskumppaneiden ryhmä voidaan 
hankkeen valmiusasteen perusteella 
muodostaa milloin tahansa ja eri 
kokoonpanoilla, jotta markkinoiden 
vaatimukset voidaan täyttää tehokkaasti.

Or. en

Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) saavutetaan maantieteellinen 
hajonta;

d) saavutetaan maantieteellinen 
hajonta ja mahdollistetaan pienempien 
hankkeiden rahoittaminen;

Or. en

Tarkistus 67

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) toteutuskumppanin kyvyn arvioida 
rahoitus- ja investointitoimia 
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kansainvälisten tunnustettujen sosiaalisen 
tuloskunnon luokitusstandardien 
mukaisesti kiinnittäen erityistä huomiota 
sosiaaliseen ja ympäristövaikutukseen;

Or. en

Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b b) toteutuskumppanin valmiudet 
esittää todisteita rahoitus- ja 
investointitoimista;

Or. en

Tarkistus 69

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta – b c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b c) toteutuskumppanin valmiudet 
hallinnoida rahoitusvälineitä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa 
(EU, Euratom) 2018/1046 tarkoitettuja 
rahoitusvälineitä ja hallintoviranomaisia 
koskevan aiemman kokemuksen 
perusteella.

Or. en

Tarkistus 70

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Riskinotosta maksettava korvaus 
jaetaan unionin ja toteutuskumppanin 
kesken sillä perusteella, kuinka suuri 
niiden osuus on rahoitus- ja 
investointitoimisalkun tai, tapauksen 
mukaan, yksittäisten toimien riskinotosta. 
Toteutuskumppanilla on oltava 
asianmukainen oma riski niissä rahoitus- ja 
investointitoimissa, joita EU:n takuulla 
tuetaan, elleivät politiikkatavoitteet, joihin 
rahoitustuotteen toteuttamisella pyritään, 
ole luonteeltaan sellaisia, että 
toteutuskumppani ei ole poikkeuksellisesti 
voinut kohtuudella osallistua 
rahoitustuotteeseen omalla 
riskinkantokyvyllään.

1. Riskinotosta maksettava korvaus 
jaetaan unionin ja toteutuskumppanin 
kesken sillä perusteella, kuinka suuri 
niiden osuus on rahoitus- ja 
investointitoimisalkun tai, tapauksen 
mukaan, yksittäisten toimien riskinotosta, 
ja sen on liityttävä yksinomaan taustalla 
olevien toimien ominaisuuksiin ja 
riskiprofiiliin. Toteutuskumppanilla on 
oltava asianmukainen oma riski niissä 
rahoitus- ja investointitoimissa, joita EU:n 
takuulla tuetaan, elleivät 
politiikkatavoitteet, joihin rahoitustuotteen 
toteuttamisella pyritään, ole luonteeltaan 
sellaisia, että toteutuskumppani ei ole 
poikkeuksellisesti voinut kohtuudella 
osallistua rahoitustuotteeseen omalla 
riskinkantokyvyllään.

Or. en

Tarkistus 71

Ehdotus asetukseksi
-17 artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-17 artikla

Johtokunta

1. InvestEU-rahastoa johtaa johtokunta, 
jonka on määritettävä EU:n takuun 
käyttöä varten 3 artiklassa säädettyjen 
yleisten tavoitteiden mukaisesti

a) InvestEU-rahaston strategiset 
suuntaviivat;

b) toimintapolitiikka ja -menettelyt, jotka 
ovat tarpeen InvestEU-rahaston 
toiminnan kannalta;

c) säännöt, joita sovelletaan 
investointijärjestelyjen kanssa 
toteutettaviin toimiin.
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2. Johtokunta

a) koostuu kuudesta jäsenestä 
seuraavasti:

i) kolme komission nimittämää jäsentä;

ii) yksi Euroopan investointipankin 
nimittämä jäsen,

iii) yksi jäsen, jonka neuvottelukunta on 
nimittänyt toteutuskumppaneiden 
edustajien keskuudesta; tämä jäsen ei saa 
olla Euroopan investointipankin edustaja;

iv) yksi Euroopan parlamentin nimittämä 
asiantuntija; asiantuntija ei saa pyytää 
eikä ottaa vastaan ohjeita unionin 
toimielimiltä, elimiltä tai laitoksilta, 
jäsenvaltioiden hallituksilta taikka muilta 
julkisilta tai yksityisiltä elimiltä, ja hän 
toimii täysin riippumattomasti; 
asiantuntija hoitaa tehtävänsä 
puolueettomasti ja InvestEU-rahaston 
edun mukaisesti;

b) valitsee komission nimittämien 
jäsenten joukosta puheenjohtajan kolmen 
vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia 
kerran;

c) käy keskusteluja ja ottaa 
mahdollisimman paljon huomioon 
kaikkien jäsentensä kannat. Jos jäsenet 
eivät pääse kannoistaan sopimukseen, 
johtokunta tekee päätöksensä jäsentensä 
enemmistöllä. Johtokunnan kokousten 
pöytäkirjoissa esitetään kaikkien jäsenten 
kannat olennaisilta osin.

3. Johtokunta ehdottaa komissiolle 
liitteessä I tarkoitettujen määrien 
jakautumisen muuttamista.

4. Johtokunta kuulee säännöllisesti 
asiaankuuluvia sidosryhmiä ja varsinkin 
investointikumppaneita, viranomaisia, 
asiantuntijoita, koulutus- ja 
tutkimuslaitoksia, asiaankuuluvia 
työmarkkinaosapuolia ja 
kansalaisyhteiskunnan edustajia tämän 
asetuksen mukaisesti noudatetun 
investointipolitiikan kohdennuksesta ja 
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toteuttamisesta.

Or. en

Tarkistus 72

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissiota neuvoo 
neuvottelukunta, jolla on kaksi 
kokoonpanoa: toteutuskumppaneiden 
edustajat ja jäsenvaltioiden edustajat.

1. Komissiota ja johtokuntaa neuvoo 
neuvottelukunta.

Or. en

Tarkistus 73

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Neuvottelukunta koostuu

a) yhdestä kunkin toteutuskumppanin 
edustajasta;

b) yhdestä kunkin jäsenvaltion 
edustajasta;

c) yhdestä EIP:n edustajasta;

d) yhdestä komission edustajasta;

e) yhdestä kunkin politiikkaikkunan 
asiantuntijasta, jotka Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitea on nimittänyt.

Or. en

Tarkistus 74
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Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kukin toteutuskumppani ja kukin 
jäsenvaltio voi nimittää kokoonpanoon 
yhden edustajan.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 75

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio on edustettuna 
kummassakin neuvottelukunnan 
kokoonpanossa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 76

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun neuvottelukunta kokoontuu 
toteutuskumppaneiden edustajien 
kokoonpanossa, puheenjohtajana toimivat
komission edustaja ja Euroopan 
investointipankin nimittämä edustaja
yhdessä.

Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii
komission edustaja. Varapuheenjohtajana 
toimii EIP:n edustaja.

Or. en

Tarkistus 77
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Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun neuvottelukunta kokoontuu 
jäsenvaltioiden edustajien 
kokoonpanossa, puheenjohtajana toimii 
komission edustaja.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 78

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Neuvottelukunta kokoontuu säännöllisesti 
ja vähintään kaksi kertaa vuodessa 
puheenjohtajan koolle kutsumana. Voidaan 
myös järjestää neuvottelukunnan 
kokoonpanojen yhteisiä kokouksia niiden 
puheenjohtajien yhteisesti koolle 
kutsumana.

Neuvottelukunta kokoontuu säännöllisesti 
ja vähintään kaksi kertaa vuodessa 
puheenjohtajan koolle kutsumana.

Or. en

Tarkistus 79

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 5 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

5. Neuvottelukunta (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 80
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Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) toimiessaan 
toteutuskumppaneiden edustajien 
kokoonpanossa:

Poistetaan.

i) antaa tämän asetuksen nojalla 
toteutettavien rahoitustuotteiden 
suunnittelua koskevia neuvoja;

ii) antaa komissiolle markkinoiden 
toimintapuutteita ja optimaalista 
heikompia investointitilanteita ja 
markkinaolosuhteita koskevia neuvoja;

Or. en

Tarkistus 81

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 5 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) antaa tämän asetuksen nojalla 
toteutettavien rahoitustuotteiden 
suunnittelua koskevia neuvoja;

Or. en

Tarkistus 82

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

Komission teksti Tarkistus

a b) antaa komissiolle ja johtokunnalle 
markkinoiden toimintapuutteita ja 
optimaalista heikompia 
investointitilanteita ja 
markkinaolosuhteita koskevia neuvoja;
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Or. en

Tarkistus 83

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) toimiessaan jäsenvaltioiden 
edustajien kokoonpanossa:

Poistetaan.

i) tiedottaa jäsenvaltioille InvestEU-
rahaston toteuttamisesta;

ii) vaihtaa jäsenvaltioiden kanssa 
näkemyksiä markkinoiden kehityksestä ja 
jakaa parhaita käytäntöjä.

Or. en

Tarkistus 84

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

Komission teksti Tarkistus

b a) tiedottaa jäsenvaltioille InvestEU-
rahaston toteuttamisesta;

Or. en

Tarkistus 85

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

Komission teksti Tarkistus

b b) vaihtaa jäsenvaltioiden kanssa 
näkemyksiä markkinoiden kehityksestä ja 
jakaa parhaita käytäntöjä.

Or. en
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Tarkistus 86

Ehdotus asetukseksi
17 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

17 a artikla

Riskinarviointimenetelmä

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 26 artiklan 
mukaisesti asetuksen täydentämiseksi 
riskinarviointimenetelmällä. Tämä 
menetelmä sisältää

a) riskiluokituksen, jolla varmistetaan 
kaikkien toimien johdonmukainen ja 
vakiomuotoinen käsittely, riippumatta 
välittäjänä toimivasta laitoksesta;

b) menetelmän, jolla arvioidaan odotettu 
tappio ja maksukyvyttömyyden 
todennäköisyys selkeiden tilastollisten 
menetelmien mukaisesti, mukaan lukien 
ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään 
hallintotapaan liittyvät kriteerit;

c) menetelmän maksukyvyttömyystilassa 
olevan vastuun ja tappio-osuuden 
arvioimiseksi ottaen huomioon 
rahoituksen arvo, hankkeeseen liittyvä 
riski, takaisinmaksuehdot, vakuus ja 
muut asiaankuuluvat indikaattorit.

Or. en

Tarkistus 87

Ehdotus asetukseksi
17 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

17 b artikla

Tulostaulu
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1. Kunkin toteutuskumppanin on 
käytettävä indikaattoritulostaulua, 
jäljempänä ’tulostaulu’, jotta voidaan 
arvioida EU:n takuulla mahdollisesti 
tuettujen investointien laatua ja vakautta. 
Tulostaululla on varmistettava EU:n 
takuun mahdollisen ja tosiasiallisen 
käytön riippumaton, avoin ja 
yhdenmukainen arviointi.

2. Kukin toteutuskumppani täyttää 
tulostaulukon, joka koskee sen 
ehdottamia rahoitus- ja investointitoimia. 
Jos useat toteutuskumppanit tekevät 
ehdotuksen samasta investointitoimesta, 
asianosaisten toteutuskumppaneiden on 
täytettävä tulostaulu yhdessä.

3. Tulostaulussa on arvioitava erityisesti 
seuraavia:

a) ehdotettujen rahoitus- ja 
investointitoimien riskiprofiili, joka 
perustuu 17 a artiklassa tarkoitetun 
riskinarviointimenetelmän soveltamiseen;

b) rahoituksen lopullisille saajille koituva 
etu;

c) tukikelpoisuusperusteiden 
noudattaminen;

d) investointitoimen laatu ja vaikutus 
kestävän kasvun ja työllisyyden 
edistämisen kannalta;

e) investointitoimen vaikutus InvestEU:n 
ohjelman tavoitteiden toteutumiseen;

f) tekninen ja taloudellinen tuki 
hankkeelle.

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 26 artiklan 
mukaisesti tämän asetuksen 
täydentämiseksi toteutuskumppaneiden 
käyttämää tulostaulua koskevilla 
yksityiskohtaisilla säännöillä.

5. Komissio voi tarvittaessa avustaa 
toteutuskumppaneita 
riskinarviointimenetelmän soveltamisessa 
ja tulostaulun laadinnassa. Se varmistaa, 
että pisteytysmenetelmää sovelletaan 
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asianmukaisesti ja että 
investointikomitealle esitetyt tulostaulut 
ovat korkealaatuisia.

Or. en

Tarkistus 88

Ehdotus asetukseksi
18 artikla

Komission teksti Tarkistus

18 artikla Poistetaan.

Hanketiimi

1. Perustetaan hanketiimi, joka koostuu 
asiantuntijoista, joita toteutuskumppanit 
antavat komission käyttöön unionin 
talousarvion kannalta vastikkeetta.

2. Kunkin toteutuskumppanin on 
osoitettava hanketiimiin asiantuntijoita. 
Asiantuntijoiden lukumäärä on 
vahvistettava takuusopimuksessa.

3. Komissio vahvistaa, ovatko 
toteutuskumppanin ehdottamat rahoitus-
ja investointitoimet unionin 
lainsäädännön ja politiikkojen mukaisia.

4. Jos komissio on antanut 3 kohdassa 
tarkoitetun vahvistuksen, hanketiimin on 
tarkastettava toteutuskumppaneiden 
ehdotetuista rahoitus- ja 
investointitoimista tekemien due diligence 
-arviointien laatu. Sen jälkeen rahoitus-
ja investointitoimet on toimitettava 
investointikomitealle, joka päättää, 
hyväksytäänkö ne EU:n takuun piiriin.

Hanketiimin on laadittava 
investointikomitealle ehdotetuista 
rahoitus- ja investointitoimista tulostaulu.

Tulostaulussa on arvioitava erityisesti 
seuraavia:

a) ehdotettujen rahoitus- ja 
investointitoimien riskiprofiili;
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b) rahoituksen lopullisille saajille koituva 
etu;

c) tukikelpoisuusperusteiden 
noudattaminen.

Kunkin toteutuskumppanin on annettava 
hanketiimille riittävät ja yhdenmukaiset 
tiedot, jotta se voi tehdä riskianalyysin ja 
laatia tulostaulun.

5. Hanketiimin asiantuntija ei saa 
arvioida due diligence- tai 
hankearviointia, jos se liittyy sen 
toteutuskumppanin esittämään 
mahdolliseen rahoitus- tai 
investointitoimeen, joka on antanut 
kyseisen asiantuntijan komission 
käyttöön. Kyseinen asiantuntija ei saa 
myöskään laatia kyseisiä ehdotuksia 
koskevaa tulostaulua.

6. Kunkin hanketiimiasiantuntijan on 
ilmoitettava komissiolle mahdollisista 
eturistiriidoista ja annettava viipymättä 
kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen jatkuvan 
eturistiriidattomuuden selvittämiseksi.

7. Komissio vahvistaa hanketiimin 
toimintaa ja eturistiriitatilanteiden 
todentamista koskevat yksityiskohtaiset 
säännöt.

8. Komissio vahvistaa yksityiskohtaiset 
säännöt tulostaululle, jonka avulla 
investointikomitea voi hyväksyä EU:n 
takuun käytön ehdotetussa rahoitus- tai 
investointitoimessa.

Or. en

Tarkistus 89

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Perustetaan investointikomitea. Sen 
tehtävänä on

1. Perustetaan riippumaton 
investointikomitea. Sen tehtävänä on
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Or. en

Tarkistus 90

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) käsitellä rahoitus- ja 
investointitoimia koskevat ehdotukset, joita 
toteutuskumppanit esittävät katettavaksi 
EU:n takuusta;

a) käsitellä rahoitus- ja 
investointitoimia koskevat ehdotukset, joita 
toteutuskumppanit esittävät katettavaksi 
EU:n takuusta ja jotka ovat läpäisseet 
unionin lainsäädännön ja politiikkojen 
noudattamista koskevan komission 
tarkastuksen;

Or. en

Tarkistus 91

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tarkistaa, ovatko ehdotukset tämän 
asetuksen ja investointisuuntaviivojen 
mukaisia, kiinnittäen erityistä huomiota 
[varainhoitoasetuksen] [209 artiklan 
2 kohdan b alakohdassa] säädettyyn 
täydentävyysvaatimukseen ja 
[varainhoitoasetuksen] [209 artiklan 
2 kohdan d alakohdassa] edellytettyyn 
yksityisten sijoitusten houkuttelemiseen; ja

b) tarkistaa, ovatko ehdotukset tämän 
asetuksen ja investointisuuntaviivojen 
mukaisia, kiinnittäen erityistä huomiota 
tämän asetuksen 7 a artiklassa säädettyyn 
täydentävyysvaatimukseen ja 
[varainhoitoasetuksen] [209 artiklan 
2 kohdan d alakohdassa] edellytettyyn 
yksityisten sijoitusten houkuttelemiseen; ja

Or. en

Tarkistus 92

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Kukin investointikomitean kokoonpano 
muodostuu kuudesta palkatusta 
ulkopuolisesta asiantuntijasta. Asiantuntijat 
valitaan [varainhoitoasetuksen] 
[237 artiklan] mukaisesti, ja komissio 
nimittää heidät enintään neljän vuoden 
toimikaudeksi. Toimikausi voidaan uusia, 
mutta sen kokonaiskesto saa olla enintään 
seitsemän vuotta. Komissio voi päättää 
uusia investointikomitean jäsenen 
toimikauden ilman tässä kohdassa 
säädettyä menettelyä.

Kukin investointikomitean kokoonpano 
muodostuu kuudesta palkatusta 
ulkopuolisesta asiantuntijasta. Asiantuntijat 
valitaan [varainhoitoasetuksen] 
[237 artiklan] mukaisesti, ja komissio 
nimittää heidät enintään neljän vuoden 
toimikaudeksi. Toimikausi voidaan uusia, 
mutta sen kokonaiskesto saa olla enintään 
seitsemän vuotta. Johtokunta voi päättää 
uusia investointikomitean jäsenen 
toimikauden ilman tässä kohdassa 
säädettyä menettelyä.

Or. en

Tarkistus 93

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Neljän jäsenen on oltava 
investointikomitean kaikkien neljän 
kokoonpanon pysyviä jäseniä. Lisäksi 
neljässä eri kokoonpanossa on kussakin 
oltava kaksi asiantuntijaa, joilla on 
kokemusta investoinneista kyseisen 
politiikkaikkunan kattamilta sektoreilta. 
Ainakin yhdellä pysyvistä jäsenistä on 
oltava asiantuntemusta kestävästä 
investoimisesta. Komissio osoittaa 
investointikomitean jäsenet sopivaan 
kokoonpanoon tai sopiviin 
kokoonpanoihin. Investointikomitea 
valitsee pysyvien jäsentensä keskuudesta 
puheenjohtajan.

Neljän jäsenen on oltava 
investointikomitean kaikkien neljän 
kokoonpanon pysyviä jäseniä. Lisäksi 
neljässä eri kokoonpanossa on kussakin 
oltava kaksi asiantuntijaa, joilla on 
kokemusta investoinneista kyseisen 
politiikkaikkunan kattamilta sektoreilta. 
Ainakin yhdellä pysyvistä jäsenistä on 
oltava asiantuntemusta kestävästä 
investoimisesta. Johtokunta osoittaa 
investointikomitean jäsenet sopivaan 
kokoonpanoon tai sopiviin 
kokoonpanoihin. Investointikomitea 
valitsee pysyvien jäsentensä keskuudesta 
puheenjohtajan.

Or. en

Tarkistus 94
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Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio hyväksyy investointikomitean 
työjärjestyksen ja huolehtii sen 
sihteeristötehtävistä.

Johtokunta hyväksyy investointikomitean 
työjärjestyksen ja huolehtii sen 
sihteeristötehtävistä.

Or. en

Tarkistus 95

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Investointikomitean kaikkien jäsenten 
ansioluettelot ja ilmoitukset taloudellisista 
sidonnaisuuksista on julkistettava, ja ne on
pidettävä jatkuvasti ajan tasalla. Kunkin 
investointikomitean jäsenen on ilmoitettava 
komissiolle viipymättä kaikki tiedot, jotka 
ovat tarpeen jatkuvan 
eturistiriidattomuuden selvittämiseksi.

Investointikomitean kaikkien jäsenten 
ansioluettelot ja ilmoitukset taloudellisista 
sidonnaisuuksista on julkistettava, ja ne on 
pidettävä jatkuvasti ajan tasalla. Kunkin 
investointikomitean jäsenen on ilmoitettava 
komissiolle ja johtokunnalle viipymättä 
kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen jatkuvan 
eturistiriidattomuuden selvittämiseksi.

Or. en

Tarkistus 96

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi poistaa jäsenen tehtävistään, 
jos tämä ei noudata tässä kohdassa 
säädettyjä vaatimuksia, tai muista 
asianmukaisesti perustelluista syistä.

Johtokunta voi poistaa jäsenen 
tehtävistään, jos tämä ei noudata tässä 
kohdassa säädettyjä vaatimuksia, tai muista 
asianmukaisesti perustelluista syistä.

Or. en
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Tarkistus 97

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Investointikomitean on käytettävä 
ehdotusten arvioimisessa ja tarkistamisessa 
18 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
indikaattoritulostaulua.

Investointikomitean on käytettävä 
ehdotusten arvioimisessa ja tarkistamisessa 
17 b artiklassa tarkoitettua 
indikaattoritulostaulua.

Or. en

Tarkistus 98

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Investointikomitean päätelmät on 
hyväksyttävä kaikkein jäsenten 
yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten 
mennessä tasan investointikomitean 
puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Investointikomitean päätelmät on 
hyväksyttävä kaikkien jäsenten 
yksinkertaisella enemmistöllä, jos 
yksinkertainen enemmistö sisältää 
vähintään yhden asiantuntijan. Äänten 
mennessä tasan investointikomitean 
puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Or. en

Tarkistus 99

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Investointikomitean päätelmien, joissa 
hyväksytään rahoitus- tai investointitoimen 
tukeminen EU:n takuulla, on oltava 
julkisesti saatavilla, ja niiden on 
sisällettävä hyväksynnän perustelut. 
Julkistetut päätelmät eivät saa sisältää 
kaupallisesti arkaluonteisia tietoja.

Investointikomitean päätelmien, joissa 
hyväksytään rahoitus- tai investointitoimen 
tukeminen EU:n takuulla, on oltava 
julkisesti saatavilla, ja niiden on 
sisällettävä hyväksynnän perustelut. 
Päätelmissä on viitattava myös 
18 artiklassa tarkoitettuun tulostauluun 
perustuvaan kokonaisarviointiin. 
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Investointikomitea sisällyttää, soveltuvin 
osin, EU:n takuusta annettavan tuen 
hyväksymistä koskeviin päätelmiin tietoja 
toimista, erityisesti kuvauksen niistä, 
tiedot hankkeen toteuttajasta tai 
rahoituksen välittäjästä ja tiedot 
hankkeen tavoitteista. Julkistetut 
päätelmät eivät saa sisältää kaupallisesti 
arkaluonteisia tietoja. Jos on kyse 
kaupallisesti arkaluonteisista päätöksistä, 
investointikomitea julkistaa kyseiset 
päätökset sekä tiedot hankkeen 
toteuttajista tai rahoituksen välittäjistä 
asianomaisen rahoituksen 
päättymispäivänä tai minä tahansa 
aiempana ajankohtana, jolloin 
kaupallinen arkaluonteisuus päättyy.

Or. en

Tarkistus 100

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 5 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tulostaulun on oltava julkisesti saatavilla, 
kun rahoitus- tai investointitoimi tai 
alahanke, jos on sellaisesta kyse, on 
allekirjoitettu. Julkistettu tulostaulu ei saa 
sisältää kaupallisesti arkaluonteisia tietoja 
tai henkilötietoja, joita unionin 
tietosuojasääntöjen mukaan ei saa julkistaa.

Tulostaulun on oltava julkisesti saatavilla, 
kun rahoitus- tai investointitoimi tai 
alahanke on allekirjoitettu. Julkistettu 
tulostaulu ei saa sisältää kaupallisesti 
arkaluonteisia tietoja tai henkilötietoja, 
joita unionin tietosuojasääntöjen mukaan ei 
saa julkistaa.

Or. en

Tarkistus 101

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 5 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EU:n takuun käytön epäämistä koskevat Investointikomitea toimittaa kaksi kertaa 
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investointikomitean päätelmät toimitetaan
kaksi kertaa vuodessa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle tiukkoja 
luottamuksellisuusvaatimuksia
noudattaen.

vuodessa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle luettelon kaikista päätelmistä 
sekä tulostaulut, jotka koskevat kaikkia 
näitä päätöksiä. Toimittamiseen 
sovelletaan tiukkoja 
luottamuksellisuusvaatimuksia.

Or. en

Tarkistus 102

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 5 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

EU:n takuun käytön epäämistä koskevat 
investointikomitean päätelmät on 
annettava kyseisen toteutuskumppanin 
saataville kohtuullisessa ajassa.

Or. en

Tarkistus 103

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jos investointikomiteaa pyydetään 
hyväksymään EU:n takuun käyttö rahoitus-
tai investointitoimessa, joka on väline, 
ohjelma tai rakenne, jolla on alahankkeita, 
hyväksynnän on koskettava myös 
alahankkeita, ellei investointikomitea päätä 
pidättää itsellään oikeutta hyväksyä ne 
erikseen.

6. Jos investointikomiteaa pyydetään 
hyväksymään EU:n takuun käyttö rahoitus-
tai investointitoimessa, joka on väline, 
ohjelma tai rakenne, jolla on alahankkeita, 
hyväksynnän on koskettava myös 
alahankkeita, ellei investointikomitea päätä 
asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa pidättää itsellään oikeutta 
hyväksyä ne erikseen.

Or. en

Tarkistus 104
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Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio hallinnoi InvestEU-
neuvontakeskusta yhteistyössä EIP-
ryhmän kanssa.

Or. en

Tarkistus 105

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

InvestEU-neuvontakeskus on käytettävissä 
kunkin 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
politiikkaikkunan komponenttina, joka 
kattaa kaikki kyseiseen ikkunaan kuuluvat 
sektorit. Lisäksi käytettävissä on 
monialaisia neuvontapalveluja.

InvestEU-neuvontakeskus on käytettävissä 
kunkin 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
politiikkaikkunan komponenttina, joka 
kattaa kaikki kyseiseen ikkunaan kuuluvat 
sektorit. Lisäksi käytettävissä on 
monialaisia neuvontapalveluja ja 
valmiuksien kehittämistä koskevia 
neuvontapalveluja.

Or. en

Tarkistus 106

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

Komission teksti Tarkistus

b a) pienimuotoisten hankkeiden 
houkuttelemista ja rahoittamista 
koskevien mahdollisuuksien 
hyödyntäminen, myös 
investointijärjestelyjen avulla;

Or. en
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Tarkistus 107

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) toimien tukeminen ja paikallisen 
tietämyksen lisääminen InvestEU-rahaston 
tuen käytön helpottamiseksi kaikkialla 
unionissa ja mahdollisuuksien mukaan 
aktiivinen myötävaikuttaminen InvestEU-
rahaston sektorikohtaisen ja 
maantieteellisen monipuolisuuden 
tavoitteeseen siten, että tuetaan 
toteutuskumppaneita mahdollisten 
rahoitus- ja investointitoimien 
alullepanossa ja kehittämisessä;

c) toimien tukeminen ja paikallisen 
tietämyksen lisääminen InvestEU-rahaston 
tuen käytön helpottamiseksi kaikkialla 
unionissa ja aktiivinen myötävaikuttaminen 
InvestEU-rahaston sektorikohtaisen ja 
maantieteellisen monipuolisuuden 
tavoitteeseen siten, että tuetaan 
toteutuskumppaneita mahdollisten 
rahoitus- ja investointitoimien 
alullepanossa ja kehittämisessä;

Or. en

Tarkistus 108

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) organisatoristen valmiuksien, 
taitojen ja prosessien kehittämiseen ja 
organisaatioiden investointivalmiuden 
nopeuttamiseen tähtäävien toimien 
tukeminen, jotta hankkeiden toteuttajat ja 
viranomaiset voivat kehittää 
investointihankejatkumoita ja hallinnoida 
hankkeita ja rahoituksenvälittäjät toteuttaa 
rahoitus- ja investointitoimia sellaisten 
yhteisöjen hyväksi, joilla on vaikeuksia 
saada rahoitusta, muun muassa tukemalla 
riskinarviointikyvyn kehittämistä tai 
sektorikohtaista osaamista.

f) organisatoristen valmiuksien, 
taitojen ja prosessien kehittämiseen ja 
organisaatioiden investointivalmiuden 
nopeuttamiseen tähtäävien toimien 
tukeminen, jotta hankkeiden toteuttajat ja 
viranomaiset voivat kehittää 
investointihankejatkumoita, 
rahoitusvälineitä ja investointijärjestelyjä
ja hallinnoida hankkeita ja 
rahoituksenvälittäjät toteuttaa rahoitus- ja 
investointitoimia sellaisten yhteisöjen 
hyväksi, joilla on vaikeuksia saada 
rahoitusta, muun muassa tukemalla 
riskinarviointikyvyn kehittämistä tai 
sektorikohtaista osaamista.

Or. en
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Tarkistus 109

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) ennakoivan neuvonnan 
tarjoaminen startup-yrityksille etenkin 
silloin, kun pyritään suojaamaan niiden 
tutkimus- ja innovointi-investointeja 
immateriaalioikeuksilla, kuten patenteilla.

Or. en

Tarkistus 110

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 2 kohdassa tarkoitetuista 
palveluista voidaan periä maksuja, joilla 
katetaan osa kyseisten palvelujen 
tarjoamisesta aiheutuvista kustannuksista.

4. Edellä 2 kohdassa tarkoitetuista 
palveluista voidaan periä maksuja, joilla 
katetaan osa kyseisten palvelujen 
tarjoamisesta aiheutuvista kustannuksista. 
InvestEU-neuvontakeskuksen on 
tarjottava maksutonta asiantuntija-apua 
hankkeiden julkisille toteuttajille ja 
voittoa tavoittelemattomille yhteisöille. 
Pk-yrityksille tarjotusta teknisestä avusta 
perittävät maksut on rajoitettava yhteen 
kolmasosaan kyseisten palvelujen 
tarjonnan kustannuksista.

Or. en

Tarkistus 111

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. InvestEU-neuvontakeskuksella on 
tarvittaessa oltava paikallinen edustus. 

6. InvestEU-neuvontakeskuksella on 
tarvittaessa oltava paikallinen edustus. 
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Paikallinen edustus on perustettava 
erityisesti jäsenvaltioissa tai alueilla, joilla 
on vaikeuksia InvestEU-hankkeiden 
kehittämisessä. InvestEU-neuvontakeskus 
avustaa tiedon siirrossa alueelliselle ja 
paikalliselle tasolle, jotta voidaan kehittää 
1 kohdassa tarkoitettuun tukeen liittyviä 
alueellisia ja paikallisia valmiuksia ja 
asiantuntemusta.

Paikallinen edustus on perustettava 
erityisesti jäsenvaltioissa tai alueilla, joilla 
on vaikeuksia InvestEU-hankkeiden 
kehittämisessä. InvestEU-neuvontakeskus 
avustaa tiedon siirrossa alueelliselle ja 
paikalliselle tasolle, jotta voidaan kehittää 
1 kohdassa tarkoitettuun tukeen liittyviä 
alueellisia ja paikallisia valmiuksia ja 
asiantuntemusta ja toteuttaa pieniä 
hankkeita ja sopeutua niitä varten.
Komissio allekirjoittaa erilliset sopimukset 
rahoituslaitosten tai muiden välittäjien 
kanssa, jotta ne nimetään 
neuvontakeskuskumppaneiksi ja jotta 
niille annetaan tehtäväksi InvestEU-
neuvontakeskuksen toteutus paikan 
päällä.

Or. en

Tarkistus 112

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Jotta 1 kohdassa tarkoitettua 
neuvontaa voidaan antaa ja jotta 
neuvonnan tarjoamista paikallistasolla 
voidaan helpottaa, InvestEU-
neuvontakeskus toimii yhteistyössä 
kansallisten kehityspankkien tai -laitosten 
kanssa ja hyödyntää niiden 
asiantuntemusta. Invest EU-
neuvontakeskuksen ja kansallisen 
kehityspankin tai -laitoksen välinen 
yhteistyö voidaan toteuttaa 
sopimusperusteisena kumppanuutena. 
InvestEU-neuvontakeskuksen on 
pyrittävä tekemään vähintään yksi 
yhteistyösopimus kansallisen 
kehityspankin tai -laitoksen kanssa 
jäsenvaltiota kohden. Jäsenvaltioissa, 
joissa kansallisia kehityspankkeja tai 
-laitoksia ei ole, InvestEU-
neuvontakeskuksen on tarjottava 
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tarvittaessa ja asianomaisen jäsenvaltion 
pyynnöstä tällaisten pankkien tai laitosten 
perustamista koskevaa ennakoivaa 
neuvontaa.

Or. en

Tarkistus 113

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio välittää hankkeet, jotka 
täyttävät 3 kohdassa asetetut ehdot, 
toteutuskumppaneille.

4. Komissio välittää hankkeet, jotka 
täyttävät 3 kohdassa asetetut ehdot, 
toteutuskumppaneille ja tarpeen mukaan 
InvestEU-neuvontakeskukselle.

Or. en

Tarkistus 114

Ehdotus asetukseksi
7 luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Seuranta ja raportointi, arviointi ja 
valvonta

Vastuuvelvollisuus, seuranta ja raportointi, 
arviointi ja valvonta

Or. en

Tarkistus 115

Ehdotus asetukseksi
-22 artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-22 artikla

Vastuuvelvollisuus
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1. Johtokunnan puheenjohtaja antaa 
Euroopan parlamentin tai neuvoston 
pyynnöstä pyynnön esittävälle 
toimielimelle selvityksen InvestEU-
rahaston toiminnan tuloksista, muun 
muassa osallistumalla Euroopan 
parlamentin kuulemistilaisuuteen.

2. Johtokunnan puheenjohtaja vastaa 
joka tapauksessa Euroopan parlamentin 
tai neuvoston InvestEU-rahastolle 
osoittamiin kysymyksiin suullisesti tai 
kirjallisesti viiden viikon kuluessa 
kysymyksen vastaanottamispäivästä.

3. Komissio antaa Euroopan parlamentin 
tai neuvoston pyynnöstä kertomuksen 
tämän asetuksen soveltamisesta.

Or. en

Tarkistus 116

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Lisäksi kunkin toteutuskumppanin 
on toimitettava komissiolle kuuden 
kuukauden välein kertomus tämän 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvista 
rahoitus- ja investointitoimista jaoteltuina 
EU-osioon ja jäsenvaltio-osioon 
jäsenvaltioittain. Kertomukseen on 
sisällytettävä arvio EU:n takuun käytön 
edellytysten ja tämän asetuksen liitteessä 
III esitettyjen keskeisten 
tulosindikaattoreiden noudattamisesta. 
Kertomukseen on lisäksi sisällytettävä 
toiminta-, tilasto-, rahoitus- ja 
kirjanpitotietoja kunkin rahoitus- ja 
investointitoimen, kunkin osion ja kunkin 
politiikkaikkunan sekä InvestEU-rahaston 
tasolla. Yhteen näistä kertomuksista on 
sisällytettävä tiedot, jotka 
toteutuskumppaneiden on annettava 
[varainhoitoasetuksen] [155 artiklan 

5. Lisäksi kunkin toteutuskumppanin 
on toimitettava Euroopan parlamentille ja 
komissiolle kuuden kuukauden välein 
kertomus tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvista rahoitus- ja investointitoimista 
jaoteltuina EU-osioon ja jäsenvaltio-osioon 
jäsenvaltioittain. Kertomukseen on 
sisällytettävä arvio EU:n takuun käytön 
edellytysten ja tämän asetuksen liitteessä 
III esitettyjen keskeisten 
tulosindikaattoreiden noudattamisesta. 
Kertomukseen on lisäksi sisällytettävä 
toiminta-, tilasto-, rahoitus- ja 
kirjanpitotietoja kunkin rahoitus- ja 
investointitoimen, kunkin osion ja kunkin 
politiikkaikkunan sekä InvestEU-rahaston 
tasolla. Yhteen näistä kertomuksista on 
sisällytettävä tiedot, jotka 
toteutuskumppaneiden on annettava 
[varainhoitoasetuksen] [155 artiklan 
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1 kohdan a alakohdan] nojalla. 1 kohdan a alakohdan] nojalla.

Or. en

Tarkistus 117

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio tekee viimeistään 
30 päivänä syyskuuta 2025 väliarvioinnin 
InvestEU-ohjelmasta, ja erityisesti EU:n 
takuun käytöstä.

2. Komissio tekee viimeistään 
30 päivänä syyskuuta 2024 väliarvioinnin 
InvestEU-ohjelmasta, ja erityisesti EU:n 
takuun käytöstä.

Or. en

Tarkistus 118

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio suorittaa InvestEU-
ohjelman toteuttamisen päätyttyä, 
kuitenkin viimeistään neljän vuoden 
kuluttua 1 artiklassa mainitun ajanjakson 
päättymisestä, InvestEU-ohjelman, ja 
erityisesti EU:n takuun käytön, lopullisen 
arvioinnin.

3. Komissio suorittaa InvestEU-
ohjelman toteuttamisen päätyttyä, 
kuitenkin viimeistään kahden vuoden 
kuluttua 1 artiklassa mainitun ajanjakson 
päättymisestä, InvestEU-ohjelman, ja 
erityisesti EU:n takuun käytön, lopullisen 
arvioinnin.

Or. en

Tarkistus 119

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 2. Siirretään komissiolle valta antaa 
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7 artiklan 6 kohdassa, 22 artiklan 
2 kohdassa ja 23 artiklan 6 kohdassa 
tarkoitettuja delegoituja säädöksiä viiden 
vuoden ajaksi [tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä]. Komissio laatii 
siirrettyä säädösvaltaa koskevan 
kertomuksen viimeistään yhdeksän 
kuukautta ennen tämän viiden vuoden 
kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa 
jatketaan ilman eri toimenpiteitä 
samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan
parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista 
jatkamista viimeistään kolme kuukautta 
ennen kunkin kauden päättymistä.

4 artiklan 2 kohdassa, 7 artiklan 
6 kohdassa, 17 a artiklassa, 17 b 
artiklassa, 22 artiklan 2 kohdassa ja 
23 artiklan 6 kohdassa tarkoitettuja 
delegoituja säädöksiä viiden vuoden ajaksi 
[tämän asetuksen voimaantulopäivästä]. 
Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa 
koskevan kertomuksen viimeistään 
yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden 
vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan 
siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä 
samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 
parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista 
jatkamista viimeistään kolme kuukautta 
ennen kunkin kauden päättymistä.

Or. en

Tarkistus 120

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto 
voi milloin tahansa peruuttaa 7 artiklan 
6 kohdassa, 22 artiklan 2 kohdassa ja 
23 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun 
säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona sitä koskeva 
päätös julkaistaan Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä, tai jonakin 
myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 
mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei 
vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 
säädösten pätevyyteen.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto 
voi milloin tahansa peruuttaa 4 artiklan 
2 kohdassa, 7 artiklan 6 kohdassa, 
17 a artiklassa, 17 b artiklassa, 22 artiklan 
2 kohdassa ja 23 artiklan 6 kohdassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona sitä koskeva 
päätös julkaistaan Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä, tai jonakin 
myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 
mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei 
vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 
säädösten pätevyyteen.

Or. en

Tarkistus 121
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Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Edellä olevien 7 artiklan 6 kohdan, 
22 artiklan 2 kohdan ja 23 artiklan 
6 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös 
tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan 
parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

6. Edellä olevien 4 artiklan 2 kohdan, 
7 artiklan 6 kohdan, 17 a artiklan, 
17 b artiklan, 22 artiklan 2 kohdan ja 
23 artiklan 6 kohdan nojalla annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, 
jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 
ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

Or. en

Tarkistus 122

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toteutuskumppaneiden on 
ilmaistava rahoituksen alkuperä ja 
varmistettava unionin rahoituksen 
näkyvyys (erityisesti kun ne tekevät 
tunnetuksi toimia ja niiden tuloksia) 
tarjoamalla johdonmukaista, olennaista ja 
kohdennettua tietoa eri kohderyhmille, 
tiedotusvälineet ja suuri yleisö mukaan 
lukien.

1. Toteutuskumppaneiden on 
ilmaistava rahoituksen alkuperä ja 
varmistettava unionin rahoituksen 
näkyvyys (erityisesti kun ne tekevät 
tunnetuksi toimia ja niiden tuloksia) 
tarjoamalla johdonmukaista, olennaista ja 
kohdennettua tietoa eri kohderyhmille, 
tiedotusvälineet ja suuri yleisö mukaan 
lukien ja keskittymällä myös sosiaalisiin ja 
ympäristövaikutuksiin.

Or. en

Tarkistus 123
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Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) kestävän energiainfrastruktuurin 
(siirto- ja jakelutaso, 
varastointiteknologiat) kehittäminen, 
älyllistäminen ja uudistaminen;

(c) kestävän energiainfrastruktuurin, 
mukaan lukien energiaverkkojen 
yhteenliittäminen (siirto- ja jakelutaso, 
varastointiteknologiat) kehittäminen, 
älyllistäminen ja uudistaminen;

Or. en

Tarkistus 124

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 kohta– 2 alakohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) nykyisen infrastruktuurin 
ylläpitäminen tai parantaminen liikenne-
ja energia-alalla erityisesti 
turvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen.

Or. en

Tarkistus 125

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 kohta – 3 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) kaupunki-, maaseutu- ja 
rannikkoalueiden kestävä kehittäminen;

(e) kaupunki-, maaseutu- ja 
rannikkoalueiden kestävä kehittäminen ja 
elvyttäminen;

Or. en

Tarkistus 126
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Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 kohta– 3 alakohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(h a) ilmastonmuutoksen torjumista ja 
kestävän kulttuuriperinnön edistämistä 
koskevat hankkeet, erityisesti strategiat ja 
välineet, joilla suojellaan Euroopan 
aineellista ja aineetonta kulttuuriperintöä.

Or. en

Tarkistus 127

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 kohta– 5 alakohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f a) uudet teknologiat, kuten avustavat 
teknologiat, joita sovelletaan kulttuuri- ja 
luoviin hyödykkeisiin ja palveluihin.

Or. en

Tarkistus 128

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 kohta– 6 alakohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f a) digitaalisen teknologian käyttö 
Euroopan kulttuuriperinnön 
säilyttämiseksi ja ennallistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 129

Ehdotus asetukseksi
Liite II– 1 kohta – 6 alakohta – f b alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(f b) immateriaalioikeuksien 
teknologinen hallinnointi.

Or. en

Tarkistus 130

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 kohta – 7 alakohta – johdanto-osa

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 3 000 työntekijää, 
keskittyen etenkin pk-yrityksiin ja pieniin 
midcap-yrityksiin sekä yhteiskunnallisiin 
yrityksiin erityisesti seuraavien kautta:

Or. en

Tarkistus 131

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 kohta – 11 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) mikrorahoitus, yhteiskunnallisten 
yritysten rahoitus ja yhteisötalous;

(a) eettinen ja kestävä rahoitus, 
mikrorahoitus, yhteiskunnallisten yritysten 
rahoitus ja yhteisötalous;

Or. en

Tarkistus 132

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 kohta – 11 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) yleissivistävä koulutus, (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
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ammatillinen koulutus ja niihin liittyvät 
palvelut;

versioon.)

Or. en

Tarkistus 133

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 3 kohta – 3.3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3.3 a Investoinnit sosiaalisten 
tavoitteiden tukemiseen

Or. en

Tarkistus 134

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 7 kohta – 7.1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

7.1 Sosiaalinen infrastruktuuri: Tuetun 
sosiaalisen infrastruktuurin kapasiteetti 
sektoreittain: asuntotuotanto, koulutus, 
terveydenhuolto, muut

7.1 Sosiaalinen infrastruktuuri: Tuetun 
sosiaalisen infrastruktuurin kapasiteetti ja 
vaikutusala sektoreittain: asuntotuotanto, 
koulutus, terveydenhuolto, muut

Or. en

Tarkistus 135

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 7 kohta – 7.2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7.2 a Mikrorahoitus ja 
yhteiskunnallisten yritysten rahoitus: 
Perustettujen yhteiskunnallisten yritysten 
määrä
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Or. en

Tarkistus 136

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 7 kohta – 7.2 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7.2 b Mikrorahoitus ja 
yhteiskunnallisten yritysten rahoitus: 
Kehitysvaiheensa perusteella tukea 
saaneiden yhteiskunnallisten yritysten 
määrä (varhaisvaihe, 
kasvuvaihe/laajennusvaihe)

Or. en

Tarkistus 137

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 7 kohta – 7.5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

7.5 Osaaminen: Uutta osaamista 
hankkivien henkilöiden määrä: virallinen 
yleissivistävä ja ammatillinen koulutus

7.5 Osaaminen: Uutta osaamista 
hankkivien tai hankitun osaamisen 
validointia hakevien henkilöiden määrä: 
virallinen ja epävirallinen yleissivistävä ja 
ammatillinen koulutus

Or. en
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