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TARKISTUKSET 

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavia budjettivaliokuntaa ja talous- ja 

raha-asioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset: 

 

Tarkistus  1 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 1 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(1) Vuonna 2016 infrastruktuuri-

investoinnit olivat unionissa 1,8 prosenttia 

suhteessa EU:n BKT:hen. Suhdeluku on 

noin 20 prosenttia pienempi kuin ennen 

maailmanlaajuista finanssikriisiä, sillä 

vuonna 2009 se oli 2,2 prosenttia. Vaikka 

on havaittavissa, että investointisuhde on 

unionissa elpymässä, se on edelleen 

pienempi kuin voitaisiin odottaa 

voimakkaalla elpymisjaksolla, eikä se riitä 

kompensoimaan vuosien ali-investoimista. 

Vielä tärkeämpää on se, että investointien 

nykyiset ja ennustetut tulevat määrät eivät 

kata niitä unionin rakenteellisia 

investointitarpeita, joita teknologinen 

muutos ja maailmanlaajuinen kilpailukyky 

edellyttävät, kuten investoinnit 

innovointiin, osaamiseen, infrastruktuuriin, 

pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, 

jäljempänä ’pk-yritykset’. Ne eivät 

myöskään kata tarvetta puuttua keskeisiin 

yhteiskunnallisiin haasteisiin, kuten 

kestävyyteen tai väestön ikääntymiseen. 

Tämän vuoksi jatkuva tuki on tarpeen, jotta 

voidaan puuttua markkinoiden 

toimintapuutteisiin ja optimaalista 

heikompiin investointitilanteisiin, 

pienentää investointivajetta 

kohdesektoreilla ja saavuttaa unionin 

politiikkatavoitteet. 

(1) Vuonna 2016 infrastruktuuri-

investoinnit olivat unionissa 1,8 prosenttia 

suhteessa EU:n BKT:hen. Suhdeluku on 

noin 20 prosenttia pienempi kuin ennen 

maailmanlaajuista finanssikriisiä, sillä 

vuonna 2009 se oli 2,2 prosenttia. Vaikka 

on havaittavissa, että investointisuhde on 

unionissa elpymässä, se on edelleen 

pienempi kuin voitaisiin odottaa 

voimakkaalla elpymisjaksolla, eikä se riitä 

kompensoimaan vuosien ali-investoimista. 

Vielä tärkeämpää on se, että investointien 

nykyiset ja ennustetut tulevat määrät eivät 

kata niitä unionin rakenteellisia 

investointitarpeita, joita teknologinen 

muutos ja maailmanlaajuinen kilpailukyky 

edellyttävät, kuten investoinnit 

innovointiin, luovuuteen ja koulutukseen, 

infrastruktuuriin, pieniin ja keskisuuriin 

yrityksiin, jäljempänä ’pk-yritykset’, 

erityisesti kulttuurialalla ja luovilla 

aloilla. Ne eivät myöskään kata tarvetta 

puuttua keskeisiin yhteiskunnallisiin 

haasteisiin, kuten kestävyyteen, 

väestörakenteen muutokseen tai korkeasti 

koulutettujen ja erittäin pätevien nuorten 

ulkomaille lähtöön. Tämän vuoksi jatkuva 

tuki on tarpeen, jotta voidaan puuttua 

markkinoiden toimintapuutteisiin ja 

optimaalista heikompiin 

investointitilanteisiin, pienentää 

investointivajetta kohdesektoreilla ja 

saavuttaa unionin politiikkatavoitteet. 
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Tarkistus  2 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 3 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(3) Jotta voidaan saattaa sisämarkkinat 

valmiiksi ja edistää kestävää kasvua ja 

työllisyyttä, unionissa on viime vuosina 

laadittu useita kunnianhimoisia strategioita, 

kuten pääomamarkkinaunioni, digitaalisten 

sisämarkkinoiden strategia, puhdasta 

energiaa kaikille eurooppalaisille -

säädöspaketti, unionin kiertotaloutta 

koskeva toimintasuunnitelma, 

vähäpäästöisen liikkuvuuden strategia ja 

puolustus- ja avaruusalan strategia 

Euroopalle. InvestEU-rahaston tulisi 

hyödyntää ja lisätä näiden toisiaan 

vahvistavien strategioiden välistä synergiaa 

tukemalla investointeja ja rahoituksen 

saantia. 

(3) Jotta voidaan saattaa sisämarkkinat 

valmiiksi ja edistää kestävää kasvua ja 

työllisyyttä, unionissa on viime vuosina 

laadittu useita kunnianhimoisia strategioita, 

kuten pääomamarkkinaunioni, digitaalisten 

sisämarkkinoiden strategia, kulttuuria 

koskeva Euroopan toimintasuunnitelma, 

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. 

 

Tarkistus  3 

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 vahvistettava osaltaan 

ihmisten osaamista ja valmiuksia 

keskeisinä taloudellisen, sosiaalisen ja 

kulttuurisen kehityksen mahdollistavina 

tekijöinä ja edistettävä unionin 

pääomamarkkinoiden yhdentymistä, 

mukaan lukien ratkaisut, joilla puututaan 

niiden hajanaisuuteen ja tuetaan 

kulttuurialan ja luovien alojen 
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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. 

kahdenlaista arvoa ja monipuolistetaan 

unionin yritysten rahoituslähteitä. Tämän 

vuoksi InvestEU-rahastolla olisi tuettava 

teknisesti ja taloudellisesti 

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. 

 

Tarkistus  4 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (5 a) InvestEU-välineellä on tarkoitus 

rahoittaa sellaisten taloudellisten, 

kulttuuristen ja yhteiskunnallisten 

toimijoiden rahoitusta, joiden riskiprofiili 

on sellainen, että yksityiset rahoittajat 

eivät ota niitä huomioon perinteisemmissä 

salkuissa. Sen tavoitteena on luoda 

rahoituksen välittäjistä uudenlainen 

käsitys, jossa korostuu kyseisten 

toimijoiden valtava potentiaali 

innovoinnin ja sosiaalisen kehityksen 

kannalta. 

 

Tarkistus  5 

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 

(6) InvestEU-rahaston olisi tuettava 

kasvua ja yhteenkuuluvuutta edistäviä 

investointeja aineelliseen ja aineettomaan 

omaisuuteen, myös kulttuuriperintöön, 
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lisättävä hyvinvointia ja vaikutettava 

oikeudenmukaisempaan tulonjakoon 
unionissa. InvestEU-rahaston tuella olisi 

täydennettävä avustuksina myönnettävää 

unionin tukea. 

sekä strategisiin aloihin ja pitkän 

aikavälin työllisyyteen, koulutukseen ja 

osaamiseen tehtäviä kestäviä investointeja 
ja siten osaltaan lisättävä hyvinvointia, 

kulttuurista kehittämistä ja yhdenvertaisia 

mahdollisuuksia unionissa. InvestEU-

rahaston tuella olisi täydennettävä 

avustuksina myönnettävää unionin tukea. 

 

Tarkistus  6 

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 

(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, 

oman ympäristövaikutuksen arvioimista 

koskeva koulutus 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 
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ilmaston, biologisen monimuotoisuuden ja 

ilman saastumisen hallintaan sovellettavien 

muiden unionin ohjelmien kanssa. 

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 

kumoamisesta (EUVL L 344, 17.12.2016, 

s. 1). 

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 

kumoamisesta (EUVL L 344, 17.12.2016, 

s. 1). 

 

Tarkistus  7 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 12 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(12) Näin voidaan arvioida sellaisten 

investointien yksin ja yhdessä muiden 

kanssa aikaansaamia vaikutuksia, joita 

tehdään luontopääoman keskeisiin 

komponentteihin, kuten ilma, vesi, 

maaperä ja biologinen monimuotoisuus. 

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) Näin voidaan arvioida sellaisten 

investointien yksin ja yhdessä muiden 

kanssa aikaansaamia vaikutuksia, joita 

tehdään luontopääoman keskeisiin 

komponentteihin, kuten ilma, vesi, 

maaperä ja biologinen monimuotoisuus. 

Merkittävää unionin tukea saaville 

investointihankkeille, erityisesti 

infrastruktuurialalla, olisi tehtävä 

komission ja InvestEU-ohjelman 

toteutuskumppaneiden yhteistyössä 

laatiman ohjeistuksen mukainen kestävyys- 

ja saavutettavuusarviointi, 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. 

 

Tarkistus  8 
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Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (12 a) Kulttuuriperintö on kulttuuriselta, 

ympäristöön liittyvältä, yhteiskunnalliselta 

ja taloudelliselta kannalta arvokas 

eurooppalaiselle yhteiskunnalle, ja näin 

ollen sen kestävä hallinnointi on 2000-

luvun strateginen valinta, kuten 21 

päivänä toukokuuta 2014 annetuissa 

neuvoston päätelmissä1 a korostetaan. 

Kulttuuriperinnön vaikutusta 

arvonmuodostukseen, osaamiseen ja 

työpaikkoihin sekä elämänlaatuun 

kuitenkin aliarvioidaan. 

 _________________ 

 1 a Neuvoston päätelmät, annettu 21 

päivänä toukokuuta 2014, 

kulttuuriperinnöstä Euroopan kestävän 

kehityksen strategisena voimavarana 

(EUVL C 183, 14.6.2014, s. 36). 

 

Tarkistus  9 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 12 b kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (12 b) Kulttuuriperinnön eurooppalainen 

teemavuosi tehostaa omalta osaltaan sitä 

vaikutusta, joka eurooppalaisella 

kulttuuriperinnöllä on yhteiskuntaan ja 

talouteen sen suoran ja välillisen 

taloudellisen potentiaalin kautta, ja 

edistää siitä tiedottamista. Se voi 

esimerkiksi tukea kulttuurialaa ja luovia 

aloja, mukaan lukien pienet ja 

keskisuuret yritykset, ja innostaa luovaan 

työhön ja innovointiin, edistää kestävää 

kehitystä ja kestävää matkailua, lisätä 

sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja luoda 

pitkäaikaisia työpaikkoja. 
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Tarkistus  10 

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 

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. 

(13) Infrastruktuuri-investointien 

vähäinen määrä unionissa finanssikriisin 

aikana heikensi unionin kykyä edistää 

kestävää kasvua, kilpailukykyä ja 

lähentymistä. Mittavat investoinnit 

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 

sekä tiloissa, joissa kokoontuu suuria 

ihmismääriä, kuten stadioneilla, 

oppilaitoksissa, museoissa ja 

muistomerkeillä. Näin voitaisiin täydentää 

muiden unionin rahastojen, kuten 

Euroopan aluekehitysrahaston, toimia, 

joilla tuetaan julkisiin tiloihin, 

liikenteeseen, energiaan ja muihin 

kriittisiin infrastruktuureihin tehtävien 

investointien turvallisuusnäkökohtia. 

 

Tarkistus  11 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 14 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(14) Vaikka investointien 

kokonaismäärä unionissa on kasvamassa, 

investoinnit riskialttiimpaan toimintaan, 

kuten tutkimukseen ja innovointiin, ovat 

edelleen riittämättömiä. Tästä seuraava ali-

investoiminen tutkimukseen ja innovointiin 

vahingoittaa unionin teollisuuden ja 

talouden kilpailukykyä ja sen kansalaisten 

hyvinvointia. InvestEU-rahaston tulisi 

tarjota asianmukaisia rahoitustuotteita 

kattamaan innovointisyklin eri vaiheet ja 

monenlaiset sidosryhmät, jotta 

mahdollistetaan ratkaisujen kehittäminen ja 

käyttöönotto kaupallisessa mittakaavassa 

unionissa, jotta ne olisivat kilpailukykyisiä 

maailmanmarkkinoilla. 

(14) Vaikka investointien 

kokonaismäärä unionissa on kasvamassa, 

investoinnit riskialttiimpaan toimintaan, 

kuten kulttuurialalla ja luovilla aloilla 

toimiville innovatiivisille pk-yrityksille 

myönnettävän riskipääoman tarjoaminen, 

ovat edelleen riittämättömiä. Tästä 

seuraava ali-investoiminen tutkimukseen ja 

innovointiin, erityisesti kulttuurialaan ja 

luoviin aloihin, jotka edistävät innovointia 

erittäin paljon, vahingoittaa unionin 

teollisuuden ja talouden kilpailukykyä ja 

sen kansalaisten hyvinvointia. InvestEU-

rahaston tulisi tarjota asianmukaisia 

rahoitustuotteita kattamaan 

innovointisyklin eri vaiheet ja monenlaiset 

sidosryhmät, erityisesti nuoret yrittäjät, 

jotta mahdollistetaan ratkaisujen 

kehittäminen ja käyttöönotto kaupallisessa 

mittakaavassa unionissa, jotta ne olisivat 

kilpailukykyisiä maailmanmarkkinoilla. 

 

Tarkistus  12 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 15 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(15) Investoiminen 

digitalisaatiokehitykseen ja hyödyn 

jakaminen kaikille unionin kansalaisille 

ja yrityksille edellyttää kiireellisesti 

merkittäviä toimia. Digitaalisten 

sisämarkkinoiden strategian vahvan 

politiikkakehyksen rinnalle olisi nyt 

tuotava yhtä kunnianhimoiset investoinnit, 

myös tekoälyyn. 

(15) Investoiminen 

digitalisaatiokehitykseen, digitaalisten 

taitojen edistäminen ja sukupolvien  

välisen  kuilun kaventaminen edellyttävät 
kiireellisesti merkittäviä toimia, jotta 

voidaan maksimoida hyödyn jakaminen 

kaikille unionin kansalaisille ja 

yrityksille. Digitaalisten sisämarkkinoiden 

strategian vahvan politiikkakehyksen 

rinnalle olisi nyt tuotava yhtä 

kunnianhimoiset investoinnit, myös 

tekoälyyn. 
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Tarkistus  13 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 16 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(16) Pk-yrityksillä on 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. Näin myös täydennetään 

pääomamarkkinaunionin yhteydessä jo 

toteutettuja aloitteita. InvestEU-rahaston 

olisi mahdollistettava keskittyminen 

kohdennetumpiin rahoitustuotteisiin. 

(16) Pk-yrityksillä, erityisesti 

kulttuurialan ja luovien alojen yrityksillä, 
on 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, kuten 

immateriaalioikeuksiin erityisesti 

kulttuurialalla ja luovilla aloilla. 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 
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olisi mahdollistettava keskittyminen 

kohdennetumpiin rahoitustuotteisiin. 

 

Tarkistus  14 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 16 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (16 a) Kulttuurialalla ja luovilla aloilla 

on kahdenlaista ja sisäänrakennettua 

arvoa, sillä niillä on suora yhteys 

taiteilijoihin ja luovan työn tekijöihin, ne 

säilyttävät ja edistävät kulttuurista ja 

kielellistä monimuotoisuutta ja ne 

lujittavat eurooppalaista, kansallista, 

alueellista ja paikallista identiteettiä 

samalla, kun ne ylläpitävät sosiaalista 

yhteenkuuluvuutta ja edesauttavat 

erilaisten arvonmuodostusmallien kautta 

merkittävällä tavalla luovuutta, 

investointeja, innovointia ja työllisyyttä 

sekä toimivat kestävää talouskasvua 

edistävinä tekijöinä EU:ssa ja sen 

jäsenvaltioissa. 

 

Tarkistus  15 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 16 b kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (16 b) Kulttuurialan töitä tuskin voidaan 

siirtää ulkomaille, koska ne liittyvät 

erityiseen kulttuuriseen, usein 

alueelliseen ja historialliseen osaamiseen. 

Lisäksi kulttuuriala ja luovat alat 

edistävät nuorisotyöllisyyttä merkittävästi 

ja enemmän kuin mikään muu ala ja ne 

ovat osoittautuneet erittäin kestäviksi 

aloiksi vuoden 2008 jälkeisessä 

talouskriisissä. Kulttuurialan ja luovien 

alojen työpaikat lisääntyivät vuosina 

2008–2014 koko unionissa. 
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Tarkistus  16 

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, 

(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, terveydenhuoltopalvelujen, 

kulttuurin ja kulttuuriperinnön 

saatavuuteen. Investoinneilla talouteen, 

joka perustuu sosiaaliseen, inhimilliseen ja 

osaamispääomaan, sekä haavoittuvassa 

asemassa olevien väestöryhmien ja 

erityisesti vammaisten henkilöiden, 

integroimiseen yhteiskuntaan voidaan 

edistää taloudellisia mahdollisuuksia, 

erityisesti jos investointeja koordinoidaan 

unionin tasolla. InvestEU-rahastoa olisi 

käytettävä tukemaan investointeja 

koulutukseen ja oppilaitosten 

kunnossapitoon ja nykyaikaistamiseen, 

maanjäristyskestävyyden parantaminen ja 

arkkitehtonisten esteiden poistaminen 

mukaan luettuina, erityisesti 

ammattitaidottoman työvoiman ja 

pitkäaikaistyöttömien työllisyyden 

parantamiseen, sekä kohentamaan 

tilannetta sukupolvien välisen 

solidaarisuuden, terveydenhuoltoalan, 

kodittomuuden, digitaalisen osallisuuden, 

yhteisöjen kehittämisen, sukupuolten tasa-

arvon, nuorten yhteiskunnallisen roolin ja 

aseman sekä haavoittuvassa asemassa 

olevien henkilöiden, kuten vammaisten 

henkilöiden ja kolmansien maiden 

kansalaisten, osalta. InvestEU-ohjelmalla 

olisi myös tuettava eurooppalaista 

kulttuuria ja luovuutta Euroopassa, missä 

kulttuuriala ja luovat alat ovat keskeisiä 
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mukaan lukien yhteiskunnallisesti 

vaikuttavat investoinnit ja sosiaalisiin 

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. 

kasvun moottoreita ja perinteisesti 

vaikuttavat paikallisella ja alueellisella 

tasolla ja varmistavat sosioekonomisen 

osallisuuden ja mahdollistavat 

yhdennetyn ja kestävän kaupunkialueiden 

elvyttämisen. 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 

tuotoksiin tähtäävät sopimukset. InvestEU-

ohjelman olisi vahvistettava uutta 

sosiaalisen markkinatalouden 

toimintaympäristöä, lisätä rahoituksen 

tarjontaa ja saatavuutta mikroyrityksille ja 

yhteiskunnallisille yrityksille, jotta voidaan 

varmistaa, että vastataan 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. 

_________________ _________________ 

16 COM(2017) 206. 16 COM(2017)0206. 

17 COM(2017) 250. 17 COM(2017)0250. 

18 European Economy Discussion Paper 

074, julkaistu tammikuussa 2018. 

18 European Economy Discussion Paper 

074, julkaistu tammikuussa 2018. 
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Tarkistus  17 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 18 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(18) InvestEU-rahaston toiminnan olisi 

katettava seuraavat neljä politiikkaikkunaa, 

jotka vastaavat unionin keskeisiä politiikan 

painopisteitä: kestävä infrastruktuuri; 

tutkimus, innovointi ja digitalisaatio, pk-

yritykset; ja sosiaaliset investoinnit ja 

osaaminen. 

(18) InvestEU-rahaston toiminnan olisi 

katettava seuraavat neljä politiikkaikkunaa, 

jotka vastaavat unionin keskeisiä politiikan 

painopisteitä: kestävä infrastruktuuri; 

tutkimus, innovointi, kulttuuri ja 

digitalisaatio, pk-yritykset; ja sosiaaliset 

investoinnit ja osaaminen. 

 

Tarkistus  18 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 19 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(19) Kunkin politiikkaikkunan olisi 

koostuttava kahdesta osiosta, eli EU-

osiosta ja jäsenvaltio-osiosta. EU-osiolla 

olisi puututtava EU:n laajuisiin 

markkinoiden toimintapuutteisiin tai 

optimaalista heikompiin 

investointitilanteisiin oikeasuhteisella 

tavalla; tuetuilla toimilla olisi saatava 

aikaan selvä Euroopan tason lisäarvo. 

Jäsenvaltio-osion olisi annettava 

jäsenvaltioille mahdollisuus osoittaa osa 

yhteistyössä hallinnoitujen rahastojen 

varoista EU:n takuun rahoittamiseen, jotta 

EU:n takuuta voidaan käyttää yhteistyössä 

hallinnoidun rahaston tavoitteiden 

saavuttamiseksi rahoitus- ja 

investointitoimiin, joilla puututaan 

tiettyihin markkinoiden toimintapuutteisiin 

tai optimaalista heikompiin 

investointitilanteisiin niiden omalla 

alueella, mukaan lukien haavoittuvat ja 

syrjäiset alueet, kuten unionin syrjäisimmät 

alueet. InvestEU-rahastosta joko EU- tai 

jäsenvaltio-osion kautta myönnetty tuki ei 

saisi olla päällekkäistä yksityisen 

rahoituksen kanssa tai syrjäyttää sitä taikka 

(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, 

rajaseutualueet, vaikeapääsyiset ja 

syrjäiset alueet sekä vuoristo- ja 

saarialueet, kuten unionin syrjäisimmät 

alueet.  InvestEU-rahastosta joko EU- tai 

jäsenvaltio-osion kautta myönnetty tuki ei 
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vääristää kilpailua sisämarkkinoilla. saisi olla päällekkäistä yksityisen 

rahoituksen kanssa tai syrjäyttää sitä taikka 

vääristää kilpailua sisämarkkinoilla. 

 

Tarkistus  19 

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 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. Se voisi täydentää 

näitä tavoitteita vastaavia hankkeita, jotka 

on valittu muissa eurooppalaisissa 

ohjelmissa, kuten Erasmus- ja Luova 

Eurooppa -ohjelmissa. 

 

Tarkistus  20 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

a) unionin kilpailukykyä, innovointi ja 

digitalisaatio mukaan lukien; 

a) unionin kilpailukykyä, innovointi, 

digitalisaatio, inhimillinen pääoma ja 

kulttuuriulottuvuus mukaan lukien; 

 

Tarkistus  21 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – c alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

c) unionin sosiaalista 

sopeutumiskykyä ja osallistavuutta; 

c) unionin sosiaalista 

sopeutumiskykyä ja osallistavuutta, myös 

vahvistetaan osaltaan ihmisten osaamista 

ja valmiuksia keskeisinä taloudellisen, 

kulttuurisen ja sosiaalisen kehityksen 

mahdollistavina tekijöinä kiinnittäen 

erityistä huomiota nuoriin, 

yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin ja 

työttömyyden torjuntaan; 

 

Tarkistus  22 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 2 kohta – b alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

b) tutkimukseen, innovointiin ja 

digitalisaatioon kohdistuvien rahoitus- ja 

investointitoimien tukeminen; 

b) koulutukseen, tutkimukseen, 

innovointiin ja digitalisaatioon 

kohdistuvien rahoitus- ja investointitoimien 

tukeminen; 

 

Tarkistus  23 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 2 kohta – c alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

c) yksityishenkilöiden ja pk-yritysten 

– ja asianmukaisesti perustelluissa 

tapauksissa myös pienten midcap-yritysten 

– rahoituksen saannin ja saatavuuden 

parantaminen; 

c) yksityishenkilöiden ja pk-yritysten 

– ja asianmukaisesti perustelluissa 

tapauksissa myös pienten midcap-yritysten, 

erityisesti kulttuurialalla ja luovilla aloilla 

toimivien yritysten – rahoituksen saannin 

ja saatavuuden parantaminen; 

 

Tarkistus  24 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 2 kohta – d alakohta 
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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, 

koulutuskeskusten, oppilaitosten ja 

opetusalan järjestöjen sekä kulttuurialan 

ja luovien alojen mikrorahoituksen ja 

muun rahoituksen saannin ja saatavuuden 

parantaminen sekä sosiaalisiin 

investointeihin, osaamiseen ja taitoihin, 

erityisesti koulutukseen, kulttuuriin ja 

urheiluun, kohdistuvien rahoitus- ja 

investointitoimien tukeminen 7 artiklan 

1 kohdan d alakohdassa tarkoitetuilla 

aloilla. 

 

Tarkistus  25 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Edellä 2 kohdassa tarkoitettujen 

erityistavoitteiden saavuttamiseksi 

InvestEU-ohjelmasta tuetaan liitteessä II 

olevassa 8 kohdassa tarkoitettujen 

kulttuurialan, luovien alojen sekä 

audiovisuaalialan rahoitus- ja 

investointitoimia monialaisena tavoitteena 

tiiviissä synergiasuhteessa Luova 

Eurooppa -ohjelman (2021–2027) 

perustamisasetuksen säännösten kanssa. 

 

Tarkistus  26 

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 

a) kestävän infrastruktuurin 

politiikkaikkuna: käsittää kestävät 

investoinnit seuraavilla osa-alueilla: 

liikenne, energia, digitaaliset yhteydet, 

koulutus, kulttuuri, raaka-aineiden tarjonta 

ja käsittely, avaruus, valtameret ja vesi, 
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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; 

jätteet, luonto ja muu 

ympäristöinfrastruktuuri, kulttuuriperintö, 

urheilu, 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; 

 

Tarkistus  27 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) tutkimuksen, innovoinnin ja 

digitalisaation politiikkaikkuna: käsittää 

seuraavat: tutkimus- ja innovointitoiminta, 

tutkimustulosten siirtäminen markkinoille, 

innovatiivisten ratkaisujen esittely ja 

käyttöönotto ja pk-yrityksiä suurempien 

innovatiivisten yritysten laajentamisen 

tukeminen sekä unionin teollisuuden 

digitalisaatio; 

b) tutkimuksen, innovoinnin, 

kulttuurin, koulutuksen ja digitalisaation 

politiikkaikkuna: käsittää seuraavat: 

tutkimus- ja innovointitoiminta, 

tutkimustulosten siirtäminen markkinoille, 

innovatiivisten ratkaisujen esittely ja 

käyttöönotto ja pk-yrityksiä suurempien 

innovatiivisten yritysten laajentamisen 

tukeminen sekä unionin teollisuuden 

digitalisaatio ja valmiuksien kehittäminen 

kulttuurialalla ja luovilla aloilla; 

 

Tarkistus  28 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 1 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) pk-yritysten politiikkaikkuna: pk-

yritysten – ja asianmukaisesti 

perustelluissa tapauksissa myös pienten 

midcap-yritysten – rahoituksen saanti ja 

saatavuus; 

c) pk-yritysten politiikkaikkuna: pk-

yritysten – ja asianmukaisesti 

perustelluissa tapauksissa myös erityisesti 

kulttuurialalla ja luovilla aloilla toimivien 

pienten midcap-yritysten, startup-yritysten 

ja nuorten perustamien yritysten – 

rahoituksen saanti ja saatavuus; 
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Tarkistus  29 

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 ja kulttuuriin liittyvien 

investointien ja osaamisen 

politiikkaikkuna: käsittää seuraavat: 

mikrorahoitus, yhteiskunnallisten yritysten 

rahoitus, yhteisötalous ja voittoa 

tavoittelematon ala; osaaminen, 

yleissivistävä koulutus, ammatillinen 

koulutus ja niihin liittyvät palvelut; 

sosiaalinen infrastruktuuri (mukaan lukien 

oppilaitosten kunnossapito ja 

nykyaikaistaminen sekä sosiaali- ja 

opiskelija-asunnot); sosiaalinen innovointi; 

terveydenhuolto ja pitkäaikaishoito; 

osallistaminen ja saavutettavuus; kulttuuri- 

ja urheilutoiminta, jolla on 

yhteiskunnallinen päämäärä; nuoriin ja 

erityisesti työelämän ja koulutuksen 

ulkopuolella oleviin nuoriin liittyvät 

toimet; kulttuuriala ja luovat alat ja 

järjestöt, jotka käyvät kulttuurien välistä 

vuoropuhelua ja joilla on 

yhteenkuuluvuuteen liittyviä tavoitteita 

sekä haavoittuvassa asemassa olevien 

henkilöiden integroiminen, mukaan lukien 

kolmansien maiden kansalaiset. 

 

Tarkistus  30 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) arvioida vaikutus tiettyjen alueiden 

tai väestöryhmien sosiaaliseen 

osallisuuteen. 

c) arvioida vaikutus tiettyjen alueiden 

tai väestöryhmien sosiaaliseen 

osallisuuteen kiinnittäen erityistä 

huomiota nuoriin ja NEET-nuoriin. 

 

Tarkistus  31 
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Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 5 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 5 a. Toteutuskumppaneiden on 

pyrittävä siihen, että vähintään 

10 prosenttia pk-yritysten 

politiikkaikkunaan kuuluvista 

investoinneista on sellaisia, että niillä 

edistetään unionin kulttuuria ja 

kulttuuriperintöä koskevien tavoitteiden 

saavuttamista tiiviissä synergiasuhteessa 

Luova Eurooppa -ohjelman (2021–2027) 

perustamisasetuksen säännösten kanssa. 

 

Tarkistus  32 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 2 kohta – 4 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Investointikomitean kokoonpanolla 

varmistetaan, että sillä on 7 artiklan 1 

kohdassa tarkoitettujen 

politiikkaikkunoiden kattamien sektoreiden 

ja unionin maantieteellisten markkinoiden 

laaja tuntemus ja että se on kokonaisuutena 

sukupuolijakaumaltaan tasapainoinen. 

Investointikomitean kokoonpanolla 

varmistetaan, että sillä on 7 artiklan 1 

kohdassa tarkoitettujen 

politiikkaikkunoiden kattamien sektoreiden 

ja unionin maantieteellisten markkinoiden 

laaja tuntemus ja että se on kokonaisuutena 

sukupuolijakaumaltaan tasapainoinen. 

Tämän ohjelman liitteessä II olevassa 8 

kohdassa tarkoitetuilla aloilla 

toteutettavien rahoitus- ja 

investointitoimien erityispiirteiden ja 

niihin liittyvän riskin vuoksi on kunkin 

politiikkaikkunan osalta varmistettava 

sellaisen asiantuntijan läsnäolo, jolla on 

kokemusta kulttuurialan, luovien alojen 

ja audiovisuaalialan investoinneista. 

Kyseisen asiantuntijan ääni otetaan 

huomioon 1 kohdassa tarkoitetuille 

investointikomiteoille osoitetuissa 

tehtävissä. 

 

Tarkistus  33 

Ehdotus asetukseksi 
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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 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, kiinnittäen 

erityistä huomiota kulttuurialaan ja 

luoviin aloihin. 

 

Tarkistus  34 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 3 alakohta – d alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

d) ekosysteemien ja 

ekosysteemipalvelujen tehostaminen ja 

palauttaminen; 

d) ekosysteemien ja 

ekosysteemipalvelujen tehostaminen ja 

palauttaminen; luonnon arkeologisten 

kohteiden sekä kulttuuriympäristön 

muistomerkkien säilyttäminen ja suojelu; 

 

Tarkistus  35 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 3 alakohta – h a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 h a) ilmastonmuutoksen torjuminen ja 

kestävän kulttuuriperinnön edistäminen, 

erityisesti strategiat ja välineet, joilla 

suojellaan Euroopan aineellista ja 

aineetonta kulttuuriperintöä. 
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Tarkistus  36 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 5 alakohta – a a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 a a) uudet teknologiat, kuten avustavat 

teknologiat, joita sovelletaan kulttuuri- ja 

luoviin hyödykkeisiin ja palveluihin. 

 

Tarkistus  37 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 5 alakohta – a b alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 a b) kulttuuriala ja luovat alat, 

esimerkiksi laajennettu todellisuus / 

virtuaalitodellisuus, immersiivinen 

ympäristö, ihminen–tietokone-rajapinta, 

internetprotokolla- ja pilvi-

infrastruktuurit, 5G-verkot, uudet mediat; 

 

Tarkistus  38 

Ehdotus asetukseksi 

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

 
Komission teksti Tarkistus 

 f a) digitaalisen teknologian käyttö 

Euroopan aineellisen ja aineettoman 

kulttuuriperinnön säilyttämiseksi ja 

ennallistamiseksi; 

 

Tarkistus  39 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 6 alakohta – f b alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 f b) immateriaalioikeuksien 

teknologinen hallinnointi. 



 

PE627.580v02-00 24/27 AD\1170289FI.docx 

FI 

 

Tarkistus  40 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 8 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

8. Kulttuuriala ja luovat alat; media, 

audiovisuaaliala ja journalismi. 

8. Kulttuuriala ja luovat alat; media, 

audiovisuaaliala ja journalismi, mainonta, 

kulttuuriperintö, perinteiset käsityöt, 

museot, urheilu, muotoilu, elokuva, 

teatteri, musiikki, kuvataiteet, 

julkaisutoiminta, videopelit. 

 

Tarkistus  41 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 8 a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 8 a. Urheiluun liittyvät toimialat; 

urheilutiloihin, urheilutapahtumiin ja 

kumppanuuksiin muiden toimialojen 

kanssa tehtävien investointien kestävyys 

ja kannattavuus. 

 

Tarkistus  42 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 9 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

9. Matkailu. 9. Matkailu, mukaan lukien 

hankkeet, jotka edistävät kestävää 

matkailua ja jotka liittyvät johonkin 

teemamatkailun lajiin, joita ovat 

esimerkiksi kulttuurimatkailu, 

uskonnollinen ja pyhiinvaellusmatkailu, 

urheilu- ja koulutusmatkailu, 

maaseutumatkailu ja nuorisomatkailu. 

 

Tarkistus  43 
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Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 11 alakohta – d alakohta – i alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

i) yleissivistävä ja ammatillinen 

koulutus, myös varhaiskasvatus ja 

lastenhoito, oppilaitokset, opiskelija-

asunnot ja digitaaliset laitteet; 

i) yleissivistävä ja ammatillinen 

koulutus, myös varhaiskasvatus, esikoulu, 

lasten kasvatus ja hoito, oppilaitosten 

kunnossapitoon ja nykyaikaistamiseen 

tähtäävät toimet, maanjäristyskestävyyden 

parantaminen ja arkkitehtonisten esteiden 

poistaminen mukaan luettuina, opiskelija-

asunnot ja digitaaliset laitteet; 

 

 

Tarkistus  44 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 11 alakohta – f alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

f) kulttuuritoiminta, jolla on 

yhteiskunnallinen päämäärä; 

f) kulttuuritoiminta ja 

urheilutapahtumat, joilla on 

yhteiskunnallinen päämäärä; tuki 

haavoittuville ryhmille, sosiaalinen 

osallistaminen ja hyväntekeväisyys; 
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