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TARKISTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta esittää asiasta vastaaville 
budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Covid-19-pandemia on vakava 
sokki unionin ja koko maailman taloudelle. 
Viruksen leviämistä hillitsevien 
välttämättömien toimenpiteiden vuoksi 
taloudellinen toiminta EU:ssa on 
vähentynyt merkittävästi. EU:n BKT:n 
odotetaan supistuvan vuonna 2020 noin 
7,5 prosenttia, eli huomattavasti enemmän 
kuin finanssikriisin yhteydessä vuonna 
2009. Pandemian puhkeaminen on 
näyttänyt, missä määrin globaalit 
toimitusketjut ovat yhteydessä toisiinsa, ja 
paljastanut joitakin haavoittuvuuksia, kuten 
strategisten teollisuuden alojen liiallisen 
riippuvaisuuden yksipuolisista ulkoisista 
toimituslähteistä. Tällaisiin 
haavoittuvuuksiin on puututtava, jotta 
voidaan parantaa unionin hätäaputoimia ja 
koko talouden häiriönsietokykyä säilyttäen 
samalla avoimuus kilpailulle ja kaupalle 
EU:n sääntöjen mukaisesti. 
Investointiaktiivisuuden odotetaan 
vähentyneen merkittävästi. Jo ennen 
pandemiaa oli havaittavissa, että vaikka 
investointisuhde oli unionissa elpymässä, 
se oli edelleen pienempi kuin olisi voitu 
odottaa voimakkaalla elpymisjaksolla, eikä 
se riittänyt kompensoimaan vuoden 2009 
kriisin jälkeisten vuosien ali-investoimista. 
Vielä tärkeämpää on se, että investointien 
nykyiset ja ennustetut tulevat määrät eivät 
kata unionin tarvetta rakenteellisille 
investoinneille, joilla käynnistetään 
unionin pitkän aikavälin kasvu uudelleen 

(1) Covid-19-pandemia on vakava 
sokki unionin ja koko maailman taloudelle. 
Viruksen leviämistä hillitsevien 
välttämättömien toimenpiteiden vuoksi 
taloudellinen toiminta EU:ssa on 
vähentynyt merkittävästi. EU:n BKT:n 
odotetaan supistuvan vuonna 2020 noin 
7,5 prosenttia, eli huomattavasti enemmän 
kuin finanssikriisin yhteydessä vuonna 
2009. Pandemian puhkeaminen on 
näyttänyt, missä määrin globaalit 
toimitusketjut ovat yhteydessä toisiinsa, ja 
paljastanut joitakin haavoittuvuuksia, kuten 
strategisten teollisuuden alojen liiallisen 
riippuvaisuuden yksipuolisista ulkoisista 
toimituslähteistä. Tällaisiin 
haavoittuvuuksiin on puututtava, jotta 
voidaan parantaa unionin hätäaputoimia ja 
koko talouden häiriönsietokykyä säilyttäen 
samalla avoimuus kilpailulle ja kaupalle 
EU:n sääntöjen mukaisesti. 
Investointiaktiivisuuden odotetaan 
vähentyneen merkittävästi. Jo ennen 
pandemiaa oli havaittavissa, että vaikka 
investointisuhde oli unionissa elpymässä, 
se oli edelleen pienempi kuin olisi voitu 
odottaa voimakkaalla elpymisjaksolla, eikä 
se riittänyt kompensoimaan vuoden 2009 
kriisin jälkeisten vuosien ali-investoimista. 
Vielä tärkeämpää on se, että investointien 
nykyiset ja ennustetut tulevat määrät eivät 
kata unionin tarvetta rakenteellisille 
investoinneille, joilla käynnistetään 
unionin pitkän aikavälin kasvu uudelleen 
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sekä ylläpidetään sitä ja joita teknologinen 
muutos ja maailmanlaajuinen kilpailukyky 
edellyttävät, kuten investoinnit 
innovointiin, osaamiseen, infrastruktuuriin 
sekä pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, 
jäljempänä ’pk-yritykset’. Ne eivät 
myöskään kata tarvetta puuttua keskeisiin 
yhteiskunnallisiin haasteisiin, kuten 
kestävyyteen tai väestön ikääntymiseen. 
Tämän vuoksi unionin 
politiikkatavoitteiden saavuttamiseksi ja 
talouden nopean, osallistavan ja terveen 
elpymisen edistämiseksi tarvitaan tukea, 
jotta voidaan puuttua markkinoiden 
toimintapuutteisiin ja optimaalista 
heikompiin investointitilanteisiin ja 
pienentää investointivajetta kohdealoilla.

sekä ylläpidetään sitä ja joita teknologinen 
muutos ja maailmanlaajuinen kilpailukyky 
edellyttävät, kuten investoinnit 
innovointiin, osaamiseen, infrastruktuuriin 
sekä pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, 
jäljempänä ’pk-yritykset’. Ne eivät 
myöskään kata tarvetta puuttua keskeisiin 
yhteiskunnallisiin haasteisiin, kuten 
kestävyyteen tai väestön ikääntymiseen 
vaarantamatta tasa-arvoa koskevia 
tavoitteita. Tämän vuoksi unionin 
politiikkatavoitteiden saavuttamiseksi ja 
talouden nopean, osallistavan ja terveen 
elpymisen edistämiseksi tarvitaan tukea, 
jotta voidaan puuttua markkinoiden 
toimintapuutteisiin ja optimaalista 
heikompiin investointitilanteisiin ja 
pienentää investointivajetta kohdealoilla.

 

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) SEUT-sopimuksen 8 artiklan 
mukaan unioni sitoutuu kaikissa 
toimissaan poistamaan eriarvoisuutta 
miesten ja naisten välillä sekä edistämään 
miesten ja naisten välisen tasa-arvon 
periaatetta, ja sen mukaisesti InvestEU:n 
olisi osaltaan edistettävä sukupuolten 
tasa-arvoa ja naisten vaikutusvallan 
vahvistamista koskevien unionin 
politiikkojen toteuttamista. Etenkin kun 
otetaan huomioon covid-19-pandemian 
jälkeisen talouden häiriön voimakkuus ja 
se, että sen ennustetaan vaikuttavan 
suhteettomasti naisiin myös työpaikkojen 
menetysten ja palkattoman hoitotaakan 
vuoksi, InvestEU-ohjelmassa olisi 
sovellettava sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisen ja sukupuolitietoisen 
budjetoinnin periaatteita 5 päivänä 
maaliskuuta 2020 hyväksytyn vuosien 
2020–2025 sukupuolistrategian 
mukaisesti. Näitä menoja olisi seurattava 
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asianmukaisesti sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisen periaatteita 
noudattaen käyttämällä indikaattoreita ja 
keräämällä sukupuolen mukaan eriteltyjä 
tietoja, jotta ohjelman vaikutusta 
sukupuolten tasa-arvoon voidaan arvioida 
tarkasti seurannan, raportoinnin ja 
arvioinnin yhteydessä.

 

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) InvestEU-rahaston olisi tuettava 
investointeja aineelliseen ja aineettomaan 
omaisuuteen, kulttuuriperintö mukaan 
lukien, ja pyrittävä edistämään kestävää 
sekä osallistavaa kasvua, investointia ja 
työllistämistä, mikä osaltaan lisäisi 
hyvinvointia ja oikeudenmukaisempaa 
tulonjakoa sekä taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta unionissa. 
InvestEU-rahastosta tuettujen hankkeiden 
olisi täytettävä unionin sosiaaliset ja 
ympäristönormit, työntekijöiden oikeuksia 
koskevat normit mukaan lukien. InvestEU-
rahaston tuella olisi täydennettävä 
avustuksina myönnettävää unionin tukea.

(7) InvestEU-rahaston olisi tuettava 
investointeja aineelliseen ja aineettomaan 
omaisuuteen, kulttuuriperintö ja 
sukupuolten tasa-arvo mukaan lukien, ja 
pyrittävä edistämään kestävää sekä 
osallistavaa kasvua, investointia ja 
työllistämistä, mikä osaltaan lisäisi 
hyvinvointia ja oikeudenmukaisempaa 
tulonjakoa sekä taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta unionissa. 
EIGEn vuonna 2017 tekemän 
tutkimuksen mukaan sukupuolten tasa-
arvon paraneminen loisi jopa 10,5 
miljoonaa uutta työpaikkaa vuoteen 2050 
mennessä ja EU:n työllisyysaste nousisi 
lähes 80 prosenttiin. Siksi InvestEU-
rahastosta tuettujen hankkeiden olisi 
täytettävä unionin sosiaaliset ja 
ympäristönormit, työntekijöiden oikeuksia 
koskevat normit mukaan lukien, ja niiden 
olisi parannettava sukupuolten tasa-
arvoa. InvestEU-rahaston tuella olisi 
täydennettävä avustuksina myönnettävää 
unionin tukea.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(11) InvestEU-rahaston vaikutusta 
ilmastotavoitteen saavuttamiseen seurataan 
unionin ilmastoseurantajärjestelmän avulla, 
jonka komissio kehittää yhteistyössä 
mahdollisten toteutuskumppanien kanssa, 
käyttäen asianmukaisella tavalla [kestävää 
sijoittamista helpottavasta kehyksestä 
annetussa asetuksessa25] vahvistettuja 
kriteerejä, joiden avulla määritetään, onko 
taloudellinen toiminta ympäristön kannalta 
kestävää. InvestEU-ohjelmalla olisi myös 
edistettävä kestävän kehityksen 
tavoitteiden muiden ulottuvuuksien 
täytäntöönpanoa.

(11) InvestEU-rahaston vaikutusta 
ilmastotavoitteen saavuttamiseen seurataan 
unionin ilmastoseurantajärjestelmän avulla, 
jonka komissio kehittää yhteistyössä 
mahdollisten toteutuskumppanien kanssa, 
käyttäen asianmukaisella tavalla [kestävää 
sijoittamista helpottavasta kehyksestä 
annetussa asetuksessa25] vahvistettuja 
kriteerejä, joiden avulla määritetään, onko 
taloudellinen toiminta ympäristön kannalta 
kestävää. InvestEU-ohjelmalla olisi myös 
edistettävä kestävän kehityksen 
tavoitteiden muiden ulottuvuuksien, kuten 
sukupuolten tasa-arvon, täytäntöönpanoa.

__________________ __________________
25 COM(2018) 353. 25 COM(2018) 353.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Toteutuskumppaneiden olisi 
seulottava merkittävää unionin tukea 
saavat investointihankkeet, erityisesti 
infrastruktuurialalla, sen määrittämiseksi, 
onko niillä ympäristö-, ilmasto- tai 
sosiaalisia vaikutuksia. 
Investointihankkeille, joilla on tällaisia 
vaikutuksia, olisi tehtävä komission ja 
InvestEU-ohjelman mahdollisten 
toteutuskumppaneiden tiiviissä 
yhteistyössä laatiman ohjeistuksen 
mukainen kestävyysarviointi. 
Ohjeistuksessa olisi käytettävä 
asianmukaisella tavalla [kestävää 
sijoittamista helpottavasta kehyksestä 
annetussa asetuksessa] vahvistettuja 
kriteerejä, joilla määritetään, onko 
taloudellinen toiminta ympäristön kannalta 
kestävää ja linjassa muita unionin ohjelmia 
varten laaditun ohjeistuksen kanssa. 

(13) Toteutuskumppaneiden olisi 
seulottava merkittävää unionin tukea 
saavat investointihankkeet, erityisesti 
infrastruktuurialalla, sen määrittämiseksi, 
onko niillä ympäristö-, ilmasto- tai 
sosiaalisia vaikutuksia, mukaan lukien 
vaikutukset sukupuolten tasa-arvoon, 
työmarkkinoiden eriytymiseen sekä 
yhtäläisiin mahdollisuuksiin ja 
yhdenvertaiseen kohteluun työssä. 
Investointihankkeille, joilla on tällaisia 
vaikutuksia, olisi tehtävä komission ja 
InvestEU-ohjelman mahdollisten 
toteutuskumppaneiden tiiviissä 
yhteistyössä laatiman ohjeistuksen 
mukainen kestävyysarviointi. 
Ohjeistuksessa olisi käytettävä [kestävää 
sijoittamista helpottavasta kehyksestä 
annetussa asetuksessa] vahvistettuja 
kriteerejä, joilla määritetään, onko 
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Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti 
tällaisen ohjeistuksen pitäisi sisältää 
asianmukaiset määräykset, joilla vältetään 
tarpeetonta hallinnollista rasitusta, ja tiettyä 
ohjeistuksessa määriteltyä kokoa 
pienemmät hankkeet olisi vapautettava 
kestävyysarvioinnista. Jos 
toteutuskumppani katsoo, ettei 
kestävyysarviointia tehdä, sen on 
toimitettava perustelu InvestEU-rahastoa 
varten perustetulle investointikomitealle. 
Toimille, jotka ovat ristiriidassa 
ilmastotavoitteiden saavuttamisen kanssa, 
ei pitäisi myöntää tämän asetuksen 
mukaista tukea.

taloudellinen toiminta ympäristön kannalta 
kestävää ja linjassa muita unionin ohjelmia 
varten laaditun ohjeistuksen kanssa. 
Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti 
tällaisen ohjeistuksen pitäisi sisältää 
asianmukaiset määräykset, joilla vältetään 
tarpeetonta hallinnollista rasitusta, ja tiettyä 
ohjeistuksessa määriteltyä kokoa 
pienemmät hankkeet olisi vapautettava 
kestävyysarvioinnista. Jos 
toteutuskumppani katsoo, ettei 
kestävyysarviointia tehdä, sen on 
toimitettava perustelu InvestEU-rahastoa 
varten perustetulle investointikomitealle. 
Toimille, jotka ovat ristiriidassa ilmasto- ja 
muiden ympäristötavoitteiden 
saavuttamisen kanssa ja jotka eivät ole 
EU:n kestävyysluokitusjärjestelmässä 
vahvistettujen perusteiden ja ”Ei 
merkittävää haittaa” -periaatteen 
mukaisia, etenkään fossiilisten 
polttoaineiden tuotantoon, jalostukseen, 
jakeluun, varastointiin, kuljetukseen tai 
polttamiseen liittyville toimille, ei pitäisi 
myöntää tämän asetuksen mukaista tukea. 
Ilmastonmuutos ja ympäristön tilan 
heikkeneminen vaikuttavat suhteettoman 
paljon naisiin, mutta naiset ovat 
aliedustettuina ilmastonmuutoksen 
hillitsemispolitiikkaa koskevassa 
päätöksenteossa. On varmistettava, että 
naiset ja muut haavoittuvassa asemassa 
olevat ryhmät otetaan mukaan kaikilla 
päätöksentekotasoilla sekä kansallisella 
että EU:n tasolla.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Vaikka investointien 
kokonaismäärä unionissa oli kasvamassa 
ennen covid-19-kriisiä, investoinnit 
riskialttiimpaan toimintaan, kuten 
tutkimukseen ja innovointiin, olivat 

(18) Vaikka investointien 
kokonaismäärä unionissa oli kasvamassa 
ennen covid-19-kriisiä, investoinnit 
riskialttiimpaan toimintaan, kuten 
tutkimukseen ja innovointiin, olivat 
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edelleen riittämättömiä, ja niiden odotetaan 
nyt kärsineen kriisistä merkittävästi. Tästä 
seuraava ali-investoiminen tutkimukseen ja 
innovointiin on haitallista unionin 
teollisuuden ja talouden kilpailukyvyn ja 
sen kansalaisten hyvinvoinnin kannalta. 
InvestEU-rahaston tulisi tarjota 
asianmukaisia rahoitustuotteita kattamaan 
innovointisyklin eri vaiheet ja monenlaiset 
sidosryhmät, jotta mahdollistetaan 
ratkaisujen kehittäminen ja käyttöönotto 
kaupallisessa mittakaavassa unionissa 
siten, että ne olisivat kilpailukykyisiä 
maailmanmarkkinoilla, ja edistetään 
kestäviin teknologioihin liittyvää EU:n 
huippuosaamista maailmanlaajuisella 
tasolla ja synergiassa Horisontti Eurooppa -
puiteohjelman kanssa, Euroopan 
innovaationeuvosto mukaan lukien. Tältä 
osin Horisontti 2020 -ohjelman yhteydessä 
käytetyistä, innovatiivisten yritysten 
rahoituksen saantia helpottavista ja 
nopeuttavista rahoitusvälineistä, kuten 
InnovFin – EU:n innovaatiorahoitus, 
saadun kokemuksen pitäisi toimia vahvana 
pohjana tämän kohdennetun tuen 
myöntämisessä.

edelleen riittämättömiä, ja niiden odotetaan 
nyt kärsineen kriisistä merkittävästi. Tästä 
seuraava ali-investoiminen tutkimukseen ja 
innovointiin on haitallista unionin 
teollisuuden ja talouden kilpailukyvyn ja 
sen kansalaisten hyvinvoinnin kannalta. 
InvestEU-rahaston tulisi tarjota 
asianmukaisia rahoitustuotteita kattamaan 
innovointisyklin eri vaiheet ja monenlaiset 
sidosryhmät, jotta mahdollistetaan 
ratkaisujen kehittäminen ja käyttöönotto 
kaupallisessa mittakaavassa unionissa 
siten, että ne olisivat kilpailukykyisiä 
maailmanmarkkinoilla, ja edistetään 
kestäviin teknologioihin liittyvää EU:n 
huippuosaamista maailmanlaajuisella 
tasolla ja synergiassa Horisontti Eurooppa -
puiteohjelman kanssa, Euroopan 
innovaationeuvosto mukaan lukien. Tältä 
osin Horisontti 2020 -ohjelman yhteydessä 
käytetyistä, innovatiivisten yritysten 
rahoituksen saantia helpottavista ja 
nopeuttavista rahoitusvälineistä, kuten 
InnovFin – EU:n innovaatiorahoitus, 
saadun kokemuksen pitäisi toimia vahvana 
pohjana tämän kohdennetun tuen 
myöntämisessä. Sukupuolijakauman 
tasapainottaminen startup-yritysten ja 
innovoinnin rahoittamisessa auttaa 
hyödyntämään parhaita lahjakkuuksia ja 
ideoita. Alle yksi prosentti 
riskipääomarahastoista on naisten 
hallinnoimia, ja naisten osuus startup-
yrittäjistä on huomattavasti pienempi kuin 
kaikissa yritystyypeissä keskimäärin.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Investoiminen digitalisaatioon ja 
digitalisaation tehostaminen ja siitä 
saatavan hyödyn jakaminen kaikille 
unionin kansalaisille ja yrityksille 
edellyttää kiireellisesti merkittäviä toimia. 

(20) Investoiminen digitalisaatioon ja 
digitalisaation tehostaminen sukupuolten 
välinen digitaalinen kuilu 
asianmukaisesti huomioon ottaen ja siitä 
saatavan hyödyn jakaminen kaikille 
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Digitaalisten sisämarkkinoiden strategian 
vahvan politiikkakehyksen rinnalle olisi 
nyt tuotava yhtä kunnianhimoiset 
investoinnit, myös tekoälyyn Digitaalinen 
Eurooppa -ohjelman mukaisesti.

unionin kansalaisille ja yrityksille 
edellyttää kiireellisesti merkittäviä toimia. 
Digitaalisten sisämarkkinoiden strategian 
vahvan politiikkakehyksen rinnalle olisi 
nyt tuotava yhtä kunnianhimoiset 
investoinnit, myös tekoälyyn Digitaalinen 
Eurooppa -ohjelman mukaisesti.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Kuten 26 päivänä huhtikuuta 2017 
annetussa komission pohdinta-asiakirjassa 
Euroopan sosiaalisesta ulottuvuudesta, 
tiedonannossa Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarista, vammaisten 
henkilöiden oikeuksista tehtyä YK:n 
yleissopimusta koskevassa unionin 
kehyksessä ja 14 päivänä tammikuuta 2020 
annetussa tiedonannossa ”Vahva 
sosiaalinen Eurooppa oikeudenmukaisten 
siirtymien toteuttamiseksi” todetaan, 
osallistavamman ja oikeudenmukaisemman 
unionin kehittäminen on unionin keskeinen 
tavoite, jotta voidaan torjua eriarvoisuutta 
ja tukea sosiaalista osallisuutta edistävää 
politiikkaa Euroopassa. Mahdollisuuksien 
eriarvoisuus vaikuttaa erityisesti 
koulutuksen, kulttuurin, työpaikkojen sekä 
terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen 
saatavuuteen. Investoinneilla sosiaaliseen, 
inhimilliseen ja osaamispääomaan 
perustuvaan talouteen sekä haavoittuvassa 
asemassa olevien väestöryhmien 
integroimiseen yhteiskuntaan voidaan 
parantaa taloudellisia mahdollisuuksia, 
erityisesti jos investointeja koordinoidaan 
unionin tasolla. InvestEU-rahastoa olisi 
käytettävä tukemaan investointeja 
koulutukseen, myös uudelleenkoulutukseen 
ja ammattitaidon parantamiseen, muun 
muassa alueilla, jotka ovat riippuvaisia 
hiili-intensiivisestä taloudesta ja joihin 
rakenteellinen siirtyminen vähähiiliseen 

(22) Kuten 26 päivänä huhtikuuta 2017 
annetussa komission pohdinta-asiakirjassa 
Euroopan sosiaalisesta ulottuvuudesta, 
tiedonannossa Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarista, vammaisten 
henkilöiden oikeuksista tehtyä YK:n 
yleissopimusta koskevassa unionin 
kehyksessä ja 14 päivänä tammikuuta 2020 
annetussa tiedonannossa ”Vahva 
sosiaalinen Eurooppa oikeudenmukaisten 
siirtymien toteuttamiseksi” todetaan, 
osallistavamman ja oikeudenmukaisemman 
unionin kehittäminen on unionin keskeinen 
tavoite, jotta voidaan torjua eriarvoisuutta 
ja tukea sosiaalista osallisuutta edistävää 
politiikkaa Euroopassa. Mahdollisuuksien 
eriarvoisuus vaikuttaa erityisesti 
koulutuksen, kulttuurin, työpaikkojen sekä 
terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen 
saatavuuteen. Investoinneilla sosiaaliseen, 
inhimilliseen ja osaamispääomaan 
perustuvaan talouteen sekä haavoittuvassa 
asemassa olevien väestöryhmien 
osallistaminen yhteiskuntaan voidaan 
parantaa taloudellisia mahdollisuuksia, 
erityisesti jos investointeja koordinoidaan 
unionin tasolla. InvestEU-rahastoa olisi 
käytettävä tukemaan investointeja 
koulutukseen, myös uudelleenkoulutukseen 
ja ammattitaidon parantamiseen sekä 
yrittäjäkoulutukseen, muun muassa 
alueilla, jotka ovat riippuvaisia hiili-
intensiivisestä taloudesta ja joihin 
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talouteen vaikuttaa. Sitä olisi käytettävä 
sellaisten hankkeiden tukemiseen, jotka 
tuottavat myönteisiä sosiaalisia vaikutuksia 
ja lisäävät sosiaalista osallisuutta 
auttamalla parantamaan erityisesti 
ammattitaidottoman työvoiman ja 
pitkäaikaistyöttömien työllisyyttä kaikilla 
alueilla sekä kohentamaan tilannetta 
sukupuolten tasa-arvon, yhdenvertaisten 
mahdollisuuksien, syrjimättömyyden, 
esteettömyyden, 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 tuettava myös 
eurooppalaista kulttuuria ja luovuutta, jolla 
on sosiaalinen tavoite.

rakenteellinen siirtyminen vähähiiliseen 
talouteen vaikuttaa, sekä parantamaan 
työllistymismahdollisuuksia digitaalisen 
tulevaisuuden kannalta ratkaisevilla 
aloilla. Sitä olisi käytettävä sellaisten 
hankkeiden tukemiseen, jotka tuottavat 
myönteisiä sosiaalisia vaikutuksia ja 
edistävät sukupolvien välistä ymmärrystä, 
ja sen olisi lisättävä sosiaalista osallisuutta 
auttamalla parantamaan erityisesti 
ammattitaidottoman työvoiman, 
pitkäaikaistyöttömien ja alityöllisten 
työllisyyttä kaikilla alueilla sekä 
edistämään sukupuolten tasa-arvoa siten, 
että puututaan työmarkkinoiden 
eriytymiseen, kurotaan umpeen 
sukupuolten työllisyys-, palkka- ja eläke-
erot, edistetään työ- ja yksityiselämän 
yhteensovittamista, parannetaan 
yhtäläisiä mahdollisuuksia ja 
yhdenvertaista kohtelua työssä ja 
käsitellään syrjimättömyyttä, 
esteettömyyttä, sukupolvien välistä 
solidaarisuutta, terveydenhuolto- ja 
sosiaalialaa, sosiaalista asuntotuotantoa, 
kodittomuutta, digitaalista osallisuutta, 
yhteisöjen kehittämistä, nuorten 
yhteiskunnallista roolia ja asemaa sekä 
haavoittuvassa asemassa olevia henkilöitä, 
kuten kolmansien maiden kansalaisia. 
InvestEU-ohjelmalla olisi tuettava myös 
eurooppalaista kulttuuria ja luovuutta, jolla 
on sosiaalinen tavoite.

 

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Jotta voidaan sopeutua niistä 
perinpohjaisista muutoksista aiheutuviin 
negatiivisiin vaikutuksiin, joita unionin 
yhteiskunnissa ja työmarkkinoilla on 
tulevan vuosikymmenen aikana 
odotettavissa, on tarpeen investoida 
inhimilliseen pääomaan, sosiaaliseen 

(23) Jotta voidaan sopeutua niistä 
perinpohjaisista muutoksista aiheutuviin 
negatiivisiin vaikutuksiin, joita unionin 
yhteiskunnissa ja työmarkkinoilla on 
tulevan vuosikymmenen aikana 
odotettavissa, on tarpeen investoida 
inhimilliseen pääomaan, sosiaaliseen 
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infrastruktuuriin, mikrorahoitukseen, 
eettisten ja 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 
rahoituksen tarjonnan ja saatavuuden 
lisäämiseksi mikroyrityksille, 
yhteiskunnallisille yrityksille ja sosiaalista 
yhteisvastuuta edistäville laitoksille, jotta 
voidaan vastata rahoituksen kysyntään 
siellä, missä sitä eniten tarvitaan. 
Tammikuussa 2018 annetussa sosiaaliseen 
infrastruktuuriin Euroopassa tehtäviä 
investointeja käsittelevän korkean tason 
asiantuntijaryhmän kertomuksessa 
”Boosting Investment in Social 
Infrastructure in Europe” todettiin, että 
sosiaaliseen infrastruktuuriin ja 
palveluihin, mukaan lukien koulutus, 
terveydenhuolto ja asuminen, liittyy 
yhteensä 1,5 biljoonan euron 
investointivaje kaudella 2018–2030. Tämä 
edellyttää tukea myös unionin tasolla. 
Tämän vuoksi julkisen, kaupallisen ja 
hyväntekeväisyyspääoman sekä säätiöiden 
ja vaihtoehtoisten rahoituksentarjoajien, 
kuten eettisten, sosiaalisten ja kestävien 
toimijoiden myöntämän tuen kollektiivinen 
voima olisi valjastettava tukemaan 
sosiaalisen markkinatalouden arvoketjun 
kehittämistä ja unionin häiriönsietokyvyn 
parantamista.

infrastruktuuriin, mikrorahoitukseen, 
eettisten ja 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 
rahoituksen tarjonnan ja saatavuuden 
lisäämiseksi mikroyrityksille, 
yhteiskunnallisille yrityksille ja sosiaalista 
yhteisvastuuta edistäville laitoksille, jotta 
voidaan vastata rahoituksen kysyntään 
siellä, missä sitä eniten tarvitaan. 
Tammikuussa 2018 annetussa sosiaaliseen 
infrastruktuuriin Euroopassa tehtäviä 
investointeja käsittelevän korkean tason 
asiantuntijaryhmän kertomuksessa 
”Boosting Investment in Social 
Infrastructure in Europe” todettiin, että 
sosiaaliseen infrastruktuuriin ja 
palveluihin, mukaan lukien koulutus, 
terveydenhuolto ja asuminen, liittyy 
yhteensä 1,5 biljoonan euron 
investointivaje kaudella 2018–2030. Tämä 
edellyttää tukea myös unionin tasolla. 
Tämän vuoksi julkisen, kaupallisen ja 
hyväntekeväisyyspääoman sekä säätiöiden 
ja vaihtoehtoisten rahoituksentarjoajien, 
kuten eettisten, sosiaalisten ja kestävien 
toimijoiden myöntämän tuen kollektiivinen 
voima olisi valjastettava tukemaan 
sosiaalisen markkinatalouden arvoketjun 
kehittämistä ja unionin häiriönsietokyvyn 
parantamista. Sosiaalisen innovoinnin ja 
yhteisötalouden olisi oltava 
avainasemassa tässä prosessissa.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) Covid-19-pandemian 
puhkeaminen on osoittanut, että 
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epävirallinen ja virallinen hoitotyö, muun 
muassa lasten, vammaisten henkilöiden ja 
vanhusten hoitaminen, on arvokas 
yhteiskunnallinen hyödyke mutta se 
vaikuttaa merkittävästi perheisiin ja 
suhteettoman paljon naisiin. Jotta 
voidaan edistää työ- ja yksityiselämän 
yhteensovittamista ja lisätä naisten 
osallistumista työmarkkinoille ja 
yleisemmin talouteen, InvestEU:sta olisi 
tuettava hoitoinfrastruktuurin ja -
palvelujen kehittämistä ja sen avulla olisi 
koottava yhteen ja edistettävä hoidon 
tarjoamisen innovatiivisia menetelmiä, 
jotta kansalliset viranomaiset ja EU 
kiinnittävät niihin huomiota.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 b) Haavoittuvassa asemassa olevien 
henkilöiden tukeminen ja integrointi voi 
tuottaa unionille ja jäsenvaltioille 
taloudellista, yhteiskunnallista ja 
henkilötason hyötyä. Koko covid-19-
pandemiasta johtuvan eristysjakson ajan 
perheväkivallan havaittiin lisääntyvän 
kaikkialla unionissa. Jotta voidaan torjua 
perheväkivaltaongelmaa ja väkivallan 
vaikutuksia naisiin ja miehiin EU:ssa ja 
jäsenvaltioissa, InvestEU:sta olisi tuettava 
tarvittavan infrastruktuurin kehittämistä, 
mukaan lukien turvakodit ja 
hätäpuhelinpalvelut väkivallan uhreille.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Covid-19-pandemian aiheuttamassa (24) Covid-19-pandemian aiheuttamassa 
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talouskriisissä resurssien jakaminen 
markkinoilla ei ole täysin tehokasta, ja 
koettu riski haittaa merkittävästi yksityisiä 
investointivirtoja. Näissä olosuhteissa 
InvestEU-rahaston keskeinen ominaispiirre 
eli taloudellisesti elinkelpoisten 
hankkeiden riskien vähentäminen 
yksityisen rahoituksen houkuttelemiseksi 
on erityisen hyödyllinen, ja sitä olisi 
vahvistettava muun muassa 
epäsymmetrisen elpymisen riskin 
torjumiseksi. InvestEU-ohjelmalla pitäisi 
voida tarjota ratkaisevan tärkeää tukea 
yrityksille elpymisvaiheessa ja varmistaa 
samalla, että investoijat keskittyvät 
vahvasti unionin keskipitkän ja pitkän 
aikavälin poliittisiin painopisteisiin, kuten 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan, 
Euroopan vihreän kehityksen 
investointiohjelmaan, Euroopan 
digitaalisen tulevaisuuden rakentamista 
koskevaan strategiaan ja vahvan 
sosiaalisen Euroopan rakentamiseen 
oikeudenmukaisten siirtymien 
toteuttamiseksi. Sen pitäisi lisätä 
merkittävästi Euroopan 
investointipankkiryhmän (EIP-ryhmän) ja 
kansallisten kehityspankkien ja -laitosten 
sekä muiden toteutuskumppaneiden 
riskinottovalmiuksia talouden elpymisen 
tukemiseksi.

talouskriisissä resurssien jakaminen 
markkinoilla ei ole täysin tehokasta, ja 
koettu riski haittaa merkittävästi yksityisiä 
investointivirtoja. Näissä olosuhteissa 
InvestEU-rahaston keskeinen ominaispiirre 
eli taloudellisesti elinkelpoisten 
hankkeiden riskien vähentäminen 
yksityisen rahoituksen houkuttelemiseksi 
on erityisen hyödyllinen, ja sitä olisi 
vahvistettava muun muassa 
epäsymmetrisen elpymisen riskin 
torjumiseksi. Tässä yhteydessä erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä pk-yritysten 
tukemiseen ja etenkin naisten johtamiin 
pk-yrityksiin, joilla on usein 
ainutlaatuisia haasteita tarvittavan 
rahoituksen saamisessa 
rahoitusmekanismeista ja 
rahoituslaitoksilta ja jotka tarvitsevat 
merkittävää tukea elpymisvaiheessa. 
InvestEU-ohjelmalla pitäisi voida tarjota 
ratkaisevan tärkeää tukea yrityksille 
elpymisvaiheessa ja varmistaa samalla, että 
investoijat keskittyvät vahvasti unionin 
keskipitkän ja pitkän aikavälin poliittisiin 
painopisteisiin, kuten Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelmaan, Euroopan vihreän 
kehityksen investointiohjelmaan, Euroopan 
digitaalisen tulevaisuuden rakentamista 
koskevaan strategiaan, Euroopan 
sukupuolistrategiaan ja vahvan sosiaalisen 
Euroopan rakentamiseen 
oikeudenmukaisten siirtymien 
toteuttamiseksi. Sen pitäisi lisätä 
merkittävästi Euroopan 
investointipankkiryhmän (EIP-ryhmän) ja 
kansallisten kehityspankkien ja -laitosten 
sekä muiden toteutuskumppaneiden 
riskinottovalmiuksia talouden elpymisen 
tukemiseksi.

 

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(41) InvestEU-rahastolle olisi 
perustettava hallintorakenne, jonka 
toiminnan olisi vastattava sen tarkoitusta, 
joka on yksinomaan EU:n takuun 
asianmukaisen käytön varmistaminen sekä 
investointipäätösten poliittisen 
riippumattomuuden varmistaminen. Tämän 
hallintorakenteen olisi koostuttava 
neuvottelukunnasta, johtokunnasta ja 
täysin riippumattomasta 
investointikomiteasta. Hallintorakenteen 
yleisessä kokoonpanossa olisi pyrittävä 
sukupuolten tasapuoliseen edustukseen. 
Hallintorakenne ei saisi vaikuttaa eikä 
puuttua EIP-ryhmän tai muiden 
toteutuskumppaneiden päätöksentekoon 
eikä korvata niiden hallintoelimiä.

(41) InvestEU-rahastolle olisi 
perustettava hallintorakenne, jonka 
toiminnan olisi vastattava sen tarkoitusta, 
joka on yksinomaan EU:n takuun 
asianmukaisen käytön varmistaminen sekä 
investointipäätösten poliittisen 
riippumattomuuden varmistaminen. Tämän 
hallintorakenteen olisi koostuttava 
neuvottelukunnasta, johtokunnasta ja 
täysin riippumattomasta 
investointikomiteasta. Hallintorakenteen 
yleisessä kokoonpanossa sekä kussakin 
komiteassa olisi saavutettava sukupuolten 
tasapuolinen edustus siten, että 
aliedustetun sukupuolen osuus on 
vähintään 40 prosenttia. Hallintorakenne 
ei saisi vaikuttaa eikä puuttua EIP-ryhmän 
tai muiden toteutuskumppaneiden 
päätöksentekoon eikä korvata niiden 
hallintoelimiä.

 

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 49 kappale

Komission teksti Tarkistus

(49) 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 ratkaisuja, joilla 
puututaan markkinoiden 
toimintapuutteisiin ja optimaalista 
heikompiin investointitilanteisiin. Kun 
otetaan huomioon perussopimuksiin 
perustuva EIP-ryhmän asema, sen 
valmiudet toimia kaikissa jäsenvaltioissa ja 
kokemukset, joita nykyisistä 
rahoitusvälineistä ja ESIR-rahastosta on 

(49) 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, sukupuolten tasapuolinen 
edustus ja monipuolisuus, houkutella 
yksityisiä sijoittajia ja hajauttaa riskejä 
riittävästi sekä tarjota ratkaisuja, joilla 
puututaan markkinoiden 
toimintapuutteisiin ja optimaalista 
heikompiin investointitilanteisiin. Kun 
otetaan huomioon perussopimuksiin 
perustuva EIP-ryhmän asema, sen 
valmiudet toimia kaikissa jäsenvaltioissa ja 
kokemukset, joita nykyisistä 
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saatu, EIP-ryhmän olisi edelleen pysyttävä 
InvestEU-rahaston EU-osiossa 
etuoikeutettuna toteutuskumppanina. EIP-
ryhmän lisäksi kansallisten 
kehityspankkien tai -laitosten olisi voitava 
tarjota täydentävää 
rahoitustuotevalikoimaa, sillä niiden 
kokemuksesta ja valmiuksista kansallisella 
ja alueellisella tasolla voisi olla hyötyä 
julkisten varojen vaikutuksen 
maksimoimisessa unionin koko alueella ja 
hankkeiden oikeudenmukaisen 
maantieteellisen tasapainon 
varmistamisessa. InvestEU-ohjelma olisi 
toteutettava siten, että edistetään 
yhdenvertaisia toimintamahdollisuuksia 
pienemmille ja uudemmille 
kehityspankeille ja -laitoksille. Lisäksi 
muiden kansainvälisten rahoituslaitosten 
olisi voitava tulla toteutuskumppaneiksi, 
erityisesti jos ne voivat tietyissä 
jäsenvaltioissa tarjota suhteellista etua 
erityisasiantuntemuksen ja -kokemuksen 
muodossa ja jos niiden osake-enemmistö 
on unionissa. Myös muiden yhteisöjen, 
jotka täyttävät varainhoitoasetuksessa 
asetetut vaatimukset, olisi voitava tulla 
toteutuskumppaneiksi.

rahoitusvälineistä ja ESIR-rahastosta on 
saatu, EIP-ryhmän olisi edelleen pysyttävä 
InvestEU-rahaston EU-osiossa 
etuoikeutettuna toteutuskumppanina. EIP-
ryhmän lisäksi kansallisten 
kehityspankkien tai -laitosten olisi voitava 
tarjota täydentävää 
rahoitustuotevalikoimaa, sillä niiden 
kokemuksesta ja valmiuksista kansallisella 
ja alueellisella tasolla voisi olla hyötyä 
julkisten varojen vaikutuksen 
maksimoimisessa unionin koko alueella ja 
hankkeiden oikeudenmukaisen 
maantieteellisen tasapainon 
varmistamisessa. InvestEU-ohjelma olisi 
toteutettava siten, että edistetään 
yhdenvertaisia toimintamahdollisuuksia 
pienemmille ja uudemmille 
kehityspankeille ja -laitoksille. Lisäksi 
muiden kansainvälisten rahoituslaitosten 
olisi voitava tulla toteutuskumppaneiksi, 
erityisesti jos ne voivat tietyissä 
jäsenvaltioissa tarjota suhteellista etua 
erityisasiantuntemuksen ja -kokemuksen 
muodossa ja jos niiden osake-enemmistö 
on unionissa. Myös muiden yhteisöjen, 
jotka täyttävät varainhoitoasetuksessa 
asetetut vaatimukset, olisi voitava tulla 
toteutuskumppaneiksi.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 59 kappale

Komission teksti Tarkistus

(59) InvestEU-rahaston yhteydessä 
tarvitaan hankkeiden kehittämiseen 
liittyvää tukea ja valmiuksien 
kehittämistukea laadukkaiden hankkeiden 
alullepanon edellyttämien organisatoristen 
valmiuksien ja markkinakehitystoiminnan 
kehittämistä varten. Tällainen tuki olisi 
kohdennettava myös rahoituksenvälittäjiin, 
jotka ovat avainasemassa, jotta 
pienyrityksiä voidaan auttaa saamaan 
rahoitusta ja hyödyntämään koko 

(59) InvestEU-rahaston yhteydessä 
tarvitaan hankkeiden kehittämiseen 
liittyvää tukea ja valmiuksien 
kehittämistukea laadukkaiden hankkeiden 
alullepanon edellyttämien organisatoristen 
valmiuksien ja markkinakehitystoiminnan 
kehittämistä varten. Tällainen tuki olisi 
kohdennettava myös rahoituksenvälittäjiin, 
jotka ovat avainasemassa, jotta 
pienyrityksiä voidaan auttaa saamaan 
rahoitusta ja hyödyntämään koko 
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potentiaalinsa. Neuvontatuen tavoitteena 
on lisäksi luoda edellytykset mahdollisten 
tukikelpoisten rahoituksen saajien määrän 
lisäämiseen uusilla markkinasegmenteillä, 
erityisesti jos yksittäisten hankkeiden pieni 
koko lisää huomattavasti 
transaktiokustannuksia hanketasolla, kuten 
sosiaalisen rahoituksen ekosysteemeissä, 
mukaan lukien hyväntekeväisyysjärjestöt 
tai kulttuurialat ja luovat alat. Valmiuksien 
kehittämistuen pitäisi olla täydentävää 
tukea niiden toimien lisäksi, jotka 
toteutetaan unionin muiden, tietyt 
politiikan alat kattavien ohjelmien 
puitteissa. Olisi pyrittävä myös tukemaan 
mahdollisten hankkeiden toteuttajien, 
erityisesti paikallisten organisaatioiden ja 
viranomaisten, valmiuksien kehittämistä.

potentiaalinsa. Neuvontatuen tavoitteena 
on lisäksi luoda edellytykset mahdollisten 
tukikelpoisten rahoituksen saajien määrän 
lisäämiseen uusilla markkinasegmenteillä, 
erityisesti jos yksittäisten hankkeiden pieni 
koko lisää huomattavasti 
transaktiokustannuksia hanketasolla, kuten 
sosiaalisen rahoituksen ekosysteemeissä, 
mukaan lukien hyväntekeväisyysjärjestöt 
tai kulttuurialat ja luovat alat. Valmiuksien 
kehittämistuen pitäisi olla täydentävää 
tukea niiden toimien lisäksi, jotka 
toteutetaan unionin muiden, tietyt 
politiikan alat kattavien ohjelmien 
puitteissa. Olisi pyrittävä myös tukemaan 
mahdollisten hankkeiden toteuttajien, 
erityisesti paikallisten organisaatioiden ja 
viranomaisten, valmiuksien kehittämistä. 
Naisten innovatiivisten hankkeiden ja 
yritysten alirahoittamiseen olisi 
puututtava erityisesti tarkistamalla 
perusteita.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) unionin sosiaalista 
sopeutumiskykyä, osallistavuutta ja 
innovatiivisuutta;

c) unionin sosiaalista 
sopeutumiskykyä, naisten ja miesten tasa-
arvoa työmarkkinoilla, osallistavuutta ja 
innovatiivisuutta sekä sukupuolten tasa-
arvoa;

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. InvestEU-ohjelman erityistavoitteet 
ovat seuraavat:

2. InvestEU-ohjelman erityistavoitteet 
ovat seuraavat ja niissä otetaan 
asianmukaisesti huomioon naisten ja 
miesten välisen tasa-arvon periaate ja 



AD\1213154FI.docx 17/24 PE655.872v01-00

FI

pyrkimys siihen:

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tutkimuksen, innovoinnin ja 
digitalisaation politiikkaikkuna, joka 
käsittää seuraavat: tutkimus-, tuotekehitys- 
ja innovointitoiminta, teknologioiden ja 
tutkimustulosten siirtäminen markkinoille 
markkinoiden edistäjien ja yritysten välisen 
yhteistyön tukemiseksi, innovatiivisten 
ratkaisujen esittely ja käyttöönotto ja 
innovatiivisten yritysten laajentamisen 
tukeminen sekä unionin teollisuuden 
digitalisaatio;

b) tutkimuksen, innovoinnin ja 
digitalisaation politiikkaikkuna, joka 
käsittää seuraavat: tutkimus-, tuotekehitys- 
ja innovointitoiminta, teknologioiden ja 
tutkimustulosten siirtäminen markkinoille 
markkinoiden edistäjien ja yritysten välisen 
yhteistyön tukemiseksi, innovatiivisten 
ratkaisujen esittely ja käyttöönotto ja 
innovatiivisten yritysten laajentamisen 
tukeminen sekä unionin teollisuuden 
digitalisaatio, sukupuolten välinen 
digitaalinen kuilu asianmukaisesti 
huomioon ottaen;

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) pk-yritysten politiikkaikkuna, joka 
käsittää seuraavat: pääasiassa pk-yritysten, 
innovatiiviset ja kulttuurialalla ja luovilla 
aloilla toimivat pk-yritykset mukaan 
lukien, sekä pienten midcap-yritysten 
rahoituksen saanti ja saatavuus;

c) pk-yritysten politiikkaikkuna, joka 
käsittää seuraavat: pääasiassa pk-yritysten, 
naisten johtamat pk-yritykset 
asianmukaisesti huomioon ottaen, 
innovatiiviset ja kulttuurialalla ja luovilla 
aloilla toimivat pk-yritykset mukaan 
lukien, sekä pienten midcap-yritysten 
rahoituksen saanti ja saatavuus;

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

d) sosiaalisten investointien ja 
osaamisen politiikkaikkuna, joka käsittää 
seuraavat: mikrorahoitus, 
yhteiskunnallisten yritysten rahoitus, 
yhteisötalous, sukupuolten tasa-arvon 
edistäminen, osaaminen, yleissivistävä 
koulutus, ammatillinen koulutus ja niihin 
liittyvät palvelut, sosiaalinen 
infrastruktuuri, mukaan lukien terveys- ja 
koulutusinfrastruktuuri sekä sosiaalinen ja 
opiskelija-asuntotuotanto, sosiaalinen 
innovointi, terveydenhuolto ja 
pitkäaikaishoito, osallistaminen ja 
saavutettavuus, kulttuuritoiminta ja luova 
toiminta, joilla on yhteiskunnallinen 
päämäärä, ja haavoittuvassa asemassa 
olevien henkilöiden integroiminen, mukaan 
lukien kolmansien maiden kansalaiset;

d) sosiaalisten investointien ja 
osaamisen politiikkaikkuna, joka käsittää 
seuraavat: mikrorahoitus, 
yhteiskunnallisten yritysten rahoitus, 
yhteisötalous, toimenpiteet, joilla 
edistetään ja valtavirtaistetaan 
sukupuolten tasa-arvoa ja naisten 
yhdenvertaista osallistumista talouteen, 
erityisesti työpaikkojen luomisen osalta, 
jotta voidaan kuroa umpeen sukupuolten 
hoivatyöhön liittyvät erot parantamalla 
laadukkaiden hoivapalvelujen saatavuutta 
ja kohtuuhintaisuutta ESR plussan, 
EAKR:n, InvestEU:n ja 
maaseuturahaston kautta, sekä 
osallistumista yhteiskuntaan, osaaminen, 
yleissivistävä koulutus, ammatillinen 
koulutus ja niihin liittyvät palvelut, 
yrittäjyys, sosiaalinen infrastruktuuri, 
mukaan lukien terveys- ja 
koulutusinfrastruktuuri sekä sosiaalinen ja 
opiskelija-asuntotuotanto, lastenhoito, 
sosiaalinen innovointi, terveydenhuolto, 
pitkäaikaishoito ja lastenhoito, etenkin 
yksinhuoltajille, vammaisten henkilöiden 
hoito, osallistaminen ja saavutettavuus, 
työ- ja yksityiselämän yhteensovittamista 
koskevat toimenpiteet, kulttuuritoiminta ja 
luova toiminta, joilla on yhteiskunnallinen 
päämäärä, sukupolvien välisen 
ymmärryksen edistäminen ja 
haavoittuvassa asemassa olevien 
henkilöiden tuki ja integroiminen, mukaan 
lukien vammaiset, yksinhuoltajat, muita 
heikommassa sosioekonomisessa 
asemassa olevat henkilöt, naiset, 
sukupuoleen perustuvan väkivallan uhrit 
/ siitä selviytyneet, hlbti-henkilöt, etniset 
vähemmistöt, romanit ja kolmansien 
maiden kansalaiset sekä turvakodit ja 
hätäpuhelinpalvelut väkivallan uhreille 
kiinnittäen erityistä huomiota maaseutu- 
ja vuoristoalueisiin sekä syrjäisimpiin ja 
vähiten kehittyneisiin alueisiin;
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Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – e alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) kriittinen infrastruktuuri, olipa se 
fyysistä tai virtuaalista, mukaan lukien 
infrastruktuurielementit, jotka on 
määritelty kriittisiksi energian, liikenteen, 
ympäristön, terveyden, turvallisen 
digitaalisen viestinnän, 5G:n, esineiden 
internetin, verkkopalvelualustojen, 
turvallisten pilvipalveluiden, 
tietojenkäsittelyn tai tietojentallennuksen, 
maksu- ja finanssi-infrastruktuurin, 
ilmailu- ja avaruusalan, puolustuksen, 
viestinnän, tiedotusvälineiden, 
koulutuksen, vaali-infrastruktuurin ja 
uhanalaisten kohteiden osalta, sekä maa ja 
kiinteistöt, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä 
tällaisen kriittisen infrastruktuurin 
käyttämiselle;

ii) kriittinen infrastruktuuri, olipa se 
fyysistä tai virtuaalista, mukaan lukien 
infrastruktuurielementit, jotka on 
määritelty kriittisiksi energian, liikenteen, 
ympäristön, terveyden, turvallisen 
digitaalisen viestinnän, 5G:n, esineiden 
internetin, verkkopalvelualustojen, 
turvallisten pilvipalveluiden, 
tietojenkäsittelyn tai tietojentallennuksen, 
maksu- ja finanssi-infrastruktuurin, 
ilmailu- ja avaruusalan, puolustuksen, 
viestinnän, tiedotusvälineiden, 
koulutuksen, vaali-infrastruktuurin ja 
uhanalaisten kohteiden osalta, sekä maa ja 
kiinteistöt, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä 
tällaisen kriittisen infrastruktuurin 
käyttämiselle; kriittisessä 
infrastruktuurissa olisi toteutettava 
sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistaminen ja varmistettava, ettei 
näiden infrastruktuurien toteutuksessa 
synny vinoumia.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – e alakohta – vii alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lisäksi avaruus-, puolustus- ja 
kyberturvallisuusinvestointien tapauksessa 
sekä tietyntyppisissä hankkeissa, joilla on 
suoria turvallisuusvaikutuksia kriittisillä 
aloilla, lopulliset saajat eivät saa olla 
kolmannen maan tai kolmansien maiden 
yhteisöjen määräysvallassa ja niiden 
toimeenpanevan johdon on oltava 
unionissa, jotta unionin ja sen 
jäsenvaltioiden turvallisuutta voidaan 

Lisäksi avaruus-, puolustus- ja 
kyberturvallisuusinvestointien tapauksessa 
sekä tietyntyppisissä hankkeissa, joilla on 
suoria turvallisuusvaikutuksia kriittisillä 
aloilla, lopulliset saajat eivät saa olla 
kolmannen maan tai kolmansien maiden 
yhteisöjen määräysvallassa ja niiden 
toimeenpanevan johdon on oltava 
unionissa, jotta unionin ja sen 
jäsenvaltioiden turvallisuutta voidaan 
suojella. Näiden investointien on oltava 
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suojella. linjassa sukupuolten tasa-arvon kanssa ja 
niiden on edistettävä sitä kaikilla tasoilla.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Rahoitus- ja investointitoimet on 
seulottava sen määrittämiseksi, onko niillä 
ympäristö-, ilmasto- tai sosiaalisia 
vaikutuksia. Jos toimilla on tällaisia 
vaikutuksia, niiden 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 4 
kohdassa tarkoitetun ohjeistuksen 
perusteella. Tiettyä ohjeistuksessa 
määritettyä kokoa pienemmät hankkeet 
vapautetaan kestävyyden varmistamisesta. 
Hankkeille, jotka ovat ristiriidassa 
ilmastotavoitteiden kanssa, ei saa myöntää 
tämän asetuksen mukaista tukea. Jos 
toteutuskumppani katsoo, ettei 
kestävyysarviointia tehdä, sen on 
toimitettava perustelu 
investointikomitealle.

3. Rahoitus- ja investointitoimet on 
seulottava sen määrittämiseksi, onko niillä 
ympäristö-, ilmasto- tai sosiaalisia 
vaikutuksia, mukaan lukien vaikutukset, 
jotka haittaavat naisten ja miesten tasa-
arvoa työmarkkinoilla. Jos toimilla on 
tällaisia vaikutuksia, niiden ilmasto-, 
ympäristö-, tasa-arvo- ja sosiaalinen 
kestävyys on varmistettava, jotta 
ilmastoon, ympäristöön, sukupuolten tasa-
arvoon ja sosiaaliseen ulottuvuuteen 
kohdistuvat haitalliset vaikutukset voidaan 
minimoida ja niihin kohdistuvat edut 
maksimoida. Hankkeiden toteuttajien, jotka 
pyytävät rahoitusta, on toimitettava tätä 
varten riittävät tiedot 4 kohdassa 
tarkoitetun ohjeistuksen perusteella. 
Tiettyä ohjeistuksessa määritettyä kokoa 
pienemmät hankkeet vapautetaan 
kestävyyden varmistamisesta. Hankkeille, 
jotka ovat ristiriidassa ilmastotavoitteiden 
kanssa, ei saa myöntää tämän asetuksen 
mukaista tukea. Jos toteutuskumppani 
katsoo, ettei kestävyysarviointia tehdä, sen 
on toimitettava perustelu 
investointikomitealle.

 

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) arvioida hankkeiden sosiaalinen 
vaikutus, myös sukupuolten tasa-arvoon, 
tiettyjen alueiden tai väestöryhmien 

c) arvioida hankkeiden sosiaalinen 
vaikutus, myös sukupuolten tasa-arvoon 
työmarkkinoilla, tiettyjen alueiden tai 
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sosiaaliseen osallisuuteen sekä sellaisten 
alueiden ja alojen taloudelliseen 
kehitykseen, joihin vaikuttavat 
rakenteelliset haasteet, kuten tarve pyrkiä 
hiilivapaaseen talouteen;

väestöryhmien sosiaaliseen osallisuuteen 
sekä sellaisten alueiden ja alojen 
taloudelliseen kehitykseen, joihin 
vaikuttavat rakenteelliset haasteet, kuten 
tarve pyrkiä hiilivapaaseen talouteen;

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) tunnistaa hankkeet, jotka ovat 
ristiriidassa sukupuolten tasa-arvon 
edistämisen sekä sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisen ja sukupuolitietoisen 
budjetoinnin periaatteiden kanssa;

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. ovat johdonmukaisia sukupuolten 
tasa-arvoa, sukupuolitietoista budjetointia 
ja sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamista koskevien 
suuntaviivojen kanssa.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Neuvottelukunta pyrkii 
varmistamaan sukupuolten välisen 
tasapainon, ja se koostuu

2. Neuvottelukunta varmistaa 
sukupuolten välisen tasapainon siten, että 
aliedustetun sukupuolen osuus on 
vähintään 40 prosenttia, ja se koostuu
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Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. InvestEU-ohjelmalle perustetaan 
johtokunta. Se koostuu neljästä komission 
edustajasta, kolmesta EIP-ryhmän 
edustajasta ja kahdesta muiden 
toteutuskumppaneiden kuin EIP-ryhmän 
edustajasta sekä yhdestä Euroopan 
parlamentin nimittämästä, vailla 
äänioikeuta olevasta asiantuntijasta. 
Euroopan parlamentin nimittämä, vailla 
äänioikeutta oleva 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. Kyseinen 
asiantuntija hoitaa tehtävänsä 
puolueettomasti ja InvestEU-rahaston edun 
mukaisesti.

1. InvestEU-ohjelmalle perustetaan 
johtokunta. Se koostuu neljästä komission 
edustajasta, kolmesta EIP-ryhmän 
edustajasta ja kahdesta muiden 
toteutuskumppaneiden kuin EIP-ryhmän 
edustajasta sekä yhdestä Euroopan 
parlamentin nimittämästä, vailla 
äänioikeutta olevasta asiantuntijasta ja 
varmistaa, että johtokunnan kokoonpano 
on kokonaisuutena 
sukupuolijakaumaltaan tasapainoinen. 
Euroopan parlamentin nimittämä, vailla 
äänioikeutta oleva 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. Kyseinen 
asiantuntija hoitaa tehtävänsä 
puolueettomasti ja InvestEU-rahaston edun 
mukaisesti.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio tekee tarkastuksen 
vahvistaakseen, että muiden 
toteutuskumppaneiden kuin EIP-ryhmän 
ehdottamat rahoitus- ja investointitoimet 
ovat unionin lainsäädännön ja politiikkojen 
mukaisia.

1. Komissio tekee tarkastuksen 
vahvistaakseen, että muiden 
toteutuskumppaneiden kuin EIP-ryhmän 
ehdottamat rahoitus- ja investointitoimet 
ovat unionin lainsäädännön ja 
politiikkojen, myös sukupuolten tasa-
arvon periaatteen, mukaisia.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
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23 artikla – 2 kohta – 3 alakohta – i alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i) sukupuolten tasapuolisen 
edustuksen varmistamiseksi 
investointikomitean olisi sitouduttava 
hyväksymään strategioita ja menettelyjä, 
joilla varmistetaan sukupuolten 
tasapuolinen edustus komiteassa.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Indikaattorit, joiden avulla 
raportoidaan Invest-EU-ohjelman 
edistymisestä 3 artiklassa säädettyjen 
yleisten ja erityistavoitteiden 
saavuttamisessa, esitetään liitteessä III.

1. Indikaattorit, joiden avulla 
raportoidaan InvestEU-ohjelman 
edistymisestä 3 artiklassa säädettyjen 
yleisten ja erityistavoitteiden 
saavuttamisessa, esitetään liitteessä III. 
Niissä olisi otettava huomioon 
sukupuolisensitiiviset tiedot, ja ne olisi 
suunniteltava mahdollisuuksien mukaan 
sukupuolinäkökohdat huomioon ottavalla 
tavalla ja otettava huomioon 
sukupuolivaikutusten arvioinneissa. Siten 
seuranta kattaa myös naisvaltaisten 
alojen aukot ja siinä voidaan käsitellä 
naisten ja miesten yhtäläisiä 
mahdollisuuksia ja yhdenvertaista 
kohtelua työmarkkinoilla.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 12 kohta – d alakohta iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) terveydenhuolto ja pitkäaikaishoito, 
mukaan lukien klinikat, sairaalat, 
perusterveydenhuolto, kotihoito ja 
lähiterveydenhuolto;

iii) terveydenhuolto, lastenhoito ja 
pitkäaikaishoito, mukaan lukien julkiset ja 
yksityiset päivähoitolaitokset, klinikat, 
sairaalat, perusterveydenhuolto, kotihoito 
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ja lähiterveydenhuolto;

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 12 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) sukupuolten tasa-arvoa edistävät 
toimenpiteet;

g) sukupuolten tasa-arvoa edistävät 
toimenpiteet, mukaan lukien naisten 
osallistuminen työmarkkinoille;

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 12 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) haavoittuvassa asemassa olevien 
henkilöiden integroiminen yhteiskuntaan, 
mukaan lukien kolmansien maiden 
kansalaiset;

h) haavoittuvassa asemassa olevien 
henkilöiden integroiminen yhteiskuntaan, 
mukaan lukien vammaiset henkilöt, 
hlbti+-henkilöt ja kolmansien maiden 
kansalaiset;


