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TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 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) Yritystason tietoihin perustuvien 
komission arvioiden mukaan 
covid-19-pandemiasta johtuvat oman 
pääoman korjaustarpeet voisivat olla noin 
720 miljardia euroa vuonna 2020. Määrä 
voi olla suurempi, jos sulkutoimet pysyvät 
voimassa pidempään kuin nykyisin 
oletetaan tai jos ne on otettava uudelleen 
käyttöön tartuntojen uuden nousun vuoksi. 
Jos näihin pääomavajeisiin ei puututa, ne 
voivat johtaa pitkittyneeseen investointien 
vähenemiseen ja työttömyyden kasvuun. 
Pääomavajeen vaikutus vaihtelee eri aloilla 
ja eri jäsenvaltioissa, mikä johtaa eroihin 
sisämarkkinoilla. Tilannetta pahentaa se, 
että jäsenvaltioiden valmiudet antaa 
valtiontukea vaihtelevat suuresti.

(1) Yritystason tietoihin perustuvien 
komission arvioiden mukaan 
covid-19-pandemiasta johtuvat oman 
pääoman korjaustarpeet voisivat olla noin 
720 miljardia euroa vuonna 2020. Määrä 
voi olla suurempi, jos sulkutoimet pysyvät 
voimassa pidempään kuin nykyisin 
oletetaan tai jos ne on otettava uudelleen 
käyttöön tartuntojen uuden nousun vuoksi. 
Jos näihin pääomavajeisiin ei puututa, ne 
voivat johtaa pitkittyneeseen investointien 
vähenemiseen ja työttömyyden kasvuun ja 
vaikuttaa siten merkittävästi unionin 
kilpailukykyyn. Tämä heikentäisi 
erityisesti unionin teollisia valmiuksia, 
vaikuttaisi kielteisesti Euroopan 
teollisuuden kannalta keskeisiin pieniin ja 
keskisuuriin yrityksiin ja vähentäisi 
investointeja tutkimukseen ja 
innovointiin, mikä johtaisi teknologiseen 
taantumaan ja teknologisen etumatkan 
menettämiseen globaalissa 
kilpailuympäristössä. Lisäksi pk-yritykset, 
mikroyritykset mukaan luettuina, ovat 
keskimääräistä enemmän edustettuina 
kriisin erityisesti koettelemilla aloilla, 
mikä voi merkittävästi heikentää niiden 
kykyä toteuttaa vaadittava vihreä ja 
digitaalinen muutos. Pääomavajeen 
vaikutus vaihtelee eri aloilla ja eri 
jäsenvaltioissa, mikä johtaa eroihin ja 
eriarvoisuuteen alueiden välillä ja 
sisämarkkinoilla. Tilannetta pahentaa se, 
että jäsenvaltioiden valmiudet antaa 
valtiontukea vaihtelevat suuresti. 
Vakavaraisuustukivälineen avulla 
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tehtävässä varojen uudelleenjaossa olisi 
otettava oikeudenmukaisesti huomioon 
kyseiset ongelmat, tarjottava riittävää 
rahoitustukea ja vältettävä toimialoihin ja 
työntekijöihin kohdistuvia kielteisiä 
sosioekonomisia vaikutuksia sekä 
sisämarkkinoille koituvia haittoja.

Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Covid-19-pandemialla on ollut 
unionin talouteen merkittävä, äkillinen ja 
ennakoimaton vaikutus, joka on 
puolestaan huomattavasti heikentänyt 
unionin kykyä edistää poliittisia 
prioriteettejaan, varsinkin Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelmaa ja siihen 
liittyviä tavoitteita, kuten 
ilmastotavoitteita, energiainfrastruktuurin 
kehittämistä, vetystrategiaa, Euroopan 
digitaalisen tulevaisuuden rakentamista 
koskevaa strategiaa, pk-yritysstrategiaa 
kestävää ja digitaalista Eurooppaa varten 
sekä uutta teollisuusstrategiaa vihreää ja 
digitaalista Eurooppaa varten, sekä sen 
kykyä toteuttaa kilpailukykyistä, 
dynaamista ja kestävää unionin taloutta 
palveleva avoin strateginen 
riippumattomuus. 
Vakavaraisuustukiväline on tarkoitettu 
merkittäväksi keinoksi varmistaa, että 
näissä poliittisissa tavoitteissa edistyminen 
jatkuu tai nopeutuu.

Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 b) Taloudelliset ja sosiaaliset 
haittavaikutukset, joita covid-19-kriisillä 



AD\1211936FI.docx 5/30 PE654.115v02-00

FI

on sisämarkkinoihin, yksityiseen 
investointikapasiteettiin ja työllisyyteen, 
voivat vaarantaa unionin ja 
jäsenvaltioiden yhteiset pyrkimykset 
saavuttaa vuoden 2030 energia-, ilmasto- 
ja ympäristötavoitteet sekä 
ilmastoneutraalius viimeistään vuoteen 
2050 mennessä. 
Vakavaraisuustukivälineen on määrä 
auttaa ehkäisemään tällaisen riskin 
toteutuminen ja varmistamaan 
edistyminen mainittujen tavoitteiden 
saavuttamisessa.

Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 c) Vakavaraisuustukivälineen 
ensisijaisena tarkoituksena olisi oltava 
säilyttää mahdollisimman monta 
työpaikkaa Euroopassa tarjoamalla 
politiikkavetoista tukea muuten pitkällä 
aikavälillä elinkelpoisille yrityksille 
kaikissa jäsenvaltioissa ja auttaa yrityksiä 
nostamaan kapasiteettinsa takaisin 
entiselle tasolle, lisäämään tuottavuutta ja 
innovointia ja edistämään työllisyyttä 
kaikkialla unionissa. 
Vakavaraisuustukivälineestä ei pidä tukea 
toimintaa, joka on ristiriidassa unionin 
politiikan kanssa.

Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Euroopan strategisten investointien 
rahaston vakavaraisuustuki-ikkunan 
yhteydessä olisi toteutettava asetuksen 
[Euroopan unionin elpymisväline] 
mukaisesti ja siinä osoitettujen 

(2) Euroopan strategisten investointien 
rahaston vakavaraisuustuki-ikkunan 
yhteydessä olisi toteutettava asetuksen 
[Euroopan unionin elpymisväline] 
mukaisesti ja siinä osoitettujen 
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määrärahojen rajoissa elpymis- ja 
palautumistoimenpiteitä, joilla lievitetään 
covid-19-kriisin ennennäkemättömiä 
vaikutuksia. Tällaisia lisävaroja 
käytettäessä olisi varmistettava asetuksessa 
[Euroopan unionin elpymisväline] 
säädettyjen määräaikojen noudattaminen.

määrärahojen rajoissa elpymis- ja 
palautumistoimenpiteitä, joilla lievitetään 
covid-19-kriisin ennennäkemättömiä 
yrityksiin kohdistuvia taloudellisia 
vaikutuksia. Erityisesti olisi keskityttävä 
turvaamaan työpaikat ja toimeentulo 
tukemalla pk-yrityksiä, jotka tuottavat 
kaksi kolmasosaa unionin työpaikoista, 
sekä toimialoja ja ihmisiä, jotta ketään ei 
varmasti unohdettaisi. Tällaisia lisävaroja 
käytettäessä olisi varmistettava asetuksessa 
[Euroopan unionin elpymisväline] 
säädettyjen määräaikojen noudattaminen 
samalla, kun ylläpidetään ja lisätään 
työllistymismahdollisuuksia sosiaalisen 
syrjäytymisen estämiseksi, tuetaan 
teknistä edistystä ja luodaan 
markkinamahdollisuuksia yrityksille, 
mikä luo työpaikkoja ja ehkäisee 
työttömyyttä.

Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Euroopan strategisten 
investointien rahastolla (ESIR) on 
onnistuttu erityisen hyvin saamaan 
kesäkuusta 2020 lähtien liikkeelle yli 
500 miljardin euron arvosta yksityisiä ja 
julkisia investointeja, joista on hyötynyt 
noin 1,4 miljoonaa pk-yritystä. Yksityisen 
sektorin osallistuminen investointien 
liikkeelle saamiseen covid-19-pandemian 
jälkeen on erityisen tärkeää, jotta voidaan 
torjua pandemiasta johtuvia unionin 
talouteen kohdistuvia haittavaikutuksia, 
joten yhtenä vakavaraisuustukivälineen 
keskeisistä painopisteistä olisi oltava 
yksityisten investointien kasvattaminen.

Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(3) Jotta voidaan torjua 
covid-19-pandemian vakavia taloudellisia 
seurauksia unionissa, yrityksille, jotka ovat 
kohdanneet vaikeuksia pandemian 
aiheuttaman talouskriisin vuoksi ja jotka 
eivät voi saada riittävästi tukea 
markkinarahoituksen tai jäsenvaltioiden 
toteuttamien toimenpiteiden kautta, olisi 
tarjottava kiireellisesti vakavaraisuustukea 
vakavaraisuustukivälineestä, joka olisi 
lisättävä ESIR-rahaston kolmanneksi 
ikkunaksi.

(3) Jotta voidaan torjua 
covid-19-pandemian vakavia taloudellisia 
ja sosiaalisia seurauksia unionissa, 
yrityksille, erityisesti pk-yrityksille sekä 
innovatiivisille ja teknologiapohjaisille 
mikro- ja perheyrityksille, jotka ovat 
kohdanneet vaikeuksia pandemian 
aiheuttaman talous- ja sosiaalikriisin 
vuoksi ja jotka eivät voi saada riittävästi 
tukea markkinarahoituksen tai 
jäsenvaltioiden toteuttamien 
toimenpiteiden kautta, olisi tarjottava 
kiireellisesti vakavaraisuustukea 
vakavaraisuustukivälineestä, joka olisi 
lisättävä ESIR-rahaston kolmanneksi 
ikkunaksi.

Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Vakavaraisuustukiväline on 
suunniteltu selättämään 
covid-19-pandemian talousvaikutukset. 
Sillä varjellaan elinkelpoisia yrityksiä 
konkurssilta ja siten myös unionin 
kansalaisia työttömyydeltä. Sen 
tarkoituksena ei ole ohjata jäsenvaltioiden 
taloutta tiettyyn suuntaan. Kaikkien 
vakavaraisuustukivälineen puitteissa 
toteutettujen toimien olisi tähdättävä 
työttömyysasteen nousun estämiseen.

Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Vakavaraisuustukivälineestä 
tuettavien yritysten olisi oltava unioniin 

(4) Vakavaraisuustukivälineestä 
tuettavien yritysten, joista pääosan olisi 
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sijoittautuneita ja unionissa toimivia, toisin 
sanoen niillä olisi oltava rekisteröity 
toimipaikka jossakin jäsenvaltiossa ja 
niiden olisi toimittava unionissa siinä 
mielessä, että niillä on henkilöstön, 
tuotannon, tutkimuksen ja kehittämisen 
tai muun liiketoiminnan suhteen 
merkittävää toimintaa unionissa. Niiden 
olisi harjoitettava toimintaa, jolla tuetaan 
tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia 
tavoitteita. Niillä olisi oltava elinkelpoinen 
liiketoimintamalli, ja ne eivät olisi saaneet 
olla valtiontukipuitteiden7 määritelmän 
mukaisissa vaikeuksissa jo vuoden 2019 
lopussa. Tuki olisi kohdennettava 
tukikelpoisille yrityksille, jotka toimivat 
niissä jäsenvaltioissa ja niillä aloilla, joihin 
covid-19-kriisi on vaikuttanut eniten ja/tai 
joissa/joilla valtion vakavaraisuustuen 
saatavuus on rajallisempaa.

oltava pk-yrityksiä, olisi oltava unioniin 
sijoittautuneita ja unionissa toimivia, toisin 
sanoen niillä olisi oltava rekisteröity 
toimipaikka ja verotuksellinen kotipaikka 
jossakin jäsenvaltiossa ja niiden olisi 
toimittava unionissa siinä mielessä, että 
valtaosa niiden henkilöstöstä työskentelee 
ja tuotannosta, tutkimuksesta ja 
kehittämisestä tapahtuu unionissa eivätkä 
ne ole kolmannen maan määräysvallassa. 
Ne eivät saisi kuulua konserniin, jolla on 
tytäryhtiöitä ilman todellista taloudellista 
toimintaa valtiossa, joka sisältyy unionin 
luetteloon yhteistyöhaluttomista 
lainkäyttöalueista6 a. Niiden olisi 
harjoitettava toimintaa, jolla tuetaan tämän 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvia 
tavoitteita. Niillä olisi oltava elinkelpoinen 
liiketoimintamalli, myös henkistä 
omaisuutta tai vahvat tekniikan alan 
tutkimus- ja kehittämisvalmiudet, ja ne 
eivät olisi saaneet olla 
valtiontukipuitteiden7 määritelmän 
mukaisissa vaikeuksissa jo vuoden 2019 
lopussa eivätkä osallistua tai syyllistyä 
rahanpesuun, terrorismin rahoitukseen, 
veron kiertämiseen, veropetokseen tai 
verovilppiin. Mikro- tai pienyritysten 
tapauksessa ne ovat voineet olla 
valtiontukipuitteiden määritelmän 
mukaisissa vaikeuksissa jo 31 päivänä 
joulukuuta 2019, edellyttäen, että ne eivät 
ole maksukyvyttömyyden vuoksi 
yleistäytäntöönpanomenettelyn kohteena 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja 
että ne eivät ole saaneet pelastamistukea 
tai rakenneuudistustukea. Tukikelpoisille 
yrityksille myönnettävän tuen ehdoksi 
olisi asetettava, että ne toimivat niissä 
jäsenvaltioissa ja niillä aloilla, joihin 
covid-19-kriisi tai jyrkästi nouseva 
työttömyys on vaikuttanut eniten tai 
joissa/joilla valtion vakavaraisuustuen 
saatavuus on rajallisempaa, ja samalla olisi 
varmistettava maantieteellisesti 
tasapainoinen jakautuminen unionin 
alueella. Yritysten olisi sitouduttava 
siihen, että ne jatkavat toimintaansa ja 
säilyttävät työvoimansa unionissa ja 
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tarvittaessa ottavat käyttöön rajoituksia 
osinkojen maksamiselle, yritysjohtajien 
palkitsemiselle ja osakkeiden takaisinosto-
ohjelmille, ja niiden olisi myös 
noudatettava unionin sosiaali- ja 
ympäristönormeja ja -lainsäädäntöä. 
Jotta yritykset edistävät hyvinvointia ja 
talouden elpymistä omilla alueillaan ja 
jotta vältetään sisämarkkinoiden 
lisähäiriöt, tukea saavien yritysten olisi 
lisäksi sitouduttava jatkamaan 
toimintaansa samassa jäsenvaltiossa 
eivätkä ne saisi kaavailla siirtymistä 
toiseen jäsenvaltioon tai kolmanteen 
maahan ainakaan myönnetyn tuen keston 
aikana.

__________________ __________________
6 a https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/fi/TXT/?uri=CELEX:52020XG02
27(01)

7 Ks. määritelmä, joka vahvistetaan 
tiettyjen tukimuotojen toteamisesta 
sisämarkkinoille soveltuviksi 
perussopimuksen 107 ja 108 artiklan 
mukaisesti 17 päivänä kesäkuuta 2014 
annetun komission asetuksen (EU) N:o 
651/2014 2 artiklan 18 kohdassa (EUVL L 
187, 26.6.2014, s. 1).

7 Ks. määritelmä, joka vahvistetaan 
tiettyjen tukimuotojen toteamisesta 
sisämarkkinoille soveltuviksi 
perussopimuksen 107 ja 108 artiklan 
mukaisesti 17 päivänä kesäkuuta 2014 
annetun komission asetuksen (EU) N:o 
651/2014 2 artiklan 18 kohdassa (EUVL L 
187, 26.6.2014, s. 1).

Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Vakavaraisuustukivälineen tuen 
myöntämistä koskevissa kriteereissä olisi 
painotettava covid-19-pandemian eri 
jäsenvaltioissa ja aloilla aiheuttamia 
taloudellisia vaikutuksia eikä niinkään 
terveyskriisiä. Tämän pitäisi näkyä 
määrärahojen jakamisessa vaikutusten 
koettelemille jäsenvaltioille.

Tarkistus 11
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 b) Pk-yritykset ovat unionin talouden 
tukiranka ja työpaikkavetoisen talouden 
elpymisen kannalta keskeisessä asemassa. 
Covid-19-kriisi on kuitenkin vaikuttanut 
erityisesti unionin pk-yrityksiin, joista 
tiettävästi jopa 90 prosentilla on 
taloudellisia vaikutuksia, erityisesti 
palvelualalla sekä 
valmistusteollisuudessa, rakennus- ja 
matkailualalla sekä kulttuurialalla ja 
luovilla aloilla. Vakavaraisuustukiväline 
on osa strategista unionin 
elpymispolitiikkaa, jossa keskitytään 
saamaan ihmiset takaisin töihin 
mahdollisimman pian, erityisesti 
tarjoamalla riittävää tukea pk-yrityksille.

Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 c) Vakavaraisuustukivälineestä 
annetun tuen olisi tähdättävä unionin 
markkinoiden tehokkuuden ja 
kilpailukyvyn säilyttämiseen. 
Vakavaraisuustukivälineellä ei pitäisi 
auttaa vahvemmassa markkina-asemassa 
olevia yrityksiä lujittamaan määräävää 
markkina-asemaansa kilpailijoihinsa 
nähden. Johtokunnan olisi siksi 
varmistettava, ettei 
vakavaraisuustukiväline edistä 
markkinoiden keskittymistä.

Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(5) Euroopan investointipankille (EIP) 
myönnettävää EU:n takausta olisi 
korotettava 66 436 320 000 eurolla, jotta 
voidaan luoda ESIR-rahaston kolmas 
ikkuna – vakavaraisuustuki-ikkuna – josta 
vakavaraisuustukea olisi annettava.

(5) Euroopan investointipankille (EIP) 
myönnettävää EU:n takausta olisi 
korotettava 66 436 320 000 eurolla, jotta 
voidaan luoda ESIR-rahaston kolmas 
ikkuna – vakavaraisuustuki-ikkuna – josta 
vakavaraisuustukea olisi annettava. Next 
Generation EU -elpymisvälineen 
puitteissa unioni voi rahoittaa suoraan 
EIP:tä ja näin tuoda käyttöön varoja 
vakavaraisuustukivälineen tavoitteen 
saavuttamiseksi mahdollisimman lyhyessä 
ajassa ilman, että näitä varoja on tarpeen 
hankkia rahoitusmarkkinoilta.

Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Vakavaraisuustuki-ikkunassa 
käytettävissä olevan EU:n takauksen 
määrän odotetaan saavan liikkeelle jopa 
300 000 000 000 euron investoinnit 
reaalitalouteen.

(7) Vakavaraisuustuki-ikkunassa 
käytettävissä olevan EU:n takauksen 
määrän odotetaan saavan liikkeelle jopa 
300 000 000 000 euron investoinnit 
reaalitalouteen. 
Vakavaraisuustukivälineellä olisi 
edistettävä investointeja reaalitalouteen. 
Vakavaraisuustuki-ikkuna ei etenkään 
saisi edistää olemassa olevien velkojen 
uudelleenrahoittamista millään tavalla.

Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Tuen toteutustapojen olisi oltava 
joustavia, koska eri jäsenvaltioissa 
tarvitaan erilaisia ratkaisuja. Niihin olisi 
sisällyttävä muun muassa EIP-ryhmän 
rahoitus tai takaus tai investointi olemassa 
oleviin riippumattomasti hoidettuihin 

(8) EIP:n ja komission olisi 
yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa 
toteutettava viestintätoimia ja tarjottava 
teknistä apua, jotka suunnataan 
vakavaraisuustukivälineen mahdollisille 
tuensaajille, kuten asiaankuuluville 
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rahastoihin tai erillisyhtiöihin, jotka 
puolestaan investoivat tukikelpoisiin 
yrityksiin. Lisäksi tuki voitaisiin kanavoida 
vastaperustettujen ja riippumattomasti 
hoidettujen rahastojen kautta, myös 
ensimmäistä kertaa yhdessä toimivien 
tiimien (”first-time teams”) kautta, tai 
erillisyhtiöiden kautta, jotka on perustuttu 
joko Euroopan tasolla tai alueellisella tai 
kansallisella tasolla erityisesti sen vuoksi, 
että voitaisiin hyödyntää EU:n takausta 
tukikelpoisiin yrityksiin investoimista 
varten. EU:n takauksella voitaisiin myös 
taata tai rahoittaa kansallisen kehityspankin 
tai -laitoksen valtiontukisääntöjen 
mukaisesti yhdessä yksityisten investoijien 
kanssa toteuttama toimenpide 
tukikelpoisten yritysten tukemiseksi. 
Kilpailun kohtuutonta vääristymistä 
sisämarkkinoilla olisi vältettävä.

yrityksille, pk-yrityksille ja muille 
tukikelpoisille toimijoille, tukeakseen 
vakavaraisuustukivälineestä 
myönnettävän rahoituksen laaja-alaista 
jakamista ja hyödyntämistä. Euroopan 
investointineuvontakeskuksen olisi myös 
osallistuttava aktiivisesti tarvittavien 
tietojen antamiseen ja edistettävä sitä. 
Tuen toteutustapojen olisi oltava joustavia, 
koska eri jäsenvaltioissa tarvitaan erilaisia 
ratkaisuja. Tuen toteutustapojen ei pitäisi 
myöskään aiheuttaa kuluja 
vakavaraisuustukivälineen mahdollisille 
edunsaajille, tai vähintäänkin niissä olisi 
minimoitava kulujen vaikutus 
edunsaajiin, etenkin mikro- ja 
pienyrityksiin ja yleensä pk-yrityksiin, 
sillä kulujen vuoksi ne saattaisivat päätyä 
tai joutua luopumaan 
vakavaraisuustukivälineen käyttämisestä. 
Niihin olisi sisällyttävä muun muassa 
EIP-ryhmän rahoitus tai takaus tai 
investointi olemassa oleviin 
riippumattomasti hoidettuihin rahastoihin 
tai erillisyhtiöihin, jotka puolestaan 
investoivat tukikelpoisiin yrityksiin. 
Lisäksi tuki voitaisiin kanavoida 
vastaperustettujen ja riippumattomasti 
hoidettujen rahastojen kautta, myös 
ensimmäistä kertaa yhdessä toimivien 
tiimien (”first-time teams”) kautta, tai 
erillisyhtiöiden kautta, jotka on perustettu 
joko Euroopan tasolla tai alueellisella tai 
kansallisella tasolla erityisesti sen vuoksi, 
että voitaisiin hyödyntää EU:n takausta 
tukikelpoisiin yrityksiin investoimista 
varten. EU:n takauksella voitaisiin myös 
taata tai rahoittaa kansallisen kehityspankin 
tai -laitoksen valtiontukisääntöjen 
mukaisesti yhdessä yksityisten investoijien 
kanssa toteuttama toimenpide 
tukikelpoisten yritysten tukemiseksi. 
Kilpailun kohtuutonta vääristymistä 
sisämarkkinoilla olisi vältettävä. 
Vakavaraisuustukiväline ei saisi kärjistää 
jäsenvaltioiden välillä vallitsevaa 
eriarvoisuutta eikä heikentää 
sisämarkkinoita. Komission olisi vuoden 
kuluttua tämän asetuksen 



AD\1211936FI.docx 13/30 PE654.115v02-00

FI

voimaantulopäivästä arvioitava, 
soveltuuko vakavaraisuustukivälineen 
yleinen rakenne sen ensisijaisen 
tavoitteen saavuttamiseen eli 
oikea-aikaisen vakavaraisuustuen 
antamiseen tukikelpoisille yrityksille.

Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Osakerahastojen, erillisyhtiöiden, 
investointijärjestelyjen ja kansallisten 
kehityspankkien ja -laitosten olisi 
tarjottava omaa pääomaa tai oman 
pääoman luonteista pääomaa (kuten 
hybridilainoja, etuoikeutettuja osakkeita tai 
vaihdettavia pääomalainoja) tukikelpoisille 
yrityksille, lukuun ottamatta kuitenkaan 
yhteisöjä, joiden tavoitteena on 
omaisuuserien pilkkomiseen tarkoitettu 
yritysosto tai pääoman uudelleenrahoitus.

(9) Osakerahastojen, erillisyhtiöiden, 
investointijärjestelyjen ja kansallisten 
kehityspankkien ja -laitosten olisi 
tarjottava omaa pääomaa tai oman 
pääoman luonteista pääomaa (kuten 
hybridilainoja, etuoikeutettuja osakkeita, 
vaihdettavia pääomalainoja, 
etuoikeudeltaan huonompia lainoja, 
takaisinmaksettavia ennakkoja, äänetöntä 
osakkuutta ja muita välineitä, jotka 
soveltuvat erityisen hyvin 
vakavaraisuustuen tarjoamiseen 
pk-yrityksille) tukikelpoisille yrityksille, 
lukuun ottamatta kuitenkaan yhteisöjä, 
joiden tavoitteena on omaisuuserien 
pilkkomiseen tarkoitettu yritysosto tai 
pääoman uudelleenrahoitus. Komission 
olisi säännöllisesti valvottava varojen 
käyttöä ja toteutettava tarvittavia 
toimenpiteitä määrätäkseen seuraamuksia 
varoja väärinkäyttäneille toimijoille.

Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Rahoitus- ja investointitoimet olisi 
sovitettava yhteen unionin nykyisten 
poliittisten painopisteiden, kuten Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelman ja Euroopan 
digitaalisen tulevaisuuden rakentamista 

(10) Rahoitus- ja investointitoimien olisi 
oltava asetuksessa (EU) 2020/852 
[luokitusjärjestelmäasetus] säädettyjen 
kriteerien mukaiset, ”ei merkittävää 
haittaa” -periaate mukaan lukien, ne olisi 
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koskevan strategian, kanssa. Tukea olisi 
kohdennettava myös valtioiden rajat 
ylittävään toimintaan.

sovitettava yhteen unionin nykyisten 
poliittisten painopisteiden kanssa, joita 
ovat esimerkiksi Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelma, Euroopan digitaalisen 
tulevaisuuden rakentamista koskeva 
strategia, Euroopan uusi 
teollisuusstrategia, pk-yritysstrategia 
kestävää ja digitaalista Eurooppaa varten, 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari, 
uudistettu Euroopan sosiaalinen 
peruskirja ja unionin energia- ja 
ilmastolainsäädäntö, sekä EIP:n 
lainanantopolitiikan kanssa, ja niiden olisi 
edistettävä vuosien 2030 ja 2050 energia- 
ja ilmastotavoitteiden saavuttamista. 
Kyseisillä toimilla olisi tuettava 
laadukkaiden ja kestävien työpaikkojen 
sekä valtioiden rajat ylittävän toiminnan 
luomista ja säilyttämistä unionissa 
samoin kuin vihreästä ja digitaalisesta 
muutoksesta pk-yrityksille aiheutuvien 
haasteiden ratkaisemista. Tuen olisi 
osaltaan huomattavasti lievennettävä 
covid-19-kriisin kielteisiä vaikutuksia 
luomalla mahdollisuuksia yrityksille ja 
pk-yrityksille.

Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Kun InvestEU-asetuksen mukainen 
investointikomitea on perustettu, sen olisi 
vastattava EU:n takauksen myöntämisestä 
myös tämän asetuksen nojalla.

(14) Kun InvestEU-asetuksen mukainen 
investointikomitea on perustettu, sen olisi 
vastattava EU:n takauksen myöntämisestä 
myös tämän asetuksen nojalla. 
Investointikomitean olisi vahvistettava 
nämä toimenpiteet tiiviissä yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa siten, että 
ammattijärjestöt, kansalaisjärjestöt ja 
muut asiaankuuluvat sidosryhmät ovat 
aktiivisesti mukana, sillä niillä kaikilla on 
keskeinen rooli kriisin jälkeisissä 
elpymissuunnitelmissa. 
Investointikomitean olisi jaettava 
vakavaraisuustukivälineen määrärahat 
siten, että varmistetaan maantieteellinen 
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tasapaino jäsenvaltioiden välillä.

Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Investointikomitean olisi 
suunniteltava toimenpiteet siten, että 
vakavaraisuustukivälineestä tehdään 
houkuttava mahdollisille edunsaajille, eli 
vältettävä byrokratiaa sekä liiallisia 
kustannuksia ja hallinnollisia rasitteita ja 
toisaalta varmistettava avoimuus ja 
vastuullisuus vakavaraisuustukivälineen 
tavoitteiden saavuttamisessa.

Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Asetus (EU) 2015/1017
2 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti Tarkistus

”9) ’yrityksillä’ 
vakavaraisuustuki-ikkunassa yrityksiä, 
hankeyhtiöitä, julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksia ja muita 
oikeudellisia rakenteita.”

”9) ’yrityksillä’ 
vakavaraisuustuki-ikkunassa yrityksiä, 
mikroyrityksiä ja pk-yrityksiä, 
hankeyhtiöitä, julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksia ja muita 
oikeudellisia rakenteita.”

Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EU) 2015/1017
3 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

”c) johonkin jäsenvaltioon 
sijoittautuneiden ja unionissa toimivien 
yritysten vakavaraisuus.”

”c) sellaisten yritysten vakavaraisuus, 
jotka ovat sijoittautuneet johonkin 
jäsenvaltioon, jotka eivät ole kolmannen 
maan määräysvallassa ja jotka toimivat ja 
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työllistävät henkilöstöä unionissa, 
erityisenä painopisteenä pk-yritykset.”

Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Asetus (EU) 2015/1017
5 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – 2 a luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

”– vakavaraisuustuki-ikkunasta 
myönnettävä tuki rahastoille, 
erillisyhtiöille, investointijärjestelyille tai 
muille järjestelyille.”

”– vakavaraisuustuki-ikkunasta 
myönnettävä tuki rahastoille, 
erillisyhtiöille, investointijärjestelyille tai 
muille järjestelyille, erityisesti hankkeille, 
joissa on mukana pk-yrityksiä tai jotka 
edistävät suoraan vuosien 2030 ja 2050 
energia- ja ilmastotavoitteiden 
saavuttamista tai ovat 
luokitusjärjestelmäasetuksen mukaisia, 
on myönnettävä muita taloudellisesti 
edullisempia järjestelyjä.”

Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Asetus (EU) 2015/1017
6 artikla – 1 kohta – a alakohta – 1 a alakohta

Komission teksti Tarkistus

”vakavaraisuustuki-ikkunan tukea voidaan 
kuitenkin myöntää vain, jos se hyödyttää 
yrityksiä, jotka eivät olleet 
valtiontukisääntöjen määritelmän 
mukaisissa vaikeuksissa8 jo vuoden 2019 
lopussa mutta joihin on sen jälkeen 
kohdistunut merkittäviä 
vakavaraisuusriskejä covid-19-pandemian 
aiheuttaman kriisin vuoksi;”.

”vakavaraisuustuki-ikkunan tukea voidaan 
kuitenkin myöntää vain, jos se hyödyttää 
yrityksiä, jotka eivät olleet 
valtiontukisääntöjen määritelmän 
mukaisissa vaikeuksissa8 jo vuoden 2019 
lopussa, tai mikro- tai pienyrityksiä, jotka 
olivat jo vaikeuksissa 31 päivänä 
joulukuuta 2019, edellyttäen, että ne eivät 
ole maksukyvyttömyyden vuoksi 
yleistäytäntöönpanomenettelyn kohteena 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti, 
että ne eivät ole saaneet pelastamistukea 
tai rakenneuudistustukea tai toisaalta että 
niitä pidetään taloudellisesti kannattavina 
pitkällä aikavälillä, mutta joihin 
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kohdistuu merkittäviä 
vakavaraisuusriskejä covid-19-pandemian 
aiheuttaman kriisin vuoksi. Minkään 
vastaperustetun yrityksen ei voida katsoa 
olevan ”vaikeuksissa” ensimmäisinä 
kolmena vuonna, jotka seuraavat sen 
toiminnan aloittamista kyseisellä alalla. 
Tukea saavien yritysten on sitouduttava 
jatkamaan toimintaansa ja säilyttämään 
työvoimansa ja olemaan siirtämättä 
työpaikkoja, pääomaa ja 
tuotantoprosesseja kolmanteen maahan, 
maksamaan naisille ja miehille samaa 
palkkaa samanarvoisesta työstä sekä 
ottamaan tarvittaessa käyttöön rajoituksia 
osinkojen maksamiselle, yritysjohtajien 
palkitsemiselle ja osakkeiden 
takaisinosto-ohjelmille koko tukikauden 
ja sitä seuraavien kuuden kuukauden 
ajan. Tukea ei myönnetä yrityksille, jotka 
ovat kymmenen edellisen vuoden aikana 
saaneet tuomion rahanpesusta, 
terrorismin rahoituksesta, veropetoksesta 
tai verovilpistä tai jotka kuuluvat 
konserniin, jolla on tytäryhtiöitä ilman 
todellista taloudellista toimintaa valtiossa, 
joka sisältyy unionin luetteloon 
yhteistyöhaluttomista lainkäyttöalueista;”.

__________________ __________________
8 Ks. määritelmä, joka vahvistetaan 
tiettyjen tukimuotojen toteamisesta 
sisämarkkinoille soveltuviksi 
perussopimuksen 107 ja 108 artiklan 
mukaisesti 17 päivänä kesäkuuta 2014 
annetun komission asetuksen (EU) N:o 
651/2014 2 artiklan 18 kohdassa (EUVL L 
187, 26.6.2014, s. 1).

8 Ks. määritelmä, joka vahvistetaan 
tiettyjen tukimuotojen toteamisesta 
sisämarkkinoille soveltuviksi 
perussopimuksen 107 ja 108 artiklan 
mukaisesti 17 päivänä kesäkuuta 2014 
annetun komission asetuksen (EU) N:o 
651/2014 2 artiklan 18 kohdassa (EUVL L 
187, 26.6.2014, s. 1).

Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) 2015/1017
6 artikla – 1 kohta – b alakohta
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Nykyinen teksti Tarkistus

5 a) Muutetaan 6 artiklan 1 kohdan 
b alakohta seuraavasti:

b) ovat unionin toimintapolitiikan, kuten 
älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua, 
laadukkaiden työpaikkojen luomista sekä 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta koskevien tavoitteiden, 
mukaisia;

”b) ovat energia- ja ilmastolainsäädännön 
sekä vuosien 2030 ja 2050 energia- ja 
ilmastotavoitteiden, Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarin, ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen 
tähtäävien ympäristötavoitteiden, vihreää 
ja digitaalista muutosta, teknologista 
riippumattomuutta, älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua, taloudellista, 
sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta, laadukkaiden 
työpaikkojen luomista sekä innovointia 
koskevien tavoitteiden mukaisia;”

Perustelu

(Tällä tarkistuksella pyritään muuttamaan nykyisen säädöksen säännöstä – 6 artiklan 1 
kohdan b alakohta – johon ei viitattu komission ehdotuksessa.)

Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 5 b alakohta (uusi)
Asetus (EU) 2015/1017
6 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 b) Lisätään 6 artiklan 1 kohtaan 
alakohta seuraavasti:
”d a) työllistävät mahdollisimman paljon 
ihmisiä unionissa;”

Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta
Asetus (EU) 2015/1017
8 artikla – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

”Sen estämättä, mitä ensimmäisessä 
kohdassa säädetään, ainoastaan johonkin 
jäsenvaltioon sijoittautuneita ja unionissa 
toimivia yrityksiä voidaan tukea 
vakavaraisuustuki-ikkunan rahoitus- ja 
investointitoimilla.”

”Sen estämättä, mitä ensimmäisessä 
kohdassa säädetään, ainoastaan johonkin 
jäsenvaltioon sijoittautuneita ja unionissa 
toimivia ja henkilöstöä työllistäviä 
yrityksiä voidaan tukea 
vakavaraisuustuki-ikkunan rahoitus- ja 
investointitoimilla.”

Tarkistus 27
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta
Asetus (EU) 2015/1017
9 artikla – 2 kohta – 3 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

”Kyseisten toimien on oltava unionin 
toimintapolitiikan mukaisia, mukaan 
lukien Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelma9 ja Euroopan digitaalisen 
tulevaisuuden rakentamista koskeva 
strategia10, ja niillä on tuettava 
covid-19-pandemian jälkeistä osallistavaa 
ja symmetristä elpymistä sekä jotakin 
seuraavassa mainituista yleisistä 
tavoitteista:”

”Kyseisten toimien on oltava unionin 
toimintapolitiikan mukaisia, joista 
mainittakoon erityisesti unionin vuoden 
2030 energia- ja ilmastotavoitteet sekä 
ilmastotavoitteet, joista säädetään 
puitteiden vahvistamisesta 
ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi 
annetussa [asetuksessa (EU) 2020/XXX] 
(eurooppalainen ilmastolaki), Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilari, Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelma9, Euroopan 
digitaalisen tulevaisuuden rakentamista 
koskeva strategia10, Euroopan uusi 
teollisuusstrategia, pk-yritysstrategia 
kestävää ja digitaalista Eurooppaa varten 
ja Horisontti Eurooppa -puiteohjelma, ja 
niillä on tuettava covid-19-pandemian 
jälkeistä osallistavaa ja symmetristä 
elpymistä kaikissa jäsenvaltioissa 
kiinnittäen erityistä huomiota 
laadukkaiden ja kestävien työpaikkojen 
luomiseen sekä pk-yrityksiin, myös 
startup-yrityksiin, tehtäviin tuottaviin 
investointeihin sekä jotakin seuraavassa 
mainituista yleisistä tavoitteista:”

__________________ __________________
9 COM(2019)640 final. 9 COM(2019)640 final.
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10 COM(2020)67 final. 10 COM(2020)67 final.

Tarkistus 28
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta
Asetus (EU) 2015/1017
9 artikla – 2 a kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) varmistaa, että suurin osa 
vakavaraisuustuki-ikkunasta 
myönnettävästä ESIR-rahaston 
rahoituksesta käytetään tukikelpoisten 
yritysten tukemiseen jäsenvaltioissa ja 
aloilla, jotka kärsivät taloudellisesti eniten 
covid-19-pandemiasta;

b) varmistaa, että suurin osa 
vakavaraisuustuki-ikkunasta 
myönnettävästä ESIR-rahaston 
rahoituksesta käytetään niiden 
tukikelpoisten yritysten, erityisesti mikro- 
ja pk-yritysten, tukemiseen, jotka kärsivät 
sosiaalisesti ja taloudellisesti eniten 
covid-19-pandemiasta ja jotka pyrkivät 
säilyttämään ennallaan työntekijöidensä 
määrän unionissa tai mahdollisesti 
lisäämään sitä, sekä varmistaa samalla 
tuen maantieteellisesti tasapainoisen 
jakautumisen jäsenmaiden välillä ja 
välttää markkinoiden keskittymistä;

Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta
Asetus (EU) 2015/1017
9 artikla – 2 a kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) varmistaa, että suurin osa 
vakavaraisuustuki-ikkunasta 
myönnettävästä ESIR-rahaston 
rahoituksesta käytetään tukikelpoisten 
yritysten tukemiseen niissä jäsenvaltioissa, 
joissa valtion vakavaraisuustukea on 
rajoitetummin saatavilla.

c) varmistaa, että suurin osa 
vakavaraisuustuki-ikkunasta 
myönnettävästä ESIR-rahaston 
rahoituksesta käytetään tukikelpoisten 
yritysten, erityisesti mikro- ja pk-yritysten, 
tukemiseen niissä jäsenvaltioissa ja niillä 
alueilla, joissa/joilla valtion 
vakavaraisuustukea on rajoitetummin 
saatavilla.

Tarkistus 30
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta
Asetus (EU) 2015/1017
9 artikla – 2 a kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) varmistaa, että jäsenvaltioille ja 
yrityksille, erityisesti pk-yrityksille, 
tarjotaan teknistä apua. 
Vakavaraisuustukivälinettä tehdään 
tunnetuksi tukikelpoisille yrityksille ja 
pk-yrityksille käyttämällä ESIR-rahaston 
nykyisiä välineitä, kuten Euroopan 
investointineuvontakeskusta, ja erityisesti 
pk-yrityksille, joihin saattaa kohdistua 
kohtuuttomia hallinnollisia rasitteita.

Tarkistus 31
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta
Asetus (EU) 2015/1017
9 artikla – 2 a kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c b) varmistaa, että 
vakavaraisuustuki-ikkunasta myönnettävä 
ESIR-rahaston rahoitus käytetään 
tukemaan sellaisia tukikelpoisia yrityksiä, 
jotka pyrkivät edistämään ilmasto- ja 
energiatavoitteita jäsenvaltioissa, jotka 
hyväksyvät tavoitteen 
ilmastoneutraaliudesta vuoteen 2050 
mennessä, sekä sellaisia jäsenvaltioissa 
toimivia tukikelpoisia yrityksiä, jotka 
sitoutuvat säilyttämään tai luomaan 
kestäviä ja laadukkaita työpaikkoja 
unionin alueen toiminnassaan.

Tarkistus 32
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta
Asetus (EU) 2015/1017
9 artikla – 2 a kohta – c c alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

c c) Yritykset, jotka on rekisteröity 
unionin luetteloon veroasioissa 
yhteistyöhaluttomista lainkäyttöalueista 
sisältyvässä maassa, eivät voi saada 
rahoitustukea.

Tarkistus 33
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta
Asetus (EU) 2015/1017
9 artikla – 2 a kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Johtokunnan on tarvittaessa annettava 
yksityiskohtaiset ohjeet a–c alakohdan 
osalta.”

Johtokunnan on annettava yksityiskohtaiset 
ohjeet a–c b alakohdassa tarkoitettujen 
menetelmien, alojen ja jäsenvaltioiden 
osalta, ennen kuin 
vakavaraisuustukiväline otetaan käyttöön. 
Tämän asetuksen mukaista tukea 
myönnetään vain unionin 
ilmastotavoitteiden mukaisille rahoitus- ja 
investointitoimille.”

Tarkistus 34
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta
Asetus (EU) 2015/1017
10 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta

Komission teksti Tarkistus

”Vakavaraisuustuki-ikkunassa 
tukikelpoisten välineiden on johdettava 
oman pääoman ehtoisen tai luonteisen 
rahoituksen tarjoamiseen 3 artiklan 
c alakohdassa tarkoitetuille yrityksille. 
Hybridi-instrumentteja voidaan käyttää 
liitteen II mukaisesti, jos tällaiset 
instrumentit täyttävät ikkunan 
tarkoituksen.”

”Vakavaraisuustuki-ikkunassa 
tukikelpoisten välineiden on johdettava 
oman pääoman ehtoisen tai luonteisen 
rahoituksen tarjoamiseen 3 artiklan 
c alakohdassa tarkoitetuille yrityksille. 
Hybridi-instrumentteja voidaan käyttää 
liitteen II mukaisesti, jos tällaiset 
instrumentit täyttävät ikkunan tarkoituksen 
ja jos ne täyttävät hyväksytyt 
soveltamissäännöt asianomaisessa 
jäsenvaltiossa. Kun rahoitusta tai 
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takauksia myönnetään laitoksille, 
investointijärjestelyille, erillisyhtiöille tai 
rahastoille, jotka ovat jäsenvaltion 
enemmistöomistuksessa tai 
määräysvallassa, 
vakavaraisuustuki-ikkunassa ovat 
tukikelpoisia vain 
hybridipääomainstrumentit, kuten 
etuoikeutetut osakkeet, voitto-
osuusoikeudet tai äänettömät osakkuudet, 
joissa on varmuus jäsenvaltion 
passiivisesta roolista. Johtokunnan on 
annettava yksityiskohtaiset ohjeet tätä 
varten.”

Tarkistus 35
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta
Asetus (EU) 2015/1017
10 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

”Vakavaraisuustuki-ikkunaan kuuluvien 
välittäjien on oltava johonkin jäsenvaltioon 
sijoittautuneita ja toimittava unionissa. 
Johtokunta vahvistaa tarvittavat 
vaatimukset, jotka koskevat välittäjien 
(rahastot, erillisyhtiöt ja muut) valvontaa, 
ottaen huomioon mahdolliset sovellettavat 
yleiseen järjestykseen tai turvallisuuteen 
liittyvät näkökohdat.”

”Vakavaraisuustuki-ikkunaan kuuluvien 
välittäjien on oltava johonkin jäsenvaltioon 
sijoittautuneita, ne eivät saa olla 
kolmannen maan määräysvallassa ja 
niiden on toimittava unionissa. Johtokunta 
vahvistaa tarvittavat vaatimukset, jotka 
koskevat välittäjien (rahastot, erillisyhtiöt 
ja muut) valvontaa, ottaen huomioon 
unionin taloudelliseen etuun, yleiseen 
järjestykseen tai turvallisuuteen liittyvät 
näkökohdat.”

Tarkistus 36
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 26 alakohta
Asetus (EU) 2015/1017
14 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Enintään 100 000 000 euroa osoitetaan 
sellaisten kustannusten kattamiseen, 
neuvontapalveluihin sekä tekniseen ja 

Enintään 100 000 000 euroa osoitetaan 
sellaisten kustannusten kattamiseen, 
neuvontapalveluihin sekä tekniseen ja 
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hallinnolliseen apuun, jotka liittyvät 
rahastojen, erillisyhtiöiden, 
investointijärjestelyjen ja muiden 
välineiden perustamiseen ja hoitamiseen 
vakavaraisuustuki-ikkunaa varten, sekä 
14 artiklan 2 kohdan i alakohdassa 
tarkoitettuun tukeen, keskittyen erityisesti 
jäsenvaltioihin, joiden osakemarkkinat 
ovat vähemmän kehittyneet. Teknistä 
apua on saatavilla myös 
vakavaraisuustuki-ikkunasta rahoitusta 
saavien yritysten tukemiseksi vihreässä ja 
digitaalisessa muutoksessa.

hallinnolliseen apuun, jotka liittyvät 
rahastojen, erillisyhtiöiden, 
investointijärjestelyjen ja muiden 
välineiden perustamiseen ja hoitamiseen 
vakavaraisuustuki-ikkunaa varten, sekä 
14 artiklan 2 kohdan i alakohdassa 
tarkoitettuun tukeen. Erityisesti on 
painotettava teknisen avun tarjoamista 
pk-yrityksille. Teknisessä avussa 
keskitytään myös tukemaan 
vakavaraisuustuki-ikkunasta rahoitusta 
saavia yrityksiä, erityisesti pk-yrityksiä ja 
mikroyrityksiä, vihreässä ja digitaalisessa 
muutoksessa. Neuvontapalveluiden ja 
teknisen avun kautta tarjotaan 
tukikelpoisille yrityksille ja pk-yrityksille 
menettelyjä hallinnon 
yksinkertaistamiseksi ja hallinnollisen 
rasitteen vähentämiseksi. Myös Euroopan 
investointineuvontakeskus keskittyy 
kyseisiin aiheisiin.

Tarkistus 37
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 31 alakohta – 2 alakohta – a alakohta
Asetus (EU) 2015/1017
Liite II – 2 jakso – b alakohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

”b) EU:n takaus myönnetään uusien 
toimien rahoituksen tukemiseksi suoraan 
tai välillisesti. Infrastruktuurialalla olisi 
kannustettava greenfield-investointeihin 
(varallisuuden luominen). Myös 
brownfield-investointeja (olemassa olevan 
varallisuuden laajentaminen ja 
nykyaikaistaminen) voidaan tukea. 
Vakavaraisuustuki-ikkunassa rahoituksella 
pyritään parantamaan yritysten 
pääomapohjaa ja vakavaraisuutta. 
Rahoitusehdoissa olisi vältettävä yritysten 
välisen kilpailun vääristymistä. EU:n 
takausta ei pääsääntöisesti myönnetä 
jälleenrahoitustoimien tukemiseksi (kuten 
voimassa olevien lainasopimusten tai 
muiden rahoitustuen muotojen 
korvaamiseen hankkeissa, jotka ovat jo 

”b) EU:n takaus myönnetään uusien 
toimien rahoituksen tukemiseksi suoraan 
tai välillisesti. Infrastruktuurialalla olisi 
kannustettava greenfield-investointeihin 
(varallisuuden luominen). Myös 
brownfield-investointeja (olemassa olevan 
varallisuuden laajentaminen ja 
nykyaikaistaminen) voidaan tukea. 
Vakavaraisuustuki-ikkunassa rahoituksella 
pyritään parantamaan yritysten ja etenkin 
pk-yritysten pääomapohjaa ja 
vakavaraisuutta. Rahoitusehdoissa olisi 
vältettävä yritysten välisen kilpailun 
vääristymistä. EU:n takausta ei 
pääsääntöisesti myönnetä 
jälleenrahoitustoimien tukemiseksi (kuten 
voimassa olevien lainasopimusten tai 
muiden rahoitustuen muotojen 



AD\1211936FI.docx 25/30 PE654.115v02-00

FI

osittain tai kokonaan toteutuneet), paitsi 
vakavaraisuustuki-ikkunassa tai 
poikkeuksellisissa ja hyvin perustelluissa 
olosuhteissa, joissa voidaan osoittaa, että 
tällainen transaktio mahdollistaa uuden, 
määrältään vähintään transaktion määrää 
vastaavan investoinnin, joka täyttäisi 
6 artiklassa säädetyt kelpoisuusvaatimukset 
ja 9 artiklan 2 kohdassa säädetyt yleiset 
tavoitteet.”

korvaamiseen hankkeissa, jotka ovat jo 
osittain tai kokonaan toteutuneet), paitsi 
poikkeuksellisissa ja hyvin perustelluissa 
olosuhteissa, joissa voidaan osoittaa, että 
tällainen transaktio mahdollistaa uuden, 
määrältään vähintään transaktion määrää 
vastaavan investoinnin, joka täyttäisi 
6 artiklassa säädetyt kelpoisuusvaatimukset 
ja 9 artiklan 2 kohdassa säädetyt yleiset 
tavoitteet.”

Tarkistus 38
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 31 alakohta – 3 alakohta
Asetus (EU) 2015/1017
Liite II – 6 jakso – d alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– EU:n takauksella voidaan tukea 
EIP:n tai EIR:n rahoitusta tai takauksia 
oman pääoman ehtoisia ja oman pääoman 
luonteisia sijoituksia yrityksiin tarjoaville 
rahastoille, erillisyhtiöille tai muille 
investointijärjestelyille taikka investointeja 
niihin, myös kansallisten kehityspankkien 
tai -laitosten tai muiden asiaankuuluvien 
järjestelyjen kautta.

– EU:n takauksella voidaan tukea 
EIP:n tai EIR:n rahoitusta tai takauksia 
oman pääoman ehtoisia ja oman pääoman 
luonteisia sijoituksia yrityksiin tarjoaville 
rahastoille, erillisyhtiöille tai muille 
investointijärjestelyille taikka investointeja 
niihin, myös kansallisten kehityspankkien 
tai -laitosten tai suorien sijoitusten taikka 
muiden asiaankuuluvien järjestelyjen 
kautta. EU:n takauksen käyttö ei vaikuta 
edunsaajien päätöksenteon itsenäisyyteen 
ja niiden itsemääräämisoikeuteen.

Tarkistus 39
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 31 alakohta – 3 alakohta
Asetus (EU) 2015/1017
Liite II – 6 jakso – d alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Vakavaraisuustuki-ikkuna on 
suunnattu erityisesti rahastoihin, 
erillisyhtiöihin ja investointijärjestelyihin, 
joiden kohteena ovat rajat ylittävää 
toimintaa unionissa harjoittavat yritykset 
ja/tai yritykset, joilla on hyvät 

– Vakavaraisuustuki-ikkuna on 
suunnattu erityisesti rahastoihin, 
erillisyhtiöihin ja investointijärjestelyihin, 
joiden kohteena ovat rajat ylittävää 
toimintaa unionissa harjoittavat yritykset, 
pk-yritykset ja/tai yritykset, joilla on hyvät 
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mahdollisuudet vihreään tai digitaaliseen 
muutokseen.

mahdollisuudet tai tarvetta vihreään tai 
digitaaliseen muutokseen tai joissa 
tällainen muutos on meneillään, sekä 
kestävien ja laadukkaiden työpaikkojen 
tukemiseen ja luomiseen.

Tarkistus 40
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 31 alakohta – 3 alakohta
Asetus (EU) 2015/1017
Liite II – 6 jakso – d alakohta – 5 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Rahastojen, erillisyhtiöiden tai 
investointijärjestelyjen kohteena olevia 
yrityksiä on kannustettava noudattamaan 
mahdollisuuksien mukaan korkeatasoisia 
sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä 
vähimmäissuojatoimia johtokunnan 
antamien ohjeiden mukaisesti. Tällaisiin 
ohjeisiin olisi sisällyttävä asianmukaisia 
määräyksiä tarpeettoman hallinnollisen 
rasituksen välttämiseksi siten, että 
huomioon otetaan yritysten koko ja 
pk-yrityksiin sovelletaan kevyempiä 
määräyksiä. Yrityksiä, joiden toiminta 
tietyssä määrin liittyy ennalta 
määriteltyihin ympäristölle haitallisiin 
toimintoihin, erityisesti EU:n 
päästökauppajärjestelmän kattamilla 
aloilla, on kannustettava ottamaan 
tulevaisuudessa käyttöön vihreää siirtymää 
koskevia suunnitelmia. Yrityksiä on myös 
kannustettava etenemään digitaalisessa 
muutoksessaan. Yrityksille tarjotaan 
vihreään ja digitaaliseen siirtymään 
liittyvää teknistä apua.

– Rahastojen, erillisyhtiöiden tai 
investointijärjestelyjen taikka suorien 
investointien tai muiden asiaankuuluvien 
järjestelyjen kohteena olevien yritysten on 
noudatettava korkeatasoisia sosiaalisia ja 
ympäristöön liittyviä suojatoimia, jotka 
perustuvat asetuksen (EU) 2020/852 17 ja 
18 artiklaan, johtokunnan antamien 
ohjeiden sekä energia- ja 
ilmastosäädännön mukaisesti. Tällaisiin 
ohjeisiin on sisällyttävä asianmukaisia 
määräyksiä laadukkaiden työpaikkojen 
säilyttämiseksi ja sen varmistamiseksi, että 
vältetään tarpeetonta hallinnollista 
rasitetta, etenkin pk-yritysten tapauksessa, 
ja niissä on otettava huomioon yritysten 
koko ja sovellettava pk-yrityksiin 
kevyempiä määräyksiä. Yritysten, jotka 
ovat direktiivin 2013/34/EU 19 a tai 
29 a artiklan nojalla velvoitettuja 
julkaisemaan muita kuin taloudellisia 
tietoja, on otettava käyttöön vihreää ja 
oikeudenmukaista siirtymää koskevat 
suunnitelmat. Yritysten on edettävä 
digitaalisessa muutoksessaan ja samalla 
säilytettävä ja luotava mahdollisimman 
monta kestävää ja laadukasta työpaikkaa 
unionin alueen toiminnassaan. Yrityksille 
tarjotaan vihreään ja digitaaliseen 
siirtymään liittyvää teknistä apua. 
Pk-yritykset saavat käyttöönsä komission 
kehittämät yksinkertaistetut lomakkeet, ja 
niille annetaan kohdennettua taloudellista 
ja teknistä apua niiden ottaessa 
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siirtymäsuunnitelmansa käyttöön.

Tarkistus 41
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 31 alakohta – 3 alakohta
Asetus (EU) 2015/1017
Liite II – 6 jakso – d alakohta – 5 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Vakavaraisuustuki-ikkunassa 
tukikelpoisia tuotteita ovat tuotteet, joiden 
tuloksena yrityksille ja hankkeille 
tarjotaan suoria investointeja tai muita 
asiaankuuluvia järjestelyjä, välitettyä 
omaa pääomaa tai oman pääoman 
luonteista rahoitusta.

Tarkistus 42
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 31 alakohta – 4 alakohta
Asetus (EU) 2015/1017
Liite II – 8 jakso – b alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

”b) Maantieteellinen keskittyminen ”b) Maantieteellinen keskittyminen ja 
monipuolistaminen

Tarkistus 43
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 31 alakohta – 4 alakohta
Asetus (EU) 2015/1017
Liite II – 8 jakso – b alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Johtokunta asettaa 
vakavaraisuustuki-ikkunassa erityiset 
monipuolistamista ja keskittymistä 
koskevat raja-arvot sen varmistamiseksi, 
että 9 artiklan 2 a kohdan b ja c alakohdan 
vaatimukset täyttyvät samalla kun 
vältetään liiallista keskittymistä rajalliseen 
määrään jäsenvaltioita. Johtokunta arvioi 

Johtokunta asettaa 
vakavaraisuustuki-ikkunassa erityiset 
monipuolistamista ja keskittymistä 
koskevat raja-arvot sen varmistamiseksi, 
että 9 artiklan 2 a kohdan b ja c alakohdan 
vaatimukset täyttyvät, jotta vältetään 
liiallista keskittymistä rajalliseen määrään 
jäsenvaltioita tai markkinoita. Johtokunta 
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säännöllisesti covid-19-pandemian 
taloudellisia vaikutuksia jäsenvaltioihin ja 
aloihin. Tämän perusteella johtokunta voi 
päättää muuttaa näitä raja-arvoja 
investointikomiteaa kuultuaan.

arvioi säännöllisesti covid-19-pandemian 
taloudellisia vaikutuksia yrityksiin 
kaikkialla unionissa. Tämän perusteella 
johtokunta voi päättää muuttaa näitä 
raja-arvoja investointikomiteaa kuultuaan.

Tarkistus 44
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 31 alakohta – 4 alakohta
Asetus (EU) 2015/1017
Liite II – 8 jakso – b alakohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Johtokunnan on annettava ohjeellisiin raja-
arvoihin ja vakavaraisuustuki-ikkunan 
erityisiin raja-arvoihin liittyvistä 
päätöksistään kirjallinen selvitys Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle. 
ESIR-rahastolla olisi pyrittävä kattamaan 
kaikki jäsenvaltiot.”

Johtokunnan on viipymättä asetettava 
tämä analyysi saataville ja annettava 
ohjeellisiin raja-arvoihin ja 
vakavaraisuustuki-ikkunan erityisiin 
raja-arvoihin liittyvistä päätöksistään 
kirjallinen selvitys Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle. ESIR-rahaston on 
katettava tasapuolisesti ja asianmukaisesti 
kaikki jäsenvaltiot ja siitä on tuettava 
kaikkien unionin alueiden tasavertaista ja 
kestävää kehitystä.”

Tarkistus 45
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 31 alakohta – 4 alakohta
Asetus (EU) 2015/1017
Liite II – 8 jakso – b alakohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Johtokunta raportoi säännöllisesti ... 
päivästä ...kuuta .... [yksi vuosi tämän 
asetuksen voimaantulon jälkeen] alkaen 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
vakavaraisuustukivälineen edunsaajista 
sekä tuetusta toiminnasta, jotta voidaan 
varmistaa ohjelman täysi, asianmukainen 
ja oikea-aikainen avoimuus.”
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