
AM\1210357FI.docx PE655.703v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

Euroopan parlamentti
2019-2024

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

2020/0106(COD)

20.7.2020

TARKISTUKSET
36 - 148
Lausuntoluonnos
Robert Hajšel
(PE654.115v01-00)

 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 
2015/1017 muuttamisesta vakavaraisuustukivälineen perustamisen osalta

Ehdotus asetukseksi
(COM(2020)0404 – C9-0156/2020 – 2020/0106(COD))



PE655.703v01-00 2/79 AM\1210357FI.docx

FI

AM_Com_LegOpinion



AM\1210357FI.docx 3/79 PE655.703v01-00

FI

Tarkistus 36
Klemen Grošelj
Renew-ryhmän puolesta
Martina Dlabajová, Nicola Danti, Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Valérie 
Hayer, Susana Solís Pérez

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. 
Tästä olisi erityistä haittaa pk-yrityksille 
Euroopan unionin teollisuuden ytimessä, 
missä pienentyneet sijoitukset 
tutkimukseen ja innovaatioon johtaisivat 
teknologiseen taantumaan ja globaalin 
teknologisen kilpailuaseman 
menetykseen. Pääomavajeen vaikutus 
vaihtelee eri aloilla ja eri jäsenvaltioissa, 
mikä johtaa eroihin ja vääristymiin 
sisämarkkinoilla. Tilannetta pahentaa se, 
että jäsenvaltioiden valmiudet antaa 
valtiontukea vaihtelevat suuresti. 
Resurssien kohdentamisen 
vakavaraisuustukivälineen puitteissa olisi 
mahdollisuuksien mukaan vältettävä 
sisämarkkinoille koituvia haittoja.

Or. en

Tarkistus 37
Seán Kelly
PPE-ryhmän puolesta
Pernille Weiss, Jens Gieseke, Christian Ehler, Henna Virkkunen



PE655.703v01-00 4/79 AM\1210357FI.docx

FI

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, työttömyyden kasvuun ja 
niistä aiheutuviin merkittäviin 
vaikutuksiin EU:n kilpailukykyyn. 
Pääomavajeen vaikutus vaihtelee eri aloilla 
ja eri jäsenvaltioissa, mikä johtaa eroihin 
sisämarkkinoilla. Tilannetta pahentaa se, 
että jäsenvaltioiden valmiudet antaa 
valtiontukea vaihtelevat suuresti.

Or. en

Tarkistus 38
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sira Rego

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. 

(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. 
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Pääomavajeen vaikutus vaihtelee eri aloilla 
ja eri jäsenvaltioissa, mikä johtaa eroihin 
sisämarkkinoilla. Tilannetta pahentaa se, 
että jäsenvaltioiden valmiudet antaa 
valtiontukea vaihtelevat suuresti.

Pääomavajeen vaikutus vaihtelee eri aloilla 
ja eri jäsenvaltioissa, mikä johtaa alueiden 
ja valtioiden välisiin eroihin. Tilannetta 
pahentaa se, että jäsenvaltioiden valmiudet 
antaa valtiontukea vaihtelevat suuresti.

Or. en

Tarkistus 39
Seán Kelly
PPE-ryhmän puolesta
Pernille Weiss, Jens Gieseke, Christian Ehler, Henna Virkkunen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Covid-19-pandemia on vaikuttanut 
merkittävästi, äkillisesti ja 
ennakoimattomasti EU:n talouteen, mikä 
puolestaan on merkittävästi heikentänyt 
EU:n mahdollisuuksia edistää etusijan 
politiikkaa, erityisesti Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelmaa ja siihen liittyviä 
tavoitteita kuten ilmastotavoitteita, 
energiainfrastruktuurin kehitystä, 
vetystrategiaa, jne., Euroopan digitaalisen 
tulevaisuuden muovaamisen strategiaa, 
pk-yritysstrategiaa kestävää ja digitaalista 
Eurooppaa varten, uutta 
teollisuusstrategiaa vihreää ja digitaalista 
Eurooppaa varten sekä avoimen 
strategisen autonomian tarjoamista 
kilpailukykyistä, dynaamista ja kestävää 
EU-taloutta varten. 
Vakavaraisuustukivälineen olisi 
toimittava keskeisenä välineenä, jolla 
varmistetaan, että näihin tavoitteisiin 
tähtäävää edistystä voidaan ylläpitää 
ja/tai kiihdyttää.

Or. en
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Tarkistus 40
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Jos covid-19:n taloudellisiin 
haittavaikutuksiin ei puututa, ne voivat 
vaarantaa EU:n pyrkimykset saavuttaa 
ilmasto-, energia- ja ympäristötavoitteet. 
Vakavaraisuustukivälineen olisi autettava 
varmistamaan jatkuva eteneminen näitä 
tavoitteita kohti.

Or. en

Tarkistus 41
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 b) Unionin Pariisin 
ilmastosopimuksen ja kestävän kehityksen 
tavoitteiden täytäntöönpanon sitoumusten 
mukaisesti vakavaraisuustukivälineen 
olisi edistettävä valtavirran ilmastotoimia 
ja MRK 2021-2027:n 30 prosentin 
ilmastotoimien valtavirtaistamisen 
tavoitetta ja näin ollen ainakin 50 
prosenttia ESIR-rahoituksesta 
vakavaraisuustuki-ikkunan tukiprojektin 
komponenteista olisi edistettävä 
ilmastotoimia noudattaen tavoitetta 
saavuttaa ilmastoneutraalius viimeistään 
2040.

Or. en
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Tarkistus 42
Seán Kelly
PPE-ryhmän puolesta
Pernille Weiss, Jens Gieseke, Christian Ehler, Henna Virkkunen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 c) Vakavaraisuuustukivälineen 
ensisijainen tarkoitus olisi olla 
mahdollisimman monen työpaikan 
säilyttäminen unionissa tarjoamalla 
politiikkavetoista tukea muuten 
elinkelpoisille yrityksille kaikissa 
jäsenvaltioissa ja auttaa niitä palaamaan 
kapasiteettiinsa, vahvistamaan 
tuottavuutta ja innovaatiota ja ajaa 
työllistymistä unionissa. 
Vakavaraisuustukivälineen nojalla ei tule 
tukea toimintaa, joka on ristiriidassa 
unionin käytäntöjen kanssa.

Or. en

Tarkistus 43
Klemen Grošelj
Renew-ryhmän puolesta
Martina Dlabajová, Nicola Danti, Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Valérie 
Hayer, Susana Solís Pérez

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 
määrärahojen rajoissa elpymis- ja 
palautumistoimenpiteitä, joilla lievitetään 
covid-19-kriisin ennennäkemättömiä 
vaikutuksia. Tällaisia lisävaroja 
käytettäessä olisi varmistettava asetuksessa 

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

[Euroopan unionin elpymisväline] 
säädettyjen määräaikojen noudattaminen, 
tukien samalla teknologista edistystä ja 
luoden markkinamahdollisuuksia 
yrityksille, luoden siten työpaikkoja ja 
estäen työttömyyttä.

Or. en

Tarkistus 44
Seán Kelly
PPE-ryhmän puolesta
Pernille Weiss, Jens Gieseke, Christian Ehler, Henna Virkkunen

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 
määrärahojen rajoissa elpymis- ja 
palautumistoimenpiteitä, joilla lievitetään 
covid-19-kriisin ennennäkemättömiä 
vaikutuksia. Tällaisia lisävaroja 
käytettäessä olisi varmistettava asetuksessa 
[Euroopan unionin elpymisväline] 
säädettyjen määräaikojen noudattaminen.

(2) Euroopan strategisten investointien 
rahaston vakavaraisuustuki-ikkunan 
yhteydessä olisi toteutettava asetuksen 
[Euroopan unionin elpymisväline] 
mukaisesti ja siinä osoitettujen 
määrärahojen rajoissa elpymis- ja 
palautumistoimenpiteitä, joilla lievitetään 
covid-19-kriisin ennennäkemättömiä 
taloudellisia vaikutuksia keskittyen 
erityisesti työpaikkojen säilyttämiseen ja 
pk-yritysten tukemiseen, koska ne 
tarjoavat kaksi kolmasosaa työpaikoista 
EU:n sisällä. Tällaisia lisävaroja 
käytettäessä olisi varmistettava asetuksessa 
[Euroopan unionin elpymisväline] 
säädettyjen määräaikojen noudattaminen.

Or. en

Tarkistus 45
Seán Kelly
PPE-ryhmän puolesta
Pernille Weiss, Jens Gieseke, Henna Virkkunen

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

(2 a) ESIR on ollut erityisen 
menestyksekäs saadessaan liikkeelle 
yksityisiä ja julkisia investointeja yli 500 
miljardin euron edestä kesäkuusta 2020 
lähtien ja hyödyttäessään pieniä ja 
keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä). 
Yksityisen sektorin osallistuminen 
investointien liikkeelle saamiseen covid-
19-pandemian jälkeen on erityisen 
tärkeää EU:n talouteen kohdistuvien 
haittavaikutusten torjumisen kannalta ja 
siten yksi vakavaraisuustukivälineen 
keskeisistä painopisteistä olisi kasvattaa 
yksityisiä investointeja.

Or. en

Tarkistus 46
Klemen Grošelj
Renew-ryhmän puolesta
Martina Dlabajová, Nicola Danti, Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Valérie 
Hayer, Susana Solís Pérez

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

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 seurauksia 
unionissa, yrityksille, erityisesti pk-
yrityksille sekä innovatiivisille ja 
teknologiapohjaisille mikro- ja 
perheyrityksille, 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.
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Or. en

Tarkistus 47
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

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 seurauksia 
unionissa, yrityksille, erityisesti pk-
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.

Or. en

Tarkistus 48
Jessica Stegrud
ECR-ryhmän puolesta
Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Vakavaraisuustukiväline on 
suunniteltu covid-19-pandemian 
talousvaikutuksista selviämiseen. Se on 
väline, jolla ehkäistään elinkelpoisten 
yritysten joutuminen konkurssiin ja siten 
myös ehkäistään EU:n kansalaisten 
työttömyyttä. Välinettä ei ole suunniteltu 
ohjaamaan jäsenvaltioiden taloutta 
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toiseen suuntaan. Kaikkien 
vakavaraisuustukivälineeseen nojaavien 
toimien on tähdättävä työttömyyden 
kasvun estämiseen.

Or. en

Tarkistus 49
Jessica Stegrud
ECR-ryhmän puolesta
Robert Roos

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Vakavaraisuustukivälineestä 
tuettavien yritysten olisi oltava unioniin 
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 valtiontukipuitteiden7määritelmän 
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.

(4) Vakavaraisuustukivälineestä 
tuettavien yritysten olisi oltava unioniin 
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 valtiontukipuitteiden7määritelmän 
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. 
ESIR-rahaston johtokunnan olisi 
määriteltävä objektiiviset parametrit, 
joihin tuen keskittämisen olisi 
perustuttava. Parametrien olisi kuvattava 
covid-19-pandemian talousvaikutusten 
laajuutta jäsenvaltioissa. Niiden ei tule 
kuvata jäsenvaltion kykyä tarjota itse 
valtiontukea.

__________________ __________________
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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).

Or. en

Tarkistus 50
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Vakavaraisuustukivälineestä 
tuettavien yritysten olisi oltava unioniin 
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 valtiontukipuitteiden7määritelmän 
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.

(4) Vakavaraisuustukivälineestä 
tuettavien yritysten, joista valtaosan olisi 
oltava pk-yrityksiä, olisi oltava unioniin 
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 ei pitäisi olla 
osa ryhmää, jolla on tytäryhtiöitä ilman 
todellista taloustoimintaa maassa, joka 
sisältyy yhteistyöhaluttomia 
lainkäyttöalueita koskevaan EU:n 
luetteloon6 a, ja niiden olisi ylläpidettävä 
merkittävää toimintaa unionissa tuen 
ajan. Niiden olisi myös asianmukaisin 
osin keskeytettävä osingonjako, 
huippujohdon bonukset ja osakkeiden 
takaisinosto 2 vuoden ajanjaksona 
suunnitelmasta hyötymisen jälkeen. 
Niiden olisi harjoitettava toimintaa, jolla 
tuetaan tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvia tavoitteita. Niillä olisi oltava 
elinkelpoinen liiketoimintamalli, ja ne eivät 
olisi saaneet olla valtiontukipuitteiden7 
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määritelmän mukaisissa vaikeuksissa jo 
vuoden 2019 lopussa eivätkä syyllistyä 
rahanpesuun, terrorismin rahoitukseen, 
veropetokseen tai veronkiertoon. Tuki 
olisi kohdennettava tukikelpoisille 
yrityksille, jotka toimivat niissä 
jäsenvaltioissa ja niillä aloilla, joihin 
covid-19-kriisi on vaikuttanut eniten, joissa 
työttömyys on kasvanut ja/tai joissa/joilla 
valtion vakavaraisuustuen saatavuus on 
rajallisempaa.

__________________ __________________
6 a https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:520
20XG0227(01)&from=en

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 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/?uri=CELEX:52020XG0
227(01)

Or. en

Tarkistus 51
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sira Rego

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Vakavaraisuustukivälineestä 
tuettavien yritysten olisi oltava unioniin 
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 

(4) Vakavaraisuustukivälineestä 
tuettavien yritysten olisi oltava unioniin 
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 
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asetuksen soveltamisalaan kuuluvia 
tavoitteita. Niillä olisi oltava elinkelpoinen 
liiketoimintamalli, ja ne eivät olisi saaneet 
olla valtiontukipuitteiden7määritelmän 
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.

asetuksen soveltamisalaan kuuluvia 
tavoitteita. Niillä olisi oltava elinkelpoinen 
liiketoimintamalli, ja ne eivät olisi saaneet 
olla valtiontukipuitteiden7määritelmän 
mukaisissa vaikeuksissa jo vuoden 2019 
lopussa. Niiden olisi myös noudatettava 
unionin sosiaalisia ja ympäristönormeja 
ja -lainsäädäntöä. 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. Vakavaraisuustukiväline on 
minkä tahansa julkisen 
hätätilannetukitoimen tapaan 
yhteensopimaton verokeitaiden käytön, 
osakkeiden takaisinoston, osinkojen 
maksamisen osakkeenomistajille tai 
johdon bonuksien kanssa.

__________________ __________________
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).

Or. en

Tarkistus 52
Massimiliano Salini, Antonio Tajani, Aldo Patriciello, Salvatore De Meo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Vakavaraisuustukivälineestä 
tuettavien yritysten olisi oltava unioniin 
sijoittautuneita ja unionissa toimivia, toisin 
sanoen niillä olisi oltava rekisteröity 
toimipaikka jossakin jäsenvaltiossa ja 
niiden olisi toimittava unionissa siinä 

(4) Vakavaraisuustukivälineestä 
tuettavien yritysten olisi oltava unioniin 
sijoittautuneita ja unionissa toimivia, toisin 
sanoen niillä olisi oltava rekisteröity 
toimipaikka jossakin jäsenvaltiossa ja 
niiden olisi toimittava unionissa siinä 
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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 valtiontukipuitteiden7määritelmän 
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.

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 valtiontukipuitteiden7määritelmän 
mukaisissa vaikeuksissa jo vuoden 2019 
lopussa. Mikro- tai pienyritysten 
tapauksessa ne olisivat saaneet olla 
vaikeuksissa jo 31. joulukuuta 2019, 
edellyttäen että ne eivät ole velallisen 
kaikkia velkoja koskevan 
maksukyvyttömyysmenettelyn kohteena 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja 
että ne eivät ole saaneet pelastamis- tai 
rakenneuudistustukea. 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.

__________________ __________________
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).

Or. en

Perustelu

Vakavaraisuustukiväline on rakennettu tilapäisten valtiontukipuitteiden mukaisesti 
(tiedonanto C(2020) 1863). Näitä puitteita sovelletaan viimeisimmän muutoksen (tiedonanto 
C(2020) 4509 29. kesäkuuta 2020) mukaan myös mikro- ja pienyrityksiin, jotka olivat 
vaikeuksissa jo ennen 31. joulukuuta 2019. Näin ollen vakavaraisuustukivälineen olisi 
asianmukaista jatkaa voimassa olevia sääntöjä
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Tarkistus 53
Klemen Grošelj, Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Valérie Hayer, Susana 
Solís Pérez, Bart Groothuis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Vakavaraisuustukivälineestä 
tuettavien yritysten olisi oltava unioniin 
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 valtiontukipuitteiden7määritelmän 
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.

(4) Vakavaraisuustukivälineestä 
tuettavien yritysten olisi oltava unioniin 
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, mukaan lukien 
henkistä pääomaa ja/tai vahvat 
voimavarat teknologiseen tutkimukseen ja 
kehitykseen, 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.

__________________ __________________
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).

Or. en
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Tarkistus 54
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Vakavaraisuustukivälineestä 
tuettavien yritysten olisi oltava unioniin 
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 valtiontukipuitteiden7määritelmän 
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.

(4) Vakavaraisuustukivälineestä 
tuettavien yritysten olisi oltava unioniin 
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, ellei covid-19:n leviäminen ole 
pahentanut niiden vaikeuksia. 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.

__________________ __________________
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).

Or. en

Tarkistus 55
Seán Kelly
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PPE-ryhmän puolesta
Pernille Weiss

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Vakavaraisuustukivälineestä 
tuettavien yritysten olisi oltava unioniin 
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 valtiontukipuitteiden7määritelmän 
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.

(4) Vakavaraisuustukivälineestä 
tuettavien yritysten olisi oltava unioniin 
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 valtiontukipuitteiden7määritelmän 
mukaisissa vaikeuksissa jo vuoden 2019 
lopussa. Tuki olisi kohdennettava 
tukikelpoisille yrityksille, joihin covid-19-
kriisi on vaikuttanut eniten ja/tai 
joissa/joilla valtion vakavaraisuustuen 
saatavuus on rajallisempaa, varmistaen 
samalla maantieteellisesti tasapainoisen 
jaon unionin alueella.

__________________ __________________
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).

Or. en

Tarkistus 56
Seán Kelly
PPE-ryhmän puolesta
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Pernille Weiss, Jens Gieseke, Christian Ehler, Henna Virkkunen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Pienet ja keskisuuret yritykset (pk-
yritykset) ovat unionin talouden tukiranka 
ja ovat keskeisiä työpaikkavetoisen 
talouden elpymisen kannalta. Covid-19-
kriisi on kuitenkin vaikuttanut erityisesti 
EU:n pk-yrityksiin, joista jopa 90 
prosenttiin on raporttien mukaan 
kohdistunut taloudellisia vaikutuksia, 
erityisesti palvelu-, tuotanto, rakennus-, 
matkailu- sekä kulttuuri- ja luovilla 
aloilla. Vakavaraisuustukiväline 
muodostaa osan strategista unionin 
elpymispolitiikkaa, joka keskittyy 
palauttamaan ihmiset töihin 
mahdollisimman pian, erityisesti 
tarjoamalla riittävää tukea pk-yrityksille.

Or. en

Tarkistus 57
Seán Kelly
PPE-ryhmän puolesta
Pernille Weiss

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 b) Vakavaraisuustukivälineestä 
annetun tuen olisi tähdättävä EU:n 
markkinoiden tehokkuuden ja 
kilpailukyvyn säilyttämiseen. Välineen 
olisi vältettävä lujittamasta vahvemmassa 
markkina-asemassa olevien yritysten 
määräävää markkina-asemaa niiden 
kilpailijoihin nähden. Johtokunnan olisi 
siis varmistettava, ettei 
vakavaraisuustukiväline edesauta 
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markkinoiden keskittymistä.

Or. en

Tarkistus 58
Jessica Stegrud
ECR-ryhmän puolesta
Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

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 on 
edistettävä investointeja reaalitalouteen. 
Vakavaraisuustuki-ikkunan on erityisesti 
oltava edistämättä olemassa olevien 
velkojen uudelleenrahoittamista millään 
tavalla.

Or. en

Tarkistus 59
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 
rahastoihin tai erillisyhtiöihin, jotka 
puolestaan investoivat tukikelpoisiin 

(8) EIP:n ja komission olisi 
kommunikaatiolla ja teknisellä avulla 
tuettava 
vakavaraisuustukivälinerahoituksen 
laajaa jakelua ja absorptiota erityisesti pk-
yrityksille. Tuen toteutustapojen olisi 
oltava joustavia, koska eri jäsenvaltioissa 
tarvitaan erilaisia ratkaisuja. Niihin olisi 
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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.

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 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. Vuoden 
sisällä vakavaraisuustukivälineen 
toiminnan aloittamisesta komission olisi 
arvioitava tämän välineen tehokkuus ja 
asianmukaisuus sen päätavoitteiden 
saavuttamisessa, mukaan lukien sen 
vaikutus unionin ilmastotavoitteiden 
saavuttamiseen.

Or. en

Tarkistus 60
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira, Sira Rego

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) 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 
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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.

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. Pitkään 
jatkunut keskittyminen kilpailukykyyn ja 
markkinapohjaisiin lähestymistapoihin on 
kuitenkin osoittautunut 
kykenemättömäksi ratkaisemaan 
jäsenvaltioiden ja alueiden väliset 
eroavuudet, mikä on johtanut lukuisten 
työpaikkojen häviämiseen ja vahvistanut 
teollisuustoiminnan vähenemistä 
kokonaisilla alueilla.

Or. en

Tarkistus 61
Klemen Grošelj
Renew-ryhmän puolesta
Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Susana Solís Pérez, Valérie Hayer, 
Martina Dlabajová, Nicola Danti, Bart Groothuis

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 

(8) Tuen toteutustapojen olisi oltava 
joustavia, koska eri jäsenvaltioissa 
tarvitaan erilaisia ratkaisuja. 
Toteutustapojen olisi myös estettävä 
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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 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.

tuensaajille koituvat kustannukset tai 
vähintään minimoitava kustannusten 
vaikutukset, erityisesti mikro- ja 
pienyritysten ja yleisemmin pk-yritysten 
tapauksessa, missä kustannukset 
vaikeuttaisivat tai estäisivät 
vakavaraisuustukivälineen käyttöä. 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 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.

Or. en

Tarkistus 62
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira, Sira Rego

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Ainoastaan vahvalla julkisella 
teollisuusstrategialla voidaan taata aidosti 
yhdenvertainen, kestävä ja 
oikeudenmukainen teollinen kehitys 
mukaan lukien korkealaatuiset työpaikat 
sekä kunnianhimoiset sosiaaliset ja 
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ympäristötavoitteet;

Or. en

Tarkistus 63
Klemen Grošelj, Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Valérie Hayer, Susana 
Solís Pérez, Bart Groothuis

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 tai 
vaihdettavia pääomalainoja) tukikelpoisille 
yrityksille, lukuun ottamatta kuitenkaan 
yhteisöjä, joiden tavoitteena on 
omaisuuserien pilkkomiseen tarkoitettu 
yritysosto tai pääoman uudelleenrahoitus. 
Komission olisi säännöllisesti valvottava 
ja hallittava rahavarojen käyttöä ja 
tarvittavin toimenpitein sanktioitava 
varoja väärinkäyttäviä toimijoita.

Or. en

Tarkistus 64
Seán Kelly
PPE-ryhmän puolesta
Pernille Weiss, Markus Pieper, Jens Gieseke, Henna Virkkunen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Osakerahastojen, erillisyhtiöiden, 
investointijärjestelyjen ja kansallisten 
kehityspankkien ja -laitosten olisi 
tarjottava omaa pääomaa tai oman 

(9) Osakerahastojen, erillisyhtiöiden, 
investointijärjestelyjen ja kansallisten 
kehityspankkien ja -laitosten olisi 
tarjottava omaa pääomaa tai oman 
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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.

pääoman luonteista pääomaa (kuten 
hybridilainoja, etuoikeutettuja osakkeita, 
vaihdettavia pääomalainoja, toissijaisia 
lainoja, takaisinmaksettavaa ennakkoa, 
äänetöntä pääomasijoitusta 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.

Or. en

Tarkistus 65
Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

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, 
rahoitusteknologioiden, riskirahastojen, 
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.

Or. en

Tarkistus 66
Jessica Stegrud
ECR-ryhmän puolesta
Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale
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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 kuten hybridilainoja, 
etuoikeutettuja osakkeita tai vaihdettavia 
tukikelpoisille yrityksille, lukuun ottamatta 
kuitenkaan yhteisöjä, joiden tavoitteena on 
yritysosto tai pääoman uudelleenrahoitus.

Or. en

Tarkistus 67
Jessica Stegrud
ECR-ryhmän puolesta
Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

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 
koskevan strategian, kanssa. Tukea olisi 
kohdennettava myös valtioiden rajat 
ylittävään toimintaan.

(10) Rahoitus- ja investointitoimet olisi 
sovitettava yhteen unionin nykyisten 
poliittisten painopisteiden kanssa.

Or. en

Tarkistus 68
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(10) Rahoitus- ja investointitoimet olisi 
sovitettava yhteen unionin nykyisten 
poliittisten painopisteiden, kuten Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelman ja Euroopan 
digitaalisen tulevaisuuden rakentamista 
koskevan strategian, kanssa. Tukea olisi 
kohdennettava myös valtioiden rajat 
ylittävään toimintaan.

(10) Rahoitus- ja investointitoimien olisi 
oltava Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) 2020/852 
[taksonomia-asetuksen], mukaiset, ”ei 
merkittävää haittaa” -periaate mukaan 
lukien, ja ne olisi sovitettava yhteen 
unionin nykyisten poliittisten 
painopisteiden, erityisesti sen 
ilmastotavoitteiden vuodelle 2030, ja kuten 
ilmastolaissa [xxx] on vahvistettu, 
sosiaalisten oikeuksien pilarin ja kestävän 
kehitysten tavoitteiden sekä Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelman, Euroopan 
uuden teollisuusstrategian, pk-
yritysstrategian kestävää ja digitaalista 
Eurooppaa varten sekä Euroopan 
digitaalisen tulevaisuuden rakentamista 
koskevan strategian, kanssa. Tukea olisi 
kohdennettava myös valtioiden rajat 
ylittävään toimintaan.

Or. en

Tarkistus 69
Seán Kelly
PPE-ryhmän puolesta
Pernille Weiss, Jens Gieseke, Christian Ehler, Henna Virkkunen

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 
koskevan strategian, kanssa. Tukea olisi 
kohdennettava myös valtioiden rajat 
ylittävään toimintaan.

(10) Rahoitus- ja investointitoimet olisi 
sovitettava yhteen unionin nykyisten 
poliittisten painopisteiden, kuten Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelman, Euroopan 
digitaalisen tulevaisuuden rakentamista 
koskevan strategian, pk-yritysstrategian 
kestävää ja digitaalista Eurooppaa varten 
sekä uuden teollisuusstrategian vihreää ja 
digitaalista Eurooppaa varten, kanssa. 
Tukea olisi kohdennettava myös valtioiden 
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rajat ylittävään toimintaan.

Or. en

Tarkistus 70
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sira Rego

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 
koskevan strategian, kanssa. Tukea olisi 
kohdennettava myös valtioiden rajat 
ylittävään toimintaan.

(10) Rahoitus- ja investointitoimet olisi 
sovitettava yhteen unionin nykyisten 
poliittisten painopisteiden, kuten Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelman, Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin, uudistetun 
Euroopan sosiaalisen peruskirjan ja 
Euroopan digitaalisen tulevaisuuden 
rakentamista koskevan strategian, kanssa. 
Tukea olisi kohdennettava myös valtioiden 
rajat ylittävään toimintaan.

Or. en

Tarkistus 71
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Vakavaraisuustukivälineestä 
hyötyvät suuret yritykset olisi velvoitettava 
ottamaan käyttöön sitovat siirtymistä 
koskevat suunnitelmat, joissa ne 
selostavat, kuinka ne sovittavat 
taloustoimensa yhteen unionin 
ilmastotavoitteiden kanssa ja edistävät 
kiertotaloutta ja monimuotoista 
ekosysteemiä. Näiden siirtymistä 
koskevien suunnitelmien olisi sisällettävä 
asianmukainen kestävyysriskien hallinta 
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ja varmistettava, että kaikki tulevat 
pääomakustannukset käytetään kestävään 
taloustoimintaan EU:n kestävän 
investoinnin edistämisen viitekehyksen 
mukaisesti. Niiden olisi ennakoitava 
merkittävää ympäristöhaittaa aiheuttavan 
toiminnan asteittainen lopettaminen ja 
tällaisen toiminnan muuttaminen 
neutraaliksi tai vähävaikutteiseksi 
toiminnaksi ennalta määritellyn 
aikakehyksen sisällä.

Or. en

Tarkistus 72
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 b) Vakavaraisuusvälineestä hyötyvien 
yritysten olisi sitouduttava ja otettava 
käyttöön tasavertainen palkka naisille ja 
miehille samanarvoisesta työstä ja 
sisällytettävä siirtymistä koskevaan 
suunnitelmaansa toimet, joilla suositaan 
mahdollisuuksien mukaan aikaisen 
eläkkeelle jäämistä, lyhytaikaista työtä tai 
vastaavia toimenpiteitä irtisanomisten 
sekä työsuhteiden joustavuuden ja 
epävarmuuden kasvattamisen sijaan. 
Vakavaraisuustuesta hyötyvien yritysten 
olisi myös sitouduttava työntekijöiden 
kouluttamiseen ja asianmukaiseen 
uudelleenkouluttamiseen vihreää ja 
digitaalista siirtymistä varten.

Or. en

Tarkistus 73
Jessica Stegrud
ECR-ryhmän puolesta
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Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Vähintään 60 prosenttia rahoitus- 
ja investointitoimista vakavaraisuustuki-
ikkunan nojalla olisi kohdistettava pk-
yrityksiin ja mid-cap-yrityksiin.

Or. en

Tarkistus 74
Jessica Stegrud
ECR-ryhmän puolesta
Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Olisi vahvistettava 100 000 000 
euron määrä investointirahastojen, 
erillisyhtiöiden ja investointijärjestelyjen 
perustamisen ja hoitamisen tukemiseksi 
jäsenvaltioissa, erityisesti niissä 
jäsenvaltioissa, joissa ei ole kehittyneitä 
osakerahastomarkkinoita, sekä 
vakavaraisuustuki-ikkunasta rahoitusta 
saavien yritysten vihreän ja digitaalisen 
muutoksen tukemiseksi.

(13) Olisi vahvistettava 100 000 000 
euron määrä investointirahastojen, 
erillisyhtiöiden ja investointijärjestelyjen 
perustamisen ja hoitamisen tukemiseksi 
jäsenvaltioissa, erityisesti niissä 
jäsenvaltioissa, joissa ei ole kehittyneitä 
osakerahastomarkkinoita.

Or. en

Tarkistus 75
Klemen Grošelj
Renew-ryhmän puolesta
Martina Dlabajová, Nicola Danti, Claudia Gamon, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Valérie 
Hayer, Susana Solís Pérez, Bart Groothuis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale
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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 toimittava 
tavalla, joka toisaalta varmistaa 
vakavaraisuustukivälineen 
houkuttavuuden mahdollisille 
hyödynsaajille välttämällä liiallista 
byrokratiaa sekä liiallisia kustannuksia ja 
hallinnollisia rasitteita ja toisaalta 
varmistaa läpinäkyvyyden ja 
tilivelvollisuuden 
vakavaraisuustukivälineen tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

Or. en

Tarkistus 76
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira, Sira Rego

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. Tämän 
komitean olisi taattava kaikkien 
sidosryhmien, erityisesti ammattiliittojen, 
aktiivinen osallistuminen.

Or. en

Tarkistus 77
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira, Sira Rego

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
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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, mikro- ja pk-yrityksiä, 
hankeyhtiöitä, julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksia ja muita 
oikeudellisia rakenteita.

Or. en

Tarkistus 78
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

c) johonkin jäsenvaltioon 
sijoittautuneiden ja unionissa toimivien 
yritysten vakavaraisuus.

c) johonkin jäsenvaltioon 
sijoittautuneiden ja unionissa toimivien 
yritysten, erityisenä painopisteenä pk-
yritysten, covid-19:n jälkeinen 
vakavaraisuus.

Or. en

Tarkistus 79
Seán Kelly
PPE-ryhmän puolesta
Pernille Weiss, Jens Gieseke, Christian Ehler, Henna Virkkunen

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

Komission teksti Tarkistus

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

sijoittautuneiden ja unionissa toimivien 
yritysten, erityisenä painopisteenä pk-
yritysten, vakavaraisuus.

Or. en

Tarkistus 80
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira, Sira Rego

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

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, 
jotka koskevat pk-yrityksiä ja edistävät 
vuosien 2030 ja 2050 energia- ja 
ilmastotavoitteiden saavuttamista.

Or. en

Tarkistus 81
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

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

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 

vakavaraisuustuki-ikkunan tukea voidaan 
kuitenkin myöntää vain, jos se hyödyttää 
yrityksiä, jotka sopivat asetuksessa (EU) 
N:o 651/2014 esitettyyn ’vaikeuksissa 
olevan yrityksen’ määritelmään ja 
kuuluvat komission 29 päivänä kesäkuuta 
2020 tekemän kolmannen muutoksen 
piiriin, joka sallii jo vuoden 2019 lopussa 
vaikeuksissa olevien yritysten hyötyä 
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aiheuttaman kriisin vuoksi; tämänkaltaisesta avusta;

__________________ __________________
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).

Or. en

Tarkistus 82
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques

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

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 mutta joihin on sen jälkeen 
kohdistunut merkittäviä 
vakavaraisuusriskejä covid-19-pandemian 
aiheuttaman kriisin vuoksi. 
Vakavaraisuustuki-ikkunan tukea 
voidaan myöntää myös hyödyttämään 
yrityksiä, jotka olivat jo vaikeuksissa 31 
päivänä joulukuuta 2019, jos covid-19-
pandemian puhkeaminen on pahentanut 
niiden vaikeuksia. Mitään vastikään 
luotua yritystä ei voida katsoa 
’vaikeuksissa olevaksi’ ensimmäisen 
kolmen vuoden aikana toiminnan 
aloittamisesta asianomaisella toimialalla;

__________________ __________________
8 Ks. määritelmä, joka vahvistetaan 
tiettyjen tukimuotojen toteamisesta 

8 Ks. määritelmä, joka vahvistetaan 
tiettyjen tukimuotojen toteamisesta 
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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).

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).

Or. en

Perustelu

Tiukka aikarajoitus 31. päivään joulukuuta 2019 ei ottaisi huomioon niitä yrityksiä, joiden 
tilannetta covid-19 on pahentanut ja joita olisi tuettava välineestä

Tarkistus 83
Seán Kelly
PPE-ryhmän puolesta
Pernille Weiss, Jens Gieseke, Christian Ehler, Henna Virkkunen

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

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 yrityksiä, jotka katsotaan 
elinkelpoisiksi pitkällä aikavälillä, mutta 
joihin on sen jälkeen kohdistunut 
merkittäviä vakavaraisuusriskejä covid-19-
pandemian aiheuttaman kriisin vuoksi;

__________________ __________________
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).
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Or. en

Tarkistus 84
Massimiliano Salini, Antonio Tajani, Aldo Patriciello, Salvatore De Meo

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

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 pienyrityksille, jotka 
olivat jo vaikeuksissa 31 päivänä 
joulukuuta 2019 edellyttäen, että ne eivät 
ole velallisen kaikkia velkoja koskevan 
maksukyvyttömyysmenettelyn kohteena 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja 
että ne eivät ole saaneet pelastamis- tai 
rakenneuudistustukea, mutta joihin on sen 
jälkeen kohdistunut merkittäviä 
vakavaraisuusriskejä covid-19-pandemian 
aiheuttaman kriisin vuoksi;

__________________ __________________
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).

(Tämä tarkistus koskee koko tekstiä. Jos 
tarkistus hyväksytään, koko tekstiin on 
tehtävä vastaavat muutokset.)

Or. en

(6 artikla, 1 kohta, a alakohta)
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Perustelu

Vakavaraisuustukiväline on rakennettu tilapäisten valtiontukipuitteiden mukaisesti 
(tiedonanto C(2020) 1863). Näitä puitteita sovelletaan viimeisimmän muutoksen (tiedonanto 
C(2020) 4509 29. kesäkuuta 2020) mukaan myös mikro- ja pienyrityksiin, jotka olivat 
vaikeuksissa jo ennen 31. joulukuuta 2019. Näin ollen vakavaraisuustukivälineen olisi 
asianmukaista jatkaa samoja sääntöjä.

Tarkistus 85
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira, Sira Rego

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

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 mutta joihin on sen jälkeen 
kohdistunut merkittäviä 
vakavaraisuusriskejä covid-19-pandemian 
aiheuttaman kriisin vuoksi; tukea saavien 
yritysten on sitouduttava turvaamaan 
työpaikat ja palkat sekä lopettamaan 
osinkojen jakaminen osakkeenomistajille 
tai bonuksien maksaminen yritysjohdolle 
tuen ajaksi ja kuudeksi kuukaudeksi sen 
jälkeen;

__________________ __________________
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).

Or. en
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Tarkistus 86
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

Lisäksi vakavaraisuustuki-ikkunan tukea 
annetaan vain yrityksille, jotka:
– ottavat käyttöön liitteessä II olevan 6 
jakson d kohdassa tarkoitettujen ohjeiden 
mukaiset suunnitelmat;
– eivät ole osallistuneet rahanpesuun, 
terrorismin rahoitukseen, veropetokseen 
tai veronkiertoon eivätkä ole tällä hetkellä 
tutkinnan tai syytteen alaisina 
edellämainituista toimista epäiltynä; 
yhtiöiden, joiden konsolidoitu liikevaihto 
on 750 000 000 euroa tai enemmän, on 
laadittava ja asetettava julkisesti 
nähtäville ilmaiseksi vuosittainen raportti 
tuloverotiedoistaan direktiivin 
2013/36/EU 89 artiklan mukaisesti;
– eivät ole osa ryhmää, jolla on 
tytäryhtiöitä ilman todellista taloudellista 
toimintaa valtiossa, joka sisältyy EU:n 
yhteistyöhaluttomia lainkäyttöalueita 
koskevaan luetteloon1 a;
– eivät maksa osinkoja ja varantoja tai 
bonuksia tai osta takaisin osakkeita 
vähintään seuraavana kahtena vuonna 
vakavaraisuustukivälineestä annetusta 
tuesta.
Asetuksen (EU) 2020/852 18 artiklassa 
tarkoitetut luottolaitoksissa olevat 
talletukset;
– eivät siirrä työpaikkoja, pääomaa ja 
tuotantoprosesseja jäsenvaltiosta toiseen 
jäsenvaltioon tai unionin ulkopuolelle 
tuen aikana;
– sitoutuvat maksamaan naisille ja 
miehille samaa palkkaa samanarvoisesta 
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työstä
__________________
1 a https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:520
20XG0227(01)&from=en

Or. en

Tarkistus 87
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

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 unionin toimintapolitiikan, kuten 
EU:n vuoden 2030 ilmasto- ja 
energiasitoumuksien sekä tavoitteen 
ilmastoneutraalista taloudesta vuoteen 
2040 mennessä, laadukkaiden 
työpaikkojen luomista sekä taloudellista, 
sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta 
koskevien tavoitteiden, mukaisia;”

Or. en

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

Tarkistus johtuu pakottavasta tarpeesta varmistaa tekstin sisäinen logiikka tai se liittyy 
kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin

Tarkistus 88
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

5 b) Lisätään 6 artiklaan 1 kohdan 
jälkeen seuraava kohta:
”1 a. Komission on kehitettävä erillinen 
vakavaraisuustuki-ikkunaa koskeva 
tulostaulu arvioidakseen mahdollisen 
vakavaraisuustuki-ikkunan 
edunsaajayritykset tämän asetuksen 7 
artiklan 12 kohdan soveltamiseksi. Vain 
vähimmäispistemäärän saavuttavat 
yritykset olisivat kelvollisia saamaan 
vakavaraisuustukivälineen tukea.”

Or. en

Tarkistus 89
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
Asetus (EU) 2015/1017
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

6) Lisätään 6 artiklaan 3 kohta 
seuraavasti:

Poistetaan.

”3. Sen estämättä, mitä 2 kohdassa 
säädetään, rahoituksen välittäjien 
osatoimille vakavaraisuustuki-ikkunaan 
kuuluvissa rahoitus- ja investointitoimissa 
voidaan asettaa vähimmäiskokoa koskeva 
rajoitus.”

Or. en

Tarkistus 90
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 7 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) 2015/1017
7 artikla – 12 kohta – 2 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a) Lisätään 7 artiklan 12 kohdan 
2 alakohdan jälkeen alakohta 
seuraavasti:
”Tulostaulu, joka tarjoaa 
investointikomitealle välineen, jonka 
avulla se voi ottaa EU:n takauksen piiriin 
ensisijaisesti sellaiset toimet, jotka ovat 
saaneet hyvän luokituksen ja jotka 
tuottavat runsaasti lisäarvoa, asetetaan 
julkisesti saataville hankkeen 
allekirjoittamisen jälkeen. Julkistettu 
päätös ei saa sisältää kaupallisesti 
arkaluonteisia tietoja.”

Or. en

Perustelu

Tarkistus johtuu pakottavasta tarpeesta varmistaa tekstin sisäinen logiikka tai se liittyy 
kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin

Tarkistus 91
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 7 b alakohta (uusi)
Asetus (EU) 2015/1017
7 artikla – 14 kohta – 1 alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

7 b) Muutetaan 7 artiklan 14 kohdan 1 
alakohta seuraavasti:

Siirretään komissiolle valta antaa 23 
artiklan 1–3 ja 5 kohdan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä tämän asetuksen 
täydentämiseksi siten, että hyväksytään 

”Siirretään komissiolle valta antaa 23 
artiklan 1–3 ja 5 kohdan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä tämän asetuksen 
täydentämiseksi siten, että hyväksytään 
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investointikomitean käyttöön annettava 
indikaattoreiden tulostaulu, jotta voidaan 
varmistaa EU:n takauksen mahdollisen ja 
tosiasiallisen käytön riippumaton ja avoin 
arviointi. Tällaisten delegoitujen säädösten 
valmistelussa on käytävä tiivistä 
vuoropuhelua EIP:n kanssa.

investointikomitean käyttöön annettava 
indikaattoreiden tulostaulu, jotta voidaan 
varmistaa EU:n takauksen mahdollisen ja 
tosiasiallisen käytön riippumaton ja avoin 
arviointi, mukaan lukien sen käyttö 
vakavaraisuustuki-ikkunassa tarjoamalla 
metodologinen kehys, jolla pisteytetään 
vakavaraisuustuki-ikkunasta 
mahdollisesti hyötyviä yrityksiä. Tällaisten 
delegoitujen säädösten valmistelussa on 
käytävä tiivistä vuoropuhelua EIP:n 
kanssa.”

Or. en

Perustelu

Tarkistus johtuu pakottavasta tarpeesta varmistaa tekstin sisäinen logiikka tai se liittyy 
kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin

Tarkistus 92
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 7 c alakohta (uusi)
Asetus (EU) 2015/1017
7 artikla – 14 kohta – 2 alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

7 c) Korvataan 7 artiklan 14 kohdan 
toinen alakohta seuraavasti:

Johtokunta voi EIP:n pyynnöstä antaa 
investointikomitean tarkastella hanketta, 
jonka pisteet ovat kaikissa pilareissa alle 
vähimmäispisteiden, jos tulostauluun 
sisältyvän kokonaisarvioinnin mukaan 
hankkeeseen liittyvällä toimella 
puututtaisiin merkittävään markkinoiden 
toimintapuutteeseen tai se edustaa korkeaa 
täydentävyyden tasoa.

”Johtokunta voi EIP:n pyynnöstä antaa 
investointikomitean tarkastella hanketta tai 
vakavaraisuustuki-ikkunan alaista 
yritystä, jonka pisteet ovat kaikissa 
pilareissa alle vähimmäispisteiden, jos 
tulostauluun sisältyvän kokonaisarvioinnin 
mukaan hankkeeseen liittyvällä toimella 
puututtaisiin merkittävään markkinoiden 
toimintapuutteeseen tai se edustaa korkeaa 
täydentävyyden tasoa.”

Or. en
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Perustelu

Tarkistus johtuu pakottavasta tarpeesta varmistaa tekstin sisäinen logiikka tai se liittyy 
kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin

Tarkistus 93
Jessica Stegrud
ECR-ryhmän puolesta
Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

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:

Poistetaan.

__________________
9 COM(2019) 0640 final.
10 COM(2020) 0067 final.

Or. en

Tarkistus 94
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta
Asetus (EU) 2015/1017
9 artikla – 2 kohta – 3 alakohta – johdantokappale
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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, erityisesti 
unionin 2030 ja asetuksessa 
(EU)2020/XXX puitteiden vahvistamisesta 
ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi 
(eurooppalainen ilmastolaki) asetettujen 
ilmastotavoitteiden ja asetuksessa 
2020/...(taksonomia-asetus) asetettujen 
kriteerien, Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarin, Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman9, Euroopan uuden 
teollisuusstrategian, pk-yritysstrategian 
kestävää ja digitaalista Eurooppaa varten 
ja Euroopan digitaalisen tulevaisuuden 
rakentamista koskevan strategian10, ja 
niillä on tuettava covid-19-pandemian 
jälkeistä osallistavaa ja symmetristä 
elpymistä sekä jotakin seuraavassa 
mainituista yleisistä tavoitteista:”

__________________ __________________
9 COM(2019) 0640 final. 9 COM(2019) 0640 final.
10 COM(2020) 0067 final. 10 COM(2020) 0067 final.

Or. en

Tarkistus 95
Seán Kelly
PPE-ryhmän puolesta
Pernille Weiss, Christian Ehler, Jens Gieseke, Henna Virkkunen

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 

Kyseisten toimien on oltava unionin 
toimintapolitiikan mukaisia, mukaan lukien 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelma9, 
Euroopan digitaalisen tulevaisuuden 
rakentamista koskeva strategia10, uusi 
teollisuusstrategia vihreää ja digitaalista 
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osallistavaa ja symmetristä elpymistä sekä 
jotakin seuraavassa mainituista yleisistä 
tavoitteista:”

Eurooppaa varten, pk-yritysstrategia 
kestävää ja digitaalista Eurooppaa varten 
sekä Horisontti Eurooppa -puiteohjelma, 
ja niillä on tuettava covid-19-pandemian 
jälkeistä osallistavaa ja symmetristä 
elpymistä kaikissa jäsenmaissa sekä 
jotakin seuraavassa mainituista yleisistä 
tavoitteista:”

__________________ __________________
9 COM(2019) 0640 final. 9 COM(2019) 0640 final.
10 COM(2020) 0067 final. 10 COM(2020) 0067 final.

Or. en

Tarkistus 96
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sira Rego

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, mukaan lukien 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelma9, 
Euroopan digitaalisen tulevaisuuden 
rakentamista koskeva strategia10 ja 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari, 
ja niillä on tuettava covid-19-pandemian 
jälkeistä osallistavaa ja symmetristä 
elpymistä, mukaan lukien 
korkealaatuisten työpaikkojen ja hyvien 
palkkojen ylläpitäminen unionin kaikilla 
alueilla, sekä jotakin seuraavassa 
mainituista yleisistä tavoitteista:”

__________________ __________________
9 COM(2019) 0640 final. 9 COM(2019) 0640 final.
10 COM(2020) 0067 final. 10 COM(2020) 0067 final.

Or. en
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Tarkistus 97
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière

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, 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. Erityinen etusija olisi 
annettava toimille, jotka hyödyttävät 
kansallisen teollisuuden avainalan 
yrityksiä:

__________________ __________________
9 COM(2019) 0640 final. 9 COM(2019) 0640 final.
10 COM(2020) 0067 final. 10 COM(2020) 0067 final.

Or. en

Tarkistus 98
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 10 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) 2015/1017
9 artikla – 2 kohta – 3 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a) Lisätään 9 artiklan 2 kohdan 
kolmanteen alakohtaan c a) alakohta 
seuraavasti:
”c a) avaruusinfrastruktuurin ja 
avaruusalan toimintaketjun loppupään 
sovellusten kehitys;”

Or. en
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Perustelu

Covid-19-kriisin vaikutus on osoittanut myös avaruusalan pk-yritysten olevan 
vakavaraisuustuen tarpeessa

Tarkistus 99
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 10 b alakohta (uusi)
Asetus (EU) 2015/1017
9 artikla – 2 kohta – 3 alakohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 b) Lisätään 9 artiklan 2 kohdan 
kolmanteen alakohtaan g a) alakohta 
seuraavasti:
”g a) muoti;”

Or. en

Perustelu

Covid-19-kriisin vaikutus on osoittanut myös muotialan olevan vakavaraisuustuen tarpeessa

Tarkistus 100
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 10 c alakohta (uusi)
Asetus (EU) 2015/1017
9 artikla – 2 kohta – 3 alakohta – g b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 c) Lisätään 9 artiklan 2 kohdan 
kolmanteen alakohtaan b alakohta 
seuraavasti:
”g b) vähittäiskauppa;”

Or. en
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Perustelu

Covid-19-kriisin vaikutus on osoittanut myös avaruusalan pk-yritysten olevan 
vakavaraisuustuen tarpeessa

Tarkistus
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 10 d alakohta (uusi)
Asetus (EU) 2015/1017
9 artikla – 2 kohta – 3 alakohta – g c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 d) Lisätään 9 artiklan 2 kohdan 
kolmanteen alakohtaan j alakohta 
seuraavasti: 
”g c) Nämä toimet on liitettävä 
edunsaajan sitoumukseen ylläpitää tai 
luoda kestäviä ja laadukkaita työpaikkoja 
EU-pohjaisissa toimissaan;”

Or. en

Tarkistus 102
Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch, Jessica Stegrud

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

Komission teksti Tarkistus

a) asettaa tavoitteekseen sen, että 
vähintään 40 prosentilla ESIR-rahaston 
infrastruktuuri- ja innovointi-ikkunan 
rahoituksesta tuetaan hankkeiden osia, 
joilla edistetään Yhdistyneiden 
kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan 
puitesopimuksen osapuolten 21. 
konferenssin (COP21) sitoumusten 
mukaisia ilmastotoimia. ESIR-rahaston 
rahoitusta pk-yrityksille ja pienille mid-
cap-yrityksille ei sisällytetä tähän 
laskelmaan. EIP käyttää kansainvälisesti 

a) asettaa tavoitteekseen sen, että 
ESIR-rahaston infrastruktuuri- ja 
innovointi-ikkunan rahoituksella tuetaan 
muun muassa hankkeiden osia, joilla 
edistetään kestävyyttä. ESIR-rahaston 
rahoitusta pk-yrityksille ja pienille mid-
cap-yrityksille ei sisällytetä tähän 
laskelmaan. EIP käyttää kansainvälisesti 
sovittuja menetelmiään näiden 
ilmastokestävyystoimihankkeiden osien tai 
niiden kustannusosuuksien 
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sovittuja menetelmiään näiden 
ilmastotoimihankkeiden osien tai niiden 
kustannusosuuksien määrittämiseksi;

määrittämiseksi;

Or. en

Tarkistus 103
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

a) asettaa tavoitteekseen sen, että 
vähintään 40 prosentilla ESIR-rahaston 
infrastruktuuri- ja innovointi-ikkunan 
rahoituksesta tuetaan hankkeiden osia, 
joilla edistetään Yhdistyneiden 
kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan 
puitesopimuksen osapuolten 21. 
konferenssin (COP21) sitoumusten 
mukaisia ilmastotoimia. ESIR-rahaston 
rahoitusta pk-yrityksille ja pienille mid-
cap-yrityksille ei sisällytetä tähän 
laskelmaan. EIP käyttää kansainvälisesti 
sovittuja menetelmiään näiden 
ilmastotoimihankkeiden osien tai niiden 
kustannusosuuksien määrittämiseksi;

a) asettaa tavoitteekseen sen, että 
vähintään 80 prosentilla ESIR-rahaston 
infrastruktuuri- ja innovointi-ikkunan 
rahoituksesta ja vähintään 50 prosentilla 
ESIR-rahaston vakavaraisuustuki-
ikkunan rahoituksesta tuetaan hankkeiden 
osia, joilla edistetään Yhdistyneiden 
kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan 
puitesopimuksen osapuolten 21. 
konferenssin (COP21) sitoumusten 
mukaisia ilmastotoimia. ESIR-rahaston 
rahoitusta pk-yrityksille ja pienille mid-
cap-yrityksille ei sisällytetä tähän 
laskelmaan. EIP käyttää kansainvälisesti 
sovittuja menetelmiään näiden 
ilmastotoimihankkeiden osien tai niiden 
kustannusosuuksien määrittämiseksi;

Or. en

Tarkistus 104
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sira Rego

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

a) asettaa tavoitteekseen sen, että 
vähintään 40 prosentilla ESIR-rahaston 
infrastruktuuri- ja innovointi-ikkunan 
rahoituksesta tuetaan hankkeiden osia, 
joilla edistetään Yhdistyneiden 
kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan 
puitesopimuksen osapuolten 21. 
konferenssin (COP21) sitoumusten 
mukaisia ilmastotoimia. ESIR-rahaston 
rahoitusta pk-yrityksille ja pienille mid-
cap-yrityksille ei sisällytetä tähän 
laskelmaan. EIP käyttää kansainvälisesti 
sovittuja menetelmiään näiden 
ilmastotoimihankkeiden osien tai niiden 
kustannusosuuksien määrittämiseksi;

a) asettaa tavoitteekseen sen, että 
vähintään 50 prosentilla ESIR-rahaston 
infrastruktuuri- ja innovointi-ikkunan 
rahoituksesta tuetaan hankkeiden osia, 
joilla edistetään ilmastotoimia, ja että 
vähintään 20 prosentilla ESIR-rahaston 
infrastruktuuri- ja innovointi-ikkunan 
rahoituksesta tuetaan Yhdistyneiden 
kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan 
puitesopimuksen osapuolten 21. 
konferenssin (COP21) sitoumusten 
mukaisia energiatehokkuushankkeita. 
ESIR-rahaston rahoitusta pk-yrityksille ei 
sisällytetä tähän laskelmaan. EIP käyttää 
kansainvälisesti sovittuja menetelmiään 
näiden ilmastotoimihankkeiden osien tai 
niiden kustannusosuuksien 
määrittämiseksi;

Or. en

Tarkistus 105
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

a a) varmistaa, että ESIR-rahaston 
rahoitus noudattaa EIP:n 
lainauskriteerejä ja EU:n taksonomia-
asetuksessa määriteltyä ”ei merkittävää 
haittaa” -periaatetta ja että ESIR-
rahaston rahoittamat investoinnit 
tarkastetaan kestävyysselvityksellä 
mahdollisten ympäristöllisten, 
ilmastollisten tai sosiaalisten haittojen 
selvittämiseksi;

Or. en
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Perustelu

Tarkistus johtuu pakottavasta tarpeesta varmistaa tekstin sisäinen logiikka tai se liittyy 
kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin

Tarkistus 106
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

a b) varmistaa, että vähintään 50 
prosenttia vakavaraisuustuki-ikkunan 
alaisesta rahoituksesta tukee toimia, jotka 
katsotaan ympäristöllisesti kestäviksi 
asetuksen (EU) 2020/857 nojalla;

Or. en

Perustelu

Tarkistus johtuu pakottavasta tarpeesta varmistaa tekstin sisäinen logiikka tai se liittyy 
kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin

Tarkistus 107
Seán Kelly
PPE-ryhmän puolesta
Pernille Weiss

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

Komission teksti Tarkistus

b) varmistaa, että suurin osa 
vakavaraisuustuki-ikkunasta 
myönnettävästä ESIR-rahaston 
rahoituksesta käytetään tukikelpoisten 
yritysten tukemiseen jäsenvaltioissa ja 

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

jäsenvaltioissa ja aloilla, jotka kärsivät 
taloudellisesti eniten covid-19-
pandemiasta, samalla varmistaen 
tasapainoisen maantieteellisen jaon 
jäsenmaiden välillä ja välttäen 
markkinoiden keskittymistä;

Or. en

Tarkistus 108
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira, Sira Rego

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

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 tukikelpoisten 
yritysten, erityisesti mikro- ja pk-yritysten, 
tukemiseen jäsenvaltioissa ja aloilla, jotka 
kärsivät sosiaalisesti ja taloudellisesti 
eniten covid-19-pandemiasta;

Or. en

Tarkistus 109
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

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 

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

Or. en

Tarkistus 110
Jessica Stegrud
ECR-ryhmän puolesta
Robert Roos

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

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.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Jos hyväksytään, tarkistus 13 raukeaa

Tarkistus 111
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira, Sira Rego

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

Komission teksti Tarkistus

c) varmistaa, että suurin osa 
vakavaraisuustuki-ikkunasta 
myönnettävästä ESIR-rahaston 
rahoituksesta käytetään tukikelpoisten 
yritysten tukemiseen niissä jäsenvaltioissa, 

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

yritysten, tukemiseen niissä jäsenvaltioissa 
ja niillä alueilla, joissa valtion 
vakavaraisuustukea on rajoitetummin 
saatavilla.

Or. en

Tarkistus 112
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

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 pk-yritysten, 
tukemiseen niissä jäsenvaltioissa, joissa 
valtion vakavaraisuustukea on 
rajoitetummin saatavilla.

Or. en

Tarkistus 113
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

c a) Varmistaa, että jäsenvaltioille ja 
yrityksille, erityisesti pk-yrityksille, 
annetaan teknistä apua 
vakavaraisuustukivälineestä 
myönnettävän rahoituksen laaja-alaisen 
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jakelun ja absorption helpottamiseksi 
käyttämällä olemassaolevia ESIR-
rahaston alaisia välineitä kuten Euroopan 
investointineuvontakeskusta;

Or. en

Perustelu

Tarkistus johtuu pakottavasta tarpeesta varmistaa tekstin sisäinen logiikka tai se liittyy 
kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin

Tarkistus 114
Seán Kelly
PPE-ryhmän puolesta
Pernille Weiss, Markus Pieper, Jens Gieseke, Henna Virkkunen

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

Komission teksti Tarkistus

c b) Ottaa tavoitteeksi, että vähintään 
65 prosenttia ESIR-rahaston 
rahoituksesta käytetään tukemaan 
hakukelpoisia pieniä ja keskisuuria 
yrityksiä (pk-yrityksiä) kuten EU:n 
suosituksessa 2003/361 on määritelty.

Or. en

Tarkistus 115
Jessica Stegrud
ECR-ryhmän puolesta
Robert Roos, Hermann Tertsch, Margarita de la Pisa Carrión

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

c c) EIP:n on annettava selkeät ja 
objektiiviset parametrit ESIR-rahaston 
rahoituksen kohdennuksesta 
vakavaraisuustuki-ikkunan nojalla.

Or. en

Perustelu

Jos hyväksytään, tarkistus 12 raukeaa

Tarkistus 116
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

c d) varmistaa, että suurin osa 
vakavaraisuustuki-ikkunasta 
myönnettävästä ESIR-rahaston 
rahoituksesta käytetään tukemaan 
tukikelpoisia yrityksiä, jotka tähtäävät 
ilmasto- ja ympäristötavoitteiden 
edistämiseen jäsenvaltioissa, jotka ovat 
sitoutuneet 
ilmastoneutraaliustavoitteeseen ja ovat 
ottamassa sen käyttöön viimeistään 
vuonna 2050

Or. en

Perustelu

Tarkistus johtuu pakottavasta tarpeesta varmistaa tekstin sisäinen logiikka tai se liittyy 
kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin
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Tarkistus 117
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

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

Komission teksti Tarkistus

c e) varmistaa, että suurin osa 
vakavaraisuustuki-ikkunasta 
myönnettävästä ESIR-rahaston 
rahoituksesta käytetään tukikelpoisten 
yritysten tukemiseen jäsenvaltioissa, jotka 
sitoutuvat ylläpitämään tai luomaan 
kestäviä ja laadukkaita työpaikkoja EU-
pohjaisissa toimissaan.

Or. en

Tarkistus 118
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

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 tarvittaessa annettava 
yksityiskohtaiset ohjeet a–d alakohdan 
osalta.

Or. en

Tarkistus 119
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

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

Johtokunnan on tarvittaessa annettava 
yksityiskohtaiset ohjeet a–c alakohdan 
osalta.” Rahoitus- ja investointitoimille, 
jotka ovat ristiriidassa ilmastotavoitteiden 
saavuttamisen kanssa, ei myönnetä tämän 
asetuksen mukaista tukea.

Or. en

Tarkistus 120
Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta
Asetus (EU) 2015/1017
10 artikla – 2 kohta – 3 alakohta (uusi)

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.

Kun rahoitusta tai takausta annetaan 
laitoksille, investointijärjestelyille, 
erityisrahoitusyhtiöille tai rahastoille, 
jotka ovat jäsenvaltion 
enemmistöomistuksessa tai hallinnassa, 
vakavaraisuustuki-ikkunan alla käytetään 
vain hybridipääomainstrumentteja, kuten 
etuoikeutettuja osakkeita, voitto-
osuusoikeuksia tai äänetöntä 
pääomasijoitusta, jotka varmistavat 
jäsenvaltion passiivisen roolin. 
Johtokunnan on annettava 
yksityiskohtaiset ohjeet tätä varten.

Or. en
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Tarkistus 121
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta
Asetus (EU) 2015/1017
10 artikla – 2 kohta – 3 alakohta (uusi)

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.

Or. en

Tarkistus 122
Seán Kelly
PPE-ryhmän puolesta
Pernille Weiss, Jens Gieseke, Christian Ehler, Henna Virkkunen

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 
hallinnolliseen apuun, jotka liittyvät 
rahastojen, erillisyhtiöiden, 
investointijärjestelyjen ja muiden 
välineiden perustamiseen ja hoitamiseen 
vakavaraisuustuki-ikkunaa varten, sekä 14 
artiklan 2 kohdan i alakohdassa 

Enintään 200 000 000 euroa osoitetaan 
sellaisten kustannusten kattamiseen, 
neuvontapalveluihin sekä tekniseen ja 
hallinnolliseen apuun, jotka liittyvät 
rahastojen, erillisyhtiöiden, 
investointijärjestelyjen ja muiden 
välineiden perustamiseen ja hoitamiseen 
vakavaraisuustuki-ikkunaa varten, sekä 14 
artiklan 2 kohdan i alakohdassa 
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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.

tarkoitettuun tukeen. Erityisesti on 
painotettava teknistä apua pk-yrityksille. 
Teknistä apua on saatavilla myös 
vakavaraisuustuki-ikkunasta rahoitusta 
saavien yritysten tukemiseksi vihreässä ja 
digitaalisessa muutoksessa.

Or. en

Tarkistus 123
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière

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 
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.

Enintään 50 000 000 euroa osoitetaan 
sellaisten kustannusten kattamiseen, 
neuvontapalveluihin sekä tekniseen ja 
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.

Or. en

Tarkistus 124
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 26 alakohta
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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 
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.

Enintään 100 000 000 euroa osoitetaan 
sellaisten kustannusten kattamiseen, 
neuvontapalveluihin sekä tekniseen ja 
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. Teknisen avun on 
painotuttava vakavaraisuustuki-ikkunasta 
rahoitusta saavien yritysten tukemiseen 
vihreässä ja digitaalisessa muutoksessa.

Or. en

Tarkistus 125
Seán Kelly
PPE-ryhmän puolesta
Pernille Weiss, Jens Gieseke, Henna Virkkunen

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 26 alakohta
Asetus (EU) 2015/1017
14 a artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta 
määrästä 80 000 000 euroa katsotaan 
ulkoisiksi käyttötarkoitukseensa sidotuiksi 
tuloiksi varainhoitoasetuksen 21 artiklan 5 
kohdan mukaisesti, ja siihen sovelletaan 
[Euroopan unionin elpymisvälineestä 
annetun] asetuksen 4 artiklan 4 ja 8 
kohtaa.”

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta 
määrästä 160 000 000 euroa katsotaan 
ulkoisiksi käyttötarkoitukseensa sidotuiksi 
tuloiksi varainhoitoasetuksen 21 artiklan 5 
kohdan mukaisesti, ja siihen sovelletaan 
[Euroopan unionin elpymisvälineestä 
annetun] asetuksen 4 artiklan 4 ja 8 kohtaa.

Or. en
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Tarkistus 126
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 26 alakohta
Asetus (EU) 2015/1017
14 a artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta 
määrästä 80 000 000 euroa katsotaan 
ulkoisiksi käyttötarkoitukseensa sidotuiksi 
tuloiksi varainhoitoasetuksen 21 artiklan 5 
kohdan mukaisesti, ja siihen sovelletaan 
[Euroopan unionin elpymisvälineestä 
annetun] asetuksen 4 artiklan 4 ja 8 
kohtaa.”

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta 
määrästä 40 000 000 euroa katsotaan 
ulkoisiksi käyttötarkoitukseensa sidotuiksi 
tuloiksi varainhoitoasetuksen 21 artiklan 5 
kohdan mukaisesti, ja siihen sovelletaan 
[Euroopan unionin elpymisvälineestä 
annetun] asetuksen 4 artiklan 4 ja 8 
kohtaa.”

Or. en

Tarkistus 127
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 27 alakohta
Asetus (EU) 2015/1017
16 artikla – 2 kohta – 2 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Vakavaraisuuden tuki-ikkunaan kuuluvista 
toimista annetaan tarvittaessa erillinen 
kertomus takaussopimuksen mukaisesti.

Vakavaraisuuden tuki-ikkunaan kuuluvista 
toimista annetaan tarvittaessa erillinen 
kertomus takaussopimuksen mukaisesti. 
Rahoitetut toimet otetaan ilmastolliseen, 
ympäristölliseen ja sosiaaliseen 
kestävyysarviointiin ja seurantaan 
haittavaikutusten minimoimiseksi ja 
unionin ympäristö- ja yhteiskunnallisten 
tavoitteiden edun maksimoimiseksi. 
Hankkeiden toteuttajien, jotka pyytävät 
rahoitusta, on toimitettava tätä varten 
riittävät tiedot komission laatiman 
ohjeistuksen perusteella. Näiden tietojen 
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on sisällettävä ympäristöllisesti kestävien 
taloustoimien rahoituksen osuus 
asetuksen (EU)2020/852 kestävää 
sijoittamista helpottavasta kehyksestä ja 
asetuksen (EU) 2019/2088 muuttamisesta 
3 artiklan mukaisesti. Tiettyä 
ohjeistuksessa määriteltyä kokoa 
pienemmät hankkeet vapautetaan 
kestävyyden varmistamisesta.

Or. en

Tarkistus 128
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 27 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) 2015/1017
16 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

27 a) Lisätään 16 artiklan 2 kohtaan 
kolmas alakohta seuraavasti:
”Tämän erillisen kertomuksen on 
erityisesti sisällettävä yksityiskohtainen 
arviointi vakavaraisuustuki-ikkunan 
osallisuudesta järjestelystä hyötyvien 
yritysten vihreään ja digitaaliseen 
siirtymään tarpeellisessa määrin tuettujen 
yritysten oikeudenmukaista siirtymää 
koskevien suunnitelmien pohjalta.”

Or. en

Perustelu

Tarkistus johtuu pakottavasta tarpeesta varmistaa tekstin sisäinen logiikka tai se liittyy 
kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin

Tarkistus 129
Jessica Stegrud
ECR-ryhmän puolesta
Robert Roos, Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 31 alakohta – 2 alakohta– a alakohta
Asetus (EU) 2015/1017
Liite II – 2 jakso – b kohta – 1 alakohta

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 
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.

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. Koska 
vakavaraisuustuki-ikkunan tarkoitus on 
vakauttaa EU:n taloutta, 
vakavaraisuustuki-ikkunan on 
painotettava brownfield-investointeja. 
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 
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.”

Or. en

Tarkistus 130
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 31 alakohta – 2 alakohta– a alakohta
Asetus (EU) 2015/1017
Liite II – 2 jakso – b kohta – 1 alakohta

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 
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.

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, erityisenä 
painopisteenä 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 
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.

Or. en

Tarkistus 131
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira, Sira Rego

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

c) EU:n takauksella tuetaan laajaa 
tuotevalikoimaa, jolla mahdollistetaan 
ESIR-rahaston sopeuttaminen 
markkinoiden tarpeisiin ja samalla 
kannustetaan yksityistä sektoria 
investoimaan hankkeisiin yksityistä 
markkinarahoitusta syrjäyttämättä. Tässä 
yhteydessä EIP:n odotetaan tarjoavan 
rahoitusta ESIR-rahastosta, jotta voidaan 
saavuttaa kokonaistavoite eli vähintään 
500 000 000 000 euron verran julkisia tai 
yksityisiä investointeja infrastruktuuri- ja 
innovointi-ikkunasta ja pk-yritysikkunasta 
yhteensä, mukaan lukien rahoitus, joka 
saadaan käyttöön EIR:n kautta 10 artiklan 
2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuihin 
välineisiin liittyvien ESIR-rahaston toimien 
yhteydessä, kansallisten kehityspankkien 
tai -laitosten kautta ja enintään 3 000 
työntekijän yritysten saatavilla olevan 
rahoituksen lisäämisen kautta. 
Tukikelpoisiin tuotteisiin sisältyvät muun 
muassa11 lainat, takaukset, vastatakaukset, 
välipääomarahoitus ja etuoikeusasemaltaan 
alisteinen rahoitus, 
pääomamarkkinainstrumentit, mukaan 
lukien erillistakaus, sekä oman pääoman 
ehtoiset tai luonteiset sijoitukset, myös 
kansallisten kehityspankkien tai -laitosten, 
investointijärjestelyjen, rahastojen tai 
erillisyhtiöiden kautta. Tässä yhteydessä 
EIP:n on voitava strukturoida 
asianmukaisia salkkuja, jotta laaja kirjo 
investoijia voi investoida ESIR-
hankkeisiin. Vakavaraisuustuki-ikkunassa 
tukikelpoisia tuotteita ovat tuotteet, joiden 
tuloksena yrityksille ja hankkeille tarjotaan 
investointeja, välitettyä omaa pääomaa tai 
oman pääoman luonteista rahoitusta, 
lukuun ottamatta kuitenkaan yhteisöjä, 
joiden tavoitteena on omaisuuserien 
pilkkomiseen tarkoitettu yritysosto (tai 
pääoman uudelleenrahoitus). EIP:n ja 
EIR:n odotetaan tarjoavan rahoitusta 
enintään 300 000 000 000 euron 
investointitavoitteen saavuttamiseksi 

c) EU:n takauksella tuetaan laajaa 
tuotevalikoimaa, jolla mahdollistetaan 
ESIR-rahaston sopeuttaminen 
markkinoiden tarpeisiin ja samalla 
kannustetaan yksityistä sektoria 
investoimaan hankkeisiin yksityistä 
markkinarahoitusta syrjäyttämättä. Tässä 
yhteydessä EIP:n odotetaan tarjoavan 
rahoitusta ESIR-rahastosta, jotta voidaan 
saavuttaa kokonaistavoite eli vähintään 
500 000 000 000 euron verran julkisia tai 
yksityisiä investointeja infrastruktuuri- ja 
innovointi-ikkunasta ja pk-yritysikkunasta 
yhteensä, mukaan lukien rahoitus, joka 
saadaan käyttöön EIR:n kautta 10 artiklan 
2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuihin 
välineisiin liittyvien ESIR-rahaston toimien 
yhteydessä, kansallisten kehityspankkien 
tai -laitosten kautta ja enintään 250 
työntekijän yritysten saatavilla olevan 
rahoituksen lisäämisen kautta. 
Tukikelpoisiin tuotteisiin sisältyvät muun 
muassa11 lainat, takaukset, vastatakaukset, 
välipääomarahoitus ja etuoikeusasemaltaan 
alisteinen rahoitus, 
pääomamarkkinainstrumentit, mukaan 
lukien erillistakaus, sekä oman pääoman 
ehtoiset tai luonteiset sijoitukset, myös 
kansallisten kehityspankkien tai -laitosten, 
investointijärjestelyjen, rahastojen tai 
erillisyhtiöiden kautta. Tässä yhteydessä 
EIP:n on voitava strukturoida 
asianmukaisia salkkuja, jotta laaja kirjo 
investoijia voi investoida ESIR-
hankkeisiin. Vakavaraisuustuki-ikkunassa 
tukikelpoisia tuotteita ovat tuotteet, joiden 
tuloksena yrityksille ja hankkeille tarjotaan 
investointeja, välitettyä omaa pääomaa tai 
oman pääoman luonteista rahoitusta, 
lukuun ottamatta kuitenkaan yhteisöjä, 
joiden tavoitteena on omaisuuserien 
pilkkomiseen tarkoitettu yritysosto (tai 
pääoman uudelleenrahoitus). EIP:n ja 
EIR:n odotetaan tarjoavan rahoitusta 
enintään 300 000 000 000 euron 
investointitavoitteen saavuttamiseksi 
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vakavaraisuustuki-ikkunassa.” vakavaraisuustuki-ikkunassa.”

__________________ __________________
11 Tämä on viitteellinen luettelo tuotteista, 
joita voidaan tarjota ESIR-rahaston kautta.

11 Tämä on viitteellinen luettelo tuotteista, 
joita voidaan tarjota ESIR-rahaston kautta.

Or. en

Tarkistus 132
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 31 alakohta – 3 alakohta
Asetus (EU) 2015/1017
Liite II – 6 jakso – d kohta (uusi) – 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 muiden asiaankuuluvien 
järjestelyjen kautta. EU:n takauksen 
käyttö ei vaikuta edunsaajien 
päätöksenteon itsenäisyyteen ja 
itsemääräämisoikeuteen.

Or. en

Tarkistus 133
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

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

Komission teksti Tarkistus

– Vakavaraisuustuki-ikkuna on 
suunnattu erityisesti rahastoihin, 

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

erillisyhtiöihin ja investointijärjestelyihin, 
joiden kohteena ovat rajat ylittävää 
toimintaa unionissa harjoittavat yritykset 
ja/tai yritykset, joilla on hyvät 
mahdollisuudet vihreään tai digitaaliseen 
muutokseen ja kestävien ja laadukkaiden 
työpaikkojen tukemiseen ja luomiseen.

Or. en

Tarkistus 134
Seán Kelly
PPE-ryhmän puolesta
Pernille Weiss, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 31 alakohta – 3 alakohta
Asetus (EU) 2015/1017
Liite II – 6 jakso – d kohta (uusi) – 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 
mahdollisuudet vihreään tai digitaaliseen 
muutokseen.

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

Or. en

Tarkistus 135
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 31 alakohta – 3 alakohta
Asetus (EU) 2015/1017
Liite II – 6 jakso – d kohta (uusi) – 2 luetelmakohta
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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 
mahdollisuudet vihreään tai digitaaliseen 
muutokseen.

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

Or. en

Tarkistus 136
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

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

Komission teksti Tarkistus

– Rahastojen, erillisyhtiöiden ja 
investointijärjestelyjen on tarjottava 
rahoitusta kaupallisin ehdoin tai 
valtiontukea koskevien tilapäisten 
puitteiden12 mukaisin ehdoin ottaen 
asianmukaisesti huomioon 
vakavaraisuustukivälineen eurooppalainen 
luonne sekä rahastojen ja muiden 
välineiden riippumaton hoitaminen.

– Rahastojen, erillisyhtiöiden ja 
investointijärjestelyjen on tarjottava 
rahoitusta kaupallisin ehdoin tai 
valtiontukea koskevien tilapäisten 
puitteiden12 ja niiden Euroopan komission 
29 päivänä kesäkuuta 2020 hyväksymän 
kolmannen muutoksen mukaisin ehdoin 
ottaen asianmukaisesti huomioon 
vakavaraisuustukivälineen eurooppalainen 
luonne sekä rahastojen ja muiden 
välineiden riippumaton hoitaminen.

__________________ __________________
12 Komission tiedonanto: Tilapäiset puitteet 
valtiontukitoimenpiteille talouden 
tukemiseksi tämänhetkisessä covid-19-
epidemiassa (C(2020) 1863), sellaisena 
kuin se on muutettuna asiakirjalla 
C(2020) 3156 final.

12 Komission tiedonanto: Tilapäiset puitteet 
valtiontukitoimenpiteille talouden 
tukemiseksi tämänhetkisessä covid-19-
epidemiassa (C(2020) 1863), sellaisena 
kuin se on muutettuna asiakirjalla 
C(2020) 3156 final.

Or. en
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Tarkistus 137
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques

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

Komission teksti Tarkistus

– Rahastojen, erillisyhtiöiden ja 
investointijärjestelyjen on tarjottava 
rahoitusta kaupallisin ehdoin tai 
valtiontukea koskevien tilapäisten 
puitteiden12 mukaisin ehdoin ottaen 
asianmukaisesti huomioon 
vakavaraisuustukivälineen eurooppalainen 
luonne sekä rahastojen ja muiden 
välineiden riippumaton hoitaminen.

– Rahastojen, erillisyhtiöiden ja 
investointijärjestelyjen on tarjottava 
rahoitusta kaupallisin ehdoin tai 
valtiontukea koskevien sääntöjen mukaisin 
ehdoin ottaen asianmukaisesti huomioon 
vakavaraisuustukivälineen eurooppalainen 
luonne sekä rahastojen ja muiden 
välineiden riippumaton hoitaminen.

__________________
12 Komission tiedonanto: Tilapäiset 
puitteet valtiontukitoimenpiteille talouden 
tukemiseksi tämänhetkisessä covid-19-
epidemiassa (C(2020) 1863), sellaisena 
kuin se on muutettuna asiakirjalla 
C(2020) 3156 final.

Or. en

Tarkistus 138
Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

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

Komission teksti Tarkistus

– Rahastojen, erillisyhtiöiden tai 
investointijärjestelyjen kohteena olevia 
yrityksiä on kannustettava noudattamaan 
mahdollisuuksien mukaan korkeatasoisia 
sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä 

– Rahastojen, erillisyhtiöiden tai 
investointijärjestelyjen kohteena olevien 
yritysten on sitouduttava ylläpitämään ja 
luomaan mahdollisimman monia kestäviä 
ja laadukkaita työpaikkoja EU-pohjaisissa 
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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.

toiminnoissaan.

Or. en

Tarkistus 139
Henrike Hahn
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

– Rahastojen, erillisyhtiöiden tai 
investointijärjestelyjen kohteena olevien 
yritysten on noudatettava sosiaalisia ja 
ympäristöön liittyviä 
vähimmäissuojatoimia johtokunnan 
antamien asetuksen 2020/852 17 ja 18 
artiklaan perustuvien ohjeiden mukaisesti. 
Tällaisiin ohjeisiin olisi sisällyttävä 
asianmukaisia määräyksiä tarpeettoman 
hallinnollisen rasituksen välttämiseksi 
siten, että huomioon otetaan yritysten koko 
ja pk-yrityksiin sovelletaan kevyempiä 
määräyksiä. Yritysten, jotka ovat 
direktiivin 2013/34/EU 19 a tai 29 a 
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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.

artiklan nojalla velvoitettuja julkaisemaan 
muita kuin taloudellisia tietoja, on 
otettava käyttöön vihreää ja 
oikeudenmukaista siirtymää koskevat 
suunnitelmat. Yrityksiä on myös 
kannustettava etenemään digitaalisessa 
muutoksessaan. Yrityksille tarjotaan 
vihreään ja digitaaliseen siirtymään 
liittyvää teknistä apua.

Siirtymää koskevien suunnitelmien on 
vähimmäistapauksessa varmistettava, 
että:
– yrityksen taloustoimet ovat unionin 
2030 ilmastotavoitteiden mukaiset siinä 
määrin, kun on asetettu [asetuksessa 
(EU) 2020/XXX puitteiden 
vahvistamisesta ilmastoneutraaliuden 
saavuttamiseksi (eurooppalainen 
ilmastolaki)];
– yrityksen taloustoimet ovat soveltuvin 
osin asetuksen 2020/852 9 artiklan 
ympäristötavoitteiden b)–f) mukaisia;
– kestävyysriskit arvioidaan ja 
minimoidaan asianmukaisella 
hallinnolla;
– kaikki tulevat pääomakustannukset 
käytetään varoihin ja prosesseihin, jotka 
liittyvät taloustoimiin, jotka määritellään 
ympäristöllisesti kestäviksi asetuksen 
2020/852 3 ja 9 artiklan mukaisesti;
– toimet, jotka haittaavat jotakin 
ympäristötavoitetta asetuksen 2020/852 17 
artiklan mukaisesti, ennakoidaan 
asteittaisesti lopetettavaksi ja 
muutettavaksi neutraaleiksi tai 
vähävaikutteisiksi toimiksi ennalta 
määritetyn ajan sisällä.
– laadukkaita työpaikkoja ja sukupuolten 
välistä tasa-arvoa koskevat tavoitteet 
mukaan lukien 
samapalkkaisuustavoitteet;
Siirtymää koskevien suunnitelmien on 
koostuttava tieteeseen pohjautuvista ja 
yrityksen laajuisista asiakirjoista ja 
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pohjauduttava Euroopan komission 
vuoden 2019 ilmastoon liittyvien 
raportointia koskeviin suuntaviivoihin. 
Niiden on sisällettävä välitavoitteita ja ne 
on päivitettävä vuosittain sisältämään 
jälkiarvioinnin siitä, onko välitavoitteet 
saavutettu.
Yritysten, jotka eivät ole velvoitettuja 
julkaisemaan muita kuin taloudellisia 
tietoja asetuksen 2013/34/EU 19 a tai 29 a 
artiklan nojalla, on otettava käyttöön 
siirtymää koskevat suunnitelmat, joissa 
selitetään, missä määrin niiden 
taloustoimet tukevat asetuksen 2020/852 3 
artiklassa tarkoitettuja 
ympäristötavoitteita. Suunnitelmien on 
sisällettävä soveltuvin osin tavoitteita 
koskien sellaisten varojen ja prosessien 
suhteellisia osuuksia yritysten pääoma- ja 
toimintakustannuksista, jotka liittyvät 
taksonomia-asetuksen 3 ja 9 artiklan 
nojalla ympäristön kannalta kestäviksi 
määriteltäviin taloustoimiin. 
Suunnitelmien on myös sisällettävä 
laadukkaita työpaikkoja koskeva tavoite ja 
työllisyyden säilyttämistoimia sekä 
sukupuolten välistä tasa-arvoa koskevia 
tavoitteita, mukaan lukien 
samapalkkaisuustavoitteita. 
Suunnitelmien on sisällettävä 
välitavoitteita ja ne on päivitettävä 
vuosittain sisältämään jälkiarvioinnin 
siitä, onko välitavoitteet saavutettu.
Pk-yrityksille komissio kehittää 
yksinkertaistetut mallinteet ja niille 
kohdistetaan rahoitus- ja teknistä apua 
suunnitelmia niiden ottaessaan 
suunnitelmansa käyttöön.

Or. en

Tarkistus 140
Seán Kelly
PPE-ryhmän puolesta
Pernille Weiss, Henna Virkkunen, Jens Gieseke, Christian Ehler
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 31 alakohta – 3 alakohta
Asetus (EU) 2015/1017
Liite II – 6 jakso – d kohta (uusi) – 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 kohteena olevia 
yrityksiä on kannustettava noudattamaan 
mahdollisuuksien mukaan korkeatasoisia 
sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä 
vähimmäissuojatoimia johtokunnan 
antamien ohjeiden mukaisesti. Tällaisten 
ohjeiden olisi varmistettava tarpeettoman 
hallinnollisen rasituksen välttäminen, 
erityisesti pk-yritysten tapauksessa, ja 
otettava huomioon 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, erityisesti pk-
yrityksille, tarjotaan vihreään ja 
digitaaliseen siirtymään liittyvää teknistä 
apua.

Or. en

Tarkistus 141
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira, Sira Rego

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

Komission teksti Tarkistus

– Rahastojen, erillisyhtiöiden tai 
investointijärjestelyjen kohteena olevia 

– Rahastojen investointijärjestelyjen 
kohteena olevien yritysten on noudatettava 
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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.

korkeatasoisia sosiaalisia ja ympäristöön 
liittyviä vähimmäissuojatoimia 
johtokunnan antamien ohjeiden mukaisesti. 
Tällaisiin ohjeisiin olisi sisällyttävä 
asianmukaisia määräyksiä laadukkaiden 
työpaikkojen ylläpitämiseksi ja 
tarpeettoman hallinnollisen rasituksen 
välttämiseksi siten, että huomioon otetaan 
yritysten koko ja pk-yrityksiin sovelletaan 
kevyempiä määräyksiä. Yritysten, joiden 
toiminta tietyssä määrin liittyy ennalta 
määriteltyihin ympäristölle haitallisiin 
toimintoihin, erityisesti EU:n 
päästökauppajärjestelmän kattamilla 
aloilla, on otettava käyttöön vihreää 
siirtymää koskevia suunnitelmia, joihin 
sisältyy selkeät ja kunnianhimoiset 
hiilidioksidipäästövähennystavoitteet. 
Yrityksiä on myös kannustettava 
etenemään digitaalisessa muutoksessaan. 
Yrityksille tarjotaan vihreään ja 
digitaaliseen siirtymään liittyvää teknistä 
apua.

Or. en

Tarkistus 142
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, Sira Rego

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 31 alakohta – 3 alakohta
Asetus (EU) 2015/1017
Liite II – 6 jakso – d kohta (uusi) – 7 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Verokeitaisiin rekisteröidyt 
yritykset tai yritykset, jotka ovat joko 
suoraan tai tytäryhtiöidensä kautta 
aktiivisia veroparatiiseissa ilman 
etukäteen annettua todistusta 
merkittävästä toiminnasta asianomaisissa 
valtioissa, eivät ole kelvollisia saamaan 
vakavaraisuustuki-ikkunan tukea. 
Osakkeiden takaisinosto ja osinkojen 
maksaminen osakkeenomistajille tai 
yritysjohdon bonukset ovat 
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yhteensopimattomia vakavaraisuustuki-
ikkunan tuen kanssa.

Or. en

Tarkistus 143
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sira Rego

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

Komission teksti Tarkistus

ESIR-rahastosta tuettavat toimet eivät saa 
keskittyä tietylle alueelle asianomaisen 
investointikauden päättyessä. Tätä varten 
johtokunta hyväksyy maantieteellistä 
monipuolistamista ja keskittymistä 
koskevat ohjeelliset suuntaviivat. 
Johtokunta voi päättää muuttaa näitä 
ohjeellisia raja-arvoja investointikomiteaa 
kuultuaan.

ESIR-rahastosta tuettavat toimet eivät saa 
keskittyä tietylle alueelle asianomaisen 
investointikauden päättyessä. Tätä varten 
johtokunta hyväksyy maantieteellistä 
monipuolistamista ja keskittymistä 
koskevat suuntaviivat. Johtokunta voi 
päättää muuttaa näitä ohjeellisia raja-arvoja 
investointikomiteaa kuultuaan.

Or. en

Tarkistus 144
Jessica Stegrud
ECR-ryhmän puolesta
Robert Roos

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

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

määrään jäsenvaltioita. Näin ollen 
johtokunnan on määriteltävä objektiiviset 
parametrit, joiden pohjalta investointien 
monipuolistamista ja keskittymistä 
koskevat raja-arvot säädetään.

Or. en

Tarkistus 145
Jessica Stegrud
ECR-ryhmän puolesta
Robert Roos

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 31 alakohta – 4 alakohta
Asetus (EU) 2015/1017
Liite II – 8 jakso – b kohta – 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 
säännöllisesti covid-19-pandemian 
taloudellisia vaikutuksia jäsenvaltioihin ja 
aloihin. Tämän perusteella johtokunta voi 
päättää muuttaa näitä raja-arvoja 
investointikomiteaa kuultuaan.

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. Näin ollen johtokunnan on 
määriteltävä objektiiviset parametrit, 
joiden pohjalta investointien 
monipuolistamista ja keskittymistä 
koskevat raja-arvot säädetään.

Or. en

Tarkistus 146
Seán Kelly
PPE-ryhmän puolesta
Pernille Weiss, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Christian Ehler

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 31 alakohta – 4 alakohta



PE655.703v01-00 78/79 AM\1210357FI.docx

FI

Asetus (EU) 2015/1017
Liite II – 8 jakso – b kohta – 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 
säännöllisesti covid-19-pandemian 
taloudellisia vaikutuksia jäsenvaltioihin ja 
aloihin. Tämän perusteella johtokunta voi 
päättää muuttaa näitä raja-arvoja 
investointikomiteaa kuultuaan.

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 kaupan 
pitäminen jäsenvaltioita tai markkinoita. 
Johtokunta arvioi säännöllisesti covid-19-
pandemian taloudellisia vaikutuksia 
yrityksiin EU:ssa. Tämän perusteella 
johtokunta voi päättää muuttaa näitä raja-
arvoja investointikomiteaa kuultuaan.

Or. en

Tarkistus 147
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Sira Rego

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 31 alakohta – 4 alakohta
Asetus (EU) 2015/1017
Liite II – 8 jakso – b kohta – 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 olisi katettava 
kaikki EU:n alueet ja tuettava niiden 
tasavertaista ja kestävää kehitystä.

Or. en

Tarkistus 148
Henrike Hahn
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

Johtokunnan on säännöllisesti vähintään 
kerran vuodessa raportoitava Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle koskien 
tämän välineen edunsaajia ja välineestä 
tuettuja toimia varmistaakseen ohjelman 
täyden, oikeellisen ja ajantasaisen 
läpinäkyvyyden.

Or. en


