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TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden 
valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(1) Yritystason tietoihin perustuvien 
komission arvioiden mukaan covid-19-
pandemiasta johtuvat oman pääoman 
korjaustarpeet voisivat olla noin 
720 miljardia euroa vuonna 2020. Määrä 
voi olla suurempi, jos sulkutoimet pysyvät 
voimassa pidempään kuin nykyisin 
oletetaan tai jos ne on otettava uudelleen 
käyttöön tartuntojen uuden nousun vuoksi. 
Jos näihin pääomavajeisiin ei puututa, ne 
voivat johtaa pitkittyneeseen investointien 
vähenemiseen ja työttömyyden kasvuun. 
Tämä vaikuttaisi erityisen haitallisesti 
unionin teollisuuden valmiuksiin ja 
vaikuttaisi kielteisesti pieniin ja 
keskisuuriin yrityksiin (pk-yritykset) ja 
vähentäisi investointeja tutkimukseen ja 
innovointiin. Lisäksi pk-yritykset, 
mikroyritykset mukaan luettuina, ovat 
keskimääräistä enemmän edustettuina 
kriisin erityisesti koettelemilla aloilla, 
mikä voi merkittävästi heikentää niiden 
kykyä toteuttaa vaadittava vihreä ja 
digitaalinen muutos. Pääomavajeen 
vaikutus vaihtelee eri aloilla ja eri 
jäsenvaltioissa, mikä johtaa eroihin ja 
eriarvoisuuteen sisämarkkinoilla. 
Tilannetta pahentaa se, että jäsenvaltioiden 
valmiudet antaa valtiontukea vaihtelevat 
suuresti. Vakavaraisuustukivälineen 
määrärahoja jaettaessa nämä kysymykset 
olisi otettava oikeudenmukaisella tavalla 
huomioon ja tarjottava riittävää 
taloudellista tukea teollisuudelle ja 
työntekijöille ja vältettävä kielteisten 
sosioekonomisten vaikutusten 
aiheutumista niille.
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Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Taloudelliset ja sosiaaliset 
haittavaikutukset, joita covid-19-kriisillä 
on sisämarkkinoihin, yksityiseen 
investointikapasiteettiin ja työllisyyteen, 
voivat vaarantaa unionin ja 
jäsenvaltioiden yhteiset pyrkimykset 
saavuttaa vuoden 2030 tavoitteet, energia- 
ja ilmastotavoitteet ja ilmastoneutraalius 
viimeistään vuoteen 2050 mennessä. Tältä 
osin vakavaraisuustukivälineellä olisi 
osaltaan estettävä se, että näin käy.

Or. en

Tarkistus 3

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 
vaikutuksia yrityksiin, toimialoihin ja 
ihmisiin sen varmistamiseksi, että ketään 
ei jätetä jälkeen. Tällaisia lisävaroja 
käytettäessä olisi varmistettava asetuksessa 
[Euroopan unionin elpymisväline] 
säädettyjen määräaikojen noudattaminen ja 
samalla ylläpidettävä ja lisättävä 
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työllistymismahdollisuuksia sosiaalisen 
syrjäytymisen estämiseksi.

Or. en

Tarkistus 4

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 ja 
sosiaalisia seurauksia unionissa, yrityksille 
ja erityisesti pk-yrityksille, jotka ovat 
kohdanneet vaikeuksia pandemian 
aiheuttaman talous- ja sosiaalikriisin 
vuoksi ja jotka eivät voi saada riittävästi 
tukea markkinarahoituksen tai 
jäsenvaltioiden toteuttamien 
toimenpiteiden kautta, olisi tarjottava 
kiireellisesti vakavaraisuustukea 
vakavaraisuustukivälineestä, joka olisi 
lisättävä ESIR-rahaston kolmanneksi 
ikkunaksi.

Or. en

Tarkistus 5

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 

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

liiketoiminnan suhteen pääasiallista 
toimintaa unionissa eivätkä ne ole 
kolmannen maan tai kolmannen maan 
yhteisön määräysvallassa. 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. Tukikelpoisille yrityksille 
myönnettävän tuen ehtona olisi oltava, 
että ne toimivat niissä jäsenvaltioissa ja 
niillä aloilla, joihin covid-19-kriisi on 
vaikuttanut eniten ja/tai joissa/joilla valtion 
vakavaraisuustuen saatavuus on 
rajallisempaa. Yritysten olisi sitouduttava 
siihen, että ne jatkavat toimintaansa ja 
säilyttävät työvoimansa unionissa ja 
tarvittaessa ottavat käyttöön rajoituksia 
osinkojen maksamiselle, yritysjohtajien 
palkitsemiselle ja takaisinosto-ohjelmille. 
Jotta yritykset edistäisivät hyvinvointia ja 
talouden elpymistä omilla alueillaan ja 
jotta vältettäisiin sisämarkkinoiden 
lisähäiriöt, tukea saavien yritysten olisi 
lisäksi sitouduttava jatkamaan 
toimintaansa samassa jäsenvaltiossa 
eivätkä ne saisi kaavailla siirtymistä 
toiseen jäsenvaltioon tai kolmanteen 
maahan ainakaan myönnetyn tuen keston 
aikana.

__________________ __________________
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 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Vakavaraisuustukivälineen tuen 
myöntämistä koskevissa kriteereissä olisi 
painotettava pandemian eri 
jäsenvaltioissa ja aloilla aiheuttamia 
taloudellisia vaikutuksia eikä niinkään 
terveyskriisiä. Taloudelliset vaikutukset 
olisi otettava huomioon jaettaessa 
määrärahoja vaikutusten koettelemille 
jäsenvaltioille.

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 8

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 
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.

(8) EIP:n ja komission olisi 
yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa 
tarjottava tarvittavaa tukea 
viestintätoimille, jotka suunnataan 
vakavaraisuustukivälineen mahdollisiin 
tuensaajiin, kuten asianomaisiin 
yrityksiin, pk-yrityksiin ja muihin 
tukikelpoisiin toimijoihin. Jäsenvaltioille 
ja tukikelpoisille yrityksille olisi annettava 
myös teknistä apua. Tarvittavien tietojen 
antamista olisi edistettävä myös Euroopan 
investointineuvontakeskuksen (EIAH) 
aktiivisella osallistumisella. 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 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. 
Vakavaraisuustukiväline ei saisi kärjistää 
jäsenvaltioiden välillä vallitsevaa 
eriarvoisuutta eikä heikentää 
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sisämarkkinoita. Komission olisi vuoden 
kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta 
arvioitava, soveltuuko 
vakavaraisuustukivälineen yleinen 
rakenne sen ensisijaisen tavoitteen eli sitä 
tarvitsevien tukikelpoisten yritysten oikea-
aikaisen vakavaraisuustuen 
saavuttamiseen.

Or. en

Tarkistus 9

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 ja Euroopan 
digitaalisen tulevaisuuden rakentamista 
koskevan strategian, uuden pitkän 
aikavälin teollisuusstrategian, Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin sekä 
energia- ja ilmastolainsäädännön, kanssa, 
ja niillä olisi edistettävä vuosien 2030 ja 
2050 energia- ja ilmastotavoitteiden 
saavuttamista ja ne olisi sovitettava yhteen 
EIP:n lainanantopolitiikan kanssa. Näillä 
toimilla olisi tuettava laadukkaiden ja 
kestävien työpaikkojen sekä valtioiden 
rajat ylittävän toiminnan luomista ja 
säilyttämistä unionissa samoin kuin 
vihreästä ja digitaalisesta muutoksesta pk-
yrityksille aiheutuvien haasteiden 
ratkaisemista. Tuen olisi oltava 
merkittävässä asemassa covid-19-kriisin 
kielteisten vaikutusten lieventämisessä 
luomalla mahdollisuuksia yrityksille ja 
pk-yrityksille.

Or. en
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Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EU) No 2015/1017
3 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

”c) johonkin jäsenvaltioon 
sijoittautuneiden ja unionissa toimivien ja 
henkilöstöä työllistävien yritysten, jotka 
eivät ole kolmannen maan tai kolmannen 
maan yhteisön määräysvallassa, 
vakavaraisuus.”

Or. en
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Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Asetus (EU) No 2015/1017
5 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – 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, 
joissa on mukana pk-yrityksiä tai jotka 
edistävät suoraan vuosien 2030 ja 2050 
energia- ja ilmastotavoitteiden 
saavuttamista tai ovat 
luokitusjärjestelmäasetuksen mukaisia, 
on myönnettävä muita taloudellisesti 
edullisempia järjestelyjä.”

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Asetus (EU) No 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 siihen, että ne 
jatkavat toimintaansa ja säilyttävät 
työvoimansa eivätkä siirrä työpaikkoja, 
pääomaa ja tuotantoprosesseja toiseen 
jäsenvaltioon tai kolmanteen maahan ja 
ottavat tarvittaessa käyttöön rajoituksia 



PE654.115v01-00 12/23 PA\1209674FI.docx

FI

osinkojen maksamiselle, yritysjohtajien 
palkitsemiselle ja takaisinosto-
ohjelmille;”.

__________________ __________________
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 14

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) No 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) sisältävät energia- ja 
ilmastolainsäädännön sekä vuosien 2030 
ja 2050 energia- ja ilmastotavoitteet, 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin, 
ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja siihen 
sopeutumisen ympäristötavoitteet sekä 
vihreää ja digitaalista muutosta, 
teknologista riippumattomuutta, kestävää 
ja osallistavaa kasvua, laadukkaiden 
työpaikkojen luomista ja innovointia 
koskevat tavoitteet;”

Or. en

(Tällä tarkistuksella pyritään muuttamaan nykyisen säädöksen säännöstä – 6 artiklan 
1 kohdan b alakohta – johon ei viitattu komission ehdotuksessa.)
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Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 5 b alakohta (uusi)
Asetus (EU) No 2015/1017
6 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 5 c alakohta (uusi)
Asetus (EU) No 2015/1017
6 artikla – 1 kohta – e alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

5 c) Muutetaan 6 artiklan 1 kohdan 
e alakohta seuraavasti:

e) ovat teknisesti toteutuskelpoisia. ”e) ovat teknisesti toteutuskelpoisia tai 
innovatiivisia.”

Or. en

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

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta
Asetus (EU) No 2015/1017
8 artikla – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta
Asetus (EU) No 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, uusi 
EU:n teollisuusstrategia10 a sekä pk-
yritysstrategia kestävää ja digitaalista 
Eurooppaa varten10 b, ja niillä on tuettava 
covid-19-pandemian jälkeistä osallistavaa 
ja symmetristä elpymistä ja niissä on 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
laadukkaiden ja kestävien työpaikkojen 
luomiseen sekä pk-yrityksiin, myös 
startup-yrityksiin, tehtäviin tuottaviin 
investointeihin sekä tuettava jotakin 
seuraavassa mainituista yleisistä 
tavoitteista:”

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

10 a COM(2020)0102.
10 b COM(2020)0103.

Or. en
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Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta
Asetus (EU) No 2015/1017
9 artikla – 2 a kohta (uusi) – a alakohta 

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 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 20

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta
Asetus (EU) No 2015/1017
9 artikla – 2 a kohta (uusi) – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) varmistaa, että suurin osa 
vakavaraisuustuki-ikkunasta 
myönnettävästä ESIR-rahaston 
rahoituksesta käytetään sellaisten 
tukikelpoisten yritysten tukemiseen 
jäsenvaltioissa ja aloilla, jotka kärsivät 
taloudellisesti eniten covid-19-
pandemiasta, jotka pyrkivät säilyttämään 
ennallaan työntekijöidensä määrän 
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unionissa tai mahdollisesti lisäämään 
sitä;

Or. en

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta
Asetus (EU) No 2015/1017
9 artikla – 2 a kohta (uusi) – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta
Asetus (EU) No 2015/1017
9 artikla – 2 a kohta (uusi) – c a alakohta

Komission teksti Tarkistus

c a) varmistaa, että jäsenvaltioille ja 
yrityksille annetaan teknistä apua. 
Vakavaraisuustukivälinettä tehdään 
tunnetuksi tukikelpoisille yrityksille ja pk-
yrityksille käyttämällä ESIR-rahaston 
nykyisiä välineitä, kuten Euroopan 
investointineuvontakeskusta (EIAH), ja 
erityisesti pk-yrityksille, joihin saattaa 
kohdistua kohtuuton hallinnollinen 
rasite.

Or. en
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Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta
Asetus (EU) No 2015/1017
9 artikla – 2 a kohta (uusi) – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c b) varmistaa, että vakavaraisuustuki-
ikkunasta myönnettävä ESIR-rahaston 
rahoitus käytetään tukemaan sellaisia 
tukikelpoisia yrityksiä, jotka pyrkivät 
edistämään ilmasto- ja energiatavoitteita 
jäsenvaltioissa, jotka hyväksyvät 
ilmastoneutraaliutta vuoteen 2050 
mennessä koskevan tavoitteen.

Or. en

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta
Asetus (EU) No 2015/1017
9 artikla – 2 a kohta (uusi) – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Johtokunnan on tarvittaessa annettava 
yksityiskohtaiset ohjeet a–c b alakohdassa 
tarkoitettujen menetelmien ja alojen ja 
jäsenvaltioiden osalta, ennen kuin 
vakavaraisuustukiväline otetaan 
käyttöön.” 

Or. en

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta
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Asetus (EU) No 2015/1017
10 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 26 alakohta
Asetus (EU) No 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. Teknisellä avulla 
keskitytään myös tukemaan 
vakavaraisuustuki-ikkunasta rahoitusta 
saavia yrityksiä, erityisesti pk-yrityksiä ja 
mikroyrityksiä, vihreässä ja digitaalisessa 
muutoksessa. Neuvontapalveluilla ja 
teknisellä avulla tarjotaan tukikelpoisille 



PA\1209674FI.docx 19/23 PE654.115v01-00

FI

yrityksille ja pk-yrityksille menettelyjä 
hallinnollisen rasitteen 
yksinkertaistamiseksi ja vähentämiseksi. 
Myös Euroopan 
investointineuvontakeskus (EIAH) 
käsittelee kyseisiä aiheita.

Or. en

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 31 alakohta – 3 alakohta
Asetus (EU) No 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 suorien sijoitusten taikka 
muiden asiaankuuluvien järjestelyjen 
kautta.

Or. en

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 31 alakohta – 3 alakohta
Asetus (EU) No 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 

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

ja/tai yritykset, joilla on hyvät 
mahdollisuudet tai suuri tarve vihreään tai 
digitaaliseen muutokseen.

Or. en

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 31 alakohta – 3 alakohta
Asetus (EU) No 2015/1017
Liite II – 6 jakso – d kohta (uusi) – 4 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Veroparatiiseihin rekisteröidyt 
yritykset eivät voi saada rahoitustukea.

Or. en

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 31 alakohta – 3 alakohta
Asetus (EU) No 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 

– Rahastojen, erillisyhtiöiden tai 
investointijärjestelyjen taikka suorien 
investointien tai muiden asiaankuuluvien 
järjestelyjen kohteena olevien yritysten on 
noudatettava korkeatasoisia sosiaalisia ja 
ympäristöön liittyviä suojatoimia 
johtokunnan antamien ohjeiden sekä 
energia- ja ympäristölainsäädännön 
mukaisesti. Tällaisiin ohjeisiin on 
sisällyttävä asianmukaisia määräyksiä 
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 
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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.

toimintoihin, erityisesti EU:n 
päästökauppajärjestelmän kattamilla 
aloilla, on otettava käyttöön vihreää 
siirtymää koskevia suunnitelmia ja 
investoitava toimiin, jotka ovat 
luokitusjärjestelmäasetuksen mukaisia. 
Yritysten on myös edettävä digitaalisessa 
muutoksessaan samalla kun säilytetään 
laadukkaat työpaikat unionissa. 
Yrityksille tarjotaan vihreään ja 
digitaaliseen siirtymään liittyvää teknistä 
apua.

Or. en

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 31 alakohta – 3 alakohta
Asetus (EU) No 2015/1017
Liite II – 6 jakso – d kohta (uusi) – 5 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 31 alakohta – 4 alakohta
Asetus (EU) No 2015/1017
Liite II – 8 jakso – b kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

”b) Maantieteellinen keskittyminen ”b) Maantieteellinen keskittyminen ja 
monipuolistaminen
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Or. en

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 31 alakohta – 4 alakohta
Asetus (EU) No 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, 
jotta 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.

Or. en

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 31 alakohta – 4 alakohta
Asetus (EU) No 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 annettava ohjeellisiin raja-
arvoihin ja vakavaraisuustuki-ikkunan 
erityisiin raja-arvoihin liittyvistä 
päätöksistään kirjallinen selvitys Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle. ESIR-
rahastolla on katettava tasapuolisesti ja 
asianmukaisesti kaikki jäsenvaltiot.”

Or. en
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Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 31 alakohta – 4 alakohta
Asetus (EU) No 2015/1017
Liite II – 8 jakso – b kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Johtokunta raportoi säännöllisesti 
kuuden kuukauden välein ... päivästä 
...kuuta .... [yksi vuosi tämän asetuksen 
voimaantulon jälkeen] alkaen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle välineen 
tuensaajista sekä tukitoimista, jotta 
voidaan varmistaa ohjelman täysi, 
asianmukainen ja oikea-aikainen 
avoimuus.

Or. en


