
 

AD\1169267FI.docx  PE625.320v03-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

Euroopan parlamentti 
2014-2019  

 

Liikenne- ja matkailuvaliokunta 
 

2018/0229(COD) 

21.11.2018 

LAUSUNTO 

liikenne- ja matkailuvaliokunnalta 

budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle 

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi InvestEU-

ohjelman perustamisesta 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Valmistelija (*): Wim van de Camp 

(*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 54 artikla 



 

PE625.320v03-00 2/43 AD\1169267FI.docx 

FI 

 

PA_Legam 



 

AD\1169267FI.docx 3/43 PE625.320v03-00 

 FI 

LYHYET PERUSTELUT 

 

Taustaa 

InvestEU-ohjelman avulla komissio pyrkii saamaan liikkeelle julkisia ja yksityisiä 

investointeja puuttuakseen olemassa oleviin investointivajeisiin aloilla, joita ovat muun 

muassa kestävä liikenne ja uudet liikkuvuusmallit, uusiutuva energia ja energiatehokkuus, 

digitaalinen yhteenliitettävyys ja teknologia, tutkimus ja innovointi, ilmasto, ympäristö ja 

resurssit, koulutus sekä pk-yritysten osaaminen ja kehitys. Tukemalla hankkeita näillä aloilla 

ohjelmalla edistetään EU:n poliittisia tavoitteita, jotka koskevat kestävää kehitystä, erityisesti 

ilmastoa, kilpailukykyä ja osallistavaa kasvua. InvestEU-rahasto antaa 38 miljardin euron 

EU:n takauksen, jolla tuetaan hankkeita ohjelmaan kuuluvien rahoitus- ja investointitoimien 

avulla. Takaus vastaa 15,2 miljardin euron määrärahoja EU:n talousarviosta tai noin 

40 prosentin rahoitusastetta. InvestEU-rahasto toimii neljän politiikkaikkunan kautta: kestävä 

infrastruktuuri; tutkimus, innovointi ja digitalisaatio; pk-yritykset; ja sosiaaliset investoinnit ja 

osaaminen. 

Liikenne sisältyy lähinnä ”kestävän infrastruktuurin ikkunaan”, joka kattaa infrastruktuurin, 

liikkuvan omaisuuden ja innovatiivisten teknologioiden käyttöönoton. Tähän ikkunaan 

kuuluvat myös muut alat, kuten energia, digitaaliset yhteydet, avaruus tai ympäristö. 

Tuettujen investointien edellytyksenä on, että ne edistävät EU:n ympäristön tai sosiaalisen 

kestävyyden tavoitteita. Tätä ikkunaa tuetaan 11,5 miljardin euron osuudella eli 30 prosentilla 

EU:n kokonaistakuusta. Se vastaa 4,6 miljardin euron määrärahaa EU:n talousarviosta. Koska 

InvestEUn erityisenä tavoitteena on tukea Euroopan laajuisen liikenneverkon infrastruktuurin 

kehittämistä, on syytä huomata, että InvestEU-ohjelmalla korvataan myös rahoitusvälineet, 

jotka kuuluivat aiemmin Verkkojen Eurooppa -välineeseen. 

InvestEU-ohjelma on nykyisen ESIR-rahaston seuraaja ja korvaa sen. Sen infrastruktuuri- ja 

innovointi-ikkunasta on annettu liikennehankkeille noin 8 miljardia euroa ESIR-rahoitusta. 

Investointien kokonaismäärä oli noin 24 miljardia euroa, mikä oli 13 prosenttia tästä 

ikkunasta vuoden 2018 kevääseen asti tuetuista investoinneista. ESIR-rahaston muut 

liikennehankkeet tulevat vielä edellä mainitun taseen lisäksi. Toisaalta on todettava, että 

ESIR-rahaston synnyttämien liikenneinvestointien osuus jää odotuksia pienemmäksi, kun 

otetaan huomioon merkittävä määrärahojen siirto Verkkojen Eurooppa -välineestä 

alkuperäiseen ESIR-rahastoon. 

Esittelijän kanta 

Valmistelija on yleisesti ottaen tyytyväinen InvestEU-ohjelmaan välineenä, jonka avulla 

voidaan edistää julkisia ja yksityisiä investointeja liikenteen alalla ja saavuttaa tällä tavoin 

kiireellisesti kaivattua edistystä EU:n liikennejärjestelmän nykyaikaistamisessa. Investoinnit 

olisi suunnattava Euroopan laajuisen liikenneverkon infrastruktuuriin, muun muassa 

vaihtoehtoisiin polttoaineisiin ja sähkönlataukseen ja myös älykkäisiin liikennejärjestelmiin, 

sekä yleisemmin liikkuvuuteen, mukaan lukien uudet liikkuvuuden muodot, vähäpäästöiset 

ajoneuvot ja keskeiset digitaaliteknologiat, kuten verkotetut ja automatisoidut kuljetukset. 

Vaikka on tärkeää, että hankkeet edistävät ilmastopoliittisten tavoitteiden saavuttamista, 

InvestEU:ssa on myös oltava riittävästi mahdollisuuksia toteuttaa tärkeitä yhteiskunnallisia 
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tavoitteita liikenneturvallisuudessa, työllistämisessä ja liikenne- ja matkailukoulutuksessa. 

Valmistelija ehdottaa siksi tarkistuksia ehdotuksen vahvistamiseksi, jotta 

– täsmennetään liitteessä I esitettyyn tukeen oikeutettuja liikenteen aloja, joihin olisi 

sisällytettävä Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) telemaattiset painopisteet, 

älykäs ja kestävä liikkuvuus, infrastruktuurin, erityisesti tieinfrastruktuurin ylläpito ja 

parantaminen, liikenteen digitaaliteknologia, työvoiman mukauttaminen 

– korostetaan tarvetta tukea automatisoitujen liikkuvuusratkaisujen käyttöönottoa 

– kiinnitetään erityishuomiota investointihaasteisiin rajatylittävissä hankkeissa 

– varmistetaan tuettujen hankkeiden maantieteellinen jakautuminen tasapuolisesti eri 

jäsenvaltioissa   

– täsmennetään, että matkailuhankkeilla pitäisi edistää alan siirtymistä kestävään, 

innovatiiviseen ja digitaaliseen matkailuun 

 korostetaan sitä, että InvestEU:n olisi hyödynnettävä liikenne-, energia-, digitaali- ja 

muiden alojen välistä synergiaa eri politiikkaikkunoissa 

 säilytetään ilmastonmuutospolitiikan osuutta koskeva tavoite investoinneissa ESIR 2.0. 

-rahastolle äskettäin asetetun 40 prosentin tasolla. 

Lisäksi valmistelija katsoo, että InvestEU:n varoja olisi käytettävä siten, että ohjelman avulla 

voidaan saada aikaan investointeja konkreettisiin liikennehankkeisiin ainakin yhtä paljon kuin 

ESIR-rahaston avulla. Sen vuoksi vähintään 50 prosenttia kestävän infrastruktuurin ikkunan 

osuudesta olisi käytettävä liikenteeseen. 

Lopuksi valmistelija huomauttaa, että komission ehdotus muuttaa vakiintunutta 

hallintorakennetta pois ESIR-mallista, jossa EIP:llä oli keskeinen rooli, ja luo uusia kerroksia 

ja jossain määrin siirtää investointipäätöksiä takaisin komission yksiköille. InvestEU:n pitäisi 

myös keskittyä tuottamaan todellista lisäarvoa ja luomaan uusia investointeja sen sijaan, että 

ne olisivat päällekkäisiä sellaisten hankkeiden kanssa, jotka olisi voitu toteuttaa ilman 

rahaston tukea tai vain korvaisivat ne. Sekä hallintoa että täydentävyyttä koskevia näkökohtia 

on tarkasteltava lähemmin tulevissa neuvotteluissa. 

 

TARKISTUKSET 

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavia budjettivaliokuntaa ja talous- ja 

raha-asioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset: 

 

Tarkistus  1 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 1 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(1) Vuonna 2016 infrastruktuuri-

investoinnit olivat unionissa 1,8 prosenttia 

(1) Vuonna 2016 infrastruktuuri-

investoinnit olivat unionissa 1,8 prosenttia 
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suhteessa EU:n BKT:hen. Suhdeluku on 

noin 20 prosenttia pienempi kuin ennen 

maailmanlaajuista finanssikriisiä, sillä 

vuonna 2009 se oli 2,2 prosenttia. Vaikka 

on havaittavissa, että investointisuhde on 

unionissa elpymässä, se on edelleen 

pienempi kuin voitaisiin odottaa 

voimakkaalla elpymisjaksolla, eikä se riitä 

kompensoimaan vuosien ali-investoimista.  

Vielä tärkeämpää on se, että investointien 

nykyiset ja ennustetut tulevat määrät eivät 

kata niitä unionin rakenteellisia 

investointitarpeita, joita teknologinen 

muutos ja maailmanlaajuinen kilpailukyky 

edellyttävät, kuten investoinnit 

innovointiin, osaamiseen, infrastruktuuriin, 

pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, 

jäljempänä ’pk-yritykset’. Ne eivät 

myöskään kata tarvetta puuttua keskeisiin 

yhteiskunnallisiin haasteisiin, kuten 

kestävyyteen tai väestön ikääntymiseen. 

Tämän vuoksi jatkuva tuki on tarpeen, jotta 

voidaan puuttua markkinoiden 

toimintapuutteisiin ja optimaalista 

heikompiin investointitilanteisiin, 

pienentää investointivajetta 

kohdesektoreilla ja saavuttaa unionin 

politiikkatavoitteet. 

suhteessa EU:n BKT:hen. Suhdeluku on 

noin 20 prosenttia pienempi kuin ennen 

maailmanlaajuista finanssikriisiä, sillä 

vuonna 2009 se oli 2,2 prosenttia, millä 

saattaa olla vakavia seurauksia. Vaikka 

on havaittavissa, että investointisuhde on 

unionissa elpymässä, se on edelleen 

pienempi kuin voitaisiin odottaa 

voimakkaalla elpymisjaksolla, eikä se riitä 

kompensoimaan vuosien ali-investoimista. 

Vielä tärkeämpää on se, että investointien 

nykyiset ja ennustetut tulevat määrät eivät 

kata niitä unionin rakenteellisia 

investointitarpeita, joita teknologinen 

muutos ja maailmanlaajuinen kilpailukyky 

edellyttävät, kuten investoinnit 

innovointiin, osaamiseen, infrastruktuuriin, 

pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, 

jäljempänä ’pk-yritykset’. Ne eivät 

myöskään kata tarvetta puuttua keskeisiin 

yhteiskunnallisiin haasteisiin, kuten 

kestävyyteen, eriarvoisuuden 

lisääntymiseen tai väestön ikääntymiseen. 

Tämän vuoksi jatkuva tuki on tarpeen, jotta 

voidaan puuttua markkinoiden 

toimintapuutteisiin ja optimaalista 

heikompiin investointitilanteisiin, 

pienentää investointivajetta 

kohdesektoreilla ja saavuttaa unionin 

politiikkatavoitteet. 

 

Tarkistus  2 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 2 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(2) Arvioinnit ovat osoittaneet, että 

vuosien 2014–2020 monivuotiseen 

rahoituskehykseen perustuva 

rahoitusvälineiden moninaisuus on johtanut 

joihinkin päällekkäisyyksiin. Tämä 

moninaisuus on myös merkinnyt 

monimutkaisuutta välittäjien ja rahoituksen 

lopullisten saajien kannalta, sillä 

tukikelpoisuus- ja raportointisäännöt ovat 

poikenneet toisistaan eri välineissä. 

(2) Arvioinnit ovat osoittaneet, että 

vuosien 2014–2020 monivuotiseen 

rahoituskehykseen perustuva 

rahoitusvälineiden moninaisuus on johtanut 

joihinkin päällekkäisyyksiin. Tämä 

moninaisuus on myös merkinnyt 

monimutkaisuutta välittäjien ja rahoituksen 

lopullisten saajien kannalta, sillä 

tukikelpoisuus- ja raportointisäännöt ovat 

poikenneet toisistaan eri välineissä, mikä 



 

PE625.320v03-00 6/43 AD\1169267FI.docx 

FI 

Yhdenmukaisten sääntöjen puuttuminen on 

myös haitannut tuen yhdistämistä 

useammasta unionin rahastosta, vaikka 

yhdistäminen olisi ollut hyödyllistä 

erityyppistä rahoitusta tarvitsevien 

hankkeiden tukemiseksi. Näistä syistä olisi 

perustettava yksi ainoa rahasto, InvestEU-

rahasto, jotta rahoituksen lopullisille 

saajille voidaan tarjota tehokkaammin 

toimivaa tukea kokoamalla rahoituksen 

tarjonta yhteen 

talousarviotakuujärjestelmään ja 

yksinkertaistamalla sitä. Näin unionin tuen 

vaikutusta parannetaan ja samalla 

vähennetään unionin talousarvioon 

aiheutuvia kustannuksia. 

on vähentänyt investointeja entisestään. 

Yhdenmukaisten sääntöjen puuttuminen on 

myös haitannut tuen yhdistämistä 

useammasta unionin rahastosta, vaikka 

yhdistäminen olisi ollut hyödyllistä 

erityyppistä rahoitusta tarvitsevien 

hankkeiden tukemiseksi. Näistä syistä olisi 

perustettava yksi ainoa rahasto, InvestEU-

rahasto, jotta rahoituksen lopullisille 

saajille voidaan tarjota tehokkaammin 

toimivaa tukea kokoamalla rahoituksen 

tarjonta yhteen 

talousarviotakuujärjestelmään ja 

yksinkertaistamalla sitä. Näin unionin tuen 

vaikutusta parannetaan ja samalla 

vähennetään unionin talousarvioon 

aiheutuvia kustannuksia. 

 

Tarkistus  3 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 3 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(3) Jotta voidaan saattaa sisämarkkinat 

valmiiksi ja edistää kestävää kasvua ja 

työllisyyttä, unionissa on viime vuosina 

laadittu useita kunnianhimoisia 

strategioita, kuten pääomamarkkinaunioni, 

digitaalisten sisämarkkinoiden strategia, 

puhdasta energiaa kaikille eurooppalaisille 

-säädöspaketti, unionin kiertotaloutta 

koskeva toimintasuunnitelma, 

vähäpäästöisen liikkuvuuden strategia ja 

puolustus- ja avaruusalan strategia 

Euroopalle. InvestEU-rahaston tulisi 

hyödyntää ja lisätä näiden toisiaan 

vahvistavien strategioiden välistä synergiaa 

tukemalla investointeja ja rahoituksen 

saantia. 

(3) Jotta voidaan saattaa sisämarkkinat 

valmiiksi ja edistää kestävää kasvua ja 

työllisyyttä, unionissa on viime vuosina 

noudatettu useita kunnianhimoisia 

strategioita, kuten pääomamarkkinaunioni, 

digitaalisten sisämarkkinoiden strategia, 

puhdasta energiaa kaikille eurooppalaisille 

-säädöspaketti, Verkkojen Eurooppa 

-välineen käyttöönotto, unionin 

kiertotaloutta koskeva 

toimintasuunnitelma, vähäpäästöisen 

liikkuvuuden strategia ja puolustus- ja 

avaruusalan strategia Euroopalle. 

InvestEU-rahaston tulisi hyödyntää ja 

lisätä näiden toisiaan vahvistavien 

strategioiden välistä synergiaa tukemalla 

investointeja ja rahoituksen saantia. 

 

Tarkistus  4 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 5 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(5) InvestEU-rahaston olisi osaltaan 

edistettävä unionin kilpailukykyä, myös 

innovoinnin ja digitalisaation alalla, 

unionin talouskasvun kestävyyttä, 

sosiaalista sopeutumiskykyä ja 

osallistavuutta sekä unionin 

pääomamarkkinoiden yhdentymistä, 

mukaan lukien ratkaisut, joilla puututaan 

niiden hajanaisuuteen ja monipuolistetaan 

unionin yritysten rahoituslähteitä. Tämän 

vuoksi InvestEU-rahastolla olisi tuettava 

teknisesti ja taloudellisesti 

toteuttamiskelpoisia hankkeita tarjoamalla 

kehys unionin talousarviotakuulla ja 

toteutuskumppanien osoittamilla 

rahoitusosuuksilla tuettavien vieraan 

pääoman ehtoisten välineiden, 

riskinjakovälineiden ja oman pääoman 

ehtoisten välineiden käytölle. InvestEU-

rahaston olisi perustuttava kysyntään, ja 

samalla sen toiminnan olisi keskityttävä 

unionin politiikkatavoitteiden 

saavuttamiseen. 

(5) InvestEU-rahaston olisi osaltaan 

edistettävä unionin kilpailukykyä, myös 

kestävien infrastruktuurien, innovoinnin 

ja digitalisaation alalla, unionin 

talouskasvun kestävyyttä, sosiaalista 

sopeutumiskykyä ja osallistavuutta sekä 

unionin pääomamarkkinoiden 

yhdentymistä, mukaan lukien ratkaisut, 

joilla puututaan niiden hajanaisuuteen ja 

monipuolistetaan unionin yritysten 

rahoituslähteitä. Tämän vuoksi InvestEU-

rahastolla olisi tuettava teknisesti ja 

taloudellisesti toteuttamiskelpoisia 

hankkeita tarjoamalla kehys unionin 

talousarviotakuulla ja toteutuskumppanien 

osoittamilla rahoitusosuuksilla tuettavien 

vieraan pääoman ehtoisten välineiden, 

riskinjakovälineiden ja oman pääoman 

ehtoisten välineiden käytölle. InvestEU-

rahaston olisi perustuttava kysyntään, ja 

samalla sen toiminnan olisi keskityttävä 

unionin politiikkatavoitteiden 

saavuttamiseen. 

 

Tarkistus  5 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(6) InvestEU-rahaston olisi tuettava 

kasvua, investointeja ja työllisyyttä 

edistäviä investointeja aineelliseen ja 

aineettomaan omaisuuteen ja siten osaltaan 

lisättävä hyvinvointia ja vaikutettava 

oikeudenmukaisempaan tulonjakoon 

unionissa. InvestEU-rahaston tuella olisi 

täydennettävä avustuksina myönnettävää 

unionin tukea. 

(6) InvestEU-rahaston olisi tuettava 

kasvua, investointeja ja työllisyyttä 

edistäviä investointeja aineelliseen ja 

aineettomaan omaisuuteen ja siten osaltaan 

lisättävä hyvinvointia, torjuttava köyhyyttä 

ja vaikutettava oikeudenmukaisempaan 

tulonjakoon unionissa. InvestEU-rahaston 

tuella olisi täydennettävä aina, kun on 

tarpeen, avustuksina myönnettävää 

unionin tukea. 
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Tarkistus  6 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 9 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(9) Koska on tärkeää torjua 

ilmastonmuutosta Pariisin sopimuksen 

täytäntöönpanoa koskevien unionin 

sitoumusten ja Yhdistyneiden kansakuntien 

kestävän kehityksen tavoitteiden 

mukaisesti, InvestEU-ohjelmalla edistetään 

ilmastotoimien valtavirtaistamista ja sen 

yleisen tavoitteen saavuttamista, että 

unionin talousarviomenoista 25 prosentilla 

tuetaan ilmastotavoitteita. 

Ilmastotavoitteiden rahoitukseen 

osoitettavan osuuden odotetaan olevan 30 

prosenttia InvestEU-ohjelman 

kokonaismäärärahoista. Ilmastotoimia 

yksilöidään InvestEU-ohjelman 

valmistelun ja toteutuksen yhteydessä, ja 

niitä arvioidaan uudelleen asiaa koskevien 

arviointien ja tarkasteluprosessien 

yhteydessä. 

(9) Koska on tärkeää torjua 

ilmastonmuutosta Pariisin sopimuksen 

täytäntöönpanoa koskevien unionin 

sitoumusten ja Yhdistyneiden kansakuntien 

kestävän kehityksen tavoitteiden 

mukaisesti, InvestEU-ohjelmalla edistetään 

ilmastotoimien valtavirtaistamista ja sen 

yleisen tavoitteen saavuttamista, että 

unionin talousarviomenoista 25 prosentilla 

tuetaan ilmastotavoitteita. InvestEU-

ohjelman toimien odotetaan edistävän 

ilmastotavoitteiden saavuttamista 

vastaavasti. Ilmastotoimia yksilöidään 

InvestEU-ohjelman valmistelun ja 

toteutuksen yhteydessä, ja niitä arvioidaan 

uudelleen asiaa koskevien arviointien ja 

tarkasteluprosessien yhteydessä. 

Perustelu 

Komission ehdotuksessa 100 prosenttia kestävän infrastruktuurin politiikkaikkunalle 

ehdotetuista määrärahoista on tarkoitettu ilmastotavoitteiden tukemiseksi. Tämä ei ole 

järkevää, ja se voisi poistaa kiireellisesti tarvittavia resursseja hankkeilta, jotka liittyvät 

digitaalisen infrastruktuurin kehittämiseen ja liikenneinfrastruktuurin nykyaikaistamiseen, eli 

investoinneilta, joilla on myönteisiä ilmastovaikutuksia, esimerkiksi tehokkuushyötyjen 

muodossa. 

 

Tarkistus  7 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 10 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(10) InvestEU-rahaston vaikutusta 

ilmastotavoitteen saavuttamiseen seurataan 

EU:n ilmastoseurantajärjestelmän avulla, 

jonka komissio on kehittänyt yhteistyössä 

toteutuskumppanien kanssa, ja käyttäen 

(10) InvestEU-rahaston vaikutusta 

ilmastotavoitteen saavuttamiseen seurataan 

EU:n ilmastoseurantajärjestelmän avulla, 

jonka komissio on kehittänyt yhteistyössä 

toteutuskumppanien kanssa, ja käyttäen 
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asianmukaisella tavalla [kestävää 

sijoittamista helpottavasta kehyksestä 

annetussa asetuksessa14] vahvistettuja 

kriteerejä, joiden avulla määritetään, onko 

taloudellinen toiminta ympäristön kannalta 

kestävää. 

asianmukaisella tavalla [kestävää 

sijoittamista helpottavasta kehyksestä 

annetussa asetuksessa14] vahvistettuja 

kriteerejä, joiden avulla määritetään, onko 

taloudellinen toiminta ympäristön kannalta 

kestävää. InvestEU-rahastosta tuetaan 

myös kestävän kehityksen tavoitteiden 

täytäntöönpanoa EU:n politiikoissa ja 

aloitteissa siten, että kestävä kehitys on 

keskeinen ohjaava periaate. 

_________________ _________________ 

14COM(2018)353. 14 COM(2018) 353. 

 

Tarkistus  8 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 12 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(12) Näin voidaan arvioida sellaisten 

investointien yksin ja yhdessä muiden 

kanssa aikaansaamia vaikutuksia, joita 

tehdään luontopääoman keskeisiin 

komponentteihin, kuten ilma, vesi, 

maaperä ja biologinen monimuotoisuus. 

Merkittävää unionin tukea saaville 

investointihankkeille, erityisesti 

infrastruktuurialalla, olisi tehtävä 

komission ja InvestEU-ohjelman 

toteutuskumppaneiden yhteistyössä 

laatiman ohjeistuksen mukainen 

kestävyysarviointi, jossa käytetään 

asianmukaisella tavalla [kestävää 

sijoittamista helpottavasta kehyksestä 

annetussa asetuksessa] vahvistettuja 

kriteerejä, joilla määritetään, onko 

taloudellinen toiminta ympäristön kannalta 

kestävää, ja joka on linjassa muita unionin 

ohjelmia varten laaditun ohjeistuksen 

kanssa. Tämän ohjeistuksen pitäisi sisältää 

asianmukaiset määräykset, joilla vältetään 

tarpeetonta hallinnollista rasitetta. 

(12) Merkittävää unionin tukea saaville 

investointihankkeille, erityisesti 

infrastruktuurialalla, olisi tehtävä 

komission ja InvestEU-ohjelman 

toteutuskumppaneiden yhteistyössä 

laatiman ohjeistuksen mukainen EU:n 

lisäarvon arviointi ja erityisesti 
kestävyysarviointi, jossa käytetään 

asianmukaisella tavalla [kestävää 

sijoittamista helpottavasta kehyksestä 

annetussa asetuksessa] vahvistettuja 

kriteerejä, joilla määritetään, onko 

taloudellinen toiminta ympäristön kannalta 

kestävää, ja joka on linjassa muita unionin 

ohjelmia varten laaditun ohjeistuksen 

kanssa. Tämän ohjeistuksen pitäisi sisältää 

asianmukaiset määräykset, joilla vältetään 

tarpeetonta hallinnollista rasitetta. 
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Tarkistus  9 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 13 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(13) Infrastruktuuri-investointien 

vähäinen määrä unionissa finanssikriisin 

aikana heikensi unionin kykyä edistää 

kestävää kasvua, kilpailukykyä ja 

lähentymistä. Mittavat investoinnit 

eurooppalaiseen infrastruktuuriin ovat 

keskeisiä, jotta unioni voi saavuttaa 

kestävyyttä koskevat tavoitteensa, vuoden 

2030 energia- ja ilmastotavoitteet mukaan 

lukien. Tämän vuoksi InvestEU-rahaston 

tuki olisi kohdennettava investoinneille 

liikenteeseen, energiaan, 
energiatehokkuus ja uusiutuva energia 

mukaan lukien, ympäristöön, 

ilmastotoimiin sekä meriliikenteen 

infrastruktuuriin ja digitaaliseen 

infrastruktuuriin. Unionin rahoitustuen 

vaikutuksen ja lisäarvon maksimoimiseksi 

olisi aiheellista edistää yksinkertaistettua 

investointiprosessia, joka mahdollistaa 

hankejatkumon näkyvyyden ja 

asiaankuuluvien unionin ohjelmien välisen 

yhdenmukaisuuden. Turvallisuusuhkien 

takia unionin tukea saavissa 

investointihankkeissa olisi otettava 

huomioon periaatteet, joilla kansalaisia 

suojellaan julkisissa tiloissa. Näin 

voitaisiin täydentää muiden unionin 

rahastojen, kuten Euroopan 

aluekehitysrahaston, toimia, joilla tuetaan 

julkisiin tiloihin, liikenteeseen, energiaan 

ja muihin kriittisiin infrastruktuureihin 

tehtävien investointien 

turvallisuusnäkökohtia. 

(13) Infrastruktuuri-investointien 

vähäinen määrä unionissa finanssikriisin 

aikana heikensi unionin kykyä edistää 

kestävää kasvua, kilpailukykyä ja 

lähentymistä. Mittavat investoinnit 

eurooppalaiseen infrastruktuuriin ovat 

keskeisiä, jotta unioni voi saavuttaa 

Euroopan yhtenäisen liikennealueen 

perustamista koskevat tavoitteet sekä 

kestävyyttä koskevat tavoitteensa, vuoden 

2030 energia- ja ilmastotavoitteet mukaan 

lukien. Tämän vuoksi InvestEU-rahaston 

tuki olisi kohdennettava investoinneille 

konkreettiseen liikenne- ja 

energiainfrastruktuuriin energiatehokkuus 

ja uusiutuva energia mukaan lukien, 

ympäristöön, ilmastotoimiin sekä 

meriliikenteen infrastruktuuriin ja 

digitaaliseen infrastruktuuriin tukemalla 

esimerkiksi älykkäiden 

liikennejärjestelmien kehittämistä ja 

käyttöönottoa. Unionin rahoitustuen 

vaikutuksen ja lisäarvon maksimoimiseksi 

olisi aiheellista edistää yksinkertaistettua 

investointiprosessia, joka mahdollistaa 

hankejatkumon näkyvyyden ja maksimoi 

asiaankuuluvien unionin ohjelmien väliset 

synergiat liikenne-, energia- ja 

digitaalialalla. Turvallisuusuhkien takia 

unionin tukea saavissa 

investointihankkeissa olisi otettava 

huomioon periaatteet, joilla kansalaisia 

suojellaan julkisissa tiloissa. Näin 

voitaisiin täydentää muiden unionin 

rahastojen, kuten Euroopan 

aluekehitysrahaston, toimia, joilla tuetaan 

julkisiin tiloihin, liikenteeseen, energiaan 

ja muihin kriittisiin infrastruktuureihin 

tehtävien investointien 

turvallisuusnäkökohtia. 
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Tarkistus  10 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (13 a) Liikenneinfrastruktuuria ja 

liikkuvuutta koskevilla hankkeilla on 

usein vaikeuksia saada rahoitusta 

alhaisemman tuoton, investointien 

pitkäaikaisuuden ja suuremman riskin ja 

epävarmuuden takia. Jotta voidaan 

saavuttaa alakohtainen tasapaino 

InvestEU:n avulla rahoitettavissa 

hankkeissa ja ratkaista ongelma, joka 

koskee liikenneinfrastruktuurin 

epätyydyttävää investointitilannetta 

unionissa, InvestEU-neuvontakeskuksen 

olisi komission avulla hyväksyttävä 

erityisiä toimia, joiden avulla InvestEU:n 

tuki yhdistetään unionin tai 

jäsenvaltioiden talousarvioista saataviin 

määrärahoihin tai muuhun julkiseen 

rahoitukseen yksinkertaisella ja 

vähemmän byrokraattisella tavalla. 

 

Tarkistus  11 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 13 b kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (13 b) Tienkäyttäjien turvallisuus on 

suuri haaste liikennealalla, ja toteutetut 

toimenpiteet ja tehdyt investoinnit 

auttavat vain rajallisesti vähentämään 

tieliikenteessä kuolleiden tai vakavasti 

loukkaantuneiden lukumäärää. 

InvestEU-ohjelmalla olisi autettava 

tehostamaan pyrkimyksiä suunnitella ja 

soveltaa teknologioita, jotka auttavat 

parantamaan kulkuvälineiden ja 

tieinfrastruktuurin turvallisuutta; 

 

Tarkistus  12 
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Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 13 c kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (13 c) Todellinen multimodaalisuus on 

mahdollisuus luoda tehokas ja 

ympäristöystävällinen liikenneverkko, 

joka käyttää kaikkien liikennevälineiden 

maksimaalisen potentiaalin ja luo 

synergioita niiden välille. InvestEU-

ohjelmasta voisi tulla tärkeä väline 

tukemaan investointia multimodaalisiin 

liikennekeskuksiin, jotka ovat merkittävä 

riski yksityisille sijoittajille huolimatta 

niiden merkittävästä taloudellisesta 

potentiaalista ja liiketaloudellisista 

perusteista; 

 

Tarkistus  13 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 13 d kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (13 d) Verkotetun ja automatisoidun 

liikkumisen odotetaan muuttavan 

liikennejärjestelmiä koko maailmassa, ja 

EU:n olisi saavutettava 

maailmanlaajuinen johtoasema 

turvallisten automatisoidun liikkumisen 

järjestelmien käyttöönotossa, millä 

lisätään liikenteen turvallisuutta ja 

kestävyyttä. InvestEU-ohjelmalla olisi 

osaltaan vahvistettava EU:n kilpailukykyä 

tällä alalla tukemalla investointeja, joilla 

kehitetään ja otetaan käyttöön 

automatisoituja liikkuvuusratkaisuja 

ajoneuvoille ja infrastruktuureille sekä 

niihin liittyvään digitaaliteknologiaan. 

Perustelu 

Verkotettua ja automatisoitua liikkumista kehitetään voimakkaasti koko maailmassa. EU:n on 

oltava edelläkävijä tällä alalla teollisuutensa kilpailukyvyn varmistamiseksi, kuten komission 

tiedonannossa ”Matkalla automatisoituun liikkuvuuteen: EU:n strategia tulevaisuuden 

liikkuvuudelle” on esitetty. InvestEU-ohjelmalla olisi sen vuoksi tuettava innovointia ja 
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automatisoitujen liikkuvuusratkaisujen ja niiden taustalla olevien digitaaliteknologioiden 

käyttöönottoa infrastruktuurin, ajoneuvojen, tieto- ja viestintätekniikan, robotiikan ja 

tekoälyn aloilla. 

 

Tarkistus  14 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 14 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (14 a) Matkailu on tärkeä ala unionin 

taloudessa, ja InvestEU-ohjelmalla olisi 

vahvistettava alan pitkän aikavälin 

kilpailukykyä tukemalla toimia, joiden 

tavoitteena on siirtyminen kohti kestävää, 

innovatiivista ja digitaalista matkailua. 

 

Tarkistus  15 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 15 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (15 a) Koska digitalisaatio koskee myös 

matkailualaa, InvestEU-rahaston olisi 

tuettava alaa kohdennetuin toimin. 

 

Tarkistus  16 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 16 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(16) Pk-yrityksillä on keskeinen asema 

unionissa. Niiden on kuitenkin vaikeaa 

saada rahoitusta suureksi koetun riskin ja 

riittävien vakuuksien puuttumisen vuoksi. 

Lisää haasteita aiheuttaa myös se, että pk-

yritysten on pysyttävä kilpailukykyisinä ja 

oltava mukana digitalisaatiossa, 

kansainvälistymisessä, 

innovointitoiminnassa ja työvoiman 

osaamisen kehittämisessä. Verrattuna 

(16) Pk-yrityksillä on keskeinen asema 

unionissa. Niiden on kuitenkin vaikeaa 

saada rahoitusta suureksi koetun riskin, 

riittävien vakuuksien ja pääoman 

puuttumisen vuoksi. Lisää haasteita 

aiheuttaa myös se, että pk-yritysten on 

pysyttävä kilpailukykyisinä ja oltava 

mukana digitalisaatiossa, 

kansainvälistymisessä, 

innovointitoiminnassa ja työvoiman 
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suurempiin yrityksiin niillä on lisäksi 

käytössään rajallisemmat rahoituslähteet: 

ne eivät tavallisesti laske liikkeeseen 

joukkovelkakirjoja, ja niillä on vain 

rajoitettu mahdollisuus hyödyntää 

arvopaperipörssiä tai suuria 

institutionaalisia sijoittajia. Rahoituksen 

saanti on vielä haasteellisempaa niille pk-

yrityksille, joiden toiminta keskittyy 

aineettomiin hyödykkeisiin. Pk-yritykset 

ovat unionissa vahvasti riippuvaisia 

pankeista ja velkarahoituksesta, jota 

saadaan sekkiluottojen, pankkilainojen tai 

leasing-järjestelyjen kautta. Edellä 

mainittuja haasteita kohtaavien pk-

yritysten tukeminen ja monipuolisempien 

rahoituslähteiden tarjoaminen on tarpeen, 

jotta voidaan lisätä pk-yritysten 

mahdollisuuksia saada rahoitusta 

perustamis-, kasvu- ja kehitysvaiheessa, 

parantaa niiden kykyä selvitä talouden 

taantumasta ja lisätä talouden ja 

rahoitusjärjestelmän häiriönsietokykyä 

talouden taantuman tai häiriöiden 

tapauksessa. Näin myös täydennetään 

pääomamarkkinaunionin yhteydessä jo 

toteutettuja aloitteita. InvestEU-rahaston 

olisi mahdollistettava keskittyminen 

kohdennetumpiin rahoitustuotteisiin. 

osaamisen kehittämisessä. Verrattuna 

suurempiin yrityksiin niillä on lisäksi 

käytössään rajallisemmat rahoituslähteet: 

ne eivät tavallisesti laske liikkeeseen 

joukkovelkakirjoja, ja niillä on vain 

rajoitettu mahdollisuus hyödyntää 

arvopaperipörssiä tai suuria 

institutionaalisia sijoittajia. Rahoituksen 

saanti on vielä haasteellisempaa niille pk-

yrityksille, joiden toiminta keskittyy 

aineettomiin hyödykkeisiin. Pk-yritykset 

ovat unionissa vahvasti riippuvaisia 

pankeista ja velkarahoituksesta, jota 

saadaan sekkiluottojen, pankkilainojen tai 

leasing-järjestelyjen kautta. Edellä 

mainittuja haasteita kohtaavien pk-

yritysten tukeminen ja monipuolisempien 

rahoituslähteiden tarjoaminen on tarpeen, 

jotta voidaan lisätä pk-yritysten 

mahdollisuuksia saada rahoitusta 

perustamis-, kasvu- ja kehitysvaiheessa, 

parantaa niiden kykyä selvitä talouden 

taantumasta ja lisätä talouden ja 

rahoitusjärjestelmän häiriönsietokykyä 

talouden taantuman tai häiriöiden 

tapauksessa. Näin myös täydennetään 

pääomamarkkinaunionin yhteydessä jo 

toteutettuja aloitteita. InvestEU-rahaston 

olisi mahdollistettava keskittyminen 

kohdennetumpiin rahoitustuotteisiin. 

Tarkistus  17 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 17 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(17) Kuten pohdinta-asiakirjassa 

Euroopan sosiaalisesta ulottuvuudesta16 ja 

tiedonannossa Euroopan sosiaalisten 

oikeuksien pilarista17 todetaan, 

osallistavamman ja oikeudenmukaisemman 

unionin kehittäminen on unionin keskeinen 

tavoite, jotta voidaan torjua eriarvoisuutta 

ja tukea sosiaalista osallisuutta edistävää 

politiikkaa Euroopassa. Eriarvoiset 

mahdollisuudet vaikuttavat erityisesti 

koulutuksen ja terveydenhuoltopalvelujen 

(17) Kuten pohdinta-asiakirjassa 

Euroopan sosiaalisesta ulottuvuudesta16 ja 

tiedonannossa Euroopan sosiaalisten 

oikeuksien pilarista17 todetaan, 

osallistavamman ja oikeudenmukaisemman 

unionin kehittäminen on unionin keskeinen 

tavoite, jotta voidaan torjua eriarvoisuutta 

ja tukea sosiaalista osallisuutta edistävää 

politiikkaa Euroopassa. Eriarvoiset 

mahdollisuudet vaikuttavat erityisesti 

koulutuksen ja terveydenhuoltopalvelujen 
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saatavuuteen. Investoinneilla talouteen, 

joka perustuu sosiaaliseen, inhimilliseen ja 

osaamispääomaan, sekä haavoittuvassa 

asemassa olevien väestöryhmien 

integroimiseen yhteiskuntaan voidaan 

edistää taloudellisia mahdollisuuksia, 

erityisesti jos investointeja koordinoidaan 

unionin tasolla. InvestEU-rahastoa olisi 

käytettävä tukemaan investointeja 

koulutukseen ja erityisesti 

ammattitaidottoman työvoiman ja 

pitkäaikaistyöttömien työllisyyden 

parantamiseen, sekä kohentamaan 

tilannetta sukupolvien välisen 

solidaarisuuden, terveydenhuoltoalan, 

kodittomuuden, digitaalisen osallisuuden, 

yhteisöjen kehittämisen, nuorten 

yhteiskunnallisen roolin ja aseman sekä 

haavoittuvassa asemassa olevien 

henkilöiden, kuten kolmansien maiden 

kansalaisten, osalta. InvestEU-ohjelmalla 

olisi myös tuettava eurooppalaista 

kulttuuria ja luovuutta. Jotta voidaan 

sopeutua niihin perinpohjaisiin muutoksiin, 

joita unionin yhteiskunnissa ja 

työmarkkinoilla on tulevan 

vuosikymmenen aikana odotettavissa, on 

tarpeen investoida inhimilliseen 

pääomaan, mikrorahoitukseen, 

yhteiskunnallisten yritysten rahoitukseen ja 

uusiin yhteisötalouden 

liiketoimintamalleihin, mukaan lukien 

yhteiskunnallisesti vaikuttavat investoinnit 

ja sosiaalisiin tuotoksiin tähtäävät 

sopimukset. InvestEU-ohjelman olisi 

vahvistettava uutta sosiaalisen 

markkinatalouden toimintaympäristöä, 

lisätä rahoituksen tarjontaa ja saatavuutta 

mikroyrityksille ja yhteiskunnallisille 

yrityksille, jotta voidaan vastata 

rahoituksen kysyntään siellä, missä sitä 

eniten tarvitaan. Sosiaaliseen 

infrastruktuuriin Euroopassa tehtäviä 

investointeja käsittelevän korkean tason 

asiantuntijaryhmän kertomuksessa18 

todettiin, että sosiaaliseen infrastruktuuriin 

ja palveluihin, mukaan luettuna koulutus, 

terveydenhuolto ja asuminen, liittyy 

investointivajeita, jotka edellyttävät tuen 

saatavuuteen. Investoinneilla talouteen, 

joka perustuu sosiaaliseen, inhimilliseen ja 

osaamispääomaan, sekä haavoittuvassa 

asemassa olevien väestöryhmien 

integroimiseen yhteiskuntaan voidaan 

edistää taloudellisia mahdollisuuksia, 

erityisesti jos investointeja koordinoidaan 

unionin tasolla ja ne kohdennetaan aloille, 

joilla on työvoimapulaan, uusiin 

teknologioihin mukautumiseen ja naisten 

työllistymismahdollisuuksiin liittyviä 

haasteita, kuten liikenteeseen. InvestEU-

rahastoa olisi käytettävä tukemaan 

investointeja koulutukseen ja erityisesti 

ammattitaidottoman työvoiman ja 

pitkäaikaistyöttömien työllisyyden 

parantamiseen, sekä kohentamaan 

tilannetta sukupolvien välisen 

solidaarisuuden, terveydenhuoltoalan, 

kodittomuuden, digitaalisen osallisuuden, 

yhteisöjen kehittämisen, nuorten 

yhteiskunnallisen roolin ja aseman sekä 

haavoittuvassa asemassa olevien 

henkilöiden, kuten kolmansien maiden 

kansalaisten, osalta. InvestEU-ohjelmalla 

olisi myös tuettava eurooppalaista 

kulttuuria, matkailua ja luovuutta. Jotta 

voidaan sopeutua niihin perinpohjaisiin 

muutoksiin, joita unionin yhteiskunnissa ja 

työmarkkinoilla on tulevan 

vuosikymmenen aikana odotettavissa, on 

tarpeen investoida henkilöstöresursseihin, 

mikrorahoitukseen, yhteiskunnallisten 

yritysten rahoitukseen ja uusiin 

yhteisötalouden liiketoimintamalleihin, 

mukaan lukien yhteiskunnallisesti 

vaikuttavat investoinnit ja sosiaalisiin 

tuotoksiin tähtäävät sopimukset. InvestEU-

ohjelman olisi vahvistettava uutta 

sosiaalisen markkinatalouden 

toimintaympäristöä, lisätä rahoituksen 

tarjontaa ja saatavuutta mikroyrityksille ja 

yhteiskunnallisille yrityksille, jotta voidaan 

vastata rahoituksen kysyntään siellä, missä 

sitä eniten tarvitaan. Sosiaaliseen 

infrastruktuuriin Euroopassa tehtäviä 

investointeja käsittelevän korkean tason 

asiantuntijaryhmän kertomuksessa18 

todettiin, että sosiaaliseen infrastruktuuriin 
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myöntämistä myös unionin tasolla. Tämän 

vuoksi julkisen, kaupallisen ja 

hyväntekeväisyyspääoman sekä säätiöiden 

myöntämän tuen kollektiivinen voima olisi 

valjastettava tukemaan sosiaalisen talouden 

arvoketjun kehittämistä ja unionin 

häiriönsietokyvyn parantamista. 

ja palveluihin, mukaan luettuna koulutus, 

terveydenhuolto ja asuminen, liittyy 

investointivajeita, jotka edellyttävät tuen 

myöntämistä myös unionin tasolla. Tämän 

vuoksi julkisen, kaupallisen ja 

hyväntekeväisyyspääoman sekä säätiöiden 

myöntämän tuen kollektiivinen voima olisi 

valjastettava tukemaan sosiaalisen talouden 

arvoketjun kehittämistä ja unionin 

häiriönsietokyvyn parantamista. 

__________________ __________________ 

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

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

18 European Economy Discussion Paper 

074, julkaistu tammikuussa 2018. 

18 European Economy Discussion Paper 

074, julkaistu tammikuussa 2018. 

 

Tarkistus  18 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 19 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(19) Kunkin politiikkaikkunan olisi 

koostuttava kahdesta osiosta, eli EU-

osiosta ja jäsenvaltio-osiosta. EU-osiolla 

olisi puututtava EU:n laajuisiin 

markkinoiden toimintapuutteisiin tai 

optimaalista heikompiin 

investointitilanteisiin oikeasuhteisella 

tavalla; tuetuilla toimilla olisi saatava 

aikaan selvä Euroopan tason lisäarvo. 

Jäsenvaltio-osion olisi annettava 

jäsenvaltioille mahdollisuus osoittaa osa 

yhteistyössä hallinnoitujen rahastojen 

varoista EU:n takuun rahoittamiseen, jotta 

EU:n takuuta voidaan käyttää yhteistyössä 

hallinnoidun rahaston tavoitteiden 

saavuttamiseksi rahoitus- ja 

investointitoimiin, joilla puututaan 

tiettyihin markkinoiden toimintapuutteisiin 

tai optimaalista heikompiin 

investointitilanteisiin niiden omalla 

alueella, mukaan lukien haavoittuvat ja 

syrjäiset alueet, kuten unionin syrjäisimmät 

alueet. InvestEU-rahastosta joko EU- tai 

(19) Kunkin politiikkaikkunan olisi 

koostuttava kahdesta osiosta, eli EU-

osiosta ja jäsenvaltio-osiosta. EU-osiolla 

olisi puututtava EU:n laajuisiin 

markkinoiden toimintapuutteisiin, 

erityisesti rajatylittävien hankkeiden 

yhteydessä, tai optimaalista heikompiin 

investointitilanteisiin oikeasuhteisella 

tavalla; tuetuilla toimilla olisi saatava 

aikaan selvä Euroopan tason lisäarvo. 

Jäsenvaltio-osion olisi annettava 

jäsenvaltioille mahdollisuus osoittaa osa 

yhteistyössä hallinnoitujen rahastojen 

varoista EU:n takuun rahoittamiseen, jotta 

EU:n takuuta voidaan käyttää yhteistyössä 

hallinnoidun rahaston tavoitteiden 

saavuttamiseksi rahoitus- ja 

investointitoimiin, joilla puututaan 

tiettyihin markkinoiden toimintapuutteisiin 

tai optimaalista heikompiin 

investointitilanteisiin niiden omalla 

alueella, mukaan lukien haavoittuvat ja 

syrjäiset alueet, kuten unionin syrjäisimmät 
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jäsenvaltio-osion kautta myönnetty tuki ei 

saisi olla päällekkäistä yksityisen 

rahoituksen kanssa tai syrjäyttää sitä taikka 

vääristää kilpailua sisämarkkinoilla. 

alueet. InvestEU-rahastosta joko EU- tai 

jäsenvaltio-osion kautta myönnetty tuki ei 

saisi olla päällekkäistä yksityisen 

rahoituksen kanssa tai syrjäyttää sitä taikka 

vääristää kilpailua sisämarkkinoilla. 

 

Tarkistus  19 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 24 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(24) InvestEU-rahaston perustana oleva 

EU:n takuu olisi toteutettava siten, että 

komissio toimii välillisesti 

toteutuskumppaneiden avulla, jotka 

tavoittavat rahoituksen lopulliset saajat. 

Komission olisi tehtävä kunkin 

toteutuskumppanin kanssa takuusopimus 

takuukapasiteetin myöntämisestä 

InvestEU-rahastosta, jotta voidaan tukea 

InvestEU-rahaston tavoitteiden ja 

tukikelpoisuusperusteiden mukaisia 

rahoitus- ja investointitoimia. InvestEU-

rahastolle olisi luotava erityinen 

hallintorakenne, jolla varmistetaan EU:n 

takuun asianmukainen käyttö. 

(24) InvestEU-rahaston perustana oleva 

EU:n takuu olisi toteutettava siten, että 

komissio toimii välillisesti 

toteutuskumppaneiden avulla, jotka 

tavoittavat rahoituksen lopulliset saajat. 

Komission olisi tehtävä kunkin 

toteutuskumppanin kanssa takuusopimus 

takuukapasiteetin myöntämisestä 

InvestEU-rahastosta, jotta voidaan tukea 

InvestEU-rahaston tavoitteiden ja 

tukikelpoisuusperusteiden mukaisia 

rahoitus- ja investointitoimia. InvestEU-

rahastolle olisi luotava erityinen 

hallintorakenne, jolla varmistetaan EU:n 

takuun asianmukainen käyttö 

aiheuttamatta kuitenkaan liiallista 

byrokratiaa. 

 

Tarkistus  20 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 30 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(30) Jotta voidaan varmistaa, että 

InvestEU-rahaston EU-osioon kuuluva tuki 

keskitetään markkinoiden 

toimintapuutteisiin ja optimaalista 

heikompiin investointitilanteisiin unionin 

tasolla ja samalla saavutetaan tavoitteena 

oleva paras mahdollinen maantieteellinen 

kattavuus, EU:n takuu olisi myönnettävä 

toteutuskumppanille, joka voi yksin tai 

(30) Jotta voidaan varmistaa, että 

InvestEU-rahaston EU-osioon kuuluva tuki 

keskitetään markkinoiden 

toimintapuutteisiin ja optimaalista 

heikompiin investointitilanteisiin unionin 

tasolla ja samalla saavutetaan tavoitteena 

oleva paras mahdollinen maantieteellinen 

kattavuus, EU:n takuu olisi myönnettävä 

toteutuskumppanille, joka voi yksin tai 
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yhdessä muiden kumppanien kanssa kattaa 

vähintään kolme jäsenvaltiota. On 

kuitenkin odotettavissa, että noin 

75 prosenttia EU-osioon kuuluvasta EU:n 

takuusta myönnettäisiin yhdelle tai 

useammalle toteutuskumppanille, joka voi 

tarjota InvestEU-rahastoon kuuluvia 

rahoitustuotteita kaikissa jäsenvaltioissa. 

yhdessä muiden kumppanien kanssa kattaa 

vähintään kaksi jäsenvaltiota. On kuitenkin 

odotettavissa, että noin 75 prosenttia EU-

osioon kuuluvasta EU:n takuusta 

myönnettäisiin yhdelle tai useammalle 

toteutuskumppanille, joka voi tarjota 

InvestEU-rahastoon kuuluvia 

rahoitustuotteita kaikissa jäsenvaltioissa. 

 

Tarkistus  21 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 33 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(33) InvestEU-rahaston olisi tarvittaessa 

sallittava unionin talousarviosta tai EU:n 

päästökauppajärjestelmän 

innovointirahastosta rahoitettujen 

avustusten tai rahoitusvälineiden taikka 

molempien joustava ja tehokas 

yhdistäminen tilanteissa, joissa tämä on 

tarpeen, jotta voidaan parhaiten tukea 

markkinoiden toimintapuutteiden tai 

optimaalista heikompien 

investointitilanteiden ratkaisemiseen 

tähtääviä investointeja. 

(33) InvestEU-rahaston olisi tarvittaessa 

sallittava unionin talousarviosta tai mistä 

tahansa tilapäisestä rahastosta, kuten 

EU:n päästökauppajärjestelmän 

innovointirahastosta rahoitettujen 

avustusten tai rahoitusvälineiden taikka 

molempien joustava ja tehokas 

yhdistäminen tilanteissa, joissa tämä on 

tarpeen, jotta voidaan parhaiten tukea 

markkinoiden toimintapuutteiden tai 

optimaalista heikompien 

investointitilanteiden ratkaisemiseen 

tähtääviä investointeja. 

 

Tarkistus  22 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 35 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(35) InvestEU-neuvontakeskuksen olisi 

tuettava vahvan investointihankejatkumon 

kehittämistä jokaiselle politiikka-ikkunalle. 

Lisäksi InvestEU-ohjelmassa tulisi olla 

monialainen osio, jotta keskitetysti 

hallinnoitujen unionin ohjelmien käyttöön 

voidaan osoittaa keskitetty asiointipiste ja 

monialainen hankekehitystuki. 

(35) InvestEU-neuvontakeskuksen olisi 

tuettava vahvan investointihankejatkumon 

kehittämistä jokaiselle politiikka-ikkunalle 

huolehtimalla maantieteellisen 

monipuolistamisen tehokkaasta 

toteuttamisesta unionin taloudelliseen, 

sosiaaliseen ja alueelliseen 

yhteenkuuluvuuteen liittyvän tavoitteen 

edistämiseksi ja alueellisten erojen 

vähentämiseksi. Neuvontakeskuksen olisi 
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kiinnitettävä erityistä huomiota pieniin, 

rajatylittäviin ja EU:lle lisäarvoa tuoviin 

hankkeisiin. Lisäksi InvestEU-ohjelmassa 

tulisi olla monialainen osio, jotta 

keskitetysti hallinnoitujen unionin 

ohjelmien käyttöön voidaan osoittaa 

keskitetty asiointipiste ja monialainen 

hankekehitystuki. 

 

Tarkistus  23 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 36 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(36) Jotta voidaan taata 

neuvontapalvelujen ulottaminen laajalle 

maantieteelliselle alueelle koko unionissa 

ja levittää tuloksellisesti tietoa InvestEU-

rahastosta paikallistasolla, olisi 

varmistettava InvestEU-

neuvontakeskuksen paikallinen edustus 

siellä, missä sitä tarvitaan, nykyiset 

tukijärjestelyt huomioon ottaen; näin 

voidaan antaa konkreettista, ennakoivaa ja 

räätälöityä tukea paikan päällä. 

(36) Jotta voidaan taata 

neuvontapalvelujen ulottaminen 

tasapuolisesti laajalle maantieteelliselle 

alueelle koko unionissa ja levittää 

tuloksellisesti tietoa InvestEU-rahastosta 

paikallistasolla, olisi varmistettava 

InvestEU-neuvontakeskuksen paikallinen 

edustus jokaisessa jäsenvaltiossa, 

erityisesti alueilla, jotka suoriutuvat 

huonoimmin hankintasopimusten 

saamisessa, nykyiset tukijärjestelyt 

huomioon ottaen; näin voidaan antaa 

konkreettista, ennakoivaa ja räätälöityä 

tukea paikan päällä. 

 

Tarkistus  24 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 37 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(37) InvestEU-rahaston yhteydessä 

tarvitaan myös valmiuksien 

kehittämistukea laadukkaiden hankkeiden 

alullepanon edellyttämien organisatoristen 

valmiuksien ja markkinatakaustoiminnan 

kehittämistä varten. Tavoitteena on lisäksi 

luoda edellytykset mahdollisten 

tukikelpoisten rahoituksen saajien määrän 

lisäämiseen uusilla markkinasegmenteillä, 

(37) InvestEU-rahaston yhteydessä 

tarvitaan myös valmiuksien 

kehittämistukea laadukkaiden hankkeiden 

alullepanon edellyttämien organisatoristen 

valmiuksien ja markkinatakaustoiminnan 

kehittämistä varten erityisesti vähemmän 

kehittyneissä maissa. Tavoitteena on 

lisäksi luoda edellytykset mahdollisten 

tukikelpoisten rahoituksen saajien määrän 
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erityisesti jos yksittäisten hankkeiden pieni 

koko kasvattaa huomattavasti 

transaktiokustannuksia hanketasolla, kuten 

sosiaalisen rahoituksen ekosysteemeissä. 

Tämän vuoksi valmiuksien kehittämistuen 

pitäisikin olla täydentävää lisätukea 

toimille, jotka toteutetaan unionin muiden, 

tietyn politiikan alan kattavien ohjelmien 

puitteissa. 

lisäämiseen uusilla markkinasegmenteillä, 

erityisesti jos yksittäisten hankkeiden pieni 

koko kasvattaa huomattavasti 

transaktiokustannuksia hanketasolla, kuten 

sosiaalisen rahoituksen ekosysteemeissä. 

Tämän vuoksi valmiuksien kehittämistuen 

pitäisikin olla täydentävää lisätukea 

toimille, jotka toteutetaan unionin muiden, 

tietyn politiikan alan kattavien ohjelmien 

puitteissa. 

 

Tarkistus  25 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 47 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(47) InvestEU-ohjelmalla olisi 

puututtava EU:n laajuisiin markkinoiden 

toimintapuutteisiin ja optimaalista 

heikompiin investointitilanteisiin sekä 

mahdollistettava uusiin tai monimutkaisiin 

markkinoiden toimintapuutteisiin 

kohdistettujen innovatiivisten 

rahoitustuotteiden ja niiden 

levitysjärjestelmien unioninlaajuinen 

markkinatestaus. Näistä syistä unionin 

tason toimet ovat perusteltuja, 

(47) InvestEU-ohjelmalla olisi 

puututtava EU:n laajuisiin markkinoiden 

ongelmiin ja toimintapuutteisiin ja 

optimaalista heikompiin 

investointitilanteisiin sekä mahdollistettava 

uusiin tai monimutkaisiin markkinoiden 

toimintapuutteisiin kohdistettujen 

innovatiivisten rahoitustuotteiden ja niiden 

levitysjärjestelmien unioninlaajuinen 

markkinatestaus. Näistä syistä unionin 

tason toimet ovat perusteltuja, 

 

Tarkistus  26 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Tällä asetuksella perustetaan InvestEU-

rahasto, josta unionin sisäisten 

politiikkojen tukemiseksi myönnetään 

EU:n takuu toteutuskumppaneiden 

toteuttamiin rahoitus- ja investointitoimiin. 

Tällä asetuksella perustetaan InvestEU-

rahasto, josta unionin sisäisten 

politiikkojen tukemiseksi myönnetään 

EU:n takuu toteutuskumppaneiden 

toteuttamiin rahoitus- ja investointitoimiin 

ja jossa määritetään tämän asetuksen 

soveltamisalaan kuuluvat suhteet eri 

kumppanien kanssa. 
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Tarkistus  27 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) unionin talouden kestävyyttä ja 

kasvua; 

b) unionin talouden kestävyyttä ja 

kasvua, myös ilmastotavoitteita; 

 

Tarkistus  28 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – d alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

d) unionin pääomamarkkinoiden 

yhdentymistä ja sisämarkkinoiden 

vahvistumista, mukaan lukien ratkaisut, 

joilla puututaan unionin 

pääomamarkkinoiden hajanaisuuteen, 

monipuolistetaan unionin yritysten 

rahoituslähteitä ja edistetään kestävää 

rahoitusta. 

d) unionin pääomamarkkinoiden 

yhdentymistä ja sisämarkkinoiden 

vahvistumista, mukaan lukien ratkaisut, 

joilla puututaan unionin 

pääomamarkkinoiden hajanaisuuteen, 

monipuolistetaan unionin yritysten, 

erityisesti pk- ja start up -yritysten 
rahoituslähteitä ja edistetään kestävää 

rahoitusta. 

 

Tarkistus  29 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 d a) myötävaikuttamista 

ilmastotavoitteiden saavuttamiseen sekä 

pitkän aikavälin ympäristöhyötyjen ja 

yhteiskunnallisten hyötyjen 

aikaansaamista; 

 

Tarkistus  30 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 2 kohta – d alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

d) yhteiskunnallisten yritysten 

mikrorahoituksen ja muun rahoituksen 

saannin ja saatavuuden parantaminen 

sekä sosiaalisiin investointeihin ja 

osaamiseen kohdistuvien rahoitus- ja 

investointitoimien tukeminen 7 artiklan 1 

kohdan d alakohdassa tarkoitetuilla aloilla. 

d) yhteiskunnallisten yritysten 

mikrorahoituksen ja muun rahoituksen 

saannin helpottaminen sekä sosiaalisiin 

investointeihin ja osaamiseen liittyvien 

rahoitus- ja investointitoimien tukeminen 7 

artiklan 1 kohdan d alakohdassa 

tarkoitetuilla aloilla. 

 

Tarkistus  31 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 d a) hyvinvoinnin lisääminen 

unionissa vähentämällä köyhyyttä ja 

edistämällä oikeudenmukaisempaa 

tulonjakoa; 

Tarkistus  32 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 2 kohta – d b alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 d b) kasvua, investointeja ja työllisyyttä 

edistävien, aineelliseen ja aineettomaan 

omaisuuteen tehtävien investointien 

tukeminen; 

 

Tarkistus  33 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäljempänä 8 artiklan 1 kohdan a 

alakohdassa tarkoitettua EU-osiota koskeva 

EU:n takuu on 38 000 000 000 euroa 

(käypinä hintoina). Sen rahoitusaste on 

40 prosenttia. 

Jäljempänä 8 artiklan 1 kohdan a 

alakohdassa tarkoitettua EU-osiota koskeva 

EU:n takuu on 38 000 000 000 euroa 

(käypinä hintoina). Sen rahoitusaste on 

40 prosenttia eli 15 200 000 000 euroa 
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(13 065 000 000 euroa käypinä hintoina). 

Tarkistus  34 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäljempänä 8 artiklan 1 kohdan b 

alakohdassa tarkoitettua jäsenvaltio-osiota 

varten EU:n takuuta voidaan korottaa 

jäsenvaltioiden [yhteisiä säännöksiä 

koskevan] asetuksen [numero]28 [10 

artiklan 1 kohdan] ja [YMP-suunnitelma-

]asetuksen [numero]29 [75 artiklan 1 

kohdan] nojalla osoittamalla määrällä. 

Jäljempänä 8 artiklan 1 kohdan b 

alakohdassa tarkoitettua jäsenvaltio-osiota 

varten EU:n takuuta voidaan korottaa 

jäsenvaltioiden kansallisten tai 

alueellisten viranomaisten [yhteisiä 

säännöksiä koskevan] asetuksen1 a 

[numero]28 [10 artiklan 1 kohdan] ja 

[YMP-suunnitelma-]asetuksen1 b 

[numero]29 [75 artiklan 1 kohdan] nojalla 

osoittamalla määrällä. 

__________________ __________________ 

 1 a Täydennetään myöhemmin. 

 1 b Täydennetään myöhemmin. 

28   

29   

Tarkistus  35 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Edellä 1 kohdan ensimmäisessä 

alakohdassa mainitun määrän ohjeellinen 

jakautuminen esitetään tämän asetuksen 

liitteessä I. Komissio voi tarvittaessa 

muuttaa liitteessä I mainittuja määriä 

enimmillään 15 prosenttia kunkin 

tavoitteen osalta. Se ilmoittaa muutoksista 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle. 

2. Edellä 1 kohdan ensimmäisessä 

alakohdassa mainitun määrän ohjeellinen 

jakautuminen esitetään tämän asetuksen 

liitteessä I. Komissio voi tarvittaessa 

muuttaa liitteessä I mainittuja määriä 

enimmillään 15 prosenttia kunkin 

tavoitteen osalta. Se ilmoittaa muutoksista 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle. 

Tarkistus  36 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 2 a kohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Mikäli tarvitaan uusia 

määrärahoja, ne nostettaisiin unionin 

vuotuisen talousarvion marginaaleista tai 

joustavuusvälineestä mutta ei missään 

tapauksessa ennakkoon myönnetyistä 

budjettikohdista tai varoista. 

Tarkistus  37 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Edellä 3 kohdassa tarkoitettua 

määrää voidaan käyttää myös InvestEU-

ohjelman toteuttamista koskevaan 

tekniseen ja hallinnolliseen apuun, kuten 

valmistelu-, seuranta-, valvonta-, tarkastus- 

ja arviointitoimintaan, mukaan lukien 

tietotekniikkajärjestelmät. 

4. Edellä 3 kohdassa tarkoitettua 

määrää voidaan käyttää myös InvestEU-

ohjelman toteuttamista koskevaan 

tekniseen ja hallinnolliseen apuun, kuten 

tiedotus-, koulutus-, valmistelu-, seuranta-, 

valvonta-, tarkastus- ja arviointitoimintaan, 

mukaan lukien tietotekniikkajärjestelmät. 

 

Tarkistus  38 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

b) unioniin liittymässä olevat maat, 

ehdokasmaat ja mahdolliset ehdokkaat 

niitä koskevissa puitesopimuksissa ja 

assosiaationeuvoston päätöksissä tai 

vastaavissa sopimuksissa vahvistettujen, 

kyseisten maiden osallistumista unionin 

ohjelmiin koskevien yleisten periaatteiden 

ja ehtojen mukaisesti sekä unionin ja 

kyseisten maiden välisissä sopimuksissa 

vahvistettuja erityisiä edellytyksiä 

noudattaen; 

b) unioniin liittymässä olevat maat ja 

ehdokasmaat niitä koskevissa 

puitesopimuksissa ja assosiaationeuvoston 

päätöksissä tai vastaavissa sopimuksissa 

vahvistettujen, kyseisten maiden 

osallistumista unionin ohjelmiin koskevien 

yleisten periaatteiden ja ehtojen mukaisesti 

sekä unionin ja kyseisten maiden välisissä 

sopimuksissa vahvistettuja erityisiä 

edellytyksiä noudattaen; 

Tarkistus  39 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 1 kohta – johdantokappale 
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Komission teksti Tarkistus 

1. InvestEU-rahasto toimii seuraavien 

neljän politiikkaikkunan kautta, jotta näillä 

aloilla voidaan puuttua markkinoiden 

toimintapuutteisiin tai optimaalista 

heikompiin investointitilanteisiin: 

1. InvestEU-rahasto toimii seuraavien 

neljän politiikkaikkunan kautta, jotta näillä 

aloilla voidaan puuttua markkinoiden 

ongelmiin tai toimintapuutteisiin tai 

optimaalista heikompiin 

investointitilanteisiin, myös syrjäisimmillä 

alueilla. 

Tarkistus  40 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) kestävän infrastruktuurin 

politiikkaikkuna: käsittää kestävät 

investoinnit seuraavilla osa-alueilla: 

liikenne, energia, digitaaliset yhteydet, 

raaka-aineiden tarjonta ja käsittely, 

avaruus, valtameret ja vesi, jätteet, luonto 

ja muu ympäristöinfrastruktuuri, laitteet, 

liikkuva omaisuus ja sellaisten 

innovatiivisten teknologioiden 

käyttöönotto, jotka edistävät ympäristöön 

tai yhteiskunnalliseen kestävyyteen 

liittyviä unionin tavoitteita tai niitä 

molempia tai täyttävät ympäristöä tai 

yhteiskunnallista kestävyyttä koskevat 

unionin normit; 

a) kestävän infrastruktuurin 

politiikkaikkuna: käsittää kestävät 

investoinnit seuraavilla osa-alueilla: 

liikenne, mukaan lukien multimodaalinen 

liikenne, matkailu, energia, jossa 

keskitytään uusiutuviin energialähteisiin 

ja energiatehokkuuteen, digitaaliset 

yhteydet, raaka-aineiden tarjonta ja 

käsittely, avaruus, valtameret ja sisävedet, 

jätteet, luonto ja muu 

ympäristöinfrastruktuuri, laitteet, liikkuva 

omaisuus ja sellaisten innovatiivisten 

teknologioiden käyttöönotto, jotka 

edistävät ympäristöön tai 

yhteiskunnalliseen kestävyyteen liittyviä 

unionin tavoitteita tai niitä molempia tai 

täyttävät ympäristöä tai yhteiskunnallista 

kestävyyttä koskevat unionin normit; 

Tarkistus  41 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 1 kohta – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

d) sosiaalisten investointien ja 

osaamisen politiikkaikkuna: käsittää 

seuraavat: mikrorahoitus, 

yhteiskunnallisten yritysten rahoitus ja 

yhteisötalous; osaaminen, yleissivistävä 

d) sosiaalisten investointien 

politiikkaikkuna: käsittää seuraavat: 

mikrorahoitus, yhteiskunnallisten yritysten 

rahoitus ja yhteisötalous; 

oikeudenmukainen siirtymä työntekijöille, 
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koulutus, ammatillinen koulutus ja niihin 

liittyvät palvelut; sosiaalinen 

infrastruktuuri (mukaan lukien sosiaali- ja 

opiskelija-asunnot); sosiaalinen 

innovointi; terveydenhuolto ja 

pitkäaikaishoito; osallistaminen ja 

saavutettavuus; kulttuuritoiminta, jolla on 

yhteiskunnallinen päämäärä; 
haavoittuvassa asemassa olevien 

henkilöiden integroiminen, mukaan lukien 

kolmansien maiden kansalaiset. 

osaaminen, yleissivistävä koulutus, 

ammatillinen koulutus ja niihin liittyvät 

palvelut; sosiaalinen infrastruktuuri; 

terveydenhuolto ja pitkäaikaishoito 

kiinnittäen erityistä huomiota 

yhteiskunnan köyhiin jäseniin, sekä 

kaikkein haavoittuvimmassa asemassa 

olevien henkilöiden integroiminen, mukaan 

lukien jossakin EU:n jäsenvaltiossa 

laillisesti oleskelevien kolmansien maiden 

kansalaiset. 

Tarkistus  42 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 3 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Edellä 1 kohdan a alakohdassa 

tarkoitettuun kestävän infrastruktuurin 

politiikkaikkunaan kuuluvien rahoitus- ja 

investointitoimien ilmasto-, ympäristö- ja 

sosiaalinen kestävyys on varmistettava, 

jotta ilmastoon, ympäristöön ja sosiaaliseen 

ulottuvuuteen kohdistuvat haitalliset 

vaikutukset voidaan minimoida ja niihin 

kohdistuvat edut maksimoida. Hankkeiden 

toteuttajien, jotka pyytävät rahoitusta, on 

toimitettava tätä varten riittävät tiedot 

komission laatiman ohjeistuksen 

perusteella. Tiettyä ohjeistuksessa 

määriteltyä kokoa pienemmät hankkeet 

vapautetaan kestävyyden varmistamisesta. 

Edellä 1 kohdan a alakohdassa 

tarkoitettuun kestävän infrastruktuurin 

politiikkaikkunaan kuuluvien rahoitus- ja 

investointitoimien ilmasto-, ympäristö- ja 

sosiaalinen kestävyys on varmistettava, 

jotta ilmastoon, ympäristöön ja sosiaaliseen 

ulottuvuuteen kohdistuvat haitalliset 

vaikutukset voidaan minimoida ja niihin 

kohdistuvat edut maksimoida. Hankkeiden 

toteuttajien, jotka pyytävät rahoitusta, on 

toimitettava tätä varten riittävät tiedot 

komission säädösvallan siirron nojalla 

laatiman ohjeistuksen perusteella, jossa 

otetaan huomioon [kestävää sijoittamista 

helpottavasta kehyksestä annetussa 

asetuksessa COM (2018)353] vahvistetut 

kriteerit. Tarvittaessa tiettyä 

ohjeistuksessa määriteltyä kokoa 

pienemmät hankkeet voidaan vapauttaa 

kestävyyden varmistamisesta. 

Tarkistus  43 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) ilmastonmuutokseen sopeutumisen 

osalta varmistaa kyky sietää 

a) ilmastonmuutokseen sopeutumisen 

osalta varmistaa kyky sietää 
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ilmastonmuutoksen mahdollisia haitallisia 

vaikutuksia arvioimalla 

ilmastonmuutokseen liittyvää 

haavoittuvuutta ja riskejä, mukaan lukien 

sopeutumistoimenpiteet, ja 

ilmastonmuutoksen lieventämisen osalta 

sisällyttää kasvihuonekaasupäästöjen 

kustannukset ja ilmastonmuutoksen 

lieventämistoimenpiteiden myönteiset 

vaikutukset kustannus-hyötyanalyysiin; 

ilmastonmuutoksen mahdollisia haitallisia 

vaikutuksia arvioimalla 

ilmastonmuutokseen liittyvää 

haavoittuvuutta ja riskejä, mukaan lukien 

sopeutumistoimenpiteet, ja 

ilmastonmuutoksen lieventämisen osalta 

sisällyttää kasvihuonekaasupäästöjen 

kustannukset ja ilmastonmuutoksen 

lieventämistoimenpiteiden myönteiset 

vaikutukset kustannus-hyötyanalyysiin ja 

varmistaa yhdenmukaisuus EU:n 

ympäristötavoitteiden ja -normien kanssa; 

Tarkistus  44 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – c a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 c a) arvioida myönteiset vaikutukset 

EU:n ilmasto- ja 

energiatehokkuusstrategioissa esitettyjen 

EU:n ilmasto- ja energiatavoitteiden 

saavuttamiseen; 

Tarkistus  45 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Toteutuskumppaneiden on 

annettava komission antaman ohjeistuksen 

perusteella tiedot, jotka tarvitaan unionin 

ilmasto- ja ympäristötavoitteita edistävien 

investointien seuraamiseksi. 

4. Toteutuskumppaneiden on 

annettava komission antaman ohjeistuksen 

perusteella tiedot, jotka tarvitaan unionin 

ilmasto- ja ympäristötavoitteita edistävien 

investointien seuraamiseksi, ja arvioitava 

toimien yhdenmukaisuus kestävää 

sijoittamista helpottavasta kehyksestä 

annetun asetuksen (COM(2018)353) 

kanssa. 

Tarkistus  46 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 5 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

5. Toteutuskumppaneiden on 

pidettävä tavoitteena, että vähintään 

50 prosenttia kestävän infrastruktuurin 

politiikkaikkunaan kuuluvista 

investoinneista edistää unionin ilmasto- ja 

ympäristötavoitteiden saavuttamista. 

5. Toteutuskumppaneiden on 

pidettävä tavoitteena, että vähintään 

40 prosenttia kestävän infrastruktuurin 

politiikkaikkunaan kuuluvista investointeja 

tukevista toimista edistää unionin ilmasto- 

ja ympäristötavoitteiden saavuttamista sekä 

Yhdistyneiden kansakuntien 

ilmastonmuutosta koskevan 

yleissopimuksen COP21 sitoumusten 

täyttämistä. 

Tarkistus  47 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 5 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 5 a. Komissio ja toteutuskumppanit 

pyrkivät yhdessä siihen, että osa kestävän 

infrastruktuurin politiikkaikkunaa varten 

käytetystä talousarviotakuusta jaetaan 

niin, että pyritään saavuttamaan toimien 

välinen tasapaino eri alueilla. 

Tarkistus  48 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 5 b kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 5 b. Liikenteen alalla vähintään 

10 prosenttia kestävän infrastruktuurin 

politiikkaikkunaan kuuluvista 

investoinneista edistää EU:n tavoitteen 

saavuttamista eli kuolemaan johtavien 

onnettomuuksien ja vakavien 

loukkaantumisten poistamista  

tieliikenteessä vuoteen 2050 mennessä, 

sekä rautatie- ja maantiesiltojen ja 

-tunnelien kunnostamista niiden 

turvallisuuden vuoksi. 
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Tarkistus  49 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 1 kohta – a alakohta – iii alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

iii) uudet tai monimutkaiset 

markkinoiden toimintapuutteet tai 

optimaalista heikommat 

investointitilanteet, joiden yhteydessä on 

tarkoitus kehittää uusia rahoitusratkaisuja 

ja markkinarakenteita; 

iii) uudet tai monimutkaiset 

markkinoiden toimintapuutteet, 

monikansalliset rajat ylittävät hankkeet 
tai optimaalista heikommat 

investointitilanteet, joiden yhteydessä on 

tarkoitus kehittää uusia rahoitusratkaisuja 

ja markkinarakenteita; 

Tarkistus  50 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 1 kohta – a alakohta – iii a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 iii a) tehostettu yhteistyö rajatylittävien 

kuljetushankkeiden laatimista, 

valmistelua ja toteuttamista varten; 

Tarkistus  51 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) jäsenvaltio-osion avulla puututaan 

yksittäisiin markkinoiden 

toimintapuutteisiin tai optimaalista 

heikompiin investointitilanteisiin yhdessä 

tai useammassa jäsenvaltiossa, jotta 

voidaan edistää osallistuvien, yhteistyössä 

hallinnoitavien rahastojen tavoitteita. 

b) jäsenvaltio-osion avulla puututaan 

yksittäisiin markkinoiden 

toimintapuutteisiin tai optimaalista 

heikompiin investointitilanteisiin yhdessä 

tai useammassa jäsenvaltiossa, jotta 

voidaan edistää osallistuvien, yhteistyössä 

hallinnoitavien rahastojen tavoitteita. 

Rahoitusosuudesta voidaan myös tehdä 

sopimus jäsenvaltion alueviranomaisen ja 

komission välillä. Tällaisessa 

sopimuksessa esitetään investointitoimet 

maksavan alueen alueella ja siihen 

sovelletaan asetuksen 9 artiklassa 

tarkoitettuja yhdenmukaisia ehtoja. 

 



 

PE625.320v03-00 30/43 AD\1169267FI.docx 

FI 

Tarkistus  52 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 2 kohta – 2 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltio ja komissio tekevät 

rahoitusosuussopimuksen tai sitä koskevan 

muutoksen neljän kuukauden kuluessa 

siitä, kun komissio on tehnyt päätöksen 

kumppanuussopimuksen tai YMP-

suunnitelman hyväksymisestä, tai samaan 

aikaan, kun komissio tekee päätöksen 

ohjelman tai YMP-suunnitelman 

muuttamisesta. 

Jäsenvaltio ja komissio tekevät 

rahoitusosuussopimuksen tai sitä koskevan 

muutoksen kolmen kuukauden kuluessa 

siitä, kun komissio on tehnyt päätöksen 

kumppanuussopimuksen tai YMP-

suunnitelman hyväksymisestä, tai samaan 

aikaan, kun komissio tekee päätöksen 

ohjelman tai YMP-suunnitelman 

muuttamisesta. 

 

Tarkistus  53 

Ehdotus asetukseksi 

11 artikla – 2 kohta – a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

a) sellaisia rajatylittäviä hankkeita 

yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa 

sijaitsevien tai niihin sijoittautuneiden 

yhteisöjen välillä, jotka ulottuvat yhteen tai 

useampaan kolmanteen maahan, mukaan 

lukien unioniin liittymässä olevat maat, 

ehdokasmaat ja mahdolliset ehdokkaat, 

Euroopan naapuruuspolitiikan piiriin, 

Euroopan talousalueeseen tai Euroopan 

vapaakauppaliittoon kuuluvat maat, tai 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen liitteessä II tarkoitetut 

merentakaiset maat ja alueet taikka 

ohjelmaan assosioituneet kolmannet maat, 

riippumatta siitä, onko kyseisissä 

kolmansissa maissa taikka merentakaisissa 

maissa tai merentakaisilla alueilla 

kumppania; 

a) sellaisia rajatylittäviä hankkeita 

yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa 

sijaitsevien tai niihin sijoittautuneiden 

yhteisöjen välillä, jotka ulottuvat yhteen tai 

useampaan kolmanteen maahan, mukaan 

lukien unioniin liittymässä olevat maat ja 

ehdokasmaat, Euroopan 

naapuruuspolitiikan piiriin, Euroopan 

talousalueeseen tai Euroopan 

vapaakauppaliittoon kuuluvat maat, tai 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen liitteessä II tarkoitetut 

merentakaiset maat ja alueet taikka 

ohjelmaan assosioituneet kolmannet maat, 

riippumatta siitä, onko kyseisissä 

kolmansissa maissa taikka merentakaisissa 

maissa tai merentakaisilla alueilla 

kumppania; 

Tarkistus  54 

Ehdotus asetukseksi 

12 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

EU-osiossa kelpoisuusvaatimukset 

täyttävien vastapuolten on täytynyt ilmaista 

kiinnostuksensa ja pystyttävä kattamaan 

rahoitus- ja investointitoimia vähintään 

kolmessa jäsenvaltiossa. 

Toteutuskumppanit voivat kattaa rahoitus- 

ja investointitoimia vähintään kolmessa 

jäsenvaltiossa myös yhdessä 

muodostamalla ryhmän. 

EU-osiossa kelpoisuusvaatimukset 

täyttävien vastapuolten on täytynyt ilmaista 

kiinnostuksensa ja pystyttävä kattamaan 

rahoitus- ja investointitoimia vähintään 

kahdessa jäsenvaltiossa. 

Toteutuskumppanit voivat kattaa rahoitus- 

ja investointitoimia vähintään kahdessa 

jäsenvaltiossa myös yhdessä 

muodostamalla ryhmän. Tämä ehto 

voidaan täyttää kattamalla rahoitus- ja 

investointitoimet jäsenvaltion yhdellä 

alueella. 

Tarkistus  55 

Ehdotus asetukseksi 

12 artikla – 1 kohta – 3 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltio-osiossa jäsenvaltio voi 

ehdottaa toteutuskumppaniksi yhtä tai 

useampaa kelpoisuusvaatimukset täyttävää 

vastapuolta 9 artiklan 3 kohdan c 

alakohdassa tarkoitettujen kiinnostuksensa 

ilmaisseiden joukosta. 

Jäsenvaltio-osiossa jäsenvaltion tai alueen 

toimivaltainen viranomainen voi ehdottaa 

toteutuskumppaniksi yhtä tai useampaa 

kelpoisuusvaatimukset täyttävää 

vastapuolta 9 artiklan 3 kohdan c 

alakohdassa tarkoitettujen kiinnostuksensa 

ilmaisseiden joukosta. 

Tarkistus  56 

Ehdotus asetukseksi 

12 artikla – 1 kohta – 4 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jos jäsenvaltio ei ehdota 

toteutuskumppania, komissio etenee tämän 

kohdan toisen alakohdan mukaisesti ja 

valitsee toteutuskumppanin niiden 

toteutuskumppaneiden joukosta, jotka 

voivat kattaa rahoitus- ja investointitoimia 

asianomaisilla maantieteellisillä alueilla. 

Jos jäsenvaltio tai alue ei ehdota 

toteutuskumppania, komissio etenee tämän 

kohdan toisen alakohdan mukaisesti ja 

valitsee toteutuskumppanin niiden 

toteutuskumppaneiden joukosta, jotka 

voivat kattaa rahoitus- ja investointitoimia 

asianomaisilla maantieteellisillä alueilla. 

Tarkistus  57 

Ehdotus asetukseksi 
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12 artikla – 2 kohta – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

d) saavutetaan maantieteellinen 

hajonta; 

d) saavutetaan tasapuolinen 

maantieteellinen hajonta jäsenvaltioiden 

välillä; 

 

Tarkistus  58 

Ehdotus asetukseksi 

16 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Riskinotosta maksettava korvaus 

jaetaan unionin ja toteutuskumppanin 

kesken sillä perusteella, kuinka suuri 

niiden osuus on rahoitus- ja 

investointitoimisalkun tai, tapauksen 

mukaan, yksittäisten toimien riskinotosta. 

Toteutuskumppanilla on oltava 

asianmukainen oma riski niissä rahoitus- 

ja investointitoimissa, joita EU:n takuulla 

tuetaan, elleivät politiikkatavoitteet, joihin 

rahoitustuotteen toteuttamisella pyritään, 

ole luonteeltaan sellaisia, että 

toteutuskumppani ei ole poikkeuksellisesti 

voinut kohtuudella osallistua 

rahoitustuotteeseen omalla 

riskinkantokyvyllään.  

1. Riskinotosta maksettava korvaus 

jaetaan unionin ja toteutuskumppanin 

kesken sillä perusteella, kuinka suuri 

niiden osuus on rahoitus- ja 

investointitoimisalkun tai, tapauksen 

mukaan, yksittäisten toimien riskinotosta. 

Toteutuskumppanilla on oltava 

tasapainoinen oma riski niissä rahoitus- ja 

investointitoimissa, joita EU:n takuulla 

tuetaan, ja siten suuririskisimmässä 

takuussa, elleivät politiikkatavoitteet, 

joihin rahoitustuotteen toteuttamisella 

pyritään, ole luonteeltaan sellaisia, että 

toteutuskumppani ei ole voinut kohtuudella 

osallistua rahoitustuotteeseen omalla 

riskinkantokyvyllään. 

 

Tarkistus  59 

Ehdotus asetukseksi 

17 artikla – 5 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 5 a. Neuvottelukunnan 

kokouspöytäkirjat ovat julkisesti saatavilla 

niitä koskevalla verkkosivulla. 

Tarkistus  60 

Ehdotus asetukseksi 

20 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 InvestEU-neuvontakeskus antaa 

hankkeiden edistämiseksi neuvontatukea 

kansallisesti, alueellisesti ja paikallisesti, 

myös syrjäisimmillä alueilla, jotta voidaan 

varmistaa, että sosiaali- ja 

ympäristönäkökohdat otetaan huomioon 

koko hankesyklin ajan. Tähän tukeen 

kuuluu neuvontaa hankkeiden 

kehittämisestä ja valmiuksien 

vahvistamisesta. 

Tarkistus  61 

Ehdotus asetukseksi 

20 artikla – 2 kohta – f a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 f a) viestintätoimien järjestäminen 

tiedon antamiseksi neuvontakeskuksen 

hankkeiden toteuttajille sekä 

rahoituksenvälittäjille ja muille välittäjille 

tarjoamasta tuesta sekä yleisemmin 

InvestEU:n tarjoamista 

mahdollisuuksista. 

 

Tarkistus  62 

Ehdotus asetukseksi 

21 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Komissio perustaa InvestEU-

portaalin. Se on helposti saatavilla oleva ja 

käyttäjäystävällinen hanketietokanta, 

jossa annetaan asiaankuuluvaa tietoa 

kustakin hankkeesta. 

1. Komissio perustaa InvestEU-

portaalin. Se on käyttäjäystävällinen 

hanketietokanta, joka on saatavilla 

kaikilla EU:n virallisilla kielillä, ja jossa 

annetaan asiaankuuluvaa tietoa kustakin 

hankkeesta. 

Tarkistus  63 

Ehdotus asetukseksi 

22 artikla – 1 a kohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Komissio määrittää menetelmän, 

jolla laaditaan laatuindikaattorit tarkalle 

arvioinnille siitä, miten 3 artiklassa 

asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa 

on edetty. Komissio täydentää tämän 

menetelmän perusteella liitettä III 

viimeistään 1 päivään tammikuuta 2021 

mennessä. 

Tarkistus  64 

Ehdotus asetukseksi 

22 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Tulosraportointijärjestelmällä on 

varmistettava, että toteuttamisen ja tulosten 

seurannassa käytettävät tiedot kerätään 

tehokkaasti, tuloksellisesti ja oikea-

aikaisesti. Sitä varten toteutuskumppaneille 

ja muille unionin varojen saajille on 

asetettava oikeasuhteiset 

raportointivaatimukset. 

3. Tulosraportointijärjestelmällä on 

varmistettava, että toteuttamisen ja tulosten 

seurannassa käytettävät tiedot soveltuvat 

saavutetun edistyksen ja kohdattujen 

vaikeuksien perusteelliseen analyysiin ja 

että ne kerätään tehokkaasti, tuloksellisesti 

ja oikea-aikaisesti. Sitä varten 

toteutuskumppaneille ja muille unionin 

varojen saajille on asetettava oikeasuhteiset 

raportointivaatimukset. 

Raportointijärjestelmällä on kartoitettava 

selkeästi politiikkaikkunat, jotka on 

kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä II 

tarkoitetuilla rahoitus- ja 

investointitoimia varten tukikelpoisilla 

aloilla. 

Tarkistus  65 

Ehdotus asetukseksi 

23 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Arvioinnit on tehtävä oikea-

aikaisesti, jotta niitä voidaan hyödyntää 

päätöksenteossa. 

1. Arvioinnit on tehtävä oikea-

aikaisesti, jotta niitä voidaan hyödyntää 

päätöksenteossa. Arvioinneissa tehdään 

myös laatuarviointi siitä, miten 

3 artiklassa asetettujen tavoitteiden 
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saavuttamisessa on edetty. 

 

Tarkistus  66 

Ehdotus asetukseksi 

24 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 Tilintarkastustuomioistuin tarkastaa 

EU:n takuun ja siihen kuuluvat maksut ja 

takaisinperinnät sekä InvestEU-

ohjelmaan kuuluvat toimet. 

Tilintarkastustuomioistuimen 

erityiskertomus annetaan 18 kuukautta 

tämän asetuksen voimaantulon jälkeen. 

Tarkistus  67 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Tämän asetuksen 4 artiklan mukaisesti 

tätä jakoa voidaan muokata 

varainhoitovuoden aikana tämän 

asetuksen 3 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitettujen eri tavoitteiden kehityksen 

mukaisesti. 

 

Tarkistus  68 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

a) puhtaan ja kestävän uusiutuvan 

energian tuottamisen, tarjonnan ja käytön 

lisääminen; 

a) puhtaan ja kestävän uusiutuvan 

energian tuottamisen ja nopean 

käyttöönoton edistämisen, tarjonnan ja 

käytön lisääminen; 

 

Tarkistus  69 

Ehdotus asetukseksi 
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Liite II – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

(d) synteettisten polttoaineiden 

tuottaminen uusiutuvista/hiilineutraaleista 

energialähteistä ja niiden tarjoaminen; 

vaihtoehtoiset polttoaineet; 

(d) synteettisten polttoaineiden 

tuottaminen uusiutuvista/hiilineutraaleista 

energialähteistä ja niiden tarjoaminen; 

vaihtoehtoiset polttoaineet kaikille 

liikennemuodoille; 

Tarkistus  70 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 2 alakohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Kestävän liikenneinfrastruktuurin 

sekä laitteiden ja innovatiivisten 

teknologioiden kehittäminen unionin 

liikennealan painopisteiden ja Pariisin 

sopimuksen täytäntöönpanoon liittyvien 

sitoumusten mukaisesti erityisesti 

seuraavien kautta: 

2. Kestävien ja turvallisten 

liikenneinfrastruktuurin ja 

liikkuvuusratkaisujen sekä laitteiden ja 

innovatiivisten teknologioiden 

kehittäminen unionin liikennealan 

painopisteiden ja Pariisin sopimuksen 

täytäntöönpanoon liittyvien sitoumusten 

mukaisesti erityisesti seuraavien kautta: 

Tarkistus  71 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(a) hankkeet, joilla tuetaan TEN-T-

infrastruktuurin kehittämistä, mukaan 

lukien sen kaupunkisolmukohdat, 

merisatamat, sisävesisatamat, 

multimodaaliterminaalit ja niiden 

liityntäyhteys pääverkkoihin; 

(a) hankkeet, joilla tuetaan TEN-T-

infrastruktuurin kehittämistä, mukaan 

lukien sen kaupunkisolmukohdat, 

merisatamat, sisävesisatamat, lentoasemat, 

multimodaaliterminaalit ja niiden 

liityntäyhteys pääverkkoihin sekä 

asetuksessa EU (N:o) 1315/2013 

tarkoitettuihin telemaattisiin sovelluksiin; 

Tarkistus  72 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 2 alakohta – a a alakohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 (a a) TEN-T-infrastruktuurihankkeet, 

joissa laaditaan säännökset vähintään 

kahden eri liikennemuodon käyttöön, 

erityisesti multimodaalisille 

tavaraliikenneterminaaleille ja 

matkustajaliikennekeskuksille; 

Tarkistus  73 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(b) älykkäät ja kestävät 

kaupunkiliikennehankkeet (kohteena 

vähäpäästöiset kaupunkiliikenteen muodot, 

esteettömyys, ilmansaasteet ja melu, 

energiankulutus ja onnettomuudet); 

(b) älykkäät ja kestävät 

kaupunkiliikennehankkeet, myös 

sisävesillä ja lentoliikenteessä (kohteena 

vähäpäästöiset kaupunkiliikenteen muodot, 

syrjimätön esteettömyys, ilmansaasteet ja 

melu, energiankulutus ja parempi 

turvallisuus, myös pyöräilijöille ja 

jalankulkijoille); 

Tarkistus  74 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(c) liikennekaluston uudistamisen ja 

jälkiasennusten tukeminen vähäpäästöisten 

liikenneratkaisujen ottamiseksi käyttöön; 

(c) liikennekaluston uudistamisen ja 

jälkiasennusten tukeminen vähäpäästöisten 

liikenneratkaisujen ottamiseksi käyttöön, 

mukaan lukien 

uusiutuvista/hiilineutraaleista 

energialähteistä tuotettujen 

vaihtoehtoisten ja synteettisten 

polttoaineiden käyttö kaikkien 

liikennemuotojen ajoneuvoissa; 

Tarkistus  75 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 2 alakohta – d alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

(d) rautatieinfrastruktuuri, muut 

rautatiehankkeet ja merisatamat; 

(d) rautatieinfrastruktuuri, muut 

rautatiehankkeet, sisävesi-infrastruktuuri, 

merisatamat ja merten moottoritiet; 

Tarkistus  76 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 2 alakohta – e alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(e) vaihtoehtoisten polttoaineiden 

infrastruktuuri, mukaan lukien 

sähköajoneuvojen latausinfrastruktuuri. 

(e) vaihtoehtoisten polttoaineiden 

infrastruktuuri kaikille liikennemuodoille, 

mukaan lukien sähköajoneuvojen 

latausinfrastruktuuri. 

Tarkistus  77 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 2 alakohta – e a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (e a) älykkäät ja kestävät 

liikennehankkeet, kohteena  

 – tieturvallisuus (myös kuljettajan ja 

matkustajan turvallisuuden parantaminen 

ja kuolemaan johtavien onnettomuuksien 

ja vakavien loukkaantumisten määrän 

vähentäminen), 

 – saavutettavuus (myös 

maaseutualueilla), 

 – päästöjen vähentäminen, 

 – uusien liikenneteknologioiden ja -

palvelujen kehittäminen ja käyttöönotto 

erityisesti pk-yrityksissä, suhteessa 

toisiinsa yhteydessä oleviin ja 

autonomisiin liikennemuotoihin sekä 

integroituun matkalippujärjestelmään 

Tarkistus  78 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 2 alakohta – e b alakohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 (e b) hankkeet nykyisen 

liikenneinfrastruktuurin säilyttämiseksi 

tai parantamiseksi, mukaan lukien 

Euroopan laajuiseen liikenneverkkoon 

kuuluvat moottoritiet, tarvittaessa 

tieturvallisuuden ylläpitämiseksi tai 

parantamiseksi, älykkäiden 

liikennejärjestelmien kehittämiseksi tai 

infrastruktuurin eheyden ja standardien 

varmistamiseksi, erityisesti turvalliset 

pysäköintialueet ja -tilat, vaihtoehtoiset 

polttoaineasemat ja 

sähkölatausjärjestelmät; 

Tarkistus  79 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 2 alakohta – e c alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (e c) tieliikenneinfrastruktuuri 

koheesiomaissa, vähemmän kehittyneillä 

alueilla tai rajat ylittävissä 

liikennehankkeissa; 

 

Tarkistus  80 

Ehdotus asetukseksi 

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

 
Komission teksti Tarkistus 

 (a a) tietosuoja ja henkilötiedot 

 

Tarkistus  81 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 6 alakohta – f alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(f) muut edistyneet digitaaliset 

teknologiat ja palvelut, jotka edistävät 

(f) muut edistyneet digitaaliset 

teknologiat ja palvelut, jotka edistävät 



 

PE625.320v03-00 40/43 AD\1169267FI.docx 

FI 

unionin teollisuuden digitalisaatiota. unionin teollisuuden digitalisaatiota sekä 

digitaaliteknologian, -palvelujen ja -

taitojen yhdentämistä unionin 

liikennealaan. 

Perustelu 

Digitalisaatio muuttaa nopeasti kuljetusjärjestelmäämme, ajoneuvoista liikkuvuuspalveluihin 

ja multimodaaliseen logistiikkaan, navigointiin ja muuhun. InvestEU:n olisi erityisesti 

tuettava innovatiivisten teknologioiden käyttöönottoa liikenteessä EU:n keskeisenä talouden 

osa-alueena. 

 

Tarkistus  82 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 9 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

9. Matkailu. 9. Matkailuala. 

 

Tarkistus  83 

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – 1 kohta – 11 alakohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(c) yleissivistävä koulutus, 

ammatillinen koulutus ja niihin liittyvät 

palvelut; 

(c) yleissivistävä koulutus, 

ammatillinen koulutus ja niihin liittyvät 

palvelut, jotka koskevat erityisesti 

mahdollisuuksia liikenteessä ja muilla 

sellaisilla aloilla, joilla haasteena on 

työvoimapula ja uusiin teknologioihin 

sopeutuminen; 

 

Tarkistus  84 

Ehdotus asetukseksi 

Liite III – 3 kohta – 3.3 a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 3.3 a Kuljettajan ja matkustajan 

parempaa turvallisuutta edistävä 
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investoiminen kaikilla liikenteen aloilla, 

erityisesti tieliikenteessä 

Tarkistus  85 

Ehdotus asetukseksi 

Liite III – 4 kohta – 4.4 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4.4 Liikenne: Investoinnit TEN-T-

liikenneverkkoon, joista TEN-T-

runkoverkon osuus 

4.4 Liikenne: Investoinnit TEN-T-

liikenneverkkoon, joista 

 – ydinverkko ja kattava verkko osissa, 

jotka on määritetty Verkkojen Eurooppa -

välineestä annetun [asetuksen nro XXX, 

lisätään viittaus uuteen Verkkojen 

Eurooppa -välineeseen] liitteissä;  

 – multimodaalinen infrastruktuuri; 

 – innovatiiviset ratkaisut, joilla edistetään 

liikennemuotojen tasapainoista 

yhdistelmää, myös sisävesi- ja 

lentoliikenteelle; 

 – vaihtoehtoisten polttoaineiden 

infrastruktuurin käyttöön otettujen 

jakelupisteiden määrä 

 

Tarkistus  86 

Ehdotus asetukseksi 

Liite III – 7 kohta – 7.2 a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 7.2 a Erittäin pätevän työvoiman tuki: 

niiden työnantajien määrä, joita on tuettu 

pitämään erittäin pätevä työvoima 

valmistuksessa ja palveluissa ja 

mukauttamaan se digitalisaatioon 
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