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Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan 
strategisten investointien rahastosta ja asetusten (EU) N:o 1291/2013 ja 
(EU) N:o 1316/2013 muuttamisesta (ensimmäinen käsittely) 
– Yleisnäkemys 

  

Valtuuskunnille toimitetaan liitteessä 5. maaliskuuta 2015 pidetyn Coreperin kokouksen 

tuloksena puheenjohtajavaltion kompromissiehdotus edellä mainitusta ehdotuksesta, jotta 

neuvosto (Ecofin) voisi muodostaa siitä yleisnäkemyksen istunnossaan 10. maaliskuuta 2015.  

Muutokset komission ehdotuksen tekstiin nähden on lihavoitu ja poistot merkitty sulkein 

(…). 

Oikeudelliset ja kielelliset muutokset on kursivoitu. 
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Ehdotus: 

 

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS 

 

Euroopan strategisten investointien rahastosta, Euroopan investointineuvontakeskuksesta ja 

Euroopan investointihankeluettelosta sekä asetusten (EU) N:o 1291/2013 ja 

(EU) N:o 1316/2013 muuttamisesta 

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka 

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 172 ja 

173 artiklan, 175 artiklan 3 kohdan ja 182 artiklan 1 kohdan, 

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen, 

sen jälkeen, kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu 

kansallisille parlamenteille, 

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ja alueiden komitean lausunnot, 

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä, 

sekä katsovat seuraavaa: 

1) Talous- ja rahoituskriisi on johtanut investointien vähenemiseen unionissa. Investoinnit 

ovat vähentyneet noin 15 prosenttia vuoden 2007 huippulukemista. Investointien puute 

on unionissa seurausta etenkin markkinoilla vallitsevasta epävarmuudesta, joka liittyy 

unionin talouden tulevaisuudennäkymiin ja (...) jäsenvaltioiden finanssipoliittisiin 

rajoitteisiin. Investointien puute hidastaa talouden elpymistä, haittaa työpaikkojen 

luomista ja heikentää pitkän aikavälin kasvunäkymiä ja kilpailukykyä. 
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2) Investointien puutteen luoman negatiivisen kierteen katkaisemiseksi tarvitaan 

kokonaisvaltaisia toimia. Investointien vauhdittaminen edellyttää rakenneuudistusten 

toteuttamista ja finanssipoliittisen vastuun ottamista. Kyseisten edellytysten luominen 

antaa investointirahoitukselle uuden sysäyksen ja voi lisäksi myötävaikuttaa siihen, että 

aikaan saadaan positiivinen kierre, jossa investointihankkeilla edistetään työllisyyttä ja 

kysyntää ja jossa ne johtavat kasvupotentiaalin kestävään lisääntymiseen. 

3) G20-ryhmä on globaalin infrastruktuurialoitteen myötä tunnustanut investointien 

merkityksen kysynnän vauhdittamisessa ja tuottavuuden ja kasvun lisäämisessä, ja se on 

sitoutunut luomaan investointien lisäämistä tukevat olosuhteet. 

4) Unioni on koko talous- ja rahoituskriisin ajan pyrkinyt edistämään kasvua etenkin 

Eurooppa 2020 -strategiaan kuuluvien aloitteiden avulla – kyseisellä strategialla otettiin 

käyttöön älykkääseen, kestävään ja osallistavaan kasvuun perustuva lähestymistapa – ja 

talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson avulla. Myös Euroopan 

investointipankki, jäljempänä 'EIP', on osallistunut entistä aktiivisemmin investointien 

käynnistämiseen ja edistämiseen unionissa muun muassa toteuttamalla joulukuussa 2012 

pääomankorotuksen. Toimenpiteitä tarvitaan kuitenkin lisää sen varmistamiseksi, että 

unionissa oleviin investointitarpeisiin vastataan ja että markkinoilla saatavilla oleva 

likviditeetti hyödynnetään tehokkaasti ja kanavoidaan toteutuskelpoisten 

investointihankkeiden rahoittamiseen. 

5) Heinäkuun 15 päivänä 2014 silloinen komission valittu puheenjohtaja esitti Euroopan 

parlamentille joukon Euroopan komissiota varten laadittuja poliittisia suuntaviivoja. 

Kyseisissä suuntaviivoissa esitettiin reaalitalouteen tehtävien julkisten ja yksityisten 

investointien kasvattamista seuraavien kolmen vuoden aikana jopa 300 miljardilla 

eurolla työpaikkojen luomista tukevien investointien käynnistämiseksi. 
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6) Komissio esitti 26 päivänä marraskuuta 2014 tiedonannon "Euroopan 

investointiohjelma"1, jossa esitettiin Euroopan strategisten investointien rahaston, 

jäljempänä 'ESIR-rahasto', perustamista, avoimen investointihankeluettelon luomista 

Euroopan tasolla sekä Euroopan investointineuvontakeskuksen perustamista (...) ja 

korostettiin kunnianhimoista suunnitelmaa investointien esteiden poistamiseksi ja 

sisämarkkinoiden täydelliseksi toteuttamiseksi. 

7) Eurooppa-neuvosto totesi 18 päivänä joulukuuta 2014 päätelmissään, että "investointien 

edistäminen ja puuttuminen markkinoiden toimimattomuuteen Euroopassa ovat 

keskeinen toimintapoliittinen haaste" ja että "uudenlainen panostus investointeihin ja 

jäsenvaltioiden sitoumus tehostaa rakenneuudistuksia ja jatkaa kasvua edistävää julkisen 

talouden vakauttamista luovat perustan Euroopan talouden kasvulle ja uusille 

työpaikoille". Lisäksi se kehotti perustamaan EIP-ryhmässä Euroopan strategisten 

investointien rahaston, jäljempänä 'ESIR-rahasto', jotta vuosina 2015–2017 saataisiin 

käyttöön uusia investointeja varten 315 miljardia euroa, ja pyysi "EIP-ryhmää 

aloittamaan toimet tammikuussa 2015 käyttämällä omia varojaan". Eurooppa-

neuvosto korosti myös, että "ESIR täydentää EU:n nykyisiä ohjelmia ja EIP:n 

tavanmukaisia toimia". 

8) ESIR-rahasto on osa suunniteltua kokonaisvaltaista strategiaa, jolla vastataan julkisiin ja 

yksityisiin investointeihin liittyvään epävarmuuteen. Strategiassa on kolme osa-aluetta, 

jotka ovat rahoituksen hankkiminen investointeja varten, investointien ohjaaminen 

reaalitalouteen ja unionin investointiympäristön parantaminen. 

(8 a) Euroopan komissio esitteli 13 päivänä tammikuuta 2015 tiedonannon2 siitä, miten 

se aikoo soveltaa vakaus- ja kasvusopimuksen nykyisiä sääntöjä. 

1 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan keskuspankille, 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, alueiden komitealle ja Euroopan investointipankille: 
”Euroopan investointiohjelma”, COM(2014) 903 final. 

2  Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan keskuspankille, 
talous- ja sosiaalikomitealle, alueiden komitealle ja Euroopan investointipankille: 
"Jouston hyödyntäminen vakaus- ja kasvusopimuksen nykyisten sääntöjen puitteissa", 
COM(2015) 12 final. 
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9) Unionin investointiympäristöä olisi parannettava poistamalla investointien esteitä, 

lujittamalla sisämarkkinoita ja (...) lisäämällä sääntelyn ennustettavuutta. Komissio on 

ilmoittanut, että se on ottanut poliittiseksi tavoitteekseen "keventää 

sääntelytaakkaa säilyttäen kuitenkin sosiaalisen suojelun, terveyden suojelun ja 

ympäristönsuojelun sekä kuluttajan valintamahdollisuudet korkealla tasolla" ja 

että "sääntöjä tarkistamalla pyritään varmistamaan, että ne edistävät työllisyyden 

ja kasvun ohjelmaa"3. Komission ja jäsenvaltioiden olisi ryhdyttävä tähän 

välittömästi. Näiden liitännäistoimien avulla on tarkoitus helpottaa ESIR-rahaston 

toimintaa ja laajemmin investointeja Euroopassa. 

10) ESIR-rahastolla olisi i) autettava ratkaisemaan niitä ongelmia, joita unionissa liittyy 

tuottavien ja strategisten investointien rahoittamiseen ja toteuttamiseen, sekä 

ii) lisättävä enintään 3 000 työntekijän yritysten ja muiden yhteisöjen saatavilla 

olevaa rahoitusta keskittyen erityisesti tässä asetuksessa määriteltyihin pieniin ja 

keskisuuriin yrityksiin, jäljempänä 'pk-yritykset'. Lisäksi saatavilla olevan rahoituksen 

lisääntymisestä koituvat hyödyt on aiheellista ulottaa koskemaan myös markkina-

arvoltaan keskisuuria yrityksiä, eli yrityksiä, joiden palveluksessa on enintään 3 000 

työntekijää, jäljempänä 'mid-cap-yritykset'. Euroopan tämänhetkisten 

investointiongelmien ratkaisemisella voidaan todennäköisesti lisätä kilpailukykyä, 

kasvupotentiaalia sekä taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta 

unionissa. 

3  Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: "Komission työohjelma 2015: Uusi alku", 
COM(2014) 910 final. 
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11) ESIR-rahaston toiminnalla olisi tuettava strategisia investointeja, jotka tuottavat runsaasti 

taloudellista ja yhteiskunnallista lisäarvoa ja näin edesauttavat unionin politiikan 

tavoitteiden saavuttamista4, kuten toisaalta yhteistä etua koskevia hankkeita 

sisämarkkinoiden täydelliseksi toteuttamiseksi liikenne-, televiestintä- ja 

energiainfrastruktuurien alalla, mukaan lukien liikenteen ja energiaverkkojen 

yhteenliittäminen ja digitaaliset infrastruktuurit, uusiutuvan energian sekä energia- ja 

resurssitehokkuuden laajentamiseksi ja energia-alan kehittämiseksi ja 

nykyaikaistamiseksi ja sen kilpailukyvyn lisäämiseksi sekä energian 

toimitusvarmuuden parantamiseksi, mukaan lukien paikallisten energialähteiden 

käyttö, ja kestävän kehityksen edistämiseksi ja kyseisten alojen välisen 

synergiapotentiaalin hyödyntämiseksi kaupunki- ja maaseutukehityksessä ja 

sosiaalialoilla sekä ympäristö- ja luonnonvara-aloilla, ja toisaalta hankkeita, joilla 

lujitetaan Euroopan tieteellistä ja teknologista perustaa ja jotka edistävät 

yhteiskunnalle koituvia hyötyjä sekä innovointia, tutkimusta ja teknologian 

kehittämistä koskevan politiikan taloudelle ja teollisuudelle tarjoamien 

mahdollisuuksien parempaa hyödyntämistä, mukaan lukien tutkimusinfrastruktuurit 

sekä pilotti- ja demonstrointijärjestelyt. ESIR-rahaston avulla olisi parannettava 

yritysten ja muiden yhteisöjen rahoituksen saantia ja kilpailukykyä kiinnittäen 

erityistä huomiota pk-yrityksiin. ESIR-rahaston olisi edistettävä muutosta kohti 

vihreää, kestävää ja resurssitehokasta taloutta ja kestävää työpaikkojen luomista. 

12) Useat (...) pk-yritykset sekä mid-cap-yritykset kaikkialla unionissa tarvitsevat apua 

saadakseen markkinarahoitusta etenkin silloin kun on kyse investoinneista, joihin liittyy 

suurempi riski. ESIR-rahastolla olisi annettava kyseisille yhteisöille paremmat valmiudet 

kattaa pääomavajeet ja markkinoiden toimintapuutteet tarjoamalla EIP:lle ja Euroopan 

investointirahastolle, jäljempänä 'EIR', mahdollisuus tehdä suoria ja välillisiä 

pääomanlisäyksiä, antaa takauksia lainojen korkeatasoista arvopaperistamista varten ja 

tarjota muita tuotteita, jotka palvelevat ESIR-rahaston tarkoitusta. 

4  Sellaisina kuin ne on vahvistettu muun muassa seuraavissa säädöksissä: Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1291/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, 
tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–2020) ja päätöksen 
N:o 1982/2006/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 104), Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus (EU) N:o 1316/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, Verkkojen 
Eurooppa -välineen perustamisesta sekä asetuksen (EU) N:o 913/2010 muuttamisesta ja 
asetusten (EY) N:o 680/2007 ja (EY) N:o 67/2010 kumoamisesta (EUVL L 348, 20.12.2013, 
s. 129) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1287/2013, annettu 11 päivänä 
joulukuuta 2013, yritysten kilpailukykyä sekä pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskevan 
ohjelman (COSME) (2014–2020) perustamisesta ja päätöksen N:o 1639/2006/EY 
kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 33). 
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13) ESIR-rahasto olisi perustettava EIP:n yhteyteen, jotta sen toiminnassa voitaisiin hyödyntää 
EIP:n kokemusta ja tämän aiemmin saavuttamia hyviä tuloksia (...). ESIR-rahaston 
toiminnan osa-alue, joka muodostuu rahoituksen tarjoamisesta pk-yrityksille sekä pienille 
mid-cap-yrityksille sekä muille yhteisöille, olisi keskitettävä EIR:n kautta, jotta siinä 
voitaisiin hyödyntää EIR:n kokemusta tämänkaltaisesta toiminnasta. 

14) ESIR-rahaston toimet olisi kohdennettava hankkeisiin, joista saadaan merkittävästi 
yhteiskunnallista ja taloudellista arvoa. Ne olisi kohdennettava etenkin sellaisiin hankkeisiin, 
joilla luodaan kestäviä työpaikkoja ja edistetään (...) pitkäaikaista kasvua ja kilpailukykyä, 
myös innovoinnin ja teknologian kehittämisen ja levittämisen kautta. ESIR-rahastosta 
olisi tuettava monenlaisia rahoitustuotteita, joihin kuuluvat muun muassa oman pääoman 
ehtoinen rahoitus, velkarahoitus ja takaukset, jotta kunkin hankkeen tarpeet voitaisiin ottaa 
mahdollisimman hyvin huomioon. Tällaisella laajalla tuotevalikoimalla on tarkoitus 
mahdollistaa ESIR-rahaston toiminnan sopeuttaminen markkinoiden tarpeisiin ja samalla 
kannustaa yksityistä sektoria investoimaan hankkeisiin. ESIR-rahasto ei saisi korvata tai 
syrjäyttää yksityistä markkinarahoitusta, vaan sen olisi lisättävä yksityisen rahoituksen 
saatavuutta puuttumalla markkinoiden toimintapuutteisiin, jotta voitaisiin varmistaa 
julkisten varojen mahdollisimman tehokas ja strateginen käyttö. (…) 

15) Jotta voitaisiin varmistaa, että ESIR-rahastolla saadaan aikaan lisää toimia, ESIR-rahaston 
toimet olisi kohdennettava sellaisiin hankkeisiin, joilla on korkeampi riski(...)profiili kuin 
nykyisillä EIP:n ja unionin välineillä. ESIR-rahastosta olisi rahoitettava hankkeita kaikkialla 
unionissa, myös niissä jäsenvaltioissa, joihin talous- ja finanssikriisi on vaikuttanut eniten. 
ESIR-rahastoa olisi käytettävä ainoastaan silloin, kun rahoitusta ei ole saatavissa muista 
lähteistä kohtuullisin ehdoin. 

(15 a) ESIR-rahaston tarjoamilla markkinapohjaisilla kannustimilla ja täydentävyydellä olisi 
varmistettava, että ESIR-rahaston toimet kohdistuvat sosiaalisesti ja taloudellisesti 
toteutuskelpoisiin hankkeisiin ilman minkäänlaista alakohtaista tai alueellista 
ennakkokohdentamista ja että niillä puututaan erityisesti tärkeisiin 
investointitarpeisiin tai markkinoiden toimintapuutteisiin. Jäsenvaltioille, joiden 
rahoitusmarkkinat ovat heikommin kehittyneet, olisi tarjottava asianmukaista teknistä 
tukea tämän asetuksen yleisten tavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi. 
Samanaikaisesti ESIR-rahastosta olisi voitava tukea ympäristöllisesti kestäviä 
hankkeita ja hyödyttää korkean kasvupotentiaalin teollisuutta ja teknologiaa. 

16) ESIR-rahaston toimet olisi kohdennettava investointeihin, joiden odotetaan olevan 
taloudellisesti ja teknisesti toteutuskelpoisia ja korvaavan velkojien saatavat. Tällaisiin 
investointeihin liittyisi asianmukainen riski mutta ne täyttäisivät silti ESIR-rahoituksen 
saamiselle asetetut erityisvaatimukset. 
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(16 a) ESIR-rahastolle olisi perustettava asiaankuuluva hallintorakenne, jonka toiminnan 

olisi vastattava tarkoitusta, joka on yksinomaan EU:n takuun asianmukaisen käytön 

varmistaminen. Tämän hallintorakenteen olisi koostuttava johtokunnasta, 

toimitusjohtajasta ja investointikomiteasta. Sen ei tulisi vaikuttaa eikä puuttua EIP:n 

päätöksentekoon eikä sen pidä korvata EIP:n hallintoelimiä. Johtokunnan olisi 

määritettävä investointisuuntaviivat, joiden mukaan investointikomitean olisi 

päätettävä EU:n takuun käytöstä tässä asetuksessa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. 

Toimitusjohtajan olisi oltava vastuussa ESIR-rahaston päivittäisestä johtamisesta ja 

hoidettava investointikomitean kokousten valmistelutyö. 

17)  Olisi perustettava investointikomitea, joka tekee päätökset EU:n takuun käytöstä 

yksittäisiin hankkeisiin ja kansallisten kehityspankkien tai -laitosten sekä 

investointijärjestelyjen tai rahastojen kautta tuettaviin hankkeisiin, jotka eivät 

kanavoidu EIR:n kautta. Investointikomitean olisi muodostuttava riippumattomista 

asiantuntijoista, joilla on tietämystä ja kokemusta toiminta-aloilta, joilla pyritään ESIR-

rahaston yleisiin tavoitteisiin. Investointikomitean olisi vastattava toiminnastaan ESIR-

rahaston johtokunnalle, jonka olisi valvottava ESIR-rahaston tavoitteiden toteutumista. 

Investointikomitean riippumattomuus on keskeinen tekijä, jolla varmistetaan 

yksityisen sektorin luottamus ja osallistuminen investointisuunnitelmaan. 

18) Jotta ESIR-rahastosta voitaisiin tukea investointeja, unionin olisi myönnettävä takuu, jonka 

määrä on 16 000 000 000 euroa. Salkkujen tapauksessa takuu olisi rajattava tiettyyn 

prosenttiosuuteen maksamatta olevista sitoumuksista muodostuvan salkun volyymista 

kulloisenkin välineen tyypin mukaan eli esimerkiksi sen mukaan, onko kyseessä 

velkarahoitus, oma pääoma vai takaus. Odotuksena on, että kun takuu yhdistetään EIP:ltä 

saatavaan 5 000 000 000 euron summaan, ESIR-rahastosta myönnetyllä tuella saadaan 

aikaan 60 800 000 000 euron arvosta EIP:n ja EIR:n lisäinvestointeja. ESIR-rahaston tuella 

saatujen 60 800 000 000 euron investointien odotetaan puolestaan tuottavan yhteensä 

vähintään 315 000 000 000 euron lisäinvestoinnit unionissa kolmen vuoden kauden 

aikana, joka käynnistyy tämän asetuksen voimaantulosta. Sellaisiin hankkeisiin liittyvät 

takuut, jotka saadaan päätökseen ilman, että takuuseen vedotaan takuun saatavuusaikana, 

ovat käytettävissä uusien toimien tukemiseen. 

 

6831/15   ma,ip/HKD/ts 8 
 DGG 1A  FI 
 



(18 a) Komissio antaa kolmen vuoden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta  

Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, joka sisältää riippumattoman 

arvion EU:n takuun käytöstä ja tässä asetuksessa asetettujen yleisten tavoitteiden  

saavuttamisesta, mukaan lukien yksityisen pääoman saanti, sekä arvion ESIR-

rahaston tarjoamasta täydentävyydestä, ESIR-rahastosta tuettavien toimien 

riskiprofiilista, ESIR- rahaston makrotaloudellisesta vaikutuksesta, mukaan lukien sen 

vaikutuksesta kasvuun ja työllisyyteen, Euroopan investointineuvontakeskuksen 

tarjoamista palveluista sekä ESIR-rahaston ja Euroopan 

investointineuvontakeskuksen tavoitteiden saavuttamisesta. Kertomukseen olisi 

tarvittaessa liitettävä Euroopan parlamentille ja neuvostolle osoitettu ehdotus tämän 

asetuksen muuttamiseksi, myös siltä osin kuin on kyse muiden hankkeiden 

hyväksymisestä investointikomiteassa ja EU:n takuun jatkuvasta 

uudelleentäydentämisestä tässä asetuksessa säädettyä ajanjaksoa pidemmälle. 

(19) Tavoitteena olevan 315 miljardin euron tason saavuttamiseksi mahdollisimman 

nopeasti kansallisilla kehityspankeilla tai -laitoksilla ja investointijärjestelyillä ja 

rahastoilla olisi oltava ESIR-rahaston takuun tuella vankka jalansija 

toteutuskelpoisten hankkeiden tunnistamisessa sekä hankkeiden kehittämisessä ja 

tarvittaessa yhteenkokoamisessa ja mahdollisten sijoittajien houkuttamisessa. 

Kyseisessä yhteydessä tulisi olla mahdollista perustaa useampia maita kattavia 

järjestelyjä rajat ylittävien hankkeiden tai jonkin hankeryhmän edistämiseksi 

jäsenvaltioiden keskuudessa. 

(20) (...) Kolmansien osapuolten olisi voitava rahoittaa hankkeita yhdessä ESIR-rahaston kanssa 

joko hankekohtaisesti tai investointijärjestelyjen kautta (...). 

(21) ESIR-rahaston olisi täydennettävä EU:n nykyisiä ohjelmia ja EIP:n tavanmukaisia 

toimia. Kyseisessä yhteydessä olisi kannustettava voimassa olevien sääntöjen puitteissa 

hyödyntämään kaikkia käytössä jo olevia ja käyttöön osoitettuja EU:n varoja. 

Edellyttäen, että kaikki kyseeseen tulevat tukikelpoisuuskriteerit täyttyvät, jäsenvaltioiden 

olisi voitava käyttää minkä tahansa tyyppistä unionin rahoitusta osallistuakseen 

sellaisten tukikelpoisten hankkeiden rahoittamiseen, joilla on EU:n takuu. Valitun 

lähestymistavan joustavuudella pyritään luomaan mahdollisimman hyvät edellytykset sille, 

että sijoittajia saadaan investoimaan ESIR-rahaston kohdealoille. 
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(22) ESIR-rahastosta tuettavien infrastruktuuri- ja hankeinvestointien olisi Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) mukaisesti oltava valtiontukisääntöjen mukaisia. 

Komissio on tämän vuoksi ja valtiontuen arviointia varten ilmoittanut laativansa 

perusperiaatteet (...), joita hankkeessa on noudatettava, jotta sille voidaan myöntää tukea 

ESIR-rahastosta. Jos hanke täyttää asetetut kyseiset vaatimukset ja sille myönnetään tukea 

ESIR-rahastosta, komissio on ilmoittanut, että kaikki hankkeelle myönnettävä kansallinen 

täydentävä tuki arvioidaan käyttämällä yksinkertaistettua ja nopeutettua valtiontuen 

arviointimenettelyä, jossa komissio varmistaa enää ainoastaan sen, että julkinen tuki on 

oikeasuhteista (toisin sanoen ettei se johda liiallisiin korvauksiin). Komissio on lisäksi 

ilmoittanut antavansa lisäohjeistusta perusperiaatteista varmistaakseen, että julkiset varat 

käytetään tehokkaasti. ESIR-varojen tehokasta käyttöä on tarkoitus tukea 

edellyttämällä valtiontukisääntöihin sisältyvien periaatteiden noudattamista. 

(23) Koska toimia tarvitaan unionissa viipymättä, EIP ja EIR ovat jo voineet rahoittaa vuonna  

2015 sellaisia lisähankkeita, jotka eivät kuulu niiden tavanomaiseen toimintaan, jo ennen  

tämän asetuksen voimaantuloa, ESIR-sopimuksen tekemistä ja investointikomitean  

jäsenten ja toimitusjohtajan nimittämistä. Jotta tässä asetuksessa säädetyistä 

toimenpiteistä voitaisiin saada mahdollisimman paljon hyötyä, tällaiset lisähankkeet olisi 

voitava ottaa EU:n takuun piiriin, jos ne täyttävät tässä asetuksessa säädetyt aineelliset 

edellytykset. 

(24) ESIR-rahastosta tuettujen EIP:n rahoitus- ja investointitoimien hallinnoinnissa olisi 

noudatettava EIP:n omia sääntöjä ja menettelyjä, joihin kuuluvat myös soveltuvat 

valvontatoimenpiteet ja toimenpiteet veronkierron välttämiseksi, ja kyseeseen tulevia 

Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) ja tilintarkastustuomioistuimen sääntöjä ja 

menettelyjä sekä Euroopan komission, Euroopan tilintarkastustuomioistuimen ja Euroopan 

investointipankin kolmenvälistä sopimusta. 

(25) EIP:n olisi säännöllisesti tarkasteltava ESIR-rahastosta tuettuja toimia arvioidakseen niiden 

tarkoituksenmukaisuutta, tuloksia ja vaikutuksia sekä määrittääkseen tekijöitä, joiden 

pohjalta tulevia toimia voitaisiin parantaa. Tällaisilla arvioinneilla on tarkoitus edistää 

vastuuvelvollisuutta ja kestävyyden analysointia. 
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(26) ESIR-rahaston kautta toteutettavien rahoitus- ja investointitoimien lisäksi olisi perustettava 

Euroopan investointineuvontakeskus. Tämän keskuksen olisi tarjottava tehostettua tukea 

hankkeiden suunnittelua ja valmistelua varten kaikkialla unionissa hyödyntämällä 

komission, EIP:n, kansallisten kehityspankkien ja -laitosten sekä Euroopan rakenne- ja 

investointirahastojen hallintoviranomaisten asiantuntemusta. Olisi perustettava keskitetty 

asiointipiste unionissa toteutettavien investointien tekniseen apuun liittyviä kysymyksiä 

varten ja lisättävä teknistä apua hankkeiden edistäjille paikallisella tasolla. Euroopan 

investointineuvontakeskuksen uusien palvelujen olisi täydennettävä unionin muiden 

ohjelmien puitteissa jo saatavissa olevia palveluja siten, että niillä ei millään tavoin 

vaikuteta kyseisten ohjelmien mukaiseen tukitasoon ja -kapasiteettiin. Euroopan 

investointineuvontakeskuksen tarjoamille täydentäville palveluille olisi varattava 

riittävä rahoitus. 

 (27) EU:n EIP:lle antamaan takuuseen liittyvien riskien kattamiseksi olisi perustettava 

takuurahasto, jäljempänä 'takuurahasto'. Takuurahasto olisi muodostettava suorittamalla 

siihen asteittain maksuja unionin yleisestä talousarviosta. Takuurahastoon olisi myöhemmin 

otettava myös ESIR-tukea saaneista hankkeista peräisin olevat tulot (...) sekä 

takaisinmaksun laiminlyöneiltä velallisilta perityt määrät tapauksissa, joissa takuurahasto on 

suorittanut EIP:lle maksuja takuun nojalla. 

(28) Takuurahaston tarkoituksena on tarjota likviditeettipuskuri, joka suojaa unioninyleistä 

talousarviota ESIR-rahaston tavoitteidensa saavuttamiseksi toteuttamista toimista 

aiheutuvilta tappioilta. ESIR-rahastosta tuettavien investointien kaltaisista investoinneista 

saatujen kokemusten perusteella voidaan pitää riittävänä sitä, että (...) takuurahasto 

rahoitetaan 50 prosentin tasoisena unionin yhteenlasketuista takuista. 

(28 a) Kaikkien takuurahastoon osoitettavien maksujen ja ESIR-rahaston toimintaan  

muutoin yhteydessä olevien talousarviopäätösten olisi oltava täysin johdonmukaisia  

monivuotisen rahoituskehyksen määräysten kanssa ja perustuttava Euroopan  

parlamentin ja neuvoston vuotuiseen talousarviomenettelyyn. 

(29) [Siirretty johdanto-osan 36 a kappaleeseen] 
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(30) Kun otetaan huomioon se, miten EU:n takuu EIP:lle ja takuurahasto on muodostettu, 

voidaan todeta, ettei kumpikaan niistä ole Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa 

(EU) N:o 966/20125 tarkoitettu rahoitusväline. 

(31) Unionissa on merkittävä määrä taloudellisesti ja teknisesti mahdollisesti toteutuskelpoisia 

hankkeita, jotka eivät tällä hetkellä saa rahoitusta niihin liittyvän epävarmuuden ja 

läpinäkyvyyden puutteen vuoksi. Tämä johtuu usein siitä, etteivät yksityiset sijoittajat tiedä 

hankkeista tai niillä ei ole riittävästi tietoa investointiin liittyvien riskien arvioimiseksi. 

Komission ja EIP:n olisi edistettävä (...) nykyisistä ja tulevista (...) investointikohteiksi 

soveltuvista hankkeista muodostuvan avoimen luettelon luomista unionissa. Tämän 

'hankeluettelon' avulla on tarkoitus varmistaa, että investointihankkeista julkistetaan 

jäsenneltyä tietoa säännöllisesti (...) sen varmistamiseksi, että sijoittajilla on pääsy kyseisiin 

tietoihin. 

(32) Jäsenvaltioiden olisi voitava osallistua Euroopan investointiluettelon luomiseen muun 

muassa toimittamalla tietoja niiden alueella olevista investointihankkeista komissiolle 

ja EIP:lle. Ennen luettelon käyttöönottoa komission ja EIP:n olisi toteutettava 

jäsenvaltioiden, asiantuntijoiden ja sidosryhmien asianmukaiset kuulemiset, joiden 

yhteydessä käsitellään luetteloon sisällytettäviä hankkeita koskevia periaatteita ja 

suuntaviivoja, muun muassa mekanismit, joilla ehkäistään kansallista turvallisuutta 

mahdollisesti heikentävien hankkeiden julkistaminen, sekä yksittäisiä hankkeita 

koskevien tietojen julkaisemisessa käytettävää vakiomuotoista mallia. 

5 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä 
lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja 
neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 
26.10.2012, s. 1). 
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(33) Vaikka EIP voi käyttää luettelossa mainittuja hankkeita määrittäessään ja valitessaan ESIR-

rahastosta tuettavia hankkeita, luetteloa olisi käytettävä myös laajemmin hankkeiden 

määrittämiseen unionissa. Tässä laajemmassa yhteydessä hankejatkumo voi sisältää 

hankkeita, jotka yksityinen sektori voi rahoittaa kokonaisuudessaan tai jotka voidaan 

rahoittaa muiden Euroopan tai kansallisen tason välineiden tuella. (…) Hankkeen 

sisällyttäminen hankeluetteloon ei tarkoita minkäänlaisen julkisen rahoitustuen 

myöntämistä tai myöntämättä jättämistä EU:n tai kansallisella tasolla. 

(34) Jotta vastuuvelvollisuus suhteessa Euroopan kansalaisiin voitaisiin varmistaa, EIP:n olisi 

raportoitava säännöllisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle ESIR-rahaston toimista ja 

vaikutuksista. Komission olisi laadittava säännöllisesti takuurahastoa koskeva 

tilanneselvitys. 

(35) (…) 

(36) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitteita, jotka ovat 

investointien tukeminen unionissa ja yhteisöjen saatavilla olevan rahoituksen lisääminen, 

rahoituksellisia investointirajoitteita koskevilta osin (...), vaan kyseiset tavoitteet voidaan 

toiminnan laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi 

unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa 

vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun 

suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden 

tavoitteiden saavuttamiseksi. 
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(36 a) [Siirretty johdanto-osan 29 kappaleesta] 

 Unionin yleisestä talousarviosta maksettavan rahoitusosuuden osittaiseksi rahoittamiseksi 

olisi vähennettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 

1291/20136perustetun tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman (...) Horisontti 2020 

(2014–2020) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 

1316/20137perustetun Verkkojen Eurooppa -välineen määrärahoja. Edellä mainittujen 

ohjelmien tavoitteet eivät ole samat kuin ESIR-rahaston tavoitteet. Takuurahaston 

rahoittamiseksi tehtävällä molempien ohjelmien määrärahojen vähentämisellä odotetaan 

kuitenkin voitavan varmistaa tietyillä näiden ohjelmien kohdealoilla korkeampi rahoitustaso 

kuin nykyisillä ohjelmilla pystyttäisiin hankkimaan, näin muun muassa energiaverkkojen 

yhteenliittämisen, liikenteen ja digitaalisen infrastruktuurin sekä innovoinnin ja 

tutkimuksen ja kehityksen osalta. ESIR-rahastolla on tarkoitus hyödyntää EU:n takuun 

vipuvaikutusta rahoitusvaikutusten moninkertaistamiseksi näiden ohjelmien kattamilla, 

tutkimukseen, kehittämiseen, innovointiin, liikenteeseen, televiestintään ja 

energiainfrastruktuuriin liittyvillä aloilla (...) verrattuna siihen, että kyseiset varat 

käytettäisiin suunnitelmien mukaisesti Horisontti 2020 -ohjelmasta ja Verkkojen Eurooppa 

välineestä myönnettyinä avustuksina. (…) 

(36 b) Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1291/2013 ja asetusta (EY) N:o 1316/2013 olisi muutettava. 

(36 c) Komission ja EIP:n olisi tehtävä sopimus, jossa täsmennetään tässä asetuksessa 

vahvistetut niiden harjoittamaan ESIR-rahaston johtamiseen tarvittavat edellytykset. 

Sopimus ei saa loukata perussopimusten mukaista unionin lainsäätäjän, (…) 

budjettivallan käyttäjän ja EIP:n toimivaltaa ja siksi siinä olisi pitäydyttävä lähinnä 

teknisissä ja hallinnollisissa seikoissa, jotka siitä huolimatta, että ne eivät ole keskeisiä, 

ovat tarpeen ESIR-rahaston tehokkaan täytäntöönpanon kannalta, 

6 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1291/2013, annettu 11 päivänä 
joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–
2020) ja päätöksen N:o 1982/2006/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 104). 

7 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1316/2013, annettu 11 päivänä 
joulukuuta 2013, Verkkojen Eurooppa -välineen perustamisesta sekä asetuksen (EU) 
N:o 913/2010 muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 680/2007 ja (EY) N:o 67/2010 
kumoamisesta (EUVL L 348, 20.12.2013, s. 129). 
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OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN: 

I LUKU – Johdantosäännökset 

- 1 a artikla 

Tarkoitus ja kohde 

Tässä asetuksessa perustetaan Euroopan strategisten investointien rahasto, jäljempänä 

'ESIR-rahasto', EU:n takuu ja EU:n takuurahasto. Lisäksi tässä asetuksessa perustetaan 

Euroopan investointineuvontakeskus ja unionin nykyisistä ja mahdollisista tulevista 

investointihankkeista muodostuva avoin hankeluettelo. 

[Siirretty 1 artiklasta.] 

ESIR-rahaston tarkoituksena on riskinkantokykyä EIP:lle tarjoamalla tukea unionissa (...): 

a) (...) investointeja; (...) 

b) (...) enintään 3 000 työntekijän yritysten ja muiden yhteisöjen saatavilla olevan rahoituksen 

lisäämistä keskittyen etenkin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. (…) 

Tätä varten tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt, joiden mukaisesti komissio tekee EIP:n 

kanssa sopimukset ESIR-rahaston johtamisesta ja Euroopan investointineuvontakeskuksen 

täytäntöönpanosta. 
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- 1 b artikla 

Määritelmät 

Ainoastaan tätä asetusta sovellettaessa tarkoitetaan: 

a) 'kansallisilla kehityspankeilla tai -laitoksilla' oikeussubjekteja, jotka harjoittavat 

ammattimaista rahoitustoimintaa ja joille jäsenvaltiot ovat keskus-, alueellisella tai 

paikallisella tasolla antaneet tehtäväksi toteuttaa julkisia kehittämis- tai 

edistämistoimia; 

b) 'investointijärjestelyillä' erityisrahoitusyhtiöitä, hoidettuja tilejä, sopimusperusteisia 

yhteisrahoitus- tai riskinjakojärjestelyjä tai millä tahansa muulla tavoin luotuja 

järjestelyjä, joiden kautta yhteisöt kanavoivat rahoitusosuuden joidenkin 

investointihankkeiden rahoittamiseksi; 

c) 'pienillä ja keskisuurilla yrityksillä' tai 'pk-yrityksillä' suosituksessa 2003/361/EY 

määriteltyjä mikroyrityksiä sekä pieniä ja keskisuuria yrityksiä; 

d) 'mid-cap-yrityksillä' oikeussubjekteja, joissa on enintään 3 000 työntekijää ja jotka ovat 

muita kuin pk-yrityksiä; 

e) 'ESIR-sopimuksella' oikeudellista välinettä, jolla komissio ja EIP määrittävät tässä 

asetuksessa asetetut ESIR-rahaston johtamista koskevat edellytykset; 

f) 'Euroopan investointineuvontakeskusta koskevalla sopimuksella' oikeudellista välinettä, 

jolla komissio ja EIP määrittävät tässä asetuksessa asetetut, Euroopan 

investointineuvontakeskuksen täytäntöönpanoa koskevat edellytykset. 
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g) 'täydentävyydellä' ESIR-rahaston tukea toimille, joita käytetään markkinoiden 

toimintapuutteiden yhteydessä tai epätyydyttävissä investointitilanteissa ja joita ei 

olisi voitu toteuttaa kyseisellä kaudella EIP:n tavanomaisilla välineillä ilman 

ESIR-rahaston tukea tai samassa laajuudessa kyseisellä kaudella EIR:n ja EU:n 

välineillä. Vaikka ESIR-rahastosta tuettavilla hankkeilla pyritään luomaan 

työpaikkoja ja kasvua, niiden on tavallisesti erotuttava riskiprofiililtaan EIP:n 

tavanomaisilla toimilla tuettavista hankkeista, ja ESIR-salkun 

kokonaisriskiprofiilin on oltava korkeampi kuin nykyisillä investointisalkuilla, 

joita EIP tukee tavanomaisen investointipolitiikkansa puitteissa. 

 

I LUKU – Euroopan strategisten investointien rahasto 

1 artikla 

Euroopan strategisten investointien rahasto 

[Poistettu: 1 kohdan ensimmäinen alakohta on siirretty 2 artiklaan, 1 kohdan toinen alakohta on 

siirretty -1 a artiklaan ] 

2 artikla 

(…) ESIR-sopimus 

- 1. Komissio tekee EIP:n kanssa sopimuksen ESIR-rahaston hallinnoinnista. 

 

1. ESIR-sopimuksen on sisällettävä (...) seuraavat: 

 

a)  ESIR-rahaston perustamista koskevat järjestelyt sekä EIP:n tarjoaman osarahoituksen 

määrä ja ehdot, mukaan lukien 

 

i) määräykset, jotka koskevat ESIR-rahaston perustamista erillisenä, selkeästi 

tunnistettavana ja avoimena järjestelynä, joka on erillinen EIP:n hoitama tili ja 

jonka toimet ovat selkeästi erotettavissa EIP:n muista toimista; 
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ii) EIP:n ESIR-rahaston kautta tarjoaman osarahoituksen määrä ja ehdot; 

osarahoituksen määrä on vähintään 5 000 000 000 euroa takuina tai 

käteisvaroina; 

iii) ehdot, joita sovelletaan EIP:n ESIR-rahaston kautta EIR:lle tarjoamaan 

rahoitukseen tai takuisiin; 

iv) määräys, jonka mukaan EU:n takuun kattamien toimien hinnoittelussa 

noudatetaan EIP:n yleistä hinnoittelupolitiikkaa; 

 

b)  jäljempänä olevan 3 artiklan mukaiset ESIR-rahaston hallinnointijärjestelyt, joilla ei 

rajoiteta Euroopan investointipankin perussäännöstä annettua pöytäkirjaa (N:o 5), mukaan 

lukien 

i) johtokunnan kokoonpano ja jäsenten määrä, joka on enintään neljä; 

ii) toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan nimitysmenettely, palkkaus ja 

työehdot, joiden on noudatettava EIP:n henkilöstöä koskevia säännöksiä, sekä 

toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan korvaamista ja vastuuvelvollisuutta 

koskevat säännöt ja menettelyt; 

iii) investointikomitean jäsenten nimitys- ja erottamismenettely, palkkaus ja 

työehdot sekä investointikomitean äänestyssäännöt, joissa määritetään 

päätösvaltaisuus ja äänten jakautuminen kullekin jäsenelle; 

iv) vaatimus siitä, että johtokunnan ja investointikomitean on hyväksyttävä oma 

työjärjestyksensä; 

v) vaatimus siitä, että EIP:n hallintoelimet hyväksyvät viime kädessä ESIR-

rahastosta tuetut rahoitus- ja investointitoimet Euroopan investointipankin 

perussäännöstä annetussa pöytäkirjassa (N:o 5) vahvistettujen määräysten 

mukaisesti; 
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c) järjestelyt, jotka koskevat EU:n takuuta, joka on ehdoton ja peruuttamaton, heti 

vaadittaessa maksettava first demand -takuu EIP:n hyväksi, mukaan lukien 

i) 7 artiklan mukaiset EU:n takuun antamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt, 

jotka sisältävät muun muassa yksityiskohtaiset määräykset takuun 

kattavuudesta ja tietyntyyppisistä välineistä muodostuvien salkkujen 

määritellystä kattamisesta; 

ii) vaatimukset siitä, että riskinotosta maksettava korvaus jaetaan osarahoittajien 

kesken näiden riskinottoa koskevien osuuksien mukaisessa suhteessa. Korvaus 

unionille ja EU:n takuun pohjalta suoritettavat maksut on maksettava ajoissa ja 

ne tulevat kyseeseen ainoastaan sen jälkeen, kun korvaukset ja toiminnan 

tappiot on nettoutettu; 

iii) EU:n takuun käyttöön tämän asetuksen 5 artiklan mukaisesti sovellettavat 

vaatimukset, muun muassa maksuehdot, kuten määrätyt aikataulut, 

maksettavien määrien korot ja tarvittavat likviditeettijärjestelyt; 

iv) EIP:n tehtäväksi 7 artiklan 4 kohdan mukaisesti annettavaan saatavien 

perintään sovellettavat määräykset ja menettelyt; 

 

d) yksityiskohtaiset säännöt, joiden mukaisesti investointikomitea hyväksyy EU:n takuun 

käytön yksittäisiä hankkeita varten tai investointijärjestelyjen tai kansallisten 

kehityspankkien tai -laitosten kautta tämän asetuksen ja erityisesti sen 2 a artiklan 

mukaisesti; 

 

e) menettelyt investointihankkeiden esittämistä ja EU:n takuun käyttöä koskevien 

ehdotusten hyväksymistä varten, mukaan lukien 

i) menettely, jonka mukaisesti hankkeet toimitetaan investointikomitealle; 

ii) vaatimus siitä, että EU:n takuun käyttöä koskevien ehdotusten toimittamis- ja 

hyväksymismenettely ei rajoita Euroopan investointipankin perussäännöstä 

annetussa pöytäkirjassa (N:o 5) ja erityisesti sen 19 artiklassa vahvistettuja 

EIP:n päätöksentekoa koskevia sääntöjä; 
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iii) säännöt, joissa tarkennetaan 20 artiklan siirtymäsäännöksiä ja erityisesti sitä, 

miten EIP:n 20 artiklassa tarkoitetulla kaudella allekirjoittamat toimet otetaan 

EU:n takuun piiriin; 

f)  ESIR-rahaston raportointia, seurantaa ja vastuuvelvollisuutta koskevat järjestelyt, 

mukaan lukien 

i) EIP:n toimintaa koskevat raportointivelvollisuudet ja tarvittaessa yhteistyö 

EIR:n kanssa tämän asetuksen 10 artiklan mukaisesti; 

ii) ESIR-rahastosta johtuvat tilinpäätösraportointia koskevat velvollisuudet; 

iii) tämän asetuksen 14 ja 15 artiklan mukaiset tilintarkastusta ja 

petostentorjuntaa koskevat säännöt; 

iv) keskeiset suoritusindikaattorit, jotka koskevat erityisesti EU:n takuun käyttöä, 

2 a artiklassa vahvistettujen yleisten tavoitteiden täyttymistä, yksityisen 

pääoman saantia ja ESIR-rahaston makrotaloudellisia vaikutuksia, mukaan 

lukien sen vaikutusta investointien tukemiseen; 

 

g) komission tai EIP:n aloitteesta mahdollisesti tapahtuvaa sopimuksen muuttamista 

koskevat menettelyt ja edellytykset, joihin kuuluu muun muassa velvoite raportoida 

muuttamisesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille; 

 

h) ESIR-rahaston johtamiseen tarvittavat muut hallinnolliset tai organisatoriset 

edellytykset, sikäli kuin ne sallivat EU:n takuun asianmukaisen käytön. 

 

 

2. ESIR-sopimuksessa on myös määrättävä, että 

 

a) EIR:n hallintoelimet hallinnoivat EIR:n toteuttamia ESIR-toimia; 

 

b) unionille ESIR-rahaston tukemista toimista maksettava korvaus maksetaan sen jälkeen 

kun siitä on vähennetty EU:n takuuseen vetoamisen seurauksena suoritettavat maksut ja 

näiden jälkeen 5 artiklan 3 kohdan ja Euroopan investointineuvontakeskusta koskevan 

sopimuksen mukaiset kustannukset. 
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2 a artikla 

Kelpoisuuskriteerit EU:n takuun käyttöä varten 

1. ESIR-sopimuksessa on määrättävä, että ESIR-rahastosta tuetaan hankkeita, jotka 

a)  ovat unionin politiikan mukaisia, 

b)  ovat taloudellisesti ja teknisesti toteutuskelpoisia, 

c)  tarjoavat täydentävyyttä, ja 

d)  saavat mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman paljon yksityisen sektorin 

pääomaa. 

2. Lisäksi ESIR-sopimuksessa on määrättävä, että ESIR-rahaston tuella on määrä 

tukea hankkeita, joilla on jokin seuraavista yleisistä tavoitteista: 

a) infrastruktuurin kehittäminen, 

b) tutkimus ja kehittäminen sekä innovointi, 

c) investoinnit koulutukseen, terveyteen, tieto- ja viestintätekniikkaan, 

d) energia-alan kehittäminen, 

e) rahoitustuen tarjoaminen enintään 3 000 työntekijän yrityksille ja muille 

yhteisöille keskittyen etenkin pk-yrityksiin. 

3. Laatiessaan ESIR-tukea koskevaa investointipolitiikkaa ja riskipolitiikkaa 

johtokunnan on otettava huomioon tarve välttää liiallista riskiä tietyllä alalla tai 

maantieteellisellä alueella. 
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3 artikla 

ESIR-rahaston hallinnointi 

- 1. Kun tässä artiklassa tarkoitetut hallintoelimet hoitavat niille tällä asetuksella 

annettuja tehtäviä, ne pyrkivät ainoastaan tässä asetuksessa vahvistettujen 

tavoitteiden saavuttamiseen. 

1. ESIR-sopimuksessa on määrättävä, että ESIR-rahaston toimintaa ohjaa johtokunta, jonka 

on EU:n takuun käyttöä varten 2 a artiklan 2 kohdassa säädettyjen tavoitteiden mukaisesti 

määritettävä strategiset suuntaviivat, varojen jakostrategia sekä toimintapolitiikka ja 

-menettelyt, joihin kuuluvat muun muassa sellaisissa hankkeissa noudatettava 

investointipolitiikka, jotka voivat saada tukea ESIR-rahastosta, investointijärjestelyjen 

kohtelu sekä ESIR-rahaston riskiprofiili. Johtokunnan on hyväksyttävä EU:n takuun 

käytölle investointisuuntaviivat, jotka investointikomitea panee täytäntöön. 

Investointisuuntaviivat on asetettava julkisesti saataville. 

1 a.  Jäsenten määrä johtokunnassa jaetaan komission ja EIP:n kesken käteissuorituksina 

tai vakuuksina suoritettavien EU:n talousarviosta saatavan rahoitusosuuden ja EIP:n 

antamien rahoitusosuuksien suuruuden perusteella. 

Johtokunta valitsee yhden jäsenistään puheenjohtajaksi. Johtokunta tekee päätöksensä 

yksimielisesti. 

2. (…) 

3. (…) 

4. ESIR-sopimuksessa on määrättävä, että ESIR-rahastolla on toimitusjohtaja, joka vastaa 

rahaston päivittäisen toiminnan johtamisesta ja 5 kohdassa tarkoitetun investointikomitean 

kokousten valmistelusta ja toimii näiden kokousten puheenjohtajana. Toimitusjohtajaa 

avustaa varatoimitusjohtaja. 

Toimitusjohtaja raportoi ESIR-rahaston toiminnasta johtokunnalle neljännesvuosittain. 
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Toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan nimittää EIP:n pääjohtaja EIP:n 

menettelyjen mukaisen avoimen ja läpinäkyvän valintamenettelyn perusteella 

johtokunnan ehdotuksesta kolmen vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia kerran. 

5. ESIR-sopimuksessa on määrättävä, että ESIR-rahastossa on investointikomitea, jonka 

tehtävänä on tarkastella rahaston investointipolitiikan mukaisesti kaikkia mahdollisia 

toimia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 6 artiklan 5 kohtaa, ja hyväksyä EU:n takuun 

muodossa myönnettävä tuki tämän asetuksen mukaisille toimille. 

Investointikomitea muodostuu kahdeksasta riippumattomasta asiantuntijasta ja 

toimitusjohtajasta. Riippumattomilla asiantuntijoilla on oltava asianmukaista korkean tason 

markkinakokemusta (...), ja asiantuntijat nimittää johtokunta enintään kolmen vuoden 

toimikaudeksi, joka voidaan uusia ja jonka kokonaiskesto saa olla enintään kuusi 

vuotta. Investointikomitean asiantuntijat nimitetään avoimen ja läpinäkyvän 

valintamenettelyn perusteella. Nimittäessään investointikomitean asiantuntijoita 

johtokunnan on varmistettava, että investointikomitea on kokoonpanoltaan 

monipuolinen, jotta varmistetaan 2 a artiklan kattamien alojen ja unionin 

maantieteellisten markkinoiden laaja tuntemus. 

ESIR-rahaston johtokunnan on valvottava rahaston tavoitteiden toteutumista. 

Osallistuessaan investointikomitean toimintaan sen jäsenten on toimittava 

tehtävässään riippumattomasti ja ESIR-rahaston edun mukaisesti. Pannessaan 

täytäntöön johtokunnan hyväksymiä suuntaviivoja ja tehdessään päätöksiä EU:n 

takuun käytöstä he eivät saa pyytää tai ottaa vastaan ohjeita EIP:ltä, unionin 

toimielimiltä, jäsenvaltioilta tai muulta julkiselta tai yksityiseltä elimeltä. Käytössä on 

oltava riittävät organisaatiojärjestelyt investointikomitean toiminnallisen 

riippumattomuuden varmistamiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta EIP:n 

henkilöstön investointikomitealle antamaa analyyttistä, logistista ja hallinnollista 

tukea. 

Investointikomitean päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä. 

 

6831/15   ma,ip/HKD/ts 23 
 DGG 1A  FI 
 



II LUKU – EU:n takuu ja EU:n takuurahasto 

4 artikla 

EU:n takuu 

Unioni antaa EIP:lle takuun, jäljempänä 'EU:n takuu', unionissa toteutettavia rahoitus- tai 

investointitoimia varten tai jäsenvaltion ja Euroopan naapuruuspolitiikan soveltamisalaan, 

mukaan lukien strateginen kumppanuus, laajentumispolitiikka ja Euroopan talousalue tai 

Euroopan vapaakauppaliitto, kuuluvan valtion välisiä toimia varten, tai jäsenvaltion ja 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen liitteessä II tarkoitettujen merentakaisten 

maiden ja alueiden välisiä toimia varten, jotka kuuluvat tämän asetuksen ja ESIR-sopimuksen 

soveltamisalaan. (…) 

5 artikla 

EU:n takuun käytön edellytykset 

1. EU:n takuun myöntäminen edellyttää (…) ESIR-sopimuksen voimaantuloa. 

2. EU:n takuu myönnetään 3 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun investointikomitean hyväksymiä 

EIP:n rahoitus- ja investointitoimia varten ja sellaista EIR:lle annettavaa rahoitusta varten, 

joka on tarkoitettu 7 artiklan 2 kohdan mukaisten EIP:n rahoitus- ja investointitoimien 

toteuttamiseen. (…) 

2 a. EU:n takuu voidaan myöntää EIP:n rahoitus- ja investointitoimille, jotka 

investointikomitea on hyväksynyt viimeistään [julkaisutoimistolisää päivämäärän: 

neljä vuotta tämän asetuksen voimaantulosta] ja joita koskeva EIP:n ja edunsaajan tai 

rahoituksen välittäjänvälinen sopimus on allekirjoitettu viimeistään 30 päivänä 

kesäkuuta 2020. 

2 b. EU:n takuu voidaan myöntää rahoitukseen tai takuisiin EIR:lle 7 artiklan 2 kohdan 

mukaisten EIP:n sellaisten rahoitus- ja investointitoimien toteuttamiseksi, jotka 

EIR:n hallitus on hyväksynyt viimeistään [julkaisutoimisto lisää päivämäärän: neljä 

vuotta tämän asetuksen voimaantulosta] ja joita koskeva EIR:n ja rahoituksen 

välittäjän välinen sopimus on allekirjoitettu viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2020. 
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3. (...) EIP veloittaa perussääntönsä 17 artiklan mukaisesti rahoitustoimien edunsaajilta 

maksuja kattaakseen kaikki ESIR-rahastoon liittyvät kustannukset. Unionin yleisestä 

talousarviosta ei kateta mitään sellaisia EIP:n hallintomenoja tai muita palkkioita, jotka 

liittyvät sen tämän asetuksen mukaisesti toteuttamiin rahoitus- ja investointitoimiin, 

sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän kohdan toisen ja kolmannen alakohdan 

soveltamista. 

EIP voi käyttää EU:n takuuta sellaiseen kumulatiiviseen enimmäismäärään asti, joka on 1 

prosentti EU:n yhteenlasketuista takuuvelvoitteista, kattaakseen sellaiset kustannukset, 

jotka olisi veloitettu rahoitus- ja investointitoimien edunsaajilta mutta joista ei ole saatu 

maksua. 

 Lisäksi EIP voi käyttää EU:n takuuta kattaakseen asiaankuuluvan osuuden 

mahdollisista takaisinperintäkuluista, ellei sitä ole vähennetty perintätuotoista, sekä 

likviditeetinhallintaan liittyvät mahdolliset kulut. 

(...) Mikäli EIP tarjoaa rahoitusta EIR:lle ESIR-rahaston puolesta ja kyseisellä 

rahoituksella on 7 artiklan 2 kohdan mukainen EU:n takuu, (…)EIR:n palkkiot voidaan 

kattaa unionin talousarviosta. 

4. (…) Jäsenvaltiot voivat käyttää minkä tahansa tyyppistä EU:n rahoitusta, muun 

muassa Euroopan laajuisten verkkojen, teollisuuden ja unionin rakennepolitiikkojen 

puitteissa perustettuja välineitä osallistuakseen sellaisten tukikelpoisten hankkeiden 

rahoittamiseen, joihin EIP investoi itse tai EIR:n kautta EU:n takuun tuella edellyttäen, 

että sekä asiaankuuluvien välineiden että ESIR-rahaston tukikelpoisuuskriteerit 

täyttyvät. 
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6 artikla 

Tukikelpoiset välineet 

1. Edellä olevan 2 a artiklan 2 kohdan soveltamiseksi EIP käyttää EU:n takuuta kattaakseen 

tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin välineisiin liittyvää riskiä 7 artiklan 

mukaisesti. 

2. EU:n takuu kattaa seuraavat välineet (…): 

a) EIP:n lainat, takaukset, vastatakaukset, pääomamarkkinainstrumentit, muut 

rahoitusinstrumentit ja luottoriskiä vähentävät järjestelyt sekä oman pääoman ehtoiset tai 

luonteiset sijoitukset, muun muassa kansallisten kehityspankkien tai -laitosten, 

investointijärjestelyjen tai rahastojen kautta. Nämä välineet myönnetään, hankitaan tai 

lasketaan liikkeeseen unionissa toteutettavia toimia varten (…) tämän asetuksen 

säännösten mukaisesti, ja jos on myönnetty EIP:n rahoitusta, sellaisen rahoitussopimuksen 

tai rahoitustoimen mukaisesti, jonka EIP on allekirjoittanut tai johon EIP on liittynyt 

ja jonka voimassaolo ei ole päättynyt tai jota ei ole peruutettu; 

 

b) rahoitus, jonka EIP myöntää EIR:lle lainojen, takausten, vastatakausten, muiden 

luottoriskiä vähentävien järjestelyjen, pääomamarkkinainstrumenttien sekä oman pääoman 

ehtoisten tai luonteisten sijoitusten toteuttamista varten, muun muassa kansallisten 

kehityspankkien tai -laitosten, investointijärjestelyjen tai rahastojen kautta. Nämä 

välineet myönnetään, hankitaan tai lasketaan liikkeeseen unionissa toteutettavia toimia 

varten tämän asetuksen säännösten mukaisesti, ja jos on myönnetty EIR:n rahoitusta, 

sellaisen rahoitussopimuksen tai rahoitustoimen mukaisesti, jonka EIR on 

allekirjoittanut tai johon EIR on liittynyt ja jonka voimassaolo ei ole päättynyt tai jota ei 

ole peruutettu. 

3. EIP voi myös myöntää takuun kansalliselle kehityspankille tai -laitokselle unionin 

vastatakauksena. 
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4. EIP voi investoida ESIR-rahaston tuella investointijärjestelyyn. EIP voi lisäksi 

myöntää tämän asetuksen mukaisen takuun investointijärjestelylle unionin 

vastatakauksena. 

5. EU:n takuun käyttö 2 kohdan a alakohdassa sekä 3 ja 4 kohdassa tarkoitetuissa 

toimissa edellyttää investointikomitean ennakkohyväksyntää. Sellaiset rahoitus- tai 

investointitoimia koskevat EIP:n omat hankkeet tai hankkeet, jotka toteutetaan 

kansallisen kehityspankin tai -laitoksen kautta tai investointijärjestelyllä, jotka 

koostuvat useista asiaan liittyvistä hankkeista, on pääsääntöisesti toimitettava 

investointikomitean hyväksyttäviksi yhdessä, ellei investointikomitea toisin päätä. 

Investointikomitea päättää, onko kansallisen kehityspankin tai -laitoksen kautta tai 

investointijärjestelyllä toteutettavat uudet toimet, joiden osalta se on jo hyväksynyt 

EU:n takuun käytön EIP:n toimesta, toimitettava sen hyväksyttäviksi. 

6. EIR voi ESIR-toimiensa yhteydessä myös myöntää takuun kansalliselle 

kehityspankille tai -laitokselle tai investointijärjestelylle taikka investoida 

investointijärjestelyyn. 

7 artikla 

EU:n takuun kattavuus ja ehdot 

1. EU:n (...) takuu saa olla milloin tahansa enintään 16 000 000 000 euroa, josta enintään 

2 500 000 000 euroa voidaan osoittaa 2 kohdassa tarkoitettua EIP:n EIR:lle myöntämää 

rahoitusta tai myöntämiä takuita varten. (...) EU:n takuun nojalla suoritettavat 

yhteenlasketut nettomaksut unionin yleisestä talousarviosta(…) eivät saa ylittää 

16 000 000 000 euron määrää. 
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2. Edellä olevan 2 artiklan 1 kohdan c alakohdan ii alakohdan mukaisesti salkun 

riskinotosta maksettava korvaus jaetaan osarahoittajien kesken näiden riskinottoa 

koskevien riskiosuuksien mukaisessa suhteessa. EU:n takuu voi olla joko 

salkkukohtainen salkun suuririskisimmän osan kattava takuu tai täysimääräinen takuu. 

EU:n takuu voidaan myöntää pari passu -periaatteella muiden rahoittajien kanssa. 

 Kun EIP antaa rahoitusta tai takuita EIR:lle EIP:n rahoitus- ja investointitoimien 

toteuttamiseksi, EU:n takuu on täysimääräinen takuu, joka kattaa EIP:n antaman 

rahoituksen sillä edellytyksellä, että EIP antaa saman määrän rahoitusta tai takuita ilman 

EU:n takuuta. EU:n takuulla katettava määrä saa olla enintään 2 500 000 000 euroa. 

3. Jos EIP vetoaa EU:n takuuseen ESIR-sopimuksen mukaisesti, unioni suorittaa maksun 

vaadittaessa kyseisen sopimuksen ehtojen mukaisesti. 

4. Jos unioni suorittaa maksun EU:n takuun nojalla, EIP huolehtii maksettuja määriä 

vastaavien saatavien perinnästä ja maksaa unionille takaisin perimistään summista. 

5.  EU:n takuu annetaan vaadittaessa toimeenpantavana takuuna, ja se kattaa seuraavat 

6 artiklassa tarkoitetut välineet: 

– 6 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetut velkainstrumentit: pääoma ja korot 

ja kaikki määrät, jotka on rahoitustoimien ehtojen mukaisesti maksettava EIP:lle 

mutta joita se ei ole saanut, maksukyvyttömyyshetkeen saakka; 

– 6 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetut pääomasijoitukset: investoidut 

määrät ja niiden rahoituskulut; 

– 6 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetut toimet: käytetyt määrät ja niiden 

rahoituskulut. 

EU:n takuu kattaa myös 5 artiklan 3 kohdan toisessa ja kolmannessa alakohdassa 

tarkoitetut määrät. 
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8 artikla 

EU:n takuurahasto 

1. Perustetaan EU:n takuurahasto, jäljempänä 'takuurahasto', josta EIP:lle on suoritettava 

maksuja silloin kun se vetoaa EU:n takuuseen. 

2. Takuurahastoa rahoitetaan seuraavista lähteistä: 

a) unionin yleisestä talousarviosta suoritettavat maksut; 

b) takuurahaston varojen sijoittamisesta saadut tuotot; 

c) määrät, jotka on peritty takaisin maksut laiminlyöneiltä velallisilta 2 artiklan 

1 kohdan c alakohdan iv alakohdassa tarkoitettua ESIR-sopimuksessa määrättyä 

menettelyä noudattaen; 

d)  tulot ja kaikki muut unionin ESIR-sopimuksen mukaisesti saamat 

maksusuoritukset. 

3. Edellä olevassa tämän artiklan 2 kohdan b ja d alakohdassa tarkoitetut takuurahastoon 

maksettavat varat ovat asetuksen (EU) N:o 966/2012 21 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja 

sisäisiä käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. 

4.  Komissio hallinnoi takuurahastoon 2 kohdan mukaisesti maksettuja varoja suoraan, ja 

kyseiset varat sijoitetaan moitteettoman varainhoidon periaatetta ja asianmukaisia 

vakavaraisuussääntöjä noudattaen. 

5. Edellä olevassa 2 kohdassa tarkoitettuja takuurahastoon maksettavia varoja käytetään EU:n 

yhteenlaskettuja takuuvelvoitteita vastaavan asianmukaisen määrän, jäljempänä 

"tavoitesumma", kerryttämiseen. Tavoitesumma on 50 prosenttia unionin yhteenlasketuista 

takuuvelvoitteista. 

Tavoitesummaa kerrytetään aluksi maksamalla 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetut varat 

takuurahastoon asteittain. Jos takuuseen on vedottu takuurahaston perustamisen 

alkuvaiheessa, (...) 2 kohdan b, c ja d alakohdassa tarkoitettuja takuurahastoon maksettavia 

varoja käytetään tavoitesumman kerryttämiseen takuun nojalla esitettyjä maksupyyntöjä 

vastaavaan määrään asti. 
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6. (…) 

7. Sen jälkeen kun 10 artiklan 6 kohdassa säädetyn kertomuksen mukaisesti on (…) 

arvioitu takuurahaston varojen riittävyyttä, 

a) mahdollinen ylijäämä maksetaan kertasuorituksena (...) unionin vuoden n + 1 yleisen 

talousarvion tulotaulukossa olevaan erityiseen budjettikohtaan, 

b) mahdollinen lisärahoitus takuurahastoon suoritetaan vuosierinä enintään kolmen 

vuoden pituisella ajanjaksolla, joka alkaa vuonna n + 1. 

8. Jos takuurahaston varojen määrä vähenee 1 päivän tammikuuta 2019 jälkeen takuuseen 

vetoamisten seurauksena alle 50 prosenttiin tavoitesummasta, komissio antaa kertomuksen 

poikkeuksellisista toimenpiteistä, joita voidaan tarvita takuurahaston täydentämiseksi. 

9. Sen jälkeen kun EU:n takuuseen on vedottu, sellainen 2 kohdan b, c ja d alakohdassa 

säädetty takuurahastoon maksettava rahoitus, joka suoritetaan yli tavoitesumman, 

käytetään [julkaisutoimisto lisää päivämäärän: neljä vuotta tämän asetuksen 

voimaantulosta] asti EU:n takuun palauttamiseen sen alkuperäiseen määrään.  

 

II A LUKU – Euroopan investointineuvontakeskus 

 

8 a artikla 

Euroopan investointineuvontakeskusta koskeva sopimus 

1. Komissio tekee EIP:n kanssa sopimuksen Euroopan investointineuvontakeskuksen 

perustamisesta EIP:n yhteyteen. 

 Euroopan investointineuvontakeskusta koskevaan sopimukseen on erityisesti 

sisällytettävä määräykset investointineuvontakeskusta varten 5 kohdan mukaisesti 

tarvittavasta rahoituksesta. 
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2. Investointineuvontakeskuksen tavoitteena on hyödyntää EIP:n ja komission nykyisiä 

neuvontapalveluja ja tältä pohjata tarjota neuvontaa investointihankkeiden 

määrittämistä, valmistelua ja kehittämistä varten sekä toimia keskitettynä 

hankerahoitusta koskevaa teknistä neuvontaa tarjoavana yhteyspisteenä unionissa. 

Tällainen tuki tarjoaa muun muassa tukea hankerakenteiden suunnittelussa 

tarvittavan teknisen avun hyödyntämisessä, innovatiivisten rahoitusvälineiden 

käytössä sekä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien hyödyntämisessä ja 

tapauksen mukaan neuvontaa unionin lainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä. 

Euroopan investointineuvontakeskus antaa lisäksi kohdennettua tukea niiden 

jäsenvaltioiden erityispiirteiden ja tarpeiden huomioon ottamiseksi, joiden 

rahoitusmarkkinat ovat heikommin kehittyneet. 

3. Euroopan investointineuvontakeskuksen palvelut täydentävät unionin muiden 

ohjelmien puitteissa jo saatavissa olevia palveluja. Sen tarjoamia palveluja ovat 

seuraavat: 

a) teknisen avun tarjoaminen keskitetystä asiointipisteestä viranomaisille ja 
hankkeiden edistäjille; 

b) hankkeiden edistäjien avustaminen tarvittaessa hankkeiden kehittämiseksi 
siten, että ne täyttävät tämän asetuksen mukaiset tukikelpoisuuskriteerit; 

c) paikallisen tietämyksen lisääminen ESIR-tuen edistämiseksi koko unionissa; 

d) foorumin tarjoaminen vertaisperiaatteella tapahtuvalle hankkeiden 
suunnittelua koskevan taitotiedon vaihdolle ja jakamiselle. 

4. Edellä olevassa 2 kohdassa tarkoitetun tavoitteen saavuttamiseksi 

investointineuvontakeskus pyrkii hyödyntämään EIP:n, komission, kansallisten 

kehityspankkien tai -laitosten ja Euroopan rakenne- ja investointirahastojen 

hallintoviranomaisten asiantuntemusta. 

5. Euroopan investointineuvontakeskuksen ja kansallisen kehityspankin tai -laitoksen 

tai vastaavan laitoksen tai hallintoviranomaisen, joka voi toimia kansallisena 

neuvonantajana, välinen yhteistyö voidaan toteuttaa sopimusperusteisena 

kumppanuutena. 
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6. Unioni osoittaa vuodessa enintään 20 000 000 euroa Euroopan 

investointineuvontakeskuksen toimintakustannusten kattamiseen 31 päivänä 

joulukuuta 2020 päättyvällä kaudella Euroopan investointineuvontakeskuksen 

tarjoamia palveluja varten. 

7.  EIP antaa viimeistään 1 päivänä syyskuuta 2016 ja sen jälkeen vuosittain Euroopan 

parlamentille, neuvostolle ja komissiolle raportin Euroopan 

investointineuvontakeskuksen tämän artiklan 5 kohdan mukaisesti tarjoamista 

palveluista ja sen talousarvion toteuttamisesta. 

 

III LUKU – Euroopan investointihankeluettelo 

9 artikla 

Euroopan investointihankeluettelo 

1. Komissio ja EIP (...) luovat nykyisistä ja mahdollisista (…) investointihankkeista 

muodostuvan avoimen luettelon unionissa. Jäsenvaltiot voivat osallistua sen 

perustamiseen ja hallinnointiin. 

 2. Euroopan investointihankeluettelossa hankkeet ovat esillä yksinomaan näkyvyyden 

parantamiseksi investoijien kannalta ja tiedotustarkoituksiin ja rajoittamatta tämän 

asetuksen tai minkään muun EU:n välineen mukaisen tuen tai julkisen rahoituksen 

piiriin tuettaviksi valituista lopullisista hankkeista tehtäviä päätöksiä. 

3. (…) 

 

IV LUKU – Raportointi, vastuuvelvollisuus ja arviointi 

10 artikla 

Vuotuinen raportointi ja kirjanpito 

1. EIP laatii, tarvittaessa yhteistyössä EIR:n kanssa, puolivuosittain komissiolle kertomuksen 

tämän asetuksen mukaisista rahoitus- ja investointitoimistaan. 
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Tämän kertomuksen on sisällettävä arvio EU:n takuun käytön edellytysten ja 2 artiklan 1 kohdan 

f alakohdan iv alakohdassa tarkoitettujen keskeisten tulosindikaattoreiden noudattamisesta. 

Kertomuksen on lisäksi sisällettävä tilasto-, rahoitus- ja kirjanpitotietoja kaikista EIP:n rahoitus- ja 

investointitoimista toimikohtaisesti ja kootusti esitettynä. 

2. EIP laatii, tarvittaessa yhteistyössä EIR:n kanssa, vuosittain Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen mukaisista rahoitus- ja investointitoimistaan. 

Kertomus on julkistettava, ja sen on sisällettävä muun muassa seuraavat tiedot: 

a) arvio EIP:n rahoitus- ja investointitoimista toimien, alojen, maiden ja alueiden tasolla 

ja siitä, ovatko kyseiset toimet tämän asetuksen mukaisia, sekä arvio siitä, miten 

EIP:n rahoitus- ja investointitoimet jakautuvat 2 a artiklassa lueteltujen tavoitteiden 

kesken; 

b) arvio EIP:n rahoitus- ja investointitoimien lisäarvosta, niihin yksityiseltä sektorilta 

saaduista resursseista sekä niiden arvioiduista ja toteutuneista tuotoksista, tuloksista 

ja vaikutuksista kootusti esitettynä; 

c) (…) edunsaajille siirretyn rahoituksen määrä ja arvio EIP:n rahoitus- ja 

investointitoimista kootusti esitettynä; 

d) arvio EIP:n rahoitus- ja investointitoimien lisäarvosta; 

e) yksityiskohtaiset tiedot tapauksista, joissa EU:n takuuseen on vedottu; 

f) ESIR-rahastoa koskevat tilit. 
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3. EIP toimittaa, tarvittaessa yhteistyössä EIR:n kanssa, vuosittain komissiolle komission 

kirjanpitoa ja EU:n takuulla katettuja riskejä koskevaa raportointia sekä takuurahaston hallinnointia 

varten seuraavat tiedot: 

a) EIP:n tämän asetuksen mukaisia rahoitus- ja investointitoimia koskevat EIP:n ja 

EIR:n riskinarvioinnit ja luokitustiedot; 

b) EIP:n tämän asetuksen mukaisia rahoitus- ja investointitoimia varten myönnetyistä 

takuista jäljellä oleva EU:n rahoitusvelvoite toimikohtaisesti jaoteltuna; 

c) EIP:n rahoitus- ja investointitoimien yhteenlasketut tuotot ja tappiot ESIR-

sopimuksessa 2 artiklan 1 kohdan c alakohdan i alakohdan mukaisesti määrätyissä 

salkuissa. 

4. EIP toimittaa komissiolle pyydettäessä kaikki lisätiedot, jotka komissio tarvitsee 

täyttääkseen tämän asetuksen mukaiset velvoitteensa. 

5. EIP ja tarvittaessa EIR toimittavat 1–4 kohdassa tarkoitetut tiedot omalla kustannuksellaan. 

6. Komissio toimittaa viimeistään kunkin vuoden kesäkuun 30 päivänä Euroopan 

parlamentille, neuvostolle ja tilintarkastustuomioistuimelle vuosikertomuksen 

takuurahaston tilanteesta ja hoidosta edellisenä kalenterivuonna, mukaan lukien arvion 

tavoitesumman riittävyydestä, takuurahaston tasosta ja takuurahaston 

lisärahoitustarpeesta. Vuosikertomuksessa on esitettävä takuurahaston 

rahoitusasema edellisen kalenterivuoden lopussa, pääoman liikkeet edellisenä 

kalenterivuotena sekä merkittävät transaktiot ja kaikki asiaankuuluvat 

tilinpäätöstiedot. Kertomuksessa on annettava myös tiedot varainhoidosta sekä 

rahaston tuloksista ja riskistä edellisen kalenterivuoden lopussa. 
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11 artikla 

Vastuuvelvollisuus Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

1. Toimitusjohtaja antaa Euroopan parlamentin tai neuvoston pyynnöstä molemmille 

selvityksen ESIR-rahaston toiminnan tuloksista, muun muassa osallistumalla Euroopan 

parlamentin kuulemistilaisuuteen (...). 

2. Toimitusjohtaja vastaa Euroopan parlamentin tai neuvoston ESIR-rahastolle osoittamiin 

kysymyksiin suullisesti tai kirjallisesti viimeistään viiden viikon kuluessa kysymyksen 

vastaanottamisesta. 

3. Komissio laatii (…) Euroopan parlamentin tai neuvoston pyynnöstä kertomuksen tämän 

asetuksen soveltamisesta. 
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12 artikla 

Arviointi ja uudelleentarkastelu 

-1.  Komissio antaa viimeistään [julkaisutoimisto lisää päivämäärän: kolme vuotta tämän 

asetuksen voimaantulosta] Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, joka sisältää 

riippumattoman arvion tämän asetuksen soveltamisesta. Mikäli aiheellista, kertomukseen on 

liitettävä ehdotus tämän asetuksen muuttamiseksi, erityisesti 5 artiklan 2 a ja 2 b kohdassa 

sekä 8 artiklan 9 kohdassa tarkoitettujen määräaikojen osalta. 

1. (…) 

2. (…) 

3.  (…) 

4. EIP ja EIR toimittavat säännöllisesti Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle 

kaikki riippumattomat arviointikertomuksensa, joissa arvioidaan tämän asetuksen 

mukaisilla EIP:n ja EIR:n erityistoimilla saavutettuja käytännön tuloksia. 

5. (…) 

 

V LUKU – Yleiset säännökset 

13 artikla 

Avoimuus ja tietojen julkistaminen 

EIP julkaisee tietojen ja asiakirjojen saatavuutta koskevan avoimuuspolitiikkansa mukaisesti 

verkkosivuillaan tietoja kaikista EIP:n tämän asetuksen mukaisista rahoitus- ja investointitoimista 

ja siitä, miten näillä toimilla tuetaan 2 a artiklan 2 kohdassa mainittujen yleisten tavoitteiden 

saavuttamista. 
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14 artikla 

Tilintarkastustuomioistuimen suorittamat tarkastukset 

Tilintarkastustuomioistuin tarkastaa unionin yleisestä talousarviosta katettavan EU:n takuun ja 

siihen perustuvat maksut ja takaisinperinnät. 

15 artikla 

Petostentorjuntatoimet 

1.  Jos EIP:llä on EU:n takuun kattamien toimien valmistelun, toteuttamisen tai päättämisen 

missään vaiheessa syytä epäillä, että on syyllistytty petokseen, lahjontaan, rahanpesuun tai 

muuhun laittomaan toimintaan, joka saattaa vaikuttaa unionin taloudellisiin etuihin, se 

ilmoittaa asiasta viipymättä OLAFille ja antaa sille tarvittavat tiedot. 

2. Suojatakseen Euroopan unionin taloudellisia etuja OLAF voi tehdä tutkimuksia, paikalla 

tehtävät todentamiset ja tarkastukset mukaan luettuina, Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksessa (EU, Euratom) N:o 883/2013 (8), neuvoston asetuksessa (Euratom, EY) N:o 

2185/96 (9) ja neuvoston asetuksessa (EY, Euratom) N:o 2988/95 (10) säädettyjä 

säännöksiä ja menettelyjä noudattaen, määrittääkseen, liittyykö tämän asetuksen nojalla 

rahoitettuihin toimiin petoksia, lahjontaa, rahanpesua tai muuta laitonta toimintaa, joka 

vaikuttaa unionin taloudellisiin etuihin. OLAF voi toimittaa tutkimusten kuluessa saamiaan 

tietoja asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille (...). 

8 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, annettu 11 päivänä 
syyskuuta 2013, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksen (Euratom) 
N:o 1074/1999 kumoamisesta (EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1). 

9 Neuvoston asetus (Euratom, EY) N:o 2185/96, annettu 11 päivänä marraskuuta 1996, 
komission paikan päällä suorittamista tarkastuksista ja todentamisista Euroopan yhteisöjen 
taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten ja muiden väärinkäytösten estämiseksi (EYVL 
L 292, 15.11.1996, s. 2). 

10 Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 2988/95, annettu 18 päivänä joulukuuta 1995, 
Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta (EYVL L 312, 23.12.1995, s. 1). 
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Jos tällainen laiton toiminta näytetään toteen, EIP toteuttaa takaisinperintätoimia EU:n 

takuulla katettujen toimiensa osalta. 

3. Tämän asetuksen mukaisesti tuettavista toimista allekirjoitettaviin rahoitussopimuksiin on 

sisällyttävä sopimuslausekkeet, jotka mahdollistavat ESIR-sopimuksen, EIP:n 

toimintapolitiikan ja sovellettavien sääntelyvaatimusten mukaisesti toimien sulkemisen 

EIP:n rahoitus- ja investointitoimien ulkopuolelle ja tarvittaessa myös asianmukaisten 

perintätoimien toteuttamisen silloin, kun kyse on petoksesta, lahjonnasta tai muusta 

laittomasta toiminnasta. Päätös siitä, suljetaanko toimi EIP:n rahoitus- ja investointitoimien 

ulkopuolelle, tehdään asianomaisen rahoitus- tai investointisopimuksen mukaisesti. 

16 artikla 

Poissuljetut toimet ja yhteistyöhaluttomat oikeudenkäyttöalueet 

1. EIP ei tue tämän asetuksen mukaisissa rahoitus- ja investointitoimissaan minkäänlaisia 

laittomassa tarkoituksessa toteutettuja toimia, kuten rahanpesua, terrorismin rahoitusta, 

veropetoksia ja veronkiertoa, lahjontaa tai unionin taloudellisiin etuihin vaikuttavia 

petoksia. EIP ei etenkään osallistu mihinkään sellaiseen rahoitus- tai investointitoimeen, 

joka toteutetaan yhteistyöhaluttomalla oikeudenkäyttöalueella sijaitsevan välineen kautta; 

tämä vastaa heikosti säänneltyjä tai yhteistyöhaluttomia lainkäyttöalueita koskevaa EIP:n 

politiikkaa, joka perustuu unionin, Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön 

(OECD) ja rahanpesunvastaisen toimintaryhmän politiikkaan. 

2. EIP:n on tämän asetuksen mukaisissa rahoitus- ja investointitoimissaan noudatettava 

unionin oikeuden mukaisia periaatteita ja vaatimuksia, joilla estetään rahoitusjärjestelmän 

käyttöä rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen, sekä vaatimusta tarvittaessa toteuttaa (…) 

toimia todellisten omistajien ja edunsaajien määrittämiseksi. 
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17 artikla  

Siirretyn säädösvallan käyttäminen 

 [poistettu] 

VI LUKU – Muutokset 

18 artikla 

Muutos asetukseen (EU) N:o 1291/2013 

Muutetaan asetus (EU) N:o 1291/2013 seuraavasti: 

1) Korvataan 6 artiklan 1, 2 ja 3 kohta seuraavasti: 

"1. Horisontti 2020 -puiteohjelman täytäntöönpanoa varten varatut rahoituspuitteet ovat 

nykyhintoina 74 328,3 miljoonaa euroa, josta enintään 71 966,9 miljoonaa euroa osoitetaan SEUT-

sopimuksen XIX osaston soveltamisalaan kuuluviin toimiin. 

Euroopan parlamentti ja neuvosto myöntävät vuotuiset määrärahat monivuotisen rahoituskehyksen 

rajoissa. 

2. SEUT-sopimuksen XIX osaston soveltamisalaan kuuluviin toimiin osoitettu määrä jaetaan 

tämän asetuksen 5 artiklan 2 kohdassa määriteltyjen painopistealueiden kesken seuraavasti: 

a)  Huipputason tiede, 23 897,0 miljoonaa euroa nykyhintoina; 

b)  Teollisuuden johtoasema, 16 430,5 miljoonaa euroa nykyhintoina; 

c)  Yhteiskunnalliset haasteet, 28 560,7 miljoonaa euroa nykyhintoina. 

Horisontti 2020 -puiteohjelmasta 5 artiklan 3 kohdassa esitetyille erityistavoitteille ja Yhteisen 

tutkimuskeskuksen muille kuin ydinalan suorille toimille osoitettavan unionin kokonaisrahoituksen 

enimmäismäärä on seuraava: 
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i) Huippuosaamisen levittäminen ja laajempi osallistuminen, 782,3 miljoonaa euroa 

nykyhintoina; 

ii) Tiede yhteiskunnassa ja yhteiskuntaa varten, 443,8 miljoonaa euroa nykyhintoina; 

ii) Yhteisen tutkimuskeskuksen muut kuin ydinalan suorat toimet, 1 852,6 miljoonaa euroa 

nykyhintoina. 

Rahoituksen ohjeellinen jakautuminen 5 artiklan 2 ja 3 kohdassa esitettyjen painopistealueiden ja 

erityistavoitteiden kesken esitetään liitteessä II. 

3. Horisontti 2020 -puiteohjelmasta Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutille (EIT) 

annettavan rahoituksen enimmäismäärä on 2 361,4 miljoonaa euroa nykyhintoina siten kuin 

liitteessä II esitetään." 

2) Korvataan liite II tämän asetuksen liitteessä I olevalla tekstillä. 
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19 artikla 

Muutos asetukseen (EU) N:o 1316/2013 

Muutetaan asetus (EU) N:o 1316/2013 seuraavasti: 

1) Korvataan 5 artiklan (...) 1 kohta seuraavasti: 

"1. Verkkojen Eurooppa -välineen täytäntöönpanon rahoituspuitteiksi vuosina 2014–2020 

vahvistetaan 29 942 259 000 (*) euroa nykyhintoina. Määrä jakautuu seuraavasti: 

a) liikenneala: 23 550 582 000 euroa, josta 11 305 500 000 euroa on siirrettävä koheesiorahastosta 

käytettäväksi tämän asetuksen mukaisesti ainoastaan niissä jäsenvaltioissa, jotka ovat oikeutettuja 

koheesiorahaston rahoitukseen; 

b) televiestintäala: 1 041 602 000 euroa; 

c) energia-ala: 5 350 075 000 euroa. 

Nämä määrät eivät rajoita neuvoston asetuksessa (EU, Euratom) N:o 1311/2013(*) säädetyn 

joustomekanismin soveltamista. 

(*) Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1311/2013, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013, vuosia 

2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, 

s. 884)." 

2) Poistetaan 7 artiklan 3 kohdan toisesta alakohdasta sanat "ja 21 artiklan 4 kohdassa"; 

3) Poistetaan 21 artiklan 4 kohta. 
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VII LUKU – Siirtymä- ja loppusäännökset 

20 artikla 

Siirtymäsäännökset 

EIP ja EIR voivat 1 päivästä tammikuuta 2015 (…) siihen asti, kun ESIR-sopimus on tehty ja  

kaikkien investointikomitean jäsenten ja toimitusjohtajan ensimmäiset nimitykset on tehty 

tämän asetuksen tultua voimaan, toimittaa allekirjoittamansa rahoitus- ja investointitoimet  

komissiolle niiden ottamiseksi EU:n takuun piiriin.  

 

Komissio arvioi kyseiset toimet ja, jos ne täyttävät tämän asetuksen 2 a artiklassa säädetyt (...) 

vaatimukset, päättää, että ne otetaan EU:n takuun piiriin. 

21 artikla 

Voimaantulo 

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin 

virallisessa lehdessä. 

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa. 

Tehty Strasbourgissa 

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta 
2) Puhemies Puheenjohtaja 
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