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LIITE
asiakirjaan
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI
asetusten (EU) N:o 1316/2013 ja (EU) 2015/1017 muuttamisesta Euroopan strategisten
investointien rahaston voimassaoloajan pidentämisen osalta sekä kyseistä rahastoa ja
Euroopan investointineuvontakeskusta koskevien teknisten parannusten tekemiseksi
Liite
(1)

Muutetaan 2 jakso seuraavasti:
a)

Lisätään b alakohtaan toinen alakohta seuraavasti:
”ESIR-rahaston tuen myöntämistä moottoriteitä varten on vältettävä, jollei sitä
tarvita tukemaan yksityisen sektorin investointeja liikenteeseen koheesiomaissa
tai rajat ylittäviä hankkeita, joihin osallistuu vähintään yksi koheesiomaa.”;

b)

Korvataan c alakohdan toinen virke seuraavasti:
”Tässä yhteydessä EIP:n odotetaan tarjoavan rahoitusta ESIR-rahastosta, jotta
voidaan saavuttaa kokonaistavoite eli vähintään 500 000 000 000 euron verran
julkisia tai yksityisiä investointeja, mukaan lukien rahoitus, joka saadaan
käyttöön EIR:n kautta 10 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuihin
välineisiin liittyvien ESIR-rahaston toimien yhteydessä, kansallisten
kehityspankkien tai -laitosten kautta ja enintään 3 000 työntekijän yritysten
saatavilla olevan rahoituksen lisäämisen kautta.”;

(2)

Lisätään 3 jaksoon d alakohta seuraavasti:

”d)

yksi tai useampi seuraavista ominaisuuksista johtaisi yleensä toimen luokitteluun
erityistoimeksi:

(3)

–

huonompi etuoikeusasema suhteessa muihin luotonantajiin, mukaan
lukien kansalliset kehityspankit ja yksityiset luotonantajat;

–

osallistuminen riskinjakovälineisiin, kun osallistuminen asettaa EIP:n
alttiiksi korkeammille riskitasoille;

–

altistuminen erityisille riskeille, kuten testaamaton teknologia, riippuvuus
uusista, kokemattomista tai korkean riskitason vastapuolista, uudet
taloudelliset rakenteet tai riski EIP:lle, toimiala tai maantieteellinen
sijainti;

–

pääomatyypin ominaisuudet, kuten suoritusperusteiset maksut; tai

–

muut näkökohdat, jotka lisäävät altistumista riskille EIP:n luottoriskien
arvioinnin ja hallinnon suuntaviivojen mukaisesti;”;

Lisätään 5 jaksoon virke seuraavasti:
”Tulostaulu julkistetaan heti, kun EU:n takauksen piiriin kuuluva sopimus on
allekirjoitettu, lukuun ottamatta kaupallisesti arkaluonteisia tietoja.”;

(4)

Muutetaan 6 jakso seuraavasti:
(a)
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i)

Korvataan ensimmäisen luetelmakohdan ensimmäinen ja toinen
virke seuraavasti:

”Velkatyypin toimissa EIP tai EIR tekee vakiomuotoisen riskinarviointinsa,
johon
sisältyy
maksukyvyttömyysja
takaisinperintäasteen
todennäköisyyden laskenta. EIP tai EIR kvantifioi näiden parametrien
perusteella kuhunkin toimeen liittyvän riskin.”;
ii)

Korvataan toisen luetelmakohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

”Kukin velkatyypin toimi saa riskiluokituksen (transaktion lainaluokitus) EIP:n
tai EIR:n lainaluokitusjärjestelmässä.”;
iii)

Korvataan kolmannen
seuraavasti:

luetelmakohdan

ensimmäinen

virke

”Hankkeiden on oltava taloudellisesti ja teknisesti toteutuskelpoisia, ja
EIP:n rahoitus on strukturoitava hyvän pankkitoiminnan
periaatteiden mukaisesti ja siinä on noudatettava korkean tason
riskinhallinnan periaatteita, jotka EIP tai EIR on vahvistanut
sisäisissä suuntaviivoissaan.”;
(b)

Muutetaan c alakohta seuraavasti:
i)

Korvataan ensimmäisen luetelmakohdan toinen virke seuraavasti:

”Se, liittyykö toimeen pääomatyypin riskejä vai ei, määritetään toimen
oikeudellisesta muodosta ja nimikkeistöstä riippumatta EIP:n tai
EIR:n vakiomuotoisen arvioinnin perusteella.”;
ii)

Korvataan toisen luetelmakohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

”EIP:n pääomatyypin toimet on toteutettava noudattaen EIP:n tai EIR:n sisäisiä sääntöjä ja
menettelyjä.”;
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(5)

Poistetaan 7 jakson c alakohdassa oleva sana ”ensimmäisen”;

(6)

Muutetaan 8 jakso seuraavasti:
(a)

poistetaan ensimmäisen
”ensimmäisen”;

alakohdan

(b)

poistetaan a alakohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisessä virkkeessä
oleva sana ”ensimmäisen”;

(c)

poistetaan b alakohdan ensimmäisessä virkkeessä oleva sana ”ensimmäisen”.
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