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Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi komission valtuuttamisesta
äänestämään Euroopan investointirahaston osakepääoman korottamisen puolesta
Kokous

U/E/UTP-tunnus

Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu
Komissio julkisti 25 päivänä marraskuuta 2020 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja
neuvoston
päätökseksi
komission
valtuuttamisesta
äänestämään
Euroopan
investointirahaston (EIR) osakepääoman korottamisen puolesta tammikuussa 2021
pidettävässä EIR:n yhtiökokouksessa.
Neuvoston puheenjohtajavaltion tavoitteena on saada päätös hyväksyttyä
mahdollisimman pikaisesti. Yksikään jäsenvaltio ei ole toistaiseksi neuvostossa
ilmoittanut vastustavansa komission ehdotusta ja sillä näyttäisi olevan paitsi neuvoston
määräenemmistön myös Euroopan parlamentin tuki.
Suomen kanta
Suomi on valmis puoltamaan päätöksen hyväksymistä.
Pääasiallinen sisältö
Päätös antaa komissiolle mahdollisuuden äänestää EIR:n pääomakorotuksesta tehtävään
2 870 000 000 euron suuruisen osakepääoman puolesta.
Ehdotuksen mukaan päätös tulisi asian kiireellisyyden vuoksi voimaan sitä päivää
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan.
EU:n oikeuden mukainen oikeusperusta/päätöksentekomenettely
SEUT 173 artiklan 3 kohta. Ehdotukseen sovelletaan tavanomaista lainsäätämisjärjestystä.
Käsittely Euroopan parlamentissa
Euroopan parlamentti on tiettävästi valmis hyväksymään komission ehdotuksen.
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Kansallinen valmistelu
VM
Eduskuntakäsittely
Kansallinen lainsäädäntö, ml. Ahvenanmaan asema
Asia kuuluu Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 59 a §:n perusteella valtakunnan
lainsäädäntövaltaan.
Taloudelliset vaikutukset
Ehdotuksella ei ole talousarviovaikutuksia, koska äänestys EIR:n osakepääoman
korottamisesta yhtiökokouksessa ei velvoita unionia merkitsemään osakkeita.
Talousarviovaikutuksia aiheutuu ainoastaan InvestEU-asetuksesta, joka muodostaa
oikeusperustan unionin osuudelle osakepääoman korottamisessa.
Muut asian käsittelyyn vaikuttavat tekijät
Ehdotus on varotoimi siltä varalta, että EIR:n tammikuun 2021 alkupuolella pidettävään
yhtiökokoukseen mennessä komission toimille ei olisi muuta oikeusperustaa.
Oikeusperustan muodostaisivat voimaan tullessaan neuvoston ja Euroopan parlamentin
välisessä sovittelumenettelyssä paraikaa neuvoteltava InvestEU-asetus.
Suunniteltu EIR:n pääomakorotus sisältyy uuteen, vielä vahvistamattomaan InvestEUohjelmaan. Valtioneuvosto on informoinut eduskuntaa InvestEU-ohjelmaa koskevasta
komission asetusehdotuksista erillisillä kirjelmillä (E 72/2020 vp, U 32/2020 vp, U
32/2018 vp). Asetusta, jolla InvestEU-ohjelma perustetaan, ei vielä ole tullut voimaan,
sillä sitä koskeva sovittelumenettely on vii-me vaiheessa toimielinten kesken. On
mahdollista, että asetus InvestEU-ohjelmasta ei tule voimaan ennen tammikuun
alkupuolelle suunniteltua EIR:n yhtiökokousta.
InvestEU-asetuksen, vuoden 2021 EU:n yleisen talousarvion ja uuden monivuotisen
rahoituskehyksen vahvistamisen jälkeen Invest-EU-asetus muodostaisi oikeusperustan
sille, että komissio voisi puoltaa pääomakorotusta EIR:n johtokuntakokouksessa
tammikuussa 2021.
EIR on laskenut, että jotta se voisi myötävaikuttaa pyrkimyksiin vastata COVID- 19 kriisiin ja panna täytäntöön kaavaillun InvestEU-ohjelman osana vuosien 2021–2027
monivuotista rahoitus-kehystä ja kehittää samalla edelleen rahaston asemaa kansallisten
ja alueellisten ohjelmien hallinnoinnissa, rahaston osakepääomaa on tarpeen korottaa
välittömästi 2 870 000 000 eurolla.
Rahaston hallitus on päättänyt esittää, että EIR:n yhtiökokous hyväksyisi pyynnön
korottaa rahaston osakepääomaa 2 870 000 000 eurolla laskemalla liikkeeseen 2 870
uutta osaketta. Hallitus on ehdottanut, että vastikään hyväksytyt osakkeet ovat
merkittävissä yhden merkintäajan aikana, joka alkaa välittömästi sen jälkeen, kun
yhtiökokous on hyväksynyt osakepääoman korotuksen, ja päättyy 30 päivänä syyskuuta
2021.
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Unioni voisi osallistua merkintään yhtiökokouksen päätöksessä vahvistetuin edellytyksin
heti, kun tarvittava oikeusperustasäädös eli InvestEU-ohjelman perustava asetus, jolla
hyväksytään unionin osuus osakepääoman korottamisessa, on tullut voimaan.
Jotta unionin edustaja yhtiökokouksessa voisi äänestää osakepääoman korottamisesta
mahdollisimman pian, komissio katsoo tarvitsevansa kiireellisesti oikeusperustan siltä
varalta, että InvestEU-asetus ja monivuotinen rahoituskehys eivät olisi vielä voimassa
tammikuun alkupuolella pidettävään EIR:n yhtiökokoukseen mennessä
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