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LIITE  

KOMISSION ASETUS (EU) …/…, 

annettu XXX, 
tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi 

perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti annetun asetuksen (EU) N:o 
651/2014 muuttamisesta 

LUONNOS 

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 

EUROOPAN KOMISSIO, joka 
ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 108 
artiklan 4 kohdan, 
ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan 
soveltamisesta tiettyihin valtion monialaisen tuen muotoihin 13 päivänä heinäkuuta 2015 
annetun neuvoston asetuksen (EU) 2015/15881 ja erityisesti sen 1 artiklan 1 kohdan a 
alakohdan, 
on kuullut neuvoa-antavaa valtiontukikomiteaa, 
sekä katsoo seuraavaa: 
(1) Asetuksessa (EU) N:o 651/2014 todetaan tietyt tukimuodot sisämarkkinoille 

soveltuviksi. 
(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1299/20132 tai [uuden ETC-

asetuksen] soveltamisalaan kuuluviin Euroopan alueellisen yhteistyön hankkeisiin 
osallistuvien yritysten on usein vaikea rahoittaa lisäkustannukset, joita aiheutuu 
yhteistyöstä eri alueille ja eri jäsenvaltioihin tai kolmansiin maihin sijoittautuneiden 
kumppanien kanssa. Euroopan alueellinen yhteistyö on tärkeää koheesiopolitiikan 
kannalta ja tarjoaa puitteet eri jäsenvaltioiden tai kolmansien maiden kansallisten, 
alueellisten ja paikallisten toimijoiden välisten yhteisten toimien toteuttamiselle ja 
toimintatapoja koskevien kokemusten vaihtamiselle, minkä vuoksi olisi puututtava 
tiettyihin Euroopan alueellisen yhteistyön hankkeissa kohdattuihin vaikeuksiin, jotta 
niissä olisi helpompi noudattaa valtiontukisääntöjä. Komission kokemusten perusteella 
asetusta (EU) N:o 651/2014 olisi sovellettava tukeen, jota annetaan Euroopan 
alueellisen yhteistyön hankkeisiin, tuensaajayritysten koosta riippumatta. 

(3) Kun otetaan lisäksi huomioon näihin hankkeisiin osallistuville yrityksille 
myönnettyjen pienten tukimäärien vähäinen vaikutus kauppaan ja kilpailuun, olisi 
myös annettava yksinkertaisia sääntöjä sellaisia tapauksia varten, joissa tuen 
yhteenlaskettu määrä yritystä ja hanketta kohti ei ylitä tiettyä enimmäismäärää. 

                                                 
1 EUVL L 248, 24.9.2015, s. 1.  
2 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1299/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, 

Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen tukemista Euroopan aluekehitysrahastosta koskevista 
erityissäännöksistä (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 259). 
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(4) Tutkimus- ja kehityshankkeita tai toteutettavuustutkimuksia, joille on myönnetty 
riippumattomien asiantuntijoiden tekemän arvioinnin ja paremmuusjärjestykseen 
asettamisen jälkeen huippuosaamismerkki ja joita pidetään erinomaisina ja julkisen 
rahoituksen arvoisina mutta joille ei voitu myöntää rahoitusta Horisontti-
puiteohjelmasta budjettirajoitteiden vuoksi, voidaan tukea kansallisista varoista, 
mukaan luettuna Euroopan rakenne- ja investointirahastojen varoista kaudella 2014–
2020 ja Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahasto plussan varoista 
kaudella 2021–2027. Tällaisille pienten ja keskisuurten yritysten toteuttamille 
tutkimus- ja kehityshankkeille myönnettyä valtiontukea olisi pidettävä 
sisämarkkinoille soveltuvana, ja se olisi vapautettava ilmoitusvaatimuksesta tietyin 
edellytyksin. Ei myöskään pitäisi olla tarpeen arvioida uudelleen 
tukikelpoisuusedellytyksiä, jotka on jo arvioitu unionin tasolla Horisontti 2020- tai 
Horisontti Eurooppa -puiteohjelman sääntöjen mukaisesti ennen huippuosaamismerkin 
myöntämistä. Hankkeet toteuttavien tahojen voittoa tavoitteleva tai tavoittelematon 
luonne ei ole kilpailulainsäädännön nojalla merkityksellinen peruste.  

(5) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/XX (Verkkojen Eurooppa 2 
-asetus) soveltamisalaan kuuluville tietyille digitaaliseen liitettävyyteen liittyvien 
infrastruktuurien alalla yhteistä etua koskeville hankkeille myönnettyä valtiontukea 
voidaan pitää sisämarkkinoille soveltuvana, ja se voidaan vapauttaa 
ilmoitusvaatimuksesta tietyin edellytyksin.  

(6) Avustuksia, jotka myönnetään tutkijoille Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) 
konseptin toimivuuden osoittamista koskevien Proof of Concept -toimien ja Marie 
Skłodowska-Curie -toimien (MSCA) nojalla, joita pidetään taloudellisena toimintana, 
olisi myös pidettävä sisämarkkinoille soveltuvina, jos näille toimille on myönnetty 
huippuosaamismerkki. 

(7) Eurooppalaisen tutkimus- ja kehitystyön kilpailukykyä voidaan parantaa julkisella 
rahoituksella, jossa yhdistetään kansallisia varoja ja keskitetysti hallinnoituja unionin 
varoja ja jota annetaan tutkimus- ja kehityshankkeisiin (kuten perussopimuksen 185 tai 
187 artiklaan perustuvien institutionaalisten eurooppalaisten kumppanuuksien nojalla 
toteutettaviin hankkeisiin tai Horisontti Eurooppa -puiteohjelmassa määriteltyihin 
ohjelmien yhteisrahoitustoimiin), koska tällaisten tutkimus- ja kehityshankkeiden 
katsotaan täyttävän yhteistä eurooppalaista etua koskevat tavoitteet ja niillä puututaan 
tarkoin määriteltyihin markkinoiden toimintapuutteisiin. Tämän katsotaan pätevän 
silloin, kun hankkeiden arvioinnista, paremmuusjärjestykseen asettamisesta ja 
valinnasta vastaavat riippumattomat asiantuntijat Horisontti 2020- tai Horisontti 
Eurooppa -puiteohjelman sääntöjen mukaisesti sellaisen kansainvälisen 
ehdotuspyynnön jälkeen, johon osallistuu vähintään kolme jäsenvaltiota (tai kaksi, jos 
kyseessä ovat tiimiyttämistoimet). Jäsenvaltioiden rahoitusosuuksia, mukaan luettuna 
Euroopan rakenne- ja investointirahastoista maksetut varat kaudella 2014–2020 ja 
Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahasto plussasta maksetut varat 
kaudella 2021–2027, näihin yhteisrahoitettuihin tutkimus- ja kehityshankkeisiin olisi 
pidettävä sisämarkkinoille soveltuvina, ja ne olisi vapautettava ilmoitusvaatimuksesta 
tietyin edellytyksin. Ei myöskään pitäisi olla tarpeen arvioida uudelleen 
tukikelpoisuusedellytyksiä, jotka riippumattomat asiantuntijat ovat jo arvioineet 
kansainvälisellä tasolla Horisontti 2020- tai Horisontti Eurooppa -puiteohjelman 
sääntöjen mukaisesti ennen tutkimus- ja kehityshankkeen valintaa. 

(8) Horisontti 2020- ja Horisontti Eurooppa -puiteohjelmassa määritellään, mitkä 
tutkimus- ja innovointitoimet voivat saada rahoitusta. Komissio huomauttaa, että 
Horisontti-puiteohjelmassa määritellyt tutkimus- ja innovointitoimet vastaavat 
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yleisesti tässä asetuksessa määriteltyjä perustutkimuksen ja teollisen tutkimuksen 
toimia. Horisontti-puiteohjelman nojalla tuetut innovointitoimet vastaavat lisäksi 
yleisesti tässä asetuksessa määriteltyjä kokeellisen kehittämisen toimia. Tässä 
asetuksessa säädettyä tutkimus- ja kehitystyötä koskevaa yksinkertaistamista ei 
kuitenkaan pitäisi hyödyntää siten, että rahoitetaan toimia, jotka eivät ole tukikelpoisia 
tutkimukseen ja kehittämiseen myönnettävää valtiontukea koskevien sääntöjen nojalla, 
eli toimia, jotka eivät kuulu kokeellisen kehittämisen toimien piiriin. Tätä varten 
jäsenvaltiot voivat ottaa huomioon myös määritelmät, jotka koskevat teknologisen 
valmiuden tasoa. Komissio huomauttaa, että tutkimukseen ja kehittämiseen 
myönnettävän valtiontuen teknologisen valmiuden tasolla 9 ei katsota kuuluvan 
kokeellisen kehittämisen määritelmän piiriin, minkä vuoksi se ei kuulu tämän 
asetuksen soveltamisalaan. 

(9) Digitaalinen Eurooppa -ohjelmasta tuetaan ja vauhditetaan Euroopan talouden ja 
yhteiskuntien digitalisaatiota ja tuodaan sen hyödyt Euroopan kansalaisten, 
julkishallintojen ja yritysten saataville kaikkialla unionissa. Ohjelmalla täydennetään 
Horisontti Eurooppa -ohjelmasta tuettuja tutkimus-, kehitys- ja innovointihankkeita, 
Verkkojen Eurooppa -välineen Digitaalinen Eurooppa -ohjelmaa sekä InvestEU-
ohjelmaa. Siitä tuetaan digitaalivalmiuksien (esim. data-, laskenta- ja 
kyberturvallisuusvalmiuksien) vahvistamista julkisella sektorilla sekä pk-yrityksissä ja 
tutkimus- ja innovointiyhteisöissä. Ohjelmasta tarjotaan taloudellista tukea 
edistyneeseen laskentaan, mukaan lukien suurteho-, reuna- ja kvanttilaskenta ja 
pilvipalvelut, tekoälyyn, mukaan lukien Euroopan digitaali-innovointikeskittymien 
perustaminen, ja testaus- ja kokeilujärjestelyihin. Siitä tuetaan myös digitaalitaitoja ja 
kyberturvallisuuslaitteita ja -välineitä. 

(10) InvestEU-rahastosta tuettuihin rahoitustuotteisiin voi liittyä jäsenvaltioiden valvomia 
varoja, myös yhteistyössä EU:n kanssa hallinnoitavia varoja, jotta voidaan lisätä 
vipuvaikutusta ja tukea lisäinvestointeja Eurooppaan. Jäsenvaltioilla on esimerkiksi 
mahdollisuus myöntää osa yhteistyössä EU:n kanssa hallinnoitavista varoista 
InvestEU-rahastoon sisältyvän EU:n takuun jäsenvaltion osioon. Lisäksi jäsenvaltiot 
voivat rahoittaa InvestEU-rahastosta takuun saaneita rahoitustuotteita omien varojen 
tai kansallisten kehityspankkien kautta. Tällaista rahoitusta voidaan pitää ’valtion 
varoina’ ja valtiosta johtuvana, jos jäsenvaltioilla on harkintavaltaa varojen käytön 
suhteen. Sitä vastoin jos jäsenvaltioilla ei ole harkintavaltaa varojen käytön suhteen tai 
jos ne toimivat tavanomaisten markkinaehtojen mukaisesti, näiden varojen käytössä ei 
ehkä ole kyse valtiontuesta. Komissio aikoo antaa lisäohjeita InvestEU-asetuksen 
nojalla tuetuista tyypillisistä tapauksista. 

(11) Jos kansalliset varat, mukaan lukien yhteistyössä EU:n kanssa hallinnoitavat varat, 
ovat perussopimuksen 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua valtiontukea, olisi 
vahvistettava edellytykset, joiden perusteella tuki olisi katsottava sisämarkkinoille 
soveltuvaksi ja vapautettava ilmoitusvaatimuksesta, jotta helpotetaan InvestEU-
rahaston täytäntöönpanoa. 

(12) InvestEU-rahaston rakenteeseen sisältyy joukko merkittäviä kilpailua suojaavia 
toimenpiteitä, kuten sellaisten investointien tukeminen, joilla toteutetaan unionin 
politiikan tavoitteita ja tuotetaan EU:n lisäarvoa, ja vaatimus siitä, että InvestEU-
rahaston on oltava täydentävä ja sillä on puututtava markkinoiden toimintapuutteisiin 
tai epätyydyttäviin investointitilanteisiin. Lisäksi hallintotavalla ja 
päätöksentekoprosessilla varmistetaan ennen EU:n takuun myöntämistä, että 
InvestEU-rahastosta tuetut toimet täyttävät edellä esitetyt vaatimukset. InvestEU-
rahastosta myönnettävä tuki on avointa ja sen vaikutukset arvioidaan. Näin ollen 
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InvestEU-rahastosta tuettuihin rahoitustuotteisiin liittyvää valtiontukea olisi pidettävä 
sisämarkkinoille soveltuvana ja se voidaan vapauttaa ilmoitusvaatimuksesta tietyin 
edellytyksin. 

(13) Sen vuoksi asetusta (EU) N:o 651/2014 olisi muutettava,  
ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN: 

1 artikla 
Muutetaan asetus (EU) N:o 651/2014 seuraavasti: 
(1) Muutetaan 1 artikla seuraavasti: 

(a) Korvataan 1 kohdan m ja n alakohta seuraavasti: 
”m) tuki alueellisille lentoasemille; 
n) tuki satamille; ja”; 

(b) Lisätään 1 kohtaan o ja p alakohta seuraavasti: 
”o) tuki Euroopan alueellisen yhteistyön hankkeille; ja 
p) InvestEU-rahastosta tuettuihin rahoitustuotteisiin liittyvä tuki.”; 

(c) Korvataan 2 kohdan a alakohta seuraavasti: 
a) tämän asetuksen III luvun 1 jakson (lukuun ottamatta 15 artiklaa), 2, 3, 4 ja 7 jakson 
(lukuun ottamatta 44 artiklaa) sekä 10 jakson mukaiset ohjelmat ja kyseisen luvun 16 jakson 
nojalla rahoitustuotteiden muodossa toteutettu tuki, jos keskimääräinen vuotuinen 
valtiontukibudjetti on yli 150 miljoonaa euroa, kuuden kuukauden jälkeen niiden 
voimaantulosta. Tämän asetuksen III luvun 16 jakson mukaisen tuen osalta vain [InvestEU-
ohjelmaa koskevan] asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut EU:n takuun 
jäsenvaltion osioon maksetut jäsenvaltion maksuosuudet, jotka on korvamerkitty tiettyä 
rahoitustuotetta varten, otetaan huomioon arvioitaessa, ylittääkö kyseisen jäsenvaltion 
rahoitustuotteeseen liittyvä keskimääräinen vuotuinen valtiontukibudjetti 150 miljoonaa 
euroa. Komissio voi päättää, että tämän asetuksen soveltamista tällaisiin tukijärjestelmiin 
jatketaan pitempään, arvioituaan asiaankuuluvan arviointisuunnitelman, jonka jäsenvaltio on 
ilmoittanut komissiolle 20 työpäivän kuluessa ohjelman voimaantulosta;” 

(d) Korvataan 3 kohdan a ja b alakohta seuraavasti: 
”a) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1379/2013* soveltamisalaan 
kuuluva kalastus- ja vesiviljelyalalla myönnettävä tuki lukuun ottamatta koulutustukea, pk-
yritysten rahoituksensaantiin myönnettävää tukea, tutkimus- ja kehitystyöhön myönnettävää 
tukea, pk-yritysten innovaatiotukea, epäedullisessa asemassa olevien ja alentuneesti 
työkykyisten työntekijöiden hyväksi myönnettävää tukea, alueellista investointitukea 
syrjäisimmillä alueilla, alueellisia toimintatukiohjelmia ja tukea Euroopan alueellisen 
yhteistyön hankkeille;  
b) maatalouden alkutuotannon alalla myönnettävä tuki lukuun ottamatta alueellista 
investointitukea syrjäisimmillä alueilla, alueellisia toimintatukiohjelmia, pk-yrityksille 
konsulttipalveluihin myönnettävää tukea, riskirahoitustukea, tutkimus- ja kehitystyöhön 
myönnettävää tukea, pk-yrityksille myönnettävää innovaatiotukea, ympäristötukea, 
koulutustukea, epäedullisessa asemassa olevien ja alentuneesti työkykyisten työntekijöiden 
hyväksi myönnettävää tukea ja tukea Euroopan alueellisen yhteistyön hankkeille;” 

(e) Korvataan 4 kohta seuraavasti: 
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”4. Tätä asetusta ei sovelleta seuraaviin: 
a) tukiohjelmat, joissa ei nimenomaisesti suljeta pois yksittäisen tuen maksamista yritykselle, 
jolle on annettu sellaiseen komission aikaisempaan päätökseen perustuva maksamaton 
perintämääräys, jossa saman jäsenvaltion myöntämä tuki on julistettu sääntöjenvastaiseksi ja 
sisämarkkinoille soveltumattomaksi, lukuun ottamatta tukiohjelmia tiettyjen 
luonnonmullistusten aiheuttaman vahingon korvaamiseksi ja III luvun 2 a ja 16 jakson 
mukaisia tukiohjelmia; 
b) tapauskohtainen tuki a alakohdassa tarkoitetulle yritykselle; 
c) tuki vaikeuksissa oleville yrityksille, lukuun ottamatta tukiohjelmia tiettyjen 
luonnonmullistusten aiheuttaman vahingon korvaamiseksi, käynnistystukiohjelmia ja 
alueellisia toimintatukiohjelmia, tukea pk-yrityksille 56 f artiklan nojalla ja tukea rahoituksen 
välittäjille III luvun 16 jakson nojalla, edellyttäen että vaikeuksissa olevia yrityksiä ei 
kohdella muita yrityksiä suotuisammin. 
* Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1379/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, kalastus- 
ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (EY) N:o 1184/2006 ja (EY) N:o 
1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 kumoamisesta (EUVL L 354, 
28.12.2013, s. 1).”; 

(2) Muutetaan 2 artikla seuraavasti: 
(a) Kumotaan 63, 64 ja 65 alakohta; 
(b) Lisätään 86 b alakohta seuraavasti: 

”86 b. ’digitalisaatiolla’ tarkoitetaan sellaisilla sähköisillä laitteilla ja/tai järjestelmillä 
toteutetun teknologian käyttöönottoa, jotka mahdollistavat tuotteen toiminnallisuuden 
lisäämisen, verkkopalvelujen kehittämisen, prosessien nykyaikaistamisen tai siirtymisen 
liiketoimintamalleihin, jotka perustuvat välikäsien poistumiseen tavaroiden tuotannossa ja 
palvelujen tarjoamisessa niin, että saadaan aikaan muutosvaikutus;”; 

(c) Korvataan 138 alakohta seuraavasti:  
”138. ’seuraavan sukupolven liityntäverkoilla (NGA-verkoilla)’ tarkoitetaan kehittyneitä 
verkkoja, joilla on vähintään seuraavat ominaispiirteet:  
i) ne tuottavat palveluja luotettavasti erittäin suurella tilaajakohtaisella nopeudella optisen (tai 
tekniikaltaan vastaavan) välityskanavan kautta riittävän lähellä käyttäjän kotitaloutta tai 
toimipaikkaa, jotta erittäin nopean yhteyden toteutuminen voidaan taata;  
ii) ne tukevat monen tyyppisiä edistyneitä digitaalisia palveluja, täysin internet-protokollaan 
perustuvat (all-IP) konvergoituneet palvelut mukaan luettuina; ja 
niiden latausnopeudet verkkoon päin (upload) ovat huomattavasti suuremmat kuin 
peruslaajakaistaverkoissa.  
Markkinoiden ja teknisen kehityksen tässä vaiheessa NGA-verkot ovat a) kuitupohjaisia 
liityntäverkkoja (FTTx), b) kehittyneitä parannettuja kaapeliverkkoja, ja c) tiettyjä 
kehittyneitä langattomia liityntäverkkoja, jotka pystyvät tarjoamaan luotettavasti suuria 
tilaajakohtaisia nopeuksia. NGA-verkkoihin sisältyvät verkot, jotka kykenevät tarjoamaan 1 
Gbit/s lataus- ja lähetysnopeuden (verkkoon ja verkosta). NGA-verkkoihin liittyvät viittaukset 
sisältävät myös seuraavan sukupolven runkoliityntäverkot (NGN-verkot), jos ne ovat tarpeen 
NGA-verkkojen käyttöönottoa varten;”; 

(d) Lisätään 138 a alakohta seuraavasti: 
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”138 a. ’seuraavan sukupolven runkoliityntäverkoilla (NGN-verkoilla)’ tarkoitetaan 
edistyneitä runkoliityntäverkkoja, jotka voivat tukea NGA-verkkojen käyttöönottoa optisten 
kuitujen (tai vastaavan teknologian) kautta;”;  

(e) Lisätään 166–178 alakohta seuraavasti: 

”InvestEU-rahastosta tuettuihin rahoitustuotteisiin liittyvää tukea koskevat määritelmät  
166. ’InvestEU-rahastolla’, ’EU:n takuulla’, ’rahoitustuotteella’, ’kansallisella kehityspankilla 
tai -laitoksella’ ja ’toteutuskumppanilla’ tarkoitetaan [InvestEU-ohjelmaa koskevan] 
asetuksen 2 artiklassa annettuja määritelmiä; 
167. ’rahoituksen välittäjällä’ tarkoitetaan muodosta ja omistuksesta riippumatta mitä tahansa 
rahoituslaitosta, lukuun ottamatta toteutuskumppania, joka osallistuu talousarviotakuun 
toteuttamiseen. Tällaiset välittäjät voivat olla muun muassa pankkeja, muita luottolaitoksia 
kuin pankkeja, sijoitusrahastoja, mikrorahoituslaitoksia, takausyhtiöitä, leasing-yhtiöitä ja 
kansallisia kehityspankkeja tai -laitoksia;  
168. ’kaupallisella rahoituksen välittäjällä’ tarkoitetaan rahoituksen välittäjää, joka tavoittelee 
voittoa ja toimii täysin omalla riskillään ilman julkista takuuta. Kansallisia kehityspankkeja 
tai -laitoksia ei pidetä kaupallisina rahoituksen välittäjinä;  
169. ’digitaaliseen liitettävyyteen liittyvien infrastruktuurien alalla yhteistä etua koskevilla 
hankkeilla’ tarkoitetaan asetuksen XX (Verkkojen Eurooppa 2 -asetuksen) 8 artiklassa 
annettua määritelmää;  
170. ’asianmukaisella kartoituksella’ tarkoitetaan nimenomaisesti 56 e artiklan 2 kohdan b 
alakohdan i alakohdan yhteydessä enintään 18 kuukautta vanhaa kartoitusta, joka koskee 
NGA-/NGN-infrastruktuureja, joiden peittoalueella tukikelpoisen sosioekonomisen 
vaikuttajan toimitilat ovat, ja palvelun laatua infrastruktuurin tavanomaisissa ruuhka-
aikaolosuhteissa tarjotun nopeuden suhteen. Kartoituksen tekijöinä on oltava toimivaltaiset 
viranomaiset, siinä on otettava huomioon kaikki olemassa olevat tai seuraavien kolmen 
vuoden aikana taikka suunnitellun tuetun toimenpiteen aikataulun rajoissa uskottavasti 
suunnitteilla olevat NGA/NGN-infrastruktuurit, ja se on tehtävä osoitteiden tasolla käyttäen 
perustana verkon peittoalueella olevia kotitalouksia ja toimitiloja (ei verkkoon jo liitettyjä 
kotitalouksia ja toimitiloja);  
171. ’julkisella kuulemisella’ tarkoitetaan nimenomaisesti 56 e artiklan 2 kohdan b alakohdan 
i alakohdan yhteydessä toimivaltaisten viranomaisten toteuttamaa julkista kuulemista, joka 
julkaistaan asianmukaisella verkkosivustolla ja joka on sidosryhmien saatavilla vähintään 
kuukauden ajan ja jonka tavoitteena on kerätä sidosryhmiltä perusteltuja tietoja NGA/NGN-
infrastruktuurista, joka on olemassa tai uskottavasti suunnitteilla seuraavien kolmen vuoden 
aikana tai suunnitellun tuetun toimenpiteen aikataulun rajoissa ja jonka peittoalueella 
tukikelpoisen sosioekonomisen vaikuttajan toimitilat ovat osoitetason tietojen perusteella 
käyttäen perustana verkon peittoalueella olevia kotitalouksia ja toimitiloja; 
172. ’verkon peittoalueella olevilla kotitalouksilla ja toimitiloilla’ tarkoitetaan nimenomaisesti 
56 e artiklan 2 kohdan b alakohdan i alakohdan yhteydessä kotitalouksia ja toimitiloja, jotka 
voidaan liittää verkkoon lyhyessä ajassa loppukäyttäjän kannalta kohtuullisella hinnalla 
(kytkentämaksu) riippumatta siitä, onko nämä kotitaloudet ja toimitilat liitetty verkkoon. 
Operaattori voi ilmoittaa kotitalouden tai toimitilan verkon peittoalueella olevaksi vain, jos se 
sitoutuu loppukäyttäjän pyynnöstä kytkemään kotitalouden tai toimitilan verkkoon 
tavanomaisella kytkentämaksulla, jos tämä on tavanomainen kaupallinen käytäntö, eli ilman 
lisäkustannuksia tai poikkeuksellisia kustannuksia; kytkentämaksu ei saa ylittää kyseisen 
jäsenvaltion tavanomaisia kustannuksia, jotka asiaankuuluvat viranomaiset voivat määrittää. 
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Operaattorin on lisäksi kyettävä liittämään tietty kotitalous tai toimitila verkkoon ja 
aktivoimaan palvelu 4 viikon kuluessa pyynnöstä; 
173. ’sosiaalisilla palveluilla’ tarkoitetaan selvästi yksilöityjä palveluja, jotka vastaavat 
sosiaalisiin tarpeisiin erityisesti terveydenhuollon ja pitkäaikaishoidon, lastenhoidon, 
työmarkkinoille pääsyn ja paluun, sosiaalisen asuntotarjonnan (jolla tarkoitetaan 
asuntotarjontaa muita heikommassa asemassa oleville kansalaisille ja yhteiskuntaryhmille, 
jotka eivät vähäisen maksukykynsä vuoksi kykene hankkimaan asuntoa markkinaehdoin) sekä 
heikommassa asemassa olevien hoidon ja sosiaalisen osallisuuden kannalta (sellaisina kuin ne 
selitetään komission päätöksen 2012/21/EU* johdanto-osan 11 kappaleessa tai kyseisen 
päätöksen korvaavissa myöhemmissä säädöksissä); 
174. ’kaupunkisolmukohdalla’ tarkoitetaan kaupunkialuetta, jolla TEN-T-verkon 
liikenneinfrastruktuuri, kuten taajama-alueella ja sen ympärillä sijaitsevat satamat, mukaan 
lukien matkustajaliikenneterminaalit, lentoasemat, rautatieasemat, logistiset alustat ja 
tavaraliikenneterminaalit, on liitetty kyseisen infrastruktuurin muihin osiin sekä alue- ja 
paikallisliikenteen infrastruktuuriin; sellaisena kuin se on määriteltynä Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1315/2013** 3 artiklan p alakohdassa; 
175. ’uudella tulokkaalla’ tarkoitetaan rautatieyritystä, sellaisena kuin se on määriteltynä 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/34/EU*** 3 artiklan 1 kohdassa, joka 
täyttää seuraavat edellytykset: 
(a) se on saanut direktiivin 2012/34/EU 17 artiklan 3 kohdan nojalla toimiluvan alle 10 

vuotta ennen kuin tuki myönnetään; 
(b) se ei ole tämän asetuksen liitteessä I olevan 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla 

sidoksissa rautatieyritykseen, joka on saanut toimiluvan jossakin jäsenvaltiossa 
ennen 1 päivää tammikuuta 2010; 

176. ’ekosysteemillä’, ’biologisella monimuotoisuudella’ ja ’ekosysteemin hyvällä tilalla’ 
tarkoitetaan [kestävää sijoittamista helpottavasta kehyksestä annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (luonnos)] 2 artiklan 1 kohdassa annettuja määritelmiä; 
177. ’asuinrakennuksella’ tarkoitetaan rakennusta, joka koostuu yhden tai useamman perheen 
asunnoista ja jossa muussa käytössä on enintään [25] prosenttia kokonaispinta-alasta; 
178. ’pienellä midcap-yrityksellä’ tarkoitetaan yritystä, jonka työntekijöiden määrä on 
enintään 499 laskettuna liitteessä I olevan 3–5 artiklan mukaisesti ja jonka vuotuinen 
liikevaihto on enintään 100 miljoonaa euroa tai tilikauden tase on enintään 86 miljoonaa 
euroa; useita yksikköjä on pidettävä yhtenä yrityksenä, jos jokin liitteessä I olevan 3 artiklan 3 
kohdassa luetelluista edellytyksistä täyttyy; 
______________ 
* Komission päätös, annettu 20 päivänä joulukuuta 2011, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 106 
artiklan 2 kohdan määräysten soveltamisesta tietyille yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja 
tuottaville yrityksille korvauksena julkisista palveluista myönnettävään valtiontukeen (EUVL L 7, 11.1.2012, s. 
3). 

** Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1315/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, unionin 
suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi ja päätöksen N:o 661/2010/EU kumoamisesta 
(EUVL L 348, 20.12.2013, s. 1). 

*** Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/34/EU, annettu 21 päivänä marraskuuta 2012, 
yhtenäisestä eurooppalaisesta rautatiealueesta (EUVL L 343, 14.12.2012, s. 32).”; 
(3) Muutetaan 4 artiklan 1 kohta seuraavasti:  

(a) Korvataan f alakohta seuraavasti: 
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”f) tuki yrityksille, jotka osallistuvat Euroopan alueellisen yhteistyön hankkeisiin: 20 artiklan 
mukainen tuki: 2 miljoonaa euroa yritystä ja hanketta kohden; 20 a artiklan mukainen tuki: 20 
a artiklan 2 kohdassa säädetyt määrät yritystä ja hanketta kohden;” 

(b) Lisätään i alakohtaan vii–x alakohta seuraavasti: 
”vii) 25 a artiklan nojalla toteutettaviin huippuosaamismerkin saaneisiin ja tutkimus- ja 
kehityshankkeisiin pk-yrityksille myönnettävä tuki: 25 a artiklassa tarkoitettu määrä; 
viii) 25 b artiklan nojalla toteutettaviin Marie Skłodowska-Curie -toimiin ja Euroopan 
tutkimusneuvoston (ERC) konseptin toimivuuden osoittamista koskeviin Proof of Concept -
toimiin myönnettävä tuki: 25 b artiklassa tarkoitetut määrät; 
ix) 25 c artiklan nojalla toteutettaviin yhteisrahoitettuihin tutkimus- ja kehityshankkeisiin 
liittyvä tuki: 25 c artiklassa tarkoitetut määrät; 
x) tiimiyttämistoimiin liittyvä tuki: 25 d artiklassa tarkoitetut määrät;” 

(c) Lisätään gg alakohta seuraavasti: 
”gg) InvestEU-rahastosta tuettuihin rahoitustuotteisiin liittyvä tuki: III luvun 16 jaksossa 
säädetyt määrät.”; 
(4) Lisätään 5 artiklan 2 kohtaan l alakohta seuraavasti:  
”l) InvestEU-rahastosta tuettuihin rahoitustuotteisiin liittyvä tuki, jos III luvun 16 jaksossa 
asetetut edellytykset täyttyvät.”; 
(5) Lisätään 6 artiklan 5 kohtaan i, j ja k alakohta seuraavasti: 
”i) tuki Euroopan alueellisen yhteistyön hankkeisiin osallistuville yrityksille, jos 20 tai 20 a 
artiklassa asetetut asiaa koskevat edellytykset täyttyvät; 
j) tuki huippuosaamismerkin saaneisiin tutkimus- ja kehityshankkeisiin, tuki 
huippuosaamismerkin saaneisiin Marie Skłodowska-Curie -toimiin ja Euroopan 
tutkimusneuvoston (ERC) konseptin toimivuuden osoittamista koskeviin Proof of Concept -
toimiin, yhteisrahoitettuihin hankkeisiin liittyvä tuki ja yhteisrahoitettuihin 
tiimiyttämistoimiin liittyvä tuki, jos 25 a, 25 b , 25 c tai 25 d artiklassa asetetut asiaa koskevat 
edellytykset täyttyvät; 
k) InvestEU-rahastosta tuettuihin rahoitustuotteisiin liittyvä tuki, jos III luvun 16 jaksossa 
asetetut edellytykset täyttyvät.”; 
(6) Korvataan 7 artiklan 1 kohdan toinen alakohta seuraavasti: 
”Tukikelpoiset kustannukset voidaan laskea noudattaen tapauksen mukaan Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1303/2013* tai [uudessa yhteisiä säännöksiä 
koskevassa asetuksessa] säädettyjä yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja edellyttäen, että 
toimi rahoitetaan ainakin osittain unionin rahastosta, joka sallii tällaisten yksinkertaistettujen 
kustannusvaihtoehtojen käyttämisen, ja että kustannusluokka on tukikelpoinen kyseisen 
poikkeussäännöksen mukaisesti.” 
__________________________ 
* Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, 
Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan 
aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa 
koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 
20.12.2013, s. 320).”; 

(7) Muutetaan 8 artikla seuraavasti: 
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(a) Korvataan 3 kohdan b alakohta seuraavasti: 
”b) minkä tahansa muun valtiontuen kanssa, joka liittyy samoihin, osittain tai kokonaan 
päällekkäisiin tukikelpoisiin kustannuksiin, ainoastaan silloin kun tällainen kasautuminen ei 
johda kyseiseen tukeen tämän asetuksen nojalla sovellettavan tuen enimmäisintensiteetin tai 
enimmäismäärän ylittymiseen.  
Lopullisille tuensaajille III luvun 16 jakson nojalla InvestEU-rahaston tuella myönnettyä 
rahoitusta ja sen kattamia kustannuksia ei oteta huomioon määritettäessä, onko kasautumista 
koskevia 3 kohdan säännöksiä noudatettu. Tällaisen noudattamisen kannalta merkityksellinen 
määrä lasketaan siten, että ensin vähennetään InvestEU-rahaston tuella myönnetyn 
rahoituksen nimellismäärä hankkeen tukikelpoisista kokonaiskustannuksista, minkä jälkeen 
lasketaan tämän asetuksen nojalla tukeen sovellettava korkein tuki-intensiteetti tai tukimäärä 
jäljellä olevien tukikelpoisten kokonaiskustannusten perusteella. Lopullisille tuensaajille 
InvestEU-rahaston tuella annetun rahoituksen nimellismäärää ei myöskään oteta huomioon 
määritettäessä, onko 4 artiklan mukaisia ilmoituskynnysarvoja noudatettu, kun kyseessä ovat 
artiklat, joiden osalta ilmoituskynnysarvo ilmoitetaan tuen enimmäismääränä. 
Vaihtoehtoisesti InvestEU-rahastosta III luvun 16 jakson nojalla tuettujen etuoikeutettujen 
lainojen tai etuoikeutettujen lainojen takuiden osalta lopullisille tuensaajille myönnettyihin 
tällaisiin lainoihin tai takuisiin liittyvä tuki voidaan laskea tuen myöntämishetkellä voimassa 
olevan viitekoron perusteella ja sitä voidaan käyttää sen varmistamiseksi, että kasautuminen 
samoihin yksilöitävissä oleviin tukikelpoisiin kustannuksiin myönnettävän muun tuen kanssa 
ei johda tämän asetuksen tai jonkin toisen komission antaman ryhmäpoikkeusasetuksen tai 
päätöksen nojalla tukeen sovellettavan korkeimman tuki-intensiteetin tai tukimäärän taikka 
ilmoituskynnysarvon ylittymiseen.”; 

(b) Korvataan 4 kohta seuraavasti: 
”4. Tuki, jolla ei ole yksilöitävissä olevia tukikelpoisia kustannuksia ja jolle myönnetään 
poikkeus 20 a, 21, 22 tai 23 artiklan tai III luvun 16 jakson nojalla, voi kasautua minkä 
tahansa muun valtiontuen kanssa, jolla on yksilöitävissä olevia tukikelpoisia kustannuksia. 
Tuki, jolla ei ole yksilöitävissä olevia tukikelpoisia kustannuksia, voi kasautua muun 
valtiontuen kanssa, jolla ei ole yksilöitävissä olevia tukikelpoisia kustannuksia, siihen 
korkeimpaan kokonaisrahoituksen kynnysarvoon asti, joka on vahvistettu kunkin tapauksen 
erityisolosuhteet huomioon ottaen tässä tai jossakin toisessa komission antamassa 
ryhmäpoikkeusasetuksessa tai päätöksessä.”; 
(8) Korvataan 9 artiklan 1 ja 2 kohta seuraavasti: 
”1. Kyseessä olevan jäsenvaltion on varmistettava, että kattavalla valtiontuen verkkosivustolla 
kansallisella tai alueellisella tasolla julkaistaan: 
(a) tämän asetuksen 11 artiklassa tarkoitettu, liitteessä II olevan mallin mukainen 

vakiomuotoinen yhteenveto tai linkki siihen; 
(b) kunkin tukitoimenpiteen koko teksti 11 artiklan mukaisesti tai linkki koko tekstiin; 
(c) liitteessä III tarkoitetut tiedot jokaisen yli 500 000 euron suuruisen yksittäisen tuen 

myöntämisestä tai maatalouden alkutuotannon alalla toimivien tuensaajien osalta 
tiedot jokaisen yli 60 000 euron suuruisen yksittäisen tuen myöntämisestä. 

Jäljempänä 20 artiklassa tarkoitetuille Euroopan alueellisen yhteistyön hankkeille myönnetyn 
tuen osalta tässä kohdassa tarkoitetut tiedot on julkaistava sen jäsenvaltion verkkosivustolla, 
jossa kyseessä oleva, tapauksen mukaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 1299/2013 21 artiklassa tai [uuden ETC-asetuksen 44 artiklassa] määritelty 
hallintoviranomainen sijaitsee. Yhteistyöhön osallistuvat jäsenvaltiot voivat vaihtoehtoisesti 
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myös päättää, että niistä kukin julkaisee omalla alueellaan toteutettuja tukitoimenpiteitä 
koskevat tiedot verkkosivustollaan. Jäljempänä 20 a artiklassa tarkoitetuille Euroopan 
alueellisen yhteistyön hankkeille myönnettyyn tukeen ei sovelleta tässä kohdassa säädettyjä 
julkaisuvelvoitteita. 
2. Veroetuuksiin perustuvien ohjelmien ja 16 ja 21 artiklan* mukaisten ohjelmien tapauksessa 
tämän artiklan 1 kohdan c alakohdan edellytysten katsotaan täyttyvän, jos jäsenvaltiot 
julkaisevat vaaditut tiedot yksittäisistä tukimääristä seuraavia vaihteluvälejä käyttäen 
(miljoonaa euroa): 
0,06–0,5 ainoastaan kun kyseessä on maatalouden alkutuotanto; 
0,5–1; 
1–2; 
2–5; 
5–10; 
10–30; ja 

30 ja enemmän.”; 
* Tämän asetuksen 16 ja 21 artiklan mukaisten ohjelmien osalta vaatimuksesta, jonka mukaan on julkaistava 
tiedot jokaisen yli 500 000 euron suuruisen yksittäisen tuen myöntämisestä, voidaan luopua, kun on kyse pk-
yrityksistä, jotka eivät ole harjoittaneet kaupallista myyntiä markkinoilla. 
(9) Korvataan 11 artikla seuraavasti: 

”11 artikla 

Raportointi 
”Jäsenvaltioiden, tai 20 artiklan nojalla Euroopan alueellisen yhteistyön hankkeille 
myönnetyn tuen tapauksessa vaihtoehtoisesti sen jäsenvaltion, jossa tapauksen mukaan 
asetuksen (EU) N:o 1299/2013 21 artiklassa tai [uuden ETC-asetuksen 44 artiklassa] 
määritelty hallintoviranomainen sijaitsee, on toimitettava komissiolle: 
(a) komission sähköisen ilmoitusjärjestelmän kautta liitteessä II olevan mallin mukainen 

vakiomuotoinen yhteenveto jokaisesta tämän asetuksen nojalla poikkeuksen 
saaneesta tukitoimenpiteestä ja linkki tukitoimenpiteen koko tekstiin, mukaan lukien 
sen muutokset, 20 työpäivän kuluessa toimenpiteen voimaantulosta; 

(b) komission asetuksessa (EY) N:o 794/2004*, sellaisena kuin se on muutettuna, 
tarkoitettu sähköisessä muodossa oleva vuosikertomus tämän asetuksen 
soveltamisesta; vuosikertomuksen on sisällettävä täytäntöönpanoasetuksessa mainitut 
tiedot kultakin kokonaiselta vuodelta tai sen osalta, jonka aikana tätä asetusta 
sovelletaan. 

Tätä artiklaa ei sovelleta 20 a artiklassa tarkoitetuille Euroopan alueellisen yhteistyön 
hankkeille myönnettyyn tukeen.”; 
__________________________ 
* Komission asetus (EY) N:o 794/2004, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 659/1999 täytäntöönpanosta (EUVL L 140, 30.4.2004, s. 1). 

(10) Korvataan 12 artiklan 1 kohta seuraavasti: 
”1. Jotta komissio voi valvoa tämän asetuksen nojalla ilmoitusvaatimuksesta vapautettua 
tukea, jäsenvaltioiden, tai vaihtoehtoisesti 20 artiklassa tarkoitetuille Euroopan alueellisen 
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yhteistyön hankkeille myönnetyn tuen tapauksessa sen jäsenvaltion, jossa 
hallintoviranomainen sijaitsee, on säilytettävä yksityiskohtainen asiakirja-aineisto, joka 
sisältää tarvittavat tiedot ja asiakirjatodisteet, joiden perusteella voidaan vahvistaa, että kaikki 
tässä asetuksessa säädetyt edellytykset täyttyvät. Asiakirja-aineisto on säilytettävä kymmenen 
vuoden ajan siitä päivästä alkaen, jolloin tapauskohtainen tuki myönnettiin tai jolloin 
ohjelman viimeinen tuki myönnettiin. Tätä artiklaa ei sovelleta 20 a artiklassa tarkoitetuille 
Euroopan alueellisen yhteistyön hankkeille myönnettyyn tukeen.”; 
(11) Korvataan 14 artiklan 15 kohta seuraavasti: 
”15. Jos kyseessä on asetuksen (EU) N:o 1299/2013 tai [uuden ETC-asetuksen] 
soveltamisalaan kuuluviin Euroopan alueellisen yhteistyön hankkeisiin liittyvä 
alkuinvestointi, tuen enimmäisintensiteettiä alueella, jolla hanke sijaitsee, sovelletaan kaikkiin 
hankkeeseen osallistuviin tuensaajiin. Jos alkuinvestointi sijaitsee kahdella tai useammalla 
tukialueella, tuen enimmäisintensiteetti on sillä tukialueella sovellettava 
enimmäisintensiteetti, jolla suurin osa tukikelpoisista kustannuksista aiheutuu. 
Perussopimuksen 107 artiklan 3 kohdan c alakohdan nojalla tukeen oikeutetuilla alueilla tätä 
säännöstä sovelletaan suuriin yrityksiin ainoastaan, jos alkuinvestointi koskee uutta 
taloudellista toimintaa.”; 
(12) Korvataan 16 artiklan 4 kohta seuraavasti: 
”4. Tukikelpoisia kustannuksia ovat kaupunkikehityshankkeen kokonaiskustannukset 
edellyttäen, että ne ovat tapauksen mukaan asetuksen (EU) N:o 1303/2013 37 ja 65 artiklan 
tai [uuden yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen] mukaisia.” 
__________________________ 
(13) Lisätään 19 artiklan jälkeen otsikko seuraavasti: 

”2 a jakso 
Tuki Euroopan alueelliselle yhteistyölle” 

(14) Korvataan 20 artikla seuraavasti: 
”20 artikla  

Euroopan alueellisen yhteistyön hankkeeseen osallistuvien yritysten kustannuksiin 
myönnettävä tuki 

1. Asetuksen (EU) N:o 1299/2013 tai [uuden ETC-asetuksen] soveltamisalaan kuuluviin 
Euroopan alueellisen yhteistyön hankkeisiin osallistuvien yritysten kustannuksiin 
myönnettävä tuki on perussopimuksen 107 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla 
sisämarkkinoille soveltuvaa, ja se vapautetaan perussopimuksen 108 artiklan 3 kohdan 
mukaisesta ilmoitusvaatimuksesta edellyttäen, että se täyttää tässä artiklassa ja I luvussa 
säädetyt edellytykset. 
2. Tukikelpoisia kustannuksia ovat seuraavat yhteistyöhankkeeseen liittyvät kustannukset, 
joilla on niille tapauksen mukaan komission delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 481/2014* tai 
[uuden ETC-asetuksen 38–43 artiklassa] annettu merkitys: 
(a) henkilöstökustannukset; 
(b) toimisto- ja hallintokustannukset; 
(c) matka- ja majoituskustannukset; 
(d) ulkopuolisiin asiantuntija- ja muihin palveluihin liittyvät kustannukset; 
(e) laitteistokustannukset; ja 
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(f) infrastruktuuri- ja urakkakustannukset. 
3. Edellä 2 kohdan d alakohdassa tarkoitetut asiantuntija- ja muut palvelut eivät saa olla 
jatkuvaa tai säännöllistä toimintaa eivätkä liittyä yrityksen tavanomaisiin 
toimintakustannuksiin, kuten rutiininomaisiin veroneuvontapalveluihin, säännöllisiin 
lainopillisiin palveluihin tai tavanomaiseen mainontaan liittyviin kustannuksiin. 
4. Tuki-intensiteetti ei saa ylittää asetuksessa (EU) N:o 1299/2013 tai [uudessa ETC-
asetuksessa] säädettyä yhteisrahoituksen enimmäismäärää. 
* Komission delegoitu asetus (EU) N:o 481/2014, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 1299/2013 täydentämisestä yhteistyöohjelmiin liittyvien menojen 
tukikelpoisuutta koskevien erityissääntöjen osalta (EUVL L 138, 13.5.2014, s. 45).” 
(15) Lisätään 20 a artikla seuraavasti: 

”20 a artikla 

Euroopan alueellisen yhteistyön hankkeisiin osallistuville yrityksille myönnettävät 
rajoitetut tukimäärät 

1. Asetuksen (EU) N:o 1299/2013 tai [uuden ETC-asetuksen] soveltamisalaan kuuluviin 
Euroopan alueellisen yhteistyön hankkeisiin osallistuville yrityksille myönnettävä tuki on 
perussopimuksen 107 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla sisämarkkinoille soveltuvaa, ja 
se vapautetaan perussopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaisesta ilmoitusvaatimuksesta 
edellyttäen, että se täyttää tässä artiklassa ja I luvussa säädetyt edellytykset. 
2. Tämän artiklan nojalla myönnetyn tuen kokonaismäärä yritystä ja hanketta kohden on 
enintään 20 000 euroa.”; 
(16) Korvataan 25 artiklan 1 kohta seuraavasti: 
”1. Tutkimus- ja kehityshankkeisiin, myös Horisontti 2020 -ohjelman tai Horisontti Eurooppa 
-ohjelman nojalla huippuosaamismerkin saaneisiin tutkimus- ja kehityshankkeisiin, 
myönnettävä tuki on perussopimuksen 107 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla 
sisämarkkinoille soveltuvaa, ja se vapautetaan perussopimuksen 108 artiklan 3 kohdan 
mukaisesta ilmoitusvaatimuksesta edellyttäen, että se täyttää tässä artiklassa ja I luvussa 
säädetyt edellytykset.”; 
(17) Lisätään 25 a–25 d artikla seuraavasti: 

”25 a artikla 

Tuki hankkeille, joille on myönnetty huippuosaamismerkki 
1. Pk-yrityksille Horisontti 2020 -ohjelman tai Horisontti Eurooppa -ohjelman nojalla 
huippuosaamismerkin saaneisiin tutkimus- ja kehityshankkeisiin ja toteutettavuustutkimuksiin 
myönnettävä tuki on perussopimuksen 107 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla 
sisämarkkinoille soveltuvaa, ja se vapautetaan perussopimuksen 108 artiklan 3 kohdan 
mukaisesta ilmoitusvaatimuksesta edellyttäen, että se täyttää tässä artiklassa ja I luvussa 
säädetyt edellytykset.  
2. Tuetun tutkimus- ja kehityshankkeen tai toteutettavuustutkimuksen tukikelpoisia toimia 
ovat ne, jotka on määritelty tukikelpoisiksi Horisontti 2020 -ohjelman tai Horisontti Eurooppa 
-ohjelman sääntöjen mukaisesti, pois lukien toimet, jotka eivät kuulu kokeellisen kehittämisen 
toimien piiriin. 
3. Tuetun tutkimus- ja kehityshankkeen tai toteutettavuustutkimuksen tukikelpoisten 
kustannusten luokat, enimmäismäärät ja laskentamenetelmät ovat ne, jotka on määritelty 
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tukikelpoisiksi Horisontti 2020 -ohjelman tai Horisontti Eurooppa -ohjelman sääntöjen 
mukaisesti. 
4. Tuki saa olla enintään 2,5 miljoonaa euroa pk-yritystä ja tutkimus- ja kehityshanketta tai 
toteutettavuustutkimusta kohti. 
5. Kuhunkin tutkimus- ja kehityshankkeeseen tai toteutettavuustutkimukseen myönnettävä 
julkinen kokonaisrahoitus ei saa ylittää rahoitusosuutta, joka on vahvistettu kyseiselle 
tutkimus- ja kehityshankkeelle tai toteutettavuustutkimukselle Horisontti 2020 -ohjelman tai 
Horisontti Eurooppa -ohjelman sääntöjen mukaisesti. 

25 b artikla 

Marie Skłodowska-Curie -toimiin ja Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) konseptin 
toimivuuden osoittamista koskeviin Proof of Concept -toimiin myönnettävä tuki 

1. Horisontti 2020 -ohjelman tai Horisontti Eurooppa -ohjelman nojalla huippuosaamismerkin 
saaneisiin Marie Skłodowska-Curie -toimiin ja Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) konseptin 
toimivuuden osoittamista koskeviin Proof of Concept -toimiin myönnettävä tuki on 
perussopimuksen 107 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla sisämarkkinoille soveltuvaa, ja 
se vapautetaan perussopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaisesta ilmoitusvaatimuksesta 
edellyttäen, että se täyttää tässä artiklassa ja I luvussa säädetyt edellytykset. 
2. Tuetun toimen tukikelpoisia toimia ovat ne, jotka on määritelty tukikelpoisiksi Horisontti 
2020 -ohjelman tai Horisontti Eurooppa -ohjelman sääntöjen mukaisesti. 
3. Tuetun toimen tukikelpoisten kustannusten luokat, enimmäismäärät ja laskentamenetelmät 
ovat ne, jotka on määritelty tukikelpoisiksi Horisontti 2020 -ohjelman tai Horisontti Eurooppa 
-ohjelman sääntöjen mukaisesti. 
4. Kuhunkin tuettuun toimeen myönnettävä julkinen kokonaisrahoitus saa olla enintään 
Horisontti 2020 -ohjelmassa tai Horisontti Eurooppa -ohjelmassa vahvistetun tuen 
enimmäistason suuruinen,  

25 c artikla 

Yhteisrahoitettuihin tutkimus- ja kehityshankkeisiin liittyvä tuki 
1. Yhteisrahoitettuun tutkimus- ja kehityshankkeeseen tai toteutettavuustutkimukseen 
(mukaan lukien perussopimuksen 185 tai 187 artiklaan perustuvien institutionaalisten 
eurooppalaisten kumppanuuksien nojalla toteutettavat tutkimus- ja kehityshankkeet tai 
Horisontti Eurooppa -ohjelman sääntöjen mukaan määritelty ohjelman yhteisrahoitustoimi), 
jonka toteuttaa vähintään kolme jäsenvaltiota ja jonka arvioinnista, paremmuusjärjestykseen 
asettamisesta ja valinnasta vastaavat riippumattomat asiantuntijat kansainvälisen 
ehdotuspyynnön jälkeen Horisontti 2020- tai Horisontti Eurooppa -ohjelman sääntöjen 
mukaisesti, myönnettävä tuki on perussopimuksen 107 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla 
tavalla sisämarkkinoille soveltuvaa, ja se vapautetaan perussopimuksen 108 artiklan 3 kohdan 
mukaisesta ilmoitusvaatimuksesta edellyttäen, että se täyttää tässä artiklassa ja I luvussa 
säädetyt edellytykset. 
2. Tuetun tutkimus- ja kehityshankkeen tai toteutettavuustutkimuksen tukikelpoisia toimia 
ovat ne, jotka on määritelty tukikelpoisiksi Horisontti 2020 -ohjelman tai Horisontti Eurooppa 
-ohjelman sääntöjen mukaisesti, pois lukien toimet, jotka eivät kuulu kokeellisen kehittämisen 
toimien piiriin.  
3. Tukikelpoisten kustannusten luokat, enimmäismäärät ja laskentamenetelmät ovat ne, jotka 
on määritelty tukikelpoisiksi Horisontti 2020 -ohjelman tai Horisontti Eurooppa -ohjelman 
sääntöjen mukaisesti.  
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4. Julkinen kokonaisrahoitus ei saa ylittää rahoitusosuutta, joka on vahvistettu kyseiselle 
tutkimus- ja kehityshankkeelle tai toteutettavuustutkimukselle valinnan, 
paremmuusjärjestykseen asettamisen ja arvioinnin jälkeen Horisontti 2020 -ohjelman tai 
Horisontti Eurooppa -ohjelman sääntöjen mukaisesti. 
5. Horisontti 2020- tai Horisontti Eurooppa -ohjelmasta myönnettävän rahoituksen on 
katettava vähintään 30 prosenttia kaikista Horisontti 2020- tai Horisontti Eurooppa -
ohjelmassa määritellyn tutkimus- ja innovointitoimen tai innovointitoimen tukikelpoisista 
kustannuksista. 

25 d artikla 

Tiimiyttämistoimiin liittyvä tuki 
1. Yhteisrahoitettuihin tiimiyttämistoimiin, joissa on mukana vähintään kaksi jäsenvaltiota ja 
joiden arvioinnista, paremmuusjärjestykseen asettamisesta ja valinnasta vastaavat 
riippumattomat asiantuntijat kansainvälisen ehdotuspyynnön jälkeen Horisontti 2020- tai 
Horisontti Eurooppa -ohjelman sääntöjen mukaisesti, myönnettävä tuki on perussopimuksen 
107 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla sisämarkkinoille soveltuvaa, ja se vapautetaan 
perussopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaisesta ilmoitusvaatimuksesta edellyttäen, että se 
täyttää tässä artiklassa ja I luvussa säädetyt edellytykset. 
2. Yhteisrahoitetun tiimiyttämistoimen tukikelpoisia toimia ovat ne, jotka on määritelty 
tukikelpoisiksi Horisontti 2020 -ohjelman tai Horisontti Eurooppa -ohjelman sääntöjen 
mukaisesti, pois lukien tapauksen mukaan toimet, jotka eivät kuulu kokeellisen kehittämisen 
toimien piiriin. 
3. Tukikelpoisten kustannusten luokat, enimmäismäärät ja laskentamenetelmät ovat ne, jotka 
on määritelty tukikelpoisiksi Horisontti 2020 -ohjelman tai Horisontti Eurooppa -ohjelman 
sääntöjen mukaisesti. Lisäksi tukikelpoisia ovat hankkeeseen liittyvään aineelliseen ja 
aineettomaan omaisuuteen tehtävistä investoinneista aiheutuvat kustannukset. 
4. Julkinen kokonaisrahoitus ei saa ylittää rahoitusosuutta, joka on vahvistettu kyseiselle 
tiimiyttämistoimelle valinnan, paremmuusjärjestykseen asettamisen ja arvioinnin jälkeen 
Horisontti 2020 -ohjelman tai Horisontti Eurooppa -ohjelman sääntöjen mukaisesti. Lisäksi 
hankkeeseen liittyviin aineelliseen ja aineettomaan omaisuuteen tehtäviin investointeihin 
myönnettävä tuki saa olla enintään 70 prosenttia investointikustannuksista. 
5. Tiimiyttämistoimen infrastruktuureihin myönnettävään investointitukeen sovelletaan 
seuraavia lisäedellytyksiä: 
(a) jos infrastruktuurilla on sekä taloudellista että muuta kuin taloudellista toimintaa, 

kunkin toiminnan lajin rahoitus, kustannukset ja tulot on kirjattava erikseen 
johdonmukaisesti sovellettujen ja objektiivisesti perusteltavissa olevien 
kustannuslaskennan periaatteiden mukaan; 

(b) infrastruktuurin toiminnasta tai käytöstä perittävän hinnan on vastattava 
markkinahintaa; 

(c) infrastruktuurin käyttöoikeus on tarjottava useille käyttäjille läpinäkyvin ja 
syrjimättömin perustein. Yrityksille, jotka ovat rahoittaneet vähintään 10 prosenttia 
infrastruktuurin investointikustannuksista, voidaan myöntää etuoikeus 
infrastruktuurin käyttöön suotuisammin ehdoin. Liiallisten korvausten välttämiseksi 
tällaisen etuoikeutetun käyttöoikeuden on oltava oikeassa suhteessa yrityksen 
maksamaan osuuteen investointikustannuksista ja ehdot on julkistettava; 
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(d) jos infrastruktuuri saa julkista rahoitusta sekä taloudelliseen että muuhun kuin 
taloudelliseen toimintaan, jäsenvaltioiden on otettava käyttöön valvonta- ja 
takaisinperintämenetelmä, jotta voidaan varmistaa, että sovellettavaa tuki-
intensiteettiä ei ylitetä seurauksena taloudellisten toimintojen lisääntymisestä 
verrattuna tuen myöntämisajankohtana odotettuun tilanteeseen.”; 

(18) Lisätään 56 c artiklan jälkeen 16 jakso seuraavasti: 
”16 jakso 

InvestEU-rahastosta tuettuihin rahoitustuotteisiin liittyvä tuki 
56 d artikla  

Soveltamisala ja yhteiset edellytykset 
1. Tätä jaksoa sovelletaan InvestEU-rahastosta tuettuihin rahoitustuotteisiin liittyvään tukeen, 
jolla tuetaan toteutuskumppaneita, rahoituksen välittäjiä ja/tai lopullisia tuensaajia. 
2. Tuki on perussopimuksen 107 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla sisämarkkinoille 
soveltuvaa, ja se vapautetaan perussopimuksen 108 artiklan 3 kohdan mukaisesta 
ilmoitusvaatimuksesta edellyttäen, että se täyttää I luvussa, tässä artiklassa ja joko 56 e 
artiklassa tai 56 f artiklassa säädetyt edellytykset. 
3. Tuen on täytettävä kaikki sovellettavat edellytykset, joista säädetään [InvestEU-rahastoa] 
koskevassa asetuksessa [reference] ja investointisuuntaviivoissa [reference]. 
4. InvestEU-rahastosta tuettujen rahoitustuotteiden nojalla myönnettyyn kokonaisrahoitukseen 
sovelletaan 56 e ja 56 f artiklassa säädettyjä enimmäiskynnysarvoja, edellyttäen että 
rahoitukseen sisältyy tukea. Enimmäiskynnysarvoja sovelletaan 
(a) hanketta kohden, kun kyseessä on 56 e artiklan 2 ja 3 kohdan, 56 e artiklan 4 kohdan 

a alakohdan i alakohdan, 56 e artiklan 5 ja 6 kohdan, 56 e artiklan 7 kohdan a ja b 
alakohdan ja 56 e artiklan 8 kohdan soveltamisalaan kuuluva tuki; 

(b) lopullista tuensaajaa kohden, kun kyseessä on 56 e artiklan 4 kohdan a alakohdan ii 
ja iii alakohdan, 56 e artiklan 7 kohdan d alakohdan, 56 e artiklan 9 kohdan ja 56 f 
artiklan soveltamisalaan kuuluva tuki. 

5. Tukea ei myönnetä uudelleenrahoituksen tai takuiden muodossa rahoituksen välittäjien 
olemassa oleviin salkkuihin. 

56 e artikla 

InvestEU-rahastosta tuettuihin rahoitustuotteisiin liittyvää tukea koskevat edellytykset 
1. InvestEU-rahastosta tuetun rahoitustuotteen nojalla lopullisille tuensaajille myönnetyn tuen 
on täytettävä seuraavat edellytykset:  
(a) 2–9 kohdan yhdessä kohdassa vahvistetut edellytykset; ja 
(b) jos rahoitus myönnetään lainojen muodossa lopullisille tuensaajille, korkoprosentin 

on vastattava vähintään lainan myöntämisajankohtana sovellettavan viitekoron 
peruskorkoa. 

2. Euroopan laajuiseen digitaaliseen liitettävyyteen liittyvään infrastruktuuriin myönnettävän 
tuen on täytettävä seuraavat vaatimukset: 
(a) Yleiset kumulatiiviset edellytykset: 
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i) Hanke on yhteistä etua koskeva hanke digitaaliseen liitettävyyteen liittyvien 
infrastruktuurien alalla asetuksen XX (Verkkojen Eurooppa 2 -asetuksen) 
mukaisesti; 

ii) InvestEU-rahaston tuen nojalla lopulliselle tuensaajalle myönnetyn 
kokonaisrahoituksen nimellismäärä hanketta kohden saa olla enintään 100 
miljoonaa euroa; 

iii) Tuensaaja rahoittaa vähintään 25 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista 
omilla varoillaan tai ulkopuolisella rahoituksella sellaisessa muodossa, johon ei 
liity julkista tukea. Jos tällainen ulkoinen rahoitus tarjotaan 
investointijärjestelyllä, jossa yhdistyy eri rahoituslähteitä, edellytys korvataan 
edellytyksellä, jonka mukaan järjestelyssä on oltava 30 prosenttia yksityisiä 
investointeja; 

iv) Tukea voidaan myöntää vain asetuksen XX (Verkkojen Eurooppa 2 -
asetuksen) mukaisiin tukikelpoisiin investointikustannuksiin infrastruktuurin 
käyttöönottoa varten; 

v) Hanke valitaan asetuksen XX (Verkkojen Eurooppa 2 -asetuksen) mukaisesti: 
i) valinnan suorittaa Euroopan komission nimittämä riippumaton rahoituksen 
välittäjä yhteisesti sovittujen investointisuuntaviivojen perusteella; ii) valinnan 
suorittaa Euroopan komissio tarjouskilpailumenettelyssä selkein, läpinäkyvin 
ja syrjimättömin perustein; tai iii) valinnan suorittavat Euroopan komission 
nimittämät riippumattomat asiantuntijat; 

vi) Hanke mahdollistaa yhteydet, jotka ylittävät voimassa oleviin lakisääteisiin 
velvollisuuksiin liittyvät vaatimukset, kuten taajuuksien käyttölupaan sisältyvät 
vaatimukset; 

vii) Hankkeessa varmistetaan kolmansille osapuolille avoimet tukkutason 
käyttöoikeudet, mukaan lukien toimintojen eriyttäminen, tasapuolisin, 
kohtuullisin ja asianmukaisin ehdoin 52 artiklan 5 ja 6 kohdan mukaisesti; tätä 
artiklaa sovellettaessa hankkeessa voidaan tarjota toimintojen fyysisen 
eriyttämisen sijaan sitä vastaava virtuaalinen eriyttäminen, jos jäsenvaltion 
sääntelyviranomainen tai komissio tunnustaa virtuaalisen tuotteen vastaavan 
fyysistä eriyttämistä;  

viii) Hanke kuuluu jäljempänä b alakohdassa täsmennettyyn hankkeiden ryhmään ja 
täyttää asiaa koskevat erityisedellytykset. 

(b) Erityisedellytykset: 
i) Seuraavia kumulatiivisia erityiskriteereitä sovelletaan sellaisiin verkkoihin 

tehtäviin investointeihin, jotka tarjoavat vähintään 1 Gbit/s symmetrisen lataus- 
ja lähetysnopeuden: 

– Hankkeen tarkoituksena on liittää verkkoon asetuksen XX 
(Verkkojen Eurooppa 2 -asetuksen) 8 artiklan 3 kohdan a 
alakohdassa määritellyt sosioekonomiset vaikuttajat, jotka ovat 
perussopimuksen 106 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja julkisia tai 
yksityisiä yrityksiä, jotka tuottavat yleisiin taloudellisiin 
tarkoituksiin liittyviä palveluja koulutuksen, sosiaalipalvelujen, 
myös terveydenhuoltopalvelujen, julkishallinnon, liikenteen, 
postipalvelujen ja kulttuurin alalla, komission päätöksen 
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2012/21/EU tai kyseisen päätöksen korvaavien myöhempien 
säädösten mukaisesti;  

– Hanke perustuu yksilöityyn markkinoiden toimintapuutteeseen, 
joka on todennettu käytettävissä olevalla asianmukaisella 
kartoituksella tai julkisella kuulemisella, jos kartoitusta ei ole 
käytettävissä; 

– Tukikelpoiset sosioekonomiset vaikuttajat voidaan liittää 
hankeinfrastruktuuriin vain, jos niillä ei ole pääsyä olemassa 
olevaan tai seuraavien kolmen vuoden aikana tai suunnitellun 
tuetun toimenpiteen aikataulun rajoissa uskottavasti suunnitteilla 
olevaan infrastruktuuriin, joka tarjoaa vähintään 200 Mbit/s 
symmetrisen lataus- ja lähtönopeuden tai vähintään 500 Mbit/s 
latausnopeuden. 

– Hanke osoittaa oleellisen muutoksen sikäli, että tuetun 
toimenpiteen tuloksena i) tehdään merkittävä uusi sijoitus 
laajakaistaverkkoon ja ii) tuettu infrastruktuuri tuo markkinoille 
merkittäviä uusia valmiuksia laajakaistapalvelun saatavuuden ja 
kapasiteetin, nopeuksien ja kilpailun suhteen verrattuna olemassa 
olevaan tai seuraavien kolmen vuoden aikana tai suunnitellun 
tuetun toimenpiteen aikataulun rajoissa uskottavasti suunnitteilla 
olevaan infrastruktuuriin. Jotta hankkeen voitaisiin katsoa saavan 
aikaan merkittäviä uusia investointeja, investointien on oltava 
suurempia kuin marginaaliset investoinnit, jotka liittyvät vain 
verkon aktiivisten komponenttien päivittämiseen. Sen 
osoittamiseksi, että infrastruktuuri tuo markkinoille merkittäviä 
uusia valmiuksia laajakaistapalvelun saatavuuden ja kapasiteetin, 
nopeuksien ja kilpailun suhteen, tuetulla infrastruktuurilla on i) 
varmistettava vähintään kaksinkertainen lataus- ja lähetysnopeus 
verrattuna olemassa olevaan ja/tai suunnitteilla olevaan 
infrastruktuuriin ja ii) kyettävä tarjoamaan vähintään 1 Gbit/s 
symmetrinen lataus- ja lähetysnopeus.  

– Tukea ei myönnetä hankkeille, joihin sisältyy alueilta, joilla on 
olemassa tai seuraavien kolmen vuoden aikana tai suunnitellun 
tuetun toimenpiteen aikataulun rajoissa uskottavasti suunnitteilla 
kaksi NGA/NGN-verkkoa tai joilla on olemassa tai seuraavien 
kolmen vuoden aikana tai suunnitellun tuetun toimenpiteen 
aikataulun rajoissa uskottavasti suunnitteilla ainakin yksi erittäin 
suuren kapasiteetin verkko, joka kykenee tarjoamaan vähintään 1 
Gbit/s symmetrisen lataus- ja lähetysnopeuden. 

ii) Seuraavia kumulatiivisia erityiskriteereitä sovelletaan 5G-väylien 
käyttöönottoa koskeviin valtioiden rajat ylittäviin investointeihin keskeisten 
liikenneväylien varrella:  

– Hankkeella varmistetaan 5G-väylän keskeytymätön valtioiden rajat 
ylittävä kattavuus keskeisten liikenneväylien varrella, mukaan 
lukien maantiet, rautatiet ja sisävesiväylät, sellaisena kuin se on 
määriteltynä asetuksessa XX (Verkkojen Eurooppa 2 -asetuksessa); 
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– Hankkeeseen sisältyy asetuksessa XX (Verkkojen Eurooppa 2 -
asetuksessa) määritelty rajatylittävä osuus, ja hanke i) koskee 
vähintään kahta jäsenvaltiota ylittämällä kahden tai useamman 
jäsenvaltion rajan tai ii) ylittää vähintään yhden jäsenvaltion ja 
Euroopan talousalueeseen kuuluvan maan rajan;  

– Hankkeella varmistetaan laajakaistaverkostoon merkittävä uusi 
investointi, joka on suurempi kuin marginaaliset investoinnit, jotka 
liittyvät vain verkon aktiivisten komponenttien päivittämiseen.  

– Hankkeella tuetaan uuden passiivisen infrastruktuurin 
käyttöönottoa vain, jos olemassa olevaa passiivista infrastruktuuria 
ei voida käyttää uudelleen. 

iii) Seuraavia kumulatiivisia erityiskriteereitä sovelletaan rajatylittäviin 
terabittirunkoverkkohankkeisiin, jotka liittävät yhteen jäljempänä määriteltyjä 
tiettyjä laskentakeskuksia, suurteholaskentakeskuksia ja datainfrastruktuureita:  

– Hankkeella tuetaan yhteenliitettävyyttä, jonka rajoittamaton päästä 
päähän -liitettävyys on vähintään 1 Tbit/s, joko suoralla yhteydellä 
tai ottamalla käyttöön elementit, jotka ovat tarpeen Euroopan 
laajuiseen runkoverkkoon liittymiseksi, vähintään kahden sellaisen 
laskentakeskuksen, suurteholaskentakeskuksen ja 
datainfrastruktuurin välillä, jotka i) osallistuvat neuvoston 
asetuksella (EU) 2018/1488 (neuvoston asetus (EU) 2018/1488, 
annettu 28 päivänä syyskuuta 2018, Euroopan suurteholaskennan 
yhteisyrityksen perustamisesta, EUVL L 252, 8.10.2018, s. 1) 
perustettuun Euroopan suurteholaskennan yhteisyritykseen sekä 
asetuksessa XXXX/XX (Horisontti Eurooppa -asetuksessa) ja 
eurooppalaiseen tutkimusinfrastruktuurikonsortioon (ERIC) 
sovellettavasta yhteisön oikeudellisesta kehyksestä 25 päivänä 
kesäkuuta 2009 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 
723/2009 (EUVL L 206, 8.8.2009, s. 1) määriteltyihin 
tutkimusinfrastruktuureihin, tutkimusalan lippulaivahankkeisiin ja 
tutkimusmissioihin; ja ii) sijaitsevat vähintään kahdessa EU:n 
jäsenvaltiossa tai yhdessä EU:n jäsenvaltiossa ja yhdessä Euroopan 
tutkimusalueen jäsenvaltiossa;  

– Hankkeella varmistetaan laajakaistaverkostoon merkittävä uusi 
investointi, joka on suurempi kuin marginaaliset investoinnit, jotka 
liittyvät vain ohjelmiston päivittämiseen tai lisensointiin; 

– Hanke pannaan täytäntöön ostamalla kapasiteettia ja/tai laitteita 
julkisten hankintojen kautta; 

– Hankkeella tuetaan uuden passiivisen infrastruktuurin 
käyttöönottoa vain, jos olemassa olevaa passiivista infrastruktuuria 
ei voida käyttää uudelleen. 

iv) Seuraavia kumulatiivisia erityiskriteereitä sovelletaan rajatylittäviin 
runkoverkkohankkeisiin, jotka liittävät yhteen pilvi-infrastruktuureja:  

– Hankkeen tarkoituksena on liittää yhteen asetuksen XX (Verkkojen 
Eurooppa 2 -asetuksen) 8 artiklan 3 kohdan a alakohdassa 
määriteltyjen sellaisten sosioekonomisten vaikuttajien pilvi-
infrastruktuurit, jotka ovat perussopimuksen 106 artiklan 2 
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kohdassa tarkoitettuja julkisia tai yksityisiä yrityksiä, jotka 
tuottavat yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja 
koulutuksen, sosiaalipalvelujen, myös terveydenhuoltopalvelujen, 
julkishallinnon, liikenteen, postipalvelujen ja kulttuurin alalla, 
komission päätöksen 2012/21/EU tai kyseisen päätöksen 
korvaavien myöhempien säädösten mukaisesti; 

– Hankkeeseen sisältyy uusien rajatylittävien runkoverkkojen 
käyttöönotto tai olemassa olevien verkkojen merkittävä päivitys, ja 
hanke i) koskee vähintään kahta jäsenvaltiota ylittämällä kahden tai 
useamman jäsenvaltion rajan tai ii) ylittää vähintään yhden 
jäsenvaltion ja Euroopan talousalueeseen kuuluvan maan rajan; 

– Hanke kattaa vähintään kolme tukikelpoisiin sosioekonomisiin 
vaikuttajiin kuuluvaa tahoa, jotka toimivat eri jäsenvaltioissa; 

– Hankkeella varmistetaan laajakaistaverkostoon merkittävä uusi 
investointi, joka on suurempi kuin marginaaliset investoinnit, jotka 
liittyvät vain ohjelmiston päivittämiseen tai lisensointiin; 
Hankkeella kyetään tarjoamaan vähintään 10 Gbit/s kerrannaisten 
symmetrinen lataus- ja lähetysnopeus; 

– Hankkeella tuetaan uuden passiivisen infrastruktuurin 
käyttöönottoa vain, jos olemassa olevaa passiivista infrastruktuuria 
ei voida käyttää uudelleen.  

v) Seuraavia kumulatiivisia erityiskriteereitä sovelletaan valtioiden rajat ylittävien 
merenalaisten kaapelien investointeihin: 

– Hankkeeseen sisältyy asetuksessa XX (Verkkojen Eurooppa 2 -
asetuksessa) määriteltyjä rajatylittäviä osuuksia, ja hanke i) koskee 
vähintään kahta jäsenvaltiota ylittämällä kahden tai useamman 
jäsenvaltion rajan tai ii) ylittää vähintään yhden jäsenvaltion ja 
Euroopan talousalueeseen kuuluvan maan rajan; Vaihtoehtoisesti 
tuettu infrastruktuuri on vain tukkutason verkko ja parantaa 
Euroopan syrjäisimpien alueiden tai merentakaisten alueiden 
yhteenliitettävyyttä, myös vain yhdessä jäsenvaltiossa.  

– Tukea ei myönnetä hankkeisiin reiteillä, joita palvelee jo kaksi 
olemassa olevaa tai suunniteltua runkoverkkoinfrastruktuuria. 

– Hankkeella varmistetaan merkittävä uusi investointi 
laajakaistaverkkoon ottamalla käyttöön uusi merenalainen kaapeli 
tai tekemällä liityntä olemassa olevaan merenalaiseen kaapeliin, 
puuttumalla varajärjestelmiin liittyviin ongelmiin ja tekemällä 
marginaalisia investointeja suurempia investointeja. Hankkeella 
kyetään tarjoamaan vähintään 1 Gbit/s symmetrinen lataus- ja 
lähetysnopeus;  

– Hankkeella tuetaan uuden passiivisen infrastruktuurin 
käyttöönottoa vain, jos olemassa olevaa passiivista infrastruktuuria 
ei voida käyttää uudelleen. 

3. Energian tuotantoon ja energiainfrastruktuuriin myönnettävän tuen on täytettävä seuraavat 
vaatimukset: 
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(a) tukea myönnetään vain investointeihin, jotka tehdään kaasun ja sähkön 
energiainfrastruktuuriin, johon sovelletaan kolmannen osapuolen pääsyä, 
tariffisääntelyä ja eriyttämistä energian sisämarkkinoita koskevan lainsäädännön 
mukaisesti, seuraavien hankeluokkien osalta:  
i) energian varastointiin liittyvät hankkeet, jotka sisältyvät Euroopan parlamentin 

ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 347/2013* liitteessä VII olevaan unionin 
luetteloon yhteistä etua koskevista hankkeista; 

ii) muut kuin varastointiin liittyvät energiainfrastruktuurihankkeet:  
– älykkäät sähköverkot;  
– hankkeet, jotka täyttävät jonkin asetuksen (EU) N:o 347/2013 4 

artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetyn kriteerin;  
– hankkeet, jotka sisältyvät asetuksen (EU) N:o 347/2013 liitteessä 

VII olevaan unionin luetteloon yhteistä etua koskevista hankkeista;  
– hankkeet tukialueilla; 

(b) Uusiutuvista energialähteistä tuotetun energian tuotantoon myönnettävän tuen on 
täytettävä seuraavat vaatimukset: 
i) tukea myönnetään vain uusille laitoksille, jotka valitaan kilpailuun perustuvin, 

läpinäkyvin, objektiivisin ja syrjimättömin perustein; 
ii) tukea ei myönnetä vesivoimaloille, jotka eivät ole direktiivissä 2000/60/EY** 

säädettyjen edellytysten mukaisia; 
iii) biopolttoaineita tuottavien laitosten osalta tukea saa myöntää ainoastaan 

laitoksille, jotka tuottavat kestäviä biopolttoaineita, joita ei ole tuotettu 
ravintokasveista. 

(c) Tämän kohdan a alakohdassa tarkoitetun InvestEU-rahaston tuen nojalla lopulliselle 
tuensaajalle myönnetyn kokonaisrahoituksen nimellismäärä hanketta kohden saa olla 
enintään 150 miljoonaa euroa; Tämän kohdan b alakohdassa tarkoitetun InvestEU-
rahaston tuen nojalla lopulliselle tuensaajalle myönnetyn kokonaisrahoituksen 
nimellismäärä hanketta kohden saa olla enintään 75 miljoonaa euroa. 

4. Sosiaali-, koulutus-, kulttuuri- ja luonnonperintöinfrastruktuuriin ja -toimintaan 
myönnettävän tuen on täytettävä seuraavat vaatimukset:  
(a) InvestEU-rahaston tuen nojalla lopulliselle tuensaajalle myönnetyn 

kokonaisrahoituksen nimellismäärä saa olla enintään  
i) 100 miljoonaa euroa hanketta kohden sosiaalipalvelujen tarjoamiseen, 

koulutukseen tai 53 artiklan 2 kohdassa vahvistettuihin kulttuuritarkoituksiin ja 
-toimintoihin, mukaan lukien luonnonperintö, käytettyyn infrastruktuuriin 
tehtäviin investointeihin; 

ii) 30 miljoonaa euroa sosiaalipalveluihin ja kulttuuriin liittyvän toiminnan 
tarjoamiseen; 

iii) 5 miljoonaa euroa yleissivistävään ja ammatilliseen koulutukseen. 
(b) Tukea ei myönnetä koulutukseen, jonka tarkoituksena on noudattaa pakollisia 

kansallisia koulutusvaatimuksia. 
5. Liikenteeseen ja liikenneinfrastruktuureihin myönnettävän tuen on täytettävä seuraavat 
vaatimukset: 
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(a) Infrastruktuureihin, lukuun ottamatta satamia, tarkoitettua tukea myönnetään vain 
seuraaviin hankkeisiin: 
i) asetuksen (EU) N:o 1315/2013 3 artiklan a alakohdassa määritellyt yhteistä 

etua koskevat hankkeet, lukuun ottamatta satamien tai lentoasemien 
infrastruktuuria koskevia hankkeita; 

ii) yhteydet Euroopan laajuisen liikenneverkon kaupunkisolmukohtiin; 
iii) liikkuva kalusto vain sellaisten rautatieliikennepalvelujen tarjoamista varten, 

jotka eivät kuulu asetuksessa (EY) N:o 1370/2007*** tarkoitetun julkisia 
palveluhankintoja koskevan sopimuksen piiriin, edellyttäen että tuensaaja on 
uusi tulokas; 

iv) kaupunkiliikenne; 
v) vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuri tai päästötön/vähäpäästöinen 

liikkuvuusinfrastruktuuri. 
(b) Satamien infrastruktuurihankkeisiin myönnettävän tuen on täytettävä seuraavat 

vaatimukset: 
i) tukea voidaan myöntää vain investointeihin, jotka tehdään 

kulkuinfrastruktuureihin ja satamainfrastruktuureihin, jotka asetetaan 
kiinnostuneiden käyttäjien saataville yhdenvertaisella ja syrjimättömällä tavalla 
markkinaehdoin; 

ii) mahdolliset toimiluvat kolmansille osapuolille tuetun satamainfrastruktuurin 
rakentamista, parantamista, toiminnan harjoittamista tai vuokraamista varten 
on myönnettävä kilpailuun perustuvassa menettelyssä, johon ei liity ehtoja, 
läpinäkyvin ja syrjimättömin perustein; 

iii) tukea ei myönnetä satamien suprastruktuuriin tehtäviin investointeihin. 
(c) Tämän kohdan a tai b alakohdassa tarkoitettu InvestEU-rahaston tuen nojalla 

lopulliselle tuensaajalle myönnetyn kokonaisrahoituksen nimellismäärä hanketta 
kohden saa olla enintään 150 miljoonaa euroa. 

6. Muihin infrastruktuureihin myönnettävän tuen on täytettävä seuraavat vaatimukset: 
(a) tukea myönnetään vain seuraaviin hankkeisiin: 

i) investoinnit yleishyödylliseen vedenjakelu- ja jätevesi-infrastruktuuriin; 
ii) investoinnit jätteen kierrätystä ja uudelleenkäyttöön valmistelua varten tämän 

asetuksen 47 artiklan 1–6 kohdan mukaisesti, edellyttäen että tarkoituksena on 
hoitaa muiden yritysten synnyttämiä jätteitä;  

iii) investoinnit tutkimusinfrastruktuuriin; 
iv) investoinnit innovaatioklusterien rakentamiseen tai parantamiseen; 

(b) InvestEU-rahaston tuen nojalla lopulliselle tuensaajalle myönnetyn 
kokonaisrahoituksen nimellismäärä hanketta kohden saa olla enintään 100 miljoonaa 
euroa. 

7. Ympäristönsuojeluun, mukaan lukien ilmastosuojelu, myönnettävän tuen on täytettävä 
seuraavat vaatimukset: 
(a) tukea myönnetään vain seuraaviin hankkeisiin: 
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i) investoinnit, joiden avulla yritykset voivat korjata tai ennalta ehkäistä 
fyysiselle ympäristölle (mukaan lukien ilmastonmuutos) tai luonnonvaroille 
tuensaajan omasta toiminnasta aiheutuvia haittoja, edellyttäen että investoinnit 
ylittävät ympäristönsuojelua koskevat unionin normit tai joilla nostetaan 
ympäristönsuojelun tasoa sovellettavien unionin normien puuttuessa tai joilla 
mukaudutaan ennakoivasti unionin tuleviin ympäristönsuojelua koskeviin 
normeihin; 

ii) yrityksen energiatehokkuutta parantavat toimenpiteet, edellyttäen että 
energiatehokkuuden parannuksia ei tehdä sen varmistamiseksi, että yritykset 
noudattavat jo hyväksyttyjä unionin normeja, vaikka ne eivät olisi vielä 
voimassa;  

iii) pilaantuneiden alueiden kunnostaminen, edellyttäen että sovellettavan 
lainsäädännön nojalla ympäristövahingosta vastuussa olevaa oikeushenkilöä tai 
luonnollista henkilöä ei voida osoittaa 45 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
aiheuttamisperiaatteen mukaisesti; 

iv) ympäristötutkimukset; 
v) luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemien parantaminen ja ennallistaminen, 

kun toiminta edistää luonnon monimuotoisuuden suojelemista, säilyttämistä tai 
ennallistamista ja ekosysteemin hyvän tilan saavuttamista taikka jo hyvässä 
tilassa olevien ekosysteemien suojelemista. 

(b) Jos tukitoimenpide liittyy toimenpiteisiin, joilla parannetaan energiatehokkuutta 
asuinrakennuksissa ja sosiaalipalveluihin liittyvän toiminnan tarjoamiseen 
tarkoitetuissa rakennuksissa, se voidaan myöntää myös toimenpiteisiin, joilla 
samanaikaisesti parannetaan asuinrakennuksen energiatehokkuutta ja integroidaan 
uusiutuvaa energiaa paikan päällä tuottava laitos kyseisen energiatehokkuutta 
koskevan tukitoimenpiteen kohteena olevaan asuinrakennukseen, seuraavin 
edellytyksin: 
i) integroitu uusiutuvaa energiaa paikan päällä tuottava laitos liittyy sähkön ja/tai 

lämmön tuotantoon; siihen voidaan yhdistää varastointilaitteisto; 
ii) uusiutuvaa energiaa paikan päällä tuottavan laitoksen tuotos saa ylittää 

enintään 20 prosentilla rakennuksen asukkaiden aggregoidun kulutuskysynnän; 
iii) uusiutuvaa energiaa paikan päällä tuottavan laitoksen asennettu kapasiteetti saa 

olla enintään 500 kW; 
iv) lopullinen tuensaaja voi olla joko rakennuksen omistaja tai vuokralainen; 

(c) Tämän kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetun InvestEU-rahaston tuen nojalla 
lopulliselle tuensaajalle myönnetyn kokonaisrahoituksen nimellismäärä hanketta 
kohden saa olla enintään 50 miljoonaa euroa; 

(d) tuki toimenpiteisiin, joilla parannetaan rakennusten energiatehokkuutta, voi liittyä 
myös energiatehokkuussopimusten edistämiseen, seuraavin edellytyksin: 
i) InvestEU-rahaston tuen nojalla lopulliselle tuensaajalle myönnetyn 

kokonaisrahoituksen nimellismäärä on enintään [30] miljoonaa euroa;  
ii) tuki myönnetään lainan tai takuun muodossa;  
iii) tuki myönnetään pk-yrityksille tai pienille midcap-yrityksille;  
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iv) tuki myönnetään vain energiatehokkuutta koskevan direktiivin 
2012/27/EU**** 2 artiklan 27 kohdassa tarkoitettuun 
energiatehokkuussopimukseen. 

8. Tutkimukseen, kehittämiseen, innovointiin ja digitalisointiin myönnettävän tuen on 
täytettävä seuraavat vaatimukset:  
(a) tukea voidaan myöntää 

i) perustutkimukseen; 
ii) teolliseen tutkimukseen;  
iii) kokeelliseen kehittämiseen; 
iv) pk-yritysten prosesseihin tai organisointiin liittyvään innovointiin; 
v) innovaatiotoiminnan neuvontapalveluihin ja innovaatiotoimintaa tukeviin 

palveluihin pk-yrityksille; 
vi) pk-yritysten digitalisointiin; 

(b) tämän kohdan a alakohdan i, ii ja iii alakohdan soveltamisalaan kuuluvien 
hankkeiden osalta InvestEU-rahaston tuen nojalla lopulliselle tuensaajalle 
myönnetyn kokonaisrahoituksen nimellismäärä hanketta kohden saa olla enintään 75 
miljoonaa euroa. Tämän kohdan a alakohdan iv, v ja vi alakohdan soveltamisalaan 
kuuluvien hankkeiden osalta InvestEU-rahaston tuen nojalla lopulliselle tuensaajalle 
myönnetyn kokonaisrahoituksen nimellismäärä hanketta kohden saa olla enintään 
[30] miljoonaa euroa. 

9. Myös pk-yritykset tai pienet midcap-yritykset voivat – tämän artiklan 2–8 kohdassa 
säädettyjen tuen soveltuvuutta sisämarkkinoille koskevien perusteiden lisäksi – saada tukea 
InvestEU-rahastosta tuetun rahoituksen muodossa, edellyttäen että  
(a) InvestEU-rahaston tuen nojalla lopulliselle tuensaajalle myönnetyn 

kokonaisrahoituksen nimellismäärä on enintään 15 miljoonaa euroa ja se myönnetään 
i) mikroyrityksille; 
ii) pk-yrityksille, jotka eivät ole vielä toimineet millään markkinoilla tai ovat 

toimineet markkinoilla alle seitsemän vuoden ajan ensimyynnistä markkinoilla; 
iii) pk-yrityksille, jotka tulevat uusille tuote- tai maantieteellisille markkinoille, 

mitä varten alkuinvestoinnin on oltava yli 50 prosenttia keskimääräisestä 
vuotuisesta liikevaihdosta edeltävien viiden vuoden aikana;  

iv) innovatiivisille yrityksille; 
v) pk-yrityksille tai pienille midcap-yrityksille, joiden pääasiallinen toiminta 

sijaitsee tukialueilla, edellyttäen että rahoitusta ei käytetä toiminnan 
siirtämiseen 2 artiklan 61 a kohdassa määritellyn mukaisesti; tai 

(b) InvestEU-rahaston tuen nojalla lopulliselle tuensaajalle myönnetyn 
kokonaisrahoituksen nimellismäärä on enintään 2 miljoonaa euroa. 

56 f artikla 

InvestEU-rahastosta tuettuihin kaupallisiin rahoitustuotteisiin liittyvää tukea koskevat 
edellytykset  

1. Rahoituksen lopullisille tuensaajille tarjoavat kaupalliset rahoituksen välittäjät, jotka 
valitaan avoimesti, läpinäkyvästi ja syrjimättömästi objektiivisten kriteerien perusteella. 
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2. Kaupallisella rahoituksen välittäjällä, joka tarjoaa rahoituksen lopulliselle tuensaajalle, 
säilyy vähintään 20 prosentin riski kustakin rahoitusliiketoimesta.  
3. Kaupallisen rahoituksen välittäjän kullekin lopulliselle tuensaajalle myöntämän 
kokonaisrahoituksen nimellismäärä saa olla enintään 7,5 miljoonaa euroa. 
__________________________ 
* Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 347/2013, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2013, Euroopan 
laajuisten energiainfrastruktuurien suuntaviivoista ja päätöksen N:o 1364/2006/EY kumoamisesta sekä asetusten 
(EY) N:o 713/2009, (EY) N:o 714/2009 ja (EY) N:o 715/2009 muuttamisesta (EUVL L 115, 25.4.2013, s. 39). 

** Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY yhteisön vesipolitiikan puitteista (EUVL L XXX). 

*** Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1370/2007, annettu 23 päivänä lokakuuta 2007, 
rautateiden ja maanteiden julkisista henkilöliikennepalveluista sekä neuvoston asetusten (ETY) N:o 1191/69 ja 
(ETY) N:o 1107/70 kumoamisesta (EUVL L 315, 3.12.2007, s. 1). 

**** Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/27/EU, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, 
energiatehokkuudesta, direktiivien 2009/125/EY ja 2010/30/EU muuttamisesta sekä direktiivien 2004/8/EY ja 
2006/32/EY kumoamisesta (EUVL L 315, 14.11.2012, s. 1). 

2 artikla 
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on 
julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. 

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa 
perussopimusten mukaisesti. 
Tehty Brysselissä 

 Komission puolesta 
 Puheenjohtaja 
 Ursula VON DER LEYEN  
 


