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Menettelyjen symbolit 

 * Kuulemismenettely 

 *** Hyväksyntämenettely 

 ***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely) 

 ***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely) 

 ***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely) 

 

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.) 

 

 

 

 

 

Tarkistukset säädösesitykseen 

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset 
 

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla. 

Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 

lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 

kursiivilla. 

 

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 

käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 

koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 

tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 

tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 

paikannus. 

 

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset 

 

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 

symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 

tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 

teksti poistetaan tai viivataan yli.  

Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 

merkitä. 
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI 

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi EU:n takuun 

myöntämisestä Euroopan investointipankille unionin ulkopuolella toteutettavia 

investointihankkeita tukevista rahoitustoimista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden 

varalta annetun päätöksen N:o 466/2014/EU muuttamisesta 

(COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD)) 

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely) 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

(COM(2016)0583), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 

2 kohdan sekä 209 ja 212 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen 

Euroopan parlamentille (C8-0376/2016), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 

3 kohdan, 

– ottaa huomioon komission kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle EU:n 

takuun myöntämisestä Euroopan investointipankille unionin ulkopuolella toteutettavia 

investointihankkeita tukevista rahoitustoimista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden 

varalta annetun päätöksen N:o 466/2014/EU soveltamisen väliarvioinnista 

(COM(2016)0584), 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan, 

– ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön sekä kehitysvaliokunnan, 

ulkoasiainvaliokunnan, kansainvälisen kaupan valiokunnan ja ympäristön, 

kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnot (A8-

0135/2017), 

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan; 

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 

korvaa ehdotuksensa toisella taikka muuttaa tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti; 

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 

kansallisille parlamenteille. 

Tarkistus   1 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 1 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

1) Kansainvälisellä yhteisöllä on 

edessään ennennäkemätön pakolaiskriisi, 

joka edellyttää solidaarisuutta, 

taloudellisten resurssien tehokasta 

käyttöönottoa sekä luo tarpeen tarttua 

vallitseviin haasteisiin ja selvitä niistä 

yhteistuumin. Kaikkien toimijoiden on 

työskenneltävä yhdessä ja sovellettava 

kestäviä keskipitkän ja pitkän aikavälin 

politiikkoja ja käytettävä tehokkaasti 

olemassa olevia prosesseja ja ohjelmia, 

joilla tuetaan aloitteita, jotka edistävät 

muuttoliikkeen perimmäisiin syihin 

puuttumista. 

1) Kansainvälisellä yhteisöllä on 

edessään ennennäkemätön muuttoliike- ja 

pakolaiskriisi, joka edellyttää 

solidaarisuutta, taloudellisten resurssien 

tehokasta käyttöönottoa sekä luo tarpeen 

tarttua vallitseviin haasteisiin ja selvitä 

niistä yhteistuumin. Kaikkien toimijoiden 

on työskenneltävä yhdessä ja sovellettava 

kestäviä keskipitkän ja pitkän aikavälin 

politiikkoja ja käytettävä tehokkaasti 

olemassa olevia ohjelmia, joilla kehitetään 

ja tuetaan aloitteita, jotka edistävät 

kestävän kehityksen tavoitteita sekä 

köyhyydestä, eriarvoisuudesta, 

väestönkasvusta, työpaikkojen ja 

taloudellisten mahdollisuuksien 

puuttumisesta ja ilmastonmuutoksesta 

johtuvien muuttopaineiden perimmäisiin 

syihin sekä pakkomuuttojen pitkän 

aikavälin seurauksiin puuttumista. 

 

Tarkistus   2 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a) Olisi torjuttava kaikkia 

pyrkimyksiä yhdistää kehitysrahoitus ja 

rajavalvonta, muuttovirtojen hallinta tai 

takaisinottosopimukset. 

 

Tarkistus  3 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 2 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

2) Olisi kehitettävä uusi kolmansien 

maiden kanssa toteutettava tuloskeskeinen 

kumppanuuskehys, jossa otetaan huomioon 

kaikki unionin politiikat ja välineet. Tämän 

uuden kumppanuuskehyksen puitteissa 

2) Olisi kehitettävä uusi kolmansien 

maiden kanssa toteutettava tuloskeskeinen 

kumppanuuskehys, jossa otetaan huomioon 

kaikki unionin politiikat ja välineet. Tämän 

uuden kumppanuuskehyksen puitteissa 
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olisi laadittava ulkoinen 

investointiohjelma, jotta voidaan tukea 

unionin ulkopuolella tehtäviä investointeja 

samalla kun edistetään kestävän kehityksen 

tavoitteen saavuttamista. Sen olisi myös 

täytettävä vuoden 2030 kestävän 

kehityksen toimintaohjelman tavoitteet ja 

muiden ulkoisten toimien 

rahoitusvälineiden tavoitteet. 

olisi laadittava ulkoinen 

investointiohjelma, jotta voidaan tukea 

unionin ulkopuolella tehtäviä investointeja 

samalla kun edistetään kestävän kehityksen 

tavoitteen saavuttamista. Sen olisi myös 

täytettävä vuoden 2030 kestävän 

kehityksen toimintaohjelman, 

Yhdistyneiden kansakuntien 

ilmastonmuutosta koskevan 

puitesopimuksen nojalla hyväksytyn 

Pariisin sopimuksen ja muiden ulkoisten 

toimien rahoitusvälineiden tavoitteet. 

Perustelu 

Pariisin sopimuksessa hallitukset päättivät rajoittaa maapallon lämpötilan nousun reilusti 

alle kahteen celsiusasteeseen esiteollisella kaudella vallinneeseen tasoon verrattuna ja sen 

vuoksi vähentää nopeasti kasvihuonekaasupäästöjä parhailla saatavilla olevilla tekniikoilla. 

Ne sitoutuivat myös tukemaan kehitysmaita niiden pyrkimyksissä mukautua 

ilmastonmuutokseen. 

 

Tarkistus   4 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 4 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

4) EIP:n selviytymiskyvyn 

kehittämisaloitteen avaintekijä on EIP:n 

ulkoisen lainanantovaltuuden 

laajentaminen sekä määrällisesti että 

laadullisesti. Näin EIP voisi nopeasti 

vaikuttaa ulkoisen investointiohjelman 

tavoitteisiin, erityisesti antamalla 

lisärahoitusta yksityissektorin edunsaajille. 

4) EIP:n selviytymiskyvyn 

kehittämisaloitteen avaintekijä on EIP:n 

ulkoisen lainanantovaltuuden 

laajentaminen sekä määrällisesti että 

laadullisesti. Näin EIP voisi nopeasti 

vaikuttaa ulkoisen investointiohjelman 

tavoitteisiin, erityisesti antamalla 

lisärahoitusta yksityissektorin edunsaajille 

pitkän aikavälin investointien 

edistämiseksi. 

 

Tarkistus   5 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 9 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

9) Jotta ulkoisella 9) Jotta ulkoisella 
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lainanantovaltuudella voidaan reagoida 

mahdollisiin tuleviin haasteisiin ja unionin 

painopisteisiin sekä tarjota strategiset 

keinot muuttoliikkeen perimmäisiin syihin 

puuttumiseksi, EU:n takuun kattamien 

EIP:n rahoitustoimien enimmäismäärä olisi 

korotettava 32 300 000 000 euroon 

ottamalla käyttöön valinnainen 

lisämäärä, joka on 3 000 000 000 euroa. 

Yleisen valtuuden nojalla 1 400 000 000 

euron määrä olisi kohdennettava julkisen 

sektorin hankkeisiin, jotka on suunnattu 

pakolaisille ja heitä vastaanottaville 

yhteisöille kriisin koettelemilla alueilla. 

lainanantovaltuudella voidaan reagoida 

mahdollisiin tuleviin haasteisiin ja unionin 

painopisteisiin sekä tarjota strategiset 

keinot köyhyydestä, eriarvoisuudesta, 

väestönkasvusta, työpaikkojen ja 

taloudellisten mahdollisuuksien 

puutteesta sekä ilmastonmuutoksesta 

johtuvien muuttopaineiden perimmäisiin 

syihin puuttumiseksi, EU:n takuun 

kattamien EIP:n rahoitustoimien 

enimmäismäärä olisi korotettava 

38 470 000 000 euroon. Yleisen valtuuden 

nojalla 1 400 000 000 euron määrä olisi 

kohdennettava työpaikkojen luomista ja 

kestävyyttä edistäviin julkisen sektorin 

hankkeisiin, jotka on suunnattu 

kumppanimaiden, kauttakulkuyhteisöjen 
ja vastaanottavien yhteisöjen taloudellisen 

ja sosiaalisen infrastruktuurin 

kehittämiseen. 

 

Tarkistus   6 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 9 a) Vaikka muuttoliike- ja 

pakolaiskriisin perimmäisiin syihin 

puuttuminen onkin erittäin tärkeää, se ei 

saisi tapahtua EU:n globaalistrategian 

muiden keskeisten strategisten 

painopisteiden politiikkatoimien 

kustannuksella. 

 

Tarkistus  7 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 10 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

10) Uuden yksityissektorin 

lainanantovaltuuden puitteissa 

2 300 000 000 euron enimmäismäärä olisi 

korotetun enimmäismäärän puitteissa 

10) Uuden yksityissektorin 

lainanantovaltuuden puitteissa 

2 300 000 000 euron enimmäismäärä olisi 

korotetun enimmäismäärän puitteissa 
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kohdennettava hankkeisiin, joilla pyritään 

puuttumaan muuttoliikkeen perimmäisiin 

syihin, ja tämän määrän olisi kuuluttava 

unionin kokonaistakuun piiriin. 

kohdennettava hankkeisiin, joilla pyritään 

puuttumaan muuttoliikkeen perimmäisiin 

syihin ja jotka edistävät pakolaisten, 

maahanmuuttajien, vastaanottavien 

yhteisöjen ja kauttakulkuyhteisöjen 

talouden pitkän aikavälin kestävyyttä, ja 

tämän määrän olisi kuuluttava unionin 

kokonaistakuun piiriin. 

 

Tarkistus   8 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 10 a) Mikro- ja pk-yritysten sekä 

paikallisen yksityissektorin kehittämisen 

tuki yhtenä EIP:n ulkoiseen 

lainanantovaltuuteen liittyvistä 

päätavoitteista edellyttää yhteisiä toimia, 

joiden avulla EIP:n toimilla parannetaan 

mikro- ja pk-yritysten rahoituksen ja 

lainan saantia, annetaan teknistä apua, 

edistetään yrittäjyyttä sekä varmistetaan 

kotitalouksille ja yrityksille tarkoitettujen 

rahoituspalvelujen riittävä tarjonta, jotta 

mikro- ja pk-yritysten olisi helpompi 

siirtyä epävakaasta epävirallisesta 

taloudesta viralliselle sektorille. EIP:n 

rahoitustoimilla olisi myös pyrittävä 

voimakkaasti tukemaan mikro- ja pk-

yritysten pienimuotoisia 

investointihankkeita, erityisesti syrjäisillä 

maaseutualueilla ja varsinkin 

juomaveden puhdistuksen, jäteveden 

poiston sekä uusiutuvan energian aloilla. 

 

Tarkistus   9 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 11 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

11) Muuttoliikkeen perimmäisiin syihin 

puuttuminen olisi lisättävä uutena 

11) Pakolaisten, maahanmuuttajien, 

vastaanottavien yhteisöjen ja 
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tavoitteena valtuuteen. kauttakulkuyhteisöjen talouden pitkän 

aikavälin kestävyys strategisena keinona 

muuttoliikkeen perimmäisiin syihin, kuten 

köyhyyteen, eriarvoisuuteen, työpaikkojen 

ja taloudellisten mahdollisuuksien 

puutteeseen sekä ilmastonmuutokseen, 

puuttumiseksi olisi lisättävä uutena 

tavoitteena valtuuteen. Uuden tavoitteen 

puitteissa rahoitettujen hankkeiden olisi 

periaatteessa täytettävä Taloudellisen 

yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) 

kehitysapukomitean (DAC) asettamat 

julkisen kehitysavun (ODA) kriteerit, 

minkä lisäksi hankkeiden olisi oltava 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen 208 artiklan ja 

yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia 

koskevien Yhdistyneiden kansakuntien 

suuntaviivojen mukaisia. 

 

 

Tarkistus   10 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 13 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

13) Ilmastonmuutosta koskevan 

Yhdistyneiden kansakuntien 

puitesopimuksen nojalla hyväksytyn 

Pariisin sopimuksen4 johdosta EIP:n olisi 

pyrittävä pitämään yllä nykyinen ilmaston 

kannalta asiaankuuluvien ja ulkoiseen 

lainanantovaltuuteen perustuvien menojen 

korkea taso, mikä lisää sen ilmastoon 

liittyviä investointeja kehitysmaissa 25 

prosentista 35 prosenttiin vuoteen 2020 

mennessä. 

13) Ilmastonmuutosta koskevan 

Yhdistyneiden kansakuntien 

puitesopimuksen nojalla hyväksytyn 

Pariisin sopimuksen4 johdosta EIP:n olisi 

pyrittävä nostamaan nykyistä ilmaston 

kannalta merkityksellisten ja ulkoiseen 

lainanantovaltuuteen perustuvien menojen 

korkeaa tasoa, mikä lisää sen ilmastoon 

liittyviä investointeja kehitysmaissa 

25 prosentista 35 prosenttiin vuoteen 2020 

mennessä sen ilmastostrategiassaan 

tekemän sitoumuksen mukaisesti.  EIP:n 

olisi otettava huomioon Eurooppa-

neuvoston 22 päivänä toukokuuta 2013 

antamat päätelmät ympäristön tai 

talouden kannalta haitallisten tukien, 

myös fossiilisten polttoaineiden tukien, 

poistamisesta vaiheittain. 

_________________ _________________ 
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4 Neuvoston päätös (EU) 2016/590, annettu 

11 päivänä huhtikuuta 2016, Yhdistyneiden 

kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan 

puitesopimuksen nojalla hyväksytyn 

Pariisin sopimuksen allekirjoittamisesta 

Euroopan unionin puolesta (EUVL L 103, 

19.4.2016, s. 1). 

4 Neuvoston päätös (EU) 2016/590, annettu 

11 päivänä huhtikuuta 2016, Yhdistyneiden 

kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan 

puitesopimuksen nojalla hyväksytyn 

Pariisin sopimuksen allekirjoittamisesta 

Euroopan unionin puolesta (EUVL L 103, 

19.4.2016, s. 1). 

Perustelu 

EIP sitoutui ilmastostrategiassaan vuoden 2015 lopussa nostamaan 

ilmastonsuojeluhankkeidensa osuuden kehitysmaissa 35 prosenttiin vuoden 2020 loppuun 

mennessä. Tämän ilmoituksen olisi näyttävä sen ulkoisessa valtuudessa. Vastaavasti 

Eurooppa-neuvoston 22. toukokuuta 2013 antamat päätelmät olisi otettava kaikilta osin 

huomioon EU:n ulkoisessa lainanannossa. 

 

Tarkistus   11 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 15 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

15) EIP:n olisi kehitettävä ja 

toteutettava joukko indikaattoreita 

tulosmittauskehyksessään julkisella 

sektorilla ja yksityisellä sektorilla 

pakolaisille ja vastaanottaville yhteisöille 

suunnattuja hankkeita varten. Näin ollen 

arvio EIP:n rahoitustoimien vaikutuksesta 

muuttoliikkeen perimmäisiin syihin 

puuttumiseksi olisi sisällytettävä EIP:n 

rahoitustoimia koskevaan komission 

vuosikertomukseen Euroopan parlamentille 

ja neuvostolle. 

15) EIP:n olisi kehitettävä ja 

toteutettava joukko indikaattoreita 

tulosmittauskehyksessään julkisella 

sektorilla ja yksityisellä sektorilla 

muuttoliikkeen perimmäisiin syihin 

puuttumiseen sekä pakolaisten, 

maahanmuuttajien, vastaanottavien 

yhteisöjen ja kauttakulkuyhteisöjen 

talouden pitkän aikavälin kestävyyden 

edistämiseen suunnattuja hankkeita varten. 

Näin ollen arvio EIP:n rahoitustoimien 

vaikutuksesta näiden tavoitteiden, etenkin 

kestävän kehityksen tavoitteiden, 

edistämiseen, sekä paikallisen 

kansalaisyhteiskunnan osallisuudesta ja 

siitä, ovatko toimet unionin 

ulkopoliittisten ja talousarvion 

painopisteiden mukaisia, olisi 

sisällytettävä EIP:n rahoitustoimia 

koskevaan komission vuosikertomukseen 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle. 

EIP:n olisi toteutettava kaikki tarvittavat 

toimet, joilla vahvistetaan sen 

tilivelvollisuutta Euroopan parlamenttiin 

nähden lisäämällä avoimuutta ja tietojen 
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saatavuutta sekä julkaisemalla 

hankkeiden tulokset, arvioinnit ja 

vaikutustenarvioinnit järjestelmällisesti 

tulosmittauskehyksen avulla. 

 

Tarkistus  12 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 15 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 15 a) Ulkoisen lainanantovaltuuden 

alaisten EIP:n toimien näkyvyyden ja 

avoimuuden lisääminen olisi 

varmistettava etenkin alahankkeissa, 

jotka rahoitetaan rahoituksen välittäjien 

kautta, mikä parantaisi unionin 

toimielinten ja yleisön tiedonsaantia. 

 

Tarkistus   13 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 16 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

16) Ainoastaan silloin, kun on kyse 

tarpeesta puuttua kiireellisiin tilanteisiin ja 

kriisitilanteisiin, jotka saattavat nousta 

esiin valtuuden voimassaoloaikana ja jotka 

on tunnustettu unionin ulkopoliittisina 

painopisteinä, enimmäismäärä, jonka EIP 

kohdentaa uudelleen alueiden välillä 

valtuuden voimassaoloaikana, olisi 

korotettava 10 prosentista 20 prosenttiin. 

Yksityissektorin 2 300 000 000 euron 

valtuutta ja julkisen sektorin hankkeisiin 

osoitettua 1 400 000 000 euron määrää ei 

voida kohdentaa uudelleen, koska niiden 

tarkoituksena on puuttua muuttoliikkeen 

perimmäisiin syihin. 

16) Ainoastaan silloin, kun on kyse 

tarpeesta puuttua kiireellisiin tilanteisiin ja 

kriisitilanteisiin, jotka saattavat nousta 

esiin valtuuden voimassaoloaikana ja jotka 

on tunnustettu unionin ulkopoliittisina 

painopisteinä, enimmäismäärä, jonka EIP 

kohdentaa uudelleen alueiden välillä 

valtuuden voimassaoloaikana, olisi 

korotettava 10 prosentista 20 prosenttiin. 

EIP:n olisi ilmoitettava Euroopan 

parlamentille mahdollisesta 

uudelleenkohdentamisesta esittämällä 

perustelu ja vaikutustenarviointi. 

Yksityissektorin 2 300 000 000 euron 

valtuutta ja julkisen sektorin hankkeisiin 

osoitettua 1 400 000 000 euron määrää ei 

voida kohdentaa uudelleen, koska niiden 

avulla on tarkoitus on puuttua 

muuttoliikkeen perimmäisiin syihin sekä 

vastata pakolaisten, maahanmuuttajien, 
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kauttakulkuyhteisöjen ja vastaanottavien 

yhteisöjen tarpeisiin. 

 

Tarkistus   14 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Päätös N:o 466/2014/EU 

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

a) yleisen valtuuden soveltamisalaan 

kuuluva, enintään 30 000 000 000 euron 

enimmäismäärä, josta enintään 

1 400 000 000 euroa varataan pakolaisille 

ja heitä vastaanottaville yhteisöille 

suunnattuihin julkisen sektorin hankkeisiin; 

a) yleisen valtuuden soveltamisalaan 

kuuluva, enintään 36 170 000 000 euron 

enimmäismäärä, josta enintään 

1 400 000 000 euroa varataan 

muuttoliikkeen perimmäisiin syihin 

puuttumiseen ja pakolaisten, 

maahanmuuttajien, 

kauttakulkuyhteisöjen ja vastaanottavien 

yhteisöjen tarpeisiin suunnattuihin julkisen 

sektorin hankkeisiin; 

 

Tarkistus   15 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Päätös N:o 466/2014/EU 

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

b) yksityissektorin 

lainanantovaltuuden soveltamisalaan 

kuuluva, enintään 2 300 000 000 euron 

enimmäismäärä hankkeisiin, joilla pyritään 

puuttumaan muuttoliikkeen perimmäisiin 

syihin. 

b) yksityissektorin 

lainanantovaltuuden soveltamisalaan 

kuuluva, enintään 2 300 000 000 euron 

enimmäismäärä hankkeisiin, joilla pyritään 

puuttumaan muuttoliikkeen perimmäisiin 

syihin ja vastaamaan pakolaisten, 

maahanmuuttajien, 

kauttakulkuyhteisöjen ja vastaanottavien 

yhteisöjen tarpeisiin. 

 

Tarkistus  16 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 
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Päätös N:o 466/2014/EU 

2 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut 

yleisen valtuuden ja yksityissektorin 

lainanantovaltuuden soveltamisalaan 

kuuluvat enimmäismäärät jaetaan liitteessä 

I vahvistetulla tavalla alueellisiin 

enimmäismääriin ja aluekokonaisuuden 

osien enimmäismääriin. EIP varmistaa 

alueellisten enimmäismäärien rajoissa 

asteittain, että määrät jakautuvat tasaisesti 

maittain EU:n takuun kattamilla alueilla. 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut 

yleisen valtuuden ja yksityissektorin 

lainanantovaltuuden soveltamisalaan 

kuuluvat enimmäismäärät jaetaan liitteessä 

I vahvistetulla tavalla alueellisiin 

enimmäismääriin ja aluekokonaisuuden 

osien enimmäismääriin. EIP varmistaa 

alueellisten enimmäismäärien rajoissa, että 

määrät jakautuvat asianmukaisesti 

maittain EU:n takuun kattamilla alueilla 

unionin ulkoisten toimien painopisteiden 

mukaisesti, jotka otetaan huomioon 

5 artiklassa tarkoitetuissa aluekohtaisissa 

teknisissä toimintaohjeissa. 

 

Tarkistus  17 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta 

Päätös N:o 466/2014/EU 

3 artikla – 1 kohta – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

”d) strategiset keinot maahanmuuton 

perimmäisiin syihin puuttumiseksi.” 

”d) pakolaisten, maahanmuuttajien, 

vastaanottavien yhteisöjen ja 

kauttakulkuyhteisöjen talouden pitkän 

aikavälin kestävyys strategisena keinona 

muuttoliikkeen perimmäisiin syihin, kuten 

köyhyyteen, eriarvoisuuteen, 

väestönkasvuun, työpaikkojen ja 

taloudellisten mahdollisuuksien 

puutteeseen sekä ilmastonmuutokseen, 
puuttumiseksi.” 

 

 

Tarkistus  18 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a a alakohta (uusi) 

Päätös N:o 466/2014/EU 

3 artikla – 4 kohta 
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Nykyinen teksti Tarkistus 

 a a) Korvataan 3 artiklan 4 kohta 

seuraavasti: 

”4.  Kehitysmaissa, sellaisina kuin ne 

on määritetty Taloudellisen yhteistyön ja 

kehityksen järjestön laatimassa virallisen 

kehitysavun saajien luettelossa, EIP:n 

rahoitustoimilla edistetään SEUT 208 ja 

209 artiklan mukaisesti välillisesti unionin 

kehitysyhteistyöpolitiikan tavoitteita, 

joihin kuuluvat köyhyyden vähentäminen 

edistämällä osallistavaa kasvua sekä 

talouden, ympäristön ja yhteiskunnan 

kestävä kehitys.” 

”4.  Kehitysmaissa, sellaisina kuin ne 

on määritetty Taloudellisen yhteistyön ja 

kehityksen järjestön laatimassa virallisen 

kehitysavun saajien luettelossa, EIP:n 

rahoitustoimet kohdistetaan SEUT 208 ja 

209 artiklan mukaisesti unionin 

kehitysyhteistyöpolitiikan tavoitteisiin, 

erityisesti köyhyyden vähentämiseen 

edistämällä osallistavaa kasvua sekä 

talouden, ympäristön ja yhteiskunnan 

kestävää kehitystä.” 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014D0466-

20160926&qid=1486646836381&from=FI) 

 

Tarkistus  19 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta 

Päätös N:o 466/2014/EU 

3 artikla – 5 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

”Sen varmistamiseksi, että yksityissektorin 

investoinneilla on mahdollisimman suuri 

kehitysvaikutus, EIP:n on pyrittävä 

vahvistamaan paikallista yksityissektoria 

edunsaajamaissa tukemalla 1 kohdan a 

alakohdassa tarkoitettuja paikallisia 

investointeja. Edellä 1 kohdassa esitettyjä 

yleisiä tavoitteita tukevilla EIP:n 

rahoitustoimilla pyritään lisäämään myös 

sen tukea unionin pk-yritysten 

toteuttamille investointihankkeille. Jotta 

voidaan tehokkaasti valvoa, että varat 

käytetään asianomaisten pk-yritysten 

hyväksi, EIP:n on laadittava asianmukaiset 

sopimusmääräykset, joissa rahoituksen 

välittäjille ja edunsaajille asetetaan 

vakiomuotoiset raportointivelvoitteet, ja 

pidettävä niitä yllä.” 

”Sen varmistamiseksi, että yksityissektorin 

investoinneilla on mahdollisimman suuri 

kehitysvaikutus, EIP:n on pyrittävä 

edistämään suotuisien olosuhteiden 

luomista yksityisille yrityksille ja 

investoinneille ja varmistettava, että 

vahvistetaan ensisijaisesti paikallista 

yksityissektoria, mikro- ja pk-yritykset, 

osuuskunnat ja yhteiskunnalliset yritykset 

mukaan luettuina, edunsaajamaissa 

tukemalla 1 kohdan a alakohdassa 

tarkoitettuja paikallisia investointeja. 

Edellä 1 kohdassa esitettyjä yleisiä 

tavoitteita tukevilla EIP:n rahoitustoimilla 

pyritään lisäämään myös sen tukea unionin 

ja vastaanottajamaan mikro- ja pk-

yritysten investointihankkeille 

mahdollistamalla rahoituksensaanti ja 

kehittämällä samalla mikro- ja pk-
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yritysten uusia investointihankkeita ja 

edelleen helpottamalla mikro- ja pk-

yritysten kansainvälistymistä. EIP:n 

rahoitustoimilla on edistettävä pk-

yritysten pääsyä markkinoille unionin 

ulkopuolisissa kumppanimaissa ja niiden 

integrointia globaaleihin arvoketjuihin 

sekä unionin yritysten kansainvälistymistä 

ja kilpailukykyä. Jotta voidaan tehokkaasti 

valvoa, että varat käytetään asianomaisten 

mikro- ja pk-yritysten hyväksi, ja arvioida 

niiden käyttöä, EIP:n on tehtävä 

huolellinen tarkistus ja laadittava 

asianmukaiset sopimusmääräykset, joissa 

rahoituksen välittäjille ja lopullisille 

edunsaajille asetetaan vakiomuotoiset 

raportointivelvoitteet, ja pidettävä niitä 

yllä. EIP:n on pyrittävä tunnistamaan pk-

yritysten rahoituksen saannin esteet ja 

huolehdittava siitä, että ne poistetaan.” 

 

Tarkistus  20 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b a alakohta (uusi) 

Päätös N:o 466/2014/EU 

3 artikla – 5 kohta – 2 alakohta 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 b a) korvataan 5 kohdan toinen 

alakohta seuraavasti: 

”EIP tekee yhteistyötä sellaisten 

rahoituksen välittäjien kanssa, jotka voivat 

tukea pk-yritysten erityistarpeita maissa, 

joissa toimia toteutetaan, ja jotka eivät 

osallistu tukikelpoisessa maassa 

toteutettuihin EIP:n rahoitustoimiin 

välinein, jotka sijaitsevat 13 artiklassa 

tarkoitetulla ulkomaisella 

yhteistyöhaluttomalla 

oikeudenkäyttöalueella.” 

”EIP tekee yhteistyötä sellaisten 

rahoituksen välittäjien kanssa, jotka voivat 

tukea pk-yritysten erityistarpeita maissa, 

joissa toimia toteutetaan, ja jotka eivät 

osallistu toteutettuihin toimiin välinein, 

jotka sijaitsevat 13 artiklassa tarkoitetulla 

ulkomaisella yhteistyöhaluttomalla 

oikeudenkäyttöalueella.” 

 

Tarkistus  21 

Ehdotus päätökseksi 



 

RR\1122168FI.docx 17/107 PE599.628v02-00 

 FI 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b b alakohta (uusi) 

Päätös N:o 466/2014/EU 

3 artikla – 6 kohta 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 b b) korvataan 3 artiklan 6 kohta 

seuraavasti: 

”6.  Edellä 1 kohdan b alakohdassa 

esitettyjä tavoitteita tukevilla EIP:n 

rahoitustoimilla tuetaan 

investointihankkeita aloilla, jotka liittyvät 

pääasiassa liikenteeseen, energiaan, 

ympäristöä koskevaan infrastruktuuriin, 

tieto- ja viestintätekniikkaan, 

terveydenhuoltoon ja koulutukseen. Tähän 

kuuluu uusiutuvista energialähteistä 

saatavan energian tuotanto ja integrointi, 

energiajärjestelmien muuttaminen 

vähähiilisiin teknologioihin ja 

polttoaineisiin siirtymiseksi, kestävä 

energiavarmuus ja energiainfrastruktuuri, 

myös kaasun tuotanto ja kuljetukset 

unionin energiamarkkinoille sekä 

maaseudun sähköistäminen, vesihuollon, 

puhtaanapidon ja vihreän infrastruktuurin 

kaltaiset ympäristöä koskevat 

infrastruktuurit, televiestinnän ja 

laajakaistaverkkojen infrastruktuurit.” 

”6.  Edellä 1 kohdan b alakohdassa 

esitettyjä tavoitteita tukevilla EIP:n 

rahoitustoimilla tuetaan 

investointihankkeita aloilla, jotka liittyvät 

pääasiassa liikenteeseen, energiaan, 

ympäristöä koskevaan infrastruktuuriin, 

tieto- ja viestintätekniikkaan, 

terveydenhuoltoon ja koulutukseen. Tähän 

kuuluu uusiutuvista energialähteistä 

saatavan energian tuotanto ja integrointi, 

energiatehokkuustoimenpiteet, 

energiajärjestelmien muuttaminen 

vähähiilisiin teknologioihin ja 

polttoaineisiin siirtymiseksi, kestävä 

energiavarmuus ja energiainfrastruktuuri, 

myös kaasun tuotanto ja kuljetukset 

unionin energiamarkkinoille sekä 

maaseudun sähköistäminen, vesihuollon, 

puhtaanapidon ja vihreän infrastruktuurin 

kaltaiset ympäristöä koskevat 

infrastruktuurit, televiestinnän ja 

laajakaistaverkkojen infrastruktuurit.” 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=FI 

Perustelu 

Kaasun tuotantoa ja kuljetuksia ei pitäisi kattaa EU:n takuulla, koska se olisi fossiilisen 

polttoaineen tukea. Päätöksessä olisi noudatettava Eurooppa-neuvoston 22. toukokuuta 2013 

tekemiä päätelmiä ympäristön tai talouden kannalta haitallisten tukien, myös fossiilisten 

polttoaineiden tukien, poistamisesta vaiheittain. 

 

Tarkistus   22 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta 

Päätös N:o 466/2014/EU 

3 artikla – 7 kohta – 1 alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

”Edellä 1 kohdan c alakohdassa esitettyjä 

yleisiä tavoitteita tukevilla EIP:n 

rahoitustoimilla tuetaan 

investointihankkeita, jotka liittyvät 

ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen 

sopeutumiseen ja jotka myötävaikuttavat 

ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden 

kansakuntien puitesopimuksen ja kyseisen 

sopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin 

sopimuksen yleistavoitteisiin erityisesti 

siten, että niillä vältetään tai pienennetään 

kasvihuonekaasupäästöjä uusiutuvan 

energian, energiatehokkuuden ja kestävän 

liikenteen aloilla tai parannetaan 

haavoittuvien maiden, alojen ja yhteisöjen 

kykyä sietää ilmastonmuutoksen haitallisia 

vaikutuksia. 

”Edellä 1 kohdan c alakohdassa esitettyjä 

yleisiä tavoitteita tukevilla EIP:n 

rahoitustoimilla tuetaan 

investointihankkeita, jotka liittyvät 

ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen 

sopeutumiseen ja jotka myötävaikuttavat 

ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden 

kansakuntien puitesopimuksen ja kyseisen 

sopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin 

sopimuksen yleistavoitteisiin erityisesti 

siten, että niillä vältetään tai pienennetään 

kasvihuonekaasupäästöjä ja pienennetään 

hiilijalanjälkeä uusiutuvan energian, 

energiatehokkuuden ja kestävän liikenteen 

aloilla tai parannetaan haavoittuvien 

maiden, alojen ja yhteisöjen kykyä sietää 

ilmastonmuutoksen haitallisia vaikutuksia. 

 

Tarkistus  23 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta 

Päätös N:o 466/2014/EU 

3 artikla – 7 kohta – 3 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

EIP:n olisi pyrittävä säilyttämään nykyinen 

ilmastoon liittyvien toimien korkea taso, ja 

näihin toimiin osoitettujen määrien 

osuuden kaikista EIP:n rahoitustoimista on 

oltava vähintään 25 prosenttia tämän 

päätöksen kattamalla ajanjaksolla. 

Tämän päätöksen kattamalla ajanjaksolla 
EIP:n olisi pyrittävä säilyttämään 

ilmastoon liittyvien toimien korkea taso, ja 

näiden toimien osuuden kaikista unionin 

ulkopuolella toteutettavista EIP:n 

rahoitustoimista on oltava vähintään 25 

prosenttia ja tätä tavoitetta on vähitellen 

nostettava vähintään 35 prosenttiin 

vuoteen 2020 mennessä. 

 

Tarkistus  24 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta 

Päätös 466/2014/EU 

3 artikla – 7 kohta – 4 a alakohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 EIP:n toimien on sisällettävä muun 

muassa konkreettisia toimia, joilla 

pyritään luopumaan vaiheittain sellaisten 

hankkeiden rahoittamisesta, jotka 

haittaavat unionin ilmastotavoitteiden 

saavuttamista, ja lisäämään uusiutuvien 

energialähteiden ja energiatehokkuuden 

tukemiseen tähtääviä toimia. 

 

Tarkistus   25 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta 

Päätös N:o 466/2014/EU 

3 artikla – 8 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Edellä 1 kohdan d alakohdassa esitettyjä 

yleisiä tavoitteita tukevilla EIP:n 

rahoitustoimilla tuetaan 

investointihankkeita, joilla puututaan 

muuttoliikkeen perimmäisiin syihin ja 

edistetään talouden pitkän aikavälin 

kestävyyttä ja turvataan kestävä kehitys 

edunsaajamaissa. EIP:n rahoitustoimilla 

puututaan erityisesti infrastruktuurin ja 

siihen liittyvien palvelujen lisääntyneisiin 

tarpeisiin, jotta voidaan vastata 

maahanmuuttajien virtaan ja parantaa 

vastaanottavien yhteisöjen ja 

pakolaisyhteisöjen 

työllisyysmahdollisuuksia taloudellisen 

yhdentymisen edistämiseksi niin, että 

pakolaisista tulee omavaraisia. 

Edellä 1 kohdan d alakohdassa esitettyjä 

yleisiä tavoitteita tukevilla EIP:n 

rahoitustoimilla tuetaan 

investointihankkeita, joilla puututaan 

muuttoliikkeen perimmäisiin syihin, 

edistetään talouden pitkän aikavälin 

kestävyyttä ja turvataan kestävä kehitys 

edunsaajamaissa sekä varmistetaan 

samalla kestävän kehityksen tavoitteiden 

noudattaminen. EIP:n rahoitustoimilla 

puututaan erityisesti infrastruktuurin ja 

siihen liittyvien palvelujen lisääntyneisiin 

tarpeisiin, jotta voidaan vastata 

maahanmuuttajien virtaan ja parantaa 

vastaanottavien yhteisöjen ja 

pakolaisyhteisöjen 

työllisyysmahdollisuuksia taloudellisen 

yhdentymisen edistämiseksi niin, että 

pakolaisista tulee omavaraisia, 

vahvistetaan humanitaarisia toimia ja 

tuetaan ihmisarvoisten työpaikkojen 

luomista varmistaen samalla 

ihmisoikeuksien sekä työhön liittyvien ja 

sosiaalisten oikeuksien kattava 

kunnioittaminen, perusvapaudet ja 

sukupuolinäkökulman 

valtavirtaistaminen siten, että pannaan 
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täytäntöön oikeusperustainen 

lähestymistapa, joka kattaa kaikki 

ihmisoikeudet ja sosiaaliset oikeudet 

avoimuutta, osallisuutta, syrjinnän 

vastaisuutta ja vastuuvelvollisuutta 

koskevien periaatteiden mukaisesti. EIP:n 

rahoitustoimissa on otettava huomioon, 

että sukupuolten tasa-arvo on kestävän 

kehityksen saavuttamiseen liittyvä 

monialainen kysymys. 

Sukupuolinäkökulmaa on sovellettava 

kaikissa rahoitustoimissa. EIP:n on 

kehitettävä 31 päivään tammikuuta 2017 

mennessä toimintasuunnitelma 

sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi ja 

varmistettava, että kaikki sen tämän 

valtuuden puitteissa toteuttamat toimet 

ovat sen joulukuussa 2016 hyväksytyn 

sukupuolten tasa-arvoa koskevan 

strategian periaatteiden mukaisia. 

 

Tarkistus  26 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta 

Päätös N:o 466/2014/EU 

3 artikla – 8 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) julkista sektoria, mukaan lukien 

kunnat, julkisyhteisöt ja julkisoikeudelliset 

laitokset, merkittävästi lisääntyneisiin 

infrastruktuuri- ja palvelutarpeisiin 

vastaamiseksi. 

b) julkista sektoria, mukaan lukien 

kunnat, julkisyhteisöt ja julkisoikeudelliset 

laitokset, merkittävästi lisääntyneisiin 

infrastruktuuri- ja palvelutarpeisiin ja 

erityisesti terveydenhuoltopalveluja ja 

nimenomaan lapsille tarkoitettuja 

palveluja, puhtaanapito- ja 

koulutuspalveluja koskeviin tarpeisiin 
vastaamiseksi. 

 

Tarkistus   27 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c a alakohta (uusi) 

Päätös N:o 466/2014/EU 

3 artikla – 8 a kohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 c a)  lisätään kohta seuraavasti: 

 ”8 a. Edellä 1 kohdassa esitettyjä yleisiä 

tavoitteita tukevissa EIP:n 

rahoitustoimissa on otettava huomioon, 

että sukupuolten tasa-arvo on kestävän 

kehityksen saavuttamiseen liittyvänä 

monialaisena kysymyksenä hankkeiden 

huolellisen tarkistuksen kannalta tärkeä 

tekijä. Sukupuolinäkökulmaa on 

sovellettava kaikissa tällaisissa 

rahoitustoimissa.” 

 

Tarkistus  28 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c b alakohta (uusi) 

Päätös 466/2014/EU 

3 artikla – 8 b kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 c b) lisätään kohta seuraavasti: 

 ”8 b. EIP:n on varmistettava, että EIP:n 

yhteisrahoittamiin hankkeisiin 

osallistuvilta yrityksiltä vaaditaan 

samapalkkaisuuden ja palkkauksen 

avoimuutta koskevan periaatteen sekä 

sukupuolten tasa-arvon periaatteen 

noudattamista Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivissä 2006/54/EY1 a 

säädetyllä tavalla. EIP:n on otettava 

hankkeiden rahoituspäätöksissään 

huomioon ehdokasyritysten toiminta 

yritysten yhteiskuntavastuun alalla. 

 ______________ 

 1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2006/54/EY, annettu 5 päivänä 

heinäkuuta 2006, miesten ja naisten 

yhtäläisten mahdollisuuksien ja 

yhdenvertaisen kohtelun periaatteen 

täytäntöönpanosta työhön ja ammattiin 

liittyvissä asioissa (EUVL L 204, 

26.7.2006, s. 23).” 
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Tarkistus   29 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c c alakohta (uusi) 

Päätös N:o 466/2014/EU 

3 artikla – 9 kohta 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 c c) korvataan 9 kohta seuraavasti: 

”9.  EU:n takuu koskee ainoastaan 

EIP:n rahoitustoimia, jotka toteutetaan 

maissa, jotka voivat saada EU:n takuun 

piiriin kuuluvaa EIP:n rahoitusta ja jotka 

ovat tehneet EIP:n kanssa puitesopimuksen 

oikeudellisista ehdoista, joiden mukaisesti 

nämä toimet toteutetaan.” 

”9.  EU:n takuu koskee ainoastaan 

EIP:n rahoitustoimia, jotka toteutetaan 

maissa, jotka voivat saada EU:n takuun 

piiriin kuuluvaa EIP:n rahoitusta ja jotka 

ovat tehneet EIP:n kanssa puitesopimuksen 

oikeudellisista ehdoista, joiden mukaisesti 

nämä toimet toteutetaan. Oikeudellisiin 

ehtoihin, joiden mukaisesti toimet 

toteutetaan, on sisällytettävä myös 

ympäristö-, sosiaali- ja 

ihmisoikeusstandardit sekä työelämän 

standardit.” 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FI/TXT/?qid=1488449786444&uri=CELEX:02014D0466-20160926) 

 

Tarkistus   30 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi) 

Päätös N:o 466/2014/EU 

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

 
Komission teksti Tarkistus 

 2 a) Lisätään 5 artiklan 1 kohdan 

3 alakohdan jälkeen alakohta 

seuraavasti: 

 ”Komissio ja EIP varmistavat, että 

paikallinen kansalaisyhteiskunta saa 

riittävästi tietoa suunnitelluista ja 

käynnissä olevista toimista.” 

 

Tarkistus   31 

Ehdotus päätökseksi 
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1 artikla – 1 kohta – 2 b alakohta (uusi) 

Päätös N:o 466/2014/EU 

5 artikla – 1 kohta – 7 a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 2 b) Lisätään 5 artiklan 1 kohdan 

7 alakohdan jälkeen alakohta 

seuraavasti: 

 ”EIP:n rahoitustoimien on oltava 

yhdenmukaisia yritysten 

yhteiskuntavastuuta koskevasta 

uudistetusta EU:n strategiasta vuosiksi 

2011–2014 laaditun komission 

tiedonannon kanssa, myös rahoituksen 

välittäjien osalta.” 

 

Tarkistus  32 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 c alakohta (uusi) 

Päätös N:o 466/2014/EU 

5 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 c) Lisätään 5 artiklaan kohta 

seuraavasti: 

 ”1 a.  Siirretään komissiolle valta antaa 

18 artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla muutetaan liitettä IV 

siten, että siihen sisällytetään erityisesti 

aluekohtainen luettelo muuttoliikkeen 

perimmäisistä syistä.” 

 

Tarkistus   33 

Ehdotus päätökseksi 

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

Päätös N:o 466/2014/EU 

8 artikla – 5 kohta 

 
Nykyinen teksti Tarkistus 

 3 a) Korvataan 8 artiklan 5 kohta 

seuraavasti: 
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”5. Niihin EIP:n rahoitustoimiin 

liittyviin rahoitussopimuksiin, joilla on 

yksittäinen toteuttaja, on sisällytettävä 

myös asianmukaiset ympäristö- ja 

sosiaalimääräykset EIP:n omien sääntöjen 

ja menettelyjen mukaisesti.” 

”5.  Niihin EIP:n rahoitustoimiin 

liittyviin rahoitussopimuksiin, joilla on 

yksittäinen toteuttaja, on sisällytettävä 

myös asianmukaiset julkisia hankintoja, 

ympäristöä, ilmastoa ja 

sosiaalikysymyksiä koskevat määräykset 
EIP:n omien sääntöjen ja menettelyjen 

mukaisesti, myös vaatimukset EU:n 

takuun ja EIP:n osallistumisen 

tekemisestä näkyviksi lopulliselle 

edunsaajalle.” 

 

Tarkistus  34 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 3 b alakohta (uusi) 

Päätös N:o 466/2014/EU 

8 artikla – 6 kohta 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 3 b) Korvataan 8 artiklan 6 kohta 

seuraavasti: 

”6. Komissio ja EIP määrittelevät 14 

artiklassa tarkoitetussa takuusopimuksessa 

selkeät ja avoimet rahoitusperiaatteet, 

joiden avulla EIP voi yksilöidä ulkoisen 

toimintansa yhteydessä ne toimet, jotka 

rahoitetaan tämän päätöksen nojalla, sen 

varmistamiseksi, että EU:n takuuta 

hyödynnetään mahdollisimman 

tehokkaasti. Rahoitusperiaatteissa otetaan 

huomioon EIP:n oma arvio 

rahoitustoimiensa luottokelpoisuudesta, 

liitteessä I määritellyt enimmäismäärät, 

vastapuolen luonne, olipa kyseessä valtio, 

tämän artiklan 1 kohdan soveltamisalaan 

kuuluva valtiotason alapuolinen yhteisö tai 

yksityinen taho, EIP:n riskinsietokyky sekä 

muut keskeiset seikat, kuten EU:n takuun 

avulla saatava lisäarvo. Rahoitusperiaatteet 

annetaan Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle tiedoksi 14 artiklan 

mukaisesti.” 

”6. Komissio ja EIP määrittelevät 14 

artiklassa tarkoitetussa takuusopimuksessa 

selkeät ja avoimet rahoitusperiaatteet, 

joiden avulla EIP voi yksilöidä ulkoisen 

toimintansa yhteydessä ne toimet, jotka 

rahoitetaan tämän päätöksen nojalla, sen 

varmistamiseksi, että EU:n takuuta 

hyödynnetään mahdollisimman 

tehokkaasti. Rahoitusperiaatteissa otetaan 

huomioon EIP:n oma arvio 

rahoitustoimiensa luottokelpoisuudesta, 

liitteessä I määritellyt enimmäismäärät, 

vastapuolen luonne, olipa kyseessä valtio, 

tämän artiklan 1 kohdan soveltamisalaan 

kuuluva valtiotason alapuolinen yhteisö tai 

yksityinen taho, EIP:n riskinsietokyky sekä 

muut keskeiset seikat, kuten EU:n takuun 

avulla saatava lisäarvo. Tähän päätökseen 

liittyvät rahoitusperiaatteet ja niiden 

vertailu EIP:n omalla riskillä unionin 

ulkopuolella myöntämiin lainoihin 

sovellettaviin rahoitusperiaatteisiin 
annetaan Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle tiedoksi 14 artiklan 
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mukaisesti.” 

 

Tarkistus  35 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 3 c alakohta (uusi) 

Päätös N:o 466/2014/EU 

9 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 3 c) Korvataan 9 artiklan 1 kohdan 

ensimmäinen alakohta seuraavasti: 

”EIP tarkistaa huolellisesti EU:n takuun 

kattamien investointihankkeiden sosiaali-, 

ihmisoikeus-, ympäristö-, talous- ja 

kehityspoliittiset näkökohdat sekä 

tarvittaessa pyytää hankkeen toteuttajia 

järjestämään unionin sosiaali- ja 

ympäristöpoliittisten periaatteiden 

mukaisesti asiaankuuluvien kansallisten ja 

paikallisten sidosryhmien sekä 

kansalaisyhteiskunnan paikallisen julkisen 

kuulemisen hankkeen suunnittelu- ja 

täytäntöönpanovaiheessa ja antamaan 

tiedot, joiden perusteella voidaan arvioida 

unionin ulkopoliittisten ja strategisten 

tavoitteiden toteutumista. 

”EIP tarkistaa huolellisesti EU:n takuun 

kattamien investointihankkeiden sosiaali-, 

ihmisoikeus-, sukupuolten tasa-arvoa 

koskevat, ympäristö-, talous- ja 

kehityspoliittiset näkökohdat sekä pyytää 

hankkeen toteuttajia järjestämään unionin 

sosiaali- ja ympäristöpoliittisten 

periaatteiden mukaisesti asiaankuuluvien 

kansallisten ja paikallisten sidosryhmien 

sekä kansalaisyhteiskunnan paikallisen 

julkisen kuulemisen hankkeen suunnittelu- 

ja täytäntöönpanovaiheessa ja antamaan 

tiedot, joiden perusteella voidaan arvioida 

unionin ulkopoliittisten ja strategisten 

tavoitteiden toteutumista.” 

 

Tarkistus   36 

Ehdotus päätökseksi 

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

Päätös N:o 466/2014/EU 

9 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 d) Lisätään 9 artiklan 1 kohtaan 

ensimmäisen alakohdan jälkeen alakohta 

seuraavasti: 

 ”EIP:n on varmistettava vapaan, tietoon 

perustuvan ennakkosuostumuksen 

periaatteen toteutuminen ennen 

maaperään ja luonnonvaroihin 

vaikuttavien rahoitustoimien 
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täytäntöönpanoa.”; 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014D0466-

20160926&qid=1488388409292&from=FI) 

Perustelu 

YK:n yleiskokous hyväksyi vuonna 2007 Yhdistyneiden kansakuntien alkuperäiskansojen 

oikeuksien julistuksen, jossa tunnustetaan alkuperäiskansojen oikeudet ja mainitaan 

erityisesti vapaan, tietoon perustuvan ennakkosuostumuksen periaate kaiken sellaisen 

toiminnan edellytyksenä, joka vaikuttaa alkuperäiskansojen perinteisesti omistamiin maihin, 

alueisiin ja luonnonvaroihin. Tätä periaatetta olisi noudatettava myös EIP:n toimissa. 

 

Tarkistus   37 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 3 e alakohta (uusi) 

Päätös N:o 466/2014/EU 

9 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 3 e) Korvataan 9 artiklan 1 kohdan 

toinen alakohta seuraavasti: 

”Arvioinnissa on tarpeen mukaan 

selvitettävä, miten EIP:n rahoitusta saavien 

tahojen valmiuksia voidaan teknisellä 

avulla vahvistaa hankkeen eri vaiheissa. 

EIP:n omissa säännöissä ja menettelyissä 

on oltava tarvittavat määräykset 

arvioinneista, jotka koskevat 

investointihankkeiden sosiaalisia ja 

ympäristövaikutuksia sekä ihmisoikeuksiin 

ja konfliktinestoon liittyviä näkökohtia sen 

varmistamiseksi, että tämän päätöksen 

nojalla tuetut investointihankkeet ovat 

ympäristön ja yhteiskunnan kannalta 

kestäviä. 

”Arvioinnissa on selvitettävä, miten EIP:n 

rahoitusta saavien tahojen valmiuksia 

voidaan teknisellä avulla vahvistaa 

hankkeen eri vaiheissa. EIP:n omissa 

säännöissä ja menettelyissä on oltava 

tarvittavat määräykset arvioinneista, jotka 

koskevat investointihankkeiden sosiaalisia 

ja ympäristövaikutuksia sekä 

ihmisoikeuksiin ja konfliktinestoon 

liittyviä näkökohtia sen varmistamiseksi, 

että tämän päätöksen nojalla tuetut 

investointihankkeet ovat ympäristön ja 

yhteiskunnan kannalta kestäviä. EIP:n on 

osana saatavilla olevia sisäisiä ohjeitaan 

huolellisen tarkistuksen soveltamisesta 

laadittava käytännön ohjeistus, joka 

koskee kaikkiin perusihmisoikeuksiin 

liittyvien näkökulmien arviointia ja jota 

käytetään ennakkoarvioinnissa ja 

jatkuvassa valvonnassa hankekohtaisesti, 

myös hankkeissa, joihin liittyy 

rahoituksen välittäjiä, ja perustuen 

nykyisiin kehyksiin, kuten erityisesti 

ihmisoikeuksia koskeviin EU:n 
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strategiakehykseen ja 

toimintasuunnitelmaan, ja otettava tässä 

huomioon olemassa olevat unionin, 

asianomaisten Yhdistyneiden 

kansakuntien elinten ja 

ihmisoikeusjärjestöjen ihmisoikeuksia 

koskevat viitearvot.” 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX%3A32014D0466) 

 

Tarkistus   38 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 3 f alakohta (uusi) 

Päätös N:o 466/2014/EU 

9 artikla – 3 kohta 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 3 f) Korvataan 9 artiklan 3 kohta 

seuraavasti: 

”3. EIP:n toteuttaman seurannan on 

pyrittävä kattamaan myös välitystoimien 

täytäntöönpano sekä pk-yrityksiä tukevien 

rahoituksen välittäjien toiminnan 

seuranta.” 

”3.  EIP:n toteuttaman seurannan on 

katettava välitystoimien täytäntöönpano 

sekä pk-yrityksiä tukevien rahoituksen 

välittäjien toiminnan seuranta.” 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&qid=1487606632536&from=FI) 

 

Tarkistus  39 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 3 g alakohta (uusi) 

Päätös N:o 466/2014/EU 

9 artikla – 5 kohta 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 3 g)  Korvataan 9 artiklan 5 kohta 

seuraavasti: 

”5.  Seurannan tulokset on 

mahdollisuuksien mukaan julkistettava, 

ellei luottamuksellisuutta koskevista 

vaatimuksista muuta johdu ja edellyttäen, 

että asiaankuuluvat osapuolet suostuvat 

”5.  Seurannan tulokset on julkistettava, 

ellei luottamuksellisuutta koskevista 

vaatimuksista muuta johdu ja edellyttäen, 

että asiaankuuluvat osapuolet suostuvat 

siihen.” 
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siihen. ” 

 

Tarkistus   40 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta 

Päätös N:o 466/2014/EU 

11 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

a) lisätään b alakohtaan virke 

seuraavasti: 

a) muutetaan b alakohta seuraavasti: 

”b) ”EIP laatii indikaattorit hankkeille, 

jotka tarjoavat strategiset keinot puuttua 

muuttoliikkeen perimmäisiin syihin.” 

”b) EIP:n tulosmittauskehystä 

koskevaan vuosikertomukseen pohjautuva 

arvio EIP:n rahoitustoimien lisäarvosta, 

arvioiduista tuotoksista ja tuloksista sekä 

kehitysvaikutuksesta kootusti esitettynä. 

Tätä varten EIP käyttää 

tulosindikaattoreja, jotka koskevat 

rahoitettujen hankkeiden kehitys-, 

ympäristö- ja sosiaalisia näkökohtia 

(ihmisoikeuksia ja sukupuolten tasa-

arvoa koskevat näkökohdat mukaan 

lukien) ottaen huomioon avun 

tuloksellisuutta koskevan vuoden 2005 

Pariisin julistuksen mukaiset 

asianmukaiset indikaattorit. Sukupuolten 

tasa-arvoa koskeviin indikaattoreihin on 

sisällyttävä naisten ja miesten tasa-arvon 

edistäminen, sukupuolten tasa-arvon 

huomioon ottava budjetointi sekä 

sukupuolten tasa-arvoa koskevat 

tavoitteet, ja indikaattoreita on 

mahdollisuuksien mukaan arvioitava 

sukupuolen mukaan eriteltyjen tietojen 

perusteella jälkikäteen. Hankkeiden 

ympäristönäkökohtia koskeviin 

indikaattoreihin on sisällyttävä puhdasta 

teknologiaa koskevia vaatimuksia, jotka 

suuntautuvat periaatteessa 

energiatehokkuuteen ja päästöjen 

vähentämiseen käytettävään tekniikkaan. 
EIP laatii indikaattorit hankkeille, jotka 

tarjoavat strategisia keinoja puuttua 

muuttoliikkeen perimmäisiin syihin ja 

edistää vastaanottavien yhteisöjen ja 
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kauttakulkuyhteisöjen talouden pitkän 

aikavälin kestävyyttä kuulemalla tiiviisti 

ja säännöllisesti sidosryhmiä, 

kansalaisyhteiskuntaa, asianomaisia 

yhteisöjä ja valtiosta riippumattomia 

järjestöjä ja tekemällä niiden kanssa 

yhteistyötä.” 

 

Tarkistus   41 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a a alakohta (uusi) 

Päätös N:o 466/2014/EU 

11 artikla – 1 kohta – c alakohta 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 a a) korvataan c alakohta seuraavasti: 

”c)  arvio EIP:n rahoitustoimien 

vaikutuksesta unionin ulkopolitiikan ja 

strategisten tavoitteiden edistämiseen 

ottaen huomioon 5 artiklassa tarkoitetut 

aluekohtaiset tekniset toimintaohjeet;” 

”c)  arvio EIP:n rahoitustoimien 

vaikutuksesta unionin ulkopolitiikan ja 

strategisten tavoitteiden edistämiseen. 

 Komissio määrittelee yhteistyössä 

Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) 

kanssa kehyksen ja menetelmän EIP:n 

vuotuiselle raportoinnille sen toimista, 

jotka yhteisön takuu kattaa, ja siitä, 

ovatko ne SEU:n 21 artiklassa 

tarkoitettujen unionin ulkoisen toiminnan 

yleisten periaatteiden mukaisia. 

Raportoinnin keskeisenä tavoitteena on 

tarkastella, noudattaako EIP Euroopan 

unionista tehdyn sopimuksen velvoitteita 

ja erityisesti sen 21 artiklan määräyksiä, 

mukaan lukien ihmisoikeuksien 

kunnioittaminen ja edistäminen, 

köyhyyden poistaminen ja 

ympäristöriskien hallinta. 

 Komissio ja EUH laativat menetelmän ... 

päivään ...kuuta ... mennessä [yksi vuosi 

tämän muutospäätöksen voimaantulon 

jälkeen], ja se perustuu raportointiin siitä, 

miten EIP kunnioittaa ihmisoikeuksia, 

kuten ihmisoikeuksia ja demokratiaa 

koskevissa EU:n strategiakehyksessä ja 
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toimintasuunnitelmassa edellytetään. 

 EIP:n vuotuisen raportoinnin perusteella 

komissio esittää joka vuosi Euroopan 

parlamentille oman arviointinsa EIP:n 

toimittamista tiedoista ja ehdottaa EIP:n 

toimintatapoihin ja menettelyihin 

mahdollisesti muutoksia, jotka 

jäsenvaltiot hyväksyvät otettuaan 

huomioon Euroopan parlamentin 

lausunnon muutoksista. EIP ottaa 

huomioon komission ja Euroopan 

parlamentin mahdolliset suositukset siitä, 

miten EIP:n asiaa koskevaa raportointia 

voitaisiin parantaa, aluekohtaisten 

teknisten toimintaohjeiden päivityksen 

yhteydessä;” 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FI/TXT/?qid=1488449786444&uri=CELEX:02014D0466-20160926) 

 

Tarkistus   42 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a b alakohta (uusi) 

Päätös N:o 466/2014/EU 

11 artikla – 1 kohta – e alakohta 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 a b) korvataan 11 artiklan 1 kohdan 

e alakohta seuraavasti: 

e) arvio EIP:n rahoitustoimien 

laadusta ja erityisesti siitä, missä määrin 

EIP on ottanut ympäristön kestävyyden ja 

sosiaalisen kestävyyden huomioon 

rahoitettujen investointihankkeiden 

huolellisessa tarkistuksessa ja 

seurannassa;” 

”e) arvio EIP:n rahoitustoimien 

laadusta ja erityisesti siitä, missä määrin 

EIP on ottanut ympäristön kestävyyden ja 

sosiaalisen kestävyyden huomioon 

rahoitettujen investointihankkeiden 

huolellisessa tarkistuksessa ja seurannassa, 

sekä toimet, joilla maksimoidaan 

paikallinen omistajuus edistämällä 

asianomaisten yhteisöjen, 

kansalaisyhteiskunnan järjestöjen sekä 

valtiosta riippumattomien järjestöjen 

osallistumista;” 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&qid=1487606632536&from=FI) 
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Tarkistus   43 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – b alakohta 

Päätös N:o 466/2014/EU 

11 artikla – 1 kohta – j alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

”j) arvio EIP:n rahoitustoimien 

osuudesta strategisten keinojen 

tarjoamiseksi muuttoliikkeen perimmäisiin 

syihin puuttumiseksi.”; 

”j) arvio EIP:n rahoitustoimien 

osuudesta strategisten keinojen 

tarjoamiseksi muuttoliikkeen perimmäisiin 

köyhyydestä, eriarvoisuudesta, 

väestönkasvusta, työpaikkojen ja 

taloudellisten mahdollisuuksien 

puutteesta sekä ilmastonmuutoksesta 

johtuviin syihin puuttumiseksi sekä 

pakolaisten, maahanmuuttajien, 

vastaanottavien yhteisöjen ja 

kauttakulkuyhteisöjen talouden pitkän 

aikavälin kestävyyden edistämiseksi.” 

 

Tarkistus  44 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi)  

Päätös N:o 466/2014/EU 

11 artikla – 2 kohta 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 5 a) Korvataan 11 artiklan 2 kohta 

seuraavasti: 

2. EIP toimittaa 1 kohdassa 

tarkoitettua komission kertomusta varten 

vuosittain kertomukset tämän päätöksen 

nojalla toteutetuista EIP:n rahoitustoimista 

sekä niistä olennaisista seikoista, joita 

komissio tarvitsee voidakseen antaa 1 

kohdan mukaisen kertomuksensa. EIP voi 

antaa komissiolle myös lisätietoja, joiden 

avulla Euroopan parlamentti ja neuvosto 

saavat kattavan kuvan EIP:n ulkoisesta 

toiminnasta. 

”2. EIP toimittaa 1 kohdassa 

tarkoitettua komission kertomusta varten 

vuosittain kertomukset tämän päätöksen 

nojalla toteutetuista EIP:n rahoitustoimista 

sekä niistä olennaisista seikoista, joita 

komissio tarvitsee voidakseen antaa 1 

kohdan mukaisen kertomuksensa. EIP voi 

antaa komissiolle myös lisätietoja, joiden 

avulla Euroopan parlamentti ja neuvosto 

saavat kattavan kuvan EIP:n ulkoisesta 

toiminnasta. Euroopan parlamentti voi 

vuosikertomusten perusteella laatia 

EIP:lle suosituksia käynnissä olevista eri 

hankkeista.” 
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Tarkistus  45 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 b alakohta (uusi) 

Päätös N:o 466/2014/EU 

12 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 5 b) Korvataan 12 artiklan 1 kohdan 

johdantokappale seuraavasti:  

1. Avoimuuspolitiikkansa, 

asiakirjojen ja tietojen saatavuutta 

koskevien unionin periaatteiden ja 

vaiheittain kansainvälisen avun 

läpinäkyvyyttä koskevan aloitteen 

vaatimusten mukaisesti EIP julkistaa 

verkkosivuillaan seuraavat tiedot:” 

”1. Avoimuuspolitiikkansa, 

asiakirjojen ja tietojen saatavuutta 

koskevien unionin periaatteiden ja 

vaiheittain kansainvälisen avun 

läpinäkyvyyttä koskevan aloitteen 

vaatimusten mukaisesti EIP julkistaa 

ennakoivasti ja järjestelmällisesti 

verkkosivuillaan seuraavat tiedot:” 

 

Tarkistus  46 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 c alakohta (uusi) 

Päätös N:o 466/2014/EU 

12 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 5 c) korvataan 12 artiklan 1 kohdan a 

alakohta seuraavasti: 

a)  kaikki tämän päätöksen nojalla 

toteutettavat EIP:n rahoitustoimet 

hankkeen hyväksymisvaiheen jälkeen ja 

erityisesti se, koskeeko EU:n takuu tiettyjä 

investointihankkeita, ja millä tavoin se 

tukee unionin ulkoisen toiminnan 

tavoitteita siten, että huomioon otetaan 

etenkin sen vaikutus talouteen, 

yhteiskuntaan ja ympäristöön; 

”a)  kaikki tämän päätöksen nojalla 

toteutettavat EIP:n rahoitustoimet 

hankkeen hyväksymisvaiheen jälkeen ja 

erityisesti se, koskeeko EU:n takuu tiettyjä 

investointihankkeita, ja millä tavoin se 

tukee unionin ulkoisen toiminnan 

tavoitteita siten, että huomioon otetaan 

etenkin sen vaikutus talouteen, 

yhteiskuntaan ja ympäristöön sekä 

ilmastoon ja eri sukupuoliin, sekä tämän 

päätöksen nojalla toteutettaviin 

yksittäisiin hankkeisiin liittyvät 

merkitykselliset tiedot, mukaan luettuna 

tulosmittauskaavakkeet, ottaen huomioon 

luottamuksellisten ja kaupallisesti 

arkaluonteisten tietojen suojelun;” 
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Tarkistus   47 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 d alakohta (uusi) 

Päätös N:o 466/2014/EU 

12 artikla – 1 kohta – c alakohta 

 
Nykyinen teksti Tarkistus 

 5 d) korvataan 12 artiklan 1 kohdan 

c alakohta seuraavasti: 

”c) mahdollisuuksien mukaan ja 

tarvittaessa EIP:n ja vastaanottajamaan 

väliset olemassa olevat puitesopimukset. 

Allekirjoittaessaan uusia sopimuksia tai 

muuttaessaan olemassa olevia sopimuksia 

EIP pyrkii mahdollisuuksien mukaan 

julkistamaan ne.” 

”c) mahdollisuuksien mukaan ja 

tarvittaessa EIP:n ja vastaanottajamaan 

väliset olemassa olevat puitesopimukset. 

Allekirjoittaessaan uusia sopimuksia tai 

muuttaessaan olemassa olevia sopimuksia 

EIP varmistaa niiden julkistamisen.” 

Tarkistus   48 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 e alakohta (uusi) 

Päätös N:o 466/2014/EU 

13 artikla 

 
Komission teksti Tarkistus 

 5 e) korvataan 13 artikla seuraavasti: 

”13 artikla ”13 artikla 

Yhteistyöhaluttomat oikeudenkäyttöalueet Yhteistyöhaluttomat oikeudenkäyttöalueet 

EIP ei hyväksy rahoitustoimissaan 

minkäänlaisia laittomassa tarkoituksessa 

tehtyjä toimia, kuten rahanpesua, 
terrorismin rahoitusta, veropetoksia ja 

veronkiertoa, lahjontaa tai unionin 

taloudellisiin etuihin vaikuttavia petoksia. 

EIP ei etenkään osallistu rahoitustoimiin, 

jotka toteutetaan tukikelpoisessa maassa 

unionin, Yhdistyneiden kansakuntien, 

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen 

järjestön tai rahanpesunvastaisen 

toimintaryhmän yksilöimillä 

yhteistyöhaluttomilla 

oikeudenkäyttöalueilla sijaitsevan 

ulkomaisen välineen kautta. 

EIP noudattaa rahoitustoimissaan 

rahanpesun ehkäisemistä ja terrorismin, 

veropetosten ja veronkierron torjumista 

koskevia asiaankuuluvia vaatimuksia ja 

niihin sovellettavaa lainsäädäntöä. 

 EIP ei saa käyttää veronkiertorakenteita 
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eikä osallistua niihin, etenkään 

aggressiivisia verosuunnittelujärjestelmiä 

tai sellaisia käytäntöjä, jotka eivät ole 

verotusalan hyvän hallintotavan 

vaatimusten mukaisia, sellaisina kuin ne 

on vahvistettu unionin säädöksissä, 

neuvoston päätelmissä, komission 

tiedonannoissa tai komission virallisissa 

ilmoituksissa. 

 EIP ei saa pitää yllä liikesuhteita 

yhteisöihin, jotka on rekisteröity tai 

perustettu lainkäyttöalueille, jotka eivät 

tee yhteistyötä unionin kanssa avoimuutta 

ja tietojenvaihtoa koskevien 

kansainvälisesti sovittujen veronormien 

soveltamisessa. 

 Tehdessään sopimuksia rahoituksen 

välittäjien kanssa EIP:n on sisällytettävä 

tässä artiklassa tarkoitetut vaatimukset 

kyseisiin sopimuksiin ja vaadittava 

maakohtaista raportointia vaatimusten 

noudattamisesta. 

  Komission ja sidosryhmien kuulemisen 

jälkeen EIP:n on tarkistettava ja 

saatettava ajan tasalle yhteistyöhaluttomia 

oikeudenkäyttöalueita koskevat 

toimintaperiaatteensa viimeistään sen 

jälkeen kun unionin luettelo 

verotusasioissa yhteistyöhaluttomista 

oikeudenkäyttöalueista on hyväksytty. 

Komissio antaa tämän jälkeen vuosittain 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

kertomuksen näiden 

toimintaperiaatteiden täytäntöönpanosta.” 

EIP:n on rahoitustoimissaan sovellettava 

unionin oikeuden mukaisia periaatteita ja 

vaatimuksia rahoitusjärjestelmän käytön 

estämisestä rahanpesuun ja terrorismin 

rahoitukseen, mukaan lukien vaatimus 

toteuttaa tarvittaessa kohtuullisia toimia 

tosiasiallisten edunsaajien 

määrittämiseksi. 
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Tarkistus  49 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 f alakohta (uusi) 

Päätös N:o 466/2014/EU 

14 artikla – 1 kohta 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 5 f) korvataan 14 artiklan 1 kohta 

seuraavasti: 

Komissio ja EIP allekirjoittavat 

takuusopimuksen, jossa määrätään 8 

artiklan mukaisesti EU:n takuuta 

koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja 

menettelyistä, ja ilmoittavat asiasta 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle. 

”Komissio ja EIP allekirjoittavat 

takuusopimuksen, jossa määrätään 8 

artiklan mukaisesti EU:n takuuta 

koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja 

menettelyistä ja josta ne ilmoittavat 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle.” 

Tarkistus  50 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 g alakohta (uusi) 

Päätös N:o 466/2014/EU 

18 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 5 g)  lisätään 18 artiklaan kohta 

seuraavasti:  

 ”2 a.  Siirretään komissiolle ... päivästä 

...kuuta ... [lisätään tämän 

muutospäätöksen voimaantulopäivä] 

määräämättömäksi ajaksi 5 artiklassa 

tarkoitettu valta antaa delegoituja 

säädöksiä.” 

 

Tarkistus  51 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 h alakohta (uusi) 

Päätös N:o 466/2014/EU 

18 artikla – 3 kohta 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 5 h)  korvataan 18 artiklan 3 kohta 

seuraavasti: 
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3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto 

voi milloin tahansa peruuttaa 4 artiklassa 

tarkoitetun säädösvallan siirron. 

Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 

päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 

Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää 

seuraavana päivänä, jona sitä koskeva 

päätös julkaistaan Euroopan unionin 

virallisessa lehdessä, tai jonakin 

myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 

mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei 

vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 

säädösten pätevyyteen. 

”3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto 

voi milloin tahansa peruuttaa 4 ja 5 

artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. 

Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 

päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 

Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää 

seuraavana päivänä, jona sitä koskeva 

päätös julkaistaan Euroopan unionin 

virallisessa lehdessä, tai jonakin 

myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 

mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei 

vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 

säädösten pätevyyteen.” 

 

Tarkistus  52 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 i alakohta (uusi) 

Päätös N:o 466/2014/EU 

18 artikla – 5 kohta 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 5 i) korvataan 18 artiklan 5 kohta 

seuraavasti: 

5.  Edellä olevan 4 artiklan nojalla 

annettu delegoitu säädös tulee voimaan 

ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 

neuvosto ei ole kahden kuukauden 

kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on 

annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai 

jos sekä Euroopan parlamentti että 

neuvosto ovat ennen mainitun määräajan 

päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että 

ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan 

parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä 

määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella. 

”5.  Edellä olevien 4 ja 5 artiklan 

nojalla annettu delegoitu säädös tulee 

voimaan ainoastaan, jos Euroopan 

parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 

kuukauden kuluessa siitä, kun 

asianomainen säädös on annettu tiedoksi 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 

ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 

Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 

ennen mainitun määräajan päättymistä 

ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 

vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 

tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 

jatketaan kahdella kuukaudella.” 

 

 

Tarkistus   53 

Ehdotus päätökseksi 

 LIITE I  

Päätös N:o 466/2014/EU 
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LIITE I – -1 kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 EIP:n hallintoelinten on erityisesti 

käytettävä tällaista 

uudelleenkohdentamismahdollisuutta, 

jotta EU:n takuu kohdistuu jatkuvasti 

ensisijaisiin maihin, joilla on korkeampi 

riskiprofiili kuin niillä, jotka EIP:n oman 

riskin välineet kattavat. Komissio tiedottaa 

säännöllisesti uudelleenkohdentamisista 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 

mihin kuuluu myös vertailu EIP:n omalla 

riskillä unionin ulkopuolella myöntämiin 

lainoihin sovellettaviin 

rahoitusperiaatteisiin. 

 

Tarkistus  54 

Ehdotus päätökseksi 

LIITE I 

Päätös N:o 466/2014/EU 

LIITE 1 – B kohta – johdanto-osa 

 

Komission teksti Tarkistus 

B. Naapuruuspolitiikan kohdemaat ja 

kumppanuusmaat: 18 374 000 000 euroa, 

joka jaetaan seuraaviin aluekokonaisuuden 

osien enimmäismääriin: 

B. Naapuruuspolitiikan kohdemaat ja 

kumppanuusmaat: 23 145 000 000 euroa, 

joka jaetaan seuraaviin aluekokonaisuuden 

osien enimmäismääriin: 

 

Tarkistus  55 

Ehdotus päätökseksi 

LIITE I 

Päätös N:o 466/2014/EU 

LIITE I – B alakohta – i alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

i) Välimeren maat: 12 366 000 000 

euroa, josta 10 506 000 000 euroa yleisestä 

valtuudesta ja 1 860 000 000 

yksityissektorin lainanantovaltuudesta; 

i) Välimeren maat: 13 607 000 000 

euroa, josta 11 747 000 000 euroa yleisestä 

valtuudesta ja 1 860 000 000 euroa 

yksityissektorin lainanantovaltuudesta; 
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Tarkistus  56 

Ehdotus päätökseksi 

LIITE I 

Päätös N:o 466/2014/EU 

LIITE 1 – B alakohta – ii alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

ii) Itä-Eurooppa, Etelä-Kaukasia ja 

Venäjä: 6 008 000 000 euroa. 

ii) Itä-Eurooppa, Etelä-Kaukasia ja 

Venäjä 9 538 000 000 euroa. 

 

Tarkistus  57 

Ehdotus päätökseksi 

LIITE I 

Päätös N:o 466/2014/EU 

LIITE I – C kohta – johdanto-osa 

 

Komission teksti Tarkistus 

C. Aasia ja Latinalainen Amerikka: 

3 785 000 000 euroa, joka jaetaan 

seuraaviin aluekokonaisuuden osien 

enimmäismääriin: 

C. Aasia ja Latinalainen Amerikka: 

5 130 000 000 euroa, joka jaetaan 

seuraaviin ohjeellisiin aluekokonaisuuden 

osien enimmäismääriin: 

 

Tarkistus  58 

Ehdotus päätökseksi 

LIITE I 

Päätös N:o 466/2014/EU 

LIITE I – C alakohta – i alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

i) Latinalainen Amerikka: 

2 543 000 000 euroa; 

i) Latinalainen Amerikka: 

3 318 000 000 euroa 



 

RR\1122168FI.docx 39/107 PE599.628v02-00 

 FI 

 

Tarkistus  59 

Ehdotus päätökseksi 

LIITE I 

Päätös N:o 466/2014/EU 

LIITE I – C alakohta – ii alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

ii) Aasia: 1 040 000 000 euroa; ii) Aasia: 1 510 000 000 euroa 

 

Tarkistus  60 

Ehdotus päätökseksi 

LIITE I 

Päätös N:o 466/2014/EU 

LIITE I – C alakohta – iii alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

iii) Keski-Aasia: 202 000 000 euroa. iii) Keski-Aasia: 302 000 000 euroa; 

 

Tarkistus  61 

Ehdotus päätökseksi 

LIITE I 

Päätös N:o 466/2014/EU 

LIITE I – D kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Etelä-Afrikka: 462 000 000 euroa. Etelä-Afrikka: 516 000 000 euroa. 

 

Tarkistus  62 

Ehdotus päätökseksi 

1 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a artikla (uusi) 
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 Siirtymäsäännös 

 EIP voi rahoittaa hankkeita yksityisen 

sektorin lainanantovaltuuden puitteissa 

ennen tämän päätöksen voimaantuloa ja 

ennen komission ja EIP:n välisen 

takuusopimuksen tekemistä. Nämä 

hankkeet voidaan sisällyttää EU:n takuun 

piiriin edellyttäen, että komissio 

vahvistaa, että takuusopimuksessa 

määriteltäviä ehtoja on noudatettu. 

 

 

31.3.2017 

KEHITYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO 

budjettivaliokunnalle 

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi EU:n takuun myöntämisestä 

Euroopan investointipankille unionin ulkopuolella toteutettavia investointihankkeita tukevista 

rahoitustoimista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta annetun päätöksen 

N:o 466/2014/EU muuttamisesta 

(COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD)) 

Valmistelija (*): Nirj Deva 

(*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 54 artikla 

 

LYHYET PERUSTELUT 

EIP investoi EU:n ulkopuolella kestävää kehitystä ja osallistavaa talouskasvua edistäviin 

hankkeisiin EU:n ulkopolitiikan tavoitteiden mukaisesti, ja niin ollen siitä on tulossa 

olennainen osa ulkoista investointiohjelmaa. 

 

Ulkoisen lainanantovaltuuden kapasiteettiin kohdistuu edelleen ennennäkemättömiä haasteita, 

minkä seurauksena Aasiassa, Etelä-Afrikassa, Keski-Aasiassa ja Itä-Euroopassa on rajoitetusti 

liikkumavaraa, jota komission ehdottama ulkoisen luotonantovaltuuden enimmäismäärä tulee 

vielä entisestään vähentämään. EIP:n läsnäoloa Aasiassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Etelä-

Afrikassa vähennettäisiin 50 prosentilla nykytasosta, ja samalla pankin toiminta itäisissä 

naapuruusmaissa kutistuisi merkittävästi. 

 

Valmistelija on tyytyväinen EIP:n talouden kestävyyttä koskevaan pakettiin, mutta uskoo, että 

EIP pystyisi jatkamaan ulkoisia toimiaan nykyisellä tasolla muissakin kuin muuttoliike- ja 
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pakolaiskriisistä kärsivissä naapuruusmaissa, jos se saisi komission ehdottaman määrän 

lisäksi 3 530 000 000 euroa lisää rahoitusta. 

 

EIP:stä voisi kehittyä valtava kestävän kasvun ja työpaikkojen luomisen edistäjä. Se tarjoaa 

investointeja edistävän, julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksiin kannustavan ja mikro- 

ja pk-yrityksiä tukevan johdonmukaisen kehyksen vipuamalla varoja EU:lta, sen 

jäsenvaltioilta ja muilta rahoittajilta sekä rahoitusta rahoituslaitoksilta ja yksityiseltä 

sektorilta.  

 

Valmistelija uskoo, että Euroopan komission ja EIP:n pitäisi keskittyä pitkäjänteisemmin 

kestävään kehitykseen, työpaikkojen luomiseen ja kasvuun eikä investoida valtaosaa 

energiastaan pakolais- ja muuttoliikekriisiin reagointiin. Matalan tulotason ja keskitulotason 

maat ovat pakolaiskriisin ytimessä. Suuri enemmistö kotiseudultaan siirtymään joutuneista 

ihmisistä asuu kehitysmaissa, jotka ovat vastaanottaneet 89 prosenttia pakolaisista ja 

99 prosenttia sisäisesti siirtymään joutuneista henkilöistä.1 

Näin ollen on erotettava selkeästi toisistaan kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyvä pitkän 

aikavälin kehityssuunnitelma, jonka avulla muun muassa puututaan muuttoliikkeen 

perimmäisiin syihin, ja lyhyen aikavälin suunnitelma, jonka avulla autetaan pakolaisia ja 

kriisin koettelemilla alueilla sijaitsevia vastaanottavia yhteisöjä EIP:n kestävää kasvua 

koskevan paketin osiossa 3 tarkoitetulla tavalla.  

 

Lisäksi valmistelija uskoo, että on äärimmäisen tärkeää tukea pk-yritysten siirtymistä 

viralliselle sektorille ja parantaa niiden lainansaantimahdollisuuksia. Kun otetaan huomioon, 

että 70 prosentilla kaikista nopeasti kehittyvillä markkinoilla toimivista mikro- ja pk-

yrityksistä on vaikeuksia saada lainaa, on ratkaisevan tärkeää, että pk-yritysten 

mahdollisuuksia saada rahoitusta parannetaan ja löydetään ratkaisuja rahahanojen 

avaamiseen, jotta tämä mahdollisesti dynaaminen sektori voisi kasvaa ja tarjota tarvittavia 

työpaikkoja. 

TARKISTUKSET 

Kehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat 

tarkistukset: 

Tarkistus  1 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 1 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(1) Kansainvälisellä yhteisöllä on 

edessään ennennäkemätön pakolaiskriisi, 

(1) Kansainvälisellä yhteisöllä on 

edessään ennennäkemätön muuttoliike- ja 

                                                 
1 Forcibly Displaced - Toward a development approach supporting refugees, the internally displaced, and their hosts 

ADVANCE EDITION, Maailmanpankki, 2016, s. 3. 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25016/9781464809385.pdf?sequence=2&isAllowed=y 
 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25016/9781464809385.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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joka edellyttää solidaarisuutta, 

taloudellisten resurssien tehokasta 

käyttöönottoa sekä luo tarpeen tarttua 

vallitseviin haasteisiin ja selvitä niistä 

yhteistuumin. Kaikkien toimijoiden on 

työskenneltävä yhdessä ja sovellettava 

kestäviä keskipitkän ja pitkän aikavälin 

politiikkoja ja käytettävä tehokkaasti 

olemassa olevia prosesseja ja ohjelmia, 

joilla tuetaan aloitteita, jotka edistävät 

muuttoliikkeen perimmäisiin syihin 

puuttumista. 

pakolaiskriisi, joka edellyttää 

solidaarisuutta, taloudellisten resurssien 

tehokasta käyttöönottoa sekä luo tarpeen 

tarttua vallitseviin haasteisiin ja selvitä 

niistä yhteistuumin. Kaikkien toimijoiden 

on työskenneltävä yhdessä ja sovellettava 

kestäviä keskipitkän ja pitkän aikavälin 

politiikkoja ja käytettävä tehokkaasti 

olemassa olevia ohjelmia, joilla kehitetään 

ja tuetaan aloitteita, jotka edistävät 

kestävän kehityksen tavoitteita sekä 

köyhyydestä, eriarvoisuudesta, 

väestönkasvusta, työpaikkojen ja 

taloudellisten mahdollisuuksien 

puuttumisesta ja ilmastonmuutoksesta 

aiheutuviin muuttoliikkeen perimmäisiin 

syihin ja väestön pakkosiirron pitkän 

aikavälin seurauksiin puuttumista. 

 

Tarkistus   2 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (1 a) Olisi torjuttava kaikki pyrkimykset 

yhdistää kehitysrahoitus ja rajavalvonta, 

muuttovirtojen hallinta ja 

takaisinottosopimukset. 

 

Tarkistus   3 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 2 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(2) Olisi kehitettävä uusi kolmansien 

maiden kanssa toteutettava tuloskeskeinen 

kumppanuuskehys, jossa otetaan huomioon 

kaikki unionin politiikat ja välineet. 

Tämän uuden kumppanuuskehyksen 

puitteissa olisi laadittava ulkoinen 

investointiohjelma, jotta voidaan tukea 

unionin ulkopuolella tehtäviä investointeja 

samalla kun edistetään kestävän kehityksen 

(2) Olisi kehitettävä uusi kolmansien 

maiden kanssa toteutettava tuloskeskeinen 

kumppanuuskehys, jota mukautetaan 

kehitysyhteistyön tuloksellisuutta 

koskeviin periaatteisiin ja jossa otetaan 

huomioon kaikki unionin politiikat ja 

välineet. Tällaisen uuden 

kumppanuuskehyksen puitteissa olisi 

laadittava ulkoinen investointiohjelma, 
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tavoitteen saavuttamista. Sen olisi myös 

täytettävä vuoden 2030 kestävän 

kehityksen toimintaohjelman tavoitteet ja 

muiden ulkoisten toimien 

rahoitusvälineiden tavoitteet. 

jotta voidaan vauhdittaa unionin 

ulkopuolella tehtäviä kestäviä 

investointeja, joilla pyritään saavuttamaan 

kestävän kehityksen tavoitteet, samalla 

kun luodaan kumppanuuksia Euroopan 

unionin ja paikallisen yksityisen sektorin 

kanssa ja edistetään kestävän kehityksen 

tavoitteiden saavuttamista. Sen olisi myös 

täytettävä vuoden 2030 kestävän 

kehityksen toimintaohjelman, Addis 

Abeban toimintasuunnitelman, mukaan 

lukien kotimaisten resurssien 

käyttöönoton edistäminen, ja muiden 

ulkoisten toimien rahoitusvälineiden 

tavoitteet. Mitä enemmän ja nopeammin 

jokin maa edistyy sisäisissä 

uudistuksissaan, jotka liittyvät 

demokraattisten toimielimien, 

ihmisoikeuksien kunnioittamisen ja 

oikeusvaltioperiaatteen kehittämiseen ja 

vakiinnuttamiseen, sitä enemmän sen olisi 

saatava tukea unionilta. Tällainen 

positiiviseen ehdollisuuteen liittyvä 

lähestymistapa voi tuottaa todellisia 

muutoksia ja takaisi, että unionin 

veronmaksajien varoja käytetään 

kestävällä tavalla. 
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Tarkistus   4 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 9 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(9) Jotta ulkoisella 

lainanantovaltuudella voidaan reagoida 

mahdollisiin tuleviin haasteisiin ja unionin 

painopisteisiin sekä tarjota strategiset 

keinot muuttoliikkeen perimmäisiin syihin 

puuttumiseksi, EU:n takuun kattamien 

EIP:n rahoitustoimien enimmäismäärä olisi 

korotettava 32 300 000 000 euroon 

ottamalla käyttöön valinnainen 

lisämäärä, joka on 3 000 000 000 euroa. 

Yleisen valtuuden nojalla 

1 400 000 000 euron määrä olisi 

kohdennettava julkisen sektorin 

hankkeisiin, jotka on suunnattu pakolaisille 

ja heitä vastaanottaville yhteisöille kriisin 

koettelemilla alueilla. 

(9) Jotta ulkoisella 

lainanantovaltuudella voidaan reagoida 

mahdollisiin tuleviin haasteisiin ja unionin 

painopisteisiin sekä tarjota strategiset 

keinot köyhyydestä, eriarvoisuudesta, 

väestönkasvusta, työpaikkojen ja 

taloudellisten tilaisuuksien puutteesta 

sekä ilmastonmuutoksesta johtuvien 

muuttopaineiden perimmäisiin syihin 

puuttumiseksi, EU:n takuun kattamien 

EIP:n rahoitustoimien enimmäismäärä olisi 

korotettava 38 470 000 000 euroon. 

Yleisen valtuuden nojalla 

1 400 000 000 euron määrä olisi 

kohdennettava työpaikkojen luomista ja 

kestävyyttä edistäviin julkisen sektorin 

hankkeisiin, jotka on suunnattu 

kumppanimaiden, kauttakulkuyhteisöjen 
ja vastaanottavien yhteisöjen taloudellisen 

ja sosiaalisen infrastruktuurin 

kehittämiseen. 

 

Tarkistus  5 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 10 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(10) Uuden yksityissektorin 

lainanantovaltuuden puitteissa 

2 300 000 000 euron enimmäismäärä olisi 

korotetun enimmäismäärän puitteissa 

kohdennettava hankkeisiin, joilla pyritään 

puuttumaan muuttoliikkeen perimmäisiin 

syihin, ja tämän määrän olisi kuuluttava 

unionin kokonaistakuun piiriin. 

(10) Uuden yksityissektorin 

lainanantovaltuuden puitteissa 

2 300 000 000 euron enimmäismäärä olisi 

korotetun enimmäismäärän puitteissa 

kohdennettava hankkeisiin, joilla pyritään 

puuttumaan muuttoliikkeen perimmäisiin 

syihin ja jotka edistävät vastaanottavien 

yhteisöjen ja kauttakulkuyhteisöjen pitkän 

aikavälin talouden kestävyyttä, ja tämän 

määrän olisi kuuluttava unionin 

kokonaistakuun piiriin. 
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Tarkistus   6 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (10 a) Mikro- ja pk-yritysten ja 

paikallisen yksityissektorin kehittämisen 

tuki yhtenä EIP:n ulkoiseen 

lainanantovaltuuteen liittyvistä 

päätavoitteista edellyttää yhteisiä toimia, 

jotta EIP:n toimilla parannetaan mikro- 

ja pk-yritysten rahoituksen ja lainan 

saantia, annetaan teknistä apua, 

edistetään yrittäjyyttä sekä varmistetaan 

kotitalouksille ja yrityksille tarkoitettujen 

rahoituspalvelujen riittävä tarjonta, jotta 

mikro- ja pk-yritysten olisi helpompi 

siirtyä epävakaasta epävirallisesta 

taloudesta viralliselle sektorille. EIP:n 

rahoitustoimilla olisi pyrittävä 

voimakkaasti tukemaan mikro- ja pk-

yrityksien pienimuotoisia 

investointihankkeita, erityisesti syrjäisillä 

maaseutualueilla ja varsinkin 

juomaveden puhdistuksen, jäteveden 

poiston, roskien keruun ja hävittämisen 

sekä uusiutuvan energian aloilla. 

 

Tarkistus   7 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 10 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (10 b) EIP:n ulkoista 

lainanantovaltuutta olisi tarkistettava, 

jotta varmistetaan, että se on 

kehitysyhteistyön tuloksellisuutta 

koskevien periaatteiden ja kestävän 

kehityksen tavoitteiden mukainen. 
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Tarkistus   8 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 11 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(11) Muuttoliikkeen perimmäisiin syihin 

puuttuminen olisi lisättävä uutena 

tavoitteena valtuuteen. 

(11) Muuttoliikkeen perimmäisiin syihin 

puuttuminen ja pitkän aikavälin kestävän 

kehityksen edistäminen olisi lisättävä 

uutena tavoitteena valtuuteen; uuden 

tavoitteen kehyksessä rahoitettujen 

hankkeiden olisi periaatteessa täytettävä 

OECD:n kehitysapukomitean (DAC) 

asettamat julkisen kehitysavun (ODA) 

kriteerit, minkä lisäksi hankkeiden olisi 

oltava Euroopan unionin toiminnasta 

tehdyn sopimuksen 208 artiklan ja 

liiketoimintaa ja ihmisoikeuksia 

koskevien YK:n suuntaviivojen mukaisia. 

 

Tarkistus   9 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 12 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(12) Olisi varmistettava täydentävyys ja 

koordinointi niiden unionin aloitteiden 

suhteen, joilla puututaan muuttoliikkeen 

perimmäisiin syihin, mukaan lukien 

unionin tuki palautettujen 

maahanmuuttajien kestävälle 

uudelleenkotouttamiselle lähtömaissa. 

Poistetaan. 

 

Tarkistus   10 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 13 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(13) Ilmastonmuutosta koskevan 

Yhdistyneiden kansakuntien 

puitesopimuksen nojalla hyväksytyn 

Pariisin sopimuksen4 johdosta EIP:n olisi 

(13) Ilmastonmuutosta koskevan 

Yhdistyneiden kansakuntien 

puitesopimuksen nojalla hyväksytyn 

Pariisin sopimuksen4 johdosta EIP:n olisi 
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pyrittävä pitämään yllä nykyinen ilmaston 

kannalta asiaankuuluvien ja ulkoiseen 

lainanantovaltuuteen perustuvien menojen 

korkea taso, mikä lisää sen ilmastoon 

liittyviä investointeja kehitysmaissa 

25 prosentista 35 prosenttiin vuoteen 2020 

mennessä. 

pyrittävä nostamaan nykyistä ilmaston 

kannalta asiaankuuluvien ja ulkoiseen 

lainanantovaltuuteen perustuvien menojen 

korkeaa tasoa, mikä lisää sen ilmastoon 

liittyviä investointeja kehitysmaissa 

25 prosentista 35 prosenttiin vuoteen 2020 

mennessä ilmastostrategiassaan 

tekemänsä sitoumuksen mukaisesti. 

EIP:n olisi otettava huomioon Eurooppa-

neuvoston 22 päivänä toukokuuta 2013 

tekemät päätelmät ympäristön tai 

talouden kannalta haitallisten tukien, 

myös fossiilisten polttoaineiden tukien, 

poistamisesta vaiheittain. 

_________________ _________________ 

4 Neuvoston päätös (EU) 2016/590, annettu 

11 päivänä huhtikuuta 2016, Yhdistyneiden 

kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan 

puitesopimuksen nojalla hyväksytyn 

Pariisin sopimuksen allekirjoittamisesta 

Euroopan unionin puolesta (EUVL L 103, 

19.4.2016, s. 1). 

4 Neuvoston päätös (EU) 2016/590, annettu 

11 päivänä huhtikuuta 2016, Yhdistyneiden 

kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan 

puitesopimuksen nojalla hyväksytyn 

Pariisin sopimuksen allekirjoittamisesta 

Euroopan unionin puolesta (EUVL L 103, 

19.4.2016, s. 1). 

Perustelu 

EIP sitoutui ilmastostrategiassaan vuoden 2015 lopussa nostamaan 

ilmastonsuojeluhankkeidensa osuuden kehitysmaissa 35 prosenttiin vuoden 2020 loppuun 

mennessä. Tämän ilmoituksen olisi näyttävä sen ulkoisessa valtuudessa. Vastaavasti 

Eurooppa-neuvoston 22. toukokuuta 2013 antamat päätelmät olisi otettava kaikilta osin 

huomioon EU:n ulkoisessa lainanannossa. 

 

Tarkistus   11 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 15 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(15) EIP:n olisi kehitettävä ja 

toteutettava joukko indikaattoreita 

tulosmittauskehyksessään julkisella 

sektorilla ja yksityisellä sektorilla 

pakolaisille ja vastaanottaville yhteisöille 

suunnattuja hankkeita varten. Näin ollen 

arvio EIP:n rahoitustoimien vaikutuksesta 

muuttoliikkeen perimmäisiin syihin 

puuttumiseksi olisi sisällytettävä EIP:n 

(15) EIP:n olisi kehitettävä ja 

toteutettava joukko indikaattoreita 

tulosmittauskehyksessään julkisella 

sektorilla ja yksityisellä sektorilla 

muuttoliikkeen perimmäisiin syihin 

puuttumiseen sekä vastaanottavien 

yhteisöjen ja kauttakulkuyhteisöjen pitkän 

aikavälin talouden kestävyyden 

edistämiseen suunnattuja hankkeita varten. 
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rahoitustoimia koskevaan komission 

vuosikertomukseen Euroopan parlamentille 

ja neuvostolle. 

Näin ollen arvio EIP:n rahoitustoimien 

vaikutuksesta näiden tavoitteiden 

saavuttamiseen, etenkin kestävän 

kehityksen tavoitteiden edistämiseen, sekä 

paikallisen kansalaisyhteiskunnan 

osallisuuteen ja siitä, ovatko ne unionin 

ulkoisten ja unionin talousarvion 

painopistealojen mukaisia, olisi 

sisällytettävä EIP:n rahoitustoimia 

koskevaan komission vuosikertomukseen 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle. 

EIP:n olisi toteutettava kaikki tarvittavat 

toimet, joilla lujitetaan tilivelvollisuutta 

Euroopan parlamenttiin nähden 

lisäämällä avoimuutta ja tietojen 

saatavuutta sekä julkaisemalla 

hankkeiden tulokset, arvioinnit ja 

vaikutustenarvioinnit järjestelmällisesti 

tulosmittauskehyksen avulla. 

 

Tarkistus   12 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 16 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(16) Ainoastaan silloin, kun on kyse 

tarpeesta puuttua kiireellisiin tilanteisiin ja 

kriisitilanteisiin, jotka saattavat nousta 

esiin valtuuden voimassaoloaikana ja jotka 

on tunnustettu unionin ulkopoliittisina 

painopisteinä, enimmäismäärä, jonka EIP 

kohdentaa uudelleen alueiden välillä 

valtuuden voimassaoloaikana, olisi 

korotettava 10 prosentista 20 prosenttiin. 

Yksityissektorin 2 300 000 000 euron 

valtuutta ja julkisen sektorin hankkeisiin 

osoitettua 1 400 000 000 euron määrää ei 

voida kohdentaa uudelleen, koska niiden 

tarkoituksena on puuttua muuttoliikkeen 

perimmäisiin syihin. 

(16) Ainoastaan silloin, kun on kyse 

tarpeesta puuttua kiireellisiin tilanteisiin ja 

kriisitilanteisiin, jotka saattavat nousta 

esiin valtuuden voimassaoloaikana ja jotka 

on tunnustettu unionin ulkopoliittisina 

painopisteinä, enimmäismäärä, jonka EIP 

kohdentaa uudelleen alueiden välillä 

valtuuden voimassaoloaikana, olisi 

korotettava 10 prosentista 20 prosenttiin. 

EIP:n olisi ilmoitettava Euroopan 

parlamentille mahdollisesta uudelleen 

kohdentamisesta esittämällä perustelu ja 

vaikutustenarviointi. Yksityissektorin 

2 300 000 000 euron valtuus ja julkisen 

sektorin hankkeisiin osoitettu 

1 400 000 000 euron määrä EIP:n 

selviytymiskyvyn kehittämisaloitteen 

puitteissa olisi käytettävä kokonaan 

tarkoitukseensa, eikä sitä pitäisi 

kohdentaa uudelleen. 
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Tarkistus   13 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Päätös N:o 466/2014/EU 

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. EU:n takuun kattamien EIP:n 

rahoitustoimien enimmäismäärä vuosina 

2014–2020 voi olla enintään 

32 300 000 000 euroa. Rahoitustoimia 

varten alun perin merkityt mutta 

myöhemmin peruutetut määrät eivät sisälly 

enimmäismäärään. 

1. EU:n takuun kattamien EIP:n 

rahoitustoimien enimmäismäärä 

vuosina 2014–2020 voi olla enintään 

38 470 000 000 euroa. Rahoitustoimia 

varten alun perin merkityt mutta 

myöhemmin peruutetut määrät eivät sisälly 

enimmäismäärään. 

Perustelu 

Ehdotettua korotusta tarvitaan, jos EIP:n on tarkoitus edistää osaltaan EU:n politiikkojen ja 

painopistealojen koko kirjoa, mukaan lukien Ukraina ja muut uudet tukikelpoiset maat. 

 

Tarkistus   14 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Päätös N:o 466/2014/EU 

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) yleisen valtuuden soveltamisalaan 

kuuluva, enintään 30 000 000 000 euron 

enimmäismäärä, josta enintään 

1 400 000 000 euroa varataan pakolaisille 

ja heitä vastaanottaville yhteisöille 

suunnattuihin julkisen sektorin 

hankkeisiin; 

a) yleisen valtuuden soveltamisalaan 

kuuluva, enintään 36 170 000 000 euron 

enimmäismäärä, josta enintään 

1 400 000 000 euroa varataan EIP:n 

talouden kestävyyttä koskevan aloitteen 

puitteissa toteutettaviin julkisen sektorin 

hankkeisiin, joilla puututaan 

muuttoliikkeen perimmäisiin syihin ja 

jotka liittyvät pitkän aikavälin 

sosiaaliseen ja taloudelliseen 

infrastruktuuriin ja siirtymään 

joutuneiden ihmisten ja vastaanottavien 

yhteisöjen kehittämiseen, ilmastonmuutos 

mukaan luettuna; 
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Tarkistus  15 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Päätös N:o 466/2014/EU 

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) yksityissektorin 

lainanantovaltuuden soveltamisalaan 

kuuluva, enintään 2 300 000 000 euron 

enimmäismäärä hankkeisiin, joilla pyritään 

puuttumaan muuttoliikkeen perimmäisiin 

syihin. 

b) yksityissektorin 

lainanantovaltuuden soveltamisalaan 

kuuluva, enintään 2 300 000 000 euron 

enimmäismäärä EIP:n talouden 

kestävyyttä koskevan aloitteen yhteydessä 

toteutettaviin hankkeisiin, joilla pyritään 

puuttumaan muuttoliikkeen perimmäisiin 

syihin, pitkän aikavälin sosiaaliseen ja 

taloudelliseen infrastruktuuriin sekä 

kotiseudultaan siirtymään joutuneiden 

ihmisten ja vastaanottavien yhteisöjen 

kehittämiseen. 

 

Tarkistus   16 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta 

Päätös N:o 466/2014/EU  

3 artikla – 1 kohta – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

d) strategiset keinot maahanmuuton 

perimmäisiin syihin puuttumiseksi.” 

d) strategiset keinot maahanmuuton 

perimmäisiin köyhyydestä, 

eriarvoisuudesta, väestönkasvusta, 

työpaikkojen ja taloudellisten 

tilaisuuksien puutteesta sekä 

ilmastonmuutoksesta johtuviin syihin 

puuttumiseksi sekä vastaanottavien 

yhteisöjen ja kauttakulkuyhteisöjen pitkän 

aikavälin talouden kestävyyden 

edistämiseksi.” 
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Tarkistus  17 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a a alakohta (uusi) 

Päätös N:o 466/2014/EU 

3 artikla – 4 kohta 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 a a) korvataan 4 kohta seuraavasti: 

”4.  Kehitysmaissa, sellaisina kuin ne 

on määritetty Taloudellisen yhteistyön ja 

kehityksen järjestön laatimassa virallisen 

kehitysavun saajien luettelossa, EIP:n 

rahoitustoimilla edistetään SEUT:n 208 ja 

209 artiklan mukaisesti välillisesti unionin 

kehitysyhteistyöpolitiikan tavoitteita, 

joihin kuuluvat köyhyyden vähentäminen 

edistämällä osallistavaa kasvua sekä 

talouden, ympäristön ja yhteiskunnan 

kestävä kehitys.” 

”4.  Kehitysmaissa, sellaisina kuin ne 

on määritetty Taloudellisen yhteistyön ja 

kehityksen järjestön laatimassa virallisen 

kehitysavun saajien luettelossa, EIP:n 

rahoitustoimet kohdistetaan SEUT:n 208 

ja 209 artiklan mukaisesti unionin 

kehitysyhteistyöpolitiikan tavoitteisiin, 

erityisesti köyhyyden vähentämiseen 

edistämällä osallistavaa kasvua sekä 

talouden, ympäristön ja yhteiskunnan 

kestävää kehitystä.” 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014D0466-

20160926&qid=1486646836381&from=FR) 

 

Tarkistus   18 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta 

Päätös N:o 466/2014/EU 

3 artikla – 5 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

”Sen varmistamiseksi, että yksityissektorin 

investoinneilla on mahdollisimman suuri 

kehitysvaikutus, EIP:n on pyrittävä 

vahvistamaan paikallista yksityissektoria 

edunsaajamaissa tukemalla 1 kohdan a 

alakohdassa tarkoitettuja paikallisia 

investointeja. Edellä 1 kohdassa esitettyjä 

yleisiä tavoitteita tukevilla EIP:n 

rahoitustoimilla pyritään lisäämään myös 

sen tukea unionin pk-yritysten 

toteuttamille investointihankkeille. Jotta 

voidaan tehokkaasti valvoa, että varat 

käytetään asianomaisten pk-yritysten 

hyväksi, EIP:n on laadittava asianmukaiset 

”Sen varmistamiseksi, että yksityissektorin 

investoinneilla on mahdollisimman suuri 

kehitysvaikutus, EIP:n on pyrittävä 

vahvistamaan etupäässä paikallista 

yksityissektoria sekä mikro- ja pk-

yrityksiä edunsaajamaissa tukemalla 

1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja 

paikallisia investointeja. Edellä 1 kohdassa 

esitettyjä yleisiä tavoitteita tukeviin EIP:n 

rahoitustoimiin pyritään sisällyttämään 

myös tuki mikro- ja pk-yritysten 

investointihankkeille mahdollistamalla 

rahoituksensaanti ja kehittämällä samalla 

mikro- ja pk-yritysten uusia 
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sopimusmääräykset, joissa rahoituksen 

välittäjille ja edunsaajille asetetaan 

vakiomuotoiset raportointivelvoitteet, ja 

pidettävä niitä yllä.” 

investointihankkeita ja edelleen 

helpottamalla mikro- ja pk-yritysten 

kansainvälistymistä. Jotta voidaan 

tehokkaasti valvoa, että varat käytetään 

asianomaisten mikro- ja pk-yritysten 

hyväksi, ja arvioida niiden käyttöä, EIP:n 

on tehtävä huolellinen tarkistus ja 

laadittava asianmukaiset 

sopimusmääräykset, joissa rahoituksen 

välittäjille ja lopullisille edunsaajille 

asetetaan vakiomuotoiset 

raportointivelvoitteet, ja pidettävä niitä 

yllä.” 

 

Tarkistus   19 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta 

Päätös N:o 466/2014/EU 

3 artikla – 7 kohta – 3 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

EIP:n olisi pyrittävä säilyttämään nykyinen 

ilmastoon liittyvien toimien korkea taso, ja 

näihin toimiin osoitettujen määrien 

osuuden kaikista EIP:n rahoitustoimista on 

oltava vähintään 25 prosenttia tämän 

päätöksen kattamalla ajanjaksolla. 

EIP:n olisi pyrittävä säilyttämään nykyinen 

ilmastoon liittyvien toimien korkea taso, ja 

näihin toimiin osoitettujen määrien 

osuuden kaikista EIP:n rahoitustoimista on 

oltava vähintään 25 prosenttia tämän 

päätöksen kattamalla ajanjaksolla, minkä 

lisäksi tavoitetta olisi vaiheittain 

korotettava vähintään 35 prosenttiin 

vuoteen 2020 mennessä. 

 

Tarkistus   20 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta 

Päätös N:o 466/2014/EU 

3 artikla – 8 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Edellä 1 kohdan d alakohdassa esitettyjä 

yleisiä tavoitteita tukevilla EIP:n 

rahoitustoimilla tuetaan 

investointihankkeita, joilla puututaan 

muuttoliikkeen perimmäisiin syihin ja 

Edellä 1 kohdan d alakohdassa esitettyjä 

yleisiä tavoitteita tukevilla EIP:n 

rahoitustoimilla tuetaan 

investointihankkeita, joilla puututaan 

köyhyydestä, alikehittyneisyydestä, 
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edistetään talouden pitkän aikavälin 

kestävyyttä ja turvataan kestävä kehitys 

edunsaajamaissa. EIP:n rahoitustoimilla 

puututaan erityisesti infrastruktuurin ja 

siihen liittyvien palvelujen lisääntyneisiin 

tarpeisiin, jotta voidaan vastata 

maahanmuuttajien virtaan ja parantaa 

vastaanottavien yhteisöjen ja 

pakolaisyhteisöjen 

työllisyysmahdollisuuksia taloudellisen 

yhdentymisen edistämiseksi niin, että 

pakolaisista tulee omavaraisia. 

eriarvoisuudesta, väestönkasvusta, 

työpaikkojen ja taloudellisten 

tilaisuuksien puutteesta sekä 

ilmastonmuutoksesta johtuvien 

muuttopaineiden perimmäisiin syihin ja 

edistetään talouden pitkän aikavälin 

kestävyyttä ja turvataan kestävä kehitys 

edunsaajamaissa sekä varmistetaan 

kestävän kehityksen tavoitteiden 

noudattaminen. EIP:n rahoitustoimilla 

vahvistetaan erityisesti humanitaarisia 

toimia ja tuetaan ihmisarvoisten 

työpaikkojen luomista varmistaen samalla 

ihmisoikeuksien sekä työhön liittyvien ja 

sosiaalisten oikeuksien täysimääräinen 

kunnioittaminen, perusvapaudet ja 

sukupuolinäkökulman 

valtavirtaistaminen siten, että pannaan 

täytäntöön oikeusperustainen 

lähestymistapa, joka kattaa kaikki 

ihmisoikeudet ja sosiaaliset oikeudet 

läpinäkyvyyttä, osallisuutta, syrjinnän 

vastaisuutta ja vastuuvelvollisuutta 

koskevien periaatteiden mukaisesti. EIP:n 

rahoitustoimissa on tiedostettava, että 

naisten ja miesten tasa-arvo on kestävän 

kehityksen saavuttamiseen liittyvä 

monialainen kysymys. 

Sukupuolinäkökulmaa on sovellettava 

kaikkiin rahoitustoimiin. EIP:n on 

varmistettava, että se kehittää 31 päivään 

tammikuuta 2017 mennessä 

toimintasuunnitelman sukupuolten tasa-

arvon edistämiseksi ja että kaikki sen 

tämän valtuuden kehyksessä toteuttamat 

toimet ovat sen joulukuussa 2016 

hyväksytyn sukupuolten tasa-arvoa 

koskevan strategian periaatteiden 

mukaisia. 
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Tarkistus   21 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c a alakohta (uusi) 

Päätös N:o 466/2014/EU 

3 artikla – 9 kohta 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 c a) korvataan 9 kohta seuraavasti: 

”9. EU:n takuu koskee ainoastaan EIP:n 

rahoitustoimia, jotka toteutetaan maissa, 

jotka voivat saada EU:n takuun piiriin 

kuuluvaa EIP:n rahoitusta ja jotka ovat 

tehneet EIP:n kanssa puitesopimuksen 

oikeudellisista ehdoista, joiden mukaisesti 

nämä toimet toteutetaan.” 

”9. EU:n takuu koskee ainoastaan EIP:n 

rahoitustoimia, jotka toteutetaan maissa, 

jotka voivat saada EU:n takuun piiriin 

kuuluvaa EIP:n rahoitusta ja jotka ovat 

tehneet EIP:n kanssa puitesopimuksen 

oikeudellisista ehdoista, joiden mukaisesti 

nämä toimet toteutetaan. Oikeudellisiin 

ehtoihin, joiden mukaisesti toimet on 

toteutettava, on sisällytettävä myös 

ympäristö- ja sosiaalinormit sekä 

ihmisoikeus- ja työnormit.” 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FI/TXT/?qid=1488449786444&uri=CELEX:02014D0466-20160926) 

Perustelu 

EIP:n ja vastaanottajamaan tekemiin puitesopimuksiin sisältyy muun muassa verotusta, 

valuutan vaihtokelpoisuutta, varojen siirtämistä, tulli- ja verotuskohtelua, tarjouskilpailuja 

sekä EIP:n edustajien kohtelua koskevia normeja. Vastaavasti puitesopimuksiin olisi 

sisällytettävä säännöksiä ympäristö- ja sosiaaliasioita sekä ihmisoikeus- ja 

työvoimakysymyksiä koskevista velvoitteista. 

 

Tarkistus   22 

Ehdotus päätökseksi 

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

Päätös N:o 466/2014/EU 

9 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a) Lisätään 9 artiklan 1 kohtaan 

alakohta seuraavasti: 

 ”EIP:n on varmistettava vapaan, tietoon 

perustuvan ennakkosuostumuksen 

periaatteen täytäntöönpano ennen 

maaperään ja luonnonvaroihin 
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vaikuttavien rahoitustoimien 

toteuttamista.”; 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014D0466-

20160926&qid=1488388409292&from=EN) 

Perustelu 

YK:n yleiskokous hyväksyi vuonna 2007 Yhdistyneiden kansakuntien alkuperäiskansojen 

oikeuksien julistuksen, jossa tunnustetaan alkuperäiskansojen oikeudet ja mainitaan 

erityisesti vapaan, tietoon perustuvan ennakkosuostumuksen periaate kaiken sellaisen 

toiminnan edellytyksenä, joka vaikuttaa alkuperäiskansojen perinteisesti omistamiin maihin, 

alueisiin ja luonnonvaroihin. Tätä periaatetta olisi noudatettava myös EIP:n toimissa. 

 

Tarkistus   23 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 3 b alakohta (uusi) 

Päätös N:o 466/2014/EU 

9 artikla – 1 kohta – 1 b alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 b) Lisätään 9 artiklan 1 kohtaan 

alakohta seuraavasti: 

 ”EIP:n on laadittava käytännön ohjeistus, 

joka koskee kaikkiin 

perusihmisoikeuksiin liittyvien 

näkökulmien arviointia ja jota käytetään 

ennakkoarvioinnissa ja jatkuvassa 

valvonnassa hankekohtaisesti, myös 

hankkeissa, joihin liittyy rahoituksen 

välittäjiä, ja perustuen nykyisiin 

kehyksiin, kuten erityisesti ihmisoikeuksia 

koskeviin EU:n strategiseen kehykseen ja 

toimintasuunnitelmaan.” 

 

Tarkistus   24 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta 

Päätös N:o 466/2014/EU 

11 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

”b) EIP laatii indikaattorit hankkeille, ”b) EIP laatii indikaattorit hankkeille, 
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jotka tarjoavat strategiset keinot puuttua 

muuttoliikkeen perimmäisiin syihin.” 

jotka tarjoavat strategiset keinot puuttua 

muuttoliikkeen perimmäisiin syihin ja 

edistävät vastaanottavien yhteisöjen ja 

kauttakulkuyhteisöjen pitkän aikavälin 

talouden kestävyyttä, kuullen sidosryhmiä 

ja kansalaisyhteiskuntaa ja tehden niiden 

kanssa yhteistyötä.” 

 

Tarkistus   25 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a a alakohta (uusi) 

Päätös N:o 466/2014/EU 

11 artikla – 1 kohta – c alakohta 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 a a) Korvataan 11 artiklan 1 kohdan 

c alakohta seuraavasti: 

”c)  arvio EIP:n rahoitustoimien 

vaikutuksesta unionin ulkopolitiikan ja 

strategisten tavoitteiden edistämiseen 

ottaen huomioon 5 artiklassa tarkoitetut 

aluekohtaiset tekniset toimintaohjeet;” 

”c)  arvio EIP:n rahoitustoimien 

vaikutuksesta unionin ulkopolitiikan ja 

strategisten tavoitteiden edistämiseen. 

 Komissio määrittelee yhteistyössä 

Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) 

kanssa kehyksen ja menetelmän 

vuotuiselle raportoinnille EIP:n toimista, 

jotka liittyvät yhteisön takuuseen, ja siitä, 

ovatko ne SEU-sopimuksen 21 artiklassa 

tarkoitettujen unionin ulkoisen toiminnan 

yleisten periaatteiden mukaisia. 

Raportoinnin keskeisenä tavoitteena on 

tarkastella, noudattaako EIP SEU-

sopimuksen velvoitteita ja erityisesti sen 

21 artiklan määräyksiä, mukaan luettuina 

ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja 

edistäminen, köyhyyden poistaminen ja 

ympäristöriskien hallinta. 

 Komissio ja EUH laativat menetelmän 

vuoden kuluessa tämän tarkistetun 

päätöksen voimaantulosta, ja menetelmä 

pohjautuu raportointiin siitä, miten EIP 

kunnioittaa ihmisoikeuksia, kuten 

ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevassa 

EU:n strategisessa kehyksessä ja 
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toimintasuunnitelmassa edellytetään. 

 EIP:n vuotuisen raportoinnin perusteella 

komissio esittää joka vuosi Euroopan 

parlamentille oman arviointinsa EIP:n 

toimittamista tiedoista ja ehdottaa pankin 

toimintatapoihin ja menettelyihin 

mahdollisesti muutoksia, jotka 

jäsenvaltiot hyväksyvät otettuaan 

huomioon Euroopan parlamentin 

lausunnon muutoksista. EIP ottaa 

huomioon komission ja Euroopan 

parlamentin mahdolliset ehdotukset siitä, 

miten EIP:n asiaa koskevaa raportointia 

voitaisiin parantaa, aluekohtaisten 

teknisten toimintaohjeiden päivityksen 

yhteydessä;” 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FI/TXT/?qid=1488449786444&uri=CELEX:02014D0466-20160926) 

 

Tarkistus   26 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – b alakohta 

Päätös N:o 466/2014/EU 

11 artikla – 1 kohta – j alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

”j) arvio EIP:n rahoitustoimien 

osuudesta strategisten keinojen 

tarjoamiseksi muuttoliikkeen perimmäisiin 

syihin puuttumiseksi.” 

”j) arvio EIP:n rahoitustoimien 

osuudesta strategisten keinojen 

tarjoamiseksi muuttoliikkeen perimmäisiin 

köyhyydestä, eriarvoisuudesta, 

väestönkasvusta, työpaikkojen ja 

taloudellisten tilaisuuksien puutteesta 

sekä ilmastonmuutoksesta johtuviin syihin 

puuttumiseksi sekä vastaanottavien 

yhteisöjen ja kauttakulkuyhteisöjen pitkän 

aikavälin talouden kestävyyden 

edistämiseksi.” 
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Tarkistus   27 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi) 

Päätös N:o 466/2014/EU 

12 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 5 a) korvataan 12 artiklan 1 kohdan 

johdantolause seuraavasti: 

”1.  Avoimuuspolitiikkansa, 

asiakirjojen ja tietojen saatavuutta 

koskevien unionin periaatteiden ja 

vaiheittain kansainvälisen avun 

läpinäkyvyyttä koskevan aloitteen 

vaatimusten mukaisesti EIP julkistaa 

verkkosivuillaan seuraavat tiedot:” 

”1.  Avoimuuspolitiikkansa, 

asiakirjojen ja tietojen saatavuutta 

koskevan unionin lainsäädännön ja 

vaiheittain kansainvälisen avun 

läpinäkyvyyttä koskevan aloitteen 

vaatimusten mukaisesti EIP julkistaa 

verkkosivuillaan seuraavat tiedot:” 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FI/TXT/?qid=1488449786444&uri=CELEX:02014D0466-20160926) 

 

Tarkistus   28 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 b alakohta (uusi) 

Päätös N:o 466/2014/EU 

12 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 5 b) lisätään 12 artiklan 1 kohtaan 

alakohta seuraavasti: 

 ”b a) EIP:n on asetettava julkisessa 

rekisterissään saataville seuraavat 

asiakirjat: 

 – kaikki tulosmittaustiedostot 

hankkeista, jotka kuuluvat takuun 

soveltamisalaan, erityisesti ne, joista 

ilmenee, miten takuulla edistetään 

unionin ulkoisen toiminnan tavoitteita, 

painottaen erityisesti sen taloudellista, 

sosiaalista ja ympäristöön liittyvää 

vaikutusta 

 – seuranta- ja arviointikertomukset 

 – hankkeiden loppuraportit 
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– – lausunnot, jotka komissio on 

antanut EIP:n perussäännön 

19 artiklassa tarkoitetun menettelyn 

yhteydessä.” 

Perustelu 

Tämän takuun soveltamisalaan kuuluvan tiedon ja asiakirjojen saannin olisi suoraan 

perustuttava EU:n nykyiseen sääntelyyn, joka koskee oikeutta tutustua asiakirjoihin ja 

tietojen antamista, kuten Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen 

saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30 päivänä toukokuuta 2001 annettu 

asetus (EY) N:o 1049/2001 ja tiedon saatavuutta, yleisön osallistumista päätöksentekoon sekä 

oikeuden saatavuutta ympäristöasioissa koskevan Århusin yleissopimuksen määräysten 

soveltamisesta yhteisön toimielimiin ja elimiin 6 päivänä syyskuuta 2006 annettu 

asetus (EY) N:o 1367/2006. 

 

Tarkistus  29 

Ehdotus päätökseksi 

Liite II 

Päätös N:o 466/2014/EU 

Liite II – B osa – 2 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Itä-Eurooppa, Etelä-Kaukasia ja Venäjä Itä-Eurooppa ja Etelä-Kaukasia 

 

Tarkistus  30 

Ehdotus päätökseksi 

Liite II 

Päätös N:o 466/2014/EU 

Liite II – B osa – 2 kohta – 4 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Venäjä Poistetaan. 
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Tarkistus  31 

Ehdotus päätökseksi 

Liite II 

Päätös N:o 466/2014/EU 

Liite II – C osa – 1 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Argentiina, Bolivia, Brasilia, Costa Rica, 

Ecuador, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Kolumbia, Kuuba, Meksiko, 

Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, 

Uruguay, Venezuela 

Argentiina, Bolivia, Brasilia, Chile, Costa 

Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Kolumbia, Kuuba, Meksiko, 

Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, 

Uruguay, Venezuela 

 

Tarkistus  32 

Ehdotus päätökseksi 

Liite III 

Päätös N:o 466/2014/EU 

Liite III – B osa – 2 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Itä-Eurooppa, Etelä-Kaukasia ja Venäjä Itä-Eurooppa ja Etelä-Kaukasia 

 

Tarkistus  33 

Ehdotus päätökseksi 

Liite III 

Päätös N:o 466/2014/EU 

Liite III – B osa – 2 kohta – 4 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Venäjä Poistetaan. 
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ULKOASIAINVALIOKUNNAN LAUSUNTO 

budjettivaliokunnalle 

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi EU:n takuun myöntämisestä 

Euroopan investointipankille unionin ulkopuolella toteutettavia investointihankkeita tukevista 

rahoitustoimista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta annetun päätöksen 

N:o 466/2014/EU muuttamisesta 

(COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD)) 

Valmistelija: Eduard Kukan 

 

 

 

LYHYET PERUSTELUT 

Komission ehdotuksella pyritään laajentamaan Euroopan investointipankin (EIP) ulkoista 

lainanantovaltuutta niin määrällisesti kuin laadullisestikin. Erityisesti pyritään lisäämään 

toimia eteläisessä naapurustossa ja Länsi-Balkanilla ja myötävaikuttamaan uuteen ulkoiseen 

investointiohjelmaan. 

Valmistelija pitää ehdotusta hyvänä mutta katsoo, että siihen on sisällytettävä EU:n takuun 

kattamien EIP:n rahoitustoimien enimmäismäärän asianmukainen nostaminen, jotta voidaan 

välttää nykyisten ensisijaisten toimien keskeyttäminen. Tämä koskee erityisesti EIP:n toimia 

Ukrainassa. Niiden osalta on arvioitu, että lainananto nykyisillä tasoilla merkitsee 

ehdotettujen varojen loppumista jo ennen vuoden 2018 puoliväliä. 

Valmistelija kannattaa sitä, että keskitytään strategisesti enemmän muuttoliikkeen 

perimmäisiin syihin sekä sellaisiin hankkeisiin, joilla tuetaan vastaanottavia yhteisöjä 

ensisijaisilla alueilla. Ehdotusta on kuitenkin selvennettävä, jotta voidaan erottaa nämä 

tavoitteet ja niille osoitettavat määrät. 

Valmistelija tukee myös ajatusta, että EIP:lle tarjotaan mahdollisuus rahoittaa hankkeita 

uuden yksityissektoria koskevan lainanantovaltuuden kautta jo ennen kuin tämä päätös tulee 

voimaan (ns. varastointi). 

Valmistelija katsoo myös, että EIP:n toimien ja EU:n ulkoisten toimien välistä keskeistä 

yhteyttä olisi lujitettava edelleen. Etenkin alueellisten enimmäismäärien puitteissa tapahtuvan 

maakohtaisen jaon olisi täysimääräisesti heijasteltava ulkoisten toimien prioriteetteja ja 

rajoitteita. Jako olisi tehtävä Euroopan ulkosuhdehallintoa kuullen. 
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Myös avoimuutta olisi parannettava niissä EIP:n hankkeissa, jotka rahoitetaan rahoituksen 

välittäjien kautta. 

TARKISTUKSET 

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa ottamaan huomioon 

seuraavat tarkistukset: 

Tarkistus  1 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 1 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

1) Kansainvälisellä yhteisöllä on 

edessään ennennäkemätön pakolaiskriisi, 

joka edellyttää solidaarisuutta, 

taloudellisten resurssien tehokasta 

käyttöönottoa sekä luo tarpeen tarttua 

vallitseviin haasteisiin ja selvitä niistä 

yhteistuumin. Kaikkien toimijoiden on 

työskenneltävä yhdessä ja sovellettava 

kestäviä keskipitkän ja pitkän aikavälin 

politiikkoja ja käytettävä tehokkaasti 

olemassa olevia prosesseja ja ohjelmia, 

joilla tuetaan aloitteita, jotka edistävät 

muuttoliikkeen perimmäisiin syihin 

puuttumista. 

1) Kansainvälisellä yhteisöllä on 

edessään ennennäkemätön muuttoliike- ja 

pakolaiskriisi, joka edellyttää 

solidaarisuutta, taloudellisten resurssien 

tehokasta käyttöönottoa sekä luo tarpeen 

tarttua vallitseviin haasteisiin ja selvitä 

niistä yhteistuumin. Kaikkien toimijoiden 

on työskenneltävä yhdessä ja sovellettava 

kestäviä keskipitkän ja pitkän aikavälin 

politiikkoja ja käytettävä tehokkaasti 

olemassa olevia prosesseja ja ohjelmia, 

joilla tuetaan aloitteita, jotka edistävät 

muuttoliikkeen perimmäisiin syihin 

puuttumista sekä kauttakulkuyhteisöjen ja 

vastaanottavien yhteisöjen 

selviytymiskyvyn kehittämistä. 

 

Tarkistus   2 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 9 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

9) Jotta ulkoisella 

lainanantovaltuudella voidaan reagoida 

mahdollisiin tuleviin haasteisiin ja 

unionin painopisteisiin sekä tarjota 

strategiset keinot muuttoliikkeen 

perimmäisiin syihin puuttumiseksi, EU:n 

takuun kattamien EIP:n rahoitustoimien 

9) Jotta ulkoisella 

lainanantovaltuudella voidaan säilyttää 

tuen nykyinen taso unionin ulko- ja 

turvallisuuspolitiikan globaalistrategian 

mukaisesti, vastata mahdollisiin tuleviin 

haasteisiin sekä tarjota strategiset keinot 

muuttoliikkeen perimmäisiin syihin 
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enimmäismäärä olisi korotettava 

32 300 000 000 euroon ottamalla käyttöön 

valinnainen lisämäärä, joka on 

3 000 000 000 euroa. Yleisen valtuuden 

nojalla 1 400 000 000 euron määrä olisi 

kohdennettava julkisen sektorin 

hankkeisiin, jotka on suunnattu 

pakolaisille ja heitä vastaanottaville 

yhteisöille kriisin koettelemilla alueilla. 

puuttumiseksi, EU:n takuun kattamien 

EIP:n rahoitustoimien enimmäismäärä olisi 

korotettava 36 300 000 000 euroon muun 

muassa ottamalla käyttöön valinnainen 

lisämäärä, joka on 3 000 000 000 euroa. 

Yleisen valtuuden nojalla 1 400 000 000 

euron määrä olisi kohdennettava julkisen 

sektorin hankkeisiin, joiden tarkoituksena 

on maahanmuuttajien ja pakolaisten sekä 

kauttakulkuyhteisöjen ja vastaanottavien 

yhteisöjen selviytymiskyvyn kehittäminen. 

 

Tarkistus   3 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 9 a) Vaikka muuttoliike- ja 

pakolaiskriisin perimmäisiin syihin 

puuttuminen onkin erittäin tärkeää, se ei 

saisi tapahtua EU:n globaalistrategian 

muiden keskeisten strategisten 

painopistealueiden politiikkatoimien 

kustannuksella. 

 

Tarkistus  4 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 10 a) Koska EIP:n selviytymiskyvyn 

kehittämisaloite on pantava nopeasti 

täytäntöön, EIP:n olisi voitava 

”varastoida” hankkeita yksityisen sektorin 

lainanantovaltuuden alle komission ja 

EIP:n keskenään sopimien ehtojen 

mukaisesti. 

 

Tarkistus  5 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 11 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

11) Muuttoliikkeen perimmäisiin syihin 

puuttuminen olisi lisättävä uutena 

tavoitteena valtuuteen. 

11) Muuttoliikkeen perimmäisiin syihin 

puuttuminen sekä kauttakulkuyhteisöjen 

ja vastaanottavien yhteisöjen 

selviytymiskyvyn kehittäminen olisi 

lisättävä uutena tavoitteena valtuuteen, ja 

niitä olisi tavoiteltava noudattaen täysin 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 

(SEU) 21 artiklaa. EIP:n olisi toteutettava 

kattavia due diligence -tarkastuksia ja 

seurattava hankkeita huolellisesti 

sääntöjen noudattamisen varmistamiseksi. 

Sen olisi ylläpidettävä valitusmekanismia, 

joka on avoin kaikille sidosryhmille. 

Komission olisi arvioitava vuotuisessa 

raportoinnissaan SEU-sopimuksen 

21 artiklan määräysten noudattaminen, 

mukaan luettuina ihmisoikeuksien 

kunnioittaminen, köyhyyden poistaminen 

ja ympäristöriskien hallinta. 

 

Tarkistus   6 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 13 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

13) Ilmastonmuutosta koskevan 

Yhdistyneiden kansakuntien 

puitesopimuksen nojalla hyväksytyn 

Pariisin sopimuksen4 johdosta EIP:n olisi 

pyrittävä pitämään yllä nykyinen ilmaston 

kannalta asiaankuuluvien ja ulkoiseen 

lainanantovaltuuteen perustuvien menojen 

korkea taso, mikä lisää sen ilmastoon 

liittyviä investointeja kehitysmaissa 

25 prosentista 35 prosenttiin vuoteen 2020 

mennessä. 

13) Ilmastonmuutosta koskevan 

Yhdistyneiden kansakuntien 

puitesopimuksen nojalla hyväksytyn 

Pariisin sopimuksen4 johdosta EIP:n olisi 

pyrittävä nostamaan nykyistä ilmaston 

kannalta asiaankuuluvien ja ulkoiseen 

lainanantovaltuuteen perustuvien menojen 

tasoa, mikä lisää sen ilmastoon liittyviä 

investointeja kehitysmaissa 25 prosentista 

35 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä sen 

ilmastostrategiansa osana antaman 

sitoumuksen mukaisesti. 

_________________ _________________ 

4 Neuvoston päätös (EU) 2016/590, annettu 

11 päivänä huhtikuuta 2016, Yhdistyneiden 

kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan 

puitesopimuksen nojalla hyväksytyn 

4 Neuvoston päätös (EU) 2016/590, annettu 

11 päivänä huhtikuuta 2016, Yhdistyneiden 

kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan 

puitesopimuksen nojalla hyväksytyn 



 

RR\1122168FI.docx 67/107 PE599.628v02-00 

 FI 

Pariisin sopimuksen allekirjoittamisesta 

Euroopan unionin puolesta (EUVL L 103, 

19.4.2016, s. 1). 

Pariisin sopimuksen allekirjoittamisesta 

Euroopan unionin puolesta (EUVL L 103, 

19.4.2016, s. 1). 

 

Tarkistus  7 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 15 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

15) EIP:n olisi kehitettävä ja 

toteutettava joukko indikaattoreita 

tulosmittauskehyksessään julkisella 

sektorilla ja yksityisellä sektorilla 

pakolaisille ja vastaanottaville yhteisöille 

suunnattuja hankkeita varten. Näin ollen 

arvio EIP:n rahoitustoimien vaikutuksesta 

muuttoliikkeen perimmäisiin syihin 

puuttumiseksi olisi sisällytettävä EIP:n 

rahoitustoimia koskevaan komission 

vuosikertomukseen Euroopan parlamentille 

ja neuvostolle. 

15) EIP:n olisi kehitettävä ja 

toteutettava joukko indikaattoreita 

tulosmittauskehyksessään julkisella 

sektorilla ja yksityisellä sektorilla 

muuttoliikkeen perimmäisiin syihin 

puuttumiseen sekä maahanmuuttajien, 

pakolaisten, kauttakulkuyhteisöjen ja 

vastaanottavien yhteisöjen 

selviytymiskyvyn kehittämiseen 
suunnattuja hankkeita varten. Näin ollen 

arvio EIP:n rahoitustoimien vaikutuksesta 

näiden tavoitteiden saavuttamiseen olisi 

sisällytettävä EIP:n rahoitustoimia 

koskevaan komission vuosikertomukseen 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle. 

 

Tarkistus  8 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 15 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 15 a) Ulkoisen lainanantovaltuuden 

alaisten EIP:n toimien näkyvyyden ja 

avoimuuden lisääminen olisi 

varmistettava etenkin alahankkeissa, 

jotka rahoitetaan rahoituksen välittäjien 

kautta, mikä parantaisi unionin 

toimielinten ja yleisön tiedonsaantia. 

 

Tarkistus  9 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 16 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

16) Ainoastaan silloin, kun on kyse 

tarpeesta puuttua kiireellisiin tilanteisiin ja 

kriisitilanteisiin, jotka saattavat nousta 

esiin valtuuden voimassaoloaikana ja jotka 

on tunnustettu unionin ulkopoliittisina 

painopisteinä, enimmäismäärä, jonka EIP 

kohdentaa uudelleen alueiden välillä 

valtuuden voimassaoloaikana, olisi 

korotettava 10 prosentista 20 prosenttiin. 

Yksityissektorin 2 300 000 000 euron 

valtuutta ja julkisen sektorin hankkeisiin 

osoitettua 1 400 000 000 euron määrää ei 

voida kohdentaa uudelleen, koska niiden 

tarkoituksena on puuttua muuttoliikkeen 

perimmäisiin syihin. 

16) Ainoastaan silloin, kun on kyse 

tarpeesta puuttua kiireellisiin tilanteisiin ja 

kriisitilanteisiin, jotka saattavat nousta 

esiin valtuuden voimassaoloaikana ja jotka 

on tunnustettu unionin ulkopoliittisina 

painopisteinä, enimmäismäärä, jonka EIP 

kohdentaa uudelleen alueiden välillä 

valtuuden voimassaoloaikana, olisi 

korotettava 10 prosentista 20 prosenttiin. 

Yksityissektorin 2 300 000 000 euron 

valtuus ja julkisen sektorin hankkeisiin 

osoitettu 1 400 000 000 euron määrä 

EIP:n selviytymiskyvyn 

kehittämisaloitteen puitteissa olisi 

käytettävä kokonaan tarkoitukseensa, 

eikä sitä pitäisi kohdentaa uudelleen. 

 

Tarkistus  10 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 17 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

17) Tukikelpoisten alueiden ja maiden 

sekä mahdollisesti tukikelpoisten alueiden 

ja maiden luetteloa olisi muutettava, jotta 

siitä poistettaisiin ne korkean tulotason 

maat, joilla on korkea luottoluokitus 

(Brunei, Islanti, Israel, Singapore, Chile ja 

Etelä-Korea). Lisäksi lisätään Iran 

mahdollisesti tukikelpoisten alueiden ja 

maiden luetteloon. 

17) Tukikelpoisten alueiden ja maiden 

sekä mahdollisesti tukikelpoisten alueiden 

ja maiden luetteloa olisi muutettava, jotta 

siitä poistettaisiin ne korkean tulotason 

maat, joilla on korkea luottoluokitus 

(Brunei, Islanti, Israel, Singapore, Chile ja 

Etelä-Korea). Lisäksi Venäjä poistetaan 

mahdollisesti tukikelpoisten alueiden ja 

maiden luettelosta ja Iran lisätään siihen. 

 

Tarkistus  11 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Päätös N:o 466/2014/EU 

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

EU:n takuun kattamien EIP:n EU:n takuun kattamien EIP:n 
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rahoitustoimien enimmäismäärä vuosina 

2014–2020 voi olla enintään 

32 300 000 000 euroa. Rahoitustoimia 

varten alun perin merkityt mutta 

myöhemmin peruutetut määrät eivät sisälly 

enimmäismäärään. 

rahoitustoimien enimmäismäärä vuosina 

2014–2020 voi olla enintään 

36 300 000 000 euroa. Rahoitustoimia 

varten alun perin merkityt mutta 

myöhemmin peruutetut määrät eivät sisälly 

enimmäismäärään. 

 

Tarkistus  12 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Päätös N:o 466/2014/EU 

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) yleisen valtuuden soveltamisalaan 

kuuluva, enintään 30 000 000 000 euron 

enimmäismäärä, josta enintään 

1 400 000 000 euroa varataan pakolaisille 

ja heitä vastaanottaville yhteisöille 

suunnattuihin julkisen sektorin 

hankkeisiin; 

a) yleisen valtuuden soveltamisalaan 

kuuluva, enintään 34 000 000 000 euron 

enimmäismäärä, josta enintään 

1 400 000 000 euroa varataan julkisen 

sektorin hankkeisiin maahanmuuttajien 
ja pakolaisten sekä kauttakulkuyhteisöjen 

ja vastaanottavien yhteisöjen 

selviytymiskyvyn kehittämiseksi; 

 

Tarkistus  13 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Päätös N:o 466/2014/EU 

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) yksityissektorin 

lainanantovaltuuden soveltamisalaan 

kuuluva, enintään 2 300 000 000 euron 

enimmäismäärä hankkeisiin, joilla pyritään 

puuttumaan muuttoliikkeen perimmäisiin 

syihin. 

b) yksityissektorin 

lainanantovaltuuden soveltamisalaan 

kuuluva, enintään 2 300 000 000 euron 

enimmäismäärä hankkeisiin, joilla pyritään 

puuttumaan muuttoliikkeen perimmäisiin 

syihin, EIP:n selviytymiskyvyn 

kehittämisaloitteen puitteissa toteutettuna. 

 

Tarkistus  14 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 
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Päätös N:o 466/2014/EU 

2 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut 

yleisen valtuuden ja yksityissektorin 

lainanantovaltuuden soveltamisalaan 

kuuluvat enimmäismäärät jaetaan liitteessä 

I vahvistetulla tavalla alueellisiin 

enimmäismääriin ja aluekokonaisuuden 

osien enimmäismääriin. EIP varmistaa 

alueellisten enimmäismäärien rajoissa 

asteittain, että määrät jakautuvat tasaisesti 

maittain EU:n takuun kattamilla alueilla.” 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut 

yleisen valtuuden ja yksityissektorin 

lainanantovaltuuden soveltamisalaan 

kuuluvat enimmäismäärät jaetaan liitteessä 

I vahvistetulla tavalla alueellisiin 

enimmäismääriin ja aluekokonaisuuden 

osien enimmäismääriin. EIP varmistaa 

alueellisten enimmäismäärien rajoissa 

asianmukaisesti, että määrät jakautuvat 

maittain EU:n takuun kattamilla alueilla 

unionin ulkoisten toimien painopisteiden 

mukaisesti, jotka otetaan huomioon 

5 artiklassa tarkoitetuissa aluekohtaisissa 

teknisissä toimintaohjeissa.” 

 

Tarkistus  15 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta 

Päätös N:o 466/2014/EU 

3 artikla – 1 kohta – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

”d) strategiset keinot maahanmuuton 

perimmäisiin syihin puuttumiseksi.” 

”d) strategiset keinot maahanmuuton 

perimmäisiin syihin puuttumiseksi sekä 

kauttakulkuyhteisöjen ja vastaanottavien 

yhteisöjen selviytymiskyvyn 

kehittämiseksi.” 

 

Tarkistus   16 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta 

Päätös N:o 466/2014/EU 

3 artikla – 5 kohta – 1 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

”Sen varmistamiseksi, että yksityissektorin 

investoinneilla on mahdollisimman suuri 

kehitysvaikutus, EIP:n on pyrittävä 

”Sen varmistamiseksi, että yksityissektorin 

investoinneilla on mahdollisimman suuri 

kehitysvaikutus, EIP:n on pyrittävä 



 

RR\1122168FI.docx 71/107 PE599.628v02-00 

 FI 

vahvistamaan paikallista yksityissektoria 

edunsaajamaissa tukemalla 1 kohdan 

a alakohdassa tarkoitettuja paikallisia 

investointeja. Edellä 1 kohdassa esitettyjä 

yleisiä tavoitteita tukevilla EIP:n 

rahoitustoimilla pyritään lisäämään myös 

sen tukea unionin pk-yritysten toteuttamille 

investointihankkeille. Jotta voidaan 

tehokkaasti valvoa, että varat käytetään 

asianomaisten pk-yritysten hyväksi, EIP:n 

on laadittava asianmukaiset 

sopimusmääräykset, joissa rahoituksen 

välittäjille ja edunsaajille asetetaan 

vakiomuotoiset raportointivelvoitteet, ja 

pidettävä niitä yllä.” 

vahvistamaan paikallista yksityissektoria 

edunsaajamaissa tukemalla 1 kohdan 

a alakohdassa tarkoitettuja paikallisia 

investointeja. Edellä 1 kohdassa esitettyjä 

yleisiä tavoitteita tukevilla EIP:n 

rahoitustoimilla pyritään lisäämään myös 

sen tukea unionin pk-yritysten toteuttamille 

investointihankkeille. EIP:n on 

mahdollistettava suurempi riskinotto ja 

joustavuus ja kehitykseen liittyvä 

lähestymistapa sekä vaikutusten tarkka 

mittaaminen. Jotta voidaan tehokkaasti 

valvoa, että varat käytetään asianomaisten 

pk-yritysten hyväksi, EIP:n on laadittava 

asianmukaiset sopimusmääräykset, joissa 

rahoituksen välittäjille ja edunsaajille 

asetetaan vakiomuotoiset 

raportointivelvoitteet, ja pidettävä niitä 

yllä.” 

 

Tarkistus   17 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta 

Päätös N:o 466/2014/EU 

3 artikla – 7 kohta – 1 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Edellä 1 kohdan c alakohdassa esitettyjä 

yleisiä tavoitteita tukevilla EIP:n 

rahoitustoimilla tuetaan 

investointihankkeita, jotka liittyvät 

ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen 

sopeutumiseen ja jotka myötävaikuttavat 

ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden 

kansakuntien puitesopimuksen ja kyseisen 

sopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin 

sopimuksen yleistavoitteisiin erityisesti 

siten, että niillä vältetään tai pienennetään 

kasvihuonekaasupäästöjä uusiutuvan 

energian, energiatehokkuuden ja kestävän 

liikenteen aloilla tai parannetaan 

haavoittuvien maiden, alojen ja yhteisöjen 

kykyä sietää ilmastonmuutoksen haitallisia 

vaikutuksia. 

Edellä 1 kohdan c alakohdassa esitettyjä 

yleisiä tavoitteita tukevilla EIP:n 

rahoitustoimilla tuetaan 

investointihankkeita, jotka liittyvät 

ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen 

sopeutumiseen ja jotka myötävaikuttavat 

ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden 

kansakuntien puitesopimuksen ja kyseisen 

sopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin 

sopimuksen yleistavoitteisiin erityisesti 

siten, että niillä vältetään tai pienennetään 

kasvihuonekaasupäästöjä ja pienennetään 

hiilijalanjälkeä uusiutuvan energian, 

energiatehokkuuden ja kestävän liikenteen 

aloilla tai parannetaan haavoittuvien 

maiden, alojen ja yhteisöjen kykyä sietää 

ilmastonmuutoksen haitallisia vaikutuksia. 
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Tarkistus   18 

Ehdotus päätökseksi 

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

Päätös N:o 466/2014/EU 

9 artikla – 3 kohta 

 
Nykyinen teksti Tarkistus 

 (3 a) Korvataan 9 artiklan 3 kohta 

seuraavasti: 

”3. EIP:n toteuttaman seurannan on 

pyrittävä kattamaan myös välitystoimien 

täytäntöönpano sekä pk-yrityksiä tukevien 

rahoituksen välittäjien toiminnan 

seuranta.” 

”3. EIP:n toteuttaman seurannan on 

katettava välitystoimien täytäntöönpano 

sekä pk-yrityksiä tukevien rahoituksen 

välittäjien toiminnan seuranta.” 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&qid=1487606632536&from=EN) 

 

Tarkistus  19 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta 

Päätös N:o 466/2014/EU 

11 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

”b) EIP laatii indikaattorit hankkeille, 

jotka tarjoavat strategiset keinot puuttua 

muuttoliikkeen perimmäisiin syihin.” 

”b) EIP laatii tiiviissä yhteistyössä 

asianomaisten yhteisöjen, 

kansalaisyhteiskunnan järjestöjen ja 

kansalaisjärjestöjen kanssa indikaattorit 

hankkeille, jotka tarjoavat strategiset keinot 

puuttua muuttoliikkeen perimmäisiin 

syihin ja kehittää maahanmuuttajien ja 

pakolaisten sekä kauttakulkuyhteisöjen ja 

vastaanottavien yhteisöjen 

selviytymiskykyä.”; 

 

Tarkistus   20 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a a alakohta (uusi) 

Päätös N:o 466/2014/EU 

11 artikla – 1 kohta – e alakohta 
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Nykyinen teksti Tarkistus 

 (a a) Korvataan e alakohta seuraavasti: 

”e) arvio EIP:n rahoitustoimien 

laadusta ja erityisesti siitä, missä määrin 

EIP on ottanut ympäristön kestävyyden ja 

sosiaalisen kestävyyden huomioon 

rahoitettujen investointihankkeiden 

huolellisessa tarkistuksessa ja 

seurannassa;” 

”e) arvio EIP:n rahoitustoimien 

laadusta ja erityisesti siitä, missä määrin 

EIP on ottanut ympäristön kestävyyden ja 

sosiaalisen kestävyyden huomioon 

rahoitettujen investointihankkeiden 

huolellisessa tarkistuksessa ja seurannassa, 

sekä toimet, joilla maksimoidaan 

paikallinen omistajuus edistämällä 

asianomaisten yhteisöjen, 

kansalaisyhteiskunnan järjestöjen sekä 

kansalaisjärjestöjen osallistumista;” 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&qid=1487606632536&from=EN) 

 

Tarkistus  21 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – b alakohta 

Päätös N:o 466/2014/EU 

11 artikla – 1 kohta – j alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

”j) arvio EIP:n rahoitustoimien 

osuudesta strategisten keinojen 

tarjoamiseksi muuttoliikkeen perimmäisiin 

syihin puuttumiseksi.” 

”j) arvio EIP:n rahoitustoimien 

osuudesta strategisten keinojen 

tarjoamiseksi muuttoliikkeen perimmäisiin 

syihin puuttumiseksi ja 

kauttakulkuyhteisöjen ja vastaanottavien 

yhteisöjen selviytymiskyvyn 

kehittämiseksi.” 

 

Tarkistus  22 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi) 

Päätös N:o 466/2014/EU 

12 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 5 a) Korvataan 12 artiklan 1 kohdan 

a alakohta seuraavasti: 
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”a) kaikki tämän päätöksen nojalla 

toteutettavat EIP:n rahoitustoimet 

hankkeen hyväksymisvaiheen jälkeen ja 

erityisesti se, koskeeko EU:n takuu tiettyjä 

investointihankkeita, ja millä tavoin se 

tukee unionin ulkoisen toiminnan 

tavoitteita siten, että huomioon otetaan 

etenkin sen vaikutus talouteen, 

yhteiskuntaan ja ympäristöön;” 

”a) kaikki tämän päätöksen nojalla 

toteutettavat EIP:n rahoitustoimet 

hankkeen hyväksymisvaiheen jälkeen, 

mukaan luettuina tiedot hankkeista ja 

alahankkeista, jotka rahoitetaan 

rahoituksen välittäjien kautta, ja 

erityisesti se, koskeeko EU:n takuu tiettyjä 

investointihankkeita, ja millä tavoin se 

tukee unionin ulkoisen toiminnan 

tavoitteita siten, että huomioon otetaan 

etenkin sen vaikutus talouteen, 

yhteiskuntaan ja ympäristöön;” 

 

Tarkistus   23 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 b alakohta (uusi) 

Päätös N:o 466/2014/EU 

13 artikla – 2 kohta  

 
Nykyinen teksti Tarkistus 

 (5 b) Korvataan 13 artiklan toinen 

kohta seuraavasti: 

”EIP:n on rahoitustoimissaan sovellettava 

unionin oikeuden mukaisia periaatteita ja 

vaatimuksia rahoitusjärjestelmän käytön 

estämisestä rahanpesuun ja terrorismin 

rahoitukseen, mukaan lukien vaatimus 

toteuttaa tarvittaessa kohtuullisia toimia 

tosiasiallisten edunsaajien 

määrittämiseksi.” 

”EIP:n on rahoitustoimissaan sovellettava 

unionin oikeuden mukaisia periaatteita ja 

vaatimuksia rahoitusjärjestelmän käytön 

estämisestä rahanpesuun ja terrorismin 

rahoitukseen, mukaan lukien 

maakohtaisen raportoinnin käyttöönotto, 

tosiasiallisia edunsaajia koskevat julkiset 

rekisterit ja musta lista sääntöjä 

noudattamattomista verotuksellisista 

oikeudenkäyttöalueista. EIP:n on 

raportoitava parlamentille säännöllisesti 

toimista, joita se toteuttaa sääntöjä 

noudattamattomien 

oikeudenkäyttöalueiden suhteen.” 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&qid=1487606632536&from=EN) 

 

Tarkistus  24 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta 
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Päätös N:o 466/2014/EU 

20 artikla – -1 kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 ”Komissio toimittaa viimeistään 

30 päivänä kesäkuuta 2018 Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, 

jossa arvioidaan tämän päätöksen 

soveltamista ja jonka pohjalta tehdään 

mahdollisesti uusi päätös EU:n takuun 

kattamasta ulkoisesta 

lainanantovaltuudesta.” 

 

Tarkistus  25 

Ehdotus päätökseksi 

1 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 ”1 a artikla 

 Siirtymäsäännös 

 EIP voi rahoittaa hankkeita yksityisen 

sektorin lainanantovaltuuden puitteissa 

ennen tämän päätöksen voimaantuloa ja 

ennen komission ja EIP:n välisen 

takuusopimuksen tekemistä. Nämä 

hankkeet voidaan sisällyttää EU:n takuun 

piiriin edellyttäen, että komissio 

vahvistaa, että takuusopimuksessa 

määriteltäviä ehtoja on noudatettu.” 

 

Tarkistus  26 

Ehdotus päätökseksi 

Liite I – B kohta – johdanto-osa 

 

Komission teksti Tarkistus 

B. Naapuruuspolitiikan kohdemaat ja 

kumppanuusmaat: 18 374 000 000 euroa, 

joka jaetaan seuraaviin aluekokonaisuuden 

osien enimmäismääriin: 

B. Naapuruuspolitiikan kohdemaat ja 

kumppanuusmaat: 21 904 000 000 euroa, 

joka jaetaan seuraaviin aluekokonaisuuden 

osien enimmäismääriin: 
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Tarkistus  27 

Ehdotus päätökseksi 

Liite I – B kohta – ii alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

ii) Itä-Eurooppa, Etelä-Kaukasia ja 

Venäjä 6 008 000 000 euroa. 

ii) Itä-Eurooppa, Etelä-Kaukasia ja 

Venäjä 9 538 000 000 euroa. 

 

Tarkistus   28 

Ehdotus päätökseksi 

Liite I – C kohta – johdanto-osa 

 
Komission teksti Tarkistus 

C. Aasia ja Latinalainen Amerikka: 

3 785 000 000 euroa, joka jaetaan 

seuraaviin aluekokonaisuuden osien 

enimmäismääriin: 

C. Aasia ja Latinalainen Amerikka: 

4 255 000 000 euroa, joka jaetaan 

seuraaviin aluekokonaisuuden osien 

enimmäismääriin: 

 

Tarkistus   29 

Ehdotus päätökseksi 

Liite I – C kohta – ii alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

ii) Aasia: 1 040 000 000 euroa; ii) Aasia: 1 510 000 000 euroa 

 

Tarkistus  30 

Ehdotus päätökseksi 

Liite III – B kohta – 2 alakohta – 4 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Venäjä Poistetaan. 
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KANSAINVÄLISEN KAUPAN VALIOKUNNAN LAUSUNTO 

budjettivaliokunnalle 

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi EU:n takuun myöntämisestä 

Euroopan investointipankille unionin ulkopuolella toteutettavia investointihankkeita tukevista 

rahoitustoimista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta annetun päätöksen N:o 

466/2014/EU muuttamisesta 

(COM(2016)0583 – C8–0376/2016 – 2016/0275(COD)) 

Valmistelija: Salvatore Cicu 

 

 

 

TARKISTUKSET 

Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa ottamaan 

huomioon seuraavat tarkistukset: 

 

Tarkistus  1 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 2 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(2) Olisi kehitettävä uusi kolmansien 

maiden kanssa toteutettava tuloskeskeinen 

kumppanuuskehys, jossa otetaan huomioon 

kaikki unionin politiikat ja välineet. Tämän 

uuden kumppanuuskehyksen puitteissa 

olisi laadittava ulkoinen 

investointiohjelma, jotta voidaan tukea 

unionin ulkopuolella tehtäviä investointeja 

samalla kun edistetään kestävän kehityksen 

tavoitteen saavuttamista. Sen olisi myös 

täytettävä vuoden 2030 kestävän 

(2) Olisi kehitettävä uusi kolmansien 

maiden kanssa toteutettava tuloskeskeinen 

kumppanuuskehys, jossa otetaan huomioon 

kaikki unionin politiikat ja välineet. Tämän 

uuden kumppanuuskehyksen puitteissa 

olisi laadittava ulkoinen 

investointiohjelma, jotta voidaan tukea 

unionin ulkopuolella tehtäviä investointeja 

samalla kun edistetään osallistavaa ja 

kestävää kehitystä, vaurauden luomista ja 

kestävän kehityksen tavoitteiden 
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kehityksen toimintaohjelman tavoitteet ja 

muiden ulkoisten toimien 

rahoitusvälineiden tavoitteet. 

saavuttamista. Sen olisi myös täytettävä 

vuoden 2030 kestävän kehityksen 

toimintaohjelman tavoitteet ja muiden 

ulkoisten toimien rahoitusvälineiden 

tavoitteet. 

 

 

Tarkistus  2 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (8 a) EIP:lle on annettu lisätehtäviä 

esimerkiksi unionin talousdiplomatian 

alalla. Niitä varten EIP tarvitsee 

riittävästi rahavaroja. Ulkoisen 

lainanantovaltuuden piiriin kuuluvan 

takuurahaston menestys auttaa EIP:tä 

saamaan aikaan konkreettisia tuloksia ja 

mahdollistaa unionin tason vaikutuksen 

tärkeillä hankkeilla kolmansissa maissa 

rasittaen unionin talousarviota 

mahdollisimman vähän. Kun vaatimukset 

unionin rahoituslaitoksena toimivaa 

EIP:tä kohtaan kasvavat, on tärkeää 

vahvistaa tätä onnistunutta välinettä, ja 

komission olisi lisättävä EIP:lle 

annettavaa takuurahaston 

talousarviorahoitusta seuraavassa 

lainsäädäntöehdotuksessa kaudelle 2021–

2028. 

 

Tarkistus  3 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 9 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(9) Jotta ulkoisella 

lainanantovaltuudella voidaan reagoida 

mahdollisiin tuleviin haasteisiin ja unionin 

painopisteisiin sekä tarjota strategiset 

keinot muuttoliikkeen perimmäisiin syihin 

puuttumiseksi, EU:n takuun kattamien 

(9) Jotta ulkoisella 

lainanantovaltuudella voidaan reagoida 

mahdollisiin tuleviin haasteisiin ja unionin 

painopisteisiin sekä tarjota strategiset 

keinot muuttoliikkeen perimmäisiin syihin 

puuttumiseksi, EU:n takuun kattamien 
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EIP:n rahoitustoimien enimmäismäärä olisi 

korotettava 32 300 000 000 euroon 

ottamalla käyttöön valinnainen 

lisämäärä, joka on 3 000 000 000 euroa. 

Yleisen valtuuden nojalla 

1 400 000 000 euron määrä olisi 

kohdennettava julkisen sektorin 

hankkeisiin, jotka on suunnattu pakolaisille 

ja heitä vastaanottaville yhteisöille kriisin 

koettelemilla alueilla. 

EIP:n rahoitustoimien enimmäismäärä olisi 

korotettava 38 500 000 000 euroon. 

Yleisen valtuuden nojalla 

1 400 000 000 euron määrä olisi 

kohdennettava julkisen sektorin 

hankkeisiin, jotka on suunnattu pakolaisille 

ja heitä vastaanottaville yhteisöille kriisin 

koettelemilla alueilla. 

Perustelu 

Komission ehdotuksella olisi suora ja välitön vaikutus muihin tärkeisiin EU:n politiikkoihin ja 

painopisteisiin. Itse asiassa se edellyttäisi sitä, että EIP:n vuotuista toimintaa itäisissä 

naapurimaissa, myös Ukrainassa, vähennetään huomattavasti. Vuotuista toimintaa idässä 

olisi leikattava noin 70 prosenttia verrattuna nykyisiin vuotuisiin lainatasoihin. Aasialle ja 

Latinalaiselle Amerikalle sekä Etelä-Afrikalle ehdotetut enimmäismäärät johtaisivat 

50 prosentin vähennykseen vuotuisessa toiminnassa nykytasoon verrattuna. 

 

Tarkistus  4 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 11 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(11) Muuttoliikkeen perimmäisiin syihin 

puuttuminen olisi lisättävä uutena 

tavoitteena valtuuteen. 

(11) Muuttoliikkeen perimmäisiin syihin 

puuttuminen olisi lisättävä uutena 

tavoitteena valtuuteen, ja jokaisen tämän 

uuden tavoitteen puitteissa rahoitetun 

hankkeen olisi oltava Euroopan unionista 

tehdyn sopimuksen (SEU) 21 artiklan 

mukainen. 

 

 

Tarkistus  5 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 12 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(12) Olisi varmistettava täydentävyys ja 

koordinointi niiden unionin aloitteiden 

suhteen, joilla puututaan muuttoliikkeen 

perimmäisiin syihin, mukaan lukien 

(12) Olisi varmistettava täydentävyys ja 

koordinointi niiden unionin aloitteiden 

suhteen, joilla puututaan muuttoliikkeen 

perimmäisiin syihin, mukaan lukien 
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unionin tuki palautettujen 

maahanmuuttajien kestävälle 

uudelleenkotouttamiselle lähtömaissa. 

unionin tuki palautettujen 

maahanmuuttajien kestävälle 

uudelleenkotouttamiselle lähtömaissa. 

Tämän vuoksi EIP:n olisi tehtävä tiivistä 

yhteistyötä EUH:n kanssa ja voitava 

tarvittaessa hyödyntää alalla toimivia 

kansainvälisiä järjestöjä, kuten IOM:ää ja 

UNHCR:ää. 

 

 

Tarkistus  6 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 13 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(13) Ilmastonmuutosta koskevan 

Yhdistyneiden kansakuntien 

puitesopimuksen nojalla hyväksytyn 

Pariisin sopimuksen johdosta EIP:n olisi 

pyrittävä pitämään yllä nykyinen ilmaston 

kannalta asiaankuuluvien ja ulkoiseen 

lainanantovaltuuteen perustuvien menojen 

korkea taso, mikä lisää sen ilmastoon 

liittyviä investointeja kehitysmaissa 

25 prosentista 35 prosenttiin vuoteen 2020 

mennessä. 

(13) Ilmastonmuutosta koskevan 

Yhdistyneiden kansakuntien 

puitesopimuksen nojalla hyväksytyn 

Pariisin sopimuksen johdosta EIP:n olisi 

pyrittävä nostamaan nykyistä ilmaston 

kannalta asiaankuuluvien ja ulkoiseen 

lainanantovaltuuteen perustuvien menojen 

korkeaa tasoa, mikä lisää sen ilmastoon 

liittyviä investointeja kehitysmaissa 

25 prosentista 35 prosenttiin vuoteen 2020 

mennessä sen ilmastostrategiassa annetun 

sitoumuksen mukaisesti. 

Perustelu 

EIP sitoutui ilmastostrategiassaan vuoden 2015 lopussa nostamaan 

ilmastonsuojeluhankkeidensa osuuden kehitysmaissa 35 prosenttiin vuoden 2020 loppuun 

mennessä. Tämän ilmoituksen olisi näyttävä sen ulkoisessa valtuudessa. 

 

Tarkistus  7 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 15 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(15) EIP:n olisi kehitettävä ja 

toteutettava joukko indikaattoreita 

tulosmittauskehyksessään julkisella 

sektorilla ja yksityisellä sektorilla 

(15) EIP:n olisi kehitettävä ja 

toteutettava joukko indikaattoreita 

tulosmittauskehyksessään julkisella 

sektorilla ja yksityisellä sektorilla 
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pakolaisille ja vastaanottaville yhteisöille 

suunnattuja hankkeita varten. Näin ollen 

arvio EIP:n rahoitustoimien vaikutuksesta 

muuttoliikkeen perimmäisiin syihin 
puuttumiseksi olisi sisällytettävä EIP:n 

rahoitustoimia koskevaan komission 

vuosikertomukseen Euroopan parlamentille 

ja neuvostolle. 

pakolaisille ja vastaanottaville yhteisöille 

suunnattuja hankkeita varten, mukaan 

lukien indikaattorit, joiden avulla voidaan 

mitata hankkeen panosta kestävän 

kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen, 

muuttoliikkeen perimmäisten syiden 

torjuntaan ja vastaanottavien yhteisöjen 

kansalaisyhteiskunnan osallistumiseen. 
Arvio EIP:n rahoitustoimien vaikutuksesta 

näihin tekijöihin puuttumiseksi olisi 

sisällytettävä EIP:n rahoitustoimia 

koskevaan komission vuosikertomukseen 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 

millä varmistetaan täysi vastuullisuus ja 

avoimuus. EIP:n olisi parannettava 

Euroopan parlamentin ja muiden 

toimielinten ja myös suuren yleisön 

mahdollisuuksia saada tietoa erityisesti 

hankinta- ja alihankintajärjestelmästä 

sekä EIP:n rahoittamia hankkeita 

koskevista rahoitustiedoista. 

 

Tarkistus  8 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 16 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(16) Ainoastaan silloin, kun on kyse 

tarpeesta puuttua kiireellisiin tilanteisiin ja 

kriisitilanteisiin, jotka saattavat nousta 

esiin valtuuden voimassaoloaikana ja jotka 

on tunnustettu unionin ulkopoliittisina 

painopisteinä, enimmäismäärä, jonka EIP 

kohdentaa uudelleen alueiden välillä 

valtuuden voimassaoloaikana, olisi 

korotettava 10 prosentista 20 prosenttiin. 

Yksityissektorin 2 300 000 000 euron 

valtuutta ja julkisen sektorin hankkeisiin 

osoitettua 1 400 000 000 euron määrää ei 

voida kohdentaa uudelleen, koska niiden 

tarkoituksena on puuttua muuttoliikkeen 

perimmäisiin syihin. 

(16) Ainoastaan silloin, kun on kyse 

tarpeesta puuttua kiireellisiin tilanteisiin ja 

kriisitilanteisiin, jotka saattavat nousta 

esiin valtuuden voimassaoloaikana ja jotka 

on tunnustettu unionin ulkopoliittisina 

painopisteinä, enimmäismäärä, jonka EIP 

kohdentaa uudelleen alueiden välillä 

valtuuden voimassaoloaikana, olisi 

korotettava 10 prosentista 20 prosenttiin. 

EIP:n olisi ilmoitettava Euroopan 

parlamentille mahdollisesta uudelleen 

kohdentamisesta esittämällä perustelu ja 

vaikutustenarviointi. Yksityissektorin 

2 300 000 000 euron valtuutta ja julkisen 

sektorin hankkeisiin osoitettua 

1 400 000 000 euron määrää ei voida 

kohdentaa uudelleen, koska niiden 

tarkoituksena on puuttua muuttoliikkeen 
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perimmäisiin syihin. 

 

 

Tarkistus  9 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 17 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(17) Tukikelpoisten alueiden ja maiden 

sekä mahdollisesti tukikelpoisten alueiden 

ja maiden luetteloa olisi muutettava, jotta 

siitä poistettaisiin ne korkean tulotason 

maat, joilla on korkea luottoluokitus 

(Brunei, Islanti, Israel, Singapore, Chile ja 

Etelä-Korea). Lisäksi lisätään Iran 

mahdollisesti tukikelpoisten alueiden ja 

maiden luetteloon. 

(17) Tukikelpoisten alueiden ja maiden 

sekä mahdollisesti tukikelpoisten alueiden 

ja maiden luettelo olisi laadittava siten, 

että saavutetaan mahdollisimman suuri 

kehitysvaikutus, ja sitä olisi muutettava, 

jotta siitä poistettaisiin ne korkean 

tulotason maat, joilla on korkea 

luottoluokitus (Brunei, Islanti, Israel, 

Singapore, Chile ja Etelä-Korea). Lisäksi 

lisätään Iran mahdollisesti tukikelpoisten 

alueiden ja maiden luetteloon. 

 

 

Tarkistus  10 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 17 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (17 a) Eurooppa-neuvosto korosti EIP:n 

keskeistä asemaa unionin taloudellisissa 

ulkosuhteissa ja kehotti 20 ja 21 päivänä 

maaliskuuta 2014 pitämässään 

kokouksessa EIP:tä tukemaan edelleen 

eurooppalaisten yritysten 

kansainvälistymistä ja kilpailukykyä. 

Rahoituksen saanti on yksi pk-yritysten 

suurimmista haasteista. Näin ollen 

tarvitaan EIP:n strategiaa, jolla lisätään 

ja parannetaan pk-yritysten rahoituksen 

saantia, myös kauppaa helpottavilla 

ohjelmilla ja aloitteilla, kuten 

eurooppalaisella Progress-

mikrorahoitusjärjestelyllä ja 

eurooppalaisten pk-yritysten kaupan 

rahoittamiseen tarkoitetuilla uusilla 
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välineillä. Olisi myös asetettava lisää 

aktiiviseen pk- ja mikroyrityspolitiikkaan 

liittyviä vaatimuksia välittäjäpankeille, 

jotka jakavat EIP:n varoja, ja 

parannettava edelleen välitettyjen EIP:n 

lainojen paikallisen taloudellisen ja 

yhteiskunnallisen vaikutuksen arvioinnin 

avoimuutta. 

 

 

Tarkistus  11 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 17 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (17 b) EIP on saavuttamassa 

ilmastotoimille asettamansa määrälliset 

tavoitteensa. EIP on sitoutunut lisäämään 

keskittymistään ilmastotoimiin 

kehitysmaissa jopa 35 prosenttiin 

vuoteen 2020 mennessä. Jotta EIP voi 

saavuttaa tämän tavoitteen, alueellisille 

enimmäismäärille on tarpeen osoittaa 

riittävästi rahoitusta, tai muuten EIP:n 

täytyy vähentää toimiaan Aasiassa ja 

Latinalaisessa Amerikassa, missä se on 

perinteisesti ollut erittäin aktiivinen 

ilmastorahoituksen alalla. 

 

Tarkistus  12 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Päätös 466/2014/EU 

2 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. EU:n takuun kattamien EIP:n 

rahoitustoimien enimmäismäärä vuosina 

2014–2020 voi olla enintään 

32 300 000 000 euroa. Rahoitustoimia 

varten alun perin merkityt mutta 

myöhemmin peruutetut määrät eivät sisälly 

1. EU:n takuun kattamien EIP:n 

rahoitustoimien enimmäismäärä vuosina 

2014–2020 voi olla enintään 

38 500 000 000 euroa. Rahoitustoimia 

varten alun perin merkityt mutta 

myöhemmin peruutetut määrät eivät sisälly 
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enimmäismäärään. enimmäismäärään. 

 

 

Tarkistus  13 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 Päätös N:o 466/2014/EU 

2 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) yleisen valtuuden soveltamisalaan 

kuuluva, enintään 30 000 000 000 euron 

enimmäismäärä, josta enintään 

1 400 000 000 euroa varataan pakolaisille 

ja heitä vastaanottaville yhteisöille 

suunnattuihin julkisen sektorin hankkeisiin; 

a) yleisen valtuuden soveltamisalaan 

kuuluva, enintään 36 200 000 000 euron 

enimmäismäärä, josta enintään 

2 500 000 000 euroa varataan pakolaisille 

ja heitä vastaanottaville yhteisöille 

suunnattuihin julkisen sektorin hankkeisiin 

sekä muuttoliikkeen perimmäisiin syihin 

puuttumiseen; 

 

 

 

Tarkistus  14 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta 

Päätös N:o 466/2014/EU 

3 artikla – 5 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Sen varmistamiseksi, että yksityissektorin 

investoinneilla on mahdollisimman suuri 

kehitysvaikutus, EIP:n on pyrittävä 

vahvistamaan paikallista yksityissektoria 

edunsaajamaissa tukemalla 1 kohdan a 

alakohdassa tarkoitettuja paikallisia 

investointeja. Edellä 1 kohdassa esitettyjä 

yleisiä tavoitteita tukeviin EIP:n 

rahoitustoimiin pyritään sisällyttämään 

myös tuki unionin pk-yritysten 

investointihankkeille. Jotta voidaan 

tehokkaasti valvoa, että varat käytetään 

asianomaisten pk-yritysten hyväksi, EIP:n 

on laadittava asianmukaiset 

sopimusvaatimukset rahoituksen välittäjien 

Sen varmistamiseksi, että yksityissektorin 

investoinneilla on mahdollisimman suuri 

kehitysvaikutus, EIP:n on pyrittävä 

vahvistamaan paikallista yksityissektoria ja 

edistämään suotuisien olosuhteiden 

luomista yksityisille yrityksille ja 

investoinneille edunsaajamaissa tukemalla 

1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja 

paikallisia investointeja. Edellä 1 kohdassa 

esitettyjä yleisiä tavoitteita tukeviin EIP:n 

rahoitustoimiin pyritään sisällyttämään 

myös tuki unionin pk-yritysten 

investointihankkeille. EIP:n 

rahoitustoimilla on edistettävä pk-

yritysten pääsyä markkinoille unionin 
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kanssa, mukaan lukien edunsaajien 

raportointia koskevat vaatimukset. 
ulkopuolisissa kumppanimaissa ja niiden 

integrointia globaaleihin arvoketjuihin 

sekä unionin yritysten kansainvälistymistä 

ja kilpailukykyä. Jotta voidaan tehokkaasti 

valvoa, että varat käytetään asianomaisten 

pk-yritysten hyväksi, EIP:n on laadittava 

asianmukaiset sopimusvaatimukset 

rahoituksen välittäjien kanssa, mukaan 

lukien edunsaajien raportointia koskevat 

vaatimukset. EIP:n on pyrittävä 

tunnistamaan pk-yritysten rahoituksen 

saannin esteet ja huolehdittava siitä, että 

ne poistetaan. 

 

 

Tarkistus  15 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b a alakohta (uusi) 

Päätös N:o 466/2014/EU 

3 artikla – 6 kohta 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 b a) korvataan 3 artiklan 6 kohta 

seuraavasti: 

”6.  Edellä 1 kohdan b alakohdassa 

esitettyjä tavoitteita tukevilla EIP:n 

rahoitustoimilla tuetaan 

investointihankkeita aloilla, jotka liittyvät 

pääasiassa liikenteeseen, energiaan, 

ympäristöä koskevaan infrastruktuuriin, 

tieto- ja viestintätekniikkaan, 

terveydenhuoltoon ja koulutukseen. Tähän 

kuuluu uusiutuvista energialähteistä 

saatavan energian tuotanto ja integrointi, 

energiajärjestelmien muuttaminen 

vähähiilisiin teknologioihin ja 

polttoaineisiin siirtymiseksi, kestävä 

energiavarmuus ja energiainfrastruktuuri, 

myös kaasun tuotanto ja kuljetukset 

unionin energiamarkkinoille sekä 

maaseudun sähköistäminen, vesihuollon, 

puhtaanapidon ja vihreän infrastruktuurin 

kaltaiset ympäristöä koskevat 

infrastruktuurit, televiestinnän ja 

laajakaistaverkkojen infrastruktuurit. 

”6.  Edellä 1 kohdan b alakohdassa 

esitettyjä tavoitteita tukevilla EIP:n 

rahoitustoimilla tuetaan 

investointihankkeita aloilla, jotka liittyvät 

pääasiassa liikenteeseen, energiaan, 

ympäristöä koskevaan infrastruktuuriin, 

tieto- ja viestintätekniikkaan, 

terveydenhuoltoon ja koulutukseen. Tähän 

kuuluu uusiutuvista energialähteistä 

saatavan energian tuotanto ja integrointi, 

energiatehokkuustoimet, 

energiajärjestelmien muuttaminen 

vähähiilisiin teknologioihin ja 

polttoaineisiin siirtymiseksi, kestävä 

energiavarmuus ja energiainfrastruktuuri 

sekä maaseudun sähköistäminen, 

vesihuollon, puhtaanapidon ja vihreän 

infrastruktuurin kaltaiset ympäristöä 

koskevat infrastruktuurit, televiestinnän ja 

laajakaistaverkkojen infrastruktuurit. 
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(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&from=EN) 

Perustelu 

Kaasun tuotantoa ja kuljetuksia ei pitäisi kattaa EU:n takuulla, koska se olisi fossiilisen 

polttoaineen tukea. Päätöksessä olisi noudatettava Eurooppa-neuvoston 22. toukokuuta 2013 

antamia päätelmiä ympäristön tai talouden kannalta haitallisten tukien, myös fossiilisten 

polttoaineiden tukien, poistamisesta vaiheittain. 

 

 

Tarkistus  16 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta 

Päätös N:o 466/2014/EU 

3 artikla – 7 kohta – 4 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 EIP:n toimien olisi sisällettävä muun 

muassa konkreettisia toimia, joilla 

pyritään luopumaan vaiheittain 

hankkeista, jotka haittaavat unionin 

ilmastotavoitteiden saavuttamista, ja 

edistämään uusiutuvien energialähteiden 

ja energiatehokkuuden tukemiseen 

tähtääviä toimia. 

 

Tarkistus  17 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta 

Päätös N:o 466/2014/EU 

3 artikla – 8 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Edellä 1 kohdan d alakohdassa esitettyjä 

yleisiä tavoitteita tukevilla EIP:n 

rahoitustoimilla tuetaan 

investointihankkeita, joilla puututaan 

muuttoliikkeen perimmäisiin syihin ja 

edistetään talouden pitkän aikavälin 

kestävyyttä ja turvataan kestävä kehitys 

edunsaajamaissa. EIP:n rahoitustoimilla 

puututaan erityisesti infrastruktuurin ja 

siihen liittyvien palvelujen lisääntyneisiin 

Edellä 1 kohdan d alakohdassa esitettyjä 

yleisiä tavoitteita tukevilla EIP:n 

rahoitustoimilla tuetaan 

investointihankkeita, joilla puututaan 

muuttoliikkeen perimmäisiin syihin ja 

edistetään talouden pitkän aikavälin 

kestävyyttä ja turvataan kestävä kehitys 

edunsaajamaissa, myös vahvistamalla 

humanitaarisia toimia ja tarjoamalla 

tukea infrastruktuurin rakentamiseen ja 
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tarpeisiin, jotta voidaan vastata 

maahanmuuttajien virtaan ja parantaa 

vastaanottavien yhteisöjen ja 

pakolaisyhteisöjen 

työllisyysmahdollisuuksia taloudellisen 

yhdentymisen edistämiseksi niin, että 

pakolaisista tulee omavaraisia. 

työpaikkojen luomiseen ja varmistamalla 

samalla kestävän kehityksen tavoitteiden 

noudattaminen. EIP:n rahoitustoimilla 

puututaan erityisesti lisääntyneisiin 

tarpeisiin infrastruktuurin ja liikenteen 

sekä energian ja energian ja 

televiestinnän saatavuuden aloilla, sillä 

kyseiset hankkeet lisäävät merkittävästi 

mahdollisuuksia kaupankäyntiin ja niillä 

voi olla vipuvaikutus pk-yritysten 

kansainvälistymispyrkimyksissä erityisesti 

maantieteellisesti heikommassa asemassa 

olevilla alueilla, mutta ne vaikuttavat 

myös mahdollisuuksien hyödyntämiseen 

sellaisilla aloilla kuin maatalous, vihreä 

teknologia, tutkimus ja innovointi sekä 

omistusoikeudet, ja ne vahvistavat 

humanitaarisia toimia, tukevat 

kunnollisten työpaikkojen luomista ja 

koulutusta vastaanottavissa yhteisöissä ja 

pakolaisyhteisöissä taloudellisen 

yhdentymisen edistämiseksi niin, että 

pakolaisista tulee omavaraisia, samalla 

kun niillä varmistetaan ihmisoikeuksien, 

erityisesti työntekijöiden oikeuksien ja 

sosiaalisten oikeuksien, sekä 

oikeusvaltioperiaatteen täysimääräinen 

kunnioittaminen. 

 

Tarkistus  18 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta 

Päätös N:o 466/2014/EU 

3 artikla – 8 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) julkista sektoria, mukaan lukien 

kunnat, julkisyhteisöt ja julkisoikeudelliset 

laitokset, merkittävästi lisääntyneisiin 

infrastruktuuri- ja palvelutarpeisiin 

vastaamiseksi.” 

b) julkista sektoria, mukaan lukien 

kunnat, julkisyhteisöt ja julkisoikeudelliset 

laitokset, merkittävästi lisääntyneisiin 

infrastruktuuri- ja palvelutarpeisiin, 

nimenomaisesti terveydenhuoltoa ja 

erityisesti lapsille tarkoitettuja palveluja, 

puhtaanapitoa ja koulutusta koskeviin 

tarpeisiin, vastaamiseksi.” 
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Perustelu 

Erityisesti lasten sairaanhoito, sairauksien menestyksekäs ehkäiseminen riittävillä 

saniteettivälineillä ja koulutus kuuluvat maahanmuuttajalasten ja heidän perheidensä 

tärkeimpiin tarpeisiin. 

 

 

Tarkistus  19 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c a alakohta (uusi) 

 Päätös N:o 466/2014/EU 

3 artikla – 8 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 c a) lisätään kohta seuraavasti: 

 8 a. Kolmansissa maissa toteutettavissa 

pk-yritysohjelmissa yritykset olisi 

integroitava maailmanlaajuisiin 

toimitusketjuihin, kun taas erityisesti 

itäisissä ja eteläisissä naapurimaissa 

EIP:n ohjelmilla olisi integroitava pk-

yritykset eurooppalaisiin arvoketjuihin. 

 

 

Tarkistus  20 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c b alakohta (uusi) 

Päätös N:o 466/2014/EU 

3 artikla – 8 b kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 c b) lisätään kohta seuraavasti: 

 8 b. EIP:n on varmistettava, että EIP:n 

yhteisrahoittamiin hankkeisiin 

osallistuvilta yrityksiltä vaaditaan 

samapalkkaisuuden ja palkkauksen 

avoimuutta koskevan periaatteen sekä 

sukupuolten tasa-arvon periaatteen 

noudattamista Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivissä 2006/54/EY1 a 

säädetyllä tavalla. Hankkeiden rahoitusta 

koskevissa EIP:n päätöksissä on otettava 
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huomioon hakijayritysten toimet yritysten 

yhteiskuntavastuun alalla. 

 ______________ 

 1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2006/54/EY, annettu 5 päivänä 

heinäkuuta 2006, miesten ja naisten 

yhtäläisten mahdollisuuksien ja 

yhdenvertaisen kohtelun periaatteen 

täytäntöönpanosta työhön ja ammattiin 

liittyvissä asioissa (EUVL L 204, 

26.7.2006, s. 23). 

 

 

 

Tarkistus  21 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta 

Päätös N:o 466/2014/EU 

11 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) EIP laatii indikaattorit hankkeille, 

jotka tarjoavat strategiset keinot puuttua 

muuttoliikkeen perimmäisiin syihin.” 

b) EIP laatii indikaattorit hankkeille, 

jotka tarjoavat strategiset keinot puuttua 

muuttoliikkeen perimmäisiin syihin 

kuulemalla tiiviisti ja säännöllisesti 

sidosryhmiä ja kansalaisyhteiskuntaa ja 

tekemällä niiden kanssa yhteistyötä;” 

 

 

Tarkistus  22 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a a alakohta (uusi) 

 Päätös N:o 466/2014/EU 

11 artikla – 1 kohta – c alakohta 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 a a) korvataan c alakohta seuraavasti: 

c) arvio EIP:n rahoitustoimien 

vaikutuksesta unionin ulkopolitiikan ja 

strategisten tavoitteiden edistämiseen 

ottaen huomioon 5 artiklassa tarkoitetut 

”c) arvio EIP:n rahoitustoimien 

vaikutuksesta unionin ulkopolitiikan ja 

strategisten tavoitteiden edistämiseen ja 

niiden johdonmukaisuudesta unionin 
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aluekohtaiset tekniset toimintaohjeet; muiden politiikkojen kanssa; 

 Komissio määrittelee yhteistyössä 

Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) 

kanssa kehyksen ja menetelmän 

vuotuiselle raportoinnille EIP:n toimista, 

jotka yhteisön takuu kattaa, ja siitä, 

ovatko ne SEU-sopimuksen 21 artiklassa 

tarkoitettujen unionin ulkoisen toiminnan 

yleisten periaatteiden mukaisia. 

Raportoinnin keskeisenä tavoitteena on 

tarkastella, noudattaako EIP SEU-

sopimuksen velvoitteita ja 21 artiklan 

määräyksiä, mukaan lukien 

ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja 

edistäminen, köyhyyden poistaminen ja 

ympäristöriskien hallinta. 

 Komissio ja EUH laativat menetelmän 

vuoden kuluessa tämän muutospäätöksen 

voimaantulosta, ja menetelmä pohjaa 

raportointiin siitä, miten EIP kunnioittaa 

ihmisoikeuksia, kuten ihmisoikeuksia ja 

demokratiaa koskevassa EU:n 

strategisessa kehyksessä ja 

toimintasuunnitelmassa edellytetään. 

 EIP:n vuotuisen raportoinnin perusteella 

komissio esittää joka vuosi Euroopan 

parlamentille oman arviointinsa EIP:n 

toimittamista tiedoista ja ehdottaa pankin 

toimintatapoihin ja menettelyihin 

mahdollisesti muutoksia, jotka 

jäsenvaltiot hyväksyvät otettuaan 

huomioon Euroopan parlamentin 

lausunnon niistä. Komission ja Euroopan 

parlamentin mahdolliset ehdotukset siitä, 

miten EIP:n asiaa koskevaa raportointia 

voitaisiin parantaa, otetaan huomioon 

aluekohtaisten teknisten toimintaohjeiden 

päivityksen yhteydessä.” 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&from=EN) 

Perustelu 

Suurimpana huolenaiheena EIP:n EU:n ulkopuolelle antamissa lainoissa on yhä ulkoisen 

valtuuden määräysten operationalisointi itse paikalla. Sen vuoksi SEU-sopimuksen 

21 artiklan noudattamisen arviointimekanismin kehittäminen olisi erittäin tärkeää, jotta EIP 

voi luoda ja noudattaa tehokkaasti asianmukaista huolellisuutta koskevia menettelyjä pankin 
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tukemien toimien tarkastelussa sen osalta, miten ne mahdollisesti vaikuttavat ihmisoikeuksiin, 

köyhyyden poistamiseen ja ympäristöön. 

 

 

Tarkistus  23 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi)  

Päätös N:o 466/2014/EU 

11 artikla – 2 kohta 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 5 a) Muutetaan 11 artiklan 2 kohta 

seuraavasti: 

2. EIP toimittaa 1 kohdassa 

tarkoitettua komission kertomusta varten 

vuosittain kertomukset tämän päätöksen 

nojalla toteutetuista EIP:n rahoitustoimista 

sekä niistä olennaisista seikoista, joita 

komissio tarvitsee voidakseen antaa 

1 kohdan mukaisen kertomuksensa. EIP 

voi antaa komissiolle myös lisätietoja, 

joiden avulla Euroopan parlamentti ja 

neuvosto saavat kattavan kuvan EIP:n 

ulkoisesta toiminnasta. 

2. EIP toimittaa 1 kohdassa 

tarkoitettua komission kertomusta varten 

vuosittain kertomukset tämän päätöksen 

nojalla toteutetuista EIP:n rahoitustoimista 

sekä niistä olennaisista seikoista, joita 

komissio tarvitsee voidakseen antaa 

1 kohdan mukaisen kertomuksensa. EIP 

voi antaa komissiolle myös lisätietoja, 

joiden avulla Euroopan parlamentti ja 

neuvosto saavat kattavan kuvan EIP:n 

ulkoisesta toiminnasta. Euroopan 

parlamentti voi vuosikertomusten 

perusteella laatia EIP:lle suosituksia 

käynnissä olevista eri hankkeista. 

 

 

 

Tarkistus  24 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta 

Päätös N:o 466/2014/EU 

20 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

Komissio esittää Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle lopullisen 

arviointikertomuksen tämän päätöksen 

soveltamisesta viimeistään 31 päivänä 

joulukuuta 2021. 

Parlamentaarisen valvonnan 

vahvistamiseksi EIP:n hallintorakenne on 

järjesteltävä uudelleen Euroopan 

strategisten investointien rahaston (ESIR) 

vahvistetun hallintojärjestelmän 

mukaisesti. Komissio julkaisee tiedot 
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kyseisen uudelleenjärjestelyn 

täytäntöönpanosta viimeistään 31 päivänä 

joulukuuta 2017. EIP ilmoittaa lisäksi 

Euroopan parlamentille 

investointipäätöksistään, esittää 

vaikutustenarvioinnit, joissa osoitetaan, 

että suunnitellut hankkeet ovat kestävän 

kehityksen tavoitteiden ja Pariisin 

sopimuksen mukaisia, ja raportoi kaikista 

rahoitetuista hankkeista, sisäisten 

tutkimusten tuloksista, toimiensa ja 

ohjelmiensa valinnasta, valvonnasta ja 

arvioinnista selkeiden, mitattavissa 

olevien indikaattorien perusteella sekä 

kaikkien rahoitettujen hankkeiden 

ennakko- ja jälkiarvioinneissa käytetyistä 

menetelmistä ja niiden tuloksista ottaen 

yksityisen sektorin toimien osalta 

huomioon kaupallisen arkaluonteisuuden 

erityisesti kun kyseessä ovat perustelut 

esitettyjen hankkeiden hylkäämiselle. 

 Komissio esittää Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle lopullisen 

arviointikertomuksen tämän päätöksen 

soveltamisesta viimeistään 31 päivänä 

joulukuuta 2021. 
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21.3.2017 

YMPÄRISTÖN, KANSANTERVEYDEN JA ELINTARVIKKEIDEN 
TURVALLISUUDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO 

budjettivaliokunnalle 

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi EU:n takuun myöntämisestä 

Euroopan investointipankille unionin ulkopuolella toteutettavia investointihankkeita tukevista 

rahoitustoimista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta annetun päätöksen 

N:o 466/2014/EU muuttamisesta 

(COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD)) 

Valmistelija: Aldo Patriciello 

 

LYHYET PERUSTELUT 

Tausta 

Euroopan investointipankki (EIP) on unionin rahoituslaitos, joka edistää Euroopan 

yhdentymistä, kehitystä ja yhteenkuuluvuutta rahoittamalla EU:n politiikkoja tukevia 

hankkeita. Vaikka valtaosa EIP:n rahoittamista hankkeista sijaitsee unionin alueella, se 

toteuttaa operaatioita myös unionin ulkopuolella. Unioni on antanut EIP:lle erinäisiä 

valtuuksia toteuttaa tiettyjä lainanantotoimenpiteitä EU:n talousarviotakuun nojalla, joka 

kattaa ajanjakson 2014–2020. Tällainen valtuus on muun muassa EIP:n ulkoinen 

lainanantovaltuus, joka kattaa EIP:n operaatiot unionin ulkopuolella. 

Valmistelija katsoo, että globaalina toimijana unionin olisi johdettava toimia, joilla vastataan 

ilmastonmuutokseen. Valmistelija panee merkille, että EIP on tehnyt ilmastotoimista yhden 

keskeisistä painopisteistään ja ottanut johtoaseman kansainvälisten rahoituslaitosten joukossa 

tällä alalla sisällyttämällä ympäristöpainopisteet pankin toimintoihin ja toimiin unionin sisällä 

ja sen ulkopuolella. 

Vuosina 2010–2014 EIP käytti yli 90 miljardia euroa ilmastotoimihankkeisiin ja oli siten yksi 

maailman suurimmista ilmastorahoittajista. 

EIP:n rahoitus ilmastonmuutoshankkeille 

Nykyisen valtuuden väliarvioinnissa otetaan huomioon vuosina 2014–2016 saadut 

kokemukset, ja sen perusteella valmistelija pitää myönteisenä tätä komission 14. syyskuuta 

2016 hyväksymää lainsäädäntöehdotusta. 
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Tässä ehdotuksessa, joka perustuu aiempiin saavutuksiin ja kohdattuihin haasteisiin, viitataan 

ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen yhteydessä 

hyväksyttyyn Pariisin sopimukseen, jossa hallitukset päättivät rajoittaa maapallon lämpötilan 

nousun reilusti alle kahteen celsiusasteeseen esiteollisella kaudella vallinneeseen tasoon 

verrattuna ja sen vuoksi vähentää nopeasti kasvihuonekaasupäästöjä parhailla saatavilla 

olevilla tekniikoilla. 

Valmistelija pitää tätä sopimusta virstanpylväänä siirryttäessä kestävämpään talouteen 

kaikkialla maailmassa ja antaa täyden tukensa kaikille tarvittaville toimille, joilla pyritään 

laajasti sovittamaan ulkoista lainanantoa koskevan valtuuden tavoitteet ja operaatiot 

Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteisiin. Tämä koskee muun muassa 

uutta monialaista korkean tason tavoitetta, joka lisättiin äskettäin muuttoliikkeen perimmäisiin 

syihin puuttumiseksi. Tällaisilla toimilla voitaisiin suoraan edistää joidenkin kestävän 

kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Niitä ovat esimerkiksi puhdas vesi ja viemäröinti, 

kohtuuhintainen ja puhdas energia, teollisuus, innovointi ja infrastruktuuri, kestävät kaupungit 

ja yhteisöt, ilmastotoimet, ihmisarvoinen työ ja talouskasvu. 

Valmistelija pitää ehdotuksessa myönteisenä erityisesti sitä, että EIP pyrkii säilyttämään 

ilmaston kannalta merkityksellisen varainkäytön korkean tason ulkoisessa lainavaltuudessa ja 

lisäämään ilmastoon liittyviä investointejaan kehitysmaissa 25 prosentista 35 prosenttiin 

vuoteen 2020 mennessä. 

Valmistelija on tyytyväinen myös ehdotuksessa määriteltyihin seuraaviin keskeisiin 

seikkoihin: 

 Vaikka olosuhteet vaihtelevat maittain kaikkialla maailmassa, EIP:n rahoitustoimilla 

olisi tuettava investointihankkeita, jotka liittyvät ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja 

siihen sopeutumiseen ja jotka myötävaikuttavat ilmastonmuutosta koskevan 

Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen ja kyseisen sopimuksen nojalla 

hyväksytyn Pariisin sopimuksen yleistavoitteisiin erityisesti siten, että niillä vältetään 

tai pienennetään kasvihuonekaasupäästöjä uusiutuvan energian, energiatehokkuuden 

ja kestävän liikenteen aloilla tai parannetaan haavoittuvien maiden, alojen ja 

yhteisöjen kykyä sietää ilmastonmuutoksen haitallisia vaikutuksia. 

 Vaikka EIP on ollut ensimmäinen kansainvälinen rahoituslaitos, joka on 

järjestelmällisesti sisällyttänyt hiilidioksidikustannukset projektinarviointiinsa, 

ilmastonmuutoksen torjuntaan tarkoitettujen hankkeiden tukikelpoisuusperusteina olisi 

oltava perusteet, jotka on määritelty EIP:n ilmastonmuutosstrategiassa, joka 

päivitettiin vuonna 2015. Hankkeen kasvihuonekaasupäästöjen ja päästöjen vaihteluja 

koskevassa EIP:n laatimassa arvioinnissa käytettyjen menetelmien perusteella 

hiilijalanjäljen arviointi olisi sisällytettävä ympäristövaikutuksen arviointimenettelyyn 

sen määrittämiseksi, edistävätkö hanke-ehdotukset parhaalla mahdollisella tavalla 

energiatehokkuuden parantamista. 

 EIP:n olisi pyrittävä pitämään yllä nykyinen ilmaston kannalta asiaankuuluvien ja 

ulkoiseen lainanantovaltuuteen perustuvien menojen korkea taso ja huolehtimaan siitä, 

että näihin toimiin osoitettujen määrien osuus kaikista EIP:n rahoitustoimista on 

vähintään 25 prosenttia tämän päätöksen kattamalla ajanjaksolla (2014–2020). 
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 EIP:n olisi vahvistettava ilmastonmuutokseen liittyviin hankkeisiin osallistumisensa 

mukautustekijöitä. 

TARKISTUKSET 

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 

vastaavaa budjettivaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset: 

Tarkistus  1 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 2 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

2) Olisi kehitettävä uusi kolmansien 

maiden kanssa toteutettava tuloskeskeinen 

kumppanuuskehys, jossa otetaan huomioon 

kaikki unionin politiikat ja välineet. Tämän 

uuden kumppanuuskehyksen puitteissa 

olisi laadittava ulkoinen 

investointiohjelma, jotta voidaan tukea 

unionin ulkopuolella tehtäviä investointeja 

samalla kun edistetään kestävän kehityksen 

tavoitteen saavuttamista. Sen olisi myös 

täytettävä vuoden 2030 kestävän 

kehityksen toimintaohjelman tavoitteet ja 

muiden ulkoisten toimien 

rahoitusvälineiden tavoitteet. 

2) Olisi kehitettävä uusi kolmansien 

maiden kanssa toteutettava tuloskeskeinen 

kumppanuuskehys, jossa otetaan huomioon 

kaikki unionin politiikat ja välineet. Tämän 

uuden kumppanuuskehyksen puitteissa 

olisi laadittava ulkoinen 

investointiohjelma, jotta voidaan tukea 

unionin ulkopuolella tehtäviä investointeja 

samalla kun edistetään kestävän kehityksen 

tavoitteen saavuttamista. Sen olisi myös 

täytettävä vuoden 2030 kestävän 

kehityksen toimintaohjelman, 

Yhdistyneiden kansakuntien 

ilmastonmuutosta koskevan 

puitesopimuksen nojalla hyväksytyn 

Pariisin sopimuksen ja muiden ulkoisten 

toimien rahoitusvälineiden tavoitteet. 

Perustelu 

Pariisin sopimuksessa hallitukset päättivät rajoittaa maapallon lämpötilan nousun reilusti 

alle kahteen celsiusasteeseen esiteollisella kaudella vallinneeseen tasoon verrattuna ja sen 

vuoksi vähentää nopeasti kasvihuonekaasupäästöjä parhailla saatavilla olevilla tekniikoilla. 

Ne sitoutuivat myös tukemaan kehitysmaita niiden pyrkimyksissä mukautua 

ilmastonmuutokseen. 

 

Tarkistus   2 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 13 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

13) Ilmastonmuutosta koskevan 

Yhdistyneiden kansakuntien 

puitesopimuksen nojalla hyväksytyn 

Pariisin sopimuksen4 johdosta EIP:n olisi 

pyrittävä pitämään yllä nykyinen ilmaston 

kannalta asiaankuuluvien ja ulkoiseen 

lainanantovaltuuteen perustuvien menojen 

korkea taso, mikä lisää sen ilmastoon 

liittyviä investointeja kehitysmaissa 

25 prosentista 35 prosenttiin vuoteen 2020 

mennessä. 

13) Ilmastonmuutosta koskevan 

Yhdistyneiden kansakuntien 

puitesopimuksen nojalla hyväksytyn 

Pariisin sopimuksen4 johdosta EIP:n olisi 

pyrittävä pitämään yllä nykyinen ilmaston 

kannalta asiaankuuluvien ja ulkoiseen 

lainanantovaltuuteen perustuvien menojen 

korkea taso, mikä lisää sen ilmastoon 

liittyviä investointeja kehitysmaissa 

25 prosentista 35 prosenttiin vuoteen 2020 

mennessä. Lisäksi EIP:n olisi pyrittävä 

lopettamaan asteittain sellaisten 

hankkeiden rahoittaminen, jotka eivät 

edistä unionin ilmastotavoitteita ja 

siirtymistä vähähiiliseen talouteen. 

_________________ _________________ 

4 Neuvoston päätös (EU) 2016/590, annettu 

11 päivänä huhtikuuta 2016, Yhdistyneiden 

kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan 

puitesopimuksen nojalla hyväksytyn 

Pariisin sopimuksen allekirjoittamisesta 

Euroopan unionin puolesta (EUVL L 103, 

19.4.2016, s. 1). 

4 Neuvoston päätös (EU) 2016/590, annettu 

11 päivänä huhtikuuta 2016, Yhdistyneiden 

kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan 

puitesopimuksen nojalla hyväksytyn 

Pariisin sopimuksen allekirjoittamisesta 

Euroopan unionin puolesta (EUVL L 103, 

19.4.2016, s. 1). 

 

Tarkistus   3 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b b alakohta (uusi) 

Päätös N:o 466/2014/EU 

3 artikla – 6 kohta 

 
Nykyinen teksti Tarkistus 

 b b) Korvataan 6 kohta seuraavasti: 

”6. Edellä 1 kohdan b alakohdassa 

esitettyjä tavoitteita tukevilla EIP:n 

rahoitustoimilla tuetaan 

investointihankkeita aloilla, jotka liittyvät 

pääasiassa liikenteeseen, energiaan, 

ympäristöä koskevaan infrastruktuuriin, 

tieto- ja viestintätekniikkaan, 

terveydenhuoltoon ja koulutukseen. Tähän 

kuuluu uusiutuvista energialähteistä 

saatavan energian tuotanto ja integrointi, 

energiajärjestelmien muuttaminen 

”6. Edellä 1 kohdan b alakohdassa 

esitettyjä tavoitteita tukevilla EIP:n 

rahoitustoimilla tuetaan 

investointihankkeita aloilla, jotka liittyvät 

pääasiassa liikenteeseen, energiaan, 

ympäristöä koskevaan infrastruktuuriin, 

tieto- ja viestintätekniikkaan, 

terveydenhuoltoon ja koulutukseen. Tähän 

kuuluu uusiutuvista energialähteistä 

saatavan energian tuotanto ja integrointi, 

energiajärjestelmien muuttaminen 
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vähähiilisiin teknologioihin ja 

polttoaineisiin siirtymiseksi, kestävä 

energiavarmuus ja energiainfrastruktuuri, 

myös kaasun tuotanto ja kuljetukset 

unionin energiamarkkinoille sekä 
maaseudun sähköistäminen, vesihuollon, 

puhtaanapidon ja vihreän infrastruktuurin 

kaltaiset ympäristöä koskevat 

infrastruktuurit, televiestinnän ja 

laajakaistaverkkojen infrastruktuurit. 

vähähiilisiin teknologioihin ja 

polttoaineisiin siirtymiseksi, kestävä 

energiavarmuus ja energiainfrastruktuuri, 

mukaan lukien maaseudun 

sähköistäminen, vesihuollon, 

puhtaanapidon ja vihreän infrastruktuurin 

kaltaiset ympäristöä koskevat 

infrastruktuurit, televiestinnän ja 

laajakaistaverkkojen infrastruktuurit. 

EIP:n rahoitustoimet eivät saa edistää 

uutta hiileen perustuvaa 

energiantuotantoa eivätkä lisätä 

hiiliriippuvuutta. 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1488461953197&uri=CELEX:02014D0466-20160926) 

Perustelu 

EIP:n energia-alan rahoitustoimien ehtojen saattaminen vastaamaan parlamentin kantaa, 

joka koskee päästökauppajärjestelmän tukea energia-alan nykyaikaistamiseksi. Kaasun 

tuotantoa ja sen kuljetusta unionin energiamarkkinoille koskevien rahoitustoimien ei tulisi 

kuulua sellaisen välineen soveltamisalaan, jonka tarkoituksena on puuttua muuttoliikkeen 

perimmäisiin syihin edistämällä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. 

 

Tarkistus  4 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta 

Päätös N:o 466/2014/EU  

3 artikla – 7 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Edellä 1 kohdan c alakohdassa esitettyjä 

yleisiä tavoitteita tukevilla EIP:n 

rahoitustoimilla tuetaan 

investointihankkeita, jotka liittyvät 

ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen 

sopeutumiseen ja jotka myötävaikuttavat 

ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden 

kansakuntien puitesopimuksen ja kyseisen 

sopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin 

sopimuksen yleistavoitteisiin erityisesti 

siten, että niillä vältetään tai pienennetään 

kasvihuonekaasupäästöjä uusiutuvan 

energian, energiatehokkuuden ja kestävän 

liikenteen aloilla tai parannetaan 

Ottaen huomioon, että ilmastonmuutos on 

aikamme suurin maailmanlaajuinen 

haaste, ja sen välttämiseksi, että 

ilmastoriski vakavasti heikentää jo 

toteutettuja ponnistuksia hyvinvoinnin 

parantamiseksi erityisesti maailman 

köyhimmissä maissa, edellä 1 kohdan 

c alakohdassa esitettyjä yleisiä tavoitteita 

tukevilla EIP:n rahoitustoimilla tuetaan 

investointihankkeita, jotka liittyvät 

ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen 

sopeutumiseen ja jotka myötävaikuttavat 

ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden 

kansakuntien puitesopimuksen ja kyseisen 
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haavoittuvien maiden, alojen ja yhteisöjen 

kykyä sietää ilmastonmuutoksen haitallisia 

vaikutuksia. 

sopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin 

sopimuksen yleistavoitteisiin. Nämä 

kunnianhimoiset tavoitteet on 

saavutettava erityisesti siten, että niillä 

vältetään tai pienennetään 

kasvihuonekaasupäästöjä uusiutuvan 

energian, energiatehokkuuden ja kestävän 

liikenteen aloilla tai parannetaan 

haavoittuvien maiden, alojen ja yhteisöjen 

kykyä sietää ilmastonmuutoksen haitallisia 

vaikutuksia. 

Perustelu 

Yksi pääongelmista ilmastonmuutoksen torjumisessa on, miten saadaan tarvittavat 

investoinnit tähän siirtymiseen erityisesti maailman köyhimmillä alueilla. On tärkeää kehittää 

innovatiivisia ilmastorahoitusratkaisuja, jotka puuttuvat markkinahäiriöihin ja käyttävät 

mahdollisuuksia houkuttaa yksityistä rahoitusta myös pääomamarkkinoilta. 

 

Tarkistus   5 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta 

Päätös N:o 466/2014/EU 

3 artikla – 7 kohta – 3 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

EIP:n olisi pyrittävä säilyttämään nykyinen 

ilmastoon liittyvien toimien korkea taso, ja 

näihin toimiin osoitettujen määrien 
osuuden kaikista EIP:n rahoitustoimista on 

oltava vähintään 25 prosenttia tämän 

päätöksen kattamalla ajanjaksolla. 

EIP:n olisi tämän päätöksen kattamalla 

ajanjaksolla pyrittävä säilyttämään 

ilmastoon liittyvien toimien korkea taso, ja 

näiden toimien osuuden kaikista unionin 

ulkopuolella toteutettavista EIP:n 

rahoitustoimista on oltava vähintään 

25 prosenttia ja tätä tavoitetta on 

vähitellen nostettava vähintään 35 

prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. 
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Tarkistus  6 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta 

Päätös N:o 466/2014/EU 

3 artikla – 7 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 ”7 a. Ilmastonäkökohdat on otettava 

asianmukaisesti huomioon kaikissa EIP:n 

ulkoisen lainanantovaltuuden puitteissa 

toteutetuissa toimissa, jotta varmistetaan, 

että hyötyjä saadaan aina kuin se on 

mahdollista ja toteuttamiskelpoista. 

Vaikka lainanannon volyymit ovat 

merkittäviä ja tuettavien hankkeiden 

alakohtainen kirjo on laaja, on 

toteutettava lisätoimenpiteitä, jotta EIP:n 

ympäristötoimet ja valtavirtaistamisen 

välineet olisivat tehokkaita, erityisesti 

laajentamalla yleisesti ja 

mahdollisuuksien mukaan alan 

politiikojen kattavuutta ja kehittämällä 

ilmastoriskien ja haavoittuvuustekijöiden 

arviointia.” 

Perustelu 

Ilmastonäkökohtien sisällyttäminen kaikkiin EIP:n normeihin, menetelmiin ja prosesseihin 

auttaa vahvistamaan EIP:n rahoitustoiminnan ympäristövaikutuksia. 
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