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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. 

 

 

 



 

RR\1124097FI.docx 3/86 PE599.835v02-00 

 FI 

SISÄLTÖ 

Sivu 

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI 5 

PERUSTELUT ......................................................................................................................... 58 

TALOUSARVION VALVONTAVALIOKUNNAN LAUSUNTO ....................................... 60 

ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA ........................... 84 

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA 

VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA ................................................................................. 86 

 

 

 



 

PE599.835v02-00 4/86 RR\1124097FI.docx 

FI 



 

RR\1124097FI.docx 5/86 PE599.835v02-00 

 FI 

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI 

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan kestävän 

kehityksen rahastosta (EKKR) ja siihen liittyvän EKKR-takuun ja EKKR-

takuurahaston perustamisesta 

(COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD)) 

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely) 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

(COM(2016)0586), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 

2 kohdan sekä 209 artiklan ensimmäisen kohdan ja 212 artiklan 2 kohdan, joiden 

mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0377/2016), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 

3 kohdan, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan, 

– ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan, kehitysvaliokunnan ja budjettivaliokunnan 

työjärjestyksen 55 artiklan mukaisesti järjestämät yhteiskokoukset,  

– ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan, kehitysvaliokunnan ja budjettivaliokunnan 

mietinnön sekä talousarvion valvontavaliokunnan lausunnon (A8-0170/2017), 

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan; 

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

korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti; 

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 

kansallisille parlamenteille. 

 

Tarkistus  1 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 1 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(1) Unionin kunnianhimoinen 

ulkoinen investointiohjelma tarvitaan 
tukemaan Afrikassa ja unionin 

(1) Unionin kunnianhimoisella 

ulkoisella investointiohjelmalla pyritään 
tukemaan Afrikassa ja unionin 
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naapuruusmaissa käynnistettäviä 

investointeja; investointiohjelmalla 

edistetään Yhdistyneiden kansakuntien 

kestävän kehityksen vuoden 2030 

toimintaohjelmaan, jäljempänä ’Agenda 

2030’, sisältyviä kestävän kehityksen 

tavoitteita sekä äskettäin tarkistetun 

Euroopan naapuruuspolitiikan sitoumusten 

täyttämistä ja puututaan näin 

muuttoliikkeen perimmäisiin syihin. 

Ulkoisen investointiohjelman pitäisi myös 

edistää Pariisin ilmastosopimuksen (COP 

21) täytäntöönpanoa. 

naapuruusmaissa käynnistettäviä 

investointeja ja osaltaan edistämään 

Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 

kehityksen vuoden 2030 

toimintaohjelmaan, jäljempänä ’Agenda 

2030’, sisältyvien kestävän kehityksen 

tavoitteiden saavuttamista, erityisesti 

köyhyyden poistamista, sekä äskettäin 

tarkistetun Euroopan naapuruuspolitiikan 

sitoumusten täyttämistä. Afrikkaan ja 

unionin naapurimaihin kohdistuvilla 

investoinneilla voidaan täydentää 

kolmansien maiden kanssa perustettuja 

kumppanuuskehyksiä ja siten puuttua 

muuttoliikepaineisiin, jotka johtuvat 

köyhyydestä, konflikteista, epävakaudesta, 

alikehittyneisyydestä, eriarvoisuudesta, 

ihmisoikeusrikkomuksista, 

väestönkasvusta, työpaikkojen ja 

taloudellisten mahdollisuuksien 

puutteesta sekä ilmastonmuutoksesta. 

Ulkoisen investointiohjelman pitäisi myös 

edistää Pariisin ilmastosopimuksen (COP 

21) täytäntöönpanoa. 

 

 

Tarkistus  2 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 2 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(2) Ulkoiseen investointiohjelmaan 

olisi sisällytettävä Addis Abeban 

kehitysyhteistyön rahoitusohjelman 

mukainen unionin sitoumus. Sen pitäisi 

myös antaa eurooppalaisille sijoittajille ja 

yksityisille yrityksille, mukaan lukien 

pienet ja keskisuuret yritykset, jäljempänä 

’pk-yritykset’, mahdollisuus osallistua 

tehokkaammin kestävään kehitykseen 

kumppanimaissa. 

(2) Ulkoiseen investointiohjelmaan 

olisi sisällytettävä Addis Abeban 

kehitysyhteistyön rahoitusohjelman 

mukainen unionin sitoumus sekä 

kehitysyhteistyön tuloksellisuuden ja 

johdonmukaisuuden periaatteet 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen (SEUT) 208 artiklan 

mukaisesti. Sen pitäisi myös antaa 

sijoittajille ja yksityisille yrityksille, 

erityisesti mikroyrityksille sekä pienille ja 

keskisuurille yrityksille, jäljempänä ’pk-

yritykset’, mahdollisuus osallistua 

tehokkaammin kestävään kehitykseen 

kumppanimaissa unionin kehitys- ja 
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naapuruuspolitiikan mukaisesti. 

 

 

Tarkistus  3 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. EKKR:n olisi edistettävä Agenda 

2030:n täytäntöönpanoa, sillä siinä 

tuodaan esille, että kansainvälinen 

muuttoliike on moniulotteinen ilmiö ja 

erittäin merkittävä lähtö-, kauttakulku- ja 

kohdemaiden kehitykselle ja että se 

edellyttää yhdenmukaisia ja kattavia 

vastauksia, ja korostetaan samalla 

muuttajien mahdollisuuksia edistää 

osallistavaa kasvua ja kestävää kehitystä. 

 

Tarkistus  4 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 3 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(3) Tämä lähestymistapa on linjassa 

EU:n ulko- ja turvallisuuspoliittisen 

globaalistrategian kanssa, jonka haasteisiin 

kuuluvat muun muassa muuttoliike ja 

selviytymiskyvyn kehittäminen osana EU:n 

yleistä ulkopolitiikkaa sekä 

johdonmukaisuuden ja synergian 

varmistaminen EU:n kehitys- ja 

naapuruuspolitiikkojen kanssa. 

(3) Tämä lähestymistapa on linjassa 

EU:n ulko- ja turvallisuuspoliittisen 

globaalistrategian kanssa, jonka haasteisiin 

kuuluvat muun muassa muuttoliike ja 

selviytymiskyvyn kehittäminen osana EU:n 

yleistä ulkopolitiikkaa sekä sen 

varmistaminen, että unionin 

ulkopolitiikka on täysin johdonmukaista 

kehityspolitiikan tavoitteiden kanssa, ja 

synergian varmistaminen EU:n kehitys- ja 

naapuruuspolitiikkojen kanssa. Tämä on 

myös yhdenmukaista Euroopan unionin 

perusoikeuskirjan ja ihmisoikeuksia 

koskevan kansainvälisen oikeuden 

kanssa, ja sillä varmistetaan 

ihmisoikeuksiin perustuva lähestymistapa, 

kun torjutaan pakkomuuttoa ja laitonta 

muuttoliikettä. 
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Tarkistus  5 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 4 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(4) Ulkoisen investointiohjelman olisi 

tarjottava integroitu rahoituspaketti 

rahoittamaan investointeja, jotka 

käynnistetään Afrikan maissa, jotka 

allekirjoittivat Cotonoussa 23 päivänä 

kesäkuuta 2000 Afrikan, Karibian ja 

Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten 

sekä Euroopan yhteisön ja sen 

jäsenvaltioiden välisen 

kumppanuussopimuksen22, ja EU:n 

naapuruusmaissa. Näin edistetään kasvua 

ja parannetaan 

työllistymismahdollisuuksia, 

maksimoidaan täydentävyys, tuotetaan 

innovatiivisia tuotteita ja vauhditetaan 

yksityissektorin varojen ohjautumista 

näihin investointeihin. 

(4) Ulkoisen investointiohjelman olisi 

Euroopan kestävän kehityksen rahaston 

(EKKR) osana tarjottava integroitu 

rahoituspaketti rahoittamaan ja 

houkuttelemaan investointeja, joilla 

edistetään kestävää ja osallistavaa 

taloudellista ja sosiaalista kehitystä ja 

parannetaan kumppanimaiden 

sosioekonomista selviytymiskykyä siten, 

että samalla maksimoidaan täydentävyys, 

puututaan markkinoiden 

toimintapuutteisiin ja epätyydyttäviin 

investointitilanteisiin sekä vauhditetaan 

yksityissektorin varojen ohjautumista 

näihin investointeihin. EKKR:n 

toiminnan olisi oltava selvästi erillistä 

muusta tuesta, erityisesti Euroopan 

investointipankin (EIP) ulkoista 

lainanantovaltuutta koskevista toimista, 

talouden kestävyyttä koskevasta aloitteesta 

ja AKT-maiden investointivälineestä, ja 

niitä täydentävää. EKKR:n 

takuutoiminnan olisi myös täydennettävä 

muiden tukikelpoisten rahoituslaitosten 

nykyistä toimintaa ja katettava 

investointien katvealueet, joita nämä 

rahoituslaitokset eivät tällä hetkellä pysty 

kattamaan. 

__________________  

22 EYVL L 317, 15.12.2000, sellaisena 

kuin se on viimeksi muutettuna (EUVL L 

287, 4.11.2010). 

 

 

Tarkistus  6 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 (4 a) Yksityisen sektorin 

osallistumisesta unionin yhteistyöhön 

kumppanimaiden kanssa EKKR:n 

välityksellä olisi saatava mitattavissa 

olevaa täydentävää kehitysvaikutusta 

markkinoita vääristämättä, sen olisi 

oltava kustannustehokasta ja perustuttava 

molemminpuoliseen vastuuvelvollisuuteen 

sekä riskien ja kustannusten jakamiseen. 

Tällaisen osallistumisen perustana olisi 

oltava sitoutuminen kansainvälisesti 

hyväksyttyihin suuntaviivoihin ja 

periaatteisiin, mukaan lukien vastuullisen 

sijoittamisen periaatteet sekä 

yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat 

Yhdistyneiden kansakuntien suuntaviivat 

ja Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen 

järjestön (OECD) toimintaohjeet 

monikansallisille yrityksille. 

 

Tarkistus  7 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 4 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (4 b) EKKR:n olisi edistettävä 

kunnollisten työpaikkojen luomista, 

taloudellisia mahdollisuuksia ja 

yrittäjyyttä sekä vihreää ja osallistavaa 

kasvua, ja siinä olisi keskityttävä 

erityisesti sukupuolten tasa-arvoon sekä 

naisten ja nuorten 

vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen 

sukupuolten tasa-arvon edistämistä 

koskevan unionin toimintasuunnitelman 

2016–2020 mukaisesti ja samalla 

vahvistettava oikeusvaltioperiaatetta, 

hyvää hallintoa, ihmisoikeuksia sekä 

luonnonvarojen oikeudenmukaista 

saatavuutta ja käyttöä. 
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Tarkistus  8 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (4 a) Uusiutuvaa energiaa, 

energiatehokkuutta sekä 

ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen 

sopeutumista koskevien EU:n poliittisten 

sitoumusten täyttämiseksi EKKR:stä 

myönnetystä rahoituksesta vähintään 

35 prosenttia olisi osoitettava kyseisten 

alojen kannalta joka suhteessa 

merkityksellisille rahoitus- ja 

investointitoimille, millä edistettäisiin 

Pariisin ilmastosopimuksen 

täytäntöönpanoa. 

 

Tarkistus  9 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 4 d kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (4 d) Tämän asetuksen mukaiset toimet 

olisi suunniteltava siten, että täytetään 

OECD:n kehitysapukomitean vahvistamat 

virallisen kehitysavun kriteerit, otetaan 

huomioon yksityisen sektorin 

kehittämisen erityispiirteet ja keskitetään 

virallinen kehitysapu vähiten 

kehittyneisiin maihin niin, että 

50 prosenttia unionin virallisesta 

kehitysavusta pyritään kohdentamaan 

vähiten kehittyneisiin maihin 

lähitulevaisuudessa. 

 

 

Tarkistus  10 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 4 e kappale (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 (4 e) Ulkoisen investointiohjelman 

toisen pilarin olisi koostuttava 

kumppanimaille annettavasta teknisestä 

avusta. Komission olisi lisättävä tätä 

apua, jotta autetaan kumppanimaita 

houkuttelemaan investointeja 

valmistelemalla ja markkinoimalla 

hankkeita entistä paremmin, kehittämällä 

enemmän luottokelpoisia hankkeita ja 

saattamalla ne kansainvälisten sijoittajien 

tietoon. Olisi perustettava 

hankeverkkoportaali, jossa on julkisesti 

saatavilla oleva ja käyttäjäystävällinen 

tietokanta, jotta saadaan asiaankuuluvaa 

tietoa jokaisesta hankkeesta. 

 

Tarkistus  11 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 4 f kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (4 f) Ulkoisen investointiohjelman 

kolmannen pilarin olisi koostuttava 

kumppanimaiden investointi-ilmapiirin ja 

yleisen poliittisen ympäristön 

parantamisesta. Komission sekä unionin 

ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 

korkean edustajan, jäljempänä ’korkea 

edustaja’, olisi nykyisissä poliittisissa 

suhteissa kumppanimaiden kanssa 

ylläpidettävä politiikkavuoropuheluja, 

joiden tarkoituksena on kehittää sellaisia 

oikeudellisia kehyksiä, 

toimintapolitiikkoja ja instituutioita, jotka 

edistävät taloudellista vakautta, kestäviä 

investointeja ja osallistavaa kasvua. 

Näiden politiikkavuoropuheluiden olisi 

katettava muun muassa korruption, 

järjestäytyneen rikollisuuden ja laittomien 

rahavirtojen torjunta, hyvä hallinto, 

paikallisten markkinoiden mukaan 

ottaminen, yrittäjyyden sekä paikallisten 

liiketoimintaedellytysten edistäminen, 
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ihmisoikeuksien ja 

oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen 

sekä sukupuolinäkökohdat huomioon 

ottavat toimintapolitiikat. 

 

Tarkistus  12 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 5 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(5) Euroopan kestävän kehityksen 

rahaston (EKKR) pitäisi koostua 

alueellisista investointijärjestelyistä, joissa 

yhdistetään nykyisistä rahoitusta 

yhdistävistä välineistä myönnettävä 

rahoitus EKKR-takuuseen. Nykyiset 

rahoitusta yhdistävät välineet on 

perustettu Afrikkaa varten komission 

päätöksellä C(2015)5210 ja 

naapuruusmaita varten komission 

täytäntöönpanopäätöksellä C(2016) 3436. 

Kullakin alueellisella 

investointijärjestelyllä pitäisi olla 

operatiivinen johtoryhmä, joka tukee 

komissiota määritettäessä alueellisia ja 

alakohtaisia investointitavoitteita sekä 

alueellisia ja ala- ja aihekohtaisia 

investointi-ikkunoita. Johtoryhmän pitäisi 

myös laatia lausuntoja rahoitusta 

yhdistävistä toimista ja neuvotella EKKR-

takuun käytöstä määriteltävien investointi-

ikkunoiden mukaisesti. 

(5) EKKR:n pitäisi koostua 

alueellisista investointijärjestelyistä, joissa 

yhdistetään nykyisistä rahoitusta 

yhdistävistä välineistä myönnettävä 

rahoitus EKKR-takuuseen. Alueelliset 

investointijärjestelyt olisi perustettava 

muuttamalla nykyisiä, komission 

päätöksillä perustettuja rahoitusta 

yhdistäviä välineitä. Afrikkaa ja 

naapuruusmaita koskevat alueelliset 

investointijärjestelyt olisi perustettava 

ensin. EKKR:n maantieteellistä 

soveltamisalaa olisi voitava laajentaa 

delegoidulla säädöksellä. Kullakin 

alueellisella investointijärjestelyllä pitäisi 

olla operatiivinen johtoryhmä, joka tukee 

komissiota määritettäessä ja seurattaessa 

alueellisia ja alakohtaisia 

investointitavoitteita sekä alueellisia ja ala- 

ja aihekohtaisia investointi-ikkunoita. 

Johtoryhmän pitäisi myös laatia lausuntoja 

rahoitusta yhdistävistä toimista ja 

neuvotella EKKR-takuun käytöstä 

määriteltävien investointi-ikkunoiden 

mukaisesti. 

 

Tarkistus  13 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 (5 a) Kun otetaan huomioon 

rahoituslähteiden yhdistämisen käyttöä 

unionin ulkosuhteissa koskevat 

tilintarkastustuomioistuimen havainnot1 a, 

joissa korostettiin, että lähes puolessa 

tarkastetuista hankkeista ei saatu 

riittävästi näyttöä siitä, että avustukset 

olisivat olleet perusteltuja, ja että monessa 

tapauksessa investoinnit olisi 

todennäköisesti tehty myös ilman unionin 

rahoitusosuutta, rahoituslähteiden 

yhdistämistä olisi ehdottomasti käytettävä 

vain silloin, kun komissio pystyy selvästi 

osoittamaan sen lisäarvon. 

 ____________ 

 1 a Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 

erityiskertomus nro 16/2014 ”Alueellisia 

investointikehyksiä koskevien avustusten 

ja rahoituslaitosten myöntämien lainojen 

yhdistämisen vaikuttavuus EU:n 

ulkopolitiikan tukemisen kannalta”. 

 

Tarkistus  14 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 5 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (5 b) EKKR:n olisi sitouduttava koko 

valmiudessaan kunnioittamaan kaikkien 

rahoitus- ja investointitoimiin liittyvien 

toimijoiden ihmisoikeuksia ja 

yhdenvertaista kohtelua vastaanottavissa 

maissa. 

 

Tarkistus  15 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(6) EKKR:n pitäisi toimia myös 

”keskitettynä asiointipisteenä”, joka 

vastaanottaa rahoitusehdotuksia 

rahoituslaitoksilta ja julkisilta tai 

yksityisiltä sijoittajilta ja tarjoaa 

monentyyppistä taloudellista tukea 

tukikelpoisille investoinneille. EKKR-

takuulla olisi oltava EKKR-takuurahaston 

taloudellinen tuki. EKKR:n pitäisi käyttää 

innovatiivisia rahoitusvälineitä, joilla 

tuetaan investointeja ja kannustetaan 

yksityissektorin toimijoita osallistumaan 

niihin. 

Poistetaan. 

. 

 

Tarkistus  16 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 7 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(7) EKKR:n strategisen johtoryhmän 

avulla olisi varmistettava EKKR:n 

toiminnan koordinointi ja 

johdonmukaisuus päätöksessä [...] 

säädetyn Euroopan investointipankin 

(EIP) ulkoisen lainanantovaltuuden, 

mukaan lukien EIP:n selviytymiskyvyn 

kehittämisaloite, ja AKT-maiden 

investointikehyksen23 kanssa. 

(7) EKKR:ään olisi perustettava 

strateginen johtoryhmä, joka tukee 

komissiota strategisen ohjauksen 

antamisessa ja yleisten 

investointitavoitteiden asettamisessa sekä 

investointi-ikkunoiden asianmukaisen ja 

monipuolisen maantieteellisen ja 

aihekohtaisen kattavuuden 

varmistamisessa. Strategisen johtoryhmän 

olisi tuettava yleistä koordinointia, 

täydentävyyttä ja yhtenäisyyttä 

alueellisten investointijärjestelyjen välillä, 
Euroopan ulkoisen investointiohjelman 

kolmen pilarin välillä, Euroopan ulkoisen 

investointiohjelman ja unionin muiden 

muuttoliikettä koskevien aloitteiden välillä 

sekä unionin ulkoisten rahoitusvälineiden 

ja erityisrahastojen kanssa, EIP:n 

ulkoisen lainanantovaltuuden, mukaan 

lukien EIP:n selviytymiskyvyn 

kehittämisaloite, ja AKT-maiden 

investointikehyksen23 kanssa. 
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__________________ __________________ 

23 Cotonoun sopimuksen liite II. 23 Cotonoun sopimuksen liite II. 

 

Tarkistus  17 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 8 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(8) Lisäksi strategisen johtoryhmän 

olisi avustettava komissiota, kun laaditaan 

strategisia ohjeita ja määritetään yleisiä 

investointitavoitteita. Strategisen 

johtoryhmän olisi myös tuettava 

alueellisten järjestelyjen välistä toiminnan 

koordinointia ja sen yhdenmukaisuuden 

varmistamista. Tämän pitäisi varmistaa 

eri välineiden täydentävyys EU:n 

ulkoisissa toimissa. Strategisen 

johtoryhmän puheenjohtajien tehtävät 

olisi annettava Euroopan komission ja 

unionin ulkoasioiden ja 

turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 

edustajille, jotta voidaan varmistaa 

johdonmukaisuus ja yhtenäisyys unionin 

ulkopoliittisten tavoitteiden ja kolmansien 

maiden kanssa perustettujen 

kumppanuuskehysten kanssa. 

(8) Strategisen johtoryhmän 

puheenjohtajien tehtävät olisi annettava 

Euroopan komission ja korkean 

edustajan edustajille, jotta voidaan 

varmistaa johdonmukaisuus ja 

yhtenäisyys unionin ulkopoliittisten 

tavoitteiden, erityisesti unionin keskeisten 

kehitystavoitteiden, nykyisten 

strategioiden ja välineiden, kolmansien 

maiden kanssa perustettujen 

kumppanuuskehysten ja unionin muiden 

toimien kanssa, joilla puututaan 

muuttoliikkeen perimmäisiin syihin, sekä 

kehityspolitiikan johdonmukaisuutta 

koskevien sitoumusten kunnioittaminen. 

Euroopan parlamentin olisi osallistuttava 

strategiseen johtoryhmään pysyvänä 

tarkkailijana, jotta voidaan varmistaa sen 

oikeus ja velvollisuus valvoa EKKR:n 

täytäntöönpanoa. 

 

Tarkistus  18 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (8 a) Komission ja EIP:n olisi tehtävä 

sopimus, jossa määritellään EKKR-

takuurahaston hoitamista koskevan 

yhteistyön ehdot, ja esitettävä sopimus 

strategiselle johtoryhmälle. 
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Tarkistus  19 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 8 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (8 b) EKKR:n olisi toimittava 

keskitettynä asiointipisteenä, joka 

vastaanottaa rahoitusehdotuksia 

rahoituslaitoksilta ja julkisilta tai 

yksityisiltä sijoittajilta ja tarjoaa 

monentyyppistä taloudellista tukea 

tukikelpoisille investoinneille, jotka 

johtavat kestävään ja osallistavaan 

taloudelliseen, sosiaaliseen ja ekologiseen 

kehitykseen. EKKR-takuulla olisi oltava 

EKKR-takuurahaston taloudellinen tuki. 

 

Tarkistus  20 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 8 c kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (8 c) EKKR:n olisi poistettava yksityisiä 

investointeja haittaavat pullonkaulat ja 

käytettävä innovatiivisia välineitä 

investointien tukemiseksi, jotta koti- ja 

ulkomaisten sijoittajien tarjoama rahoitus 

olisi helpommin erityisesti paikallisten 

yritysten ja mikroyritysten sekä pk-

yritysten saatavilla, ja kohdennettava 

toimet aloille, jotka voivat auttaa 

saavuttamaan kestävän kehityksen 

tavoitteet, sekä edistettävä 

eurooppalaisten yritysten osallistumista. 

 

Tarkistus  21 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 8 d kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (8 d) EKKR-takuulla ei saisi rahoittaa 
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merkittäviä infrastruktuurihankkeita, 

joiden vaikutus on vähäinen työpaikkojen 

luomisen kannalta ja joiden kustannus-

hyötysuhde tekee investoinnista 

kestämättömän. Takuulla olisi 

rahoitettava ainoastaan hankkeita, joiden 

toteutus ei ole kiistanalainen ympäristön 

näkökulmasta tai taloudellisesta tai 

sosiaalisesta näkökulmasta 

riippumattomaan ja perusteelliseen 

ennakkoarvioinnin ja asianmukaisen 

kustannus-hyötyanalyysin perusteella. 

 

Tarkistus  22 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 8 e kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (8 e)  Kumppanimaissa sijaitsevien 

Euroopan unionin edustustojen olisi 

edistettävä EKKR:n saatavuutta ja 

tiedotettava siitä aktiivisesti sekä 

edistettävä johdonmukaisuutta EKKR-

takuun käytön, alueellisilla 

investointijärjestelyillä toteutettavan 

sekarahoituksen käytön, tehostetun 

kohdennetun teknisen avun antamisen ja 

poliittisten vuoropuhelujen välillä 

kyseisessä maassa. 

 

Tarkistus  23 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 9 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(9) EKKR-takuu olisi myönnettävä 

tukikelpoisille vastapuolille rahoitus- ja 

investointitoimia tai takausvälineitä varten 

31 päivään joulukuuta 2020 asti ulottuvalle 

ensimmäiselle investointikaudelle. 

(9) EKKR-takuu olisi myönnettävä 

tukikelpoisille vastapuolille rahoitus- ja 

investointitoimia tai takausvälineitä varten 

31 päivään joulukuuta 2020 asti ulottuvalle 

ensimmäiselle investointikaudelle, jonka 

kestoa olisi voitava tarvittaessa jatkaa. 
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Tarkistus  24 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (10 a) EKKR-takuuta olisi hallinnoitava 

siten, että tukikelpoisille vastapuolille 

tarjotaan tasapuoliset 

toimintaedellytykset, vältetään 

eturistiriitoja ja toimitaan tehokkaasti 

sekä otetaan asianmukaisesti huomioon 

tavoite houkutella yksityisen sektorin 

varoja investointien rahoittamiseksi ja 

täydentävyyden maksimoimiseksi. 

 

 

Tarkistus  25 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 14 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(14) Jotta voidaan parantaa EKKR-

takuun vaikutusta asianomaisten alueiden 

tarpeiden näkökulmasta, jäsenvaltioilla 

olisi oltava mahdollisuus tarjota rahoitusta 

joko käteisenä rahana tai takauksina. Nämä 

rahoitusosuudet voitaisiin korvamerkitä 

alueille, aloille tai investointi-ikkunoille. 

(14) Jotta voidaan parantaa EKKR-

takuun vaikutusta asianomaisten alueiden 

tarpeiden näkökulmasta, jäsenvaltioilla ja 

EFTA-mailla olisi oltava mahdollisuus 

tarjota rahoitusta joko käteisenä rahana tai 

takauksina. Nämä rahoitusosuudet 

voitaisiin korvamerkitä alueille tai 

nykyisille investointi-ikkunoille. 

 

Tarkistus  26 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 15 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(15) Koska EKR:n varoja aiotaan 

käyttää niiden maiden hyväksi, jotka ovat 

tukikelpoisia yhdennentoista Euroopan 

kehitysrahaston (EKR)25 puitteissa, 

investoinneille olisi kohdennettava 

vähintään 400 000 000 euroa kattava 

(15) Koska EKR:n varoja aiotaan 

käyttää niiden maiden hyväksi, jotka ovat 

tukikelpoisia yhdennentoista Euroopan 

kehitysrahaston (EKR)25 puitteissa, 

investoinneille olisi kohdennettava 

vähintään 400 000 000 euroa kattava 
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EKKR-takuu, joka on voimassa koko 

EKKR-takuun täytäntöönpanojakson ajan. 

EKKR-takuun pitäisi olla käytettävissä 

vasta kun sille on kohdennettu 

400 000 000 euroa yhdennentoista EKR:n 

varoja. 

EKKR-takuu, joka on voimassa koko 

EKKR-takuun täytäntöönpanojakson ajan. 

EKKR-takuun pitäisi olla käytettävissä 

vasta kun 400 000 000 euron osuus 

yhdennentoista EKR:n varoista on 

vahvistettu. Koska aiotaan käyttää EKR:n 

varoja, olisi EKKR-takuun katettava 

investoinnit alueille, joilta alkuperäiset 

varat on ohjattu muualle. Sitoumuksia 

sen varmistamiseksi, että EKR:n rahoitus 

täyttää virallisen kehitysavun 

vaatimukset, sekä OECD:n 

kehitysapukomitean yksityisen sektorin 

välineistä tekemiä tulevia päätöksiä olisi 

kunnioitettava. 

__________________ __________________ 

25 Neuvostossa kokoontuneiden Euroopan 

unionin jäsenvaltioiden hallitusten 

edustajien sisäinen sopimus vuosia 2014–

2020 koskevaan monivuotiseen 

rahoituskehykseen perustuvan Euroopan 

unionin avun rahoituksesta AKT–EU-

kumppanuussopimuksen mukaisesti sekä 

rahoitustuen myöntämisestä Euroopan 

unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

neljännessä osassa tarkoitetuille 

merentakaisille maille ja alueille (EUVL L 

210, 6.8.2013, s. 1). 

25 Neuvostossa kokoontuneiden Euroopan 

unionin jäsenvaltioiden hallitusten 

edustajien sisäinen sopimus vuosia 2014–

2020 koskevaan monivuotiseen 

rahoituskehykseen perustuvan Euroopan 

unionin avun rahoituksesta AKT–EU-

kumppanuussopimuksen mukaisesti sekä 

rahoitustuen myöntämisestä Euroopan 

unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

neljännessä osassa tarkoitetuille 

merentakaisille maille ja alueille (EUVL L 

210, 6.8.2013, s. 1). 

 

Tarkistus  27 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 15 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (15 a) Koska aiotaan käyttää Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksella 

(EU) N:o 232/20141 a perustetun 

Euroopan naapuruusvälineen varoja, 

vähintään 100 000 000 euroa kattava 

EKKR-takuu olisi kohdennettava 

naapuruuskumppanivaltioissa tehtäville 

investoinneille koko EKKR-takuun 

täytäntöönpanojakson ajaksi. 

 ___________________ 
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 1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 232/2014, annettu 

11 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan 

naapuruusvälineen perustamisesta 

(EUVL L 77, 15.3.2014, s. 27).  

 

Tarkistus  28 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 16 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(16) Komission olisi laadittava 

vuosittain kertomus Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle EKKR-takuun 

kattamista rahoitus- ja investointitoimista, 

jotta varmistetaan vastuuvelvollisuus 

Euroopan kansalaisia kohtaan. Kertomus 

olisi julkistettava, jotta asiaankuuluvilla 

sidosryhmillä, myös kansalaisyhteiskunnan 

yhteisöillä, olisi mahdollisuus esittää 

näkemyksiään. Komission olisi myös 

laadittava vuosittain Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle kertomus 

takuurahaston hoitamisesta, jotta 

varmistetaan vastuuvelvollisuus ja 

avoimuus. 

(16) Komission olisi laadittava 

vuosittain kertomus Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle ja tiedotettava 

AKT:n ja EU:n yhteiselle 

parlamentaariselle edustajakokoukselle 

EKKR-takuun kattamista rahoitus- ja 

investointitoimista, jotta varmistetaan täysi 

vastuuvelvollisuus Euroopan kansalaisia 

kohtaan ja Euroopan parlamentin 

harjoittama valvonta. Kertomus olisi 

julkistettava, jotta asiaankuuluvilla 

sidosryhmillä, myös kansalaisyhteiskunnan 

yhteisöillä, olisi mahdollisuus esittää 

näkemyksiään. Komission olisi myös 

laadittava vuosittain Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle kertomus 

takuurahaston hoitamisesta, jotta 

varmistetaan vastuuvelvollisuus ja 

avoimuus. 

 

Tarkistus  29 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 16 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (16 a) EKKR:n ja ulkoisen 

investointiohjelman valvonnan ja 

vastuuvelvollisuuden takaamiseksi 

Euroopan parlamentti voi järjestää 

kuulemisia osana 

investointivuoropuhelua komission, 

korkean edustajan, EIP:n ja muiden 
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tukikelpoisten rahoituslaitosten sekä 

yksityisen sektorin ja kansalaisjärjestöjen 

kanssa. 

 

Tarkistus  30 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 17 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(17) Komission olisi arvioitava EKKR:n 

toimintaa ja EKKR-takuurahaston käyttöä, 

jotta voidaan oppia kokemuksista ja 

kehittää rahastoa edelleen. Tämän 

asetuksen soveltamista olisi arvioitava 

erikseen, jotta voidaan sekä arvioida sen 

täytäntöönpanon yhdenmukaisuutta 

oikeusperustan kanssa että todeta asetuksen 

sovellettavuus ja toimivuus sen 

tavoitteiden saavuttamisessa. 

(17) Komission ja ulkoisten arvioijien 

olisi arvioitava EKKR:n toimintaa ja 

EKKR-takuurahaston käyttöä, jotta 

voidaan oppia kokemuksista ja kehittää 

rahastoa edelleen, ja siitä olisi järjestettävä 

vuotuinen kuulemisprosessi, johon 

osallistuu asiaankuuluvia sidosryhmiä, 

muun muassa kansalaisjärjestöjä. Tämän 

asetuksen soveltamista olisi arvioitava 

erikseen, jotta voidaan sekä arvioida sen 

täytäntöönpanon yhdenmukaisuutta 

oikeusperustan kanssa että todeta asetuksen 

sovellettavuus ja toimivuus sen 

tavoitteiden saavuttamisessa. 

 

Tarkistus  31 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 18 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(18) Jotta voidaan suojata unionin 

taloudelliset edut ja selvittää, onko tämän 

asetuksen soveltamisalaan kuuluvien 

rahoitus- tai investointitoimien yhteydessä 

esiintynyt petoksia, lahjontaa, rahanpesua 

tai muuta laitonta toimintaa, joka vaikuttaa 

unionin taloudellisiin etuihin, Euroopan 

petostentorjuntavirastolla (OLAF) on 

oikeus suorittaa tutkimuksia Euroopan 

parlamentin asetuksen (EU, Euratom) N:o 

883/201326, neuvoston asetuksen (Euratom, 

EY) N:o 2185/9627 ja neuvoston asetuksen 

(EY, Euratom) N:o 2988/9528 mukaisesti. 

(18) Jotta talousrikollisuutta voidaan 

torjua, erityisesti selvittämällä tämän 

asetuksen soveltamisalaan kuuluvien 

rahoitus- tai investointitoimien yhteydessä 

esiintyviä petoksia, lahjontaa ja 

rahanpesua, ja jotta voidaan torjua myös 

muuta laitonta toimintaa, joka vaikuttaa 

unionin taloudellisiin etuihin, Euroopan 

petostentorjuntavirastolla (OLAF) on 

oikeus suorittaa tutkimuksia Euroopan 

parlamentin asetuksen (EU, Euratom) N:o 

883/201326, neuvoston asetuksen (Euratom, 

EY) N:o 2185/9627 ja neuvoston asetuksen 
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(EY, Euratom) N:o 2988/9528 mukaisesti. 

__________________ __________________ 

26 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, 

annettu 11 päivänä syyskuuta 2013, 

Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) 

tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin 

ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 

1073/1999 ja neuvoston asetuksen 

(Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta 

(EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1). 

26 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, 

annettu 11 päivänä syyskuuta 2013, 

Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) 

tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin 

ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 

1073/1999 ja neuvoston asetuksen 

(Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta 

(EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1). 

27 Neuvoston asetus (Euratom, EY) N:o 

2185/96, annettu 11 päivänä marraskuuta 

1996, komission paikan päällä 

suorittamista tarkastuksista ja 

todentamisista Euroopan yhteisöjen 

taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten 

ja muiden väärinkäytösten estämiseksi 

(EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2). 

27 Neuvoston asetus (Euratom, EY) N:o 

2185/96, annettu 11 päivänä marraskuuta 

1996, komission paikan päällä 

suorittamista tarkastuksista ja 

todentamisista Euroopan yhteisöjen 

taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten 

ja muiden väärinkäytösten estämiseksi 

(EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2). 

28 Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 

2988/95, annettu 18 päivänä joulukuuta 

1995, Euroopan yhteisöjen taloudellisten 

etujen suojaamisesta (EYVL L 312, 

23.12.1995, s. 1). 

28 Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 

2988/95, annettu 18 päivänä joulukuuta 

1995, Euroopan yhteisöjen taloudellisten 

etujen suojaamisesta (EYVL L 312, 

23.12.1995, s. 1). 

 

Tarkistus  32 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 19 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(19) Jotta voidaan edistää kansainvälistä 

veropetosten, veronkierron ja rahanpesun 

torjuntaa, tukikelpoisten vastapuolten ei 

pitäisi tukea laittomia toimia eikä osallistua 

sellaiseen rahoitus- tai investointitoimeen, 

joka toteutetaan yhteistyöhaluttomalla 

oikeudenkäyttöalueella sijaitsevan välineen 

kautta. 

(19) Jotta voidaan edistää kansainvälistä 

veropetosten, veronkierron, petosten, 

korruption ja rahanpesun torjuntaa, kaikki 

EKKR:n kautta tarjottava rahoitus olisi 

toimitettava täysin avoimesti. 

Tukikelpoisten vastapuolten ei myöskään 

pitäisi tukea laittomia toimia eikä osallistua 

sellaiseen rahoitus- tai investointitoimeen, 

joka toteutetaan yhteistyöhaluttomalla 

oikeudenkäyttöalueella tai veroparatiisissa 

sijaitsevan välineen kautta. Osapuolten 

olisi myös pidättäydyttävä kaikenlaisten 

verojen välttelyä tai aggressiivista 

verosuunnittelua koskevien järjestelyjen 
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käytöstä. 

 

 

Tarkistus  33 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 20 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(20) Uusiutuvaa energiaa ja 

ilmastonmuutosta koskevien EU:n 

poliittisten sitoumusten täyttämiseksi 

EKKR:lle kohdennetusta rahoituksesta 

vähintään 20 prosenttia olisi osoitettava 

kyseisten alojen kannalta 

merkityksellisille rahoitus- ja 

investointitoimille, 

Poistetaan. 

 

Tarkistus  34 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 20 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (20 b) Maastamuuttajien 

rahalähetysvirrat kehitysmaihin ovat 

huomattavasti merkittävämpiä kuin 

virallisen kehitysavun virrat. Hankkeiden 

tai välineiden, joilla helpotetaan 

rahalähetysten siirtämistä ja alennetaan 

niiden kustannuksia, olisi siksi oltava 

oikeutettuja EKKR:stä osoitettuun 

rahoitukseen. 

 

Tarkistus  35 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 20 c kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (20 c) Jotta voitaisiin ottaa huomioon 

poliittinen kehitys ja unionin toiminnan 

tarve maailmassa, komissiolle olisi 
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siirrettävä Euroopan unionin toiminnasta 

tehdyn sopimuksen 290 artiklan 

mukainen valta hyväksyä säädöksiä, joilla 

muutetaan tämän asetuksen liitettä, jossa 

luetellaan EKKR-takuusta tukea saavat 

alueet. Valta hyväksyä säädöksiä SEUT-

sopimuksen 290 artiklan mukaisesti olisi 

siirrettävä komissiolle siten, että otetaan 

huomioon investointi-ikkunoiden 

luettelon määritelmä. On erityisen 

tärkeää, että komissio asiaa 

valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 

kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja 

että nämä kuulemiset toteutetaan 

paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 

huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 

sopimuksessa1 a vahvistettujen 

periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin 

erityisesti varmistaa tasavertainen 

osallistuminen delegoitujen säädösten 

valmisteluun, Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat 

samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden 

asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin 

ja neuvoston asiantuntijoilla on 

järjestelmällisesti oikeus osallistua 

komission asiantuntijaryhmien 

kokouksiin, joissa valmistellaan 

delegoituja säädöksiä. 

 __________________ 

 1 a EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1 

 

Tarkistus  36 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5) ’täydentävyydellä’ periaatetta, jolla 

varmistetaan, että EKKR-takuulla 

myönnettävällä tuella ei saa korvata 

jäsenvaltion myöntämää tukea, yksityistä 

rahoitusta tai unionin muita rahoitustoimia, 

ja että sillä pyritään puuttumaan 

markkinoiden toimintapuutteisiin ja 

välttämään muiden julkisten tai 

5) ’täydentävyydellä’ periaatetta, jolla 

varmistetaan, että EKKR edistää kestävää 

kehitystä toimilla, joilla puututaan 

markkinoiden toimintapuutteisiin tai 

epätyydyttäviin investointitilanteisiin ja 

joita ei olisi voitu toteuttaa tai joilla ei 

olisi voitu saavuttaa myönteisiä tuloksia 

samassa määrin ilman EKKR:n tukea. 
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yksityisten investointien syrjäyttäminen. Periaate edellyttää myös, että EKKR:n 

toimilla hankitaan uutta yksityisen 

sektorin rahoitusta, ettei niillä saa korvata 

jäsenvaltion myöntämää tukea, yksityistä 

rahoitusta tai muita unionin tai 

kansainvälisiä rahoitustoimia, ja että niillä 

ei syrjäytetä muita julkisia tai yksityisiä 

investointeja. Periaate edellyttää myös, 

että EKKR:n tukemille hankkeille on 

luonteenomaista korkeampi riskiprofiili 

kuin investointisalkulla, jota tukikelpoiset 

vastapuolet tukivat normaalilla 

investointipolitiikallaan ennen tämän 

asetuksen voimaantuloa. 

 

Tarkistus  37 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. EKKR on integroitu 

rahoituspaketti, joka tarjoaa 

rahoituskapasiteettia lainojen, takuiden ja 

muiden rahoitusvälineiden muodossa 

tukikelpoisille vastapuolille ja tukee näin 

investointeja ja parantaa rahoituksen 

saatavuutta Afrikassa sijaitsevissa ja 

naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvissa 

kumppanimaissa. 

1. EKKR on integroitu 

rahoituspaketti, jonka tarkoituksena on 

edistää kestävää ja osallistavaa 

taloudellista ja sosiaalista kehitystä sekä 

edistää kumppanimaiden sosioekonomista 

selviytymiskykyä tukemalla investointeja 

ja parantamalla rahoituksen saatavuutta 

siten, että tarjotaan rahoituskapasiteettia 

lainojen, takuiden ja muiden 

rahoitusvälineiden muodossa 

tukikelpoisille vastapuolille Afrikassa 

sijaitsevissa ja naapuruuspolitiikan piiriin 

kuuluvissa kumppanimaissa ja samalla 

maksimoidaan täydentävyyttä, tuotetaan 

innovatiivisia tuotteita ja houkutellaan 

sijoituksia yksityissektorilta. 

 

Tarkistus  38 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. EKKR edistää vuoden 2030 2. EKKR edistää vuoden 2030 
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kestävän kehityksen agendan tavoitteiden 

saavuttamista keskittyen erityisesti 

kestävään kasvuun, työpaikkojen 

luomiseen ja sosioekonomisiin aloihin sekä 

siten mikroyritysten ja pk-yritysten 

tukemiseen; näin puututaan 

maahanmuuton perimmäisiin syihin ja 

edistetään lähtömaihin palanneiden 

maahanmuuttajien kestävää 

uudelleenkotouttamista, maksimoidaan 

täydentävyys, tuotetaan innovatiivisia 

tuotteita ja houkutellaan sijoituksia 

yksityissektorilta. 

kestävän kehityksen agendan tavoitteiden 

saavuttamista, ja sitä ohjaavat Euroopan 

unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 

21 artiklassa vahvistetut unionin ulkoisen 

toiminnan tavoitteet ja SEUT-sopimuksen 

208 artiklassa vahvistetut unionin 

kehitysyhteistyöpolitiikan tavoitteet sekä 

kansainvälisesti hyväksytyt 

kehitysyhteistyön tuloksellisuuden 

periaatteet, ja se edistää näin unionin 

kehitys- ja naapuruuspolitiikkaa 

keskittyen erityisesti köyhyyden 

poistamiseen, pitkän aikavälin kestävään 

ja osallistavaan kasvuun, kunnollisten 

työpaikkojen luomiseen ja 

sosioekonomisiin aloihin sekä siten 

mikroyritysten ja pk-yritysten tukemiseen. 

Näin toimiessaan EKKR auttaa muun 

muassa puuttumaan joihinkin 
maahanmuuton sosioekonomisiin 

perimmäisiin syihin ja edistämään 

lähtömaihin palaavien maahanmuuttajien 

kestävää uudelleenkotouttamista sekä 

vahvistamaan kauttakulkumaiden ja 

vastaanottavien yhteisöiden 

selviytymiskykyä. 

 EKKR edistää myös Pariisin 

ilmastosopimuksen täytäntöönpanoa 

kohdentamalla investointeja aloille, jotka 

edistävät ilmastonmuutoksen hillitsemistä 

ja siihen sopeutumista. 

 

Tarkistus  39 

Ehdotus asetukseksi 

3 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a artikla 

 EKKR:n on niillä alueilla ja niissä 

maissa, joissa se toimii, noudatettava 

johdonmukaisesti tavoitteita, jotka on 

vahvistettu asiaankuuluvat ulkoiset 

rahoitusvälineet perustavissa unionin 

säädöksissä, sekä mahdollisiin 

kansallisiin ja alueellisiin ohjelmiin 
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sisältyviä painopisteitä. 

 

Tarkistus  40 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. EKKR koostuu alueellisista 

investointijärjestelyistä, joissa yhdistetään 

nykyisistä rahoitusta yhdistävistä 

välineistä saatava rahoitus EKKR-

takuuseen. 

1. EKKR koostuu alueellisista 

investointijärjestelyistä, jotka on 

perustettu olemassa olevien unionin 

ulkoisen toiminnan rahoitusta yhdistävien 

välineiden pohjalta ja joissa niiden 

rahoituksen yhdistämistoimet liitetään 
EKKR-takuuseen. 

 

Tarkistus  41 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Kestävän kehityksen rahastoa 

hoitaa komissio. 

2. Kestävän kehityksen rahastoa 

hoitaa komissio. Komissio tekee tiivistä 

yhteistyötä EIP:n kanssa muiden 

tukikelpoisten vastapuolten tukemana 

EKKR-takuun operatiivisen hallinnoinnin 

osalta. Sitä varten perustetaan tekninen 

työryhmä. 

 

Tarkistus  42 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Strateginen johtoryhmä avustaa komissiota 

EKKR:n hoitamisessa. 

Strateginen johtoryhmä neuvoo komissiota 

EKKR:n hoitamisessa. 
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Tarkistus  43 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Se antaa komissiolle strategista ohjausta ja 

tukea asetettaessa yleisiä 

investointitavoitteita EKKR-takuun 

käytölle. Strateginen johtoryhmä tukee 

myös alueellisten investointijärjestelyjen ja 

EIP:n hallinnoimien ulkoista 

lainanantovaltuutta koskevien toimien 

välistä yleistä koordinointia ja 

yhtenäisyyttä, mukaan lukien EIP:n 

selviytymiskyvyn kehittämisaloite. 

Strateginen johtoryhmä antaa komissiolle 

strategista ohjausta ja tukea asetettaessa 

yleisiä investointitavoitteita EKKR-takuun 

käytölle sekä valvottaessa, että investointi-

ikkunoiden maantieteellinen ja 

aihekohtainen kattavuus on 

asianmukainen ja monipuolinen, 

kiinnittäen erityistä huomiota vähiten 

kehittyneisiin maihin ja hauraisiin 

valtioihin. Strateginen johtoryhmä 

varmistaa, että EKKR:n toimilla tuetaan 

unionin ulkoisen toiminnan ja 

kehityspolitiikan strategisia prioriteetteja 

sekä erityisesti SEU-sopimuksen 

21 artiklassa ja SEUT-sopimuksen 

208 artiklassa vahvistettuja ohjaavia 

periaatteita ja tavoitteita. 

 Strateginen johtoryhmä tukee myös 

alueellisten investointijärjestelyjen ja EIP:n 

hallinnoimien ulkoista lainanantovaltuutta 

koskevien toimien välistä, Euroopan 

ulkoisen investointiohjelman kolmen 

pilarin välistä sekä Euroopan ulkoisen 

investointiohjelman ja unionin muiden, 

muuttoliikettä ja Agenda 2030:n 

täytäntöönpanoa koskevien toimien 

välistä sekä unionin ulkoisten 

rahoitusvälineiden ja erityisrahastojen 

välistä yleistä koordinointia, 

täydentävyyttä ja yhtenäisyyttä, mukaan 

lukien EIP:n selviytymiskyvyn 

kehittämisaloite ja AKT-maiden 

investointikehys. 

 

Tarkistus  44 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 2 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

2. Strateginen johtoryhmä koostuu 

komission ja unionin ulkoasioiden ja 

turvallisuuspolitiikan korkean edustajan, 

jäljempänä ’korkea edustaja’, 
jäsenvaltioiden ja EIP:n edustajista. 

Komissio voi kutsua muita rahoittajia 

strategisen johtoryhmän jäseniksi ottaen 

tarvittaessa huomioon johtoryhmän 

näkemyksen. Kumppanimaille, 

asiaomaisille alueellisille organisaatioille, 

tukikelpoisille vastapuolille ja Euroopan 

parlamentille voidaan tarvittaessa myöntää 

tarkkailijan asema. Strategisen 

johtoryhmän puheenjohtajina toimivat 

komissio ja korkea edustaja. 

2. Strateginen johtoryhmä koostuu 

komission ja korkean edustajan, 

osallistuvien jäsenvaltioiden ja EIP:n 

edustajista. Komissio voi kutsua muita 

rahoittajia strategisen johtoryhmän 

jäseniksi ottaen tarvittaessa huomioon 

johtoryhmän näkemyksen. Euroopan 

parlamentilla on tarkkailijan asema. 

Euroopan parlamentin nimeämillä 

tarkkailijoilla on täysi oikeus osallistua 

keskusteluihin mutta ei äänioikeutta. 
Kumppanimaille, asianomaisille 

alueellisille organisaatioille, tukikelpoisille 

vastapuolille ja muille sidosryhmille 

voidaan tarvittaessa myöntää tarkkailijan 

asema. Strategisen johtoryhmän 

puheenjohtajina toimivat komissio ja 

korkea edustaja. 

 

Tarkistus  45 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Strateginen johtoryhmä hyväksyy 

ensimmäisessä kokouksessaan 

työjärjestyksensä, johon sisältyy tiedot 

vuosittain järjestettävien kokousten 

määrästä, johtokunnan jäsenten 

äänestysoikeuksista ja komission 

antamista edistymiskertomuksista. 

Strategisen johtoryhmän kokousten 

pöytäkirjat ja esityslistat on julkistettava. 

 

Tarkistus  46 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 2 b kohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 2 b. Strateginen johtoryhmä kuulee 

säännöllisesti asiaankuuluvia 

sidosryhmiä EKKR:n kohdennuksesta ja 

täytäntöönpanosta.  

 

Tarkistus  47 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 2 c kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 c. EKKR:n täytäntöönpanovaiheessa 

strateginen johtoryhmä hyväksyy ja 

julkaisee heti kun on mahdollista 

suuntaviivat, joissa vahvistetaan, miten 

EKKR-toimien yhdenmukaisuus 

8 artiklassa vahvistettujen tavoitteiden ja 

kelpoisuusvaatimusten kanssa on 

varmistettava. 

 

Tarkistus  48 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 2 d kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 d. Antaessaan strategista ohjausta 

strateginen johtoryhmä ottaa huomioon 

asiaankuuluvat Euroopan parlamentin 

päätöslauselmat sekä neuvoston päätökset 

ja päätelmät. 

 

 

Tarkistus  49 

Ehdotus asetukseksi 

5 a artikla (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 5 a artikla 

 Alueelliset operatiiviset johtoryhmät 

 1. Kullakin alueellisella 

investointijärjestelyllä on oltava 

operatiivinen johtoryhmä. 

 2. Operatiiviset johtoryhmät tukevat 

komissiota määritettäessä alueellisia ja 

alakohtaisia investointitavoitteita sekä 

alueellisia ja ala- ja aihekohtaisia 

investointi-ikkunoita, ja ne laativat 

lausuntoja rahoitusta yhdistävistä toimista 

ja EKKR-takuun käytöstä. Ne antavat 

erityisesti ohjeita tulevia 

rahoitusehdotuksia varten, seuraavat ja 

tarkistavat hankejatkumoa, tarkastelevat 

hankkeiden tuloksia ja seuraavat 

hyväksyttyjä hankkeita. 

 3. Operatiivisten johtoryhmien 

puheenjohtajana toimii komissio, ja ne 

koostuvat komission, korkean edustajan 

ja jäsenvaltioiden edustajista, jotka ovat 

äänioikeutettuja jäseniä, sekä tarpeen 

vaatiessa tukikelpoisten vastapuolten 

edustajista, jotka ovat tarkkailijoita. 

Euroopan parlamentille myönnetään 

tarkkailijan asema. 

 4. Komissio ja korkea edustaja 

varmistavat, että unionin edustustot ja 

tukikelpoiset vastapuolet osallistuvat 

tiiviisti operatiivisten johtoryhmien työn 

valmisteluun. 

 

Tarkistus  50 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Unioni antaa tukikelpoiselle 

vastapuolelle peruuttamattoman ja 

ehdottoman first demand -takuun tämän 

asetuksen soveltamisalaan kuuluvia 

1. Tarkasteltuaan huolellisesti 

hankkeen toteutettavuutta unioni antaa 

tukikelpoiselle vastapuolelle 

peruuttamattoman ja ehdottoman first 
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rahoitus- ja investointitoimia varten, jotka 

käynnistetään Afrikassa sijaitsevissa ja 

naapuruuspolitiikan kumppanimaissa. 

demand -takuun tämän asetuksen 

soveltamisalaan kuuluvia rahoitus- ja 

investointitoimia varten. 

 

Tarkistus  51 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. EKKR-takuulla tuetaan rahoitus- 

ja investointitoimia liitteessä luetelluilla 

alueilla sijaitsevissa kumppanimaissa. 

Siirretään komissiolle valta antaa 

20 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla muutetaan liitteessä 

olevaa, EKKR-takuusta tukea saavien 

alueiden luetteloa. 

 

 

Tarkistus  52 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Tukikelpoiset vastapuolet voivat 

tehdä sopimuksia rahoituksen välittäjien tai 

lopullisten tuensaajien kanssa enintään 

neljän vuoden ajan sen jälkeen, kun 

asianomainen takuusopimus on tehty. 

3. Tukikelpoiset vastapuolet voivat 

tehdä sopimuksia rahoitukseen 

osallistuvien yksityisen sektorin 

kumppanien, rahoituksen välittäjien tai 

lopullisten tuensaajien kanssa enintään 

neljän vuoden ajan sen jälkeen, kun 

asianomainen takuusopimus on tehty. 

 

Tarkistus  53 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. EKKR-takuusta tukea saavien 

rahoitus- ja investointitoimien on oltava 

johdonmukaisia ja yhteneviä unionin 

1. EKKR-takuusta tukea saavien 

rahoitus- ja investointitoimien on oltava 

yhdenmukaisia 3 artiklassa säädetyn 
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politiikkojen, erityisesti kehitysapu- ja 

naapuruuspolitiikan, ja kumppanimaiden 

strategioiden ja politiikkojen kanssa sekä 

pyrittävä tukemaan seuraavia yleisiä 
tavoitteita: 

EKKR:n tarkoituksen kanssa. Näiden 

toimien on oltava johdonmukaisia ja 

yhteneviä unionin politiikkojen, erityisesti 

kehitysapu- ja naapuruuspolitiikan, ja 

kumppanimaiden strategioiden ja 

politiikkojen kanssa. Näissä toimissa on 

otettava huomioon muu unionin ja 

kansainvälinen tuki, jotta voidaan 

varmistaa täydentävyys muiden aloitteiden 

kanssa, ja niillä on tuettava seuraavia 
tavoitteita: 

 

 

Tarkistus  54 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(a) edistetään taloudellista ja sosiaalista 

kehitystä keskittyen erityisesti kestävään 

kehitykseen ja työpaikkojen luomiseen 

(erityisesti nuorille ja naisille); näin 

puututaan muuttoliikkeen perimmäisiin 

syihin ja tuetaan lähtömaihin palanneiden 

maahanmuuttajien kestävää 

uudelleenkotouttamista; 

(a) edistetään taloudellista ja sosiaalista 

kehitystä sekä Agenda 2030:n 

täytäntöönpanoa keskittyen erityisesti 

köyhyyden poistamiseen, kestävään 

kehitykseen ja kunnollisten työpaikkojen, 

taloudellisten mahdollisuuksien, 

ammattitaidon ja yrittäjyyden tukemiseen 

ja erityisesti sukupuolten tasa-arvon 

edistämiseen sekä naisten ja nuorten 

vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen; 

näin puututaan muuttoliikkeen tiettyihin 

perimmäisiin syihin, vahvistetaan 

selviytymiskykyä ja tuetaan lähtömaihin 

palaavien maahanmuuttajien kestävää 

uudelleenkotouttamista ottaen 

asianmukaisesti huomioon 

oikeusvaltioperiaatteen, hyvän hallinnon 

ja ihmisoikeuksien vahvistaminen; 

 

 

Tarkistus  55 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 1 kohta – b alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

(b) kohdistetaan toimet 

sosioekonomisille aloille, erityisesti 

infrastruktuuriin (mukaan lukien kestävä 

energia- ja vesihuolto, liikenne ja tieto- ja 

viestintätekniikka), ympäristönsuojelu, 

luonnonvarojen kestävä käyttö ja sininen 

kasvu, sosiaalinen infrastruktuuri ja 

inhimillinen pääoma, jotta voidaan 

parantaa sosioekonomista ympäristöä; 

(b) vahvistetaan sosioekonomisia 

aloja, erityisesti infrastruktuuria (mukaan 

lukien uusiutuva ja kestävä energia, vesi- 

ja jätehuolto, liikenne ja tieto- ja 

viestintätekniikka), ympäristönsuojelua, 

luonnonvarojen kestävää käyttöä, kestävää 

maataloutta ja sinistä kasvua, sosiaalista 

infrastruktuuria ja inhimillistä pääomaa, 

jotta voidaan parantaa sosioekonomista 

ympäristöä; 

 

 

Tarkistus  56 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 1 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(c) tarjotaan rahoitusta mikroyrityksille 

ja pk-yrityksille keskittyen erityisesti 

yksityissektorin kehittämiseen; 

(c) tarjotaan rahoitusta ja tukea 

yksityisen sektorin ja osuuskunta-alan 

kehittämiseen keskittyen erityisesti 

paikallisiin yrityksiin sekä mikroyrityksiin 

ja pk-yrityksiin, varsinkin niihin, jotka 

sijaitsevat vähiten kehittyneissä maissa ja 

hauraissa valtioissa, samalla kun 

puututaan markkinoiden 

toimintapuutteisiin ja rajoitetaan 

markkinoiden vääristymistä ja edistetään 

eurooppalaisten yritysten osallistumista; 

 

 

Tarkistus  57 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 1 kohta – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(d) tarjotaan rahoitusvälineitä, joilla 

pyritään poistamaan yksityisiä 

investointeja haittaavat pullonkaulat, 

mukaan lukien salkun suuririskisimmän 

osan kattavat takuut yksityissektorin 

(d) poistetaan yksityisiä investointeja 

haittaavat pullonkaulat tarjoamalla 

rahoitusvälineitä, mukaan lukien salkun 

suuririskisimmän osan kattavat takuut 

yksityissektorin hankkeille myönnettäville 
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hankkeille myönnettäville 

portfoliovakuuksille, kuten lainatakaukset 

pk-yrityksille sekä takaukset 

infrastruktuurihankkeiden erityisriskien ja 

muiden riskipääomasijoitusten 

kattamiseksi; 

portfoliovakuuksille, kuten lainatakaukset 

pk-yrityksille sekä takaukset 

infrastruktuurihankkeiden erityisriskien ja 

muiden riskipääomasijoitusten 

kattamiseksi; tarjottavat rahoitusvälineet 

voivat olla myös asianomaisen 

kumppanimaan paikallisen valuutan 

määräisiä;  

 

 

Tarkistus  58 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 1 kohta – e alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(e) maksimoidaan yksityisen sektorin 

vipuvaikutus poistamalla investointien 

pullonkauloja. 

(e) maksimoidaan yksityisen sektorin 

vipuvaikutus keskittyen erityisesti 

mikroyrityksiin sekä pk-yrityksiin 

poistamalla investointien pullonkauloja. 

 

Tarkistus  59 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (e a) myötävaikutetaan ilmastotoimiin, 

ympäristönsuojeluun ja 

ympäristöasioiden hallintaan ja tuotetaan 

näin ilmastohyötyjä kohdentamalla 

vähintään 35 prosenttia rahoituksesta 

investointeihin, joihin sisältyy 

ilmastotoimia, uusiutuvaa energiaa ja 

resurssitehokkuutta tukevia tekijöitä. 

 

Tarkistus  60 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 2 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. EKKR-takuulla tuetaan erityisesti 2. EKKR-takuulla tuetaan niitä 
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niitä rahoitus- ja investointitoimia, jotka rahoitus- ja investointitoimia, joilla 

puututaan markkinoiden 

toimintapuutteisiin tai epätyydyttäviin 

investointitilanteisiin ja jotka 

 

Tarkistus  61 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 2 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(a) tarjoavat täydentävyyttä; (a) tarjoavat 2 artiklassa tarkoitettua 

täydentävyyttä; 

 

Tarkistus  62 

Ehdotus asetukseksi 

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

 

Komission teksti Tarkistus 

 (a a) takaavat täydentävyyden muiden 

aloitteiden kanssa varmistamalla, että 

EKKR:n toiminta ovat selvästi erillistä 

erityisesti EIP:n hallinnoimista, ulkoista 

lainanantovaltuutta koskevista toimista; 

 

Tarkistus  63 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 2 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(c) ovat taloudellisesti ja 

rahoituksellisesti elinkelpoisia, kun 

otetaan myös huomioon julkisilta ja 

yksityisiltä kumppaneilta hankkeeseen 

mahdollisesti saatava tuki ja osarahoitus; 

(c) ovat taloudellisesti ja 

rahoituksellisesti elinkelpoisia ottaen 

asianmukaisesti huomioon julkisilta ja 

yksityisiltä kumppaneilta hankkeeseen 

mahdollisesti saatava tuki ja osarahoitus 

siten, että samalla otetaan huomioon 

toimintaympäristö ja valmiudet maissa, 

joiden tilanne määritellään epävakaaksi 

tai joissa on käynnissä konflikti, sekä 

vähiten kehittyneissä maissa ja erittäin 

velkaantuneissa köyhissä maissa, joissa 
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voidaan tarjota edullisempia ehtoja; 

 

Tarkistus  64 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 2 kohta – e alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(e) saavat liikkeelle mahdollisimman 

paljon pääomaa yksityiseltä sektorilta. 

(e) saavat mahdollisuuksien mukaan 

liikkeelle mahdollisimman paljon pääomaa 

yksityiseltä sektorilta; 

 

Tarkistus  65 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (e a) noudattavat tuloksellista 

kehitysyhteistyötä koskevassa Busanin 

kumppanuudessa laadittuja ja Nairobissa 

joulukuussa 2016 vahvistettuja 

kehitysyhteistyön tuloksellisuutta koskevia 

periaatteita, joista mainittakoon 

omistajuus, mukauttaminen, tuloksiin 

keskittyminen, avoimuus ja keskinäinen 

vastuuvelvollisuus sekä sitomattoman 

avun tavoite; ja 

 

 

Tarkistus  66 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 2 kohta – e b alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (e b) täyttävät virallista kehitysapua 

koskevat OECD:n kehitysapukomitean 

vahvistamat kriteerit ja niissä otetaan 

huomioon yksityisen sektorin kehityksen 

erityispiirteet; 
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Tarkistus  67 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 2 kohta – e c alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (e c) pannaan täytäntöön noudattaen 

kaikilta osin kansainvälisesti sovittuja 

suuntaviivoja, periaatteita ja 

yleissopimuksia, joista mainittakoon 

vastuullisia investointeja koskevat YK:n 

periaatteet, yritystoimintaa ja 

ihmisoikeuksia koskevat YK:n 

suuntaviivat, OECD:n toimintaohjeet 

monikansallisille yrityksille, vastuullista 

investointia maatalouteen ja 

elintarvikejärjestelmiin koskevat YK:n 

elintarvike- ja maatalousjärjestön 

periaatteet sekä Kansainvälisen 

työjärjestön yleissopimukset ja 

ihmisoikeuksia koskeva kansainvälinen 

oikeus;  

 

Tarkistus  68 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. EKKR-takuuta ei saa käyttää 

korvaamaan hallituksen vastuuta tarjota 

keskeisiä palveluita. 

 

Tarkistus  69 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Komissio voi tapauskohtaisesti 

sallia unionin eri välineistä saatavan 

rahoituksen yhdistämisen. 

3. Komissio voi tapauskohtaisesti 

sallia unionin eri välineistä saatavan 

rahoituksen yhdistämisen sikäli kuin se on 

tarpeen EKKR:n tukeman 

investointihankkeen onnistumiseksi ja se 
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ei johda rahoituksen vähentämiseen 

muilta kehitystavoitteilta. 

 

Tarkistus  70 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Komissio voi määritellä tietyille 

alueille tai kumppanimaille (tai 

molemmille), tietyille sektoreille, tietyille 

hankkeille tai tietyille lopullisten 

tuensaajien luokille (tai molemmille) 

investointi-ikkunat, joita rahoitetaan 

9 artiklassa tarkoitetuilla välineillä ja jotka 

EKKR-takuu kattaa määrättyyn määrään 

saakka. Kaikki investointi-ikkunoihin 

liittyvät rahoitustukea koskevat pyynnöt 

on esitettävä komissiolle. 

4. Siirretään komissiolle valta 

hyväksyä, strategista johtoryhmää 

kuultuaan, 20 a artiklan mukaisia 

delegoituja säädöksiä tämän asetuksen 

täydentämiseksi laatimalla luettelon 

investointi-ikkunoista. Investointi-ikkunat 

määritellään tietyille alueille tai 

kumppanimaille (tai molemmille), tietyille 

sektoreille, tietyille hankkeille tai tietyille 

lopullisten tuensaajien luokille (tai 

molemmille), niitä rahoitetaan 9 artiklassa 

tarkoitetuilla välineillä ja EKKR-takuu 

kattaa ne määrättyyn määrään saakka. 

 Investointi-ikkunoiden valinta 

perustellaan asianmukaisesti 

markkinoiden toimintapuutteiden tai 

epätyydyttävän investointitilanteen 

analyysillä. Komissio tekee tämän 

analyysin yhteistyössä mahdollisesti 

tukikelpoisten vastapuolten ja 

sidosryhmien kanssa.  

 Merkittävä osuus EKKR-takuusta 

kohdennetaan hauraille ja konfliktista 

kärsiville maille, sisämaavaltioille ja 

kaikkien vähiten kehittyneille maille 

asiaankuuluvien alueellisten 

investointijärjestelyiden puitteissa.  

 

 

Tarkistus  71 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 4 a kohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 4 a. Komissio laatii ja julkaisee tässä 

artiklassa vahvistettujen 

kelpoisuusvaatimusten mukaisen 

indikaattoreiden tulostaulun, jota 

käytetään EKKR-takuulla tuettujen 

mahdollisten ja meneillään olevien 

toimien riippumattoman ja avoimen 

arvioinnin varmistamiseksi. Komissio 

julkaisee arviointiensa tulokset. 

 

 

Tarkistus  72 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(a) lainat; (a) lainat, mukaan lukien paikallisen 

valuutan määräiset lainat; 

 

Tarkistus  73 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 1 kohta – e alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(e) asetuksen (EU, Euratom) N:o 

966/2012 58 artiklan 1 kohdan c alakohdan 

vii alakohdasta poiketen jäsenvaltion 

yksityisoikeuden mukaiset elimet, jotka 

antavat riittävät rahoitustakuut; 

(e) asetuksen (EU, Euratom) N:o 

966/2012 58 artiklan 1 kohdan c alakohdan 

vii alakohdasta poiketen jäsenvaltion 

yksityisoikeuden mukaiset elimet, jotka 

antavat riittävät rahoitustakuut ja jotka 

julkistavat, mitkä rahoituksen 

ulkopuoliset tekijät (ympäristö, 

yhteiskunta ja hyvä hallintotapa (ESG)), 

kuten ilmastonmuutos, resurssien 

niukkuus, väärin osoitetut johdon 

korvaukset tai korruptio, ne katsovat 

osaksi velvoitteitaan; 
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Tarkistus  74 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Komissio varmistaa tasapuoliset 

toimintaedellytykset tukikelpoisille 

vastapuolille ja edistää niiden välistä 

yhteistyötä. Se varmistaa, ettei missään 

EKKR:n täytäntöönpanovaiheessa esiinny 

eturistiriitoja. Täydentävyyden 

varmistamiseksi tukikelpoiset vastapuolet 

antavat kaikki asiaankuuluvat tiedot 

EKKR:n ulkopuolisista toimistaan. 

 

Tarkistus  75 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Tukikelpoiset vastapuolet voidaan 

kutsua Euroopan parlamenttiin 

keskustelemaan tämän asetuksen 

mukaisista rahoitus- ja 

investointitoimista. 

 

Tarkistus  76 

Ehdotus asetukseksi 

11 artikla – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

EKKR-takuusopimusten kattavuus ja 

ehdot 

EKKR-takuun kattavuus ja ehdot 

 

Tarkistus  77 

Ehdotus asetukseksi 

11 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltiot voivat osallistua EKKR-

takuurahaston rahoittamiseen joko 

käteisellä rahalla tai takauksilla. Muut 

rahoittajat voivat komission 

suostumuksella osallistua rahoittamiseen 

käteisellä rahalla. 

Jäsenvaltiot ja EFTA-maat voivat 

osallistua EKKR-takuurahaston 

rahoittamiseen joko käteisellä rahalla tai 

takauksilla. Muut rahoittajat voivat 

komission suostumuksella osallistua 

rahoittamiseen käteisellä rahalla. 

 

Tarkistus  78 

Ehdotus asetukseksi 

11 artikla – 3 kohta – 3 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Komissio ilmoittaa vahvistetut 

rahoitusosuudet Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle. 

Komissio ilmoittaa vahvistetut 

rahoitusosuudet viipymättä Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle. 

 

Tarkistus  79 

Ehdotus asetukseksi 

11 artikla – 4 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden pyynnöstä niiden 

suorittamat rahoitusosuudet voidaan 

korvamerkitä hankkeisiin, jotka 

käynnistetään tietyillä alueilla tai 

sektoreilla taikka tietyissä maissa tai 

investointi-ikkunoissa. 

Jäsenvaltioiden pyynnöstä niiden 

suorittamat rahoitusosuudet voidaan 

korvamerkitä hankkeisiin, jotka 

käynnistetään tietyillä alueilla tai tietyissä 

olemassa olevissa investointi-ikkunoissa 

edellyttäen, että strateginen johtoryhmä 

hyväksyy sen. 

 

Tarkistus  80 

Ehdotus asetukseksi 

11 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Vähintään 400 000 000 euroa 

EKKR-takuun kattamasta määrästä on 

kohdennettava koko EKKR-takuun 

5. Vähintään 400 000 000 euroa 

EKKR-takuun kattamasta määrästä on 

kohdennettava koko EKKR-takuun 
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täytäntöönpanokauden ajan investoinneille 

kumppanimaissa, jotka ovat tukikelpoisia 

yhdennentoista EKR:n mukaisesti. 

täytäntöönpanokauden ajan investoinneille 

kumppanimaissa, jotka ovat tukikelpoisia 

yhdennentoista EKR:n ja Cotonoun 

kumppanuussopimuksen tavoitteiden 

mukaisesti. 

 

Tarkistus  81 

Ehdotus asetukseksi 

11 artikla – 5 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 5 a. Vähintään 100 000 000 euroa 

EKKR-takuun kattamasta määrästä on 

kohdennettava investoinneille itäisen ja 

eteläisen naapuruston kumppanimaissa 

asetuksen (EU) N:o 232/2014 mukaisesti. 

 

Tarkistus  82 

Ehdotus asetukseksi 

12 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Takuusopimukset julkistetaan 

rajallisin poikkeuksin. 

 

Tarkistus  83 

Ehdotus asetukseksi 

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

 

Komission teksti Tarkistus 

 (a a) tämän asetuksen tavoitteet ja 

tarkoitus, tarvearviointi ja ilmoitus 

odotetuista tuloksista, joissa otetaan 

huomioon yrityksen yhteiskuntavastuun 

edistäminen, mukaan lukien kaikkien, 

erityisesti 8 artiklan 

2 kohdan e c alakohdassa tarkoitettujen, 

kansainvälisesti sovittujen ohjeiden, 

periaatteiden ja oikeudellisten välineiden 
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noudattaminen; 

 

Tarkistus  84 

Ehdotus asetukseksi 

12 artikla – 3 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(b) takuusta maksettava korvaus; (b) takuusta maksettava korvaus, jossa 

on otettava huomioon riskitaso; korvausta 

on mahdollista tukea osittain, jotta 

voidaan tarjota edullisempia ehtoja 

asianmukaisesti perustelluissa 

tapauksissa, erityisesti 8 artiklan 

2 kohdan c alakohdassa tarkoitetuissa 

maissa; 

 

Tarkistus  85 

Ehdotus asetukseksi 

12 artikla – 3 kohta – e a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (e a) luotettava, turvallinen ja helposti 

saatavilla oleva valitusmenettely niille 

yksilöille, työntekijöille, yhteisöille ja 

kansalaisjärjestöille, joihin tukikelpoisen 

vastapuolen toimet tai EKKR:n tukemat 

investoinnit voivat vaikuttaa haitallisesti. 

 

Tarkistus  86 

Ehdotus asetukseksi 

12 artikla – 4 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(c) omien varojen määrä, jonka 

vastapuoli on valmis käyttämään 

investointi-ikkunan rahoittamiseen; 

(c) omien varojen määrä sekä 

yksityissektorin yhteisrahoitus, jonka 

vastapuoli on valmis käyttämään 

investointi-ikkunan rahoittamiseen; 
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Tarkistus  87 

Ehdotus asetukseksi 

13 artikla – 2 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(b) jäsenvaltioiden ja muiden 

rahoittajien mahdolliset rahoitusosuudet; 

(b) jäsenvaltioiden, EFTA-maiden ja 

muiden rahoittajien mahdolliset 

rahoitusosuudet; 

 

Tarkistus  88 

Ehdotus asetukseksi 

13 artikla – 6 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(a) mahdollinen ylijäämä maksetaan 

unionin yleiseen talousarvioon; 

(a) rajoittamatta tämän artiklan 

8 kohdan soveltamista mahdollinen 
ylijäämä on asetuksen (EU, Euratom) N:o 

966/2012 21 artiklan 4 kohdassa 

tarkoitettu sisäinen käyttötarkoitukseensa 

sidottu tulo, jota käytetään unionin 

kehitysyhteistyön ja naapuruusvälineiden 

hyväksi; 

 

Tarkistus   89 

Ehdotus asetukseksi 

13 artikla – 7 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

7. Jos EKKR-takuurahaston varojen 

määrä vähenee 1 päivän tammikuuta 2021 

jälkeen takuuseen perustuvien vaatimusten 

seurauksena alle 50 prosenttiin 5 kohdassa 

säädetystä rahoitusasteesta, komissio antaa 

kertomuksen poikkeuksellisista 

toimenpiteistä, joita voidaan tarvita EKKR-

takuurahaston täydentämiseksi. 

7. Jos EKKR-takuurahaston varojen 

määrä vähenee 1 päivän tammikuuta 2021 

jälkeen takuuseen perustuvien vaatimusten 

seurauksena alle 50 prosenttiin 5 kohdassa 

säädetystä rahoitusasteesta, komissio antaa 

kertomuksen 

 (a)  varojen vähyyden syystä 

yksityiskohtaisine selityksineen ja  

 (b)  tarpeen mukaan mahdollisista 
poikkeuksellisista toimenpiteistä, joita 
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voidaan tarvita EKKR-takuurahaston 

täydentämiseksi. 

 

Tarkistus  90 

Ehdotus asetukseksi 

13 artikla – 8 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

8. Sen jälkeen kun EKKR-takuuseen 

perustuva vaatimus on esitetty, sellaiset 

2 kohdan c, d ja e alakohdassa tarkoitetut 

EKKR-takuurahastoon maksettavat varat, 

jotka ylittävät 5 kohdassa tarkoitetun 

rahoitusasteen saavuttamiseen tarvittavan 

määrän, käytetään 7 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitetun ensimmäisen 

investointikauden aikana EKKR-takuun 

palauttamiseen sen alkuperäiseen määrään. 

8. Sen jälkeen kun EKKR-takuuseen 

perustuva vaatimus on esitetty, sellaiset 

2 kohdan c, d ja e alakohdassa tarkoitetut 

EKKR-takuurahastoon maksettavat varat, 

jotka ylittävät 5 kohdassa tarkoitetun 

rahoitusasteen saavuttamiseen tarvittavan 

määrän, tai muu tämän artiklan 6 kohdan 

a alakohdassa tarkoitettu ylijäämä, 

käytetään ensin 7 artiklan 3 kohdassa 

tarkoitetun enimmäisjakson aikana EKKR-

takuun palauttamiseen sen alkuperäiseen 

määrään. 

 

Tarkistus  91 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1.  Komissio antaa vuosittain 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

kertomuksen EKKR-takuun kattamista 

rahoitus- ja investointitoimista. Kertomus 

julkistetaan. Siihen on sisällytettävä 

seuraavat tiedot: 

1.  Komissio antaa vuosittain 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

kertomuksen EKKR-takuun kattamista 

rahoitus- ja investointitoimista. Kertomus 

julkistetaan. Siihen on sisällytettävä 

seuraavat tiedot: 

(a)  arvio EKKR-takuun kattamista 

käynnissä olevista rahoitus- ja 

investointitoimista alojen, maiden ja 

alueiden tasolla ja siitä, ovatko kyseiset 

toimet tämän asetuksen mukaisia; 

(a)  arvio EKKR-takuun kattamista 

käynnissä olevista rahoitus- ja 

investointitoimista alojen, maiden ja 

alueiden tasolla ja siitä, ovatko kyseiset 

toimet tämän asetuksen mukaisia; 

(b)  arvio EKKR-takuun kattamien 

rahoitus- ja investointitoimien lisäarvosta, 

niihin yksityiseltä sektorilta saaduista 

varoista sekä niiden arvioiduista ja 

toteutuneista tuotoksista, tuloksista ja 

(b)  arvio, joka perustuu 8 artiklan 

4 kohdan a alakohdassa tarkoitettuun 

indikaattoreiden tulostauluun, EKKR-

takuun kattamien rahoitus- ja 

investointitoimien täydentävyydestä ja 



 

RR\1124097FI.docx 47/86 PE599.835v02-00 

 FI 

vaikutuksista kootusti esitettynä, mukaan 

lukien vaikutus työpaikkojen luomiseen; 

lisäarvosta, niihin yksityiseltä sektorilta 

saaduista varoista sekä niiden arvioiduista 

ja toteutuneista tuotoksista, tuloksista ja 

vaikutuksista kootusti esitettynä, mukaan 

lukien vaikutus kunnollisten työpaikkojen 

luomiseen, köyhyyden poistamiseen ja 

tapaan, jolla muuttoliikkeen perimmäisiin 

syihin puututaan, mukaan lukien 

sukupuolen mukaan eritellyt tiedot 

mahdollisuuksien mukaan; 

 (b a)  arvio siitä, missä määrin tämän 

asetuksen piiriin kuuluvilla toimilla 

edistetään 8 artiklan 1 kohdassa 

säädettyjen yleisten tavoitteiden 

saavuttamista, erityisesti Agenda 2030:n 

kestävän kehityksen tavoitteiden yleistä 

edistymistä, ja mikä osuus menoista liittyy 

ilmastonmuutoksen torjuntaan ja Pariisin 

ilmastosopimuksen täytäntöönpanoon; 

(c)  arvio EKKR-takuun käytön 

edellytysten ja kullekin toimitetulle 

ehdotukselle määritettyjen keskeisten 

tulosindikaattoreiden noudattamisesta; 

(c)  arvio EKKR-takuun käytön 

edellytysten ja kullekin toimitetulle 

ehdotukselle määritettyjen keskeisten 

tulosindikaattoreiden noudattamisesta; 

(d)  arvio EKKR-takuun kattamien 

toimien vipuvaikutuksesta; 

(d)  arvio EKKR-takuun kattamien 

toimien vipuvaikutuksesta; 

(e)  edunsaajille siirretyn rahoituksen 

määrä ja arvio kunkin vastapuolen 

rahoitus- ja investointitoimista kootusti 

esitettynä; 

(e)  edunsaajille siirretyn rahoituksen 

määrä ja arvio kunkin vastapuolen 

rahoitus- ja investointitoimista kootusti 

esitettynä; 

(f)  arvio tukikelpoisten vastapuolten 

rahoitus- ja investointitoimien lisäarvosta 

ja kyseisiin toimiin liittyvästä 

kokonaisriskistä; 

(f)  arvio tukikelpoisten vastapuolten 

rahoitus- ja investointitoimien 

täydentävyydestä ja lisäarvosta ja kyseisiin 

toimiin liittyvästä kokonaisriskistä; 

(g)  yksityiskohtaiset tiedot tapauksista, 

joissa on esitetty EKKR-takuuseen 

perustuvia vaatimuksia, tappioista, 

tuotoista, takaisinperityistä määristä ja 

muista saaduista maksusuorituksista; 

(g)  yksityiskohtaiset tiedot tapauksista, 

joissa on esitetty EKKR-takuuseen 

perustuvia vaatimuksia, tappioista, 

tuotoista, takaisinperityistä määristä ja 

muista saaduista maksusuorituksista; 

(h)  tämän asetuksen soveltamisalaan 

kuuluvia tukikelpoisten vastapuolten 

rahoitus- ja investointitoimia koskevat 

tilinpäätösraportit, jotka riippumaton 

ulkopuolinen tarkastaja on tarkastanut. 

(h)  tämän asetuksen soveltamisalaan 

kuuluvia tukikelpoisten vastapuolten 

rahoitus- ja investointitoimia koskevat 

tilinpäätösraportit, jotka riippumaton 

ulkopuolinen tarkastaja on tarkastanut; 

 (h a)  arvio ulkoisen investointiohjelman 

toisen ja kolmannen pilarin puitteissa 
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kehitetyistä toimista sekä synergioista 

niiden ja EKKR-takuun kattamien 

toimien välillä siten, että kiinnitetään 

erityistä huomiota edistykseen, jota on 

tapahtunut korruption, järjestäytyneen 

rikollisuuden ja laittomien rahavirtojen 

torjunnassa, hyvässä hallinnossa, 

paikallisten rahoitusmarkkinoiden 

mukaan ottamisessa, yrittäjyyden sekä 

paikallisten 

liiketoimintamahdollisuuksien 

edistämisessä, ihmisoikeuksien ja 

oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamisessa 

sekä sukupuolinäkökohdat huomioon 

ottavissa toimintapolitiikoissa; 

 (h b)  arvio siitä, miten EKKR-

hankkeissa noudatetaan kansainvälisesti 

sovittuja kehitysyhteistyön tuloksellisuutta 

koskevia periaatteita. 

 

 

Tarkistus  92 

Ehdotus asetukseksi 

16 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Komissio arvioi EKKR:n toimintaa 

viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2020. 

Komissio antaa Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle arviointikertomuksen, joka 

sisältää riippumattoman arvioinnin tämän 

asetuksen soveltamisesta. Komissio 

toimittaa kyseisen kertomuksen viipymättä 

siinä tapauksessa, että saatavilla oleva 

koko EKKR-takauksen määrä kuluisi 

hyväksyttyihin rahoitus- ja 

investointitoimiin ennen kesäkuun 

30. päivää 2020. 

1. Komissio arvioi EKKR:n toimintaa, sen 

hoitamista ja sen tosiasiallista 

myötävaikutusta tämän asetuksen 

tarkoituksen ja tavoitteiden 

saavuttamiseen viimeistään 31 päivänä 

joulukuuta 2019. Komissio antaa Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle 

arviointikertomuksen, joka sisältää 

riippumattoman ulkopuolisen arvioinnin 

tämän asetuksen soveltamisesta sekä 

perustellun ehdotuksen tämän asetuksen 

muuttamisesta tarpeen mukaan ja 

erityisesti 7 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitetun ensimmäisen 

investointikauden jatkamisesta. 

Arviointikertomukseen liitetään 

tilintarkastustuomioistuimen lausunto. 
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Tarkistus  93 

Ehdotus asetukseksi 

16 artikla – 2 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Komissio arvioi EKKR-

takuurahaston käyttöä viimeistään 

31 päivänä joulukuuta 2020 ja sen jälkeen 

kolmen vuoden välein. Komissio toimittaa 

arviointikertomuksensa Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle. 

Arviointikertomukseen liitetään 

tilintarkastustuomioistuimen lausunto. 

2. Komissio arvioi EKKR-

takuurahaston käyttöä ja toimintaa 

viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2019 ja 

sen jälkeen kolmen vuoden välein. 

Komissio toimittaa arviointikertomuksensa 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle. 

Arviointikertomukseen liitetään 

tilintarkastustuomioistuimen lausunto 

EKKR-takuurahaston hoitamisesta sekä 

EKKR-toimien vaikuttavuudesta ja 

täydentävyydestä. Jos mukautukset 

EKKR-takuurahastoon katsotaan 

tarpeellisiksi tai jos takuurahaston 

voimassaoloa jatketaan vuoden 2020 

jälkeen, arviointikertomukseen liitetään 

lainsäädäntöehdotus tämän asetuksen 

muuttamiseksi vastaavasti. 

 

Tarkistus  94 

Ehdotus asetukseksi 

17 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

17 artikla 17 artikla 

Avoimuus ja tietojen julkistaminen Avoimuus, viestintä ja tietojen 

julkistaminen 

Tietojen ja asiakirjojen saatavuutta 

koskevan unionin avoimuuspolitiikan ja 

yleisten periaatteiden mukaisesti 

tukikelpoisten vastapuolten on julkaistava 

verkkosivuillaan tietoja kaikista tämän 

asetuksen soveltamisalaan kuuluvista 

EKKR-takuun kattamista rahoitus- ja 

investointitoimista, erityisesti siitä, miten 

kyseisillä toimilla tuetaan tämän asetuksen 

vaatimusten saavuttamista. 

1.  Tietojen ja asiakirjojen saatavuutta 

ja tietosuojaa koskevan unionin 

avoimuuspolitiikan ja sääntöjen mukaisesti 

tukikelpoisten vastapuolten on 

ennakoivasti ja järjestelmällisesti 

julkaistava verkkosivuillaan tietoja kaikista 

tämän asetuksen soveltamisalaan 

kuuluvista EKKR-takuun kattamista 

rahoitus- ja investointitoimista, erityisesti 

siitä, miten kyseisillä toimilla tuetaan 

tämän asetuksen tavoitteiden ja 
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vaatimusten saavuttamista. Kyseiset tiedot 

jaotellaan mahdollisuuksien mukaan 

hanketasolla. Näissä tiedoissa otetaan 

aina huomioon luottamuksellisten ja 

kaupallisesti arkaluonteisten tietojen 

suojelu. 

 2.  Komissio julkistaa 

verkkosivustollaan tiedot rahoitus- ja 

investointitoiminnasta sekä kaikkien 

takuusopimusten olennaiset kohdat, 

mukaan lukien tiedot vastapuolten 

oikeudellisesta identiteetistä, odotetuista 

kehityshyödyistä ja valitusmenettelyistä 

12 artiklan 3 kohdan e a alakohdan 

mukaisesti. 

 3.  Tukikelpoiset vastapuolet 

julkistavat unionin tuen kaikissa 

tiedoissa, joita ne julkaisevat EKKR:n 

takuun kattamista rahoitus- ja 

investointitoimista tämän asetuksen 

mukaisesti. 

 4.  Euroopan unionin edustustot 

sisällyttävät tietoa EKKR:n tarjoamista 

rahoitusmahdollisuuksista 

kansalaisyhteiskunnalle ja suurelle 

yleisölle suunnattuun viestintäänsä. 

 

 

Tarkistus  95 

Ehdotus asetukseksi 

17 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 17 a artikla 

 Valitus- ja oikeussuojamekanismi 

 Komissio perustaa unionin keskitetyn 

valitusmekanismin kaikille EKKR:stä 

tuettaville hankkeille. Sidosryhmät, joihin 

EKKR:n toimet vaikuttavat haitallisesti, ja 

sidosryhmät, jotka ovat tyytymättömiä 

tapaan, jolla niiden muutoksenhakuja 

käsitellään EKKR:n vastapuolten 

valitusmekanismeissa, voivat ottaa 

suoraan yhteyttä unionin 
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valitusmekanismiin. 

 

Tarkistus  96 

Ehdotus asetukseksi 

18 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Tilintarkastustuomioistuin suorittaa 

tämän asetuksen mukaisen toiminnan 

ulkoisen tarkastuksen Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 

287 artiklan mukaisesti. 

1. Tilintarkastustuomioistuin suorittaa 

tämän asetuksen mukaisen toiminnan 

ulkoisen tarkastuksen Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 

287 artiklan mukaisesti, ja toimintaan 

sovelletaan siten vastuuvapausmenettelyä 

SEUT:n 319 artiklan mukaisesti. 

 

Tarkistus  97 

Ehdotus asetukseksi 

18 artikla – 2 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Sovellettaessa tämän artiklan 

1 kohtaa tilintarkastustuomioistuin saa 

pyynnöstään ja SEUT-sopimuksen 

287 artiklan 3 kohdan mukaisesti 

käyttöönsä kaikki asiakirjat tai tiedot, jotka 

se tarvitsee tehtäväänsä suorittaessaan. 

2. Sovellettaessa tämän artiklan 

1 kohtaa tilintarkastustuomioistuin saa 

pyynnöstään ja SEUT-sopimuksen 

287 artiklan 3 kohdan mukaisesti 

käyttöönsä kaikki asiakirjat tai tiedot, jotka 

se tarvitsee tilintarkastustehtäväänsä 

suorittaessaan. 

 

Tarkistus  98 

Ehdotus asetukseksi 

18 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Tilintarkastustuomioistuin 

julkaisee viimeistään 30 päivänä 

kesäkuuta 2020 ja sen jälkeen kolmen 

vuoden välein erityiskertomuksen EKKR-

takuurahaston käytöstä sekä EKKR:n 
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tehokkuudesta ja vaikuttavuudesta. 

 

Tarkistus   99 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jos komissiolla tai tukikelpoisilla 

vastapuolilla on tämän asetuksen 

soveltamisalaan kuuluvien rahoitus- ja 

investointitoimien valmistelun, 

toteuttamisen tai päättämisen missään 

vaiheessa syytä epäillä petosta, lahjontaa, 

rahanpesua tai muuta laitonta toimintaa, 

joka saattaa vaikuttaa unionin taloudellisiin 

etuihin, niiden on ilmoitettava asiasta 

viipymättä Euroopan 

petostentorjuntavirastolle (OLAF) ja 

annettava sille tarvittavat tiedot. 

1. Jos komissiolla tai tukikelpoisilla 

vastapuolilla on tämän asetuksen 

soveltamisalaan kuuluvien rahoitus- ja 

investointitoimien valmistelun, 

toteuttamisen tai päättämisen missään 

vaiheessa syytä epäillä petosta, lahjontaa, 

kavallusta, rahanpesua tai muuta laitonta 

toimintaa, joka saattaa vaikuttaa unionin 

taloudellisiin etuihin, niiden on 

ilmoitettava asiasta viipymättä Euroopan 

petostentorjuntavirastolle (OLAF) ja 

annettava sille kaikki tarvittavat tiedot 

kattavan ja perinpohjaisen tutkinnan 

mahdollistamiseksi. 

 

Tarkistus  100 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Suojatakseen unionin taloudellisia etuja 

OLAF voi tehdä tutkimuksia, myös 

paikalla tehtäviä todentamisia ja 

tarkastuksia, Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksessa (EU, Euratom) N:o 

883/2013, neuvoston asetuksessa 

(Euratom, EY) N:o 2185/96 ja neuvoston 

asetuksessa (EY, Euratom) N:o 2988/95 

säädettyjä säännöksiä ja menettelyjä 

noudattaen määrittääkseen, liittyykö tämän 

asetuksen soveltamisalaan kuuluviin 

rahoitus- ja investointitoimiin petoksia, 

lahjontaa, rahanpesua tai muuta laitonta 

toimintaa, joka vaikuttaa unionin 

taloudellisiin etuihin. OLAF voi toimittaa 

tutkimustensa kuluessa saamiaan tietoja 

Suojatakseen unionin taloudellisia etuja 

OLAF voi tehdä tutkimuksia, myös 

paikalla tehtäviä todentamisia ja 

tarkastuksia, Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksessa (EU, Euratom) N:o 

883/2013, neuvoston asetuksessa 

(Euratom, EY) N:o 2185/96 ja neuvoston 

asetuksessa (EY, Euratom) N:o 2988/95 

säädettyjä säännöksiä ja menettelyjä 

noudattaen määrittääkseen, liittyykö tämän 

asetuksen soveltamisalaan kuuluviin 

rahoitus- ja investointitoimiin petoksia, 

lahjontaa, kavallusta, rahanpesua, 

terrorismin rahoitusta, veropetoksia ja 

veronkiertoa tai muuta laitonta toimintaa, 

joka vaikuttaa unionin taloudellisiin 
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asianomaisten jäsenvaltioiden 

toimivaltaisille viranomaisille. 

etuihin. OLAF voi toimittaa tutkimustensa 

kuluessa saamiaan tietoja asianomaisten 

jäsenvaltioiden toimivaltaisille 

viranomaisille. 

 

Tarkistus   101 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 2 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jos tällainen laiton toiminta näytetään 

toteen, tukikelpoisten vastapuolten on 

toteutettava takaisinperintätoimia niiden 

tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien 

rahoitus- ja investointitoimien osalta, joihin 

tällainen toiminta liittyy. 

Jos tällainen laiton toiminta näytetään 

toteen, tukikelpoisten vastapuolten on 

toteutettava takaisinperintätoimia tämän 

asetuksen soveltamisalaan kuuluvien 

rahoitus- ja investointitoimien osalta, joihin 

tällainen toiminta liittyy, ja niiden on myös 

toimitettava asianomaisille viranomaisille 

kaikki tutkintaa ja mahdollista 

syytteeseenpanoa varten tarvittavat tiedot. 

 

Tarkistus  102 

Ehdotus asetukseksi 

20 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Tukikelpoiset vastapuolet eivät saa 

tukea rahoitus- ja investointitoimissaan 

minkäänlaisia laittomassa tarkoituksessa 

toteutettuja toimia, kuten rahanpesua, 

terrorismin rahoitusta, järjestäytynyttä 

rikollisuutta, veropetoksia ja verovilppiä, 

lahjontaa ja unionin taloudellisiin etuihin 

vaikuttavia petoksia. Tukikelpoiset 

vastapuolet eivät saa osallistua mihinkään 

sellaiseen rahoitus- tai investointitoimeen, 

joka toteutetaan yhteistyöhaluttomalla 

oikeudenkäyttöalueella sijaitsevan välineen 

kautta; tämä vastaa heikosti säänneltyjä 

tai yhteistyöhaluttomia lainkäyttöalueita 

koskevaa politiikkaa, joka perustuu 

unionin, Taloudellisen yhteistyön ja 

kehityksen järjestön (OECD) ja 

rahanpesunvastaisen toimintaryhmän 

1. Tukikelpoiset vastapuolet eivät saa 

tukea rahoitus- ja investointitoimissaan 

minkäänlaisia laittomassa tarkoituksessa 

toteutettuja toimia, kuten rahanpesua, 

terrorismin rahoitusta, järjestäytynyttä 

rikollisuutta, veropetoksia ja verovilppiä, 

lahjontaa, petoksia tai muita unionin 

taloudellisiin etuihin vaikuttavia toimia. 

Tukikelpoiset vastapuolet eivät varsinkaan 

saa osallistua mihinkään sellaiseen 

rahoitus- tai investointitoimeen, joka 

toteutetaan sellaisella 

oikeudenkäyttöalueella sijaitsevan välineen 

kautta, joka ei tee yhteistyötä unionin 

kanssa avoimuutta ja tietojen vaihtoa 

koskevien, kansainvälisesti sovittujen 

veronormien soveltamisessa, eivätkä 

ylläpitää liikesuhteita sellaisella 
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periaatteisiin. oikeudenkäyttöalueella sijaitsevien 

yhteisöjen kanssa. Tukikelpoiset 

vastapuolet eivät saa käyttää tämän 

asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa 

rahoitus- ja investointitoimissaan 

veronkiertorakenteita, etenkään 

aggressiivisia verosuunnittelujärjestelmiä, 

tai käytäntöjä, jotka eivät ole EU:n 

verotusalan hyvän hallintotavan 

periaatteiden mukaisia, sellaisina kuin ne 

on vahvistettu unionin oikeudessa, 

mukaan lukien komission suositukset ja 

tiedonannot. Tehdessään sopimuksia 

rahoituksen välittäjien kanssa 

tukikelpoisten vastapuolten on 

sisällytettävä tässä kohdassa tarkoitetut 

vaatimukset asianomaisiin sopimuksiin ja 

pyydettävä maakohtaista raportointia 

vaatimusten noudattamisesta. 

 

Tarkistus  103 

Ehdotus asetukseksi 

20 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Tukikelpoisen vastapuolen on 

noudatettava rahoitus- ja 

investointitoimissaan unionin oikeuden 

mukaisia periaatteita ja vaatimuksia, joilla 

estetään rahoitusjärjestelmän käyttöä 

rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen, ja 

erityisesti Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetusta (EU) 2015/84735 ja 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiiviä (EU) 2015/84936. 

Tukikelpoisten vastapuolten on asetettava 

sekä suoran rahoituksen että tämän 

asetuksen nojalla välittäjien kautta 

tapahtuvan rahoituksen ehdoksi todellista 

omistajaa ja edunsaajaa koskevien tietojen 

ilmoittaminen direktiivin (EU) 2015/849 

mukaisesti. 

2. Tukikelpoisen vastapuolen on 

noudatettava rahoitus- ja 

investointitoimissaan unionin oikeuden 

mukaisia periaatteita ja vaatimuksia, joilla 

estetään rahoitusjärjestelmän käyttöä 

rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen, ja 

erityisesti Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetusta (EU) 2015/84735 ja 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiiviä (EU) 2015/84936. 

Tukikelpoisten vastapuolten on asetettava 

sekä suoran rahoituksen että tämän 

asetuksen nojalla välittäjien kautta 

tapahtuvan rahoituksen ehdoksi todellista 

omistajaa ja edunsaajaa koskevien tietojen 

ilmoittaminen direktiivin (EU) 2015/849 

mukaisesti (rahanpesun vastainen EU:n 

direktiivi) ja julkaistava maakohtaiset 

raportointitiedot Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivin 2013/36/EU 
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89 artiklan 1 kohdan mukaisesti. 

__________________ __________________ 

35 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) 2015/847, annettu 20 päivänä 

toukokuuta 2015, varainsiirtojen mukana 

toimitettavista tiedoista ja asetuksen (EY) 

N:o 1781/2006 kumoamisesta (EUVL 

L 141, 5.6.2015, s. 1). 

35 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) 2015/847, annettu 20 päivänä 

toukokuuta 2015, varainsiirtojen mukana 

toimitettavista tiedoista ja asetuksen (EY) 

N:o 1781/2006 kumoamisesta (EUVL 

L 141, 5.6.2015, s. 1). 

36 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi (EU) 2015/849, annettu 

20 päivänä toukokuuta 2015, 

rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä 

rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EU) N:o 648/2012 

muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin 

ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja 

komission direktiivin 2006/70/EY 

kumoamisesta (EUVL L 141, 5.6.2015, 

s. 73). 

36 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi (EU) 2015/849, annettu 

20 päivänä toukokuuta 2015, 

rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä 

rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EU) N:o 648/2012 

muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin 

ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja 

komission direktiivin 2006/70/EY 

kumoamisesta (EUVL L 141, 5.6.2015, 

s. 73). 

 

Tarkistus  104 

Ehdotus asetukseksi 

20 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 20 a artikla 

 Siirretyn säädösvallan käyttäminen 

 1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa 

delegoituja säädöksiä koskevat tässä 

artiklassa säädetyt edellytykset. 

 2. Siirretään komissiolle tämän 

asetuksen voimaantulopäivästä 

31 päivään joulukuuta 2020 saakka 6 ja 

8 artiklassa tarkoitettu valta antaa 

delegoituja säädöksiä. 

 3. Euroopan parlamentti tai neuvosto 

voi milloin tahansa peruuttaa 6 ja 

8 artiklassa tarkoitetun säädösvallan 

siirron. Peruuttamispäätöksellä 

lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu 

säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan 

sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä 
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koskeva päätös julkaistaan Euroopan 

unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin 

myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 

mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei 

vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 

säädösten pätevyyteen. 

 4. Ennen kuin komissio hyväksyy 

delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita 

paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 

huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 

välisessä sopimuksessa vahvistettujen 

periaatteiden mukaisesti. 

 5. Heti kun komissio on antanut 

delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle. 

 6. Edellä olevien 6 ja 8 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  105 

Ehdotus asetukseksi 

Liite (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 LIITE 

 EKKR-takuusta tukea saavat alueet: 

 – Afrikka, mukaan lukien ne 

Afrikan maat, jotka ovat allekirjoittaneet 

Cotonoun kumppanuussopimuksen; 

 – naapuruuskumppanivaltiot, jotka 
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on lueteltu Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen N:o 232/2014 

liitteessä I. 
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PERUSTELUT 

Komissio antoi 14. syyskuuta 2016 ehdotuksen uuden kestävän kehityksen rahaston (EKKR) 

perustamisesta. Rahaston tarkoituksena on saada aikaan jopa 44 miljardia euron investoinnit 

aluksi Afrikassa ja EU:n itäisissä ja eteläisissä naapurimaissa, ja sen alkupääoma tulee 

unionin talousarviosta sekä Euroopan kehitysrahastosta (EKR). Tämän, vuonna 2015 

käynnistetyn Euroopan investointiohjelman innoittaman aloitteen tavoitteena on tuoda yhden 

EKKR-katon alle kaksi tekijää: 

 uusi 1,5 miljardin EKKR-takuurahasto, jonka rahoituksesta 50 prosenttia tulee unionin 

talousarviosta (350 miljoonaa) ja EKR:stä (400 miljoonaa)

 nykyiset rahoitusta yhdistävät välineet Afrikassa ja naapuruusmaissa (eli kun unionin 

avustukset yhdistetään lainoihin tai rahoituslaitosten muihin tuotteisiin); niiden määräksi 

arvioidaan 2,6 miljardia euroa.

EKKR koostuisi alueellisista investointijärjestelyistä, joissa EKKR-takuusta ja rahoitusta 

yhdistävistä välineistä saatava rahoitus yhdistettäisiin. Sitä hallinnoisi komissio, ja se 

pantaisiin täytäntöön yhteistyössä EIP:n, EBRD:n sekä kansainvälisten, alueellisten ja 

kansallisten kehityspankkien kaltaisten rahoituslaitosten kanssa. 

EKKR on ensimmäinen pilari ulkoisessa investointiohjelmassa, jonka mukaisesti komissio 

aikoo myös tehostaa teknistä apua kumppanimaissa (toinen pilari) sekä toimia investointi-

ilmapiirin ja yleisen poliittisen ympäristön parantamiseksi noissa maissa (kolmas pilari). 

Ulkoinen investointiohjelma on useiden aloitteiden/toimintapolitiikkojen risteyskohdassa: 

 vuoteen 2020 ulottuvat kestävän kehityksen tavoitteet, Addis Abeban toimintasuunnitelma 

ja vuoden 2015 jälkipuoliskolla hyväksytty Pariisin ilmastosopimus

 kesäkuussa 2016 esitetty EU:n ulko- ja turvallisuuspoliittinen globaalistrategia sekä 

kehityspolitiikkaa koskevan eurooppalaisen konsensuksen uudelleentarkastelu vuonna 

2017

 EU:n nykyiset kehitys- ja naapuruuspolitiikat

 Euroopan muuttoliikeagendaan perustuva uusi kumppanuuskehys kolmansien maiden 

kanssa, joka käynnistettiin myös kesäkuussa 2016.

Pääolettamus on, että tukemalla investointeja ja yksityisen sektorin osallistumista 

innovatiivisella rahoituksella voidaan edistää työpaikkojen syntymistä, kasvua ja vakautta 

kehitysmaissa ja siten puuttua muuttoliikkeen perimmäisiin syihin. Komissio ehdotti myös 

EIP:n ulkoista lainanantoa koskevan valtuuden laajentamista osana ulkoista 

investointiohjelmaa. 

Esittelijät suhtautuvat suurelta osin myönteisesti komission ehdotukseen ja kehottavat 

ulkoasiain-, kehitys- ja budjettivaliokuntia käyttämään tätä lainsäädäntömenettelyn tarjoamaa 

mahdollisuutta hyväkseen parantaakseen EKKR:n rakennetta ja tavoitteita, jotta siitä tulisi 

menestys. 
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He ehdottavat, että käsiteltäisiin erityisesti seuraavia kysymyksiä: 

 EKKR:n tavoitteet suhteessa EU:n kehityspolitiikan ja ulkoisten toimien vakiintuneisiin 

periaatteisiin sekä nykyiseen muuttoliikehaasteeseen

 EKKR:n hallinnointi ja johtorakenne, erityisesti strategisen johtoryhmän ja operatiivisten 

johtoryhmien valtuudet sekä komission rooli

 investointi-ikkunoiden ja indikaattoreiden määritelmät

 johdonmukaisuus ulkoisen investointiohjelman muiden pilarien, unionin muiden 

välineiden ja aloitteiden sekä EIP:n ulkoisen toiminnan kanssa

 suuremman riskin sisältävien EKKR:n rahoituksen ja investointitoimien täydentävyys

 täydentävä kehitysvaikutus erityisesti vähemmän kehittyneille maille

 vastuuvelvollisuutta, raportointia, avoimuutta ja verotuskysymyksiä koskevat määräykset

 EKKR:n maantieteellisen soveltamisalan määrittelyä koskeva menettely

 Euroopan parlamentin rooli. 
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12.4.2017 

TALOUSARVION VALVONTAVALIOKUNNAN LAUSUNTO 

ulkoasiainvaliokunnalle, kehitysvaliokunnalle ja budjettivaliokunnalle 

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan kestävän kehityksen 

rahastosta (EKKR) ja siihen liittyvän EKKR-takuun ja EKKR-takuurahaston perustamisesta 

(COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD)) 

Valmistelija: Indrek Tarand 

 

 

TARKISTUKSET 

Talousarvion valvontavaliokunta pyytää asiasta vastaavia ulkoasiainvaliokuntaa, 

kehitysvaliokuntaa ja budjettivaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset: 

Tarkistus   1 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 1 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(1) Unionin kunnianhimoinen ulkoinen 

investointiohjelma tarvitaan tukemaan 

Afrikassa ja unionin naapuruusmaissa 

käynnistettäviä investointeja; 

investointiohjelmalla edistetään 

Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 

kehityksen vuoden 2030 

toimintaohjelmaan, jäljempänä ’Agenda 

2030’, sisältyviä kestävän kehityksen 

tavoitteita sekä äskettäin tarkistetun 

Euroopan naapuruuspolitiikan sitoumusten 

täyttämistä ja puututaan näin 

muuttoliikkeen perimmäisiin syihin. 

Ulkoisen investointiohjelman pitäisi myös 

edistää Pariisin ilmastosopimuksen (COP 

(1) Unionin kunnianhimoinen ulkoinen 

investointiohjelma tarvitaan tukemaan 

Afrikassa ja unionin naapuruusmaissa 

käynnistettäviä investointeja; 

investointiohjelmalla edistetään 

Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 

kehityksen vuoden 2030 

toimintaohjelmaan, jäljempänä ’Agenda 

2030’, sisältyviä kestävän kehityksen 

tavoitteita sekä äskettäin tarkistetun 

Euroopan naapuruuspolitiikan sitoumusten 

täyttämistä ja puututaan näin yhteen 

muuttoliikkeen perimmäisistä syistä. 

Ulkoisen investointiohjelman pitäisi myös 

edistää Pariisin ilmastosopimuksen (COP 
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21) täytäntöönpanoa. 21) täytäntöönpanoa. 

 

Tarkistus   2 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 2 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(2) Ulkoiseen investointiohjelmaan 

olisi sisällytettävä Addis Abeban 

kehitysyhteistyön rahoitusohjelman 

mukainen unionin sitoumus. Sen pitäisi 

myös antaa eurooppalaisille sijoittajille ja 

yksityisille yrityksille, mukaan lukien 

pienet ja keskisuuret yritykset, jäljempänä 

’pk-yritykset’, mahdollisuus osallistua 

tehokkaammin kestävään kehitykseen 

kumppanimaissa. 

(2) Ulkoiseen investointiohjelmaan 

olisi sisällytettävä Addis Abeban 

kehitysyhteistyön rahoitusohjelman 

mukainen unionin sitoumus. Sen pitäisi 

myös antaa eurooppalaisille sijoittajille ja 

yksityisyrityksille, erityisesti pienille ja 

keskisuurille yrityksille (pk-yritykset), 

mahdollisuus osallistua tehokkaammin 

kestävään kehitykseen kumppanimaissa 

korostaen erityisesti sanaa ”kestävä”. 

 

Tarkistus  3 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 4 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(4) Ulkoisen investointiohjelman olisi 

tarjottava integroitu rahoituspaketti 

rahoittamaan investointeja, jotka 

käynnistetään Afrikan maissa, jotka 

allekirjoittivat Cotonoussa 23 päivänä 

kesäkuuta 2000 Afrikan, Karibian ja 

Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten 

sekä Euroopan yhteisön ja sen 

jäsenvaltioiden välisen 

kumppanuussopimuksen, ja EU:n 

naapuruusmaissa. Näin edistetään kasvua 

ja parannetaan 

työllistymismahdollisuuksia, 

maksimoidaan täydentävyys, tuotetaan 

innovatiivisia tuotteita ja vauhditetaan 

yksityissektorin varojen ohjautumista 

näihin investointeihin. 

(4) Ulkoisen investointiohjelman olisi 

tarjottava integroitu rahoituspaketti 

rahoittamaan investointeja, jotka 

käynnistetään Afrikan maissa, jotka 

allekirjoittivat Cotonoussa 23 päivänä 

kesäkuuta 2000 Afrikan, Karibian ja 

Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten 

sekä Euroopan yhteisön ja sen 

jäsenvaltioiden välisen 

kumppanuussopimuksen 

(AKT─EY-kumppanuussopimus), ja EU:n 

naapuruusmaissa. Näin lisättäisiin kasvua 

ja työllistymismahdollisuuksia, 

maksimoitaisiin täydentävyys ja 

edistettäisiin innovatiivisten tuotteiden 

tuottamista kannustamalla käyttämään 

enemmän yksityistä rahoitusta ja 

edistämällä kestävää kehitystä ja 

kiertotaloutta. Olisi varmistettava 
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maantieteellinen tasapaino, jotta kaikilla 

AKT–EY-kumppanuussopimuksen 

allekirjoittajilla ja kaikilla 

naapuruusmailla olisi yhtäläiset 

mahdollisuudet saada rahoitusta 

ulkoisesta investointiohjelmasta.  

 

Tarkistus  4 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (4 a) Kun otetaan huomioon 

rahoituslähteiden yhdistämisen käyttöä 

unionin ulkosuhteissa koskevat Euroopan 

tilintarkastustuomioistuimen havainnot1a, 

joissa korostettiin, että lähes puolessa 

tarkastetuista hankkeista ei saatu 

riittävästi näyttöä siitä, että avustukset 

olisivat olleet perusteltuja, ja että monessa 

tapauksessa investoinnit olisi 

todennäköisesti tehty myös ilman unionin 

rahoitusosuutta, rahoituslähteiden 

yhdistämistä olisi ehdottomasti käytettävä 

vain silloin, kun komissio pystyy selvästi 

osoittamaan sen lisäarvon. 

 ____________ 

 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 

erityiskertomus nro 16/2014 ”Alueellisia 

investointikehyksiä koskevien avustusten 

ja rahoituslaitosten myöntämien lainojen 

yhdistämisen vaikuttavuus EU:n 

ulkopolitiikan tukemisen kannalta”. 

 

Tarkistus  5 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(6) EKKR:n pitäisi toimia myös (6) EKKR:n pitäisi toimia myös 
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”keskitettynä asiointipisteenä”, joka 

vastaanottaa rahoitusehdotuksia 

rahoituslaitoksilta ja julkisilta tai 

yksityisiltä sijoittajilta ja tarjoaa 

monentyyppistä taloudellista tukea 

tukikelpoisille investoinneille. 

EKKR-takuulla olisi oltava EKKR-

takuurahaston taloudellinen tuki. EKKR:n 

pitäisi käyttää innovatiivisia 

rahoitusvälineitä, joilla tuetaan 

investointeja ja kannustetaan 

yksityissektorin toimijoita osallistumaan 

niihin. 

”keskitettynä asiointipisteenä”, joka 

vastaanottaa rahoitusehdotuksia 

rahoituslaitoksilta ja julkisilta tai 

yksityisiltä sijoittajilta, tarjoaa ohjeistusta 

ja kaikki mahdolliset tiedot sijoittajille, 

jotka haluavat investoida kehitystoimiin, 
ja tarjoaa monentyyppistä taloudellista 

tukea tukikelpoisille investoinneille. 

EKKR-takuulla olisi oltava 

EKKR-takuurahaston taloudellinen tuki. 

EKKR:n pitäisi käyttää innovatiivisia 

rahoitusvälineitä, joilla tuetaan 

investointeja kumppanimaiden kestävään 

kehitykseen ja kannustetaan 

yksityissektorin toimijoita osallistumaan 

niihin. 

 

Tarkistus  6 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 8 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(8) Lisäksi strategisen johtoryhmän 

olisi avustettava komissiota, kun laaditaan 

strategisia ohjeita ja määritetään yleisiä 

investointitavoitteita. Strategisen 

johtoryhmän olisi myös tuettava 

alueellisten järjestelyjen välistä toiminnan 

koordinointia ja sen yhdenmukaisuuden 

varmistamista. Tämän pitäisi varmistaa eri 

välineiden täydentävyys EU:n ulkoisissa 

toimissa. Strategisen johtoryhmän 

puheenjohtajien tehtävät olisi annettava 

Euroopan komission ja unionin 

ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 

korkean edustajan edustajille, jotta voidaan 

varmistaa johdonmukaisuus ja yhtenäisyys 

unionin ulkopoliittisten tavoitteiden ja 

kolmansien maiden kanssa perustettujen 

kumppanuuskehysten kanssa. 

(8) Lisäksi strategisen johtoryhmän 

olisi avustettava komissiota, kun laaditaan 

strategisia ohjeita ja määritetään yleisiä 

investointitavoitteita. Strategisen 

johtoryhmän olisi myös tuettava 

alueellisten järjestelyjen välistä toiminnan 

koordinointia, yhteistyötä ja 

yhdenmukaisuuden varmistamista. Tämän 

pitäisi varmistaa eri välineiden 

täydentävyys ja vahvistaa niiden 

synergiaa EU:n ulkoisissa toimissa. 

Strategisen johtoryhmän puheenjohtajien 

tehtävät olisi annettava Euroopan 

komission ensimmäiselle 

varapuheenjohtajalle ja unionin 

ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 

korkean edustajan edustajalle, jotta 

voidaan varmistaa johdonmukaisuus ja 

yhtenäisyys unionin ulkopoliittisten 

tavoitteiden ja kolmansien maiden kanssa 

perustettujen kumppanuuskehysten kanssa. 
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Tarkistus   7 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (8 a) EKKR-takuuta ei saisi käyttää 

rahoittamaan merkittäviä 

infrastruktuurihankkeita, joiden vaikutus 

on vähäinen työpaikkojen luomisen 

kannalta ja joiden kustannus-hyötysuhde 

tekee investoinnista kestämättömän. 

Takuuta olisi käytettävä rahoittamaan 

ainoastaan hankkeita, joiden toteutus ei 

ole kiistanalainen ympäristön 

näkökulmasta tai taloudellisesta tai 

sosiaalisesta näkökulmasta, jotka 

perustuvat riippumattomaan ja 

perusteelliseen ennakkoarviointiin ja 

joista on tehty asianmukainen 

kustannus-hyötyanalyysi. 

 

Tarkistus   8 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 14 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(14) Jotta voidaan parantaa 

EKKR-takuun vaikutusta asianomaisten 

alueiden tarpeiden näkökulmasta, 

jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus 

tarjota rahoitusta joko käteisenä rahana tai 

takauksina. Nämä rahoitusosuudet 

voitaisiin korvamerkitä alueille, aloille tai 

investointi-ikkunoille. 

(14) Jotta voidaan parantaa 

EKKR-takuun vaikutusta tarpeisiin lisätä 

asianomaisilla alueilla investointeja ja 

rahoitusta hankkeille, jotka 

myötävaikuttavat kestävään kehitykseen 

ja luovat ihmisarvoa kunnioittavia 

työpaikkoja, jäsenvaltioilla olisi oltava 

mahdollisuus tarjota rahoitusta joko 

käteisenä rahana tai takauksina. Nämä 

rahoitusosuudet voitaisiin korvamerkitä 

alueille, aloille tai investointi-ikkunoille. 

 

Tarkistus   9 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 16 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(16) Komission olisi laadittava 

vuosittain kertomus Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle EKKR-takuun 

kattamista rahoitus- ja investointitoimista, 

jotta varmistetaan vastuuvelvollisuus 

Euroopan kansalaisia kohtaan. Kertomus 

olisi julkistettava, jotta asiaankuuluvilla 

sidosryhmillä, myös kansalaisyhteiskunnan 

yhteisöillä, olisi mahdollisuus esittää 

näkemyksiään. Komission olisi myös 

laadittava vuosittain Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle kertomus 

takuurahaston hoitamisesta, jotta 

varmistetaan vastuuvelvollisuus ja 

avoimuus. 

(16) Komission olisi laadittava 

vuosittain kertomus Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle EKKR-takuun 

kattamista rahoitus- ja investointitoimista, 

jotta varmistetaan vastuuvelvollisuus 

Euroopan kansalaisia kohtaan. Kertomus 

olisi julkistettava, jotta asiaankuuluvilla 

sidosryhmillä, myös kansalaisyhteiskunnan 

yhteisöillä, olisi mahdollisuus esittää 

näkemyksiään. Komission olisi myös 

laadittava vuosittain Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle kertomus 

takuurahaston hoitamisesta, jotta 

varmistetaan vastuuvelvollisuus, avoimuus 

ja hallinnoinnin tehokkuus. 

 

Tarkistus   10 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 17 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (17 a) Kun otetaan huomioon Euroopan 

tilintarkastustuomioistuimen 

erityiskertomuksessa nro 14/20141a 

esitetyt havainnot, komission olisi 

arvioitava hallinnointivalmiuksiensa 

parantumista vuosittain, jotta EKKR:n 

toimien tehokkuutta ja avoimuutta 

voidaan lisätä.  

 ____________ 

 1a Erityiskertomus nro 14/2014 ”Miten 

EU:n toimielimet ja elimet laskevat, 

vähentävät ja kompensoivat 

kasvihuonekaasupäästöjään?” 

 

Tarkistus  11 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 2 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

2. EKKR edistää vuoden 2030 

kestävän kehityksen agendan tavoitteiden 

saavuttamista keskittyen erityisesti 

kestävään kasvuun, työpaikkojen 

luomiseen ja sosioekonomisiin aloihin 

sekä siten mikroyritysten ja pk-yritysten 

tukemiseen; näin puututaan maahanmuuton 

perimmäisiin syihin ja edistetään 

lähtömaihin palanneiden 

maahanmuuttajien kestävää 

uudelleenkotouttamista, maksimoidaan 

täydentävyys, tuotetaan innovatiivisia 

tuotteita ja houkutellaan sijoituksia 

yksityissektorilta. 

2. EKKR edistää vuoden 2030 

kestävän kehityksen agendan tavoitteiden 

saavuttamista keskittyen etenkin 

köyhyyden poistamiseen, kestävään 

kasvuun, jossa kunnioitetaan taloudellisia, 

ympäristöön liittyviä ja sosiaalisia 

oikeuksia, ihmisarvoa kunnioittavien 

uusien työpaikkojen luomiseen, 

kiertotalouden luomiseen, 
sosioekonomisiin aloihin, julkisten 

palvelujen saatavuuden parantamiseen, 

ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja 

siihen sopeutumiseen, paikallisyhteisöjen 

sitouttamiseen sekä mikroyritysten ja 

pk-yritysten tukemiseen; näin puututaan 

maahanmuuton perimmäisiin syihin ja 

edistetään lähtömaihin palanneiden 

maahanmuuttajien kestävää 

uudelleenkotouttamista, maksimoidaan 

täydentävyys, tuotetaan innovatiivisia 

tuotteita ja houkutellaan sijoituksia 

yksityissektorilta. 

 

Tarkistus  12 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

Se antaa komissiolle strategista ohjausta ja 

tukea asetettaessa yleisiä 

investointitavoitteita EKKR-takuun 

käytölle. Strateginen johtoryhmä tukee 

myös alueellisten investointijärjestelyjen ja 

EIP:n hallinnoimien ulkoista 

lainanantovaltuutta koskevien toimien 

välistä yleistä koordinointia ja 

yhtenäisyyttä, mukaan lukien EIP:n 

selviytymiskyvyn kehittämisaloite. 

Se antaa komissiolle strategista ohjausta ja 

tukea asetettaessa yleisiä 

investointitavoitteita EKKR-takuun 

käytölle, määritettäessä alueellisiin 

järjestelyihin tehtävien investointien 

valintaperusteita sekä vahvistettaessa 

toimintapolitiikkoja ja menettelyjä. 

Strateginen johtoryhmä tukee myös 

alueellisten investointijärjestelyjen ja EIP:n 

hallinnoimien ulkoista lainanantovaltuutta 

koskevien toimien välistä yleistä 

koordinointia, yhteistyötä ja yhtenäisyyttä, 

mukaan lukien EIP:n selviytymiskyvyn 

kehittämisaloite. Euroopan parlamentissa 
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strategisen johtoryhmän toimintaa valvoo 

pysyvästi ohjauskomitea. 

 

Tarkistus  13 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 2 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Strateginen johtoryhmä koostuu 

komission ja unionin ulkoasioiden ja 

turvallisuuspolitiikan korkean edustajan, 

jäljempänä ’korkea edustaja’, 

jäsenvaltioiden ja EIP:n edustajista. 

Komissio voi kutsua muita rahoittajia 

strategisen johtoryhmän jäseniksi ottaen 

tarvittaessa huomioon johtoryhmän 

näkemyksen. Kumppanimaille, 

asiaomaisille alueellisille organisaatioille, 

tukikelpoisille vastapuolille ja Euroopan 

parlamentille voidaan tarvittaessa myöntää 

tarkkailijan asema. Strategisen 

johtoryhmän puheenjohtajina toimivat 

komissio ja korkea edustaja. 

2. Strateginen johtoryhmä koostuu 

komission ja unionin ulkoasioiden ja 

turvallisuuspolitiikan korkean edustajan, 

jäljempänä ’korkea edustaja’, 

jäsenvaltioiden, Euroopan parlamentin, 

EIP:n sekä Afrikan kumppanimaiden ja 

naapuruuspolitiikan kumppanimaiden 

edustajista. Komissio kutsuu muita 

rahoittajia strategisen johtoryhmän 

jäseniksi ottaen huomioon johtoryhmän 

näkemyksen. Asianomaisille alueellisille 

organisaatioille ja muille sidosryhmille, 

kuten kansalaisyhteiskunnan ryhmille, 
voidaan tarvittaessa myöntää tarkkailijan 

asema. Strategisen johtoryhmän 

puheenjohtajina toimivat komissio ja 

korkea edustaja. Strateginen johtoryhmä 

varmistaa, että eri sidosryhmiä 

kumppanimaissa kuullaan 

asianmukaisesti. 

 

Tarkistus   14 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Unioni antaa tukikelpoiselle 

vastapuolelle peruuttamattoman ja 

ehdottoman first demand -takuun tämän 

asetuksen soveltamisalaan kuuluvia 

rahoitus- ja investointitoimia varten, jotka 

käynnistetään Afrikassa sijaitsevissa ja 

naapuruuspolitiikan kumppanimaissa. 

1. Tarkasteltuaan hankkeen 

toteutettavuutta huolellisesti unioni antaa 

tukikelpoiselle vastapuolelle 

peruuttamattoman ja ehdottoman first 

demand -takuun tämän asetuksen 

soveltamisalaan kuuluvia rahoitus- ja 

investointitoimia varten, jotka 

käynnistetään Afrikassa sijaitsevissa ja 
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naapuruuspolitiikan kumppanimaissa. 

 

Tarkistus   15 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 3 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

3. Tukikelpoiset vastapuolet voivat 

tehdä sopimuksia rahoituksen välittäjien tai 

lopullisten tuensaajien kanssa enintään 

neljän vuoden ajan sen jälkeen, kun 

asianomainen takuusopimus on tehty. 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 

versioon.) 

 

Tarkistus  16 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – otsikko 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

EKKR-takuun käyttöä koskevat 

kelpoisuusvaatimukset 

EKKR-takuun käyttöä koskevat 

kelpoisuus- ja poissulkemisvaatimukset 

 

Tarkistus   17 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. EKKR-takuusta tukea saavien 

rahoitus- ja investointitoimien on oltava 

johdonmukaisia ja yhteneviä unionin 

politiikkojen, erityisesti kehitysapu- ja 

naapuruuspolitiikan, ja kumppanimaiden 

strategioiden ja politiikkojen kanssa sekä 

pyrittävä tukemaan seuraavia yleisiä 

tavoitteita: 

1. EKKR-takuusta tukea saavien 

rahoitus- ja investointitoimien on oltava 

johdonmukaisia ja yhteneviä unionin 

politiikkojen (erityisesti kehitysapu- ja 

naapuruuspolitiikan) ja kumppanimaiden 

strategioiden ja politiikkojen kanssa, ja 

niillä on pyrittävä tukemaan seuraavia 

yleisiä tavoitteita: 
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Tarkistus  18 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 1 kohta – -a alakohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (-a) saavutetaan Agenda 2030:n 

kestävän kehityksen tavoitteet; 

 

Tarkistus  19 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(a) edistetään taloudellista ja 

sosiaalista kehitystä keskittyen erityisesti 

kestävään kehitykseen ja työpaikkojen 

luomiseen (erityisesti nuorille ja naisille); 

näin puututaan muuttoliikkeen 

perimmäisiin syihin ja tuetaan 

lähtömaihin palanneiden 

maahanmuuttajien kestävää 

uudelleenkotouttamista; 

(a) edistetään köyhyyden poistamista 

ja taloudellista ja sosiaalista kehitystä 

keskittyen erityisesti kestävyyteen ja 

kestävään ihmisarvoisten työpaikkojen 
luomiseen etenkin nuorille, naisille ja 

syrjäytymisvaarassa oleville henkilöille; 

 

Tarkistus   20 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

(b) kohdistetaan toimet 

sosioekonomisille aloille, erityisesti 

infrastruktuuriin (mukaan lukien kestävä 

energia- ja vesihuolto, liikenne ja tieto- ja 

viestintätekniikka), ympäristönsuojelu, 

luonnonvarojen kestävä käyttö ja sininen 

kasvu, sosiaalinen infrastruktuuri ja 

inhimillinen pääoma, jotta voidaan 

parantaa sosioekonomista ympäristöä; 

(b) kohdistetaan toimet 

sosioekonomisille aloille, erityisesti 

infrastruktuuriin (mukaan lukien kestävä 

energia- ja vesihuolto, liikenne ja tieto- ja 

viestintätekniikka), ympäristönsuojelu, 

luonnonvarojen kestävä käyttö ja sininen 

kasvu, sosiaalinen infrastruktuuri, 

inhimillinen pääoma ja kiertotalous, jotta 

voidaan parantaa sosioekonomista 

ympäristöä ja ottaa samalla huomioon 

EKKR-takuun saajien prioriteetit; 
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Tarkistus   21 

Ehdotus asetukseksi 

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

 
Komission teksti Tarkistus 

 (b a) osallistetaan kyseisillä alueilla 

asuvia ihmisiä rahoitettavien hankkeiden 

suunnitteluun; 

 

Tarkistus   22 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 1 kohta – c alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

(c) tarjotaan rahoitusta mikroyrityksille 

ja pk-yrityksille keskittyen erityisesti 

yksityissektorin kehittämiseen; 

(c) tarjotaan rahoitusta mikroyrityksille 

ja pk-yrityksille keskittyen erityisesti 

vakaan ja pitkällä aikavälillä 

elinkelpoisen paikallisen yksityissektorin 

kehittämiseen; 

 

Tarkistus   23 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (e a) ei olla millään tavoin yhteydessä 

20 artiklassa tarkoitettuihin 

yhteistyöhaluttomiin 

oikeudenkäyttöalueisiin; 

 

Tarkistus   24 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 2 kohta – johdantokappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. EKKR-takuulla tuetaan erityisesti 2. Samalla, kun estetään keinottelua 

ja/tai palvelujen monopolisointia, 
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niitä rahoitus- ja investointitoimia, jotka EKKR-takuulla tuetaan erityisesti niitä 

rahoitus- ja investointitoimia, jotka 

 

Tarkistus   25 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 2 kohta – c alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

(c) ovat taloudellisesti ja 

rahoituksellisesti elinkelpoisia, kun otetaan 

myös huomioon julkisilta ja yksityisiltä 

kumppaneilta hankkeeseen mahdollisesti 

saatava tuki ja osarahoitus; 

(c) ovat todistetusti taloudellisesti ja 

rahoituksellisesti elinkelpoisia, kun otetaan 

myös huomioon julkisilta ja yksityisiltä 

kumppaneilta hankkeeseen mahdollisesti 

saatava tuki ja osarahoitus; 

 

Tarkistus  26 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (e a) ovat kansainvälisessä oikeudessa 

vahvistettujen ihmisoikeuksien mukaisia. 

 

Tarkistus  27 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. EKKR-takuulla ei tueta rahoitus- 

ja investointitoimia, 

 a)  jotka liittyvät sotilas- tai 

turvallisuussektoriin; 

 b)  joilla tuetaan ydinenergian 

kehittämistä; 

 c)  joilla edistetään fossiilisia 

polttoaineita ja hiililukkiutumaa; 

 d)  joista aiheutuu merkittäviä 
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ulkoisia ympäristökustannuksia etenkin 

laajojen infrastruktuurien tapauksessa; 

 e)  joita toteutetaan aloilla tai 

hankkeissa, joissa kumppanimaiden 

ihmisoikeudet, etenkin paikallis- ja 

alkuperäisyhteisöjen oikeudet, voivat 

vaarantua esimerkiksi siten, että toimiin 

liittyy väestön pakkosiirtoja, 

maananastusta, puolisotilaallisia 

operaatioita tai toimintoja 

metsäkatoalueilla; tällaisten riskien 

tunnistamiseksi on toteutettava julkinen 

ihmisoikeus- ja ympäristövaikutusten 

ennakkoarviointi; 

 f) joista voi aiheutua 

ympäristörikkomus tai haittaa 

yhteiskunnalle tai paikallisyhteisöille 

ottaen huomioon ennalta varautumisen 

periaate. 

 

Tarkistus   28 

Ehdotus asetukseksi 

13 artikla – 7 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

7. Jos EKKR-takuurahaston varojen 

määrä vähenee 1 päivän tammikuuta 2021 

jälkeen takuuseen perustuvien vaatimusten 

seurauksena alle 50 prosenttiin 5 kohdassa 

säädetystä rahoitusasteesta, komissio antaa 

kertomuksen poikkeuksellisista 

toimenpiteistä, joita voidaan tarvita 

EKKR-takuurahaston täydentämiseksi. 

7. Jos EKKR-takuurahaston varojen 

määrä vähenee 1 päivän tammikuuta 2021 

jälkeen takuuseen perustuvien vaatimusten 

seurauksena alle 50 prosenttiin 5 kohdassa 

säädetystä rahoitusasteesta, komissio antaa 

kertomuksen 

 a)  määrärahojen vähyyden syystä 

yksityiskohtaisine selityksineen ja  

 b)  tarvittaessa mahdollisista 

poikkeuksellisista toimenpiteistä, joita 

voidaan tarvita EKKR-takuurahaston 

täydentämiseksi. 
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Tarkistus  29 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Komissio antaa vuosittain 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

kertomuksen EKKR-takuun kattamista 

rahoitus- ja investointitoimista. Kertomus 

julkistetaan. Siihen on sisällytettävä 

seuraavat tiedot: 

1. Komissio antaa vuosittain 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

kertomuksen EKKR-takuun kattamista 

rahoitus- ja investointitoimista. Tämä 

kertomus julkistetaan. Siihen on 

sisällytettävä seuraavat maakohtaisesti 

esitettävät tiedot: 

 

Tarkistus  30 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(a) arvio EKKR-takuun kattamista 

käynnissä olevista rahoitus- ja 

investointitoimista alojen, maiden ja 

alueiden tasolla ja siitä, ovatko kyseiset 

toimet tämän asetuksen mukaisia; 

(a) riippumaton arvio EKKR-takuun 

kattamista käynnissä olevista rahoitus- ja 

investointitoimista alojen, maiden ja 

alueiden tasolla ja siitä, ovatko kyseiset 

toimet tämän asetuksen ja erityisesti 

täydentävyysperiaatteen mukaisia; 

Tarkistus   31 

Ehdotus asetukseksi 

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

 
Komission teksti Tarkistus 

 a a) arvio strategisen johtoryhmän 

5 artiklan mukaisesti asettamien yleisten 

investointitavoitteiden saavuttamisesta; 

 

Tarkistus  32 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 1 kohta – a b alakohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

  a b) arvio kokonaisvaikutuksesta 

Agenda 2030:n kestävän kehityksen 

tavoitteiden saavuttamiseen; 

 

Tarkistus  33 

Ehdotus asetukseksi 

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

 

 

Komission teksti Tarkistus 

  a c) arvio siitä, mikä osuus 

rahoituksesta on käytetty uusiutuvaa 

energiaa, energiatehokkuutta ja 

ilmastonmuutosta koskevien unionin 

poliittisten sitoumusten kannalta 

merkityksellisiin rahoitus- ja 

investointitoimiin; 

Tarkistus  34 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 1 kohta – a d alakohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

  a d) arvio EKKR-takuun kattamien 

toimien laadusta ja niihin liittyvästä 

poliittisesta, operatiivisesta tai 

rahoituksellisesta riskistä; 

 

Tarkistus  35 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(b) arvio EKKR-takuun kattamien 

rahoitus- ja investointitoimien lisäarvosta, 

niihin yksityiseltä sektorilta saaduista 

(b) arvio EKKR-takuun kattamien 

rahoitus- ja investointitoimien lisäarvosta, 

niihin yksityiseltä sektorilta saaduista 
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varoista sekä niiden arvioiduista ja 

toteutuneista tuotoksista, tuloksista ja 

vaikutuksista kootusti esitettynä, mukaan 

lukien vaikutus työpaikkojen luomiseen; 

varoista sekä niiden arvioiduista ja 

saavutetuista tuotoksista, tuloksista ja 

pitkän aikavälin kokonaisvaikutuksista, 

mukaan lukien vaikutus työpaikkojen 

luomiseen; 

 

Tarkistus   36 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 1 kohta – f alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

(f) arvio tukikelpoisten vastapuolten 

rahoitus- ja investointitoimien lisäarvosta 

ja kyseisiin toimiin liittyvästä 

kokonaisriskistä; 

(f) riippumaton arvio tukikelpoisten 

vastapuolten rahoitus- ja investointitoimien 

lisäarvosta ja kyseisiin toimiin liittyvästä 

kokonaisriskistä; 

Tarkistus   37 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 1 kohta – g alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

(g) yksityiskohtaiset tiedot tapauksista, 

joissa on esitetty EKKR-takuuseen 

perustuvia vaatimuksia, tappioista, 

tuotoista, takaisinperityistä määristä ja 

muista saaduista maksusuorituksista; 

(g) yksityiskohtaiset tiedot tapauksista, 

joissa on esitetty EKKR-takuuseen 

perustuvia vaatimuksia, tappioista, 

tuotoista, takaisinperityistä määristä ja 

muista saaduista maksusuorituksista sekä 

ilmoitus tulevien EKKR-takuuseen 

perustuvien vaatimusten riskeistä; 

 

Tarkistus  38 

Ehdotus asetukseksi 

16 artikla – 1 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Komissio arvioi EKKR:n toimintaa 

viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2020. 

Komissio antaa Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle arviointikertomuksen, joka 

sisältää riippumattoman arvioinnin tämän 

asetuksen soveltamisesta. Komissio 

1. Komissio arvioi EKKR:n toimintaa 

viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2020. 

Komissio antaa Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle arviointikertomuksen, joka 

sisältää riippumattoman arvioinnin tämän 

asetuksen soveltamisesta, mukaan lukien 
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toimittaa kyseisen kertomuksen viipymättä 

siinä tapauksessa, että saatavilla oleva 

koko EKKR-takauksen määrä kuluisi 

hyväksyttyihin rahoitus- ja 

investointitoimiin ennen kesäkuun 

30. päivää 2020. 

arvio EKKR:n vaikutuksista ja tuloksista. 

Komissio toimittaa kyseisen kertomuksen 

viipymättä siinä tapauksessa, että saatavilla 

oleva koko EKKR-takauksen määrä kuluisi 

hyväksyttyihin rahoitus- ja 

investointitoimiin ennen kesäkuun 

30. päivää 2020. 

 

Tarkistus  39 

Ehdotus asetukseksi 

16 artikla – 2 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Komissio arvioi 

EKKR-takuurahaston käyttöä viimeistään 

31 päivänä joulukuuta 2020 ja sen jälkeen 

kolmen vuoden välein. Komissio toimittaa 

arviointikertomuksensa Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle. 

Arviointikertomukseen liitetään 

tilintarkastustuomioistuimen lausunto. 

2. Komissio arvioi 

EKKR-takuurahaston käyttöä ja toimintaa 

viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2020 ja 

sen jälkeen kolmen vuoden välein. 

Komissio toimittaa arviointikertomuksensa 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle. 

Arviointikertomukseen liitetään 

tilintarkastustuomioistuimen lausunto 

EKKR-takuurahaston hoitamisesta sekä 

EKKR-toimien vaikuttavuudesta ja 

täydentävyydestä. Jos mukautukset 

EKKR-takuurahastoon katsotaan 

tarpeellisiksi tai jos takuurahaston 

voimassaoloa jatketaan vuoden 2020 

jälkeen, arviointikertomukseen liitetään 

lainsäädäntöehdotus tämän asetuksen 

muuttamiseksi vastaavasti. 

 

Tarkistus  40 

Ehdotus asetukseksi 

17 artikla – 1 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

Tietojen ja asiakirjojen saatavuutta 

koskevan unionin avoimuuspolitiikan ja 

yleisten periaatteiden mukaisesti 

tukikelpoisten vastapuolten on julkaistava 

verkkosivuillaan tietoja kaikista tämän 

Strategisen johtoryhmän kokouksista on 

julkaistava viipymättä kattavat 

pöytäkirjat. Indikaattoreiden tulostaulu 

on julkistettava, kun EKKR-takuun 

kattama toimi hyväksytään. Tietojen ja 
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asetuksen soveltamisalaan kuuluvista 

EKKR-takuun kattamista rahoitus- ja 

investointitoimista, erityisesti siitä, miten 

kyseisillä toimilla tuetaan tämän asetuksen 

vaatimusten saavuttamista. 

asiakirjojen saatavuutta koskevan unionin 

avoimuuspolitiikan ja yleisten periaatteiden 

mukaisesti tukikelpoisten vastapuolten on 

julkaistava verkkosivuillaan tietoja kaikista 

tämän asetuksen soveltamisalaan 

kuuluvista EKKR-takuun kattamista 

rahoitus- ja investointitoimista, erityisesti 

siitä, miten kyseisillä toimilla tuetaan 

tämän asetuksen vaatimusten 

saavuttamista. 

 

Tarkistus   41 

Ehdotus asetukseksi 

17 a artikla (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 17 a artikla 

 Tukikelpoisten vastapuolten on myös 

asetettava saataville sovellettua 

oikeusperustaa koskevat tiedot ja 

julkistettava strategisesti rahoitus- ja 

investointitoimia, jotta rahaston toimet 

tuodaan lähemmäksi kansalaisia, yleistä 

mielipidettä ja mahdollisia yksityisiä 

sijoittajia. 

 

Tarkistus  42 

Ehdotus asetukseksi 

18 artikla – 1 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Tilintarkastustuomioistuin suorittaa 

tämän asetuksen mukaisen toiminnan 

ulkoisen tarkastuksen Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 

287 artiklan mukaisesti. 

1. Tilintarkastustuomioistuin suorittaa 

tämän asetuksen mukaisen toiminnan 

ulkoisen tarkastuksen Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 

287 artiklan mukaisesti, ja toimintaan 

sovelletaan siten vastuuvapausmenettelyä 

SEUT:n 319 artiklan mukaisesti. 
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Tarkistus  43 

Ehdotus asetukseksi 

18 artikla – 2 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Sovellettaessa tämän artiklan 

1 kohtaa tilintarkastustuomioistuin saa 

pyynnöstään ja SEUT-sopimuksen 

287 artiklan 3 kohdan mukaisesti 

käyttöönsä kaikki asiakirjat tai tiedot, jotka 

se tarvitsee tehtäväänsä suorittaessaan. 

2. Sovellettaessa tämän artiklan 

1 kohtaa tilintarkastustuomioistuin saa 

pyynnöstään ja SEUT-sopimuksen 

287 artiklan 3 kohdan mukaisesti 

käyttöönsä kaikki asiakirjat tai tiedot, jotka 

se tarvitsee tarkastustehtävissään. 

 

Tarkistus  44 

Ehdotus asetukseksi 

18 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Tilintarkastustuomioistuin 

julkaisee viimeistään 30 päivänä 

kesäkuuta 2020 ja sen jälkeen kolmen 

vuoden välein erityiskertomuksen 

EKKR-takuurahaston käytöstä sekä 

EKKR:n tehokkuudesta ja 

vaikuttavuudesta. 

 

Tarkistus   45 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Jos komissiolla tai tukikelpoisilla 

vastapuolilla on tämän asetuksen 

soveltamisalaan kuuluvien rahoitus- ja 

investointitoimien valmistelun, 

toteuttamisen tai päättämisen missään 

vaiheessa syytä epäillä petosta, lahjontaa, 

rahanpesua tai muuta laitonta toimintaa, 

joka saattaa vaikuttaa unionin taloudellisiin 

etuihin, niiden on ilmoitettava asiasta 

1. Jos komissiolla on tämän asetuksen 

soveltamisalaan kuuluvien rahoitus- ja 

investointitoimien valmistelun, 

toteuttamisen tai päättämisen missään 

vaiheessa syytä epäillä petosta, lahjontaa, 

rahanpesua tai muuta laitonta toimintaa, 

joka saattaa vaikuttaa unionin taloudellisiin 

etuihin, sen tai sen tukikelpoisten 

vastapuolten on ilmoitettava asiasta 
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viipymättä Euroopan 

petostentorjuntavirastolle (OLAF) ja 

annettava sille tarvittavat tiedot. 

viipymättä Euroopan 

petostentorjuntavirastolle (OLAF) ja 

annettava sille kaikki tarvittavat tiedot 

täysimittaisen ja perinpohjaisen tutkinnan 

mahdollistamiseksi. 

 

Tarkistus  46 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

Suojatakseen unionin taloudellisia etuja 

OLAF voi tehdä tutkimuksia, myös 

paikalla tehtäviä todentamisia ja 

tarkastuksia, Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksessa (EU, Euratom) 

N:o 883/2013, neuvoston asetuksessa 

(Euratom, EY) N:o 2185/96 ja neuvoston 

asetuksessa (EY, Euratom) N:o 2988/95 

säädettyjä säännöksiä ja menettelyjä 

noudattaen määrittääkseen, liittyykö tämän 

asetuksen soveltamisalaan kuuluviin 

rahoitus- ja investointitoimiin petoksia, 

lahjontaa, rahanpesua tai muuta laitonta 

toimintaa, joka vaikuttaa unionin 

taloudellisiin etuihin. OLAF voi toimittaa 

tutkimustensa kuluessa saamiaan tietoja 

asianomaisten jäsenvaltioiden 

toimivaltaisille viranomaisille. 

Suojatakseen unionin taloudellisia etuja 

OLAFin on tehtävä tutkimuksia, myös 

paikalla tehtäviä todentamisia ja 

tarkastuksia, Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksessa (EU, Euratom) 

N:o 883/2013, neuvoston asetuksessa 

(Euratom, EY) N:o 2185/96 ja neuvoston 

asetuksessa (EY, Euratom) N:o 2988/95 

säädettyjä säännöksiä ja menettelyjä 

noudattaen selvittääkseen, onko tämän 

asetuksen mukaisiin rahoitus- ja 

investointitoimiin liittynyt unionin 

taloudellisia etuja vahingoittavia petoksia, 

lahjontaa, rahanpesua, terrorismin 

rahoitusta, veropetoksia, järjestäytynyttä 

rikollisuutta tai muuta laitonta toimintaa. 

OLAF voi toimittaa tutkimustensa kuluessa 

saamiaan tietoja asianomaisten 

jäsenvaltioiden toimivaltaisille 

viranomaisille. 

 

Tarkistus   47 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 2 kohta – 2 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Jos tällainen laiton toiminta näytetään 

toteen, tukikelpoisten vastapuolten on 

toteutettava takaisinperintätoimia niiden 

tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien 

rahoitus- ja investointitoimien osalta, joihin 

Jos tällainen laiton toiminta näytetään 

toteen, tukikelpoisten vastapuolten on 

toteutettava takaisinperintätoimia tämän 

asetuksen soveltamisalaan kuuluvien 

rahoitus- ja investointitoimien osalta, joihin 
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tällainen toiminta liittyy. tällainen toiminta liittyy, ja niiden on myös 

toimitettava asianomaisille viranomaisille 

kaikki tarvittavat tiedot tutkintaa ja 

mahdollista syytteeseenpanoa varten. 

 

Tarkistus   48 

Ehdotus asetukseksi 

20 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Tukikelpoiset vastapuolet eivät saa 

tukea rahoitus- ja investointitoimissaan 

minkäänlaisia laittomassa tarkoituksessa 

toteutettuja toimia, kuten rahanpesua, 

terrorismin rahoitusta, järjestäytynyttä 

rikollisuutta, veropetoksia ja verovilppiä, 

lahjontaa ja unionin taloudellisiin etuihin 

vaikuttavia petoksia. Tukikelpoiset 

vastapuolet eivät saa osallistua mihinkään 

sellaiseen rahoitus- tai investointitoimeen, 

joka toteutetaan yhteistyöhaluttomalla 

oikeudenkäyttöalueella sijaitsevan välineen 

kautta; tämä vastaa heikosti säänneltyjä tai 

yhteistyöhaluttomia lainkäyttöalueita 

koskevaa politiikkaa, joka perustuu 

unionin, Taloudellisen yhteistyön ja 

kehityksen järjestön (OECD) ja 

rahanpesunvastaisen toimintaryhmän 

periaatteisiin. 

1. Tukikelpoiset vastapuolet eivät saa 

tukea rahoitus- ja investointitoimissaan 

minkäänlaisia laittomassa tarkoituksessa 

toteutettuja toimia, kuten (muun muassa) 

rahanpesua, terrorismin rahoitusta, 

järjestäytynyttä rikollisuutta, veropetoksia 

ja verovilppiä, lahjontaa, petoksia tai 

muita unionin taloudellisiin etuihin 

vaikuttavia toimia. Tukikelpoiset 

vastapuolet eivät saa osallistua mihinkään 

sellaiseen rahoitus- tai investointitoimeen, 

joka toteutetaan yhteistyöhaluttomalla 

oikeudenkäyttöalueella sijaitsevan välineen 

kautta; tämä vastaa heikosti säänneltyjä tai 

yhteistyöhaluttomia lainkäyttöalueita 

koskevaa politiikkaa, joka perustuu 

unionin, Taloudellisen yhteistyön ja 

kehityksen järjestön (OECD) ja 

rahanpesunvastaisen toimintaryhmän 

periaatteisiin. 

Tarkistus  49 

Ehdotus asetukseksi 

20 artikla – 2 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Tukikelpoisen vastapuolen on 

noudatettava rahoitus- ja 

investointitoimissaan unionin oikeuden 

mukaisia periaatteita ja vaatimuksia, joilla 

estetään rahoitusjärjestelmän käyttöä 

rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen, ja 

erityisesti Euroopan parlamentin ja 

2. Tukikelpoisen vastapuolen on 

noudatettava rahoitus- ja 

investointitoimissaan unionin oikeuden 

mukaisia periaatteita ja vaatimuksia, joilla 

estetään rahoitusjärjestelmän käyttöä 

rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen, ja 

erityisesti Euroopan parlamentin ja 
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neuvoston asetusta (EU) 2015/847 ja 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiiviä (EU) 2015/849. Tukikelpoisten 

vastapuolten on asetettava sekä suoran 

rahoituksen että tämän asetuksen nojalla 

välittäjien kautta tapahtuvan rahoituksen 

ehdoksi todellista omistajaa ja edunsaajaa 

koskevien tietojen ilmoittaminen 

direktiivin (EU) 2015/849 mukaisesti. 

neuvoston asetusta (EU) 2015/847 ja 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiiviä (EU) 2015/849. Tukikelpoisten 

vastapuolten on asetettava sekä suoran 

rahoituksen että tämän asetuksen nojalla 

välittäjien kautta tapahtuvan rahoituksen 

ehdoksi todellista omistajaa ja edunsaajaa 

koskevien tietojen ilmoittaminen 

direktiivin (EU) 2015/849 (unionin 

rahanpesunvastainen direktiivi) 

mukaisesti. 
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