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LYHYET PERUSTELUT 

Komission ehdotuksella pyritään laajentamaan Euroopan investointipankin (EIP) ulkoista 

lainanantovaltuutta niin määrällisesti kuin laadullisestikin. Erityisesti pyritään lisäämään 

toimia eteläisessä naapurustossa ja Länsi-Balkanilla ja myötävaikuttamaan uuteen ulkoiseen 

investointiohjelmaan. 

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

kattamien EIP:n rahoitustoimien enimmäismäärän asianmukainen nostaminen, jotta voidaan 

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

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

ehdotettujen varojen loppumista jo ennen vuoden 2018 puoliväliä. 

Valmistelija kannattaa sitä, että keskitytään strategisesti enemmän muuttoliikkeen 

perimmäisiin syihin sekä sellaisiin hankkeisiin, joilla tuetaan vastaanottavia yhteisöjä 

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

tavoitteet ja niille osoitettavat määrät. 

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

uuden yksityissektoria koskevan lainanantovaltuuden kautta jo ennen kuin tämä päätös tulee 

voimaan (ns. varastointi). 

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

yhteyttä olisi lujitettava edelleen. Etenkin alueellisten enimmäismäärien puitteissa tapahtuvan 

maakohtaisen jaon olisi täysimääräisesti heijasteltava ulkoisten toimien prioriteetteja ja 

rajoitteita. Jako olisi tehtävä Euroopan ulkosuhdehallintoa kuullen. 

Myös avoimuutta olisi parannettava niissä EIP:n hankkeissa, jotka rahoitetaan rahoituksen 

välittäjien kautta. 

TARKISTUKSET 

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa ottamaan huomioon 

seuraavat tarkistukset: 

Tarkistus  1 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 1 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

1) Kansainvälisellä yhteisöllä on 

edessään ennennäkemätön pakolaiskriisi, 

joka edellyttää solidaarisuutta, 

taloudellisten resurssien tehokasta 

käyttöönottoa sekä luo tarpeen tarttua 

vallitseviin haasteisiin ja selvitä niistä 

yhteistuumin. Kaikkien toimijoiden on 

1) Kansainvälisellä yhteisöllä on 

edessään ennennäkemätön muuttoliike- ja 

pakolaiskriisi, joka edellyttää 

solidaarisuutta, taloudellisten resurssien 

tehokasta käyttöönottoa sekä luo tarpeen 

tarttua vallitseviin haasteisiin ja selvitä 

niistä yhteistuumin. Kaikkien toimijoiden 
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työskenneltävä yhdessä ja sovellettava 

kestäviä keskipitkän ja pitkän aikavälin 

politiikkoja ja käytettävä tehokkaasti 

olemassa olevia prosesseja ja ohjelmia, 

joilla tuetaan aloitteita, jotka edistävät 

muuttoliikkeen perimmäisiin syihin 

puuttumista. 

on työskenneltävä yhdessä ja sovellettava 

kestäviä keskipitkän ja pitkän aikavälin 

politiikkoja ja käytettävä tehokkaasti 

olemassa olevia prosesseja ja ohjelmia, 

joilla tuetaan aloitteita, jotka edistävät 

muuttoliikkeen perimmäisiin syihin 

puuttumista sekä kauttakulkuyhteisöjen ja 

vastaanottavien yhteisöjen 

selviytymiskyvyn kehittämistä. 

 

Tarkistus   2 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 9 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

9) Jotta ulkoisella 

lainanantovaltuudella voidaan reagoida 

mahdollisiin tuleviin haasteisiin ja 

unionin painopisteisiin sekä tarjota 

strategiset keinot muuttoliikkeen 

perimmäisiin syihin puuttumiseksi, EU:n 

takuun kattamien EIP:n rahoitustoimien 

enimmäismäärä olisi korotettava 

32 300 000 000 euroon ottamalla käyttöön 

valinnainen lisämäärä, joka on 

3 000 000 000 euroa. Yleisen valtuuden 

nojalla 1 400 000 000 euron määrä olisi 

kohdennettava julkisen sektorin 

hankkeisiin, jotka on suunnattu 

pakolaisille ja heitä vastaanottaville 

yhteisöille kriisin koettelemilla alueilla. 

9) Jotta ulkoisella 

lainanantovaltuudella voidaan säilyttää 

tuen nykyinen taso unionin ulko- ja 

turvallisuuspolitiikan globaalistrategian 

mukaisesti, vastata mahdollisiin tuleviin 

haasteisiin sekä tarjota strategiset keinot 

muuttoliikkeen perimmäisiin syihin 

puuttumiseksi, EU:n takuun kattamien 

EIP:n rahoitustoimien enimmäismäärä olisi 

korotettava 36 300 000 000 euroon muun 

muassa ottamalla käyttöön valinnainen 

lisämäärä, joka on 3 000 000 000 euroa. 

Yleisen valtuuden nojalla 1 400 000 000 

euron määrä olisi kohdennettava julkisen 

sektorin hankkeisiin, joiden tarkoituksena 

on maahanmuuttajien ja pakolaisten sekä 

kauttakulkuyhteisöjen ja vastaanottavien 

yhteisöjen selviytymiskyvyn kehittäminen. 

 

Tarkistus   3 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 9 a) Vaikka muuttoliike- ja 

pakolaiskriisin perimmäisiin syihin 

puuttuminen onkin erittäin tärkeää, se ei 

saisi tapahtua EU:n globaalistrategian 



 

AD\1119011FI.docx 5/18 PE595.732v02-00 

 FI 

muiden keskeisten strategisten 

painopistealueiden politiikkatoimien 

kustannuksella. 

 

Tarkistus  4 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 10 a) Koska EIP:n selviytymiskyvyn 

kehittämisaloite on pantava nopeasti 

täytäntöön, EIP:n olisi voitava 

”varastoida” hankkeita yksityisen sektorin 

lainanantovaltuuden alle komission ja 

EIP:n keskenään sopimien ehtojen 

mukaisesti. 

 

Tarkistus  5 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 11 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

11) Muuttoliikkeen perimmäisiin syihin 

puuttuminen olisi lisättävä uutena 

tavoitteena valtuuteen. 

11) Muuttoliikkeen perimmäisiin syihin 

puuttuminen sekä kauttakulkuyhteisöjen 

ja vastaanottavien yhteisöjen 

selviytymiskyvyn kehittäminen olisi 

lisättävä uutena tavoitteena valtuuteen, ja 

niitä olisi tavoiteltava noudattaen täysin 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 

(SEU) 21 artiklaa. EIP:n olisi toteutettava 

kattavia due diligence -tarkastuksia ja 

seurattava hankkeita huolellisesti 

sääntöjen noudattamisen varmistamiseksi. 

Sen olisi ylläpidettävä valitusmekanismia, 

joka on avoin kaikille sidosryhmille. 

Komission olisi arvioitava vuotuisessa 

raportoinnissaan SEU-sopimuksen 

21 artiklan määräysten noudattaminen, 

mukaan luettuina ihmisoikeuksien 

kunnioittaminen, köyhyyden poistaminen 

ja ympäristöriskien hallinta. 
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Tarkistus   6 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 13 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

13) Ilmastonmuutosta koskevan 

Yhdistyneiden kansakuntien 

puitesopimuksen nojalla hyväksytyn 

Pariisin sopimuksen4 johdosta EIP:n olisi 

pyrittävä pitämään yllä nykyinen ilmaston 

kannalta asiaankuuluvien ja ulkoiseen 

lainanantovaltuuteen perustuvien menojen 

korkea taso, mikä lisää sen ilmastoon 

liittyviä investointeja kehitysmaissa 

25 prosentista 35 prosenttiin vuoteen 2020 

mennessä. 

13) Ilmastonmuutosta koskevan 

Yhdistyneiden kansakuntien 

puitesopimuksen nojalla hyväksytyn 

Pariisin sopimuksen4 johdosta EIP:n olisi 

pyrittävä nostamaan nykyistä ilmaston 

kannalta asiaankuuluvien ja ulkoiseen 

lainanantovaltuuteen perustuvien menojen 

tasoa, mikä lisää sen ilmastoon liittyviä 

investointeja kehitysmaissa 25 prosentista 

35 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä sen 

ilmastostrategiansa osana antaman 

sitoumuksen mukaisesti. 

_________________ _________________ 

4 Neuvoston päätös (EU) 2016/590, annettu 

11 päivänä huhtikuuta 2016, Yhdistyneiden 

kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan 

puitesopimuksen nojalla hyväksytyn 

Pariisin sopimuksen allekirjoittamisesta 

Euroopan unionin puolesta (EUVL L 103, 

19.4.2016, s. 1). 

4 Neuvoston päätös (EU) 2016/590, annettu 

11 päivänä huhtikuuta 2016, Yhdistyneiden 

kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan 

puitesopimuksen nojalla hyväksytyn 

Pariisin sopimuksen allekirjoittamisesta 

Euroopan unionin puolesta (EUVL L 103, 

19.4.2016, s. 1). 

 

Tarkistus  7 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 15 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

15) EIP:n olisi kehitettävä ja 

toteutettava joukko indikaattoreita 

tulosmittauskehyksessään julkisella 

sektorilla ja yksityisellä sektorilla 

pakolaisille ja vastaanottaville yhteisöille 

suunnattuja hankkeita varten. Näin ollen 

arvio EIP:n rahoitustoimien vaikutuksesta 

muuttoliikkeen perimmäisiin syihin 

puuttumiseksi olisi sisällytettävä EIP:n 

rahoitustoimia koskevaan komission 

vuosikertomukseen Euroopan parlamentille 

ja neuvostolle. 

15) EIP:n olisi kehitettävä ja 

toteutettava joukko indikaattoreita 

tulosmittauskehyksessään julkisella 

sektorilla ja yksityisellä sektorilla 

muuttoliikkeen perimmäisiin syihin 

puuttumiseen sekä maahanmuuttajien, 

pakolaisten, kauttakulkuyhteisöjen ja 

vastaanottavien yhteisöjen 

selviytymiskyvyn kehittämiseen 
suunnattuja hankkeita varten. Näin ollen 

arvio EIP:n rahoitustoimien vaikutuksesta 

näiden tavoitteiden saavuttamiseen olisi 
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sisällytettävä EIP:n rahoitustoimia 

koskevaan komission vuosikertomukseen 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle. 

 

Tarkistus  8 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 15 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 15 a) Ulkoisen lainanantovaltuuden 

alaisten EIP:n toimien näkyvyyden ja 

avoimuuden lisääminen olisi 

varmistettava etenkin alahankkeissa, 

jotka rahoitetaan rahoituksen välittäjien 

kautta, mikä parantaisi unionin 

toimielinten ja yleisön tiedonsaantia. 

 

Tarkistus  9 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 16 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

16) Ainoastaan silloin, kun on kyse 

tarpeesta puuttua kiireellisiin tilanteisiin ja 

kriisitilanteisiin, jotka saattavat nousta 

esiin valtuuden voimassaoloaikana ja jotka 

on tunnustettu unionin ulkopoliittisina 

painopisteinä, enimmäismäärä, jonka EIP 

kohdentaa uudelleen alueiden välillä 

valtuuden voimassaoloaikana, olisi 

korotettava 10 prosentista 20 prosenttiin. 

Yksityissektorin 2 300 000 000 euron 

valtuutta ja julkisen sektorin hankkeisiin 

osoitettua 1 400 000 000 euron määrää ei 

voida kohdentaa uudelleen, koska niiden 

tarkoituksena on puuttua muuttoliikkeen 

perimmäisiin syihin. 

16) Ainoastaan silloin, kun on kyse 

tarpeesta puuttua kiireellisiin tilanteisiin ja 

kriisitilanteisiin, jotka saattavat nousta 

esiin valtuuden voimassaoloaikana ja jotka 

on tunnustettu unionin ulkopoliittisina 

painopisteinä, enimmäismäärä, jonka EIP 

kohdentaa uudelleen alueiden välillä 

valtuuden voimassaoloaikana, olisi 

korotettava 10 prosentista 20 prosenttiin. 

Yksityissektorin 2 300 000 000 euron 

valtuus ja julkisen sektorin hankkeisiin 

osoitettu 1 400 000 000 euron määrä 

EIP:n selviytymiskyvyn 

kehittämisaloitteen puitteissa olisi 

käytettävä kokonaan tarkoitukseensa, 

eikä sitä pitäisi kohdentaa uudelleen. 
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Tarkistus  10 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 17 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

17) Tukikelpoisten alueiden ja maiden 

sekä mahdollisesti tukikelpoisten alueiden 

ja maiden luetteloa olisi muutettava, jotta 

siitä poistettaisiin ne korkean tulotason 

maat, joilla on korkea luottoluokitus 

(Brunei, Islanti, Israel, Singapore, Chile ja 

Etelä-Korea). Lisäksi lisätään Iran 

mahdollisesti tukikelpoisten alueiden ja 

maiden luetteloon. 

17) Tukikelpoisten alueiden ja maiden 

sekä mahdollisesti tukikelpoisten alueiden 

ja maiden luetteloa olisi muutettava, jotta 

siitä poistettaisiin ne korkean tulotason 

maat, joilla on korkea luottoluokitus 

(Brunei, Islanti, Israel, Singapore, Chile ja 

Etelä-Korea). Lisäksi Venäjä poistetaan 

mahdollisesti tukikelpoisten alueiden ja 

maiden luettelosta ja Iran lisätään siihen. 

 

Tarkistus  11 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Päätös N:o 466/2014/EU 

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

EU:n takuun kattamien EIP:n 

rahoitustoimien enimmäismäärä vuosina 

2014–2020 voi olla enintään 

32 300 000 000 euroa. Rahoitustoimia 

varten alun perin merkityt mutta 

myöhemmin peruutetut määrät eivät sisälly 

enimmäismäärään. 

EU:n takuun kattamien EIP:n 

rahoitustoimien enimmäismäärä vuosina 

2014–2020 voi olla enintään 

36 300 000 000 euroa. Rahoitustoimia 

varten alun perin merkityt mutta 

myöhemmin peruutetut määrät eivät sisälly 

enimmäismäärään. 

 

Tarkistus  12 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Päätös N:o 466/2014/EU 

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) yleisen valtuuden soveltamisalaan 

kuuluva, enintään 30 000 000 000 euron 

enimmäismäärä, josta enintään 

1 400 000 000 euroa varataan pakolaisille 

a) yleisen valtuuden soveltamisalaan 

kuuluva, enintään 34 000 000 000 euron 

enimmäismäärä, josta enintään 

1 400 000 000 euroa varataan julkisen 
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ja heitä vastaanottaville yhteisöille 

suunnattuihin julkisen sektorin 

hankkeisiin; 

sektorin hankkeisiin maahanmuuttajien 
ja pakolaisten sekä kauttakulkuyhteisöjen 

ja vastaanottavien yhteisöjen 

selviytymiskyvyn kehittämiseksi; 

 

Tarkistus  13 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Päätös N:o 466/2014/EU 

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) yksityissektorin 

lainanantovaltuuden soveltamisalaan 

kuuluva, enintään 2 300 000 000 euron 

enimmäismäärä hankkeisiin, joilla pyritään 

puuttumaan muuttoliikkeen perimmäisiin 

syihin. 

b) yksityissektorin 

lainanantovaltuuden soveltamisalaan 

kuuluva, enintään 2 300 000 000 euron 

enimmäismäärä hankkeisiin, joilla pyritään 

puuttumaan muuttoliikkeen perimmäisiin 

syihin, EIP:n selviytymiskyvyn 

kehittämisaloitteen puitteissa toteutettuna. 

 

Tarkistus  14 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Päätös N:o 466/2014/EU 

2 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut 

yleisen valtuuden ja yksityissektorin 

lainanantovaltuuden soveltamisalaan 

kuuluvat enimmäismäärät jaetaan liitteessä 

I vahvistetulla tavalla alueellisiin 

enimmäismääriin ja aluekokonaisuuden 

osien enimmäismääriin. EIP varmistaa 

alueellisten enimmäismäärien rajoissa 

asteittain, että määrät jakautuvat tasaisesti 

maittain EU:n takuun kattamilla alueilla.” 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut 

yleisen valtuuden ja yksityissektorin 

lainanantovaltuuden soveltamisalaan 

kuuluvat enimmäismäärät jaetaan liitteessä 

I vahvistetulla tavalla alueellisiin 

enimmäismääriin ja aluekokonaisuuden 

osien enimmäismääriin. EIP varmistaa 

alueellisten enimmäismäärien rajoissa 

asianmukaisesti, että määrät jakautuvat 

maittain EU:n takuun kattamilla alueilla 

unionin ulkoisten toimien painopisteiden 

mukaisesti, jotka otetaan huomioon 

5 artiklassa tarkoitetuissa aluekohtaisissa 

teknisissä toimintaohjeissa.” 

 



 

PE595.732v02-00 10/18 AD\1119011FI.docx 

FI 

Tarkistus  15 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta 

Päätös N:o 466/2014/EU 

3 artikla – 1 kohta – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

”d) strategiset keinot maahanmuuton 

perimmäisiin syihin puuttumiseksi.” 

”d) strategiset keinot maahanmuuton 

perimmäisiin syihin puuttumiseksi sekä 

kauttakulkuyhteisöjen ja vastaanottavien 

yhteisöjen selviytymiskyvyn 

kehittämiseksi.” 

 

Tarkistus   16 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta 

Päätös N:o 466/2014/EU 

3 artikla – 5 kohta – 1 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

”Sen varmistamiseksi, että yksityissektorin 

investoinneilla on mahdollisimman suuri 

kehitysvaikutus, EIP:n on pyrittävä 

vahvistamaan paikallista yksityissektoria 

edunsaajamaissa tukemalla 1 kohdan 

a alakohdassa tarkoitettuja paikallisia 

investointeja. Edellä 1 kohdassa esitettyjä 

yleisiä tavoitteita tukevilla EIP:n 

rahoitustoimilla pyritään lisäämään myös 

sen tukea unionin pk-yritysten toteuttamille 

investointihankkeille. Jotta voidaan 

tehokkaasti valvoa, että varat käytetään 

asianomaisten pk-yritysten hyväksi, EIP:n 

on laadittava asianmukaiset 

sopimusmääräykset, joissa rahoituksen 

välittäjille ja edunsaajille asetetaan 

vakiomuotoiset raportointivelvoitteet, ja 

pidettävä niitä yllä.” 

”Sen varmistamiseksi, että yksityissektorin 

investoinneilla on mahdollisimman suuri 

kehitysvaikutus, EIP:n on pyrittävä 

vahvistamaan paikallista yksityissektoria 

edunsaajamaissa tukemalla 1 kohdan 

a alakohdassa tarkoitettuja paikallisia 

investointeja. Edellä 1 kohdassa esitettyjä 

yleisiä tavoitteita tukevilla EIP:n 

rahoitustoimilla pyritään lisäämään myös 

sen tukea unionin pk-yritysten toteuttamille 

investointihankkeille. EIP:n on 

mahdollistettava suurempi riskinotto ja 

joustavuus ja kehitykseen liittyvä 

lähestymistapa sekä vaikutusten tarkka 

mittaaminen. Jotta voidaan tehokkaasti 

valvoa, että varat käytetään asianomaisten 

pk-yritysten hyväksi, EIP:n on laadittava 

asianmukaiset sopimusmääräykset, joissa 

rahoituksen välittäjille ja edunsaajille 

asetetaan vakiomuotoiset 

raportointivelvoitteet, ja pidettävä niitä 

yllä.” 
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Tarkistus   17 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta 

Päätös N:o 466/2014/EU 

3 artikla – 7 kohta – 1 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Edellä 1 kohdan c alakohdassa esitettyjä 

yleisiä tavoitteita tukevilla EIP:n 

rahoitustoimilla tuetaan 

investointihankkeita, jotka liittyvät 

ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen 

sopeutumiseen ja jotka myötävaikuttavat 

ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden 

kansakuntien puitesopimuksen ja kyseisen 

sopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin 

sopimuksen yleistavoitteisiin erityisesti 

siten, että niillä vältetään tai pienennetään 

kasvihuonekaasupäästöjä uusiutuvan 

energian, energiatehokkuuden ja kestävän 

liikenteen aloilla tai parannetaan 

haavoittuvien maiden, alojen ja yhteisöjen 

kykyä sietää ilmastonmuutoksen haitallisia 

vaikutuksia. 

Edellä 1 kohdan c alakohdassa esitettyjä 

yleisiä tavoitteita tukevilla EIP:n 

rahoitustoimilla tuetaan 

investointihankkeita, jotka liittyvät 

ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen 

sopeutumiseen ja jotka myötävaikuttavat 

ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden 

kansakuntien puitesopimuksen ja kyseisen 

sopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin 

sopimuksen yleistavoitteisiin erityisesti 

siten, että niillä vältetään tai pienennetään 

kasvihuonekaasupäästöjä ja pienennetään 

hiilijalanjälkeä uusiutuvan energian, 

energiatehokkuuden ja kestävän liikenteen 

aloilla tai parannetaan haavoittuvien 

maiden, alojen ja yhteisöjen kykyä sietää 

ilmastonmuutoksen haitallisia vaikutuksia. 

 

Tarkistus   18 

Ehdotus päätökseksi 

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

Päätös N:o 466/2014/EU 

9 artikla – 3 kohta 

 
Nykyinen teksti Tarkistus 

 (3 a) Korvataan 9 artiklan 3 kohta 

seuraavasti: 

”3. EIP:n toteuttaman seurannan on 

pyrittävä kattamaan myös välitystoimien 

täytäntöönpano sekä pk-yrityksiä tukevien 

rahoituksen välittäjien toiminnan 

seuranta.” 

”3. EIP:n toteuttaman seurannan on 

katettava välitystoimien täytäntöönpano 

sekä pk-yrityksiä tukevien rahoituksen 

välittäjien toiminnan seuranta.” 

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

content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&qid=1487606632536&from=EN) 
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Tarkistus  19 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta 

Päätös N:o 466/2014/EU 

11 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

”b) EIP laatii indikaattorit hankkeille, 

jotka tarjoavat strategiset keinot puuttua 

muuttoliikkeen perimmäisiin syihin.” 

”b) EIP laatii tiiviissä yhteistyössä 

asianomaisten yhteisöjen, 

kansalaisyhteiskunnan järjestöjen ja 

kansalaisjärjestöjen kanssa indikaattorit 

hankkeille, jotka tarjoavat strategiset keinot 

puuttua muuttoliikkeen perimmäisiin 

syihin ja kehittää maahanmuuttajien ja 

pakolaisten sekä kauttakulkuyhteisöjen ja 

vastaanottavien yhteisöjen 

selviytymiskykyä.”; 

 

Tarkistus   20 

Ehdotus päätökseksi 

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

Päätös N:o 466/2014/EU 

11 artikla – 1 kohta – e alakohta 

 
Nykyinen teksti Tarkistus 

 (a a) Korvataan e alakohta seuraavasti: 

”e) arvio EIP:n rahoitustoimien 

laadusta ja erityisesti siitä, missä määrin 

EIP on ottanut ympäristön kestävyyden ja 

sosiaalisen kestävyyden huomioon 

rahoitettujen investointihankkeiden 

huolellisessa tarkistuksessa ja 

seurannassa;” 

”e) arvio EIP:n rahoitustoimien 

laadusta ja erityisesti siitä, missä määrin 

EIP on ottanut ympäristön kestävyyden ja 

sosiaalisen kestävyyden huomioon 

rahoitettujen investointihankkeiden 

huolellisessa tarkistuksessa ja seurannassa, 

sekä toimet, joilla maksimoidaan 

paikallinen omistajuus edistämällä 

asianomaisten yhteisöjen, 

kansalaisyhteiskunnan järjestöjen sekä 

kansalaisjärjestöjen osallistumista;” 

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

content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&qid=1487606632536&from=EN) 
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Tarkistus  21 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – b alakohta 

Päätös N:o 466/2014/EU 

11 artikla – 1 kohta – j alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

”j) arvio EIP:n rahoitustoimien 

osuudesta strategisten keinojen 

tarjoamiseksi muuttoliikkeen perimmäisiin 

syihin puuttumiseksi.” 

”j) arvio EIP:n rahoitustoimien 

osuudesta strategisten keinojen 

tarjoamiseksi muuttoliikkeen perimmäisiin 

syihin puuttumiseksi ja 

kauttakulkuyhteisöjen ja vastaanottavien 

yhteisöjen selviytymiskyvyn 

kehittämiseksi.” 

 

Tarkistus  22 

Ehdotus päätökseksi 

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

Päätös N:o 466/2014/EU 

12 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 5 a) Korvataan 12 artiklan 1 kohdan 

a alakohta seuraavasti: 

”a) kaikki tämän päätöksen nojalla 

toteutettavat EIP:n rahoitustoimet 

hankkeen hyväksymisvaiheen jälkeen ja 

erityisesti se, koskeeko EU:n takuu tiettyjä 

investointihankkeita, ja millä tavoin se 

tukee unionin ulkoisen toiminnan 

tavoitteita siten, että huomioon otetaan 

etenkin sen vaikutus talouteen, 

yhteiskuntaan ja ympäristöön;” 

”a) kaikki tämän päätöksen nojalla 

toteutettavat EIP:n rahoitustoimet 

hankkeen hyväksymisvaiheen jälkeen, 

mukaan luettuina tiedot hankkeista ja 

alahankkeista, jotka rahoitetaan 

rahoituksen välittäjien kautta, ja 

erityisesti se, koskeeko EU:n takuu tiettyjä 

investointihankkeita, ja millä tavoin se 

tukee unionin ulkoisen toiminnan 

tavoitteita siten, että huomioon otetaan 

etenkin sen vaikutus talouteen, 

yhteiskuntaan ja ympäristöön;” 

 

Tarkistus   23 

Ehdotus päätökseksi 

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

Päätös N:o 466/2014/EU 
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13 artikla – 2 kohta  

 
Nykyinen teksti Tarkistus 

 (5 b) Korvataan 13 artiklan toinen 

kohta seuraavasti: 

”EIP:n on rahoitustoimissaan sovellettava 

unionin oikeuden mukaisia periaatteita ja 

vaatimuksia rahoitusjärjestelmän käytön 

estämisestä rahanpesuun ja terrorismin 

rahoitukseen, mukaan lukien vaatimus 

toteuttaa tarvittaessa kohtuullisia toimia 

tosiasiallisten edunsaajien 

määrittämiseksi.” 

”EIP:n on rahoitustoimissaan sovellettava 

unionin oikeuden mukaisia periaatteita ja 

vaatimuksia rahoitusjärjestelmän käytön 

estämisestä rahanpesuun ja terrorismin 

rahoitukseen, mukaan lukien 

maakohtaisen raportoinnin käyttöönotto, 

tosiasiallisia edunsaajia koskevat julkiset 

rekisterit ja musta lista sääntöjä 

noudattamattomista verotuksellisista 

oikeudenkäyttöalueista. EIP:n on 

raportoitava parlamentille säännöllisesti 

toimista, joita se toteuttaa sääntöjä 

noudattamattomien 

oikeudenkäyttöalueiden suhteen.” 

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

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

 

Tarkistus  24 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta 

Päätös N:o 466/2014/EU 

20 artikla – -1 kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 ”Komissio toimittaa viimeistään 

30 päivänä kesäkuuta 2018 Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, 

jossa arvioidaan tämän päätöksen 

soveltamista ja jonka pohjalta tehdään 

mahdollisesti uusi päätös EU:n takuun 

kattamasta ulkoisesta 

lainanantovaltuudesta.” 

 

Tarkistus  25 

Ehdotus päätökseksi 

1 a artikla (uusi) 



 

AD\1119011FI.docx 15/18 PE595.732v02-00 

 FI 

 

Komission teksti Tarkistus 

 ”1 a artikla 

 Siirtymäsäännös 

 EIP voi rahoittaa hankkeita yksityisen 

sektorin lainanantovaltuuden puitteissa 

ennen tämän päätöksen voimaantuloa ja 

ennen komission ja EIP:n välisen 

takuusopimuksen tekemistä. Nämä 

hankkeet voidaan sisällyttää EU:n takuun 

piiriin edellyttäen, että komissio 

vahvistaa, että takuusopimuksessa 

määriteltäviä ehtoja on noudatettu.” 

 

Tarkistus  26 

Ehdotus päätökseksi 

Liite I – B kohta – johdanto-osa 

 

Komission teksti Tarkistus 

B. Naapuruuspolitiikan kohdemaat ja 

kumppanuusmaat: 18 374 000 000 euroa, 

joka jaetaan seuraaviin aluekokonaisuuden 

osien enimmäismääriin: 

B. Naapuruuspolitiikan kohdemaat ja 

kumppanuusmaat: 21 904 000 000 euroa, 

joka jaetaan seuraaviin aluekokonaisuuden 

osien enimmäismääriin: 

 

Tarkistus  27 

Ehdotus päätökseksi 

Liite I – B kohta – ii alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

ii) Itä-Eurooppa, Etelä-Kaukasia ja 

Venäjä 6 008 000 000 euroa. 

ii) Itä-Eurooppa, Etelä-Kaukasia ja 

Venäjä 9 538 000 000 euroa. 

 

Tarkistus   28 

Ehdotus päätökseksi 

Liite I – C kohta – johdanto-osa 

 
Komission teksti Tarkistus 

C. Aasia ja Latinalainen Amerikka: C. Aasia ja Latinalainen Amerikka: 
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3 785 000 000 euroa, joka jaetaan 

seuraaviin aluekokonaisuuden osien 

enimmäismääriin: 

4 255 000 000 euroa, joka jaetaan 

seuraaviin aluekokonaisuuden osien 

enimmäismääriin: 

 

Tarkistus   29 

Ehdotus päätökseksi 

Liite I – C kohta – ii alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

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

 

Tarkistus  30 

Ehdotus päätökseksi 

Liite III – B kohta – 2 alakohta – 4 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Venäjä Poistetaan. 
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