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TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavia ulkoasiainvaliokuntaa sekä kehitysvaliokuntaa 
ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Vastapuolten olisi voitava saada 
tukea takuujärjestelystä edellyttäen, että 
ne mukauttavat sisäisiä politiikkojaan 
vastaamaan äskettäin käyttöönotettua 
oikeudellista ympäristöä, jotta voidaan 
torjua veropetosten lisäksi veronkiertoa, 
kuten 21. maaliskuuta 2018 annetussa 
komission tiedonannossa ”EU:n 
lainsäädännön uudet veronkierron 
vastaiset vaatimukset erityisesti rahoitus- 
ja investointitoimissa” (C(2018)1756) 
täsmennetään;

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Koska on tärkeää torjua 
ilmastonmuutosta Pariisin sopimuksen 
täytäntöönpanoa koskevien unionin 
sitoumusten ja Yhdistyneiden kansakuntien 
kestävän kehityksen tavoitteiden 
mukaisesti, tällä asetuksella olisi 
edistettävä ilmastotoimien 
valtavirtaistamista unionin eri 
politiikkoihin sekä sen yleistavoitteen 
saavuttamista, että 25 prosentilla unionin 
talousarvion menoista tuettaisiin 
ilmastotavoitteita. Tämän asetuksen 
mukaisten toimien odotetaan edistävän 
tavoitetta, jonka mukaan 25 prosenttia 
tämän asetuksen kokonaismäärärahasta 

(28) Koska on tärkeää torjua 
ilmastonmuutosta Pariisin sopimuksen 
täytäntöönpanoa koskevien unionin 
sitoumusten ja Yhdistyneiden kansakuntien 
kestävän kehityksen tavoitteiden 
mukaisesti, tällä asetuksella olisi 
edistettävä ilmastotoimien 
valtavirtaistamista unionin eri 
politiikkoihin sekä sen yleistavoitteen 
saavuttamista, että vähintään 
25 prosentilla unionin talousarvion 
menoista tuettaisiin ilmastotavoitteita 
kaudella 2021–2027, sekä sitä, että 
30 prosentin tavoite saavutetaan 
mahdollisimman pian, viimeistään 
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osoitetaan ilmastotavoitteisiin. Tähän 
liittyvät toimet yksilöidään tämän 
asetuksen täytäntöönpanon yhteydessä, ja 
tämän asetuksen koko panosta olisi 
tarkasteltava asiaa koskevissa arvioinneissa 
ja tarkasteluprosesseissa.

vuonna 2027. Tämän asetuksen mukaisten 
toimien odotetaan edistävän tavoitetta, 
jonka mukaan 35 prosenttia tämän 
asetuksen kokonaismäärärahasta osoitetaan 
ilmastotavoitteisiin. Tähän liittyvät toimet 
yksilöidään tämän asetuksen 
täytäntöönpanon yhteydessä, ja tämän 
asetuksen koko panosta olisi tarkasteltava 
asiaa koskevissa arvioinneissa ja 
tarkasteluprosesseissa.

Perustelu

Yhdenmukaistetaan monivuotista rahoituskehystä ja omia varoja koskevan väliaikaisen 
mietinnön tekstin kanssa.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(35 a) EKKR+ -takuuseen kuuluu 
valtioiden investointioperaatioihin 
julkisella sektorilla tarkoitettu EU:n 
takuu. Tätä EU:n takuuta ei saa myöntää 
valtioiden investointioperaatioihin, joihin 
sisältyy jälleenlainausta yksityiselle 
sektorille tai lainausta sellaisille 
valtiotason alapuolisille yhteisöille tai 
niiden hyväksi, jotka voivat saada 
valtiotason alapuolisille yhteisöille 
myönnettävää rahoitusta ilman 
valtiontakauksia. Jotta voidaan tukea 
EIP:n kapasiteetin suunnittelua, EIP:lle 
on osoitettava taattu vähimmäismäärä 
tällaisia valtion investointioperaatioita.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(36) Nykyisen EKKR-takuun ja 
ulkosuhteisiin liittyvien hankkeiden 
takuurahaston pohjalta olisi perustettava 
ulkosuhdetoimien takuujärjestely. 
Ulkosuhdetoimien takuujärjestelyllä olisi 
tuettava EKKR+ -toimia, jotka katetaan 
talousarviotakuilla, makrotaloudellisella 
rahoitusavulla ja neuvoston päätökseen 
77/270/Euratom71 perustuvilla lainoilla 
kolmansille maille. Näitä toimia olisi 
tuettava tämän asetuksen määrärahoilla 
sekä asetuksen (EU) N:o ... (IPA III) 
määrärahoilla, joista olisi katettava myös 
makrotaloudellisen rahoitusavun lainat ja 
niistä aiheutuvat vastuut, ja asetuksen (EU) 
N:o ... (EINS) määrärahoista, joista olisi 
katettava myös kyseisen asetuksen 10 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetut lainat 
kolmansille maille. EKKR+ -toimien 
rahoituksessa olisi asetettava etusijalle 
toimet, joilla on suuri vaikutus 
työpaikkojen luomiseen ja joiden 
kustannus-hyötysuhde parantaa 
investoinnin kestävyyttä. 
Ulkosuhdetoimien takuujärjestelyllä 
tuettavista toimista olisi tehtävä 
perusteellinen ennakkoarviointi tarpeen 
mukaan sosiaalisista, ympäristö- ja 
rahoitusnäkökulmista paremman sääntelyn 
vaatimusten mukaisesti. Ulkosuhdetoimien 
takuujärjestelyä ei pitäisi käyttää 
keskeisten julkisten palvelujen 
tuottamiseen, joka pysyy valtioiden 
vastuulla.

(36) Nykyisen EKKR-takuun, ulkoisen 
lainanantovaltuuden ja ulkosuhteisiin 
liittyvien hankkeiden takuurahaston 
pohjalta olisi perustettava 
ulkosuhdetoimien takuujärjestely. 
Ulkosuhdetoimien takuujärjestelyllä olisi 
tuettava EKKR+ -toimia, jotka katetaan 
talousarviotakuilla, makrotaloudellisella 
rahoitusavulla ja neuvoston päätökseen 
77/270/Euratom71 perustuvilla lainoilla 
kolmansille maille. Näitä toimia olisi 
tuettava tämän asetuksen määrärahoilla 
sekä asetuksen (EU) N:o ... (IPA III) 
määrärahoilla, joista olisi katettava myös 
makrotaloudellisen rahoitusavun lainat ja 
niistä aiheutuvat vastuut, ja asetuksen (EU) 
N:o ... (EINS) määrärahoista, joista olisi 
katettava myös kyseisen asetuksen 10 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetut lainat 
kolmansille maille. EKKR+ -toimien 
rahoituksessa olisi asetettava etusijalle 
toimet, joilla on suuri vaikutus 
työpaikkojen luomiseen ja joiden 
kustannus-hyötysuhde parantaa 
investoinnin kestävyyttä. 
Ulkosuhdetoimien takuujärjestelyllä 
tuettavista toimista olisi tehtävä 
perusteellinen ennakkoarviointi 
sosiaalisista, ympäristö- ja 
rahoitusnäkökulmista paremman sääntelyn 
vaatimusten mukaisesti. Ulkosuhdetoimien 
takuujärjestelyä ei pitäisi käyttää 
keskeisten julkisten palvelujen 
tuottamiseen, joka pysyy valtioiden 
vastuulla.

__________________ __________________
71 Neuvoston päätös 77/270/Euratom, tehty 
29 päivänä maaliskuuta 1977, komission 
valtuuttamisesta ottamaan Euratom-lainoja 
ydinlaitosten rahoittamiseen 
osallistumiseksi (EYVL L 88, 6.4.1977, s. 
9).

71 Neuvoston päätös 77/270/Euratom, tehty 
29 päivänä maaliskuuta 1977, komission 
valtuuttamisesta ottamaan Euratom-lainoja 
ydinlaitosten rahoittamiseen 
osallistumiseksi (EYVL L 88, 6.4.1977, s. 
9).
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Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 44 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(44 a) Jotta voidaan edistää 
kansainvälistä veropetosten, 
veronkierron, petosten, korruption ja 
rahanpesun torjuntaa, kaikki tämän 
asetuksen mukaisesti myönnettävä 
rahoitus on esitettävä täysin avoimesti. 
Tukikelpoiset vastapuolet eivät myöskään 
saisi tukea laittomia toimia eivätkä 
osallistua mihinkään sellaiseen rahoitus- 
tai investointitoimeen, joka toteutetaan 
yhteistyöhaluttomalla 
oikeudenkäyttöalueella sijaitsevan 
välineen tai veroparatiisin kautta. 
Vastapuolten on myös pidättäydyttävä 
kaikenlaisten verojen välttelyä tai 
aggressiivista verosuunnittelua koskevien 
suunnitelmien tekemisestä.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 8 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a) ’lisäisyydellä’ periaatetta, jolla 
varmistetaan, että ulkosuhdetoimien 
takuujärjestelyllä edistetään kestävää 
kehitystä sellaisilla toimilla, joita ei olisi 
voitu toteuttaa ilman sitä tai joilla 
saadaan aikaan myönteisiä tuloksia, jotka 
ovat parempia ja pidemmälle meneviä 
kuin ne, joita olisi voitu saavuttaa ilman 
sitä. Lisäisyydellä tarkoitetaan myös 
yksityisen sektorin rahoituksen 
keräämistä ja puuttumista markkinoiden 
toimimattomuuteen tai epätyydyttäviin 
investointitilanteisiin sekä investointien 
laadun, kestävyyden, vaikutuksen tai 
laajuuden parantamista. Kyseisellä 
periaatteella varmistetaan myös, että 
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ulkosuhdetoimien takuujärjestelyn 
kattamilla investoinneilla ja 
rahoitustoimilla ei korvata jäsenvaltion 
myöntämää tukea, yksityistä rahoitusta 
taikka muita unionin tai kansainvälisiä 
rahoitustoimia ja että niillä vältetään 
muiden julkisten tai yksityisten 
investointien syrjäyttämistä. 
Ulkosuhdetoimien takuujärjestelyllä 
tuettavilla hankkeilla on yleensä 
korkeampi riskiprofiili kuin 
investointisalkulla, jota tukikelpoiset 
vastapuolet tukevat tavanomaisen 
investointipolitiikkansa puitteissa ilman 
ulkosuhdetoimien takuujärjestelyä.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän asetuksen yleisenä 
tavoitteena on puolustaa ja edistää unionin 
arvoja ja etuja maailmanlaajuisesti 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 
artiklan 5 kohdassa, 8 artiklassa ja 21 
artiklassa vahvistettujen unionin ulkoisen 
toiminnan tavoitteiden ja periaatteiden 
mukaisesti.

1. Tämän asetuksen yleisenä 
tavoitteena on puolustaa ja edistää unionin 
arvoja, periaatteita ja etuja 
maailmanlaajuisesti Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 3 artiklan 5 kohdassa, 8 
artiklassa ja 21 artiklassa sekä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
208 artiklassa ja 11 artiklassa 
vahvistettujen unionin ulkoisen toiminnan 
tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kokonaismääräraha tämän 
asetuksen täytäntöönpanoa varten 
ajanjaksolla 2021–2027 on 89 200 
miljoonaa euroa käypinä hintoina.

1. Kokonaismääräraha tämän 
asetuksen täytäntöönpanoa varten 
ajanjaksolla 2021–2027 on 
82 451 000 000 euroa vuoden 2018 
hintoina (93 154 000 000 euroa käypinä 
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hintoina).

Perustelu

Lisätään naapurialueita ja Saharan eteläpuolista Afrikkaa varten tarkoitettuja määrärahoja 
3,5 miljardilla eurolla monivuotista rahoituskehystä / omia varoja koskevan väliaikaisen 
mietinnön mukaisesti.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

a) 68 000 miljoonaa euroa 
maantieteellisiin ohjelmiin:

a) 63 687 miljoonaa euroa vuoden 
2018 hintoina (71 954 miljoonaa euroa 
käypinä hintoina) maantieteellisiin 
ohjelmiin:

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – a alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– naapurialueet vähintään 22 000 
miljoonaa euroa;

– naapurialueet vähintään 
20 572 miljoonaa euroa vuoden 2018 
hintoina (23 243 miljoonaa euroa käypinä 
hintoina);

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – a alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Saharan eteläpuolinen Afrikka 
vähintään 32 000 miljoonaa euroa;

– Saharan eteläpuolinen Afrikka 
vähintään 30 723 miljoonaa euroa vuoden 
2018 hintoina (34 712 miljoonaa euroa 
käypinä hintoina);
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Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – a alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Aasia ja Tyynenmeren alue 10 000 
miljoonaa euroa;

– Aasia ja Tyynenmeren alue 
8 851 miljoonaa euroa vuoden 2018 
hintoina (10 000 miljoonaa euroa käypinä 
hintoina);

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – a alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Amerikka ja Karibian alue 4 000 
miljoonaa euroa;

– Amerikka ja Karibian alue 
3 540 miljoonaa euroa vuoden 2018 
hintoina (4 000 miljoonaa euroa käypinä 
hintoina);

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – b alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

b) 7 000 miljoonaa euroa temaattisiin 
ohjelmiin:

b) 6 196 miljoonaa euroa vuoden 
2018 hintoina (7 000 miljoonaa euroa 
käypinä hintoina) temaattisiin ohjelmiin:

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – b alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– ihmisoikeudet ja demokratia 1 500 
miljoonaa euroa;

– ihmisoikeudet ja demokratia 
1 328 miljoonaa euroa vuoden 2018 
hintoina (1 500 miljoonaa euroa käypinä 
hintoina);
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Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – b alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– kansalaisyhteiskunnan organisaatiot 
1 500 miljoonaa euroa;

– kansalaisyhteiskunnan organisaatiot 
1 328 miljoonaa euroa vuoden 2018 
hintoina (1 500 miljoonaa euroa käypinä 
hintoina);

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – b alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– vakaus ja rauha 1 000 miljoonaa 
euroa;

– vakaus ja rauha 886 miljoonaa 
euroa vuoden 2018 hintoina 
(1 000 miljoonaa euroa käypinä hintoina);

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta –b alakohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– maailmanlaajuiset haasteet 3 000 
miljoonaa euroa;

– maailmanlaajuiset haasteet 
2 656 miljoonaa euroa vuoden 2018 
hintoina (3 000 miljoonaa euroa käypinä 
hintoina);

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) sukupuolten tasa-arvo ja naisten 
vaikutusmahdollisuuksien kasvattaminen 
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1 062 miljoonaa euroa vuoden 2018 
hintoina (1 200 miljoonaa euroa käypinä 
hintoina);

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) 4 000 miljoonaa euroa nopean 
vasteen toimiin.

c) 3 540 miljoonaa euroa vuoden 
2018 hintoina (4 000 miljoonaa euroa 
käypinä hintoina) nopean vasteen toimiin.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettuja 
määriä kasvatetaan 10 200 miljoonan euron 
suuruisesta joustovarasta uusia haasteita ja 
painopisteitä varten 15 artiklan mukaisesti.

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettuja 
määriä kasvatetaan vuoden 2018 hintoina 
7 966 miljoonan euron (käypinä hintoina 
9 000 miljoonan euron) suuruisesta 
joustovarasta uusia haasteita ja 
painopisteitä varten 15 artiklan mukaisesti.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Euroopan parlamentti ja neuvosto 
hyväksyvät vuotuiset määrärahat 
monivuotisen rahoituskehyksen rajoissa 
talousarviomenettelyn aikana, kun 
painopisteistä on sovittu yhteisesti 
toimielinten kesken.
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Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio hyväksyy 12 ja 13 
artiklassa tarkoitetut suuntaa-antavat 
monivuotiset ohjelmat 
täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
35 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen. Samaa 
menettelyä sovelletaan myös tämän 
artiklan 3, 4 ja 5 kohdassa tarkoitettuihin 
tarkistuksiin, joiden vaikutuksesta 
suuntaa-antavat monivuotiset ohjelmat 
muuttuvat merkittävästi.

1. Komissio hyväksyy 12 ja 
13 artiklassa tarkoitetut suuntaa-antavat 
monivuotiset ohjelmat delegoiduilla 
säädöksillä.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Maantieteellisten ohjelmien 
suuntaa-antavia monivuotisia ohjelmia 
voidaan tarkistaa kun se on tarpeen niiden 
tuloksellisen täytäntöönpanon kannalta, 
etenkin jos 7 artiklassa tarkoitettu 
poliittinen kehys muuttuu huomattavasti tai 
kriisin tai kriisin jälkeisen tilanteen 
seurauksena.

3. Maantieteellisten ohjelmien 
suuntaa-antavia monivuotisia ohjelmia on 
tarkistettava niiden puolivälissä ja aina, 
kun se on tarpeen niiden tuloksellisen 
täytäntöönpanon kannalta, etenkin jos 
7 artiklassa tarkoitettu poliittinen kehys 
muuttuu huomattavasti tai kriisin tai kriisin 
jälkeisen tilanteen seurauksena.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Näiden varojen käytöstä päätetään 
14 ja 21 artiklassa vahvistettujen 
menettelyjen mukaisesti.

2. Näiden varojen maantieteellisestä 
ja temaattisesta jakamisesta päätetään 
vuotuisen talousarviomenettelyn tai 
määrärahasiirtojen yhteydessä ja 14 ja 
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21 artiklassa vahvistettujen menettelyjen 
mukaisesti.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimintasuunnitelmat ja 
toimenpiteet hyväksytään 35 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun 
tarkastelumenettelyn mukaisesti 
annetuilla täytäntöönpanosäädöksillä.

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
34 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä toimintasuunnitelmien ja 
toimenpiteiden hyväksymiseksi.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän kohdan nojalla hyväksytyistä 
toimintasuunnitelmista ja toimenpiteistä, 
lukuun ottamatta poikkeuksellisia 
avustustoimenpiteitä, sekä teknisistä 
muutoksista on ilmoitettava Euroopan 
parlamentille ja jäsenvaltioille 35 
artiklassa tarkoitetun asiaankuuluvan 
komitean välityksellä kuukauden kuluessa 
niiden hyväksymisestä.

Poistetaan.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ennen kustannuksiltaan enintään 20 
miljoonan euron poikkeuksellisen 
avustustoimenpiteen hyväksymistä tai 
jatkamista komissio toimittaa neuvostolle 
tiedot toimenpiteen luonteesta, tavoitteista 
ja suunnitellusta rahoituksen määrästä. 

Ennen kustannuksiltaan enintään 20 
miljoonan euron poikkeuksellisen 
avustustoimenpiteen hyväksymistä tai 
jatkamista komissio toimittaa neuvostolle 
ja Euroopan parlamentille tiedot 
toimenpiteen luonteesta, tavoitteista ja 
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Komissio ilmoittaa neuvostolle ennakkoon 
merkittävistä muutoksista, joita se aikoo 
tehdä jo hyväksyttyihin poikkeuksellisiin 
avustustoimenpiteisiin. Unionin ulkoisen 
toiminnan johdonmukaisuuden 
varmistamiseksi komissio ottaa tällaisia 
toimenpiteitä suunnitellessaan ja 
toteuttaessaan huomioon neuvoston 
poliittisen lähestymistavan asiaan.

suunnitellusta rahoituksen määrästä. 
Komissio ilmoittaa neuvostolle ja 
Euroopan parlamentille ennakkoon 
merkittävistä muutoksista, joita se aikoo 
tehdä jo hyväksyttyihin poikkeuksellisiin 
avustustoimenpiteisiin. Unionin ulkoisen 
toiminnan johdonmukaisuuden 
varmistamiseksi komissio ottaa tällaisia 
toimenpiteitä suunnitellessaan ja 
toteuttaessaan huomioon neuvoston ja 
Euroopan parlamentin poliittisen 
lähestymistavan asiaan.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio tiedottaa Euroopan 
parlamentille asianmukaisesti ja hyvissä 
ajoin tämän artiklan mukaisten 
poikkeuksellisten avustustoimenpiteiden 
suunnittelusta ja täytäntöönpanosta, 
mukaan lukien suunnitellusta 
rahoituksen määrästä, ja ilmoittaa 
Euroopan parlamentille myös tehdessään 
kyseiseen apuun merkittäviä muutoksia 
tai jatkaessaan sen voimassaoloa.

Poistetaan.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio ilmoittaa Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle siirretyistä 
maksusitoumusmäärärahoista 
varainhoitoasetuksen 12 artiklan 6 kohdan 
mukaisesti.

Komissio toimittaa Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle tietoja määrärahoista, jotka 
on siirretty varainhoitovuodelta toiselle 
ilman eri toimenpiteitä, mukaan lukien 
asianomaiset määrät, 
varainhoitoasetuksen 12 artiklan 6 kohdan 
mukaisesti.
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Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 6 artiklan 2 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetulla määrärahalla rahoitetaan 
Euroopan kestävän kehityksen rahasto 
plussaa (EKKR+) ja ulkosuhdetoimien 
takuujärjestelyä.

Edellä 6 artiklan 2 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetulla maantieteellisiin ohjelmiin 
tarkoitetulla määrärahalla rahoitetaan 
Euroopan kestävän kehityksen rahasto 
plussaa (EKKR+) ja ulkosuhdetoimien 
takuujärjestelyä. Tämä ei saa tapahtua 
maantieteellisistä ohjelmista 
rahoitettavien muiden toimien 
kustannuksella.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EKKR+:n, joka on integroitu 
rahoituspaketti rahoituksen myöntämiseen 
23 artiklan 1 kohdan a, e, f ja g 
alakohdassa tarkoitetuissa 
toteutusmuodoissa, tarkoituksena on tukea 
investointeja ja lisätä rahoituksen saantia 
keinona tukea kestävää ja osallistavaa 
taloudellista ja sosiaalista kehitystä, edistää 
kumppanimaiden sosioekonomista 
selviytymiskykyä kiinnittäen erityisesti 
huomiota köyhyyden poistamiseen, 
kestävään ja osallistavaan kasvuun, 
ihmisarvoisten työpaikkojen luomiseen, 
taloudellisiin mahdollisuuksiin, osaamiseen 
ja yrittäjyyteen, sosioekonomisesti 
tärkeisiin sektoreihin, mikroyrityksiin, 
pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sekä 
puuttua sääntelemättömän muuttoliikkeen 
tapauskohtaisiin sosioekonomisiin 
perimmäisiin syihin kulloinkin 
noudatettavien suuntaa-antavien 
ohjelma-asiakirjojen mukaisesti. Erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä maihin, joiden 
tilanne on todettu epävakaaksi tai joissa on 

EKKR+:n, joka on integroitu 
rahoituspaketti rahoituksen myöntämiseen 
23 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
avustusten, takuiden ja muiden 
rahoitusvälineiden muodossa, 
tarkoituksena on tukea investointeja ja 
lisätä rahoituksen saantia keinona tukea 
kestävää ja osallistavaa taloudellista ja 
sosiaalista kehitystä, edistää 
kumppanimaiden sosioekonomista 
selviytymiskykyä kiinnittäen erityisesti 
huomiota köyhyyden poistamiseen, 
kestävään ja osallistavaan kasvuun, 
ihmisarvoisten työpaikkojen luomiseen, 
taloudellisiin mahdollisuuksiin, osaamiseen 
ja yrittäjyyteen, sosioekonomisesti 
tärkeisiin sektoreihin, mikroyrityksiin, 
pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sekä 
puuttua muuttoliikkeen tapauskohtaisiin 
sosioekonomisiin perimmäisiin syihin 
samoin kuin ilmastotoimiin ja 
ympäristönsuojeluun ja 
ympäristöasioiden hallintaan, ja samalla 
maksimoidaan lisäisyys, tuotetaan 
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käynnissä konflikti, vähiten kehittyneisiin 
maihin ja erittäin velkaantuneisiin köyhiin 
maihin.

innovatiivisia tuotteita ja houkutellaan 
varoja yksityiseltä sektorilta. 
Rahoituksesta 30 prosenttia osoitetaan 
asteittain ilmastotoimia, uusiutuvaa 
energiaa ja resurssitehokkuutta edistäviin 
investointeihin. On varmistettava 
maantieteellinen tasapaino EU:n ulkoista 
toimintaa ja kehityspolitiikkaa koskevien 
painopisteiden mukaisesti. Erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä maihin, joiden 
tilanne on todettu epävakaaksi tai joissa on 
käynnissä konflikti, vähiten kehittyneisiin 
maihin ja erittäin velkaantuneisiin köyhiin 
maihin.

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Rahoitusaste on 9–50 prosenttia riippuen 
toimen tyypistä.

Rahoitusaste on 9–50 prosenttia riippuen 
toimen tyypistä. Unionin talousarviosta 
rahoitetaan enintään 10 miljardia euroa 
vuotuisessa talousarviomenettelyssä 
erillisen budjettikohdan tai 
määrärahasiirron kautta. Siirretään 
komissiolle valta antaa 34 artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla 
muutetaan tarvittaessa tätä 
enimmäismäärää.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Rahoitusasteita tarkistetaan kolmen vuoden 
välein 40 artiklassa vahvistetusta tämän 
asetuksen soveltamisen aloittamispäivästä. 
Komissiolle siirretään valta antaa 
34 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla täydennetään tai 

Rahoitusasteita tarkistetaan kahden vuoden 
välein alkaen 40 artiklassa vahvistetusta 
tämän asetuksen soveltamisen 
aloittamispäivästä. Komissiolle siirretään 
valta antaa 34 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään 
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muutetaan näitä asteita. tai muutetaan näitä asteita ja rahamääriä.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tuen myöntäminen 
ulkosuhdetoimien takuujärjestelystä 
edellyttää, että komissio tekee unionin 
puolesta tukikelpoisen vastapuolen kanssa 
EKKR-takuusopimuksia.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Ulkosuhdetoimien 
takuujärjestelyllä tuetaan rahoitus- ja 
investointitoimia, jotka täyttävät 
varainhoitoasetuksen 209 artiklan 2 kohdan 
a–c alakohdassa esitetyt edellytykset ja 
jotka

2. Ulkosuhdetoimien 
takuujärjestelyllä tuetaan rahoitus- ja 
investointitoimia, joilla puututaan 
markkinoiden toimimattomuuteen tai 
epätyydyttäviin investointitilanteisiin. Siitä 
tuetaan toimia, jotka täyttävät myös 
varainhoitoasetuksen 209 artiklan 2 kohdan 
a–c alakohdassa esitetyt edellytykset ja 
jotka

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) varmistavat täydentävyyden;

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

c a) kohdentuvat aloille, joilla 
markkinat selvästi toimivat puutteellisesti, 
kanavoivat yksityistä pääomaa 
investointivajeesta kärsiviin kohteisiin ja 
keskittyvät riskialoihin, jotka eivät onnistu 
houkuttelemaan pelkästään yksityisiä 
investointeja;

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tukikelpoisten vastapuolten on 
noudatettava varainhoitoasetuksen 62 
artiklan 2 kohdan c alakohdassa säädettyjä 
sääntöjä ja edellytyksiä. Kun on kyse 
jäsenvaltion tai kolmannen maan 
yksityisoikeuden soveltamisalaan 
kuuluvista elimistä, jotka ovat osallistuneet 
ulkosuhteiden takuujärjestelyn 
rahoittamiseen tämän asetuksen 28 artiklan 
mukaisesti, etusijalle asetetaan ne elimet, 
jotka antavat ympäristöä, 
sosiaalinäkökohtia ja yrityksen 
hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää 
koskeviin kriteereihin liittyviä tietoja.

Tukikelpoisten vastapuolten on 
noudatettava varainhoitoasetuksen 62 
artiklan 2 kohdan c alakohdassa säädettyjä 
sääntöjä ja edellytyksiä. Kun on kyse 
jäsenvaltion tai kolmannen maan 
yksityisoikeuden soveltamisalaan 
kuuluvista elimistä, jotka ovat osallistuneet 
ulkosuhteiden takuujärjestelyn 
rahoittamiseen tämän asetuksen 28 artiklan 
mukaisesti, etusijalle asetetaan ne elimet, 
jotka antavat ympäristöä, 
sosiaalinäkökohtia, verotusta ja yrityksen 
hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää 
koskeviin kriteereihin liittyviä tietoja.

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Euroopan parlamentti ja neuvosto 
voivat kutsua tukikelpoiset vastapuolet 
keskustelemaan tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvista rahoitus- ja 
investointitoimista.
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Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
27 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

27 a artikla
EKKR+:n hallinto ja rakenne

1. EKKR+ koostuu alueellisista 
investointijärjestelyistä, jotka perustetaan 
unionin nykyisten ulkoisten rahoitusta 
yhdistävien välineiden työmenetelmien, 
menettelyjen ja rakenteiden pohjalta ja 
joissa voidaan yhdistää niiden rahoitusta 
yhdistävät toimet sekä EKKR+:n kattamat 
ulkosuhdetoimien takuujärjestelyn toimet.
2. Komissio vastaa EKKR+:n ja 
ulkosuhdetoimien takuujärjestelyn 
yleisestä hallinnoinnista. Tämän lisäksi 
komissio ei saa pyrkiä toteuttamaan 
yleisiä pankkitoimintoja. Komissio 
tiedottaa säännöllisesti Euroopan 
parlamentille, jotta voidaan varmistaa 
avoimuutta ja taloudellista vastuuta 
koskevat mahdollisimman korkeat 
vaatimukset.
3. Komissiota neuvoo EKKR+:n 
hallinnoinnissa strateginen johtoryhmä 
lukuun ottamatta toimia, jotka kuuluvat 
EU:n laajentumispolitiikan piiriin ja jotka 
rahoitetaan IPA III -välineestä ja joilla 
on strateginen johtoryhmä Länsi-
Balkanin investointikehyksessä. Komissio 
tekee myös tiivistä yhteistyötä kaikkien 
tukikelpoisten vastapuolten kanssa 
ulkosuhdetoimien takuujärjestelyn 
operatiivisen hallinnoinnin osalta. Tätä 
varten perustetaan komission 
asiantuntijoista ja tukikelpoisista 
vastapuolista kostuva tekninen työryhmä 
arvioimaan riskejä ja siihen liittyvää 
hinnoittelua.
4. Strateginen johtoryhmä neuvoo 
komissiota EKKR+:n kattamien 
ulkosuhdetoimien takuujärjestelyn 
investointien strategisessa linjauksessa ja 
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painopisteissä ja myötävaikuttaa siihen, 
että nämä ovat yhteneviä unionin 
ulkoisen toiminnan, kehityspolitiikan ja 
Euroopan naapuruuspolitiikan 
pääperiaatteiden ja -tavoitteiden sekä 
tämän asetuksen 3 artiklassa 
vahvistettujen tavoitteiden ja 26 artiklassa 
vahvistetun EKKR+:n tarkoituksen 
kanssa. Lisäksi se antaa komissiolle tukea 
asetettaessa yleisiä investointitavoitteita 
ulkosuhdetoimien takuujärjestelyn 
käytölle EKKR+:n tukemisessa sekä 
seuraa investointi-ikkunoiden 
asianmukaista ja monipuolista 
maantieteellistä ja temaattista kattavuutta.
5. Strateginen johtoryhmä tukee myös 
alueellisten investointijärjestelyjen välistä, 
Euroopan investointiohjelman kolmen 
pilarin välistä sekä Euroopan 
investointiohjelman ja unionin muiden 
muuttoliikkeeseen ja Agenda 2030 
-toimintaohjelman täytäntöönpanoon 
liittyvien toimien välistä yleistä 
koordinointia, täydentävyyttä ja 
johdonmukaisuutta sekä yleistä 
koordinointia, täydentävyyttä ja 
johdonmukaisuutta muiden tällä 
asetuksella perustettujen ohjelmien 
kanssa.
6. Strateginen johtoryhmä koostuu 
komission ja korkean edustajan, kaikkien 
jäsenvaltioiden ja Euroopan 
investointipankin edustajista. Euroopan 
parlamentilla on tarkkailijan asema. 
Rahoittajille, tukikelpoisille vastapuolille, 
kumppanimaille, asianomaisille 
alueellisille organisaatioille ja muille 
sidosryhmille voidaan tarvittaessa 
myöntää tarkkailijan asema. Strategista 
johtoryhmää on kuultava ennen uusien 
tarkkailijoiden mukaan ottamista. 
Strategisen johtoryhmän puheenjohtajina 
toimivat komissio ja korkea edustaja.
7. Strateginen johtoryhmä kokoontuu 
vähintään kahdesti vuodessa ja 
mahdollisuuksien mukaan antaa 
lausuntoja yksimielisesti. Puheenjohtaja 
voi milloin tahansa järjestää ylimääräisiä 
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kokouksia, tai niitä voidaan pitää myös 
jäsenten kolmasosan pyynnöstä. Jos 
yksimielisyyteen ei päästä, sovelletaan sitä 
äänestysoikeutta, josta on sovittu 
strategisen johtoryhmän ensimmäisessä 
kokouksessa ja joka on vahvistettu sen 
työjärjestyksessä. Kyseisessä 
äänestysoikeudessa on asianmukaisesti 
huomioitava rahoituslähde. 
Työjärjestyksessä vahvistetaan 
tarkkailijoiden tehtävää koskevat puitteet. 
Strategisen johtoryhmän kokousten 
pöytäkirjat ja esityslistat julkistetaan 
niiden hyväksymisen jälkeen.
8. Komissio antaa strategiselle 
johtoryhmälle vuosittain kertomuksen 
EKKR+:n täytäntöönpanon edistymisestä. 
Länsi-Balkanin investointikehyksen 
strateginen johtoryhmä antaa tiedot 
edistymisestä takuujärjestelyn 
täytäntöönpanossa laajentumisalueella 
edellä mainitun kertomuksen 
täydentämiseksi. Strateginen johtoryhmä 
kuulee säännöllisesti asiaankuuluvia 
sidosryhmiä EKKR+:n strategisista 
linjauksista ja täytäntöönpanosta.
9. Kahden strategisen johtoryhmän 
olemassaolo ei vaikuta siihen, että 
tarvitaan yksi yhtenäinen EKKR+:n 
riskienhallintajärjestelmä.
10. Alueelliset operatiiviset johtoryhmät 
tukevat komissiota täytäntöönpanotasolla 
määritettäessä alueellisia ja alakohtaisia 
investointitavoitteita sekä alueellisia, 
alakohtaisia ja temaattisia investointi-
ikkunoita, ja ne laativat lausuntoja 
rahoitusta yhdistävistä toimista ja 
ulkosuhdetoimien takuujärjestelyn 
käytöstä EKKR+ -toimissa.

Perustelu

Siirretään EKKR+:n hallintoa ja rakennetta koskeva liite VI päätekstiin.
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Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
27 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

27 b artikla
Euroopan investointipankkiryhmän on 
muun muassa
a) osallistuttava EKKR+:n 
riskinhallintaan yhdessä muiden 
eurooppalaisten rahoituslaitosten kanssa 
ottaen asianmukaisesti huomioon tarve 
välttää mahdolliset eturistiriidat;
b) pantava täytäntöön yksinomaan se osa 
investointi-ikkunasta, joka kattaa 
maantieteellisten ohjelmien 
määrärahoista valtioille myönnettävät 
vähintään 1 miljardin euron lainat, tämän 
osaston 1 ja 3 luvussa vahvistettujen 
menettelyjen mukaisesti;
c) oltava vaatimukset täyttävä vastapuoli 
muihin investointi-ikkunoihin kuuluvien 
toimien täytäntöönpanossa.

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden pyynnöstä niiden 
rahoitusosuudet voidaan korvamerkitä 
toimiin, jotka käynnistetään tietyillä 
alueilla tai sektoreilla taikka tietyissä 
maissa tai investointi-ikkunoissa.

Jäsenvaltioiden pyynnöstä voidaan harkita 
niiden rahoitusosuuksien 
korvamerkitsemistä toimiin, jotka 
käynnistetään tietyillä alueilla tai 
sektoreilla taikka tietyissä maissa tai 
investointi-ikkunoissa.

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 8 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

8 a. 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 vahingoittaa unionin 
taloudellisia etuja, ne ilmoittavat asiasta 
välittömästi OLAFille. Komissio tai 
tukikelpoiset vastapuolet antavat 
OLAFille kaikki tarvittavat tiedot, jotta se 
voi suorittaa täydellisen ja perusteellisen 
tutkinnan.

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
30 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

30 a artikla
Poissuljetut toimet ja yhteistyöhaluttomat 

oikeudenkäyttöalueet
1. Tukikelpoisten vastapuolten on 
rahoitus- ja investointitoimissaan 
noudatettava sovellettavaa unionin 
oikeutta ja sovittuja kansainvälisiä ja 
unionin normeja, eivätkä ne näin ollen 
saa tukea tämän asetuksen nojalla 
hankkeita, jotka edistävät rahanpesua, 
terrorismin rahoitusta, veronkiertoa, 
veropetoksia ja verovilppiä. Lisäksi 
tukikelpoiset vastapuolet eivät saa 
toteuttaa uusia toimia tai jatkaa toimia 
sellaisten yhteisöjen kanssa, jotka on 
rekisteröity tai jotka ovat sijoittautuneet 
oikeudenkäyttöalueille, jotka sisältyvät 
yhteistyöhaluttomia oikeudenkäyttöalueita 
koskevan unionin toimintaperiaatteiden 
puitteissa laadittuun asianomaiseen 
luetteloon tai jotka on yksilöity 
suuririskisiksi kolmansiksi maiksi 
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Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin (EU) 2015/849 9 artiklan 
2 kohdan mukaisesti tai jotka eivät 
tosiasiallisesti noudata avoimuutta ja 
tietojen vaihtoa koskevia unionin tai 
kansainvälisesti sovittuja veronormeja. 
Tukikelpoiset vastapuolet saavat poiketa 
tästä periaatteesta vain, jos hanke 
toteutetaan fyysisesti jollakin näistä 
oikeudenkäyttöalueista eikä siihen liity 
mitään viitteitä siitä, että asianomainen 
toimi kuuluu johonkin tämän kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa luetelluista 
luokista. Tehdessään sopimuksia 
rahoituksen välittäjien kanssa 
tukikelpoisten vastapuolten on 
sisällytettävä tässä artiklassa tarkoitetut 
vaatimukset asianomaisiin sopimuksiin ja 
pyydettävä rahoituksen välittäjiä 
raportoimaan vaatimusten 
noudattamisesta.
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) 2015/847 ja 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 ja 
julkaistava maakohtaiset raportointitiedot 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2013/36/EU 89 artiklan 
1 kohdan mukaisesti.

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
30 b artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

30 b artikla
Valitus- ja oikeussuojamekanismi

Kumppanimaissa olevien kolmansien 
osapuolten, esimerkiksi niiden yhteisöjen 
ja luonnollisten henkilöiden, joihin 
EKKR+:lla ja ulkosuhdetoimien 
takuujärjestelyllä tuettavat hankkeet 
vaikuttavat, mahdollisesti tekemiä 
valituksia varten komissio ja Euroopan 
unionin edustustot julkaisevat 
verkkosivustoillaan suoria viittauksia 
komission kanssa sopimuksia tehneiden 
asianomaisten vastapuolten 
valitusmekanismeihin. Komissio tarjoaa 
myös mahdollisuuden vastaanottaa 
suoraan valituksia, jotka liittyvät 
tukikelpoisille vastapuolille esitettyjen 
valitusten käsittelyyn. Komissio ottaa 
nämä tiedot huomioon tulevassa 
yhteistyössä kyseisten vastapuolten 
kanssa.

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Vuonna 2021 laadittavassa 
vuosikertomuksessa esitetään vuosia 
2014–2020 koskevien vuosikertomusten 
konsolidoidut tiedot kaikesta 40 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettuihin asetuksiin 
perustuvasta rahoituksesta, mukaan 
lukien ulkoiset käyttötarkoitukseensa 
sidotut tulot ja rahoitusosuudet 
erityisrahastoihin, sekä eritellään menot 
edunsaajamaan, käytettyjen 
rahoitusvälineiden, sitoumusten ja 
maksujen mukaan. Kertomuksessa on 
otettava huomioon tärkeimmät 
kokemukset ja aiempina vuosina 
suoritetuissa ulkoisissa arvioinneissa 

6. Komissio esittää vuosittain 
Euroopan parlamentille kertomuksen 
ulkosuhdetoimien takuujärjestelyn 
kattamista rahoitus- ja investointitoimista. 
Kertomus julkistetaan. Siihen 
sisällytetään seuraavat tiedot:
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esitettyjen suositusten jatkotoimet.
a) arvio tämän asetuksen tarkoitukseen ja 
tavoitteisiin vaikuttavista tuloksista;
b) arvio käynnissä olevista ja 
ulkosuhdetoimien takuujärjestelyn 
kattamista rahoitus- ja investointitoimista 
alojen, maiden ja alueiden tasolla ja 
niiden yhdenmukaisuudesta tämän 
asetuksen kanssa, mukaan lukien 
riskitoimenpiteet ja niiden vaikutus 
kumppanien rahoituksen ja talouden 
vakauteen;
c) arvio ulkosuhdetoimien 
takuujärjestelyn kattamien rahoitus- ja 
investointitoimien täydentävyydestä ja 
lisäarvosta, niihin yksityiseltä sektorilta 
saaduista varoista sekä niiden 
arvioiduista ja toteutuneista tuotoksista, 
tuloksista ja vaikutuksista kootusti 
esitettynä, mukaan lukien vaikutus 
ihmisarvoisten työpaikkojen luomiseen, 
köyhyyden poistamiseen ja tapaan, jolla 
muuttoliikkeen perimmäisiin syihin 
puututaan; tähän arvioon sisältyy 
katettuja toimia koskeva tasa-
arvoanalyysi, joka perustuu 
mahdollisuuksien mukaan näyttöön ja 
sukupuolen mukaan eriytettyihin 
tietoihin;
d) arvio ulkosuhdetoimien 
takuujärjestelyn käytön edellytysten ja 
kullekin toimitetulle ehdotukselle 
määritettyjen keskeisten 
tulosindikaattorien toteutumisesta;
e) arvio EKKR+:n ja ulkosuhdetoimien 
takuujärjestelyn kattamien toimien 
vipuvaikutuksesta;
f) edunsaajille siirretyn rahoituksen 
määrä ja arvio kunkin tukikelpoisen 
vastapuolen rahoitus- ja 
investointitoimista kootusti esitettynä;
g) arvio tukikelpoisten vastapuolten 
rahoitus- ja investointitoimien 
lisäisyydestä ja lisäarvosta sekä kyseisiin 
toimiin liittyvästä kokonaisriskistä;
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h) yksityiskohtaiset tiedot tapauksista, 
joissa on esitetty ulkosuhdetoimien 
takuujärjestelyyn perustuvia vaatimuksia, 
tappioista, tuotoista, takaisinperityistä 
määristä ja muista saaduista 
maksusuorituksista samoin kuin 
kokonaisriskistä;
i) tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvia tukikelpoisten vastapuolten 
rahoitus- ja investointitoimia koskevat 
tilinpäätösraportit, jotka riippumaton 
ulkopuolinen tarkastaja on tarkastanut;
j) jo laadittuihin asiaankuuluviin 
kertomuksiin perustuva arvio 
ulkosuhdetoimien takuujärjestelyn 
kattamien toimien ja ulkoisen 
investointiohjelman toisen ja kolmannen 
pilarin piiriin kuuluvien toimien välisistä 
synergioista ja niiden keskinäisestä 
täydentävyydestä siten, että kiinnitetään 
erityistä huomiota hyvään hallintoon 
liittyvään edistykseen, jota on tapahtunut 
muun muassa lahjonnan ja laittomien 
rahavirtojen torjunnassa, ihmisoikeuksien 
ja oikeusvaltioperiaatteen 
kunnioittamisessa, sukupuolinäkökohdat 
huomioon ottavien politiikkojen 
noudattamisessa sekä yrittäjyyden, 
paikallisen liiketoimintaympäristön ja 
paikallisten rahoitusmarkkinoiden 
edistämisessä;
k) arvio siitä, miten EKKR-takuun 
kattamissa toimissa noudatetaan 
kehitysyhteistyön tuloksellisuutta koskevia 
kansainvälisesti sovittuja periaatteita; 
l) arvio takuista maksettavasta 
korvauksesta;
m) arvio poissuljettuja toimia ja 
yhteistyöhaluttomia oikeudenkäyttöalueita 
koskevien säännösten täytäntöönpanosta.
Kertomuksessa on otettava huomioon 
tärkeimmät kokemukset ja aiempina 
vuosina suoritetuissa riippumattomissa 
ulkoisissa arvioinneissa esitettyjen 
suositusten jatkotoimet.
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Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Arviointi Väliarviointi ja arviointi

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän asetuksen väliarviointi on 
suoritettava heti kun sen 
täytäntöönpanosta on saatavilla riittävästi 
tietoa, kuitenkin viimeistään neljän 
vuoden kuluttua siitä, kun välineen 
täytäntöönpano on aloitettu.

Komissio toimittaa viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2024 väliarviointikertomuksen 
tämän asetuksen täytäntöönpanosta. Se 
kattaa 1 päivän tammikuuta 2021 ja 
30 päivän kesäkuuta 2024 välisen 
ajanjakson ja siinä keskitytään tämän 
asetuksen tavoitteiden saavuttamiseen 
käyttäen indikaattoreita, joilla mitataan 
saavutettuja tuloksia ja kaikkien tämän 
välineen soveltamisalaan kuuluvien 
välineiden, myös Euroopan kestävän 
kehityksen rahasto plussan sekä 
ulkosuhdetoimien takuujärjestelyn, 
tehokkuutta. Lisäksi kertomuksessa 
tarkastellaan tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvien välineiden 
lisäarvoa, 
yksinkertaistamismahdollisuuksia, 
täydentävyyttä ja synergioita sekä sitä, 
ovatko tavoitteet edelleen asianmukaisia 
ja edistävätkö ne johdonmukaista unionin 
ulkoista toimintaa. Siinä on oltava tietoja 
myös tietoja Euroopan kestävän 
kehityksen rahasto plussasta rahoitettujen 
investointitoimien vipuvaikutuksesta.

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Arvioinneissa on soveltuvissa tapauksissa 
hyödynnettävä Taloudellisen yhteistyön ja 
kehityksen järjestön kehitysapukomitean 
hyvien käytäntöjen periaatteita, ja niiden 
avulla olisi pyrittävä selvittämään, onko 
tavoitteet saavutettu, ja laatimaan 
suosituksia tulevien toimien 
parantamiseksi.

Edellä 1 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettu 
väliarviointikertomus toimitetaan 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
mahdollisine lainsäädäntöehdotuksineen, 
joilla tähän asetukseen tehdään 
tarvittavat muutokset.

Arvioinneissa on myös hyödynnettävä 
Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen 
järjestön kehitysapukomitean hyvien 
käytäntöjen periaatteita, ja niiden avulla 
olisi pyrittävä selvittämään, onko tavoitteet 
saavutettu, ja laatimaan suosituksia 
tulevien toimien parantamiseksi.

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tiedotus, viestintä ja julkisuus Avoimuus, viestintä ja tietojen 
julkistaminen

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio julkistaa 
verkkoportaalissaan tietoja rahoitus- ja 
investointitoimista sekä kaikkien EKKR+ 
-takuusopimusten olennaiset osat, 
mukaan lukien tiedot tukikelpoisten 
vastapuolten oikeushenkilöllisyydestä, 
odotetuista kehityshyödyistä ja 
valitusmenettelyistä ottaen huomioon 
luottamuksellisten ja kaupallisesti 
arkaluonteisten tietojen suojelun.
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Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Tukikelpoisten EKKR+ 
-vastapuolten on avoimuuspolitiikkansa ja 
unionin tietosuojaa sekä asiakirjojen ja 
tietojen saatavuutta koskevien sääntöjen 
mukaisesti ennakoivasti ja 
järjestelmällisesti julkaistava 
verkkosivustoillaan tietoja kaikista tämän 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvista 
ulkosuhdetoimien takuujärjestelyn 
kattamista rahoitus- ja investointitoimista 
ja erityisesti siitä, miten kyseisillä toimilla 
tuetaan tämän asetuksen tavoitteiden 
toteutumista ja vaatimusten täyttymistä. 
Kyseiset tiedot on jaoteltava 
mahdollisuuksien mukaan hanketasolla. 
Näissä tiedoissa on aina otettava 
huomioon luottamuksellisten ja 
kaupallisesti arkaluonteisten tietojen 
suoja. Tukikelpoisten vastapuolten on 
myös tiedotettava unionin tuesta kaikissa 
tiedoissa, jotka ne julkaisevat 
ulkosuhdetoimien takuujärjestelyn 
kattamista rahoitus- ja investointitoimista 
tämän asetuksen mukaisesti.
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