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Tarkistus 60
Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Eduard Kukan, Petri Sarvamaa

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(35 a) ELM+ on perustettu 
talousarviotakuuksi, jota EIP välillisesti 
hallinnoi ja joka tarjoaa taloudellisesti 
kestäville hankkeille julkisella sektorilla 
suojaa kaupallisilta ja poliittisilta riskeiltä 
sekä taloudellisesti kestäville hankkeille 
yksityisellä sektorilla suojaa poliittisilta 
riskeiltä, kumpaakin maailmanlaajuisesti 
unionin ulkopuolella. ELM+-tukea 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.

Or. en

Tarkistus 61
Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Eduard Kukan, Petri Sarvamaa

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(35 b) EIP huolehtii välillisesti ELM+:n 
hallinnoinnista ja täytäntöönpanosta, 
tarjoaa kaikki komission edellyttämät 
pankkitoimintaa ja riskienhallintaa 
koskevat strategiset valmiudet, myös 
EKKR+-takuun operatiiviseen 
hallinnointiin liittyvät, antaa 
pankkitoimintaa koskevista asioista 
kirjallisen lausunnon liitettäväksi 
kuhunkin EKKR+-takuun alaisista 
investointi-ikkunoista annettuun 
komission ehdotukseen, on vaatimukset 
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täyttävä vastapuoli EKKR+:n alaisten 
toimintojen hallinnoinnissa ja 
täytäntöönpanossa sekä hoitaa mitä 
tahansa muuta EIP:n tehtävää osana 
ulkoisen investointikehyksen 
täytäntöönpanoa asianmukaisen EIP:n 
yhteisön perussäännön ja 
perustussopimuksessa määrätyn tehtävän 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 62
Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Eduard Kukan, Petri Sarvamaa

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale

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/Euratom71perustuvilla 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 

(36) Nykyisen EKKR-takuun, ulkoisen 
lainanantovaltuuden ja ulkosuhteisiin 
liittyvien hankkeiden takuurahaston 
pohjalta olisi perustettava 
ulkosuhdetoimien takuujärjestely. 
Ulkosuhdetoimien takuujärjestelyllä olisi
tuettava EKKR+ -toimia ja ELM+-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 
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vaatimusten mukaisesti. Ulkosuhdetoimien 
takuujärjestelyä ei pitäisi käyttää 
keskeisten julkisten palvelujen 
tuottamiseen, joka pysyy valtioiden 
vastuulla.

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).

Or. en

Tarkistus 63
Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Eduard Kukan, Petri Sarvamaa

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Sillä perustetaan myös Euroopan kestävän 
kehityksen rahasto plus, jäljempänä 
’EKKR+’, sekä ulkosuhdetoimien 
takuujärjestely.

Sillä perustetaan myös Euroopan kestävän 
kehityksen rahasto plus, jäljempänä 
’EKKR+’, ELM+ (ulkoinen 
lainanantovaltuus plus) sekä 
ulkosuhdetoimien takuujärjestely.

Or. en

Tarkistus 64
Heidi Hautala

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 1 600 miljoonan euron 
suuruisesta joustovarasta uusia haasteita ja 
painopisteitä varten 15 artiklan mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 65
Nicola Caputo

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.

Or. en

Tarkistus 66
Nicola Caputo

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. 
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.

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

Or. en
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Tarkistus 67
Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Eduard Kukan, Paul Rübig, Petri Sarvamaa

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Edelleen poiketen 
varainhoitoasetuksen 209 artiklan 3 
kohdasta AKT-maiden 
investointikehyksen nykyisten varojen 
puitteissa tehtyjen investointien 
synnyttämien tulojen ja palautusten on 
katsottava olevan uusiutuvia varoja, jotka 
on tarkoitettu AKT-maiden 
investointikehyksen kattamille sektoreille 
ja alueille tehtäviin investointeihin, ja 
niiden on pysyttävä jatkossakin EIP:n 
hallinnoimina. Jos komissio tai neuvosto 
jonakin hetkenä ehdottaa kaikkien 
tällaisten varojen ja vastuiden siirtämistä 
unionille varainhoitoasetuksen 25 
artiklan mukaisesti, AKT-maiden 
investointikehyksen tulevaa toimintaa 
koskevat säädökset on valmisteltava 
tiiviissä vuoropuhelussa EIP:n kanssa 
ottaen erityisesti huomioon kyseisenä 
ajankohtana mahdollisesti olemassa 
olevat EIP:n sopimusperusteiset 
lainanantovelvoitteet.

Or. en

Tarkistus 68
Petri Sarvamaa

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Poiketen edelleen 
varainhoitoasetuksen 209 artiklan 3 
kohdasta AKT-maiden 
investointikehyksen nykyisten varojen 
puitteissa tehtyjen investointien 
synnyttämien tulojen ja palautusten on 
katsottava olevan uusiutuvia varoja, jotka 
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on tarkoitettu AKT-maiden 
investointikehyksen kattamille sektoreille 
ja alueille tehtäviin investointeihin, ja 
niiden on pysyttävä jatkossakin EIP:n 
hallinnoimina. Jos komissio tai neuvosto 
jonakin hetkenä ehdottaa kaikkien 
tällaisten varojen ja vastuiden siirtämistä 
unionille varainhoitoasetuksen [25 
artiklan] mukaisesti, AKT-maiden
investointikehyksen tulevaa toimintaa 
koskevat säädökset on valmisteltava 
tiiviissä vuoropuhelussa EIP:n kanssa 
ottaen erityisesti huomioon kyseisenä 
ajankohtana mahdollisesti olemassa 
olevat EIP:n sopimusperusteiset 
lainanantovelvoitteet.

Or. en

Tarkistus 69
Urmas Paet

Ehdotus asetukseksi
25 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

25 a artikla

Poiketen edelleen varainhoitoasetuksen 
209 artiklan 3 kohdasta AKT-maiden 
investointikehyksen nykyisten varojen 
puitteissa tehtyjen investointien 
synnyttämien tulojen ja palautusten on 
katsottava olevan uusiutuvia varoja, jotka 
on tarkoitettu AKT-maiden 
investointikehyksen kattamille sektoreille 
ja alueille tehtäviin investointeihin, ja 
niiden on pysyttävä jatkossakin EIP:n 
hallinnoimina. Jos komissio tai neuvosto 
jonakin hetkenä ehdottaa kaikkien 
tällaisten varojen ja vastuiden siirtämistä 
unionille varainhoitoasetuksen [25 
artiklan] mukaisesti, AKT-maiden 
investointikehyksen tulevaa toimintaa 
koskevat säädökset on valmisteltava 
tiiviissä vuoropuhelussa EIP:n kanssa 
ottaen erityisesti huomioon kyseisenä 
ajankohtana mahdollisesti olemassa 
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olevat EIP:n sopimusperusteiset 
lainanantovelvoitteet.

Or. en

Tarkistus 70
Petri Sarvamaa

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 määrärahalla rahoitetaan 
Euroopan kestävän kehityksen rahasto 
plussaa (EKKR+), EIP:n ulkoista 
lainanantovaltuutta ja ulkosuhdetoimien 
takuujärjestelyä.

Or. en

Tarkistus 71
Urmas Paet

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 määrärahalla rahoitetaan 
Euroopan kestävän kehityksen rahasto 
plussaa (EKKR+), EIP:n ulkoista 
lainanantovaltuutta ja ulkosuhdetoimien 
takuujärjestelyä.

Or. en

Tarkistus 72
Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Eduard Kukan, Paul Rübig, Petri Sarvamaa

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
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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 määrärahalla rahoitetaan 
EKKR+:aa, ELM+:aa ja 
ulkosuhdetoimien takuujärjestelyä.

Or. en

Tarkistus 73
Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Eduard Kukan, Paul Rübig, Petri Sarvamaa

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 käynnissä 
konflikti, vähiten kehittyneisiin maihin ja 
erittäin velkaantuneisiin köyhiin maihin.

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 käynnissä 
konflikti, vähiten kehittyneisiin maihin ja 
erittäin velkaantuneisiin köyhiin maihin.
ELM+ on perustettu talousarviotakuuksi, 
jota EIP välillisesti hallinnoi ja joka 
tarjoaa taloudellisesti kestäville 
hankkeille julkisella sektorilla suojaa 
kaupallisilta ja poliittisilta riskeiltä sekä 
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taloudellisesti kestäville hankkeille 
yksityisellä sektorilla suojaa poliittisilta 
riskeiltä, kumpaakin maailmanlaajuisesti 
unionin ulkopuolella. ELM+ -tukea 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.

Or. en

Tarkistus 74
Petri Sarvamaa

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 käynnissä 
konflikti, vähiten kehittyneisiin maihin ja 

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. ELM+ on 
perustettu talousarviotakuuksi, jota EIP-
ryhmä välillisesti hallinnoi ja joka tarjoaa 
taloudellisesti kestäville hankkeille 
julkisella sektorilla suojaa kaupallisilta ja 
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erittäin velkaantuneisiin köyhiin maihin. poliittisilta riskeiltä sekä taloudellisesti 
kestäville hankkeille yksityisellä sektorilla 
suojaa poliittisilta riskeiltä, kumpaakin 
maailmanlaajuisesti unionin 
ulkopuolella. Erityistä huomiota olisi 
kiinnitettävä maihin, joiden tilanne on 
todettu epävakaaksi tai joissa on käynnissä 
konflikti, vähiten kehittyneisiin maihin ja 
erittäin velkaantuneisiin köyhiin maihin.

Or. en

Tarkistus 75
Urmas Paet

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

Komission teksti Tarkistus

Tämän asetuksen IV luvun mukaisesti 
EIP-ryhmä muun muassa

a) huolehtii välillisesti ELM+:n 
hallinnoinnista ja täytäntöönpanosta;

b) tarjoaa kaikki komission edellyttämät 
pankkitoimintaa ja riskienhallintaa 
koskevat strategiset valmiudet, myös 
EKKR+-takuun operatiiviseen 
hallinnointiin liittyvät;

c) antaa kunkin EKKR+-takuun alaista 
investointi-ikkunaa koskevan komission 
ehdotuksen yhteydessä kirjallisen 
lausunnon pankkitoimintaan liittyvistä 
kysymyksistä;

d) on vaatimukset täyttävä vastapuoli 
EKKR+:n alaisten toimintojen 
hallinnoinnissa ja täytäntöönpanossa.

Edellä mainitusta riippumatta komissio ja 
EIP-ryhmä voivat sopia mistä tahansa 
muusta EIP-ryhmän tehtävästä osana 
ulkoisen investointikehyksen 
täytäntöönpanoa asianmukaisen EIP-
ryhmän yhteisön perussäännön ja 
perustussopimuksessa määrätyn tehtävän 
mukaisesti.
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Or. en

Tarkistus 76
Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Eduard Kukan, Petri Sarvamaa

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. Tämän 10 
miljardin euron rahoituksen puitteissa 
unioni myöntää EIP:lle 5 miljardin euron 
talousarviotakuun käytettäväksi 26 
artiklan 1 kohdan mukaisesti. Takuut 
voivat kattaa enintään 50 prosenttia 
hankkeen kokonaisrahoituksesta.

Or. en

Tarkistus 77
Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Eduard Kukan, Petri Sarvamaa

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. EKKR+:sta ja ulkosuhdetoimien 
takuujärjestelystä voidaan tukea rahoitus-
ja investointitoimia kumppanimaissa, jotka 
sijaitsevat 4 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetuilla maantieteellisillä alueilla. 
Ulkosuhdetoimien takuujärjestelyä 
rahoitetaan 6 artiklan 2 kohdan a 
alakohdassa määritettyjen maantieteellisten 
ohjelmien talousarviosta, ja varat siirretään 
yhteiseen vararahastoon. EKKR+:sta ja 
ulkosuhdetoimien takuujärjestelystä 
voidaan myös tukea toimia IPA III -
asetuksen liitteessä I lueteltujen 
edunsaajien alueella. EKKR+:sta näitä 

6. EKKR+:sta, ELM+:sta ja 
ulkosuhdetoimien takuujärjestelystä 
voidaan tukea rahoitus- ja investointitoimia 
kumppanimaissa, jotka sijaitsevat 4 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilla 
maantieteellisillä alueilla. 
Ulkosuhdetoimien takuujärjestelyä 
rahoitetaan 6 artiklan 2 kohdan a 
alakohdassa määritettyjen maantieteellisten 
ohjelmien talousarviosta, ja varat siirretään 
yhteiseen vararahastoon. EKKR+:sta ja 
ulkosuhdetoimien takuujärjestelystä 
voidaan myös tukea toimia IPA III -
asetuksen liitteessä I lueteltujen 
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toimia varten myönnettävä rahoitus samoin 
kuin ulkosuhdetoimien takuujärjestelyn 
rahoittaminen perustuvat IPA-asetukseen. 
Ulkosuhdetoimien takuujärjestelyn 
rahoittaminen EINS-asetuksen 10 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetuille maille 
myönnettäviä lainoja varten perustuu 
EINS-asetukseen.

edunsaajien alueella. EKKR+:sta näitä 
toimia varten myönnettävä rahoitus samoin 
kuin ulkosuhdetoimien takuujärjestelyn 
rahoittaminen perustuvat IPA-asetukseen. 
Ulkosuhdetoimien takuujärjestelyn 
rahoittaminen EINS-asetuksen 10 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetuille maille 
myönnettäviä lainoja varten perustuu 
EINS-asetukseen.

Or. en

Tarkistus 78
Petri Sarvamaa

Ehdotus asetukseksi
26 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

26 a artikla

EIP-ryhmän tehtävät

Tämän asetuksen IV luvun mukaisesti 
EIP-ryhmä muun muassa

a) huolehtii välillisesti ELM+:n 
hallinnoinnista ja täytäntöönpanosta;

b) tarjoaa kaikki komission edellyttämät 
pankkitoimintaa ja riskienhallintaa 
koskevat strategiset valmiudet, myös 
EKKR+-takuun operatiiviseen 
hallinnointiin liittyvät;

c) antaa kunkin EKKR+-takuun alaista 
investointi-ikkunaa koskevan komission 
ehdotuksen yhteydessä kirjallisen 
lausunnon pankkitoimintaan liittyvistä 
kysymyksistä;

d) on vaatimukset täyttävä vastapuoli 
EKKR+:n alaisten toimintojen 
hallinnoinnissa ja täytäntöönpanossa.

Edellä mainitusta riippumatta komissio ja 
EIP-ryhmä voivat sopia mistä tahansa 
muusta EIP-ryhmän tehtävästä osana 
ulkoisen investointikehyksen 
täytäntöönpanoa asianmukaisen EIP-
ryhmän yhteisön perussäännön ja 
perustussopimuksessa määrätyn tehtävän 
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mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 79
Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Eduard Kukan, Paul Rübig, Petri Sarvamaa

Ehdotus asetukseksi
26 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

26 a artikla

Tämän asetuksen IV luvun mukaisesti 
EIP muun muassa

a) huolehtii välillisesti ELM+:n 
hallinnoinnista ja täytäntöönpanosta;

b) tarjoaa kaikki komission edellyttämät 
pankkitoimintaa ja riskienhallintaa 
koskevat strategiset valmiudet, myös 
EKKR+-takuun operatiiviseen 
hallinnointiin liittyvät;

c) antaa kunkin EKKR+-takuun alaista 
investointi-ikkunaa koskevan komission 
ehdotuksen yhteydessä kirjallisen 
lausunnon pankkitoimintaan liittyvistä 
kysymyksistä;

d) on vaatimukset täyttävä vastapuoli 
EKKR+:n alaisten toimintojen 
hallinnoinnissa ja täytäntöönpanossa.

Edellä mainitusta riippumatta komissio ja 
EIP voivat sopia mistä tahansa muusta 
EIP:n tehtävästä osana ulkoisen 
investointikehyksen täytäntöönpanoa 
asianmukaisen EIP:n yhteisön 
perussäännön ja perustussopimuksessa 
määrätyn tehtävän mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 80
Nicola Caputo

Ehdotus asetukseksi
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Liite III – 4 osa – A kohta – 3 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Maailmanlaajuisten toimien, 
kumppanuuksien ja liittoutumien 
johtaminen ja tukeminen kaikenlaisen 
naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan 
poistamiseksi; tämä kattaa ruumiillisen, 
henkisen, seksuaalisen, taloudellisen ja 
muun väkivallan ja syrjinnän, mukaan 
lukien naisten syrjinnän yksityisen ja 
julkisen elämän eri aloilla

(a) Maailmanlaajuisten toimien, 
kumppanuuksien ja liittoutumien 
johtaminen ja tukeminen kaikenlaisen 
naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan 
poistamiseksi; tämä kattaa ruumiillisen, 
henkisen, seksuaalisen, taloudellisen ja 
muun väkivallan ja syrjinnän, mukaan 
lukien naisten syrjinnän yksityisen ja 
julkisen elämän eri aloilla sekä 
seksuaalisen häirinnän työympäristössä;

Or. en
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