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PA_Legam 

TARKISTUKSET 

Talousarvion valvontavaliokunta pyytää asiasta vastaavia ulkoasiainvaliokuntaa, 

kehitysvaliokuntaa ja budjettivaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset: 

Tarkistus   1 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 1 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(1) Unionin kunnianhimoinen ulkoinen 

investointiohjelma tarvitaan tukemaan 

Afrikassa ja unionin naapuruusmaissa 

käynnistettäviä investointeja; 

investointiohjelmalla edistetään 

Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 

kehityksen vuoden 2030 

toimintaohjelmaan, jäljempänä ’Agenda 

2030’, sisältyviä kestävän kehityksen 

tavoitteita sekä äskettäin tarkistetun 

Euroopan naapuruuspolitiikan sitoumusten 

täyttämistä ja puututaan näin 

muuttoliikkeen perimmäisiin syihin. 

Ulkoisen investointiohjelman pitäisi myös 

edistää Pariisin ilmastosopimuksen (COP 

21) täytäntöönpanoa. 

(1) Unionin kunnianhimoinen ulkoinen 

investointiohjelma tarvitaan tukemaan 

Afrikassa ja unionin naapuruusmaissa 

käynnistettäviä investointeja; 

investointiohjelmalla edistetään 

Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 

kehityksen vuoden 2030 

toimintaohjelmaan, jäljempänä ’Agenda 

2030’, sisältyviä kestävän kehityksen 

tavoitteita sekä äskettäin tarkistetun 

Euroopan naapuruuspolitiikan sitoumusten 

täyttämistä ja puututaan näin yhteen 

muuttoliikkeen perimmäisistä syistä. 

Ulkoisen investointiohjelman pitäisi myös 

edistää Pariisin ilmastosopimuksen (COP 

21) täytäntöönpanoa. 

 

Tarkistus   2 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 2 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(2) Ulkoiseen investointiohjelmaan 

olisi sisällytettävä Addis Abeban 

kehitysyhteistyön rahoitusohjelman 

mukainen unionin sitoumus. Sen pitäisi 

myös antaa eurooppalaisille sijoittajille ja 

yksityisille yrityksille, mukaan lukien 

pienet ja keskisuuret yritykset, jäljempänä 

’pk-yritykset’, mahdollisuus osallistua 

tehokkaammin kestävään kehitykseen 

(2) Ulkoiseen investointiohjelmaan 

olisi sisällytettävä Addis Abeban 

kehitysyhteistyön rahoitusohjelman 

mukainen unionin sitoumus. Sen pitäisi 

myös antaa eurooppalaisille sijoittajille ja 

yksityisyrityksille, erityisesti pienille ja 

keskisuurille yrityksille (pk-yritykset), 

mahdollisuus osallistua tehokkaammin 

kestävään kehitykseen kumppanimaissa 
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kumppanimaissa. korostaen erityisesti sanaa ”kestävä”. 

 

Tarkistus  3 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 4 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(4) Ulkoisen investointiohjelman olisi 

tarjottava integroitu rahoituspaketti 

rahoittamaan investointeja, jotka 

käynnistetään Afrikan maissa, jotka 

allekirjoittivat Cotonoussa 23 päivänä 

kesäkuuta 2000 Afrikan, Karibian ja 

Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten 

sekä Euroopan yhteisön ja sen 

jäsenvaltioiden välisen 

kumppanuussopimuksen, ja EU:n 

naapuruusmaissa. Näin edistetään kasvua 

ja parannetaan 

työllistymismahdollisuuksia, 

maksimoidaan täydentävyys, tuotetaan 

innovatiivisia tuotteita ja vauhditetaan 

yksityissektorin varojen ohjautumista 

näihin investointeihin. 

(4) Ulkoisen investointiohjelman olisi 

tarjottava integroitu rahoituspaketti 

rahoittamaan investointeja, jotka 

käynnistetään Afrikan maissa, jotka 

allekirjoittivat Cotonoussa 23 päivänä 

kesäkuuta 2000 Afrikan, Karibian ja 

Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten 

sekä Euroopan yhteisön ja sen 

jäsenvaltioiden välisen 

kumppanuussopimuksen 

(AKT─EY-kumppanuussopimus), ja EU:n 

naapuruusmaissa. Näin lisättäisiin kasvua 

ja työllistymismahdollisuuksia, 

maksimoitaisiin täydentävyys ja 

edistettäisiin innovatiivisten tuotteiden 

tuottamista kannustamalla käyttämään 

enemmän yksityistä rahoitusta ja 

edistämällä kestävää kehitystä ja 

kiertotaloutta. Olisi varmistettava 

maantieteellinen tasapaino, jotta kaikilla 

AKT–EY-kumppanuussopimuksen 

allekirjoittajilla ja kaikilla 

naapuruusmailla olisi yhtäläiset 

mahdollisuudet saada rahoitusta 

ulkoisesta investointiohjelmasta.  

 

Tarkistus  4 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (4 a) Kun otetaan huomioon 

rahoituslähteiden yhdistämisen käyttöä 

unionin ulkosuhteissa koskevat Euroopan 
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tilintarkastustuomioistuimen havainnot1a, 

joissa korostettiin, että lähes puolessa 

tarkastetuista hankkeista ei saatu 

riittävästi näyttöä siitä, että avustukset 

olisivat olleet perusteltuja, ja että monessa 

tapauksessa investoinnit olisi 

todennäköisesti tehty myös ilman unionin 

rahoitusosuutta, rahoituslähteiden 

yhdistämistä olisi ehdottomasti käytettävä 

vain silloin, kun komissio pystyy selvästi 

osoittamaan sen lisäarvon. 

 ____________ 

 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 

erityiskertomus nro 16/2014 ”Alueellisia 

investointikehyksiä koskevien avustusten 

ja rahoituslaitosten myöntämien lainojen 

yhdistämisen vaikuttavuus EU:n 

ulkopolitiikan tukemisen kannalta”. 

 

Tarkistus  5 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(6) EKKR:n pitäisi toimia myös 

”keskitettynä asiointipisteenä”, joka 

vastaanottaa rahoitusehdotuksia 

rahoituslaitoksilta ja julkisilta tai 

yksityisiltä sijoittajilta ja tarjoaa 

monentyyppistä taloudellista tukea 

tukikelpoisille investoinneille. 

EKKR-takuulla olisi oltava EKKR-

takuurahaston taloudellinen tuki. EKKR:n 

pitäisi käyttää innovatiivisia 

rahoitusvälineitä, joilla tuetaan 

investointeja ja kannustetaan 

yksityissektorin toimijoita osallistumaan 

niihin. 

(6) EKKR:n pitäisi toimia myös 

”keskitettynä asiointipisteenä”, joka 

vastaanottaa rahoitusehdotuksia 

rahoituslaitoksilta ja julkisilta tai 

yksityisiltä sijoittajilta, tarjoaa ohjeistusta 

ja kaikki mahdolliset tiedot sijoittajille, 

jotka haluavat investoida kehitystoimiin, 
ja tarjoaa monentyyppistä taloudellista 

tukea tukikelpoisille investoinneille. 

EKKR-takuulla olisi oltava 

EKKR-takuurahaston taloudellinen tuki. 

EKKR:n pitäisi käyttää innovatiivisia 

rahoitusvälineitä, joilla tuetaan 

investointeja kumppanimaiden kestävään 

kehitykseen ja kannustetaan 

yksityissektorin toimijoita osallistumaan 

niihin. 
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Tarkistus  6 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 8 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(8) Lisäksi strategisen johtoryhmän 

olisi avustettava komissiota, kun laaditaan 

strategisia ohjeita ja määritetään yleisiä 

investointitavoitteita. Strategisen 

johtoryhmän olisi myös tuettava 

alueellisten järjestelyjen välistä toiminnan 

koordinointia ja sen yhdenmukaisuuden 

varmistamista. Tämän pitäisi varmistaa eri 

välineiden täydentävyys EU:n ulkoisissa 

toimissa. Strategisen johtoryhmän 

puheenjohtajien tehtävät olisi annettava 

Euroopan komission ja unionin 

ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 

korkean edustajan edustajille, jotta voidaan 

varmistaa johdonmukaisuus ja yhtenäisyys 

unionin ulkopoliittisten tavoitteiden ja 

kolmansien maiden kanssa perustettujen 

kumppanuuskehysten kanssa. 

(8) Lisäksi strategisen johtoryhmän 

olisi avustettava komissiota, kun laaditaan 

strategisia ohjeita ja määritetään yleisiä 

investointitavoitteita. Strategisen 

johtoryhmän olisi myös tuettava 

alueellisten järjestelyjen välistä toiminnan 

koordinointia, yhteistyötä ja 

yhdenmukaisuuden varmistamista. Tämän 

pitäisi varmistaa eri välineiden 

täydentävyys ja vahvistaa niiden 

synergiaa EU:n ulkoisissa toimissa. 

Strategisen johtoryhmän puheenjohtajien 

tehtävät olisi annettava Euroopan 

komission ensimmäiselle 

varapuheenjohtajalle ja unionin 

ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 

korkean edustajan edustajalle, jotta 

voidaan varmistaa johdonmukaisuus ja 

yhtenäisyys unionin ulkopoliittisten 

tavoitteiden ja kolmansien maiden kanssa 

perustettujen kumppanuuskehysten kanssa. 

 

Tarkistus   7 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (8 a) EKKR-takuuta ei saisi käyttää 

rahoittamaan merkittäviä 

infrastruktuurihankkeita, joiden vaikutus 

on vähäinen työpaikkojen luomisen 

kannalta ja joiden kustannus-hyötysuhde 

tekee investoinnista kestämättömän. 

Takuuta olisi käytettävä rahoittamaan 

ainoastaan hankkeita, joiden toteutus ei 

ole kiistanalainen ympäristön 

näkökulmasta tai taloudellisesta tai 

sosiaalisesta näkökulmasta, jotka 
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perustuvat riippumattomaan ja 

perusteelliseen ennakkoarviointiin ja 

joista on tehty asianmukainen 

kustannus-hyötyanalyysi. 

 

Tarkistus   8 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 14 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(14) Jotta voidaan parantaa 

EKKR-takuun vaikutusta asianomaisten 

alueiden tarpeiden näkökulmasta, 

jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus 

tarjota rahoitusta joko käteisenä rahana tai 

takauksina. Nämä rahoitusosuudet 

voitaisiin korvamerkitä alueille, aloille tai 

investointi-ikkunoille. 

(14) Jotta voidaan parantaa 

EKKR-takuun vaikutusta tarpeisiin lisätä 

asianomaisilla alueilla investointeja ja 

rahoitusta hankkeille, jotka 

myötävaikuttavat kestävään kehitykseen 

ja luovat ihmisarvoa kunnioittavia 

työpaikkoja, jäsenvaltioilla olisi oltava 

mahdollisuus tarjota rahoitusta joko 

käteisenä rahana tai takauksina. Nämä 

rahoitusosuudet voitaisiin korvamerkitä 

alueille, aloille tai investointi-ikkunoille. 

 

Tarkistus   9 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 16 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(16) Komission olisi laadittava 

vuosittain kertomus Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle EKKR-takuun 

kattamista rahoitus- ja investointitoimista, 

jotta varmistetaan vastuuvelvollisuus 

Euroopan kansalaisia kohtaan. Kertomus 

olisi julkistettava, jotta asiaankuuluvilla 

sidosryhmillä, myös kansalaisyhteiskunnan 

yhteisöillä, olisi mahdollisuus esittää 

näkemyksiään. Komission olisi myös 

laadittava vuosittain Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle kertomus 

takuurahaston hoitamisesta, jotta 

varmistetaan vastuuvelvollisuus ja 

avoimuus. 

(16) Komission olisi laadittava 

vuosittain kertomus Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle EKKR-takuun 

kattamista rahoitus- ja investointitoimista, 

jotta varmistetaan vastuuvelvollisuus 

Euroopan kansalaisia kohtaan. Kertomus 

olisi julkistettava, jotta asiaankuuluvilla 

sidosryhmillä, myös kansalaisyhteiskunnan 

yhteisöillä, olisi mahdollisuus esittää 

näkemyksiään. Komission olisi myös 

laadittava vuosittain Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle kertomus 

takuurahaston hoitamisesta, jotta 

varmistetaan vastuuvelvollisuus, avoimuus 

ja hallinnoinnin tehokkuus. 
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Tarkistus   10 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 17 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (17 a) Kun otetaan huomioon Euroopan 

tilintarkastustuomioistuimen 

erityiskertomuksessa nro 14/20141a 

esitetyt havainnot, komission olisi 

arvioitava hallinnointivalmiuksiensa 

parantumista vuosittain, jotta EKKR:n 

toimien tehokkuutta ja avoimuutta 

voidaan lisätä.  

 ____________ 

 1a Erityiskertomus nro 14/2014 ”Miten 

EU:n toimielimet ja elimet laskevat, 

vähentävät ja kompensoivat 

kasvihuonekaasupäästöjään?” 

 

Tarkistus  11 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 2 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. EKKR edistää vuoden 2030 

kestävän kehityksen agendan tavoitteiden 

saavuttamista keskittyen erityisesti 

kestävään kasvuun, työpaikkojen 

luomiseen ja sosioekonomisiin aloihin 

sekä siten mikroyritysten ja pk-yritysten 

tukemiseen; näin puututaan maahanmuuton 

perimmäisiin syihin ja edistetään 

lähtömaihin palanneiden 

maahanmuuttajien kestävää 

uudelleenkotouttamista, maksimoidaan 

täydentävyys, tuotetaan innovatiivisia 

tuotteita ja houkutellaan sijoituksia 

yksityissektorilta. 

2. EKKR edistää vuoden 2030 

kestävän kehityksen agendan tavoitteiden 

saavuttamista keskittyen etenkin 

köyhyyden poistamiseen, kestävään 

kasvuun, jossa kunnioitetaan taloudellisia, 

ympäristöön liittyviä ja sosiaalisia 

oikeuksia, ihmisarvoa kunnioittavien 

uusien työpaikkojen luomiseen, 

kiertotalouden luomiseen, 
sosioekonomisiin aloihin, julkisten 

palvelujen saatavuuden parantamiseen, 

ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja 

siihen sopeutumiseen, paikallisyhteisöjen 

sitouttamiseen sekä mikroyritysten ja 

pk-yritysten tukemiseen; näin puututaan 

maahanmuuton perimmäisiin syihin ja 

edistetään lähtömaihin palanneiden 

maahanmuuttajien kestävää 
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uudelleenkotouttamista, maksimoidaan 

täydentävyys, tuotetaan innovatiivisia 

tuotteita ja houkutellaan sijoituksia 

yksityissektorilta. 

 

Tarkistus  12 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

Se antaa komissiolle strategista ohjausta ja 

tukea asetettaessa yleisiä 

investointitavoitteita EKKR-takuun 

käytölle. Strateginen johtoryhmä tukee 

myös alueellisten investointijärjestelyjen ja 

EIP:n hallinnoimien ulkoista 

lainanantovaltuutta koskevien toimien 

välistä yleistä koordinointia ja 

yhtenäisyyttä, mukaan lukien EIP:n 

selviytymiskyvyn kehittämisaloite. 

Se antaa komissiolle strategista ohjausta ja 

tukea asetettaessa yleisiä 

investointitavoitteita EKKR-takuun 

käytölle, määritettäessä alueellisiin 

järjestelyihin tehtävien investointien 

valintaperusteita sekä vahvistettaessa 

toimintapolitiikkoja ja menettelyjä. 

Strateginen johtoryhmä tukee myös 

alueellisten investointijärjestelyjen ja EIP:n 

hallinnoimien ulkoista lainanantovaltuutta 

koskevien toimien välistä yleistä 

koordinointia, yhteistyötä ja yhtenäisyyttä, 

mukaan lukien EIP:n selviytymiskyvyn 

kehittämisaloite. Euroopan parlamentissa 

strategisen johtoryhmän toimintaa valvoo 

pysyvästi ohjauskomitea. 

 

Tarkistus  13 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 2 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Strateginen johtoryhmä koostuu 

komission ja unionin ulkoasioiden ja 

turvallisuuspolitiikan korkean edustajan, 

jäljempänä ’korkea edustaja’, 

jäsenvaltioiden ja EIP:n edustajista. 

Komissio voi kutsua muita rahoittajia 

strategisen johtoryhmän jäseniksi ottaen 

tarvittaessa huomioon johtoryhmän 

näkemyksen. Kumppanimaille, 

2. Strateginen johtoryhmä koostuu 

komission ja unionin ulkoasioiden ja 

turvallisuuspolitiikan korkean edustajan, 

jäljempänä ’korkea edustaja’, 

jäsenvaltioiden, Euroopan parlamentin, 

EIP:n sekä Afrikan kumppanimaiden ja 

naapuruuspolitiikan kumppanimaiden 

edustajista. Komissio kutsuu muita 

rahoittajia strategisen johtoryhmän 
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asiaomaisille alueellisille organisaatioille, 

tukikelpoisille vastapuolille ja Euroopan 

parlamentille voidaan tarvittaessa myöntää 

tarkkailijan asema. Strategisen 

johtoryhmän puheenjohtajina toimivat 

komissio ja korkea edustaja. 

jäseniksi ottaen huomioon johtoryhmän 

näkemyksen. Asianomaisille alueellisille 

organisaatioille ja muille sidosryhmille, 

kuten kansalaisyhteiskunnan ryhmille, 
voidaan tarvittaessa myöntää tarkkailijan 

asema. Strategisen johtoryhmän 

puheenjohtajina toimivat komissio ja 

korkea edustaja. Strateginen johtoryhmä 

varmistaa, että eri sidosryhmiä 

kumppanimaissa kuullaan 

asianmukaisesti. 

 

Tarkistus   14 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Unioni antaa tukikelpoiselle 

vastapuolelle peruuttamattoman ja 

ehdottoman first demand -takuun tämän 

asetuksen soveltamisalaan kuuluvia 

rahoitus- ja investointitoimia varten, jotka 

käynnistetään Afrikassa sijaitsevissa ja 

naapuruuspolitiikan kumppanimaissa. 

1. Tarkasteltuaan hankkeen 

toteutettavuutta huolellisesti unioni antaa 

tukikelpoiselle vastapuolelle 

peruuttamattoman ja ehdottoman first 

demand -takuun tämän asetuksen 

soveltamisalaan kuuluvia rahoitus- ja 

investointitoimia varten, jotka 

käynnistetään Afrikassa sijaitsevissa ja 

naapuruuspolitiikan kumppanimaissa. 

 

Tarkistus   15 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 3 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

3. Tukikelpoiset vastapuolet voivat 

tehdä sopimuksia rahoituksen välittäjien tai 

lopullisten tuensaajien kanssa enintään 

neljän vuoden ajan sen jälkeen, kun 

asianomainen takuusopimus on tehty. 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 

versioon.) 
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Tarkistus  16 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – otsikko 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

EKKR-takuun käyttöä koskevat 

kelpoisuusvaatimukset 

EKKR-takuun käyttöä koskevat 

kelpoisuus- ja poissulkemisvaatimukset 

 

Tarkistus   17 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. EKKR-takuusta tukea saavien 

rahoitus- ja investointitoimien on oltava 

johdonmukaisia ja yhteneviä unionin 

politiikkojen, erityisesti kehitysapu- ja 

naapuruuspolitiikan, ja kumppanimaiden 

strategioiden ja politiikkojen kanssa sekä 

pyrittävä tukemaan seuraavia yleisiä 

tavoitteita: 

1. EKKR-takuusta tukea saavien 

rahoitus- ja investointitoimien on oltava 

johdonmukaisia ja yhteneviä unionin 

politiikkojen (erityisesti kehitysapu- ja 

naapuruuspolitiikan) ja kumppanimaiden 

strategioiden ja politiikkojen kanssa, ja 

niillä on pyrittävä tukemaan seuraavia 

yleisiä tavoitteita: 

 

Tarkistus  18 

Ehdotus asetukseksi 

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

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (-a) saavutetaan Agenda 2030:n 

kestävän kehityksen tavoitteet; 

 

Tarkistus  19 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 1 kohta – a alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

(a) edistetään taloudellista ja 

sosiaalista kehitystä keskittyen erityisesti 

kestävään kehitykseen ja työpaikkojen 

luomiseen (erityisesti nuorille ja naisille); 

näin puututaan muuttoliikkeen 

perimmäisiin syihin ja tuetaan 

lähtömaihin palanneiden 

maahanmuuttajien kestävää 

uudelleenkotouttamista; 

(a) edistetään köyhyyden poistamista 

ja taloudellista ja sosiaalista kehitystä 

keskittyen erityisesti kestävyyteen ja 

kestävään ihmisarvoisten työpaikkojen 
luomiseen etenkin nuorille, naisille ja 

syrjäytymisvaarassa oleville henkilöille; 

 

Tarkistus   20 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

(b) kohdistetaan toimet 

sosioekonomisille aloille, erityisesti 

infrastruktuuriin (mukaan lukien kestävä 

energia- ja vesihuolto, liikenne ja tieto- ja 

viestintätekniikka), ympäristönsuojelu, 

luonnonvarojen kestävä käyttö ja sininen 

kasvu, sosiaalinen infrastruktuuri ja 

inhimillinen pääoma, jotta voidaan 

parantaa sosioekonomista ympäristöä; 

(b) kohdistetaan toimet 

sosioekonomisille aloille, erityisesti 

infrastruktuuriin (mukaan lukien kestävä 

energia- ja vesihuolto, liikenne ja tieto- ja 

viestintätekniikka), ympäristönsuojelu, 

luonnonvarojen kestävä käyttö ja sininen 

kasvu, sosiaalinen infrastruktuuri, 

inhimillinen pääoma ja kiertotalous, jotta 

voidaan parantaa sosioekonomista 

ympäristöä ja ottaa samalla huomioon 

EKKR-takuun saajien prioriteetit; 

 

Tarkistus   21 

Ehdotus asetukseksi 

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

 
Komission teksti Tarkistus 

 (b a) osallistetaan kyseisillä alueilla 

asuvia ihmisiä rahoitettavien hankkeiden 

suunnitteluun; 

 

Tarkistus   22 

Ehdotus asetukseksi 
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8 artikla – 1 kohta – c alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

(c) tarjotaan rahoitusta mikroyrityksille 

ja pk-yrityksille keskittyen erityisesti 

yksityissektorin kehittämiseen; 

(c) tarjotaan rahoitusta mikroyrityksille 

ja pk-yrityksille keskittyen erityisesti 

vakaan ja pitkällä aikavälillä 

elinkelpoisen paikallisen yksityissektorin 

kehittämiseen; 

 

Tarkistus   23 

Ehdotus asetukseksi 

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

 
Komission teksti Tarkistus 

 (e a) ei olla millään tavoin yhteydessä 

20 artiklassa tarkoitettuihin 

yhteistyöhaluttomiin 

oikeudenkäyttöalueisiin; 

 

Tarkistus   24 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 2 kohta – johdantokappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. EKKR-takuulla tuetaan erityisesti 

niitä rahoitus- ja investointitoimia, jotka 

2. Samalla, kun estetään keinottelua 

ja/tai palvelujen monopolisointia, 

EKKR-takuulla tuetaan erityisesti niitä 

rahoitus- ja investointitoimia, jotka 

 

Tarkistus   25 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 2 kohta – c alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

(c) ovat taloudellisesti ja 

rahoituksellisesti elinkelpoisia, kun otetaan 

myös huomioon julkisilta ja yksityisiltä 

kumppaneilta hankkeeseen mahdollisesti 

saatava tuki ja osarahoitus; 

(c) ovat todistetusti taloudellisesti ja 

rahoituksellisesti elinkelpoisia, kun otetaan 

myös huomioon julkisilta ja yksityisiltä 

kumppaneilta hankkeeseen mahdollisesti 

saatava tuki ja osarahoitus; 
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Tarkistus  26 

Ehdotus asetukseksi 

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

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (e a) ovat kansainvälisessä oikeudessa 

vahvistettujen ihmisoikeuksien mukaisia. 

 

Tarkistus  27 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. EKKR-takuulla ei tueta rahoitus- 

ja investointitoimia, 

 a)  jotka liittyvät sotilas- tai 

turvallisuussektoriin; 

 b)  joilla tuetaan ydinenergian 

kehittämistä; 

 c)  joilla edistetään fossiilisia 

polttoaineita ja hiililukkiutumaa; 

 d)  joista aiheutuu merkittäviä 

ulkoisia ympäristökustannuksia etenkin 

laajojen infrastruktuurien tapauksessa; 

 e)  joita toteutetaan aloilla tai 

hankkeissa, joissa kumppanimaiden 

ihmisoikeudet, etenkin paikallis- ja 

alkuperäisyhteisöjen oikeudet, voivat 

vaarantua esimerkiksi siten, että toimiin 

liittyy väestön pakkosiirtoja, 

maananastusta, puolisotilaallisia 

operaatioita tai toimintoja 

metsäkatoalueilla; tällaisten riskien 

tunnistamiseksi on toteutettava julkinen 

ihmisoikeus- ja ympäristövaikutusten 

ennakkoarviointi; 

 f) joista voi aiheutua 

ympäristörikkomus tai haittaa 
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yhteiskunnalle tai paikallisyhteisöille 

ottaen huomioon ennalta varautumisen 

periaate. 

 

Tarkistus   28 

Ehdotus asetukseksi 

13 artikla – 7 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

7. Jos EKKR-takuurahaston varojen 

määrä vähenee 1 päivän tammikuuta 2021 

jälkeen takuuseen perustuvien vaatimusten 

seurauksena alle 50 prosenttiin 5 kohdassa 

säädetystä rahoitusasteesta, komissio antaa 

kertomuksen poikkeuksellisista 

toimenpiteistä, joita voidaan tarvita 

EKKR-takuurahaston täydentämiseksi. 

7. Jos EKKR-takuurahaston varojen 

määrä vähenee 1 päivän tammikuuta 2021 

jälkeen takuuseen perustuvien vaatimusten 

seurauksena alle 50 prosenttiin 5 kohdassa 

säädetystä rahoitusasteesta, komissio antaa 

kertomuksen 

 a)  määrärahojen vähyyden syystä 

yksityiskohtaisine selityksineen ja  

 b)  tarvittaessa mahdollisista 

poikkeuksellisista toimenpiteistä, joita 

voidaan tarvita EKKR-takuurahaston 

täydentämiseksi. 

 

Tarkistus  29 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Komissio antaa vuosittain 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

kertomuksen EKKR-takuun kattamista 

rahoitus- ja investointitoimista. Kertomus 

julkistetaan. Siihen on sisällytettävä 

seuraavat tiedot: 

1. Komissio antaa vuosittain 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

kertomuksen EKKR-takuun kattamista 

rahoitus- ja investointitoimista. Tämä 

kertomus julkistetaan. Siihen on 

sisällytettävä seuraavat maakohtaisesti 

esitettävät tiedot: 
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Tarkistus  30 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(a) arvio EKKR-takuun kattamista 

käynnissä olevista rahoitus- ja 

investointitoimista alojen, maiden ja 

alueiden tasolla ja siitä, ovatko kyseiset 

toimet tämän asetuksen mukaisia; 

(a) riippumaton arvio EKKR-takuun 

kattamista käynnissä olevista rahoitus- ja 

investointitoimista alojen, maiden ja 

alueiden tasolla ja siitä, ovatko kyseiset 

toimet tämän asetuksen ja erityisesti 

täydentävyysperiaatteen mukaisia; 

Tarkistus   31 

Ehdotus asetukseksi 

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

 
Komission teksti Tarkistus 

 a a) arvio strategisen johtoryhmän 

5 artiklan mukaisesti asettamien yleisten 

investointitavoitteiden saavuttamisesta; 

 

Tarkistus  32 

Ehdotus asetukseksi 

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

 

 

Komission teksti Tarkistus 

  a b) arvio kokonaisvaikutuksesta 

Agenda 2030:n kestävän kehityksen 

tavoitteiden saavuttamiseen; 

 

Tarkistus  33 

Ehdotus asetukseksi 

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

 

 

Komission teksti Tarkistus 

  a c) arvio siitä, mikä osuus 
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rahoituksesta on käytetty uusiutuvaa 

energiaa, energiatehokkuutta ja 

ilmastonmuutosta koskevien unionin 

poliittisten sitoumusten kannalta 

merkityksellisiin rahoitus- ja 

investointitoimiin; 

Tarkistus  34 

Ehdotus asetukseksi 

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

 

 

Komission teksti Tarkistus 

  a d) arvio EKKR-takuun kattamien 

toimien laadusta ja niihin liittyvästä 

poliittisesta, operatiivisesta tai 

rahoituksellisesta riskistä; 

 

Tarkistus  35 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(b) arvio EKKR-takuun kattamien 

rahoitus- ja investointitoimien lisäarvosta, 

niihin yksityiseltä sektorilta saaduista 

varoista sekä niiden arvioiduista ja 

toteutuneista tuotoksista, tuloksista ja 

vaikutuksista kootusti esitettynä, mukaan 

lukien vaikutus työpaikkojen luomiseen; 

(b) arvio EKKR-takuun kattamien 

rahoitus- ja investointitoimien lisäarvosta, 

niihin yksityiseltä sektorilta saaduista 

varoista sekä niiden arvioiduista ja 

saavutetuista tuotoksista, tuloksista ja 

pitkän aikavälin kokonaisvaikutuksista, 

mukaan lukien vaikutus työpaikkojen 

luomiseen; 

 

Tarkistus   36 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 1 kohta – f alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

(f) arvio tukikelpoisten vastapuolten 

rahoitus- ja investointitoimien lisäarvosta 

ja kyseisiin toimiin liittyvästä 

(f) riippumaton arvio tukikelpoisten 

vastapuolten rahoitus- ja investointitoimien 

lisäarvosta ja kyseisiin toimiin liittyvästä 
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kokonaisriskistä; kokonaisriskistä; 

Tarkistus   37 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 1 kohta – g alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

(g) yksityiskohtaiset tiedot tapauksista, 

joissa on esitetty EKKR-takuuseen 

perustuvia vaatimuksia, tappioista, 

tuotoista, takaisinperityistä määristä ja 

muista saaduista maksusuorituksista; 

(g) yksityiskohtaiset tiedot tapauksista, 

joissa on esitetty EKKR-takuuseen 

perustuvia vaatimuksia, tappioista, 

tuotoista, takaisinperityistä määristä ja 

muista saaduista maksusuorituksista sekä 

ilmoitus tulevien EKKR-takuuseen 

perustuvien vaatimusten riskeistä; 

 

Tarkistus  38 

Ehdotus asetukseksi 

16 artikla – 1 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Komissio arvioi EKKR:n toimintaa 

viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2020. 

Komissio antaa Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle arviointikertomuksen, joka 

sisältää riippumattoman arvioinnin tämän 

asetuksen soveltamisesta. Komissio 

toimittaa kyseisen kertomuksen viipymättä 

siinä tapauksessa, että saatavilla oleva 

koko EKKR-takauksen määrä kuluisi 

hyväksyttyihin rahoitus- ja 

investointitoimiin ennen kesäkuun 

30. päivää 2020. 

1. Komissio arvioi EKKR:n toimintaa 

viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2020. 

Komissio antaa Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle arviointikertomuksen, joka 

sisältää riippumattoman arvioinnin tämän 

asetuksen soveltamisesta, mukaan lukien 

arvio EKKR:n vaikutuksista ja tuloksista. 

Komissio toimittaa kyseisen kertomuksen 

viipymättä siinä tapauksessa, että saatavilla 

oleva koko EKKR-takauksen määrä kuluisi 

hyväksyttyihin rahoitus- ja 

investointitoimiin ennen kesäkuun 

30. päivää 2020. 

 

Tarkistus  39 

Ehdotus asetukseksi 

16 artikla – 2 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

2. Komissio arvioi 

EKKR-takuurahaston käyttöä viimeistään 

31 päivänä joulukuuta 2020 ja sen jälkeen 

kolmen vuoden välein. Komissio toimittaa 

arviointikertomuksensa Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle. 

Arviointikertomukseen liitetään 

tilintarkastustuomioistuimen lausunto. 

2. Komissio arvioi 

EKKR-takuurahaston käyttöä ja toimintaa 

viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2020 ja 

sen jälkeen kolmen vuoden välein. 

Komissio toimittaa arviointikertomuksensa 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle. 

Arviointikertomukseen liitetään 

tilintarkastustuomioistuimen lausunto 

EKKR-takuurahaston hoitamisesta sekä 

EKKR-toimien vaikuttavuudesta ja 

täydentävyydestä. Jos mukautukset 

EKKR-takuurahastoon katsotaan 

tarpeellisiksi tai jos takuurahaston 

voimassaoloa jatketaan vuoden 2020 

jälkeen, arviointikertomukseen liitetään 

lainsäädäntöehdotus tämän asetuksen 

muuttamiseksi vastaavasti. 

 

Tarkistus  40 

Ehdotus asetukseksi 

17 artikla – 1 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

Tietojen ja asiakirjojen saatavuutta 

koskevan unionin avoimuuspolitiikan ja 

yleisten periaatteiden mukaisesti 

tukikelpoisten vastapuolten on julkaistava 

verkkosivuillaan tietoja kaikista tämän 

asetuksen soveltamisalaan kuuluvista 

EKKR-takuun kattamista rahoitus- ja 

investointitoimista, erityisesti siitä, miten 

kyseisillä toimilla tuetaan tämän asetuksen 

vaatimusten saavuttamista. 

Strategisen johtoryhmän kokouksista on 

julkaistava viipymättä kattavat 

pöytäkirjat. Indikaattoreiden tulostaulu 

on julkistettava, kun EKKR-takuun 

kattama toimi hyväksytään. Tietojen ja 

asiakirjojen saatavuutta koskevan unionin 

avoimuuspolitiikan ja yleisten periaatteiden 

mukaisesti tukikelpoisten vastapuolten on 

julkaistava verkkosivuillaan tietoja kaikista 

tämän asetuksen soveltamisalaan 

kuuluvista EKKR-takuun kattamista 

rahoitus- ja investointitoimista, erityisesti 

siitä, miten kyseisillä toimilla tuetaan 

tämän asetuksen vaatimusten 

saavuttamista. 

 

Tarkistus   41 
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Ehdotus asetukseksi 

17 a artikla (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 17 a artikla 

 Tukikelpoisten vastapuolten on myös 

asetettava saataville sovellettua 

oikeusperustaa koskevat tiedot ja 

julkistettava strategisesti rahoitus- ja 

investointitoimia, jotta rahaston toimet 

tuodaan lähemmäksi kansalaisia, yleistä 

mielipidettä ja mahdollisia yksityisiä 

sijoittajia. 

 

Tarkistus  42 

Ehdotus asetukseksi 

18 artikla – 1 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Tilintarkastustuomioistuin suorittaa 

tämän asetuksen mukaisen toiminnan 

ulkoisen tarkastuksen Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 

287 artiklan mukaisesti. 

1. Tilintarkastustuomioistuin suorittaa 

tämän asetuksen mukaisen toiminnan 

ulkoisen tarkastuksen Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 

287 artiklan mukaisesti, ja toimintaan 

sovelletaan siten vastuuvapausmenettelyä 

SEUT:n 319 artiklan mukaisesti. 

 

Tarkistus  43 

Ehdotus asetukseksi 

18 artikla – 2 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Sovellettaessa tämän artiklan 

1 kohtaa tilintarkastustuomioistuin saa 

pyynnöstään ja SEUT-sopimuksen 

287 artiklan 3 kohdan mukaisesti 

käyttöönsä kaikki asiakirjat tai tiedot, jotka 

se tarvitsee tehtäväänsä suorittaessaan. 

2. Sovellettaessa tämän artiklan 

1 kohtaa tilintarkastustuomioistuin saa 

pyynnöstään ja SEUT-sopimuksen 

287 artiklan 3 kohdan mukaisesti 

käyttöönsä kaikki asiakirjat tai tiedot, jotka 

se tarvitsee tarkastustehtävissään. 
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Tarkistus  44 

Ehdotus asetukseksi 

18 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Tilintarkastustuomioistuin 

julkaisee viimeistään 30 päivänä 

kesäkuuta 2020 ja sen jälkeen kolmen 

vuoden välein erityiskertomuksen 

EKKR-takuurahaston käytöstä sekä 

EKKR:n tehokkuudesta ja 

vaikuttavuudesta. 

 

Tarkistus   45 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Jos komissiolla tai tukikelpoisilla 

vastapuolilla on tämän asetuksen 

soveltamisalaan kuuluvien rahoitus- ja 

investointitoimien valmistelun, 

toteuttamisen tai päättämisen missään 

vaiheessa syytä epäillä petosta, lahjontaa, 

rahanpesua tai muuta laitonta toimintaa, 

joka saattaa vaikuttaa unionin taloudellisiin 

etuihin, niiden on ilmoitettava asiasta 

viipymättä Euroopan 

petostentorjuntavirastolle (OLAF) ja 

annettava sille tarvittavat tiedot. 

1. Jos komissiolla on tämän asetuksen 

soveltamisalaan kuuluvien rahoitus- ja 

investointitoimien valmistelun, 

toteuttamisen tai päättämisen missään 

vaiheessa syytä epäillä petosta, lahjontaa, 

rahanpesua tai muuta laitonta toimintaa, 

joka saattaa vaikuttaa unionin taloudellisiin 

etuihin, sen tai sen tukikelpoisten 

vastapuolten on ilmoitettava asiasta 

viipymättä Euroopan 

petostentorjuntavirastolle (OLAF) ja 

annettava sille kaikki tarvittavat tiedot 

täysimittaisen ja perinpohjaisen tutkinnan 

mahdollistamiseksi. 

 

Tarkistus  46 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

Suojatakseen unionin taloudellisia etuja Suojatakseen unionin taloudellisia etuja 
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OLAF voi tehdä tutkimuksia, myös 

paikalla tehtäviä todentamisia ja 

tarkastuksia, Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksessa (EU, Euratom) 

N:o 883/2013, neuvoston asetuksessa 

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

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

säädettyjä säännöksiä ja menettelyjä 

noudattaen määrittääkseen, liittyykö tämän 

asetuksen soveltamisalaan kuuluviin 

rahoitus- ja investointitoimiin petoksia, 

lahjontaa, rahanpesua tai muuta laitonta 

toimintaa, joka vaikuttaa unionin 

taloudellisiin etuihin. OLAF voi toimittaa 

tutkimustensa kuluessa saamiaan tietoja 

asianomaisten jäsenvaltioiden 

toimivaltaisille viranomaisille. 

OLAFin on tehtävä tutkimuksia, myös 

paikalla tehtäviä todentamisia ja 

tarkastuksia, Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksessa (EU, Euratom) 

N:o 883/2013, neuvoston asetuksessa 

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

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

säädettyjä säännöksiä ja menettelyjä 

noudattaen selvittääkseen, onko tämän 

asetuksen mukaisiin rahoitus- ja 

investointitoimiin liittynyt unionin 

taloudellisia etuja vahingoittavia petoksia, 

lahjontaa, rahanpesua, terrorismin 

rahoitusta, veropetoksia, järjestäytynyttä 

rikollisuutta tai muuta laitonta toimintaa. 

OLAF voi toimittaa tutkimustensa kuluessa 

saamiaan tietoja asianomaisten 

jäsenvaltioiden toimivaltaisille 

viranomaisille. 

 

Tarkistus   47 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 2 kohta – 2 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Jos tällainen laiton toiminta näytetään 

toteen, tukikelpoisten vastapuolten on 

toteutettava takaisinperintätoimia niiden 

tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien 

rahoitus- ja investointitoimien osalta, joihin 

tällainen toiminta liittyy. 

Jos tällainen laiton toiminta näytetään 

toteen, tukikelpoisten vastapuolten on 

toteutettava takaisinperintätoimia tämän 

asetuksen soveltamisalaan kuuluvien 

rahoitus- ja investointitoimien osalta, joihin 

tällainen toiminta liittyy, ja niiden on myös 

toimitettava asianomaisille viranomaisille 

kaikki tarvittavat tiedot tutkintaa ja 

mahdollista syytteeseenpanoa varten. 

 

Tarkistus   48 

Ehdotus asetukseksi 

20 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Tukikelpoiset vastapuolet eivät saa 

tukea rahoitus- ja investointitoimissaan 

minkäänlaisia laittomassa tarkoituksessa 

1. Tukikelpoiset vastapuolet eivät saa 

tukea rahoitus- ja investointitoimissaan 

minkäänlaisia laittomassa tarkoituksessa 
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toteutettuja toimia, kuten rahanpesua, 

terrorismin rahoitusta, järjestäytynyttä 

rikollisuutta, veropetoksia ja verovilppiä, 

lahjontaa ja unionin taloudellisiin etuihin 

vaikuttavia petoksia. Tukikelpoiset 

vastapuolet eivät saa osallistua mihinkään 

sellaiseen rahoitus- tai investointitoimeen, 

joka toteutetaan yhteistyöhaluttomalla 

oikeudenkäyttöalueella sijaitsevan välineen 

kautta; tämä vastaa heikosti säänneltyjä tai 

yhteistyöhaluttomia lainkäyttöalueita 

koskevaa politiikkaa, joka perustuu 

unionin, Taloudellisen yhteistyön ja 

kehityksen järjestön (OECD) ja 

rahanpesunvastaisen toimintaryhmän 

periaatteisiin. 

toteutettuja toimia, kuten (muun muassa) 

rahanpesua, terrorismin rahoitusta, 

järjestäytynyttä rikollisuutta, veropetoksia 

ja verovilppiä, lahjontaa, petoksia tai 

muita unionin taloudellisiin etuihin 

vaikuttavia toimia. Tukikelpoiset 

vastapuolet eivät saa osallistua mihinkään 

sellaiseen rahoitus- tai investointitoimeen, 

joka toteutetaan yhteistyöhaluttomalla 

oikeudenkäyttöalueella sijaitsevan välineen 

kautta; tämä vastaa heikosti säänneltyjä tai 

yhteistyöhaluttomia lainkäyttöalueita 

koskevaa politiikkaa, joka perustuu 

unionin, Taloudellisen yhteistyön ja 

kehityksen järjestön (OECD) ja 

rahanpesunvastaisen toimintaryhmän 

periaatteisiin. 

Tarkistus  49 

Ehdotus asetukseksi 

20 artikla – 2 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Tukikelpoisen vastapuolen on 

noudatettava rahoitus- ja 

investointitoimissaan unionin oikeuden 

mukaisia periaatteita ja vaatimuksia, joilla 

estetään rahoitusjärjestelmän käyttöä 

rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen, ja 

erityisesti Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetusta (EU) 2015/847 ja 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiiviä (EU) 2015/849. Tukikelpoisten 

vastapuolten on asetettava sekä suoran 

rahoituksen että tämän asetuksen nojalla 

välittäjien kautta tapahtuvan rahoituksen 

ehdoksi todellista omistajaa ja edunsaajaa 

koskevien tietojen ilmoittaminen 

direktiivin (EU) 2015/849 mukaisesti. 

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 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiiviä (EU) 2015/849. Tukikelpoisten 

vastapuolten on asetettava sekä suoran 

rahoituksen että tämän asetuksen nojalla 

välittäjien kautta tapahtuvan rahoituksen 

ehdoksi todellista omistajaa ja edunsaajaa 

koskevien tietojen ilmoittaminen 

direktiivin (EU) 2015/849 (unionin 

rahanpesunvastainen direktiivi) 

mukaisesti. 
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