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LYHYET PERUSTELUT 

EIP investoi EU:n ulkopuolella kestävää kehitystä ja osallistavaa talouskasvua edistäviin 

hankkeisiin EU:n ulkopolitiikan tavoitteiden mukaisesti, ja niin ollen siitä on tulossa 

olennainen osa ulkoista investointiohjelmaa. 

 

Ulkoisen lainanantovaltuuden kapasiteettiin kohdistuu edelleen ennennäkemättömiä haasteita, 

minkä seurauksena Aasiassa, Etelä-Afrikassa, Keski-Aasiassa ja Itä-Euroopassa on rajoitetusti 

liikkumavaraa, jota komission ehdottama ulkoisen luotonantovaltuuden enimmäismäärä tulee 

vielä entisestään vähentämään. EIP:n läsnäoloa Aasiassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Etelä-

Afrikassa vähennettäisiin 50 prosentilla nykytasosta, ja samalla pankin toiminta itäisissä 

naapuruusmaissa kutistuisi merkittävästi. 

 

Valmistelija on tyytyväinen EIP:n talouden kestävyyttä koskevaan pakettiin, mutta uskoo, että 

EIP pystyisi jatkamaan ulkoisia toimiaan nykyisellä tasolla muissakin kuin muuttoliike- ja 

pakolaiskriisistä kärsivissä naapuruusmaissa, jos se saisi komission ehdottaman määrän 

lisäksi 3 530 000 000 euroa lisää rahoitusta. 

 

EIP:stä voisi kehittyä valtava kestävän kasvun ja työpaikkojen luomisen edistäjä. Se tarjoaa 

investointeja edistävän, julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksiin kannustavan ja mikro- 

ja pk-yrityksiä tukevan johdonmukaisen kehyksen vipuamalla varoja EU:lta, sen 

jäsenvaltioilta ja muilta rahoittajilta sekä rahoitusta rahoituslaitoksilta ja yksityiseltä 

sektorilta.  

 

Valmistelija uskoo, että Euroopan komission ja EIP:n pitäisi keskittyä pitkäjänteisemmin 

kestävään kehitykseen, työpaikkojen luomiseen ja kasvuun eikä investoida valtaosaa 

energiastaan pakolais- ja muuttoliikekriisiin reagointiin. Matalan tulotason ja keskitulotason 

maat ovat pakolaiskriisin ytimessä. Suuri enemmistö kotiseudultaan siirtymään joutuneista 

ihmisistä asuu kehitysmaissa, jotka ovat vastaanottaneet 89 prosenttia pakolaisista ja 

99 prosenttia sisäisesti siirtymään joutuneista henkilöistä.1 

Näin ollen on erotettava selkeästi toisistaan kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyvä pitkän 

aikavälin kehityssuunnitelma, jonka avulla muun muassa puututaan muuttoliikkeen 

perimmäisiin syihin, ja lyhyen aikavälin suunnitelma, jonka avulla autetaan pakolaisia ja 

kriisin koettelemilla alueilla sijaitsevia vastaanottavia yhteisöjä EIP:n kestävää kasvua 

koskevan paketin osiossa 3 tarkoitetulla tavalla.  

 

Lisäksi valmistelija uskoo, että on äärimmäisen tärkeää tukea pk-yritysten siirtymistä 

viralliselle sektorille ja parantaa niiden lainansaantimahdollisuuksia. Kun otetaan huomioon, 

että 70 prosentilla kaikista nopeasti kehittyvillä markkinoilla toimivista mikro- ja pk-

yrityksistä on vaikeuksia saada lainaa, on ratkaisevan tärkeää, että pk-yritysten 

mahdollisuuksia saada rahoitusta parannetaan ja löydetään ratkaisuja rahahanojen 

avaamiseen, jotta tämä mahdollisesti dynaaminen sektori voisi kasvaa ja tarjota tarvittavia 

työpaikkoja. 

                                                 
1 Forcibly Displaced - Toward a development approach supporting refugees, the internally displaced, and their hosts 

ADVANCE EDITION, Maailmanpankki, 2016, s. 3. 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25016/9781464809385.pdf?sequence=2&isAllowed=y 
 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25016/9781464809385.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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TARKISTUKSET 

Kehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat 

tarkistukset: 

Tarkistus  1 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 1 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(1) Kansainvälisellä yhteisöllä on 

edessään ennennäkemätön pakolaiskriisi, 

joka edellyttää solidaarisuutta, 

taloudellisten resurssien tehokasta 

käyttöönottoa sekä luo tarpeen tarttua 

vallitseviin haasteisiin ja selvitä niistä 

yhteistuumin. Kaikkien toimijoiden on 

työskenneltävä yhdessä ja sovellettava 

kestäviä keskipitkän ja pitkän aikavälin 

politiikkoja ja käytettävä tehokkaasti 

olemassa olevia prosesseja ja ohjelmia, 

joilla tuetaan aloitteita, jotka edistävät 

muuttoliikkeen perimmäisiin syihin 

puuttumista. 

(1) Kansainvälisellä yhteisöllä on 

edessään ennennäkemätön muuttoliike- ja 

pakolaiskriisi, joka edellyttää 

solidaarisuutta, taloudellisten resurssien 

tehokasta käyttöönottoa sekä luo tarpeen 

tarttua vallitseviin haasteisiin ja selvitä 

niistä yhteistuumin. Kaikkien toimijoiden 

on työskenneltävä yhdessä ja sovellettava 

kestäviä keskipitkän ja pitkän aikavälin 

politiikkoja ja käytettävä tehokkaasti 

olemassa olevia ohjelmia, joilla kehitetään 

ja tuetaan aloitteita, jotka edistävät 

kestävän kehityksen tavoitteita sekä 

köyhyydestä, eriarvoisuudesta, 

väestönkasvusta, työpaikkojen ja 

taloudellisten mahdollisuuksien 

puuttumisesta ja ilmastonmuutoksesta 

aiheutuviin muuttoliikkeen perimmäisiin 

syihin ja väestön pakkosiirron pitkän 

aikavälin seurauksiin puuttumista. 

 

Tarkistus   2 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (1 a) Olisi torjuttava kaikki pyrkimykset 

yhdistää kehitysrahoitus ja rajavalvonta, 

muuttovirtojen hallinta ja 

takaisinottosopimukset. 
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Tarkistus   3 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 2 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(2) Olisi kehitettävä uusi kolmansien 

maiden kanssa toteutettava tuloskeskeinen 

kumppanuuskehys, jossa otetaan huomioon 

kaikki unionin politiikat ja välineet. 

Tämän uuden kumppanuuskehyksen 

puitteissa olisi laadittava ulkoinen 

investointiohjelma, jotta voidaan tukea 

unionin ulkopuolella tehtäviä investointeja 

samalla kun edistetään kestävän kehityksen 

tavoitteen saavuttamista. Sen olisi myös 

täytettävä vuoden 2030 kestävän 

kehityksen toimintaohjelman tavoitteet ja 

muiden ulkoisten toimien 

rahoitusvälineiden tavoitteet. 

(2) Olisi kehitettävä uusi kolmansien 

maiden kanssa toteutettava tuloskeskeinen 

kumppanuuskehys, jota mukautetaan 

kehitysyhteistyön tuloksellisuutta 

koskeviin periaatteisiin ja jossa otetaan 

huomioon kaikki unionin politiikat ja 

välineet. Tällaisen uuden 

kumppanuuskehyksen puitteissa olisi 

laadittava ulkoinen investointiohjelma, 

jotta voidaan vauhdittaa unionin 

ulkopuolella tehtäviä kestäviä 

investointeja, joilla pyritään saavuttamaan 

kestävän kehityksen tavoitteet, samalla 

kun luodaan kumppanuuksia Euroopan 

unionin ja paikallisen yksityisen sektorin 

kanssa ja edistetään kestävän kehityksen 

tavoitteiden saavuttamista. Sen olisi myös 

täytettävä vuoden 2030 kestävän 

kehityksen toimintaohjelman, Addis 

Abeban toimintasuunnitelman, mukaan 

lukien kotimaisten resurssien 

käyttöönoton edistäminen, ja muiden 

ulkoisten toimien rahoitusvälineiden 

tavoitteet. Mitä enemmän ja nopeammin 

jokin maa edistyy sisäisissä 

uudistuksissaan, jotka liittyvät 

demokraattisten toimielimien, 

ihmisoikeuksien kunnioittamisen ja 

oikeusvaltioperiaatteen kehittämiseen ja 

vakiinnuttamiseen, sitä enemmän sen olisi 

saatava tukea unionilta. Tällainen 

positiiviseen ehdollisuuteen liittyvä 

lähestymistapa voi tuottaa todellisia 

muutoksia ja takaisi, että unionin 

veronmaksajien varoja käytetään 

kestävällä tavalla. 
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Tarkistus   4 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 9 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(9) Jotta ulkoisella 

lainanantovaltuudella voidaan reagoida 

mahdollisiin tuleviin haasteisiin ja unionin 

painopisteisiin sekä tarjota strategiset 

keinot muuttoliikkeen perimmäisiin syihin 

puuttumiseksi, EU:n takuun kattamien 

EIP:n rahoitustoimien enimmäismäärä olisi 

korotettava 32 300 000 000 euroon 

ottamalla käyttöön valinnainen 

lisämäärä, joka on 3 000 000 000 euroa. 

Yleisen valtuuden nojalla 

1 400 000 000 euron määrä olisi 

kohdennettava julkisen sektorin 

hankkeisiin, jotka on suunnattu pakolaisille 

ja heitä vastaanottaville yhteisöille kriisin 

koettelemilla alueilla. 

(9) Jotta ulkoisella 

lainanantovaltuudella voidaan reagoida 

mahdollisiin tuleviin haasteisiin ja unionin 

painopisteisiin sekä tarjota strategiset 

keinot köyhyydestä, eriarvoisuudesta, 

väestönkasvusta, työpaikkojen ja 

taloudellisten tilaisuuksien puutteesta 

sekä ilmastonmuutoksesta johtuvien 

muuttopaineiden perimmäisiin syihin 

puuttumiseksi, EU:n takuun kattamien 

EIP:n rahoitustoimien enimmäismäärä olisi 

korotettava 38 470 000 000 euroon. 

Yleisen valtuuden nojalla 

1 400 000 000 euron määrä olisi 

kohdennettava työpaikkojen luomista ja 

kestävyyttä edistäviin julkisen sektorin 

hankkeisiin, jotka on suunnattu 

kumppanimaiden, kauttakulkuyhteisöjen 
ja vastaanottavien yhteisöjen taloudellisen 

ja sosiaalisen infrastruktuurin 

kehittämiseen. 

 

Tarkistus  5 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 10 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(10) Uuden yksityissektorin 

lainanantovaltuuden puitteissa 

2 300 000 000 euron enimmäismäärä olisi 

korotetun enimmäismäärän puitteissa 

kohdennettava hankkeisiin, joilla pyritään 

puuttumaan muuttoliikkeen perimmäisiin 

syihin, ja tämän määrän olisi kuuluttava 

unionin kokonaistakuun piiriin. 

(10) Uuden yksityissektorin 

lainanantovaltuuden puitteissa 

2 300 000 000 euron enimmäismäärä olisi 

korotetun enimmäismäärän puitteissa 

kohdennettava hankkeisiin, joilla pyritään 

puuttumaan muuttoliikkeen perimmäisiin 

syihin ja jotka edistävät vastaanottavien 

yhteisöjen ja kauttakulkuyhteisöjen pitkän 

aikavälin talouden kestävyyttä, ja tämän 

määrän olisi kuuluttava unionin 

kokonaistakuun piiriin. 
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Tarkistus   6 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (10 a) Mikro- ja pk-yritysten ja 

paikallisen yksityissektorin kehittämisen 

tuki yhtenä EIP:n ulkoiseen 

lainanantovaltuuteen liittyvistä 

päätavoitteista edellyttää yhteisiä toimia, 

jotta EIP:n toimilla parannetaan mikro- 

ja pk-yritysten rahoituksen ja lainan 

saantia, annetaan teknistä apua, 

edistetään yrittäjyyttä sekä varmistetaan 

kotitalouksille ja yrityksille tarkoitettujen 

rahoituspalvelujen riittävä tarjonta, jotta 

mikro- ja pk-yritysten olisi helpompi 

siirtyä epävakaasta epävirallisesta 

taloudesta viralliselle sektorille. EIP:n 

rahoitustoimilla olisi pyrittävä 

voimakkaasti tukemaan mikro- ja pk-

yrityksien pienimuotoisia 

investointihankkeita, erityisesti syrjäisillä 

maaseutualueilla ja varsinkin 

juomaveden puhdistuksen, jäteveden 

poiston, roskien keruun ja hävittämisen 

sekä uusiutuvan energian aloilla. 

 

Tarkistus   7 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 10 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (10 b) EIP:n ulkoista 

lainanantovaltuutta olisi tarkistettava, 

jotta varmistetaan, että se on 

kehitysyhteistyön tuloksellisuutta 

koskevien periaatteiden ja kestävän 

kehityksen tavoitteiden mukainen. 
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Tarkistus   8 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 11 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(11) Muuttoliikkeen perimmäisiin syihin 

puuttuminen olisi lisättävä uutena 

tavoitteena valtuuteen. 

(11) Muuttoliikkeen perimmäisiin syihin 

puuttuminen ja pitkän aikavälin kestävän 

kehityksen edistäminen olisi lisättävä 

uutena tavoitteena valtuuteen; uuden 

tavoitteen kehyksessä rahoitettujen 

hankkeiden olisi periaatteessa täytettävä 

OECD:n kehitysapukomitean (DAC) 

asettamat julkisen kehitysavun (ODA) 

kriteerit, minkä lisäksi hankkeiden olisi 

oltava Euroopan unionin toiminnasta 

tehdyn sopimuksen 208 artiklan ja 

liiketoimintaa ja ihmisoikeuksia 

koskevien YK:n suuntaviivojen mukaisia. 

 

Tarkistus   9 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 12 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(12) Olisi varmistettava täydentävyys ja 

koordinointi niiden unionin aloitteiden 

suhteen, joilla puututaan muuttoliikkeen 

perimmäisiin syihin, mukaan lukien 

unionin tuki palautettujen 

maahanmuuttajien kestävälle 

uudelleenkotouttamiselle lähtömaissa. 

Poistetaan. 

 

Tarkistus   10 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 13 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(13) Ilmastonmuutosta koskevan 

Yhdistyneiden kansakuntien 

puitesopimuksen nojalla hyväksytyn 

Pariisin sopimuksen4 johdosta EIP:n olisi 

(13) Ilmastonmuutosta koskevan 

Yhdistyneiden kansakuntien 

puitesopimuksen nojalla hyväksytyn 

Pariisin sopimuksen4 johdosta EIP:n olisi 



 

AD\1122193FI.docx 9/24 PE599.683v02-00 

 FI 

pyrittävä pitämään yllä nykyinen ilmaston 

kannalta asiaankuuluvien ja ulkoiseen 

lainanantovaltuuteen perustuvien menojen 

korkea taso, mikä lisää sen ilmastoon 

liittyviä investointeja kehitysmaissa 

25 prosentista 35 prosenttiin vuoteen 2020 

mennessä. 

pyrittävä nostamaan nykyistä ilmaston 

kannalta asiaankuuluvien ja ulkoiseen 

lainanantovaltuuteen perustuvien menojen 

korkeaa tasoa, mikä lisää sen ilmastoon 

liittyviä investointeja kehitysmaissa 

25 prosentista 35 prosenttiin vuoteen 2020 

mennessä ilmastostrategiassaan 

tekemänsä sitoumuksen mukaisesti. 

EIP:n olisi otettava huomioon Eurooppa-

neuvoston 22 päivänä toukokuuta 2013 

tekemät päätelmät ympäristön tai 

talouden kannalta haitallisten tukien, 

myös fossiilisten polttoaineiden tukien, 

poistamisesta vaiheittain. 

_________________ _________________ 

4 Neuvoston päätös (EU) 2016/590, annettu 

11 päivänä huhtikuuta 2016, Yhdistyneiden 

kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan 

puitesopimuksen nojalla hyväksytyn 

Pariisin sopimuksen allekirjoittamisesta 

Euroopan unionin puolesta (EUVL L 103, 

19.4.2016, s. 1). 

4 Neuvoston päätös (EU) 2016/590, annettu 

11 päivänä huhtikuuta 2016, Yhdistyneiden 

kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan 

puitesopimuksen nojalla hyväksytyn 

Pariisin sopimuksen allekirjoittamisesta 

Euroopan unionin puolesta (EUVL L 103, 

19.4.2016, s. 1). 

Perustelu 

EIP sitoutui ilmastostrategiassaan vuoden 2015 lopussa nostamaan 

ilmastonsuojeluhankkeidensa osuuden kehitysmaissa 35 prosenttiin vuoden 2020 loppuun 

mennessä. Tämän ilmoituksen olisi näyttävä sen ulkoisessa valtuudessa. Vastaavasti 

Eurooppa-neuvoston 22. toukokuuta 2013 antamat päätelmät olisi otettava kaikilta osin 

huomioon EU:n ulkoisessa lainanannossa. 

 

Tarkistus   11 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 15 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(15) EIP:n olisi kehitettävä ja 

toteutettava joukko indikaattoreita 

tulosmittauskehyksessään julkisella 

sektorilla ja yksityisellä sektorilla 

pakolaisille ja vastaanottaville yhteisöille 

suunnattuja hankkeita varten. Näin ollen 

arvio EIP:n rahoitustoimien vaikutuksesta 

muuttoliikkeen perimmäisiin syihin 

puuttumiseksi olisi sisällytettävä EIP:n 

(15) EIP:n olisi kehitettävä ja 

toteutettava joukko indikaattoreita 

tulosmittauskehyksessään julkisella 

sektorilla ja yksityisellä sektorilla 

muuttoliikkeen perimmäisiin syihin 

puuttumiseen sekä vastaanottavien 

yhteisöjen ja kauttakulkuyhteisöjen pitkän 

aikavälin talouden kestävyyden 

edistämiseen suunnattuja hankkeita varten. 
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rahoitustoimia koskevaan komission 

vuosikertomukseen Euroopan parlamentille 

ja neuvostolle. 

Näin ollen arvio EIP:n rahoitustoimien 

vaikutuksesta näiden tavoitteiden 

saavuttamiseen, etenkin kestävän 

kehityksen tavoitteiden edistämiseen, sekä 

paikallisen kansalaisyhteiskunnan 

osallisuuteen ja siitä, ovatko ne unionin 

ulkoisten ja unionin talousarvion 

painopistealojen mukaisia, olisi 

sisällytettävä EIP:n rahoitustoimia 

koskevaan komission vuosikertomukseen 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle. 

EIP:n olisi toteutettava kaikki tarvittavat 

toimet, joilla lujitetaan tilivelvollisuutta 

Euroopan parlamenttiin nähden 

lisäämällä avoimuutta ja tietojen 

saatavuutta sekä julkaisemalla 

hankkeiden tulokset, arvioinnit ja 

vaikutustenarvioinnit järjestelmällisesti 

tulosmittauskehyksen avulla. 

 

Tarkistus   12 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 16 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(16) Ainoastaan silloin, kun on kyse 

tarpeesta puuttua kiireellisiin tilanteisiin ja 

kriisitilanteisiin, jotka saattavat nousta 

esiin valtuuden voimassaoloaikana ja jotka 

on tunnustettu unionin ulkopoliittisina 

painopisteinä, enimmäismäärä, jonka EIP 

kohdentaa uudelleen alueiden välillä 

valtuuden voimassaoloaikana, olisi 

korotettava 10 prosentista 20 prosenttiin. 

Yksityissektorin 2 300 000 000 euron 

valtuutta ja julkisen sektorin hankkeisiin 

osoitettua 1 400 000 000 euron määrää ei 

voida kohdentaa uudelleen, koska niiden 

tarkoituksena on puuttua muuttoliikkeen 

perimmäisiin syihin. 

(16) Ainoastaan silloin, kun on kyse 

tarpeesta puuttua kiireellisiin tilanteisiin ja 

kriisitilanteisiin, jotka saattavat nousta 

esiin valtuuden voimassaoloaikana ja jotka 

on tunnustettu unionin ulkopoliittisina 

painopisteinä, enimmäismäärä, jonka EIP 

kohdentaa uudelleen alueiden välillä 

valtuuden voimassaoloaikana, olisi 

korotettava 10 prosentista 20 prosenttiin. 

EIP:n olisi ilmoitettava Euroopan 

parlamentille mahdollisesta uudelleen 

kohdentamisesta esittämällä perustelu ja 

vaikutustenarviointi. Yksityissektorin 

2 300 000 000 euron valtuus ja julkisen 

sektorin hankkeisiin osoitettu 

1 400 000 000 euron määrä EIP:n 

selviytymiskyvyn kehittämisaloitteen 

puitteissa olisi käytettävä kokonaan 

tarkoitukseensa, eikä sitä pitäisi 

kohdentaa uudelleen. 



 

AD\1122193FI.docx 11/24 PE599.683v02-00 

 FI 

 

Tarkistus   13 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Päätös N:o 466/2014/EU 

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. EU:n takuun kattamien EIP:n 

rahoitustoimien enimmäismäärä vuosina 

2014–2020 voi olla enintään 

32 300 000 000 euroa. Rahoitustoimia 

varten alun perin merkityt mutta 

myöhemmin peruutetut määrät eivät sisälly 

enimmäismäärään. 

1. EU:n takuun kattamien EIP:n 

rahoitustoimien enimmäismäärä 

vuosina 2014–2020 voi olla enintään 

38 470 000 000 euroa. Rahoitustoimia 

varten alun perin merkityt mutta 

myöhemmin peruutetut määrät eivät sisälly 

enimmäismäärään. 

Perustelu 

Ehdotettua korotusta tarvitaan, jos EIP:n on tarkoitus edistää osaltaan EU:n politiikkojen ja 

painopistealojen koko kirjoa, mukaan lukien Ukraina ja muut uudet tukikelpoiset maat. 

 

Tarkistus   14 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Päätös N:o 466/2014/EU 

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) yleisen valtuuden soveltamisalaan 

kuuluva, enintään 30 000 000 000 euron 

enimmäismäärä, josta enintään 

1 400 000 000 euroa varataan pakolaisille 

ja heitä vastaanottaville yhteisöille 

suunnattuihin julkisen sektorin 

hankkeisiin; 

a) yleisen valtuuden soveltamisalaan 

kuuluva, enintään 36 170 000 000 euron 

enimmäismäärä, josta enintään 

1 400 000 000 euroa varataan EIP:n 

talouden kestävyyttä koskevan aloitteen 

puitteissa toteutettaviin julkisen sektorin 

hankkeisiin, joilla puututaan 

muuttoliikkeen perimmäisiin syihin ja 

jotka liittyvät pitkän aikavälin 

sosiaaliseen ja taloudelliseen 

infrastruktuuriin ja siirtymään 

joutuneiden ihmisten ja vastaanottavien 

yhteisöjen kehittämiseen, ilmastonmuutos 

mukaan luettuna; 
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Tarkistus  15 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Päätös N:o 466/2014/EU 

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) yksityissektorin 

lainanantovaltuuden soveltamisalaan 

kuuluva, enintään 2 300 000 000 euron 

enimmäismäärä hankkeisiin, joilla pyritään 

puuttumaan muuttoliikkeen perimmäisiin 

syihin. 

b) yksityissektorin 

lainanantovaltuuden soveltamisalaan 

kuuluva, enintään 2 300 000 000 euron 

enimmäismäärä EIP:n talouden 

kestävyyttä koskevan aloitteen yhteydessä 

toteutettaviin hankkeisiin, joilla pyritään 

puuttumaan muuttoliikkeen perimmäisiin 

syihin, pitkän aikavälin sosiaaliseen ja 

taloudelliseen infrastruktuuriin sekä 

kotiseudultaan siirtymään joutuneiden 

ihmisten ja vastaanottavien yhteisöjen 

kehittämiseen. 

 

Tarkistus   16 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta 

Päätös N:o 466/2014/EU  

3 artikla – 1 kohta – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

d) strategiset keinot maahanmuuton 

perimmäisiin syihin puuttumiseksi.” 

d) strategiset keinot maahanmuuton 

perimmäisiin köyhyydestä, 

eriarvoisuudesta, väestönkasvusta, 

työpaikkojen ja taloudellisten 

tilaisuuksien puutteesta sekä 

ilmastonmuutoksesta johtuviin syihin 

puuttumiseksi sekä vastaanottavien 

yhteisöjen ja kauttakulkuyhteisöjen pitkän 

aikavälin talouden kestävyyden 

edistämiseksi.” 
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Tarkistus  17 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a a alakohta (uusi) 

Päätös N:o 466/2014/EU 

3 artikla – 4 kohta 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 a a) korvataan 4 kohta seuraavasti: 

”4.  Kehitysmaissa, sellaisina kuin ne 

on määritetty Taloudellisen yhteistyön ja 

kehityksen järjestön laatimassa virallisen 

kehitysavun saajien luettelossa, EIP:n 

rahoitustoimilla edistetään SEUT:n 208 ja 

209 artiklan mukaisesti välillisesti unionin 

kehitysyhteistyöpolitiikan tavoitteita, 

joihin kuuluvat köyhyyden vähentäminen 

edistämällä osallistavaa kasvua sekä 

talouden, ympäristön ja yhteiskunnan 

kestävä kehitys.” 

”4.  Kehitysmaissa, sellaisina kuin ne 

on määritetty Taloudellisen yhteistyön ja 

kehityksen järjestön laatimassa virallisen 

kehitysavun saajien luettelossa, EIP:n 

rahoitustoimet kohdistetaan SEUT:n 208 

ja 209 artiklan mukaisesti unionin 

kehitysyhteistyöpolitiikan tavoitteisiin, 

erityisesti köyhyyden vähentämiseen 

edistämällä osallistavaa kasvua sekä 

talouden, ympäristön ja yhteiskunnan 

kestävää kehitystä.” 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014D0466-

20160926&qid=1486646836381&from=FR) 

 

Tarkistus   18 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta 

Päätös N:o 466/2014/EU 

3 artikla – 5 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

”Sen varmistamiseksi, että yksityissektorin 

investoinneilla on mahdollisimman suuri 

kehitysvaikutus, EIP:n on pyrittävä 

vahvistamaan paikallista yksityissektoria 

edunsaajamaissa tukemalla 1 kohdan a 

alakohdassa tarkoitettuja paikallisia 

investointeja. Edellä 1 kohdassa esitettyjä 

yleisiä tavoitteita tukevilla EIP:n 

rahoitustoimilla pyritään lisäämään myös 

sen tukea unionin pk-yritysten 

toteuttamille investointihankkeille. Jotta 

voidaan tehokkaasti valvoa, että varat 

käytetään asianomaisten pk-yritysten 

hyväksi, EIP:n on laadittava asianmukaiset 

”Sen varmistamiseksi, että yksityissektorin 

investoinneilla on mahdollisimman suuri 

kehitysvaikutus, EIP:n on pyrittävä 

vahvistamaan etupäässä paikallista 

yksityissektoria sekä mikro- ja pk-

yrityksiä edunsaajamaissa tukemalla 

1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja 

paikallisia investointeja. Edellä 1 kohdassa 

esitettyjä yleisiä tavoitteita tukeviin EIP:n 

rahoitustoimiin pyritään sisällyttämään 

myös tuki mikro- ja pk-yritysten 

investointihankkeille mahdollistamalla 

rahoituksensaanti ja kehittämällä samalla 

mikro- ja pk-yritysten uusia 
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sopimusmääräykset, joissa rahoituksen 

välittäjille ja edunsaajille asetetaan 

vakiomuotoiset raportointivelvoitteet, ja 

pidettävä niitä yllä.” 

investointihankkeita ja edelleen 

helpottamalla mikro- ja pk-yritysten 

kansainvälistymistä. Jotta voidaan 

tehokkaasti valvoa, että varat käytetään 

asianomaisten mikro- ja pk-yritysten 

hyväksi, ja arvioida niiden käyttöä, EIP:n 

on tehtävä huolellinen tarkistus ja 

laadittava asianmukaiset 

sopimusmääräykset, joissa rahoituksen 

välittäjille ja lopullisille edunsaajille 

asetetaan vakiomuotoiset 

raportointivelvoitteet, ja pidettävä niitä 

yllä.” 

 

Tarkistus   19 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta 

Päätös N:o 466/2014/EU 

3 artikla – 7 kohta – 3 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

EIP:n olisi pyrittävä säilyttämään nykyinen 

ilmastoon liittyvien toimien korkea taso, ja 

näihin toimiin osoitettujen määrien 

osuuden kaikista EIP:n rahoitustoimista on 

oltava vähintään 25 prosenttia tämän 

päätöksen kattamalla ajanjaksolla. 

EIP:n olisi pyrittävä säilyttämään nykyinen 

ilmastoon liittyvien toimien korkea taso, ja 

näihin toimiin osoitettujen määrien 

osuuden kaikista EIP:n rahoitustoimista on 

oltava vähintään 25 prosenttia tämän 

päätöksen kattamalla ajanjaksolla, minkä 

lisäksi tavoitetta olisi vaiheittain 

korotettava vähintään 35 prosenttiin 

vuoteen 2020 mennessä. 

 

Tarkistus   20 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta 

Päätös N:o 466/2014/EU 

3 artikla – 8 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Edellä 1 kohdan d alakohdassa esitettyjä 

yleisiä tavoitteita tukevilla EIP:n 

rahoitustoimilla tuetaan 

investointihankkeita, joilla puututaan 

muuttoliikkeen perimmäisiin syihin ja 

Edellä 1 kohdan d alakohdassa esitettyjä 

yleisiä tavoitteita tukevilla EIP:n 

rahoitustoimilla tuetaan 

investointihankkeita, joilla puututaan 

köyhyydestä, alikehittyneisyydestä, 
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edistetään talouden pitkän aikavälin 

kestävyyttä ja turvataan kestävä kehitys 

edunsaajamaissa. EIP:n rahoitustoimilla 

puututaan erityisesti infrastruktuurin ja 

siihen liittyvien palvelujen lisääntyneisiin 

tarpeisiin, jotta voidaan vastata 

maahanmuuttajien virtaan ja parantaa 

vastaanottavien yhteisöjen ja 

pakolaisyhteisöjen 

työllisyysmahdollisuuksia taloudellisen 

yhdentymisen edistämiseksi niin, että 

pakolaisista tulee omavaraisia. 

eriarvoisuudesta, väestönkasvusta, 

työpaikkojen ja taloudellisten 

tilaisuuksien puutteesta sekä 

ilmastonmuutoksesta johtuvien 

muuttopaineiden perimmäisiin syihin ja 

edistetään talouden pitkän aikavälin 

kestävyyttä ja turvataan kestävä kehitys 

edunsaajamaissa sekä varmistetaan 

kestävän kehityksen tavoitteiden 

noudattaminen. EIP:n rahoitustoimilla 

vahvistetaan erityisesti humanitaarisia 

toimia ja tuetaan ihmisarvoisten 

työpaikkojen luomista varmistaen samalla 

ihmisoikeuksien sekä työhön liittyvien ja 

sosiaalisten oikeuksien täysimääräinen 

kunnioittaminen, perusvapaudet ja 

sukupuolinäkökulman 

valtavirtaistaminen siten, että pannaan 

täytäntöön oikeusperustainen 

lähestymistapa, joka kattaa kaikki 

ihmisoikeudet ja sosiaaliset oikeudet 

läpinäkyvyyttä, osallisuutta, syrjinnän 

vastaisuutta ja vastuuvelvollisuutta 

koskevien periaatteiden mukaisesti. EIP:n 

rahoitustoimissa on tiedostettava, että 

naisten ja miesten tasa-arvo on kestävän 

kehityksen saavuttamiseen liittyvä 

monialainen kysymys. 

Sukupuolinäkökulmaa on sovellettava 

kaikkiin rahoitustoimiin. EIP:n on 

varmistettava, että se kehittää 31 päivään 

tammikuuta 2017 mennessä 

toimintasuunnitelman sukupuolten tasa-

arvon edistämiseksi ja että kaikki sen 

tämän valtuuden kehyksessä toteuttamat 

toimet ovat sen joulukuussa 2016 

hyväksytyn sukupuolten tasa-arvoa 

koskevan strategian periaatteiden 

mukaisia. 
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Tarkistus   21 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c a alakohta (uusi) 

Päätös N:o 466/2014/EU 

3 artikla – 9 kohta 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 c a) korvataan 9 kohta seuraavasti: 

”9. EU:n takuu koskee ainoastaan EIP:n 

rahoitustoimia, jotka toteutetaan maissa, 

jotka voivat saada EU:n takuun piiriin 

kuuluvaa EIP:n rahoitusta ja jotka ovat 

tehneet EIP:n kanssa puitesopimuksen 

oikeudellisista ehdoista, joiden mukaisesti 

nämä toimet toteutetaan.” 

”9. EU:n takuu koskee ainoastaan EIP:n 

rahoitustoimia, jotka toteutetaan maissa, 

jotka voivat saada EU:n takuun piiriin 

kuuluvaa EIP:n rahoitusta ja jotka ovat 

tehneet EIP:n kanssa puitesopimuksen 

oikeudellisista ehdoista, joiden mukaisesti 

nämä toimet toteutetaan. Oikeudellisiin 

ehtoihin, joiden mukaisesti toimet on 

toteutettava, on sisällytettävä myös 

ympäristö- ja sosiaalinormit sekä 

ihmisoikeus- ja työnormit.” 

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

content/FI/TXT/?qid=1488449786444&uri=CELEX:02014D0466-20160926) 

Perustelu 

EIP:n ja vastaanottajamaan tekemiin puitesopimuksiin sisältyy muun muassa verotusta, 

valuutan vaihtokelpoisuutta, varojen siirtämistä, tulli- ja verotuskohtelua, tarjouskilpailuja 

sekä EIP:n edustajien kohtelua koskevia normeja. Vastaavasti puitesopimuksiin olisi 

sisällytettävä säännöksiä ympäristö- ja sosiaaliasioita sekä ihmisoikeus- ja 

työvoimakysymyksiä koskevista velvoitteista. 

 

Tarkistus   22 

Ehdotus päätökseksi 

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

Päätös N:o 466/2014/EU 

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

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a) Lisätään 9 artiklan 1 kohtaan 

alakohta seuraavasti: 

 ”EIP:n on varmistettava vapaan, tietoon 

perustuvan ennakkosuostumuksen 

periaatteen täytäntöönpano ennen 

maaperään ja luonnonvaroihin 
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vaikuttavien rahoitustoimien 

toteuttamista.”; 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014D0466-

20160926&qid=1488388409292&from=EN) 

Perustelu 

YK:n yleiskokous hyväksyi vuonna 2007 Yhdistyneiden kansakuntien alkuperäiskansojen 

oikeuksien julistuksen, jossa tunnustetaan alkuperäiskansojen oikeudet ja mainitaan 

erityisesti vapaan, tietoon perustuvan ennakkosuostumuksen periaate kaiken sellaisen 

toiminnan edellytyksenä, joka vaikuttaa alkuperäiskansojen perinteisesti omistamiin maihin, 

alueisiin ja luonnonvaroihin. Tätä periaatetta olisi noudatettava myös EIP:n toimissa. 

 

Tarkistus   23 

Ehdotus päätökseksi 

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

Päätös N:o 466/2014/EU 

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

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 b) Lisätään 9 artiklan 1 kohtaan 

alakohta seuraavasti: 

 ”EIP:n on laadittava käytännön ohjeistus, 

joka koskee kaikkiin 

perusihmisoikeuksiin liittyvien 

näkökulmien arviointia ja jota käytetään 

ennakkoarvioinnissa ja jatkuvassa 

valvonnassa hankekohtaisesti, myös 

hankkeissa, joihin liittyy rahoituksen 

välittäjiä, ja perustuen nykyisiin 

kehyksiin, kuten erityisesti ihmisoikeuksia 

koskeviin EU:n strategiseen kehykseen ja 

toimintasuunnitelmaan.” 

 

Tarkistus   24 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta 

Päätös N:o 466/2014/EU 

11 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

”b) EIP laatii indikaattorit hankkeille, ”b) EIP laatii indikaattorit hankkeille, 
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jotka tarjoavat strategiset keinot puuttua 

muuttoliikkeen perimmäisiin syihin.” 

jotka tarjoavat strategiset keinot puuttua 

muuttoliikkeen perimmäisiin syihin ja 

edistävät vastaanottavien yhteisöjen ja 

kauttakulkuyhteisöjen pitkän aikavälin 

talouden kestävyyttä, kuullen sidosryhmiä 

ja kansalaisyhteiskuntaa ja tehden niiden 

kanssa yhteistyötä.” 

 

Tarkistus   25 

Ehdotus päätökseksi 

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

Päätös N:o 466/2014/EU 

11 artikla – 1 kohta – c alakohta 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 a a) Korvataan 11 artiklan 1 kohdan 

c alakohta seuraavasti: 

”c)  arvio EIP:n rahoitustoimien 

vaikutuksesta unionin ulkopolitiikan ja 

strategisten tavoitteiden edistämiseen 

ottaen huomioon 5 artiklassa tarkoitetut 

aluekohtaiset tekniset toimintaohjeet;” 

”c)  arvio EIP:n rahoitustoimien 

vaikutuksesta unionin ulkopolitiikan ja 

strategisten tavoitteiden edistämiseen. 

 Komissio määrittelee yhteistyössä 

Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) 

kanssa kehyksen ja menetelmän 

vuotuiselle raportoinnille EIP:n toimista, 

jotka liittyvät yhteisön takuuseen, ja siitä, 

ovatko ne SEU-sopimuksen 21 artiklassa 

tarkoitettujen unionin ulkoisen toiminnan 

yleisten periaatteiden mukaisia. 

Raportoinnin keskeisenä tavoitteena on 

tarkastella, noudattaako EIP SEU-

sopimuksen velvoitteita ja erityisesti sen 

21 artiklan määräyksiä, mukaan luettuina 

ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja 

edistäminen, köyhyyden poistaminen ja 

ympäristöriskien hallinta. 

 Komissio ja EUH laativat menetelmän 

vuoden kuluessa tämän tarkistetun 

päätöksen voimaantulosta, ja menetelmä 

pohjautuu raportointiin siitä, miten EIP 

kunnioittaa ihmisoikeuksia, kuten 

ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevassa 

EU:n strategisessa kehyksessä ja 
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toimintasuunnitelmassa edellytetään. 

 EIP:n vuotuisen raportoinnin perusteella 

komissio esittää joka vuosi Euroopan 

parlamentille oman arviointinsa EIP:n 

toimittamista tiedoista ja ehdottaa pankin 

toimintatapoihin ja menettelyihin 

mahdollisesti muutoksia, jotka 

jäsenvaltiot hyväksyvät otettuaan 

huomioon Euroopan parlamentin 

lausunnon muutoksista. EIP ottaa 

huomioon komission ja Euroopan 

parlamentin mahdolliset ehdotukset siitä, 

miten EIP:n asiaa koskevaa raportointia 

voitaisiin parantaa, aluekohtaisten 

teknisten toimintaohjeiden päivityksen 

yhteydessä;” 

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

content/FI/TXT/?qid=1488449786444&uri=CELEX:02014D0466-20160926) 

 

Tarkistus   26 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – b alakohta 

Päätös N:o 466/2014/EU 

11 artikla – 1 kohta – j alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

”j) arvio EIP:n rahoitustoimien 

osuudesta strategisten keinojen 

tarjoamiseksi muuttoliikkeen perimmäisiin 

syihin puuttumiseksi.” 

”j) arvio EIP:n rahoitustoimien 

osuudesta strategisten keinojen 

tarjoamiseksi muuttoliikkeen perimmäisiin 

köyhyydestä, eriarvoisuudesta, 

väestönkasvusta, työpaikkojen ja 

taloudellisten tilaisuuksien puutteesta 

sekä ilmastonmuutoksesta johtuviin syihin 

puuttumiseksi sekä vastaanottavien 

yhteisöjen ja kauttakulkuyhteisöjen pitkän 

aikavälin talouden kestävyyden 

edistämiseksi.” 
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Tarkistus   27 

Ehdotus päätökseksi 

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

Päätös N:o 466/2014/EU 

12 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 5 a) korvataan 12 artiklan 1 kohdan 

johdantolause seuraavasti: 

”1.  Avoimuuspolitiikkansa, 

asiakirjojen ja tietojen saatavuutta 

koskevien unionin periaatteiden ja 

vaiheittain kansainvälisen avun 

läpinäkyvyyttä koskevan aloitteen 

vaatimusten mukaisesti EIP julkistaa 

verkkosivuillaan seuraavat tiedot:” 

”1.  Avoimuuspolitiikkansa, 

asiakirjojen ja tietojen saatavuutta 

koskevan unionin lainsäädännön ja 

vaiheittain kansainvälisen avun 

läpinäkyvyyttä koskevan aloitteen 

vaatimusten mukaisesti EIP julkistaa 

verkkosivuillaan seuraavat tiedot:” 

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

content/FI/TXT/?qid=1488449786444&uri=CELEX:02014D0466-20160926) 

 

Tarkistus   28 

Ehdotus päätökseksi 

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

Päätös N:o 466/2014/EU 

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

 

Komission teksti Tarkistus 

 5 b) lisätään 12 artiklan 1 kohtaan 

alakohta seuraavasti: 

 ”b a) EIP:n on asetettava julkisessa 

rekisterissään saataville seuraavat 

asiakirjat: 

 – kaikki tulosmittaustiedostot 

hankkeista, jotka kuuluvat takuun 

soveltamisalaan, erityisesti ne, joista 

ilmenee, miten takuulla edistetään 

unionin ulkoisen toiminnan tavoitteita, 

painottaen erityisesti sen taloudellista, 

sosiaalista ja ympäristöön liittyvää 

vaikutusta 

 – seuranta- ja arviointikertomukset 

 – hankkeiden loppuraportit 
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– – lausunnot, jotka komissio on 

antanut EIP:n perussäännön 

19 artiklassa tarkoitetun menettelyn 

yhteydessä.” 

Perustelu 

Tämän takuun soveltamisalaan kuuluvan tiedon ja asiakirjojen saannin olisi suoraan 

perustuttava EU:n nykyiseen sääntelyyn, joka koskee oikeutta tutustua asiakirjoihin ja 

tietojen antamista, kuten Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen 

saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30 päivänä toukokuuta 2001 annettu 

asetus (EY) N:o 1049/2001 ja tiedon saatavuutta, yleisön osallistumista päätöksentekoon sekä 

oikeuden saatavuutta ympäristöasioissa koskevan Århusin yleissopimuksen määräysten 

soveltamisesta yhteisön toimielimiin ja elimiin 6 päivänä syyskuuta 2006 annettu 

asetus (EY) N:o 1367/2006. 

 

Tarkistus  29 

Ehdotus päätökseksi 

Liite II 

Päätös N:o 466/2014/EU 

Liite II – B osa – 2 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Itä-Eurooppa, Etelä-Kaukasia ja Venäjä Itä-Eurooppa ja Etelä-Kaukasia 

 

Tarkistus  30 

Ehdotus päätökseksi 

Liite II 

Päätös N:o 466/2014/EU 

Liite II – B osa – 2 kohta – 4 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Venäjä Poistetaan. 
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Tarkistus  31 

Ehdotus päätökseksi 

Liite II 

Päätös N:o 466/2014/EU 

Liite II – C osa – 1 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Argentiina, Bolivia, Brasilia, Costa Rica, 

Ecuador, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Kolumbia, Kuuba, Meksiko, 

Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, 

Uruguay, Venezuela 

Argentiina, Bolivia, Brasilia, Chile, Costa 

Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Kolumbia, Kuuba, Meksiko, 

Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, 

Uruguay, Venezuela 

 

Tarkistus  32 

Ehdotus päätökseksi 

Liite III 

Päätös N:o 466/2014/EU 

Liite III – B osa – 2 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Itä-Eurooppa, Etelä-Kaukasia ja Venäjä Itä-Eurooppa ja Etelä-Kaukasia 

 

Tarkistus  33 

Ehdotus päätökseksi 

Liite III 

Päätös N:o 466/2014/EU 

Liite III – B osa – 2 kohta – 4 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Venäjä Poistetaan. 
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