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Tarkistus 46
Yannick Jadot

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) SEUT:n 208 ja 209 artiklassa 
määrätään, että EIP myötävaikuttaa 
perussäännössään määrätyin ehdoin 
sellaisten toimenpiteiden 
täytäntöönpanoon, jotka ovat tarpeen 
yhteisön kehitysyhteistyöpolitiikan 
tavoitteiden toteuttamiseksi.

Or. en

Perustelu

Viittaus Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-155/07, Euroopan parlamentti 
vastaan neuvosto, 6. marraskuuta 2008 antamaan tuomioon EIP:lle perussopimuksesta 
aiheutuvista velvoitteista.

Tarkistus 47
Yannick Jadot

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 8 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(8) Alueellisten enimmäismäärien lisäksi 
olisi otettava käyttöön 2 000 000 000 euron 
suuruinen valinnainen valtuus, ja sillä olisi 
tuettava rahoitustoimia ilmastonmuutoksen 
lieventämisen ja ilmastonmuutokseen 
sopeutumisen aloilla kaikilla valtuuden 
piiriin kuuluvilla alueilla. EIP voisi 
tiiviissä yhteistyössä komission kanssa 
antaa asiantuntijuutensa ja varansa sekä 
julkisviranomaisten että yksityissektorin 
avuksi ilmastonmuutoksen tuomiin 

(8) Alueellisten enimmäismäärien lisäksi 
olisi otettava käyttöön 2 000 000 000 euron 
suuruinen valinnainen valtuus, ja sillä olisi 
tuettava rahoitustoimia ilmastonmuutoksen 
lieventämisen ja ilmastonmuutokseen 
sopeutumisen aloilla kaikissa valtuuden 
piiriin kuuluvissa maissa ja niiden välillä
niiden noudattaessa 
ilmastositoumuksiaan osana 
ilmastonmuutosta koskevaa 
Yhdistyneiden kansakuntien 
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haasteisiin vastaamiseksi ja käytettävissä 
olevan rahoituksen hyödyntämiseksi 
parhaalla mahdollisella tavalla. 
Lieventämis- ja sopeutumishankkeissa 
EIP:n varoja olisi tarpeen mukaan 
täydennettävä EU:n talousarviosta 
saatavilla pehmeäehtoisilla varoilla eli 
yhdistämällä tehokkaasti ja 
johdonmukaisesti avustuksia ja lainoja 
ilmastonmuutoksen rahoitukseen EU:n 
ulkoisen avun yhteydessä. 

puitesopimusta (UNFCCC). EIP voisi 
tiiviissä yhteistyössä komission kanssa 
antaa asiantuntijuutensa ja varansa sekä 
julkisviranomaisten että yksityissektorin 
avuksi ilmastonmuutoksen tuomiin 
haasteisiin vastaamiseksi ja käytettävissä 
olevan rahoituksen hyödyntämiseksi 
parhaalla mahdollisella tavalla. 
Lieventämis- ja sopeutumishankkeissa 
EIP:n varoja olisi tarpeen mukaan 
täydennettävä EU:n talousarviosta 
saatavilla pehmeäehtoisilla varoilla eli 
yhdistämällä tehokkaasti ja 
johdonmukaisesti avustuksia ja lainoja 
ilmastonmuutoksen rahoitukseen EU:n 
ulkoisen avun yhteydessä. Valinnaista 
valtuutusta ei katsota EU:n tai sen 
jäsenvaltioiden tueksi nopealle 
rahoitukselle, josta sovittiin 
Kööpenhaminassa joulukuussa 2009 
pidetyssä YK:n ilmastosopimuksen 
osapuolten konferenssissa.   

Or. en

Perustelu

Olisi tehtävä selväksi, että EIP:n toimilla autetaan rahoituskelpoisia maita 
ilmastositoumustensa noudattamisessa. Koska EIP:n varoja myönnetään lainojen muodossa, 
niitä ei olisi pidettävä EU:n tai sen jäsenvaltioiden tukena UNFCCC:n nojalla tehtyjen 
rahoitussitoumusten noudattamiselle.

Tarkistus 48
George Sabin Cutaş

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 11 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(11) Valtuuden johdonmukaisuuden 
lisäämiseksi, EIP:n ulkoisten 
rahoitustoimien keskittämiseksi enemmän 
EU:n politiikkojen tukemiseen ja 
edunsaajien hyödyn maksimoimiseksi tässä 
päätöksessä olisi asetettava horisontaaliset 

(11) Valtuuden johdonmukaisuuden 
lisäämiseksi, EIP:n ulkoisten 
rahoitustoimien keskittämiseksi enemmän 
EU:n politiikkojen tukemiseen ja 
edunsaajien hyödyn maksimoimiseksi tässä 
päätöksessä olisi asetettava horisontaaliset 
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korkean tason tavoitteet EIP:n 
rahoitustoimia kaikissa rahoituksen saajiksi 
kelpuutetuissa maissa koskevalle 
valtuudelle hyödyntäen EIP:n suhteellisia 
vahvuuksia aloilla, joilla se on 
todistettavasti toiminut hyvin. EIP:n olisi 
siksi rahoitettava kaikilla tämän päätöksen 
soveltamisalaan kuuluvilla alueilla 
hankkeita, jotka liittyvät 
ilmastonmuutoksen lieventämiseen ja 
siihen sopeutumiseen, sosiaaliseen ja 
taloudelliseen infrastruktuuriin (erityisesti 
liikenteeseen ja energiaan, johon kuuluvat 
uusiutuva energia, energiavarmuus ja muun 
muassa vesihuollon ja puhtaanapidon 
kaltaiset ympäristöön liittyvät 
infrastruktuurit, sekä tieto- ja 
viestintätekniikkaan) ja paikallisen 
yksityissektorin kehittämiseen erityisesti 
pk-yritysten hyväksi. Näillä aloilla EIP:n 
rahoitustoimien taustalla olevana 
tavoitteena olisi oltava kumppanimaiden 
alueellinen yhdentyminen, myös 
taloudellinen yhdentyminen liittymistä 
valmistelevien maiden ja naapuruusmaiden 
sekä EU:n välillä.

korkean tason tavoitteet EIP:n 
rahoitustoimia kaikissa rahoituksen saajiksi 
kelpuutetuissa maissa koskevalle 
valtuudelle hyödyntäen EIP:n suhteellisia 
vahvuuksia aloilla, joilla se on 
todistettavasti toiminut hyvin. EIP:n olisi
siksi rahoitettava kaikilla tämän päätöksen 
soveltamisalaan kuuluvilla alueilla 
hankkeita, jotka liittyvät 
ilmastonmuutoksen lieventämiseen ja 
siihen sopeutumiseen, sosiaaliseen ja 
taloudelliseen infrastruktuuriin (erityisesti 
liikenteeseen ja energiaan, johon kuuluvat 
uusiutuva energia, energiavarmuus ja muun 
muassa vesihuollon ja puhtaanapidon 
kaltaiset ympäristöön liittyvät 
infrastruktuurit, sekä tieto- ja 
viestintätekniikkaan) ja paikallisen 
yksityissektorin kehittämiseen erityisesti 
pk-yritysten hyväksi. Olisi muistettava, 
että pk-yritysten pääomansaannin 
parantamisella voi olla keskeinen 
merkitys taloudellisen kehityksen 
edistämisessä ja työttömyyden 
torjumisessa. Näillä aloilla EIP:n 
rahoitustoimien taustalla olevana 
tavoitteena olisi oltava kumppanimaiden 
alueellinen yhdentyminen, myös 
taloudellinen yhdentyminen liittymistä 
valmistelevien maiden ja naapuruusmaiden 
sekä EU:n välillä. EIP voi tukea EU:n 
läsnäoloa kumppanuusvaltioissa 
teknologian ja tietämyksen siirtoa 
edistävien suorien ulkomaisten 
investointien avulla joko edellä 
mainittuihin aloihin liittyvillä 
investoinneilla tai omalla riskillä.

Or. en
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Tarkistus 49
Jan Zahradil

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 11 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(11) Valtuuden johdonmukaisuuden 
lisäämiseksi, EIP:n ulkoisten 
rahoitustoimien keskittämiseksi enemmän 
EU:n politiikkojen tukemiseen ja 
edunsaajien hyödyn maksimoimiseksi tässä 
päätöksessä olisi asetettava horisontaaliset 
korkean tason tavoitteet EIP:n 
rahoitustoimia kaikissa rahoituksen saajiksi 
kelpuutetuissa maissa koskevalle 
valtuudelle hyödyntäen EIP:n suhteellisia 
vahvuuksia aloilla, joilla se on 
todistettavasti toiminut hyvin. EIP:n olisi 
siksi rahoitettava kaikilla tämän päätöksen 
soveltamisalaan kuuluvilla alueilla 
hankkeita, jotka liittyvät 
ilmastonmuutoksen lieventämiseen ja 
siihen sopeutumiseen, sosiaaliseen ja 
taloudelliseen infrastruktuuriin (erityisesti 
liikenteeseen ja energiaan, johon kuuluvat 
uusiutuva energia, energiavarmuus ja muun 
muassa vesihuollon ja puhtaanapidon 
kaltaiset ympäristöön liittyvät 
infrastruktuurit, sekä tieto- ja 
viestintätekniikkaan) ja paikallisen 
yksityissektorin kehittämiseen erityisesti 
pk-yritysten hyväksi. Näillä aloilla EIP:n 
rahoitustoimien taustalla olevana 
tavoitteena olisi oltava kumppanimaiden 
alueellinen yhdentyminen, myös 
taloudellinen yhdentyminen liittymistä 
valmistelevien maiden ja naapuruusmaiden 
sekä EU:n välillä.

(11) Valtuuden johdonmukaisuuden 
lisäämiseksi, EIP:n ulkoisten 
rahoitustoimien keskittämiseksi enemmän 
EU:n politiikkojen tukemiseen ja 
edunsaajien hyödyn maksimoimiseksi tässä 
päätöksessä olisi asetettava horisontaaliset 
korkean tason tavoitteet EIP:n 
rahoitustoimia kaikissa rahoituksen saajiksi 
kelpuutetuissa maissa koskevalle 
valtuudelle hyödyntäen EIP:n suhteellisia 
vahvuuksia aloilla, joilla se on 
todistettavasti toiminut hyvin. EIP:n olisi 
siksi rahoitettava kaikilla tämän päätöksen 
soveltamisalaan kuuluvilla alueilla 
hankkeita, jotka liittyvät 
ilmastonmuutoksen lieventämiseen ja 
siihen sopeutumiseen, sosiaaliseen ja 
taloudelliseen infrastruktuuriin (erityisesti 
liikenteeseen ja energiaan, johon kuuluvat 
uusiutuva energia, uusien 
energialähteiden tutkimus ja kehitys,
energiavarmuus ja muun muassa 
vesihuollon ja puhtaanapidon kaltaiset 
ympäristöön liittyvät infrastruktuurit, sekä 
tieto- ja viestintätekniikkaan) ja paikallisen 
yksityissektorin kehittämiseen erityisesti 
pk-yritysten hyväksi kestävän 
taloudellisen kasvun ja työpaikkojen 
luomisen vauhdittamiseksi. Näillä aloilla 
EIP:n rahoitustoimien taustalla olevana 
tavoitteena olisi oltava kumppanimaiden 
alueellinen yhdentyminen, myös 
taloudellinen yhdentyminen liittymistä 
valmistelevien maiden ja naapuruusmaiden 
sekä EU:n välillä. EIP:n olisi tuettava 
eurooppalaisia suoria ulkomaisia 
investointeja kumppanuusmaissa, myös 
osana molempia osapuolia hyödyttäviä 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksia, jotta edistettäisiin 
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innovaatiota ja kehitystä edellä 
mainituilla hankealoilla. 

Or. en

Perustelu

Sopeutuminen ilmastonmuutokseen on politiikan ala, jolla paikalliset olosuhteet on otettava 
erityisesti huomioon ja jolla rahoitusvälittäjien tehokkuus on keskeistä.  Siksi EIP:n olisi 
varmistettava, että rahoitusvälittäjät ovat vastuullisia ja välittävät etuudet asiakkailleen 
EIP:n ohjelmien tavoitteiden mukaisesti.

Tarkistus 50
Yannick Jadot

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Jotta EIP kykenisi auttamaan 
tehokkaasti pk-yrityksiä, sen olisi 
toimittava rahoituskelpoisissa maissa 
yhteistyössä sellaisten paikallisten 
rahoitusvälityslaitosten kanssa, joilla on 
näyttöä korkoetuuden välittämisestä 
asiakkailleen, verrattava asiakkaan 
hankkeita EU:n kehitystavoitteisiin ja 
tarjottava lisäarvoa 
markkinarahoitukseen verrattuna. Pk-
yritysten tukemiseen suunnattujen 
rahoitusvälitystoimien olisi oltava täysin 
avoimia ja niistä olisi raportoitava 
säännöllisesti EIP:lle. 

Or. en

Perustelu

Sopeutuminen ilmastonmuutokseen on politiikan ala, jolla paikalliset olosuhteet on otettava 
erityisesti huomioon ja jolla rahoitusvälittäjien tehokkuus on keskeistä.  Siksi EIP:n olisi 
varmistettava, että rahoitusvälittäjät ovat vastuullisia ja välittävät etuudet asiakkailleen 
EIP:n ohjelmien tavoitteiden mukaisesti.
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Tarkistus 51
Yannick Jadot

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(13) Tämän päätöksen mukaan EIP:n olisi 
lisättävä kehityssuuntautuneisuutta tiiviissä 
yhteistyössä komission kanssa ja 
kehityspolitiikkaa koskevaa eurooppalaista 
konsensusta noudattaen. Tämä olisi 
toteutettava konkreettisina toimenpiteinä, 
joilla erityisesti vahvistetaan EIP:n 
valmiutta arvioida hankkeiden sosiaalisia 
ja kehityspoliittisia näkökohtia, myös 
ihmisoikeuksia ja konflikteihin liittyviä 
riskejä, ja edistetään paikallista kuulemista. 
EIP:n olisi keskitettävä toimiaan lisäksi 
enemmän niille aloille, joiden rahoituksesta 
sillä on EU:ssa vankka kokemus, sekä 
kunkin maan kehitystä edistäville aloille 
kuten ympäristöön liittyviin 
infrastruktuureihin, joihin kuuluvat 
vesihuolto ja puhtaanapito, kestävä 
liikenne sekä ilmastonmuutoksen 
lieventäminen, etenkin uusiutuvan energian 
osalta. EIP:n olisi myös vähitellen ja 
tarpeen mukaan yhteistyössä muiden 
kansainvälisten rahoituslaitosten ja 
eurooppalaisten kahdenvälisten laitosten 
kanssa lisättävä terveydenhuoltoa ja 
koulutusta sekä ilmastonmuutokseen 
sopeutumista koskevia toimiaan. Tämä 
edellyttää pehmeäehtoisten varojen saantia 
ja EIP:n ulkoisiin toimiin keskittyvän 
henkilöstön vähittäistä lisäämistä. EIP:n 
toimien olisi lisäksi oltava yhteiskunnan 
rakenteiden kehittämistä ja alakohtaisia 
uudistuksia koskevia EU:n tavoitteita ja 
painopisteitä täydentäviä. EIP:n olisi myös 
määriteltävä hankkeiden kehityspoliittisiin 
näkökohtiin ja niiden tuloksiin liittyvät 
suoritusindikaattorit.

(13) Tämän päätöksen mukaan EIP:n olisi 
lisättävä kehityssuuntautuneisuutta ja 
asiantuntemusta tiiviissä yhteistyössä 
komission kanssa ja noudatettava
kehityspolitiikkaa koskevaa eurooppalaista 
konsensusta sekä vuoden 2005 Pariisin 
julistuksessa ja vuoden 2008 Accran 
toimintaohjelmassa asetettuja tuen 
tuloksellisuutta koskevia periaatteita.
Tämä olisi toteutettava konkreettisina 
toimenpiteinä, joilla erityisesti vahvistetaan 
EIP:n valmiutta arvioida hankkeiden 
sosiaalisia, ympäristöön liittyviä ja 
kehityspoliittisia näkökohtia, myös 
ihmisoikeuksia ja konflikteihin liittyviä 
riskejä, ja edistetään paikallista kuulemista. 
Paikallisten kuulemisten olisi oltava osa 
EIP:n asianmukaista prosessia, jossa 
hankkeet tarkistetaan huolellisesti ennen 
niiden hyväksyntää. EIP:n olisi 
keskitettävä toimiaan lisäksi enemmän 
niille aloille, joiden rahoituksesta sillä on 
EU:ssa vankka kokemus, sekä kunkin 
maan kehitystä edistäville aloille kuten 
ympäristöön liittyviin infrastruktuureihin, 
joihin kuuluvat vesihuolto ja puhtaanapito, 
kestävä liikenne sekä ilmastonmuutoksen 
lieventäminen, etenkin uusiutuvan energian 
osalta. EIP:n olisi myös vähitellen ja 
tarpeen mukaan yhteistyössä muiden 
kansainvälisten rahoituslaitosten ja 
eurooppalaisten kahdenvälisten laitosten 
kanssa lisättävä terveydenhuoltoa ja 
koulutusta sekä ilmastonmuutokseen 
sopeutumista koskevia toimiaan. Tämä 
edellyttää pehmeäehtoisten varojen saantia 
ja EIP:n ulkoisiin toimiin keskittyvän 
henkilöstön vähittäistä lisäämistä. EIP:n 
toimien olisi lisäksi oltava yhteiskunnan 
rakenteiden kehittämistä ja alakohtaisia 
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uudistuksia koskevia EU:n tavoitteita ja 
painopisteitä täydentäviä. EIP:n olisi myös 
määriteltävä hankkeiden kehityspoliittisiin 
näkökohtiin ja niiden tuloksiin liittyvät 
suoritusindikaattorit.

Or. en

Perustelu

Lisäys tekstiin, jotta EIP:n toiminta vastaisi paremmin EU:n kehitysyhteistyöpolitiikkaa ja 
Pariisin julistuksen kahtatoista indikaattoria, joilla lasketaan avunantajien kehittyminen avun 
tuloksellisuudessa. 

Tarkistus 52
George Sabin Cutaş

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(15 a) EIP tukee vuoden 2015 
vuosituhannen kehitystavoitteiden 
saavuttamista kaikilla alueilla, joilla se 
toimii.

Or. en

Tarkistus 53
Jan Zahradil

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 16 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(16) Naapurimaissa EIP:n toimien olisi 
oltava osa Euroopan naapuruuspolitiikkaa, 
jossa pyritään vaalimaan erityissuhteita 
naapurimaihin EU:n arvoihin ja 
yhteistyöhön tukeutuviin tiiviisiin ja 
rauhanomaisiin suhteisiin perustuvan 

(16) Naapurimaissa EIP:n toimien olisi 
oltava osa Euroopan naapuruuspolitiikkaa, 
jossa pyritään vaalimaan erityissuhteita 
naapurimaihin EU:n arvoihin ja 
yhteistyöhön tukeutuviin tiiviisiin ja 
rauhanomaisiin suhteisiin perustuvan 
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vaurauden ja hyvien naapurisuhteiden 
alueen kehittämiseksi. Näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi EU ja sen kumppanit 
panevat toimeen yhteisesti sovittuja 
kahdenvälisiä toimintasuunnitelmia, jotka 
sisältävät periaatteet muun muassa 
poliittisista ja turvallisuuteen liittyvistä 
asioista, kauppa- ja talousasioista, 
ympäristönäkökohdista sekä liikenne- ja 
energiaverkkojen yhdentämisestä. 
Välimeren unioni, itäinen kumppanuus ja 
Mustanmeren synergia ovat monenvälisiä 
alueellisia aloitteita, jotka täydentävät 
Euroopan naapuruuspolitiikkaa, jonka 
tavoitteena on edistää yhteistyötä EU:n ja 
kunkin samojen haasteiden edessä olevan 
ja/tai saman maantieteellisen ympäristön 
jakavan naapurikumppanimaaryhmän 
välillä. Välimeren unioni tukee 
sosioekonomisen tilanteen parantamista ja 
solidaarisuuden ja alueellisen 
yhdentymisen, kestävän kehityksen ja 
osaamisen lisäämistä korostaen tarvetta 
lisätä rahoitusyhteistyötä alueellisten ja 
valtioiden rajat ylittävien hankkeiden 
tukemiseksi. Itäisen kumppanuuden 
tavoitteena on luoda tarvittavat olosuhteet 
EU:n ja itäisten kumppanimaiden poliittista 
yhteenliittymistä ja taloudellisen 
yhdentymisen syventämistä varten. 
Venäjän federaatiolla ja EU:lla on 
Euroopan naapuruuspolitiikasta erillinen 
laaja-alainen strateginen kumppanuus, jota 
toteutetaan yhteisillä alueilla (Common 
Spaces) ja etenemissuunnitelmilla 
(Roadmaps). Niitä täydentää 
monenvälisellä tasolla pohjoinen 
ulottuvuus, joka muodostaa kehyksen 
EU:n, Venäjän, Norjan ja Islannin väliselle 
yhteistyölle. 

vaurauden ja hyvien naapurisuhteiden 
alueen kehittämiseksi. Näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi EU ja sen kumppanit 
panevat toimeen yhteisesti sovittuja 
kahdenvälisiä toimintasuunnitelmia, jotka 
sisältävät periaatteet muun muassa 
poliittisista ja turvallisuuteen liittyvistä 
asioista, kauppa- ja talousasioista, 
ympäristönäkökohdista sekä liikenne- ja 
energiaverkkojen yhdentämisestä, kuten 
EU:lle erityisen kiinnostava Nabucco-
kaasuputkihanke. Välimeren unioni, 
itäinen kumppanuus ja Mustanmeren 
synergia ovat monenvälisiä alueellisia 
aloitteita, jotka täydentävät Euroopan 
naapuruuspolitiikkaa, jonka tavoitteena on 
edistää yhteistyötä EU:n ja kunkin samojen 
haasteiden edessä olevan ja/tai saman 
maantieteellisen ympäristön jakavan 
naapurikumppanimaaryhmän välillä. 
Välimeren unioni tukee sosioekonomisen 
tilanteen parantamista ja solidaarisuuden ja 
alueellisen yhdentymisen, kestävän 
kehityksen ja osaamisen lisäämistä 
korostaen tarvetta lisätä rahoitusyhteistyötä 
alueellisten ja valtioiden rajat ylittävien 
hankkeiden tukemiseksi. Itäisen 
kumppanuuden tavoitteena on luoda 
tarvittavat olosuhteet EU:n ja itäisten 
kumppanimaiden poliittista 
yhteenliittymistä ja taloudellisen 
yhdentymisen syventämistä varten. 
Venäjän federaatiolla ja EU:lla on 
Euroopan naapuruuspolitiikasta erillinen 
laaja-alainen strateginen kumppanuus, jota 
toteutetaan yhteisillä alueilla (Common 
Spaces) ja etenemissuunnitelmilla 
(Roadmaps). Niitä täydentää 
monenvälisellä tasolla pohjoinen 
ulottuvuus, joka muodostaa kehyksen 
EU:n, Venäjän, Norjan ja Islannin väliselle 
yhteistyölle.

Or. en
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Tarkistus 54
Marielle De Sarnez

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 16 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(16) Naapurimaissa EIP:n toimien olisi 
oltava osa Euroopan naapuruuspolitiikkaa, 
jossa pyritään vaalimaan erityissuhteita 
naapurimaihin EU:n arvoihin ja 
yhteistyöhön tukeutuviin tiiviisiin ja 
rauhanomaisiin suhteisiin perustuvan 
vaurauden ja hyvien naapurisuhteiden 
alueen kehittämiseksi. Näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi EU ja sen kumppanit 
panevat toimeen yhteisesti sovittuja 
kahdenvälisiä toimintasuunnitelmia, jotka 
sisältävät periaatteet muun muassa 
poliittisista ja turvallisuuteen liittyvistä 
asioista, kauppa- ja talousasioista, 
ympäristönäkökohdista sekä liikenne- ja 
energiaverkkojen yhdentämisestä.
Välimeren unioni, itäinen kumppanuus ja 
Mustanmeren synergia ovat monenvälisiä 
alueellisia aloitteita, jotka täydentävät 
Euroopan naapuruuspolitiikkaa, jonka 
tavoitteena on edistää yhteistyötä EU:n ja 
kunkin samojen haasteiden edessä olevan 
ja/tai saman maantieteellisen ympäristön 
jakavan naapurikumppanimaaryhmän 
välillä. Välimeren unioni tukee 
sosioekonomisen tilanteen parantamista ja 
solidaarisuuden ja alueellisen 
yhdentymisen, kestävän kehityksen ja 
osaamisen lisäämistä korostaen tarvetta 
lisätä rahoitusyhteistyötä alueellisten ja 
valtioiden rajat ylittävien hankkeiden 
tukemiseksi. Itäisen kumppanuuden 
tavoitteena on luoda tarvittavat olosuhteet 
EU:n ja itäisten kumppanimaiden poliittista 
yhteenliittymistä ja taloudellisen 
yhdentymisen syventämistä varten.
Venäjän federaatiolla ja EU:lla on 
Euroopan naapuruuspolitiikasta erillinen 
laaja-alainen strateginen kumppanuus, jota 
toteutetaan yhteisillä alueilla (Common 

(16) Naapurimaissa EIP:n toimien olisi 
oltava osa Euroopan naapuruuspolitiikkaa, 
jossa pyritään vaalimaan erityissuhteita 
naapurimaihin unionin arvoihin ja 
yhteistyöhön tukeutuviin tiiviisiin ja 
rauhanomaisiin suhteisiin perustuvan 
vaurauden ja hyvien naapurisuhteiden 
alueen kehittämiseksi. Näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi EU ja sen kumppanit 
panevat toimeen yhteisesti sovittuja 
kahdenvälisiä toimintasuunnitelmia, jotka 
sisältävät periaatteet muun muassa 
poliittisista ja turvallisuuteen liittyvistä 
asioista, kauppa- ja talousasioista, 
ympäristönäkökohdista, sosiaalisista 
kysymyksistä sekä liikenne- ja 
energiaverkkojen yhdentämisestä. 
Välimeren unioni, itäinen kumppanuus ja 
Mustanmeren synergia ovat monenvälisiä 
alueellisia aloitteita, jotka täydentävät 
Euroopan naapuruuspolitiikkaa, jonka 
tavoitteena on edistää yhteistyötä EU:n ja 
kunkin samojen haasteiden edessä olevan 
ja/tai saman maantieteellisen ympäristön 
jakavan naapurikumppanimaaryhmän 
välillä. Välimeren unioni tukee 
sosioekonomisen tilanteen parantamista ja 
solidaarisuuden ja alueellisen 
yhdentymisen, kestävän kehityksen ja 
osaamisen lisäämistä korostaen tarvetta 
lisätä rahoitusyhteistyötä alueellisten ja 
valtioiden rajat ylittävien hankkeiden sekä 
pk-yritysten tukemiseksi. Itäisen 
kumppanuuden tavoitteena on luoda 
tarvittavat olosuhteet EU:n ja itäisten 
kumppanimaiden poliittista 
yhteenliittymistä ja taloudellisen 
yhdentymisen syventämistä varten. 
Venäjän federaatiolla ja EU:lla on 
Euroopan naapuruuspolitiikasta erillinen 
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Spaces) ja etenemissuunnitelmilla 
(Roadmaps). Niitä täydentää 
monenvälisellä tasolla pohjoinen 
ulottuvuus, joka muodostaa kehyksen 
EU:n, Venäjän, Norjan ja Islannin väliselle 
yhteistyölle.

laaja-alainen strateginen kumppanuus, jota 
toteutetaan yhteisillä alueilla (Common 
Spaces) ja etenemissuunnitelmilla 
(Roadmaps). Niitä täydentää 
monenvälisellä tasolla pohjoinen 
ulottuvuus, joka muodostaa kehyksen 
unionin, Venäjän, Norjan ja Islannin 
väliselle yhteistyölle. 

Or. fr

Tarkistus 55
Marielle De Sarnez

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 18 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(18) EIP:n olisi oltava aktiivinen Aasiassa 
niin dynaamisesti kasvavissa talouksissa 
kuin vähän vähemmän varakkaissakin 
maissa. Tällä monimuotoisella alueella EU 
on syventämässä strategisia 
kumppanuuksiaan Kiinan ja Intian kanssa 
ja uudesta kumppanuudesta ja 
vapaakauppasopimuksista neuvotellaan 
Kaakkois-Aasian maiden kanssa. Samaan 
aikaan kehitysyhteistyö on Aasiaa 
koskevissa EU:n toimintasuunnitelmissa 
edelleen tärkeällä sijalla; Aasian aluetta 
koskevalla EU:n kehittämisstrategialla 
pyritään poistamaan köyhyys tukemalla 
laaja-alaista kestävää talouskasvua, 
edistämällä alueen sisäiselle kaupalle ja 
yhdentymiselle suotuisia olosuhteita ja 
edellytyksiä, parantamalla hallintotapoja, 
lisäämällä poliittista ja yhteiskunnallista 
vakautta sekä tukemalla pyrkimyksiä 
vuosituhattavoitteiden saavuttamiseen 
vuonna 2015. Yhteisiin haasteisiin kuten 
ilmastonmuutokseen, kestävään 
kehitykseen, turvallisuuteen ja vakauteen, 
hallintotapoihin ja ihmisoikeuksiin 
liittyviin kysymyksiin sekä 
luonnononnettomuuksien ja ihmisten 

(18) EIP:n olisi oltava aktiivinen Aasiassa 
niin dynaamisesti kasvavissa talouksissa 
kuin vähän vähemmän varakkaissakin 
maissa. Tällä monimuotoisella alueella EU 
on syventämässä strategisia 
kumppanuuksiaan Kiinan ja Intian kanssa 
ja uudesta kumppanuudesta ja 
vapaakauppasopimuksista neuvotellaan 
Kaakkois-Aasian maiden kanssa. Näissä 
neuvotteluissa olisi kuitenkin otettava 
huomioon vastavuoroisuuden periaate ja 
polkumyynnin vaara sosiaali-, 
terveydenhuolto- ja ympäristöaloilla.
Samaan aikaan kehitysyhteistyö on Aasiaa 
koskevissa EU:n toimintasuunnitelmissa 
edelleen tärkeällä sijalla; Aasian aluetta 
koskevalla EU:n kehittämisstrategialla 
pyritään poistamaan köyhyys tukemalla 
laaja-alaista kestävää talouskasvua, 
edistämällä alueen sisäiselle kaupalle ja 
yhdentymiselle suotuisia olosuhteita ja 
edellytyksiä, parantamalla hallintotapoja, 
lisäämällä poliittista ja yhteiskunnallista 
vakautta sekä tukemalla pyrkimyksiä 
vuosituhattavoitteiden saavuttamiseen 
vuonna 2015. Yhteisiin haasteisiin kuten 
ilmastonmuutokseen, kestävään 
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aiheuttamien suurvahinkojen estämiseen ja 
niihin reagoimiseen laaditaan politiikkoja 
yhdessä.

kehitykseen, turvallisuuteen ja vakauteen, 
hallintotapoihin ja ihmisoikeuksiin 
liittyviin kysymyksiin sekä 
luonnononnettomuuksien ja ihmisten 
aiheuttamien suurvahinkojen estämiseen ja 
niihin reagoimiseen laaditaan politiikkoja 
yhdessä.

Or. fr

Tarkistus 56
Yannick Jadot

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 25 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(25) Komission olisi selvitettävä, miten 
kehittää "EU:n yhteistyö- ja 
kehitysfoorumi", jotta avustusten ja 
lainojen yhdistämiseen EU:n ulkopuolisilla 
alueilla käytettävät mekanismit toimisivat 
parhaalla mahdollisella tavalla. Sen olisi 
asiaa tarkastellessaan konsultoitava EIP:a 
sekä muita eurooppalaisia monen- ja 
kahdenvälisiä rahoituslaitoksia. Foorumi 
edistäisi edelleen keskinäiseen 
luottamukseen perustuvia järjestelyjä, 
joissa otetaan huomioon eri laitosten 
suhteellinen etu ja samalla EU:n 
toimielinten asema ja valtaoikeudet EU:n 
talousarvion ja EIP:n lainojen 
täytäntöönpanossa.

(25) Komission olisi selvitettävä, miten 
kehittää "EU:n yhteistyö- ja 
kehitysfoorumi", jotta avustusten ja 
lainojen yhdistämiseen EU:n ulkopuolisilla 
alueilla käytettävät mekanismit toimisivat 
parhaalla mahdollisella tavalla. Sen olisi 
asiaa tarkastellessaan konsultoitava EIP:a 
sekä muita eurooppalaisia monen- ja 
kahdenvälisiä rahoituslaitoksia, Euroopan 
parlamenttia ja kansalaisjärjestöjä. 
Foorumi edistäisi edelleen keskinäiseen 
luottamukseen perustuvia järjestelyjä, 
joissa otetaan huomioon eri laitosten 
suhteellinen etu ja samalla EU:n 
toimielinten asema ja valtaoikeudet EU:n 
talousarvion ja EIP:n lainojen 
täytäntöönpanossa.

Or. en
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Tarkistus 57
Yannick Jadot

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 2 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

2 a. EIP:n rahoitustoimien, jotka 
toteutetaan kehitysmaissa unionin EIP:lle 
myöntämän takuun nojalla, 
päätavoitteena on köyhyyden 
vähentäminen ja lopulta sen poistaminen. 
EIP:n rahoitustoimet, jotka toteutetaan 
muissa kolmansissa maissa kuin 
kehitysmaissa unionin EIP:lle 
myöntämän takuun nojalla, ovat unionin 
kehitysyhteistyöpolitiikan mukaisia, ja ne 
toteutetaan ottaen huomioon unionin 
ulkoisen toiminnan periaatteet ja 
tavoitteet.

Or. en

Perustelu

Tarkistus vastaa kahta oikeusperustaa, SEUT:n 209 ja 212 artiklaa, jotta estettäisiin 
lisäoikeustoimet Euroopan unionin tuomioistuimessa (Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 
6. marraskuuta 2008 antama tuomio asiassa C-155/07, parlamentti vastaan neuvosto).  

Tarkistus 58
Yannick Jadot

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

4. Ilmastonmuutosvaltuus kattaa EIP:n 
rahoitustoimet kaikissa tämän päätöksen 
soveltamisalaan kuuluvissa maissa, kun 
näillä EIP:n rahoitustoimilla pyritään 
ilmastonmuutoksen torjumista koskevaan 
EU:n keskeiseen poliittiseen tavoitteeseen 
tukemalla hankkeita, jotka tähtäävät 
ilmastonmuutoksen lieventämiseen ja 
siihen sopeutumiseen ja myötävaikuttavat

4. Ilmastonmuutosvaltuus kattaa EIP:n 
rahoitustoimet kaikissa tämän päätöksen 
soveltamisalaan kuuluvissa maissa, kun 
näillä EIP:n rahoitustoimilla pyritään 
ilmastonmuutoksen torjumista koskevaan 
EU:n keskeiseen poliittiseen tavoitteeseen 
tukemalla maita ilmastonmuutosta 
koskevan Yhdistyneiden kansakuntien 
puitesopimuksen (UNFCCC) mukaisten 
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ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden 
Kansakuntien puitesopimuksen (UNFCCC) 
yleistavoitteeseen erityisesti siten, että 
niillä vältetään tai pienennetään 
kasvihuonekaasupäästöjä uusiutuvan 
energian, energiatehokkuuden ja kestävän 
liikenteen aloilla, tai siten, että 
ilmastonmuutoksesta aiheutuvat 
negatiiviset vaikutukset haavoittuville 
maille, aloille ja yhteisöille on niiden 
avulla helpompi kestää. 
Ilmastonmuutosvaltuus pannaan täytäntöön 
tiiviissä yhteistyössä komission kanssa, ja 
silloin, kun se on asianmukaista, EIP:n 
rahoitus yhdistetään mahdollisuuksien 
mukaan EU:n talousarviovaroihin.

ilmastositoumusten noudattamisessa
erityisesti siten, että niillä vältetään tai 
pienennetään kasvihuonekaasupäästöjä 
uusiutuvan energian, energiatehokkuuden 
ja kestävän liikenteen aloilla, tai siten, että 
ilmastonmuutoksesta aiheutuvat 
negatiiviset vaikutukset haavoittuville 
maille, aloille ja yhteisöille on niiden 
avulla helpompi kestää. 
Ilmastonmuutosvaltuus pannaan täytäntöön 
tiiviissä yhteistyössä komission kanssa, ja 
silloin, kun se on asianmukaista, EIP:n 
rahoitus yhdistetään mahdollisuuksien 
mukaan EU:n talousarviovaroihin. 
Valinnaista valtuutta ei katsota EU:n ja 
sen jäsenvaltioiden tueksi nopealle 
rahoitukselle, josta sovittiin 
Kööpenhaminassa joulukuussa 2009 
pidetyssä YK:n ilmastosopimuksen 
osapuolten konferenssissa. 
Päästöhyvityksiä tuottavia hankkeita ei 
pidetä oikeutettuina valinnaisen 
valtuuden tukeen.

Or. en

Perustelu

EIP:n lainoja ei olisi pidettävä EU:n tukena Kööpenhaminassa tehtyjen rahoitussitoumusten 
noudattamiselle. Päästöhyvityksiä tuottavia hankkeita ei pitäisi missään nimessä ottaa 
huomioon kahdesti.  

Tarkistus 59
Yannick Jadot

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 4 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jotta vaikutus ilmastonmuutoksen 
lieventämiseen maksimoitaisiin, EIP:n on 
määriteltävä "puhtaan teknologian" 
kriteerit, jotka hankkeiden on täytettävä, 
jotta ne voivat saada 
ilmastonmuutosvaltuuden mukaista 
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rahoitusta. Kriteerien on liityttävä 
pääasiassa energiatehokkuuteen, 
vähäpäästöisyyteen ja kestävään 
energiahuoltoon, eikä ydinenergiaan ja 
fossiilisiin polttoaineisiin perustuvalle 
energiahuoltoteknologialle myönnetä 
rahoitusta.

Or. en

Perustelu

Jotta vaikutus ilmastonmuutoksen lieventämiseen maksimoitaisiin, EIP:n on ehdottomasti 
määriteltävä asianmukaiset "puhtaan teknologian" kriteeri. Ilmastoon liittyvä rahoitus olisi 
suunnattava energiatehokkuuteen ja todelliseen uusiutuvaan energiaan.

Tarkistus 60
Yannick Jadot

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta 

Komission teksti Tarkistus

a) ilmastonmuutoksen lieventäminen ja 
siihen sopeutuminen sellaisena, kuin ne 
määritellään 2 artiklan 4 kohdassa;

a) ilmastonmuutoshankkeet, jotka 
myötävaikuttavat maiden UNFCCC:n 
nojalla tekemiin sitoumuksiin ja täyttävät 
2 artiklan 4 kohdan mukaiset "puhtaan 
teknologian" kriteerit;

Or. en

Perustelu

Ilmastoon liittyvä rahoitus olisi suunnattava energiatehokkuuteen ja todelliseen uusiutuvaan 
energiaan.
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Tarkistus 61
George Sabin Cutaş

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. EIP:n on asteittain lisättävä 
toimintaansa terveydenhuollon ja 
koulutuksen kaltaisilla sosiaalisilla aloilla.

3. EIP:n on lisättävä toimintaansa 
sosiaalisilla aloilla vuosituhannen 
kehitystavoitteiden saavuttamiseksi.

Or. en

Tarkistus 62
Iuliu Winkler

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. EIP:n on asteittain lisättävä toimintaansa 
terveydenhuollon ja koulutuksen kaltaisilla 
sosiaalisilla aloilla.

3. EIP:n on asteittain lisättävä toimintaansa 
terveydenhuollon ja koulutuksen kaltaisilla 
sosiaalisilla aloilla sekä vahvistettava 
paikallisviranomaisten hallinnollisia 
valmiuksia ja tehokkuutta.

Or. en

Perustelu

Hyvä hallintotapa on olennaista talouskehityksessä. Paikallisviranomaisten valmiuksien 
vahvistaminen olisi myös sisällytettävä EIP:n yleiseen ulkoiseen valtuuteen.

Tarkistus 63
Marielle De Sarnez

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. EIP:n on asteittain lisättävä toimintaansa 
terveydenhuollon ja koulutuksen kaltaisilla 

3. EIP:n on asteittain lisättävä toimintaansa 
terveydenhuollon, koulutuksen ja 
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sosiaalisilla aloilla. työttömyyden torjunnan kaltaisilla 
sosiaalisilla aloilla.

Or. fr

Tarkistus 64
Yannick Jadot

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. EIP:n rahoitustoimien ja EU:n 
ulkosuhdepoliittisten tavoitteiden välistä 
johdonmukaisuutta seurataan 10 artiklan 
mukaisesti.

2. EIP:n rahoitustoimien ja EU:n 
ulkosuhdepoliittisten tavoitteiden välistä 
johdonmukaisuutta seurataan 10 artiklan 
mukaisesti. EIP:n on laadittava 
suoritusindikaattorit, jotka koskevat 
rahoitettujen hankkeiden 
kehitysyhteistyö-, ympäristö- ja 
ihmisoikeusnäkökohtia ja joissa otetaan 
huomioon myös avun tuloksellisuutta 
koskevat Pariisin julistuksen indikaattorit 
seurannan helpottamiseksi. 

Or. en

Perustelu

Lisäys tekstiin, jotta EIP:n toiminta vastaisi paremmin EU:n politiikan tavoitteita ja Pariisin 
julistuksen kahtatoista indikaattoria, joilla lasketaan avunantajien kehittyminen avun 
tuloksellisuudessa.

Tarkistus 65
Yannick Jadot

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. EIP:n on tarkistettava huolellisesti EU:n 
takuun kattamien hankkeiden 
kehitysnäkökohdat. EIP:n omissa 
säännöissä ja menettelyissä on oltava 

1. EIP:n on tarkistettava huolellisesti, 
mukaan luettuna paikallinen julkinen 
kuuleminen, EU:n takuun kattamien 
hankkeiden kehitysnäkökohdat ennen 
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tarvittavat määräykset arvioinneista, jotka 
koskevat hankkeiden sosiaalisia ja 
ympäristövaikutuksia sekä ihmisoikeuksiin 
liittyviä näkökohtia sen varmistamiseksi, 
että tämän päätöksen mukaisesti tuetaan 
ainoastaan taloudellisesti, 
rahoituksellisesti, ympäristöpoliittisesti ja 
sosiaalisesti kestäviä hankkeita. 

hankkeen hyväksymistä, mukaan luettuna 
sopivaksi katsotussa muodossa 
rahoitusvälittäjien lainanantotoiminta. 
EIP:n omissa säännöissä ja menettelyissä 
on oltava tarvittavat määräykset 
arvioinneista, jotka koskevat hankkeiden 
sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia sekä 
ihmisoikeuksiin liittyviä näkökohtia sen 
varmistamiseksi, että tämän päätöksen 
mukaisesti tuetaan ainoastaan 
taloudellisesti, rahoituksellisesti, 
ympäristöpoliittisesti ja sosiaalisesti 
kestäviä hankkeita. 

Or. en

Tarkistus 66
Yannick Jadot

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Kehitysnäkökohtia koskevan 
ennakkoarvioinnin lisäksi EIP:n olisi 
hankkeiden täytäntöönpanon aikana 
lisättävä muun muassa hankkeen 
kehitysvaikutuksiin kohdistuvaa 
seurantaa.

2. Kehitysnäkökohtia koskevan 
ennakkoarvioinnin lisäksi EIP:n olisi 
hankkeiden täytäntöönpanon aikana 
seurattava perinpohjaisesti muun muassa 
hankkeen vaikutuksia kehitysyhteistyöhön, 
ympäristöön ja ihmisoikeuksiin. Myös 
rahoitusvälittäjien suoritusta seurataan. 
Seurannan tulokset olisi julkistettava 
säännöllisesti.  

Or. en
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Tarkistus 67
Yannick Jadot

Ehdotus päätökseksi
8 a artikla (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

8 a artikla
Yleisön osallistuminen ja tietojen 

julkistaminen
1. EIP:n on oltava yhdessä hankkeen 
toteuttajan kanssa aktiivisesti mukana 
hankkeen kehitysyhteistyö-, ympäristö- ja 
sosiaalinäkökohtia koskevan julkisen 
kuulemisen järjestämisessä.  EIP on 
kartoitettava väestönosat, joihin sen 
rahoittama hanke vaikuttaa. EIP:n on 
varmistettava, että paikalliselle väestölle 
tiedotetaan hyvissä ajoin kaikista 
keskeisistä kysymyksistä, jotka liittyvät 
EIP:n toimiin. Perustetaan asianmukaiset 
valitusmekanismit, jotka ovat 
käytettävissä EIP:n toimien 
täytäntöönpanon aikana.
2. EIP:n on asetettava asiakirjat, jotka 
koskevat hankkeita, joissa se hyödyntää 
EU:n takuuta, suoraan yleisön saataville 
joko sähköisessä muodossa tai rekisteristä
omien sääntöjensä mukaisesti. Annettavat 
ja levitettävät tiedot on ajantasaistettava 
tarvittaessa ja niihin on sisällytettävä

– hankkeen kuvaus/yhteenveto

– hankkeen arviointiraportit (hankkeen 
ympäristö-, sosiaali-, ihmisoikeus- ja 
kehitysyhteistyövaikutusten arviointi) 

– hankkeiden ympäristö-, 
kehitysyhteistyö- ja 
ihmisoikeusnäkökohtia koskevat 
sopimukset ja ehdot 

– hankkeiden kehitysyhteistyö-, 
ympäristö- ja sosiaalinäkökohtia koskevat 
seurantaraportit
– jälkiarviointiraportit siitä, miten 
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hankkeet ovat myötävaikuttaneet 
taloudelliseen kehitykseen, köyhyyden 
poistamiseen, ympäristönsuojeluun ja 
ihmisoikeuksien vahvistamiseen.

Or. en

Tarkistus 68
Jan Zahradil

Ehdotus päätökseksi
10 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan soveltamiseksi EIP 
toimittaa komissiolle vuosittaiset 
kertomukset tämän päätöksen mukaisesti 
toteutetuista EIP:n rahoitustoimista hanke-, 
ala-, maa- ja aluekohtaisesti sekä EU:n 
ulkosuhdepoliittisten ja strategisten 
tavoitteiden saavuttamisesta, mukaan 
lukien yhteistyö komission, muiden 
kansainvälisten rahoituslaitosten ja 
kahdenvälisten laitosten kanssa.

2. Edellä 1 kohdan soveltamiseksi EIP 
toimittaa komissiolle vuosittaiset 
kertomukset tämän päätöksen mukaisesti 
toteutetuista EIP:n rahoitustoimista hanke-, 
ala-, maa- ja aluekohtaisesti sekä EU:n 
ulkosuhdepoliittisten ja strategisten 
tavoitteiden saavuttamisesta, mukaan 
lukien yhteistyö komission, muiden 
kansainvälisten rahoituslaitosten ja 
kahdenvälisten laitosten kanssa. EIP:n ja 
muiden kansainvälisten rahoituslaitosten 
tai kahdenvälisten laitosten sopimuksista, 
jotka liittyvät tämän päätöksen 
soveltamisalaan kuuluviin 
rahoitustoimiin, olisi ilmoitettava 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
osana tämän päätöksen 10 artiklassa 
tarkoitettua komission vuosittaista 
kertomusta.

Or. en
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Tarkistus 69
Jan Zahradil

Ehdotus päätökseksi
14 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Komissio laatii loppukertomuksen tämän 
päätöksen soveltamisesta viimeistään 
31 päivänä lokakuuta 2014.

Komissio esittää Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle loppukertomuksen tämän 
päätöksen soveltamisesta viimeistään 
31 päivänä lokakuuta 2014.

Or. en


