
AM\839482FI.doc PE452.832v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Kansainvälisen kaupan valiokunta

2006/0167(COD)

16.11.2010

TARKISTUKSET
9 - 29

Mietintöluonnos
Yannick Jadot
(PE452.514v01-00)

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi tiettyjen 
suuntaviivojen soveltamisesta julkisesti tuettuihin vientiluottoihin

Ehdotus päätökseksi
(KOM(2006)0456 – C7-0050/2010 – 2006/0167(COD))



PE452.832v01-00 2/17 AM\839482FI.doc

FI

AM_Com_LegReport



AM\839482FI.doc 3/17 PE452.832v01-00

FI

Tarkistus 9
Daniel Caspary

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Järjestelyyn osallistujat ovat mukana 
jatkuvassa prosessissa, jonka 
tarkoituksena on minimoida suorien tai 
epäsuorien tukien aiheuttamaa kilpailun 
vääristymistä ja luoda tasapuoliset 
toimintaedellytykset, joissa OECD:n 
jäsenvaltioiden julkisesti tuettujen 
vientiluottolaitosten perimät takuumaksut 
perustuvat riskiin ja kattavat laitosten 
toimintakustannukset ja tappiot pitkällä 
aikavälillä.

Or. en

Tarkistus 10
Christofer Fjellner

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Järjestelyyn osallistujat ovat mukana 
jatkuvassa prosessissa, jonka 
tarkoituksena on minimoida kilpailun 
vääristymistä ja luoda yhtäläiset 
toimintaedellytykset, joissa OECD:n 
jäsenvaltioiden julkisesti tuettujen 
vientiluottolaitosten perimät takuumaksut 
perustuvat riskiin ja kattavat laitosten 
toimintakustannukset ja tappiot pitkällä 
aikavälillä. Julkisesti tuettujen 
vientiluottolaitosten on tämän tavoitteen 
edistämiseksi oltava avoimia ja 
raportoitava toimistaan.

Or. en
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Tarkistus 11
Daniel Caspary

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 b kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(3 b) Unionin olisi tämän päätöksen 
liitteen 1 a mukaisesti toteutettava 
unionissa sijaitsevien julkisesti tuettujen 
vientiluottolaitosten avoimuutta ja 
raportointia koskevia toimenpiteitä, jotta 
voidaan tukea kehitystä kohti OECD:n 
jäsenvaltioiden ja muiden valtioiden 
julkisesti tuettujen vientiluottolaitosten 
yhä suurempaa avoimuutta ja parempaa 
raportointia.

Or. en

Tarkistus 12
Joe Higgins

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 c kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(3 c) Demokratian kehittämistä ja 
lujittamista sekä ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien kunnioittamista 
koskevia Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen (SEU) 21 artiklan 
määräyksiä olisi käytettävä ohjaamaan 
kaikkia unionissa sijaitsevien julkisesti 
tuettujen vientiluottolaitosten rahoittamia 
hankkeita, mukaan luettuina SEU:hun 
sisältyvät kattavat ympäristöperiaatteet, 
Euroopan unionin perusoikeuskirjaan 
sisältyvät perusihmisoikeudet ja julkisesti 
tuettujen vientiluottolaitosten 
rahoittamien alojen ja hankkeiden 
kannalta merkitykselliseen unionin 
ympäristö- ja sosiaalilainsäädäntöön 
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sisältyvät normit.

Or. en

Tarkistus 13
Joe Higgins

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 d) Euroopan unionin ja sen 
jäsenvaltioiden ilmastotavoitteiden, jotka 
on ilmaistu niiden unionin ja 
kansainvälisen tason sitoumuksissa, olisi 
ohjattava kaikkia unionissa sijaitsevien 
julkisesti tuettujen vientiluottolaitosten 
rahoittamia hankkeita. Näihin 
sitoumuksiin sisältyvät 24.–25. syyskuuta 
2009 Pittsburghissa pidetyssä G20-
huippukokouksessa annettu valtioiden ja 
hallitusten päämiesten loppujulistus 
fossiilisten polttoaineiden tukien 
asteittaisesta lopettamisesta, unionin 
tavoitteet vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä 30 prosentilla 
vuoden 1990 tasosta, lisätä 
energiatehokkuutta 20 prosenttia ja 
tuottaa 20 prosenttia unionin 
energiatarpeesta uusiutuvista 
energialähteistä vuoteen 2020 mennessä 
sekä unionin tavoite vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjään 80–
95 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. 
Fossiilisten polttoaineiden tukien 
lopettamista on täydennettävä 
toimenpiteillä, joilla varmistetaan, että 
työntekijöiden ja köyhien elintasoa ei 
heikennetä. 

Or. en
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Tarkistus 14
Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 c) Euroopan unionin politiikkaan ja 
säännöstöön perustuvia Euroopan 
unionin periaatteita ja normeja, mukaan 
luettuina Euroopan unionista tehtyyn 
sopimukseen sisältyvät kattavat 
ympäristöperiaatteet, Euroopan unionin 
perusoikeuskirjaan sisältyvät 
perusihmisoikeudet ja julkisesti tuettujen 
vientiluottolaitosten rahoittamien alojen 
ja hankkeiden kannalta merkitykselliseen 
unionin ympäristö- ja 
sosiaalilainsäädäntöön sisältyvät normit, 
jotka heijastavat demokratian 
kehittämistä ja lujittamista sekä
oikeusvaltion, ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien kunnioittamista 
koskevia Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 21 artiklan määräysten 
mukaisia unionin tavoitteita, olisi 
käytettävä ohjaamaan kaikkia unionissa 
sijaitsevien julkisesti tuettujen 
vientiluottolaitosten hankkeita, mukaan 
luettuina yritysten yhteiskuntavastuuta 
määrittävät yleisperiaatteet.

Or. it

Tarkistus 15
Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 d kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(3 d) EU:n ja sen jäsenvaltioiden 
ilmastoa, ihmisoikeuksia, sosiaalisia 
oikeuksia ja yritysten yhteiskunnallista 
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vastuuta koskevien tavoitteiden, jotka 
juontavat EU:n ja kansainvälisen tason 
sitoumuksista, olisi ohjattava kaikkia 
unionissa sijaitsevien julkisesti tuettujen 
vientiluottolaitosten rahoittamia 
hankkeita.

Or. it

Tarkistus 16
Daniel Caspary

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 c) OECD on hyväksynyt seuraavat 
vientiluottoalalle suoraan merkitykselliset 
suositukset: lahjontaa ja julkisesti tuettuja 
vientiluottoja koskeva suositus vuodelta 
2006, tarkistettu suositus ympäristöä ja 
julkisesti tuettuja vientiluottoja koskevista 
yhteisistä lähestymistavoista (jäljempänä 
"yhteiset lähestymistavat") vuodelta 2007 
ja kestävien lainakäytäntöjen edistämistä 
julkisien vientiluottojen myöntämisessä 
alhaisen tulotason maille koskevat 
periaatteet ja suuntaviivat vuodelta 2008.
"Yhteisiin lähestymistapoihin" sisältyy jo 
niiden nykyisessä sanamuodossa selvä 
vaihtoehto käyttää Euroopan unionin 
normeja kriteerinä hankkeiden 
tarkastelussa. Tämän vaihtoehdon 
käyttöön olisi kannustettava. Lisäksi 
toimet ihmisoikeus- ja 
vientiluottokysymyksen huomioimiseksi 
"yhteisten lähestymistapojen" 
parhaillaan käynnissä olevassa 
tarkistuksessa ovat suositeltavia viejien ja 
vientiluottolaitosten rajoitettu 
vipuvaikutus huomioon ottaen. 

Or. en
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Tarkistus 17
Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 e kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(3 e) Joko OECD:n, ILO:n tai 
Yhdistyneiden kansakuntien 
kansainvälisesti täysin tunnustamat, 
yritysten yhteiskuntavastuuta määrittävät 
periaatteet koskevat yrityksiltä odotettavaa 
vastuullista toimintaa ja niissä 
edellytetään ennen kaikkea erityisesti 
työhön, työsuhteisiin, ihmisoikeuksiin, 
ympäristöön, kuluttajien etuihin ja heitä 
koskevien toimien avoimuuteen sekä 
korruption torjumiseen ja verotukseen 
liittyvän voimassa olevan lainsäädännön 
noudattamista. Lisäksi on otettava 
huomioon pk-yritysten erityinen tilanne ja 
voimavarat.

Or. en

Tarkistus 18
Daniel Caspary

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 d kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(3 d) Maailmanmarkkinoiden kasvanut 
kilpailutilanne huomioon ottaen ja 
unionin yritysten epäedulliseen 
kilpailuasemaan joutumisen estämiseksi 
komission ja jäsenvaltioiden olisi 
lujitettava OECD:n toimia järjestelyyn 
osallistumattomien maiden saamiseksi 
mukaan järjestelyyn ja käytävä kahden- ja 
monenvälisiä neuvotteluja 
maailmanlaajuisten normien 
vahvistamiseksi julkisesti tuetuille 
vientiluotoille. Alan maailmanlaajuiset 
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normit ovat edellytys tasapuolisille 
toimintaedellytyksille maailmankaupassa. 

Or. en

Tarkistus 19
Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 f kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(3 f) Vaikka järjestely ohjaa OECD-maita, 
OECD:n ulkopuoliset maat ja erityisesti 
kehittyvät maat eivät ole OECD:n jäseniä 
eivätkä näin ollen osallistu järjestelyyn, 
minkä vuoksi näiden maiden viejät voivat 
joutua epäoikeudenmukaiseen 
tilanteeseen. Siksi näitä maita olisi 
kannustettava liittymään OECD:hen ja 
osallistumaan järjestelyyn. 

Or. en

Tarkistus 20
Daniel Caspary

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 e kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(3 e) Nykyisen sääntelyn 
yksinkertaistamiseen ja parantamiseen 
tähtäävä EU:n sääntelyn parantamista 
koskeva politiikka huomioon ottaen 
komission ja jäsenvaltioiden olisi 
järjestelyn tulevissa tarkistuksissa 
keskityttävä yritysten ja kansallisten 
hallintojen, vientiluottolaitokset mukaan 
luettuina, hallinnollisen taakan 
vähentämiseen. 
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Or. en

Tarkistus 21
Daniel Caspary, Niccolò Rinaldi

Ehdotus päätökseksi
1 a artikla (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

1 a artikla

Liitteen 1 muuttaminen

Komissio voi hyväksyä delegoituja 
säädöksiä liitteen 1 muuttamiseksi 1 b 
artiklassa vahvistetun menettelyn 
mukaisesti, kun se on tarpeellista 
järjestelyyn tehtyjen muutosten vuoksi.

Or. en

Tarkistus 22
Daniel Caspary, Niccolò Rinaldi

Ehdotus päätökseksi
1 b artikla (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

1 b artikla 

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Siirretään komissiolle 
määräämättömäksi ajaksi valta antaa 1 a 
artiklassa tarkoitettuja delegoituja 
säädöksiä.
2. Heti kun komissio on hyväksynyt 
delegoidun säädöksen, se antaa 
säädöksen tiedoksi samanaikaisesti 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
3. Komissiolle siirrettyyn valtaan antaa 
delegoituja säädöksiä sovelletaan 1 c ja 
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1 d artiklassa säädettyjä ehtoja.

Or. en

Tarkistus 23
Daniel Caspary, Niccolò Rinaldi

Ehdotus päätökseksi
1 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c artikla
Säädösvallan siirron peruuttaminen

1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 1 a artiklassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron.
2. Toimielin, joka on aloittanut sisäisen 
menettelyn päättääkseen, peruuttaako se 
säädösvallan siirron, pyrkii ilmoittamaan 
asiasta toiselle toimielimelle ja komissiolle 
kohtuullisen ajan kuluessa ennen 
lopullisen päätöksen tekemistä sekä 
ilmoittaa samalla, mitä siirrettyä 
säädösvaltaa mahdollinen peruuttaminen
koskee ja mainitsee peruuttamisen 
mahdolliset syyt.
3. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto.
Päätös tulee voimaan joko välittömästi tai 
jonakin myöhempänä, siinä mainittuna 
päivänä. Päätös ei vaikuta aiemmin 
annettujen delegoitujen säädösten 
voimassaoloon. Se julkaistaan Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

Or. en
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Tarkistus 24
Daniel Caspary, Niccolò Rinaldi

Ehdotus päätökseksi
1 d artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 d artikla
Delegoitujen säädösten vastustaminen

1. Euroopan parlamentti ja neuvosto 
voivat vastustaa delegoitua säädöstä 
neljän kuukauden kuluessa siitä, kun 
säädös on annettu tiedoksi. Euroopan 
parlamentin tai neuvoston aloitteesta 
määräaikaa pidennetään kuukaudella.
2. Jos Euroopan parlamentti eikä 
neuvosto ole määräajan päättyessä 
vastustanut delegoitua säädöstä, se 
julkaistaan Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä ja se tulee voimaan siinä 
mainittuna päivänä.
Delegoitu säädös voidaan julkaista 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja 
se voi tulla voimaan ennen kyseisen 
määräajan päättymistä, jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ilmoittaneet komissiolle, etteivät ne aio 
vastustaa säädöstä.
3. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastustaa delegoitua säädöstä 1 kohdassa 
tarkoitetun määräajan kuluessa, se ei tule 
voimaan. Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 296 artiklan 
mukaisesti säädöstä vastustava toimielin 
esittää syyt, miksi se vastustaa delegoitua 
säädöstä.

Or. en
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Tarkistus 25
Daniel Caspary

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Liite 1 a
1) Kunkin jäsenvaltion on annettava 
vuosittainen toimintakertomus Euroopan 
parlamentille ja komissiolle sanotun 
rajoittamatta kansallisten vientiluottojen 
valvonnasta vastaavien jäsenvaltioiden 
elinten oikeuksia.
Vuosittaiseen toimintakertomukseen on 
sisällyttävä seuraavat tiedot:
• kaikkien niiden kansallisten välineiden 
ja ohjelmien esittely, joihin järjestelyä 
sovelletaan
• yleiskatsaus kertomuksen kattaman 
kauden tärkeimmistä toiminnallisista 
edistysaskeleista (uudet sitoumukset, riski, 
takuumaksut, maksetut korvaukset ja 
perinnät) 
• esittely jäsenvaltion politiikoista 
vientiluottojen, ympäristö- ja 
sosiaaliasioiden, ihmisoikeuksien, 
kestävän lainanannon ja lahjonnan 
torjumisen aloilla. 
2) Komissio välittää Euroopan 
parlamentille huomautuksensa 
vuosittaisista toimintakertomuksista ja 
yleisestä kehityksestä.

Or. en
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Tarkistus 26
Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 a (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Liite 1 a
1) Jäsenvaltioiden on raportoitava 
komissiolle vuosittain järjestelyn 
täytäntöönpanosta kussakin 
jäsenvaltiossa.
Kaikista IV LUKUA: MENETTELYT 
koskevista ilmoituksista – ottaen 
huomioon järjestelyn liitteessä V olevat 
säännökset – annetaan kertomus myös 
komissiolle, mukaan luettuina kaikki 
jäsenvaltioiden julkisesti tuetuissa 
vientiluotto-operaatioissa käytetyt 
takuumaksumenetelmät, -laskelmat, -
säännöt ja -menettelyt. 
2) Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle vuosittain kertomus siitä, 
miten ne ovat noudattaneet järjestelyn 23 
artiklan säännöstä, jossa edellytetään, että 
vientiluottojen maksamatta jättämiseen 
liittyvä riski katetaan korkokustannusten 
lisäksi takuumaksuilla.
3) Komissio antaa Euroopan 
parlamentille vuosittain kertomuksen, 
jossa esitetään yhteenveto saaduista 
tiedoista.
Kertomukseen on sisällyttävä
a) maariskin arviointimallia koskeva 
menetelmä, jossa yksilöidään huomioon 
otetut tekijät ja tarkastellaan niitä 
hankkeissa, joilla on OECD:n 
määritelmän mukainen merkittävä 
vaikutus ja jotka on hyväksytty 
kertomusta koskevan vuoden aikana
b) takuumaksuveloituksia koskeva 
menetelmä, mukaan luettuna 
ympäristöllisten, sosiaalisten ja 
ihmisoikeuksiin liittyvien riskien 
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hinnoittelu, jossa yksilöidään huomioon 
otetut tekijät ja tarkastellaan niitä 
hankkeissa, joilla on OECD:n 
määritelmän mukainen merkittävä 
vaikutus ja jotka on hyväksytty 
kertomusta koskevan vuoden aikana.

Or. it

Tarkistus 27
Joe Higgins

Ehdotus päätökseksi
Liite 1 a (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Liite 1 a
1) Jäsenvaltioiden on raportoitava 
komissiolle vuosittain järjestelyn 
täytäntöönpanosta kussakin 
jäsenvaltiossa.
Komissio vastaanottaa kertomuksia myös 
paikan päällä olevilta 
kansalaisjärjestöiltä, kuten 
ammattiyhdistyksiltä, sosiaali- ja 
ympäristöalan kansalaisjärjestöiltä, 
ihmisoikeusryhmittymiltä ja 
paikallisyhteisöiltä, vientiluottolaitosten 
tukemien yritysten investoinneista ja 
operaatioista. Komissio julkaisee myös 
nämä kertomukset.
Kaikista IV LUKUA: MENETTELYT 
koskevista ilmoituksista – ottaen 
huomioon järjestelyn liitteessä V olevat 
säännökset – annetaan kertomus myös 
komissiolle, mukaan luettuina kaikki 
jäsenvaltioiden julkisesti tuetuissa 
vientiluotto-operaatioissa käytetyt 
takuumaksumenetelmät, -laskelmat, -
säännöt ja -menettelyt, ja komissio 
julkaisee kaikki olennaiset tiedot.
2) Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle vuosittain kertomus siitä, 
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miten ne ovat noudattaneet järjestelyn 23 
artiklan säännöstä, jossa edellytetään, että 
vientiluottojen maksamatta jättämiseen 
liittyvä riski katetaan korkokustannusten 
lisäksi takuumaksuilla.
Paikan päällä olevat kansalaisjärjestöt, 
kuten ammattiyhdistykset, sosiaali- ja 
ympäristöalan kansalaisjärjestöt, 
ihmisoikeusryhmittymät ja 
paikallisyhteisöt, voivat vapaasti 
tarkastella ja kommentoida 
jäsenvaltioiden kertomuksia. Komissio 
ottaa näiden ryhmien mielipiteen 
huomioon.
3) Komissio antaa Euroopan 
parlamentille vuosittain kertomuksen, 
jossa esitetään yhteenveto saaduista 
tiedoista ja jonka liitteeseen sisällytetään 
yhteenvedon pohjatiedot.
Kertomukseen on sisällyttävä
a) maariskin arviointimallia koskeva 
menetelmä, jossa yksilöidään huomioon 
otetut tekijät ja niiden merkitys 
hankkeissa, joilla on OECD:n 
määritelmän mukainen merkittävä 
vaikutus ja jotka on hyväksytty 
kertomusta koskevan vuoden aikana
b) takuumaksuveloituksia koskeva 
menetelmä, mukaan luettuna 
ympäristöllisten, sosiaalisten, työhön ja 
ihmisoikeuksiin liittyvien riskien 
hinnoittelu, jossa yksilöidään huomioon 
otetut tekijät ja niiden merkitys 
hankkeissa, joilla on OECD:n 
määritelmän mukainen merkittävä 
vaikutus ja jotka on hyväksytty 
kertomusta koskevan vuoden aikana
c) maakohtaisia ja valtion 
vähimmäistakuumaksuja koskeva 
menetelmä, kassavirta- ja 
suoriteperusteinen lähestymistapa sekä 
tarvittaessa yksityisiä markkinoita 
koskevat osoittimet
d) vähimmäistakuumaksujen 
eriyttäminen, jolla otetaan huomioon 
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vientiluottotuotteiden laatuerot ja tarjottu 
takuukate
e) taseen ulkopuoliset välineet ja 
menetelmä, jolla näiden välineiden 
toimintakustannukset otetaan huomioon
f) muiden riskinhallintavälineiden käyttö.
4) Komissio arvioi viimeistään viiden 
vuoden kuluessa tämän päätöksen 
voimaantulosta jäsenvaltioiden julkisesti 
tuettuja vientiluotto-operaatioita verraten 
niitä seuraaviin sosiaalisiin, työ-, 
ihmisoikeus- ja ympäristönormeihin:
– asianmukaisten työolojen 
täytäntöönpano, mukaan luettuina oikeus 
työskennellä järjestäytyneesti 
asianmukaisella palkalla ja 
asianmukaisissa oloissa 
ammattiyhdistysliikkeen määritelmän 
mukaisesti 
– hiilidioksidipäästöjä koskevat 
raportointivaatimukset hankkeiden 
hiilijalanjäljen mittaamiseksi
– fossiilisia polttoaineita koskevien tukien 
asteittainen lopettaminen. Fossiilisten 
polttoaineiden tukien lopettamista on 
täydennettävä toimenpiteillä, joilla 
varmistetaan, että työntekijöiden ja 
köyhien elintasoa ei heikennetä. 

Or. en


