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LYHYET PERUSTELUT

1. EHDOTUKSEN TAUSTA

Euroopan unioni myöntää Euroopan investointipankille (EIP) talousarviotakuun, joka kattaa 
sen EU:n ulkopuolella EU:n ulkosuhdepolitiikkojen tukemiseksi toteutettaviin lainananto- ja 
lainatakuutoimenpiteisiin liittyvät poliittiset ja valtiolliset riskit. EU:n takuu EIP:n ulkoisille 
toimille on tehokas tapa yhdistää EU:n talousarviovarat (rahoittamalla EU:n takuun taustalla 
olevaa ulkosuhteisiin liittyville hankkeille perustettua takuurahastoa) ja EIP:n omat varat 
EIP:n taloudelliseen vahvuuteen nojautuen ja samalla varmistaen, ettei EIP:n taloudellinen 
vakaus vaarannu.

Uuteen päätökseen sisällytettävät uudet seikat ovat seuraavat:

* Päätöksellä varantoon jätetyn 2 miljardin euron "valinnaisen valtuuden" käyttöönotto. 
Valinnaista valtuutta ei oteta käyttöön yksittäisten alueellisten enimmäismäärien 
korotuksena vaan valtuutena, joka kohdistetaan ilmastonmuutoksen torjuntaan 
liittyviin hankkeisiin kaikilla päätöksen soveltamisalaan kuuluvilla alueilla. 

* EU:n takuulla katettavien toimien nykyisten aluekohtaisten tavoitteiden korvaaminen 
horisontaalisilla korkean tason tavoitteilla, jotka koskevat kaikkia ulkoisen valtuuden 
soveltamisalaan kuuluvia alueita. Korkean tason tavoitteet sisällytetään 
päätösehdotuksen artikloihin, ja ne koskevat ilmastonmuutosta, sosiaalista ja 
taloudellista infrastruktuuria sekä paikallisen yksityissektorin kehittämistä.

* Toimintaohjeet, jotka komissio laatii yhdessä EIP:n kanssa Euroopan 
ulkosuhdehallintoa kuullen kullekin ulkoisen valtuuden soveltamisalaan kuuluvalle 
alueelle. Ohjeissa tiivistetään yhteyttä ulkoisen valtuuden mukaisiin korkean tason 
tavoitteisiin tähtäävien EIP:n toimien täytäntöönpanon ja EU:n alueellisten 
strategioiden välillä.

* EIP:n valmiuksien vahvistaminen siten, että se pystyy tukemaan EU:n 
kehityspoliittisia tavoitteita 

* EIP:n ulkoisen valtuuden käyttöönotto Islannissa, Valko-Venäjällä, Libyassa, Irakissa 
ja Kambodžassa.

2. EHDOTUKSEEN LIITTYVÄT OIKEUDELLISET NÄKÖKOHDAT

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi perustuu Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 209 ja 212 artiklaan.

3. MUUTOSEHDOTUKSET

EIP perustettiin Rooman sopimuksella vuonna 1958 pitkän aikavälin lainoja myöntäväksi 
pankiksi. EIP on ennen kaikkea pankki, jonka pitäisi siis toimia tavanomaisten 
liiketaloudellisten ja pankkitoimintaa koskevien periaatteiden mukaisesti. EIP pyrkii 
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toimintastrategiansa mukaan 1) rahoittamaan toteuttamiskelpoisia pääomahankkeita ja 
2) ottamaan lainoja pääomamarkkinoilta näiden hankkeiden rahoittamiseksi. 

Tätä strategiaa vasten EU:n myöntämä takuu pankille on selvästi poikkeus. Olisi 
varmistettava, ettei takuu johda vinoutumiin suhteessa EIP:n toimiin liittyvään 
moitteettomaan varainhoitoon ja että pankilla itsellään on liiketoiminnallinen 
riippumattomuus rahoittamiensa hankkeiden arvioinnissa ja valitsemisessa. 

Lisäksi eurooppalaisten veronmaksajien on oltava tietoisia unionin taloudarvioon 
kohdistuvasta riskialtistuksesta, jonka nämä usein hyvin monimutkaiset rahoituspäätökset 
aiheuttavat. Olisi myös tehtävä selväksi, että pankin toimintastrategiaa on kunnioitettava eikä 
mitään kehitysrahastoja naamioida EIP:n rahoitukseksi. 

TARKISTUKSET

Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa sisällyttämään 
mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Euroopan investointipankin (EIP) 
päätehtävä on rahoittaa investointeja 
Euroopan unionissa, mutta vuodesta 1963 
alkaen se on lisäksi rahoittanut EU:n 
ulkosuhdepolitiikkaa tukevia toimia 
Euroopan unionin ulkopuolella. Näin EU:n 
ulkopuolisille alueille varattuja 
talousarviovaroja voidaan 
edunsaajamaiden hyödyksi täydentää EIP:n 
taloudellisella vahvuudella. 

(1) Euroopan investointipankin (EIP) 
päätehtävä on rahoittaa investointeja 
Euroopan unionissa, mutta vuodesta 1963 
alkaen se on lisäksi rahoittanut EU:n 
ulkosuhdepolitiikkaa tukevia toimia 
Euroopan unionin ulkopuolella. Näin EU:n 
ulkopuolisille alueille varattuja 
talousarviovaroja voidaan 
edunsaajamaiden hyödyksi täydentää EIP:n 
taloudellisella vahvuudella. EIP:n toimet, 
joilla tuetaan unionin 
ulkosuhdepolitiikkaa, on toteutettava 
moitteettoman varainhoidon periaatteiden 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tämän valtuuden puitteissa toteutetut toimet ovat pankkitoimia, joiden takuuna ovat 
eurooppalaisten veronmaksajien varat. Poliittisista tavoitteista huolimatta päätökseen on 
sisällyttävä velvoite hoitaa näitä takuita ja niihin liittyviä EIP:n toimia taloudellisesti 
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kestävällä ja liiketoiminnallisesti vastuullisella tavalla.

Tarkistus 2

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) EU:n ulkoisten toimien tukemiseksi ja 
EU:n ulkopuolelle tehtävien investointien 
mahdollistamiseksi EIP:n 
luottokelpoisuuden kärsimättä suurimmalle 
osalle EU:n ulkopuolisilla alueilla 
toteutettavista EIP:n toimista on myönnetty 
komission hallinnoima EU:n 
talousarviotakuu.

(2) EU:n ulkopuolelle tehtävien 
investointien mahdollistamiseksi EIP:n 
luottokelpoisuuden kärsimättä suurimmalle 
osalle EU:n ulkopuolisilla alueilla 
toteutettavista EIP:n toimista on myönnetty 
komission hallinnoima EU:n 
talousarviotakuu.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Määrien, jotka katetaan EU:n takuulla 
kullakin alueella, olisi edelleen oltava 
enimmäismääriä, jotka EIP voi rahoittaa 
EU:n takuulla, eikä tavoitteita, jotka EIP:n 
olisi saavutettava.

(7) Määrien, jotka katetaan EU:n takuulla 
kullakin alueella, on edelleen oltava 
enimmäismääriä, jotka EIP voi rahoittaa 
EU:n takuulla, eikä tavoitteita, jotka EIP:n 
olisi saavutettava.

Or. en

Perustelu
On oltava selvää, että mainitut valtuutetut määrät ovat enimmäismääriä.
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Tarkistus 4

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 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.

(8) Alueellisten enimmäismäärien lisäksi 
olisi otettava käyttöön 2 000 000 000 euron 
suuruinen valinnainen valtuus, ja sillä olisi 
tuettava valtuuden piiriin kuuluvia EIP:n 
rahoitustoimia. EIP voisi yhteistyössä 
komission kanssa antaa asiantuntijuutensa 
ja varansa julkisviranomaisten ja
yksityissektorin avuksi ilmastonmuutoksen 
tuomiin haasteisiin vastaamiseksi ja 
käytettävissä olevan rahoituksen 
hyödyntämiseksi parhaalla mahdollisella 
tavalla. Lieventämis- ja 
sopeutumishankkeissa EIP:n varoja
voidaan täydentää EU:n talousarviosta 
saatavilla pehmeäehtoisilla varoilla eli 
yhdistämällä tehokkaasti ja 
johdonmukaisesti avustuksia ja lainoja 
ilmastonmuutoksen rahoitukseen EU:n 
ulkoisen avun yhteydessä. Tässä suhteessa 
on asianmukaista, että komission 
Euroopan parlamentille antaman 
vuotuisen kertomuksen olisi sisällettävä 
yksityiskohtainen selonteko näiden 
hankkeiden rahoitukseen käytetyistä 
rahoitusvälineistä ja siinä olisi yksilöitävä 
valinnaisen valtuuden alaiset 
takuumäärät sekä avustusten ja lainojen 
määrät.

Or. en

Perustelu
Takuita ja muuta rahoitusta voidaan yhdistää. Näin ollen on hyvin tärkeää, että Euroopan 
parlamentti saa vuosittain yleisesityksen kaikesta tähän päätökseen liittyvästä rahoituksesta.
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Tarkistus 5

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Ilmastonmuutosvaltuuden alueellisessa 
jaossa olisi oltava jonkin verran joustoa, 
jotta käytettävissä oleva rahoitus otettaisiin 
mahdollisimman nopeasti ja tuloksellisesti 
käyttöön kolmivuotiskautena 2011–2013. 
Jos suunniteltujen rahoitustoimien 
kokonaismäärä ylittää käytettävissä 
olevan 2 miljardin euron määrän, 
komission ja EIP:n olisi pyrittävä 
varmistamaan varojen tasapuolinen 
jakautuminen kaikille kyseisille alueille 
yleisen valtuuden mukaisten ulkoisen 
avun periaatteiden mukaan.

(9) Ilmastonmuutosvaltuuden alueellisessa 
jaossa olisi oltava jonkin verran joustoa, 
jotta käytettävissä oleva rahoitus otettaisiin 
mahdollisimman nopeasti ja tuloksellisesti 
käyttöön kolmivuotiskautena 2011–2013. 

Or. en

Perustelu
Olisi ehdotetun päätöksen vastaista ylittää ilmastonmuutosvaltuuden enimmäismäärä. 

Tarkistus 6

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Arvioinnissa havaittiin myös, että 
arvion kattamana ajankohtana (2000–2009) 
toteutetut EIP:n toimet olivat yleisesti 
EU:n ulkosuhdepolitiikan mukaisia, mutta 
yhteyden EU:n poliittisten tavoitteiden ja 
EIP:n suorittaman käytännön toteutuksen 
välillä olisi oltava vahvempi, 
yksiselitteisempi ja jäsennellympi.

(10) Arvioinnissa havaittiin, että arvion 
kattamana ajankohtana (2000–2009) 
toteutetut EIP:n toimet olivat yleisesti 
EU:n ulkosuhdepolitiikan mukaisia. On 
tarkoituksenmukaista varmistaa, että 
toimet suoritetaan taloudellisesti 
kestävällä tavalla ja moitteettoman 
varainhoidon periaatteiden mukaisesti. 
Näin ollen EIP:n olisi säilytettävä vahva 
riippumattomuus ulkoisen valtuutensa 
soveltamisalaan kuuluvien hankkeiden 
täytäntöönpanossa.
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Or. en

Perustelu

EIP:n olisi säilytettävä vankka harkintavalta tämän päätöksen soveltamisalaan kuuluvien
hankkeiden täytäntöönpanossa. 

Tarkistus 7

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 

(11) Valtuuden johdonmukaisuuden 
lisäämiseksi 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
sosiaalista ja taloudellista 
infrastruktuuria (erityisesti liikenteeseen, 
energiaan ja energiavarmuuteen liittyvät 
infrastruktuurit ja ympäristöön liittyvät 
infrastruktuurit, joihin kuuluvat muun 
muassa vesihuolto ja puhtaanapito, sekä 
tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvät 
infrastruktuurit) ja paikallisen 
yksityissektorin kehittämistä erityisesti pk-
yritysten hyväksi. Näillä aloilla EIP:n 
rahoitustoimien taustalla olevana 
tavoitteena olisi oltava kumppanimaiden 
alueellinen yhdentyminen.
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naapuruusmaiden sekä EU:n välillä.

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) EIP:n rahoitustoimien olisi lisäksi 
oltava Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 21 artiklassa tarkoitetun EU:n 
yleisen ulkoisen toiminnan periaatteiden 
mukaisia ja niiden olisi edistettävä 
demokratian ja oikeusvaltion sekä
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
kehittämistä ja lujittamista ja niiden 
kansainvälisten ympäristösopimusten 
noudattamista, joissa EU on 
sopimuspuolena. Kehitysmaissa EIP:n 
rahoitustoimilla olisi kehitettävä erityisesti 
seuraavia seikkoja: kestävä taloudellinen, 
sosiaalinen ja ympäristöpoliittinen kehitys 
näissä maissa, etenkin niistä kaikista 
heikoimmassa asemassa olevissa maissa;
niiden sopusointuinen ja vähittäinen 
yhdentyminen maailmantalouteen;
köyhyyden vastaiset toimet ja niiden 
tavoitteiden noudattaminen, jotka EU on 
hyväksynyt Yhdistyneissä Kansakunnissa 
ja muissa toimivaltaisissa kansainvälisissä 
järjestöissä. EIP:n olisi vähitellen kerättävä 
tarvittavat varat, jotta näihin haasteisiin 
voidaan vastata asianmukaisesti.

(12) EIP:n rahoitustoimien olisi lisäksi 
oltava Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 21 artiklassa tarkoitetun EU:n 
yleisen ulkoisen toiminnan periaatteiden 
mukaisia ja niiden olisi edistettävä 
demokratian ja oikeusvaltion sekä 
perusvapauksien kehittämistä ja 
lujittamista ja niiden kansainvälisten 
ympäristösopimusten noudattamista, joissa 
EU on sopimuspuolena. Kehitysmaissa 
EIP:n rahoitustoimilla olisi kehitettävä 
erityisesti seuraavia seikkoja: kestävä 
taloudellinen, sosiaalinen ja 
ympäristöpoliittinen kehitys näissä maissa, 
etenkin niistä kaikista heikoimmassa 
asemassa olevissa maissa; niiden 
sopusointuinen ja vähittäinen 
yhdentyminen maailmantalouteen;
köyhyyden vastaiset toimet ja niiden 
tavoitteiden noudattaminen, jotka EU on 
hyväksynyt Yhdistyneissä Kansakunnissa 
ja muissa toimivaltaisissa kansainvälisissä 
järjestöissä. EIP:n olisi vähitellen kerättävä 
tarvittavat varat, jotta näihin haasteisiin 
voidaan vastata asianmukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 9

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
noudatettava kehityspolitiikkaa koskevaa 
eurooppalaista konsensusta. Tämä olisi 
toteutettava konkreettisina toimenpiteinä, 
joilla erityisesti vahvistetaan EIP:n 
valmiutta arvioida hankkeiden sosiaalisia 
ja kehityspoliittisia näkökohtia, myös 
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 
infrastruktuureihin, erityisesti vesihuoltoon 
ja puhtaanapitoon, kestävään 
liikenteeseen sekä ilmastonmuutoksen
lieventämiseen, etenkin energian osalta.
EIP:n olisi myös vähitellen ja tarpeen 
mukaan yhteistyössä muiden 
kansainvälisten rahoituslaitosten ja 
eurooppalaisten kahdenvälisten laitosten 
kanssa lisättävä terveydenhuoltoa ja 
koulutusta koskevia toimiaan. Tämä 
edellyttää pehmeäehtoisten varojen saantia 
ja riittävää EIP:n ulkoisiin toimiin
keskittyvää henkilöstöä. EIP:n toimien 
olisi lisäksi oltava yhteiskunnan 
rakenteiden kehittämistä ja alakohtaisia 
uudistuksia koskevia painopisteitä 
täydentäviä. EIP:n on myös määriteltävä 
hankkeiden kehityspoliittisiin näkökohtiin 
ja niiden tuloksiin liittyvät 
suoritusindikaattorit.

Or. en
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Tarkistus 10

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) EU:n ulkosuhdepolitiikan 
vaikuttavuuden ja johdonmukaisuuden 
lisäämiseksi unionilla on Lissabonin 
sopimuksen tultua voimaan ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkea edustaja, joka 
on samalla ulkosuhteista vastaava 
komission varapuheenjohtaja. Korkean 
edustajan alaisuuteen perustetaan myös 
uusi Euroopan ulkosuhdehallinto. EU:n 
ulkosuhdepolitiikkaa on viime vuosina 
lisäksi laajennettu ja vahvistettu. Tämä 
koskee erityisesti liittymistä valmistelevaa 
strategiaa, Euroopan naapuruuspolitiikkaa 
sekä Keski-Aasiaa koskevaa EU:n 
strategiaa, Latinalaista Amerikkaa ja 
Kaakkois-Aasiaa koskevia uusittuja 
kumppanuuksia samoin kuin EU:n 
strategisia kumppanuuksia Venäjän, Kiinan 
ja Intian kanssa. Sama koskee myös EU:n 
kehitysyhteistyöpolitiikkaa, joka nyt on 
laajennettu kattamaan kaikki kehitysmaat.
Vuodesta 2007 alkaen EU:n ulkosuhteiden 
tukena on ollut myös uusia 
rahoitusvälineitä, joita ovat liittymistä 
valmisteleva tukiväline, jäljempänä 'IPA', 
eurooppalainen naapuruuden ja 
kumppanuuden väline, jäljempänä 'ENPI', 
kehitysyhteistyön rahoitusväline, 
jäljempänä 'DCI', eurooppalainen 
demokratian ja ihmisoikeuksien 
edistämistä koskeva rahoitusväline, 
jäljempänä 'EIDHR', ja vakautusväline.

(14) Unionilla on Lissabonin sopimuksen 
tultua voimaan ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkea edustaja, joka 
on samalla ulkosuhteista vastaava 
komission varapuheenjohtaja. Korkean 
edustajan alaisuuteen perustetaan myös 
uusi Euroopan ulkosuhdehallinto. EU:n 
ulkosuhdepolitiikkaa on viime vuosina 
lisäksi laajennettu, ja tämä koskee 
erityisesti liittymistä valmistelevaa 
strategiaa, Euroopan naapuruuspolitiikkaa 
sekä Keski-Aasiaa koskevaa EU:n 
strategiaa, Latinalaista Amerikkaa ja 
Kaakkois-Aasiaa koskevia uusittuja 
kumppanuuksia samoin kuin EU:n 
strategisia kumppanuuksia Venäjän, Kiinan 
ja Intian kanssa. Sama koskee myös EU:n 
kehitysyhteistyöpolitiikkaa, joka nyt on 
laajennettu kattamaan kaikki kehitysmaat.
Vuodesta 2007 alkaen EU:n ulkosuhteiden 
tukena on ollut uusia rahoitusvälineitä, 
joita ovat liittymistä valmisteleva 
tukiväline, jäljempänä 'IPA', 
eurooppalainen naapuruuden ja 
kumppanuuden väline, jäljempänä 'ENPI', 
kehitysyhteistyön rahoitusväline, 
jäljempänä 'DCI', eurooppalainen
demokratian ja ihmisoikeuksien 
edistämistä koskeva rahoitusväline, 
jäljempänä 'EIDHR', ja vakautusväline.

Or. en
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Tarkistus 11

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Liittymistä valmistelevissa maissa 
EIP:n toimien, joilla pyritään edistämään 
lähentymistä EU:hun, olisi tapahduttava
liittymis- ja Eurooppa-kumppanuuksissa 
vahvistetussa kehyksessä, jossa eritellään 
painopisteet kussakin maassa sekä 
Kosovossa sellaisena kuin se on määritetty 
Yhdistyneiden Kansakuntien 
turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 
1244 (1999) ja jotka muodostavat 
kehyksen EU:n avulle. Länsi-Balkanilla 
EU:n poliittisen kehyksen muodostaa 
vakautus- ja assosiaatioprosessi, 
jäljempänä 'SAP-prosessi'. Se perustuu
asteittain etenevään kumppanuuteen, jossa 
EU tarjoaa kaupallisia myönnytyksiä, 
talous- ja rahoitusapua sekä 
sopimussuhteita vakautus- ja 
assosiaatiosopimusten muodossa. IPA:n 
kautta annettava tuki liittymisen 
valmisteluun auttaa ehdokkaita ja 
mahdollisia ehdokkaita valmistautumaan 
EU:n jäsenyyden tuomiin velvoitteisiin ja 
haasteisiin. Tällä tuetaan 
uudistusprosesseja, myös mahdolliseen 
jäsenyyteen valmistautumista. Tuki 
keskittyy yhteiskunnan rakenteiden 
kehittämiseen, lainsäädännön 
yhdenmukaistamiseen yhteisön 
säännöstön kanssa sekä EU:n 
politiikkojen noudattamisen ja välineiden 
käytön valmisteluun.

(15) Liittymistä valmistelevissa maissa 
EIP:n toimet tapahtuvat liittymis- ja 
Eurooppa-kumppanuuksissa vahvistetussa 
kehyksessä, jossa eritellään painopisteet 
kussakin maassa sekä Kosovossa sellaisena 
kuin se on määritetty Yhdistyneiden 
Kansakuntien turvallisuusneuvoston 
päätöslauselmassa 1244 (1999), jotka 
muodostavat kehyksen EU:n avulle. Länsi-
Balkanilla EU:n poliittisen kehyksen 
muodostaa vakautus- ja 
assosiaatioprosessi, jäljempänä 'SAP-
prosessi'. Se perustuu kumppanuuteen, 
jossa EU tarjoaa kaupallisia myönnytyksiä, 
talous- ja rahoitusapua sekä 
sopimussuhteita vakautus- ja 
assosiaatiosopimusten muodossa. IPA:n 
kautta annettava tuki liittymisen 
valmisteluun auttaa ehdokkaita ja 
mahdollisia ehdokkaita valmistautumaan 
EU:n jäsenyyden tuomiin velvoitteisiin ja 
haasteisiin. Tällä tuetaan 
uudistusprosesseja, myös mahdolliseen 
jäsenyyteen valmistautumista.

Or. en
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Tarkistus 12

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 
Spaces) ja etenemissuunnitelmilla

(16) Naapurimaissa EIP:n toimet ovat 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 joukon periaatteita. Välimeren 
unioni, itäinen kumppanuus ja 
Mustanmeren synergia 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 pohjoinen
ulottuvuus, joka muodostaa kehyksen 
EU:n, Venäjän, Norjan ja Islannin väliselle 
yhteistyölle.
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(Roadmaps). Niitä täydentää
monenvälisellä tasolla pohjoinen 
ulottuvuus, joka muodostaa kehyksen 
EU:n, Venäjän, Norjan ja Islannin väliselle 
yhteistyölle.

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Latinalaisessa Amerikassa EIP:n 
toimien kehyksenä olisi oltava EU:n, 
Latinalaisen Amerikan ja Karibian 
strateginen kumppanuus. Kuten komission 
syyskuussa 2009 antamassa tiedonannossa 
"Euroopan unioni ja Latinalainen 
Amerikka: globaalien toimijoiden 
kumppanuus" todetaan, EU:n painopisteinä 
Latinalaisen Amerikan kanssa tehtävässä 
yhteistyössä on alueellisen yhdentymisen 
lisääminen sekä köyhyyden ja sosiaalisen 
eriarvoisuuden vähentäminen kestävän 
talous- ja yhteiskuntakehityksen 
edistämiseksi. Näihin tavoitteisiin olisi 
pyrittävä ottaen huomioon Latinalaisen 
Amerikan maiden erilaiset kehitystasot.
Kahdenvälistä vuoropuhelua olisi 
jatkettava sekä EU:lle että Latinalaiselle 
Amerikalle tärkeillä aloilla, joihin kuuluvat 
ympäristö, ilmastonmuutos, katastrofien 
riskin vähentäminen, energia, tiede, 
tutkimus, korkeakoulutus, teknologia ja 
innovointi.

(17) Latinalaisessa Amerikassa EIP:n 
toimien kehyksenä on EU:n, Latinalaisen 
Amerikan ja Karibian strateginen 
kumppanuus. Kuten komission syyskuussa 
2009 antamassa tiedonannossa "Euroopan 
unioni ja Latinalainen Amerikka:
globaalien toimijoiden kumppanuus"
todetaan, EU:n painopisteinä Latinalaisen 
Amerikan kanssa tehtävässä yhteistyössä 
on alueellisen yhdentymisen lisääminen 
sekä köyhyyden vähentäminen kestävän 
talous- ja yhteiskuntakehityksen 
edistämiseksi. Näihin tavoitteisiin olisi 
pyrittävä ottaen huomioon Latinalaisen 
Amerikan maiden erilaiset kehitystasot.
Kahdenvälistä vuoropuhelua olisi 
jatkettava sekä EU:lle että Latinalaiselle
Amerikalle tärkeillä aloilla, joihin kuuluvat 
ympäristö, katastrofien riskin 
vähentäminen, energia, tiede, tutkimus, 
korkeakoulutus, teknologia ja innovointi.

Or. en
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Tarkistus 14

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 
aiheuttamien suurvahinkojen estämiseen ja 
niihin reagoimiseen laaditaan politiikkoja 
yhdessä.

(18) EIP on aktiivinen Aasiassa 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 ja
lisäämällä poliittista ja yhteiskunnallista 
vakautta. Yhteisiin haasteisiin kuten 
kestävään kehitykseen, turvallisuuteen ja 
vakauteen, hallintotapoihin liittyviin 
kysymyksiin sekä 
luonnononnettomuuksien ja ihmisten 
aiheuttamien suurvahinkojen estämiseen ja 
niihin reagoimiseen laaditaan politiikkoja 
yhdessä.

Or. en
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Tarkistus 15

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Eurooppa-neuvosto hyväksyi 
kesäkuussa 2007 EU:n ja Keski-Aasian 
uuden kumppanuusstrategian, jossa
lisätään alueellista ja kahdenvälistä 
vuoropuhelua sekä EU:n ja Keski-Aasian 
maiden välistä yhteistyötä aluetta 
koskevissa merkittävissä kysymyksissä, 
joita ovat muun muassa köyhyyden 
vähentäminen, kestävä kehitys ja vakaus. 
Strategian täytäntöönpanossa on edistytty 
huomattavasti ihmisoikeuksien, 
oikeusvaltion, hyvän hallintotavan ja 
demokratian, koulutuksen, 
talouskehityksen, kaupan ja investointien, 
energian ja liikenteen sekä 
ympäristöpolitiikan aloilla.

(19) Eurooppa-neuvosto hyväksyi 
kesäkuussa 2007 EU:n ja Keski-Aasian 
uuden kumppanuusstrategian, jossa on 
edistytty huomattavasti ihmisoikeuksien, 
oikeusvaltion, hyvän hallintotavan ja 
demokratian, koulutuksen, 
talouskehityksen, kaupan ja investointien, 
energian ja liikenteen sekä 
ympäristöpolitiikan aloilla.

Or. en

Tarkistus 16

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Etelä-Afrikassa EIP:n toimien 
kehyksenä olisi oltava EU:n ja Etelä-
Afrikan välinen maakohtainen strategia-
asiakirja. Siinä todetaan keskeisiksi aloiksi 
työpaikkojen luominen, valmiuksien 
kehittäminen palveluntarjonnassa ja 
sosiaalinen koheesio. EIP:n toimet Etelä-
Afrikassa ovat olleet hyvin komission 
kehitysyhteistyöohjelmaa täydentäviä 
etenkin siksi, että EIP on keskittynyt
yksityissektorin tukemiseen,
infrastruktuurilaajennuksiin ja 
sosiaalitoimeen (asunnot, sähköistäminen 

(20) Etelä-Afrikassa EIP:n toimien 
kehyksenä on EU:n ja Etelä-Afrikan 
välinen maakohtainen strategia-asiakirja.
Siinä todetaan keskeisiksi aloiksi 
työpaikkojen luominen, valmiuksien 
kehittäminen palveluntarjonnassa ja 
sosiaalinen koheesio. EIP:n toimissa Etelä-
Afrikassa on keskitytty yksityissektorin 
tukemiseen ja infrastruktuurilaajennuksiin 
ja sosiaalitoimeen (asunnot, 
sähköistäminen ja kunnallistekniikka) 
kohdistuviin investointeihin. Etelä-Afrikan 
maakohtaisen strategia-asiakirjan 
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ja kunnallistekniikka) kohdistuviin 
investointeihin. Etelä-Afrikan 
maakohtaisen strategia-asiakirjan 
väliarvioinnissa ehdotetaan, että 
ilmastonmuutosta koskevia toimia 
lisättäisiin vihreiden työpaikkojen luomista 
tukevalla toiminnalla.

väliarvioinnissa ehdotetaan, että 
ilmastonmuutosta koskevia toimia 
lisättäisiin vihreiden työpaikkojen luomista 
tukevalla toiminnalla.

Or. en

Tarkistus 17

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Kyseessä oleville alueille annettavan 
EU:n kokonaistuen johdonmukaisuuden 
lisäämiseksi olisi etsittävä tarvittaessa 
mahdollisuuksia yhdistää EIP:n rahoitus ja 
EU:n budjettivarat esimerkiksi takauksina, 
riskipääomana ja korkotukina tai 
investointien yhteisrahoituksena IPA:n, 
ENPI:n, vakausvälineen, EIDHR:n ja 
DCI:n kautta hankevalmisteluun ja -
toteutukseen myönnettävän teknisen avun 
ohella.

(21) Kyseessä oleville alueille annettavan 
EU:n kokonaistuen johdonmukaisuuden 
lisäämiseksi voidaan etsiä tarvittaessa 
mahdollisuuksia yhdistää EIP:n rahoitus ja 
EU:n budjettivarat esimerkiksi takauksina, 
riskipääomana ja korkotukina tai 
investointien yhteisrahoituksena IPA:n, 
ENPI:n, vakausvälineen, EIDHR:n ja 
DCI:n kautta hankevalmisteluun ja -
toteutukseen myönnettävän teknisen avun 
ohella. Aina kun EIP:n rahoitusta ja 
muita EU:n budjettivaroja yhdistetään 
tällä tavalla, kaikissa rahoituspäätöksissä 
olisi selvästi yksilöitävä varattavat 
resurssit. Komission Euroopan 
parlamentille antamaan vuotuiseen 
kertomukseen on sisällytettävä niiden 
budjettivarojen ja rahoitusvälineiden 
yksityiskohtainen erittely, joita on käytetty 
yhdistettyinä EIP:n rahoitukseen.

Or. en

Perustelu
On hyvin tärkeää, että Euroopan parlamentti saa vuosittain yleisesityksen kaikesta 
rahoituksesta, jota on jaettu tähän päätökseen liittyen.
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Tarkistus 18

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Olisi taattava, että EIP:n ulkoiset 
rahoitustoimet ovat kaikilla tasoilla 
alkuvaiheen strategisesta suunnittelusta 
loppuvaiheen hankekehitykseen asti EU:n 
ulkosuhdepolitiikkojen ja tässä 
päätöksessä asetettujen korkean tason 
tavoitteiden mukaisia ja niitä tukevia. 
EU:n ulkoisten toimien 
johdonmukaisuuden parantamiseksi 
komission, Euroopan ulkosuhdehallinnon 
ja EIP:n välistä vuoropuhelua politiikasta 
ja strategiasta olisi edelleen lisättävä. 
Samaa tarkoitusta varten EIP:n ja 
komission yhteistyötä ja aikaisessa 
vaiheessa tapahtuvaa molemminpuolista 
tietojenvaihtoa olisi lisättävä 
toiminnallisella tasolla. On erityisen 
tärkeää, että EIP, komissio ja Euroopan 
ulkosuhdehallinto vaihtavat tarvittaessa 
näkemyksiään aikaisessa vaiheessa 
ohjelma-asiakirjoja valmisteltaessa, jotta 
EIP:n toimista ja komission täytäntöön 
panemista toimista saadaan 
mahdollisimman paljon yhteisvaikutusta.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

EIP:n on säilytettävä vankka harkintavalta tämän päätöksen soveltamisalaan kuuluvien 
hankkeiden täytäntöönpanossa. 
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Tarkistus 19

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Käytännön toimenpiteet, joilla yleisen 
valtuuden tavoitteet yhdistetään niiden 
täytäntöönpanoon, vahvistetaan 
alueellisissa toimintaohjeissa, jotka 
komissio laatii yhdessä EIP:n kanssa ja 
kuullen tarvittaessa Euroopan 
ulkosuhdehallintoa poliittisista 
näkökohdista. Toimintaohjeiden 
lähtökohtana olisi oltava EU:n laajempi 
toimintakehys kullakin alueella, ja niissä 
olisi otettava huomioon EU:n maakohtaiset 
strategiat ja pyrittävä varmistamaan, että 
EIP:n rahoitus täydentää EU:n vastaavaa 
avustuspolitiikkaa, ohjelmia ja välineitä eri 
alueilla. Toimintaohjeet olisi esitettävä 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, kun 
komissio raportoi vuosittain EIP:n 
ulkoisesta valtuudesta.

(23) Käytännön toimenpiteet, joilla yleisen 
valtuuden tavoitteet yhdistetään niiden 
täytäntöönpanoon, vahvistetaan 
alueellisissa toimintaohjeissa, jotka 
komissio laatii yhdessä EIP:n kanssa ja 
kuullen tarvittaessa Euroopan 
ulkosuhdehallintoa poliittisista 
näkökohdista. Toimintaohjeiden 
lähtökohtana olisi oltava laajempi 
toimintakehys kullakin alueella, ja niissä 
olisi otettava huomioon EU:n maakohtaiset 
strategiat ja pyrittävä varmistamaan, että 
EIP:n rahoitus täydentää EU:n vastaavaa 
avustuspolitiikkaa, ohjelmia ja välineitä eri 
alueilla. Toimintaohjeet olisi esitettävä 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, kun 
komissio raportoi vuosittain EIP:n 
ulkoisesta valtuudesta.

Or. en

Tarkistus 20

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) EIP:n olisi valmisteltava komissiota 
kuullen EIP:n rahoitustoimien kaavailtua 
määrää koskeva ohjeellinen monivuotinen 
ohjelma, jolla varmistetaan takuurahaston 
rahoittamiseen liittyvä 
tarkoituksenmukainen 
budjetointisuunnitelma. Komission olisi 
otettava tämä suunnitelma huomioon 
budjettivallan käyttäjälle esittämässään 
tavanomaisessa budjettisuunnitelmassa.

(24) EIP:n olisi valmisteltava EIP:n 
rahoitustoimien kaavailtua määrää koskeva 
ohjeellinen monivuotinen ohjelma, jolla 
varmistetaan takuurahaston rahoittamiseen 
liittyvä tarkoituksenmukainen 
budjetointisuunnitelma. Komission olisi 
otettava tämä suunnitelma huomioon 
budjettivallan käyttäjälle esittämässään 
tavanomaisessa budjettisuunnitelmassa.
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Or. en

Tarkistus 21

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 on
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.

Or. en

Tarkistus 22

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) EIP:a olisi kannustettava lisäämään 
EU:n ulkopuolella ilman EU:n takuuta 
toteutettavia toimia EU:n 
ulkosuhdepoliittisten tavoitteiden 
tukemiseksi etenkin liittymistä 
valmistelevissa maissa ja 
naapuruusmaissa sekä 

Poistetaan. 
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investointiluokkaan kuuluvissa maissa 
muilla alueilla, samoin kuin alhaisemman 
luokituksen saaneissa maissa silloin kun 
EIP:lla on riittävät takaukset kolmansilta 
osapuolilta. EIP:n olisi komissiota 
kuullen sovittava periaatteet, jota 
noudatetaan tehtäessä päätöksiä siitä, 
toteutetaanko hankkeet EU:n takuun 
piirin kuuluvalla valtuudella vai EIP:n 
omalla riskillä myönnettävällä 
rahoituksella. Politiikassa olisi erityisesti 
otettava huomioon kyseisten maiden ja 
hankkeiden luottokelpoisuus.

Or. en

Tarkistus 23

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) EIP:n olisi laajennettava uusien ja 
innovatiivisten rahoitusvälineiden kirjoa 
muun muassa keskittymällä enemmän 
takausvälineiden kehittämiseen. Lisäksi 
EIP:a olisi kannustettava myöntämään 
lainoja paikallisvaluutoissa ja laskemaan 
liikkeeseen joukkovelkakirjalainoja 
paikallisilla markkinoilla edellyttäen, että 
kumppanimaat toteuttavat tarvittavat 
rakenneuudistukset, etenkin 
rahoitusalalla, ja muut EIP:n toimintaa 
helpottavat toimenpiteet.

Poistetaan. 

Or. en
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Tarkistus 24

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Sen varmistamiseksi, että pankki 
noudattaa valtuuteen kaikilla alueilla ja 
osa-alueilla liitettyjä vaatimuksia, EIP:n 
ulkoiseen toimintaan on osoitettava 
riittävästi henkilöstöä ja varoja. Tähän 
vaatimukseen sisältyy erityisesti riittävä 
kapasiteetti EU:n 
kehitysyhteistyötavoitteiden tukemiseen, 
EIP:n toimien ympäristö-, yhteiskunta- ja 
kehityspoliittisten näkökohtien 
ennakkoarvioinnin lisäämiseen ja 
tehokkaaseen hankevalvontaan 
täytäntöönpanon aikana.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

EIP:n on säilytettävä vankka harkintavalta tämän päätöksen soveltamisalaan kuuluvien 
hankkeiden täytäntöönpanossa. Lisäksi tämän päätöksen mukaisesti rahoitetut hankkeet on 
pantava täytäntöön rahoituksen kannalta kestävällä tavalla.

Tarkistus 25

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Tämän päätöksen soveltamisalaan 
kuuluvien, EU:n ulkopuolella 
toteutettavien rahoitustoimien osalta EIP:n 
olisi edelleen pyrittävä lisäämään 
koordinointia ja yhteistyötä kansainvälisten 
rahoituslaitosten ja tarvittaessa 
eurooppalaisten kahdenvälisten laitosten 
kanssa, mukaan lukien soveltuvin osin 
yhteistyö alakohtaisten ehtojen osalta ja 
keskinäinen luottamus menettelyihin, 
yhteisrahoituksen käyttö ja osallistuminen 

(29) Tämän päätöksen soveltamisalaan 
kuuluvien rahoitustoimien osalta EIP:n 
olisi pyrittävä edelleen lisäämään 
koordinointia ja yhteistyötä kansainvälisten 
rahoituslaitosten ja tarvittaessa 
eurooppalaisten kahdenvälisten laitosten 
kanssa, mukaan lukien soveltuvin osin 
yhteistyö alakohtaisten ehtojen osalta ja 
keskinäinen luottamus menettelyihin, 
yhteisrahoituksen käyttö ja osallistuminen 
maailmanlaajuisiin hankkeisiin, 
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maailmanlaajuisiin hankkeisiin, 
esimerkiksi tuen koordinointia ja 
tuloksellisuutta edistäviin hankkeisiin.
Edellä tarkoitettujen toimien on 
perustuttava EIP:n ja muiden laitosten 
väliseen vastavuoroisuuteen, ja ne 
edellyttävät EIP:n ja muiden 
rahoituslaitosten vastaavansuuruisten 
panosten tehokasta täytäntöönpanoa.
EIP:n rahoituksen täytäntöönpanoa itäisissä 
naapuruus- ja kumppanimaissa, Keski-
Aasiassa ja Turkissa koskevat 
yksityiskohtaiset säännöt vahvistetaan 
erikseen komission, EIP:n ja Euroopan 
jälleenrakennus- ja kehityspankin välisissä 
kolmikantaisissa yhteistyöpöytäkirjoissa.

esimerkiksi tuen koordinointia ja 
tuloksellisuutta edistäviin hankkeisiin.
Näiden toimien on perustuttava 
vastavuoroisuuteen. EIP:n rahoituksen 
täytäntöönpanoa itäisissä naapuruus- ja 
kumppanimaissa, Keski-Aasiassa ja 
Turkissa koskevat yksityiskohtaiset 
säännöt vahvistetaan erikseen komission, 
EIP:n ja Euroopan jälleenrakennus- ja 
kehityspankin välisissä kolmikantaisissa 
yhteistyöpöytäkirjoissa.

Or. en

Tarkistus 26

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) EIP:n raportointia ja tietojen välitystä
komissiolle olisi lisättävä, jotta komissio 
voi paremmin laatia Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle vuotuisen 
kertomuksensa tämän päätöksen mukaisesti 
toteutetuista EIP:n rahoitustoimista.
Kertomuksessa olisi erityisesti arvioitava 
sitä, ovatko EIP:n rahoitustoimet
toimintaohjeet huomioon ottaen tämän 
päätöksen mukaisia, ja siinä olisi oltava
EU:n politiikkojen mukaista lisäarvoa 
koskevat osiot sekä komission, muiden 
kansainvälisten rahoituslaitosten ja 
kahdenvälisten avunantajien välistä 
yhteistyötä, myös yhteisrahoitusta, 
koskevat osiot. Kertomuksessa olisi 
tarvittaessa viitattava olosuhteiden 
merkittäviin muutoksiin, joiden mukaan 
valtuuden mukautukset ennen sen 
voimassaolon päättymistä olisivat 

(30) EIP:n raportointia ja tietojen välitystä 
olisi lisättävä, jotta komissio voi paremmin 
laatia Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle vuotuisen kertomuksensa
tämän päätöksen mukaisesti toteutetuista 
EIP:n rahoitustoimista. Kertomuksessa 
olisi erityisesti arvioitava sitä, ovatko 
EIP:n rahoitustoimet tämän päätöksen 
mukaisia, ja siinä olisi oltava lisäarvoa 
koskevat sekä komission, muiden 
kansainvälisten rahoituslaitosten ja 
kahdenvälisten avunantajien välistä 
yhteistyötä, myös yhteisrahoitusta, 
koskevat osiot. Kertomuksessa olisi 
tarvittaessa viitattava olosuhteiden 
merkittäviin muutoksiin, joiden mukaan 
valtuuden mukautukset ennen sen 
voimassaolon päättymistä olisivat 
perusteltuja. Kertomukseen olisi erityisesti 
sisällytettävä kaikkien niiden unionin 



PE448.767v02-00 24/33 PA\831993FI.doc

FI

perusteltuja. rahoitusvarojen yksityiskohtainen erittely, 
joita on käytetty yhdistettyinä EIP:n ja 
muiden avunantajien rahoitukseen, ja 
siten siinä olisi annettava 
yksityiskohtainen yleisesitys 
rahoitustoimien aiheuttamasta 
taloudellisesta riskistä. 

Or. en

Perustelu
On hyvin tärkeää, että Euroopan parlamentti saa vuosittain yleisesityksen kaikesta 
rahoituksesta, jota on jaettu tähän päätökseen liittyen.

Tarkistus 27

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) EIP:n rahoitustoimia olisi edelleen 
hallinnoitava EIP:n omia sääntöjä ja 
menettelyjä noudattaen, mukaan lukien 
soveltuvat valvontatoimenpiteet ja 
toimenpiteet veronkierron välttämiseksi,
sekä tilintarkastustuomioistuimen ja 
Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) 
sääntöjä ja menettelyjä noudattaen,

(31) EIP:n rahoitustoimia on edelleen 
hallinnoitava EIP:n omia sääntöjä ja 
menettelyjä sekä 
tilintarkastustuomioistuimen ja Euroopan 
petostentorjuntaviraston (OLAF) sääntöjä 
ja menettelyjä noudattaen.

Or. en
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Tarkistus 28

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 
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.

4. Ilmastonmuutosvaltuus kattaa EIP:n 
rahoitustoimet kaikissa tämän päätöksen 
soveltamisalaan kuuluvissa maissa, kun 
näillä EIP:n rahoitustoimilla pyritään EU:n 
poliittiseen tavoitteeseen tukemalla 
hankkeita, jotka tähtäävät lieventämiseen ja 
sopeutumiseen ja myötävaikuttavat 
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 
yhteistyössä komission kanssa, ja silloin, 
kun se on asianmukaista, EIP:n rahoitus 
yhdistetään mahdollisuuksien mukaan 
EU:n talousarviovaroihin.

Or. en

Tarkistus 29

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 5 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

5 a. Sekä yleistä valtuutta että 
ilmastonmuutosvaltuutta on hallinnoitava 
moitteettoman varainhoidon periaatteiden 
mukaisesti.



PE448.767v02-00 26/33 PA\831993FI.doc

FI

Or. en

Tarkistus 30

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan soveltamisalaan 
kuuluvilla aloilla EIP:n rahoitustoimien 
taustalla olevana tavoitteena on oltava 
kumppanimaiden alueellinen 
yhdentyminen, myös taloudellinen 
yhdentyminen liittymistä valmistelevien 
maiden ja naapuruusmaiden sekä EU:n 
välillä.

2. Edellä 1 kohdan soveltamisalaan 
kuuluvilla aloilla EIP:n rahoitustoimien 
taustalla olevana tavoitteena on oltava 
kumppanimaiden alueellinen 
yhdentyminen.

Or. en

Tarkistus 31

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 
terveydenhuollon ja koulutuksen kaltaisilla 
sosiaalisilla aloilla.

Or. en

Tarkistus 32

Ehdotus päätökseksi
 4 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. EU:n takuu koskee ainoastaan EIP:n 
rahoitustoimia, jotka toteutetaan 

3. EU:n takuun on koskettava ainoastaan 
EIP:n rahoitustoimia, jotka toteutetaan 
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rahoituskelpoisissa maissa, jotka ovat 
tehneet EIP:n kanssa puitesopimuksen 
tällaisiin toimiin sovellettavista 
oikeudellisista ehdoista.

rahoituskelpoisissa maissa, jotka ovat 
tehneet EIP:n kanssa puitesopimuksen 
tällaisiin toimiin sovellettavista 
oikeudellisista ehdoista.

Or. en

Tarkistus 33

Ehdotus päätökseksi
 5 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio laatii yhdessä EIP:n kanssa 
aluekohtaiset toimintaohjeet tämän 
päätöksen mukaista EIP:n rahoitusta 
varten. Näitä ohjeita laatiessaan komissio 
ja EIP kuulevat tarpeen mukaan Euroopan 
ulkosuhdehallintoa poliittisista 
kysymyksistä. Toimintaohjeiden 
tarkoituksena on varmistaa, että EIP:n 
rahoituksella tuetaan EU:n politiikkoja, ja 
niiden lähtökohdaksi otetaan tarvittaessa 
laajempi komission tai Euroopan 
ulkosuhdehallinnon vahvistama EU:n 
aluepoliittinen kehys. Toimintaohjeilla on 
erityisesti varmistettava, että EIP:n rahoitus 
täydentää EU:n vastaavia 
avustuspolitiikkoja, -ohjelmia ja -välineitä 
eri alueilla Euroopan parlamentin 
päätöslauselmat sekä neuvoston päätökset 
ja päätelmät huomioon ottaen. Komissio 
antaa vahvistetut ohjeet tiedoksi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle. EIP:n on 
määriteltävä vastaavat rahoitusstrategiat 
toimintaohjeissa asetetuissa puitteissa ja 
varmistettava niiden täytäntöönpano.

1. Komissio laatii yhdessä EIP:n kanssa 
aluekohtaiset toimintaohjeet tämän 
päätöksen mukaista EIP:n rahoitusta 
varten. Näitä ohjeita laatiessaan komissio 
ja EIP voivat kuulla tarpeen mukaan 
Euroopan ulkosuhdehallintoa poliittisista 
kysymyksistä. Toimintaohjeiden 
tarkoituksena on varmistaa, että EIP:n 
rahoituksella tuetaan EU:n politiikkoja, ja 
niiden lähtökohdaksi otetaan tarvittaessa 
laajempi komission tai Euroopan 
ulkosuhdehallinnon vahvistama EU:n 
aluepoliittinen kehys. Toimintaohjeilla on 
erityisesti varmistettava, että EIP:n rahoitus 
täydentää EU:n vastaavia 
avustuspolitiikkoja, -ohjelmia ja -välineitä 
eri alueilla Euroopan parlamentin 
päätöslauselmat sekä neuvoston päätökset 
ja päätelmät huomioon ottaen. Komissio 
antaa vahvistetut ohjeet tiedoksi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle. EIP:n on 
määriteltävä vastaavat rahoitusstrategiat 
toimintaohjeissa asetetuissa puitteissa ja 
varmistettava niiden täytäntöönpano.

Or. en
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Tarkistus 34

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 
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.

1. EIP:n on tarkistettava huolellisesti EU:n 
takuun kattamien hankkeiden 
kehitysnäkökohdat. 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 kestäviä hankkeita.

Or. en

Tarkistus 35

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Arvioinnissa on tarpeen mukaan 
selvitettävä, miten EIP:n rahoitusta saavien 
tahojen valmiuksia voidaan teknisellä 
avulla vahvistaa hankkeen eri vaiheissa.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 36

Ehdotus päätökseksi
7 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. EIP:n ulkoisten toimien 1. EIP:n ulkoisten toimien ja EU:n 
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johdonmukaisuutta EU:n 
ulkosuhdepoliittisten tavoitteiden kanssa 
on vahvistettava, jotta saadaan parhaat 
mahdolliset synergiaedut EIP:n 
rahoituksen ja EU:n talousarviovarojen 
välillä, erityisesti laatimalla 5 artiklassa 
tarkoitetut toimintaohjeet sekä käymällä 
säännöllistä ja järjestelmällistä 
vuoropuhelua ja järjestämällä varhaisessa 
vaiheessa tietojenvaihtoa seuraavista 
seikoista:

ulkosuhdepoliittisten tavoitteiden välinen 
johdonmukaisuus maksimoi synergiaedut 
EIP:n rahoituksen ja EU:n 
talousarviovarojen välillä, erityisesti 
laatimalla 5 artiklassa tarkoitetut 
toimintaohjeet sekä käymällä säännöllistä 
ja järjestelmällistä vuoropuhelua ja 
järjestämällä varhaisessa vaiheessa 
tietojenvaihtoa seuraavista seikoista:

Or. en

Tarkistus 37

Ehdotus päätökseksi
8 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. EIP:n rahoitustoimet toteutetaan 
tilanteen mukaan entistä suuremmassa 
määrin yhteistyössä EIP:n ja muiden 
kansainvälisten rahoituslaitosten tai 
eurooppalaisten kahdenvälisten laitosten 
kanssa mahdollisimman suuren synergian, 
yhteistyön ja tuloksellisuuden 
aikaansaamiseksi ja jotta riskien 
kohtuullinen jakautuminen sekä hankkeita 
ja aloja koskevien ehtojen 
johdonmukaisuus voidaan varmistaa.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 38

Ehdotus päätökseksi
9 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. EU:n takuulla katetaan kaikki saamatta 
jääneet mutta EIP:lle kuuluvat maksut, 

1. EU:n takuulla on katettava kaikki 
saamatta jääneet mutta EIP:lle kuuluvat 
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jäljempänä 'kokonaistakuu', sellaisten 
EIP:n rahoitustoimien osalta, joista on 
tehty sopimus valtion kanssa tai joilla on 
valtion takaus, sekä muiden sellaisten 
EIP:n rahoitustoimien osalta, joista on 
tehty sopimus alueellisten tai 
paikallisviranomaisten taikka julkisessa 
omistuksessa tai määräysvallassa olevien 
yritysten tai elinten kanssa, jos tällaisista 
muista EIP:n rahoitustoimista on tehty 
asianmukaiset, kyseisen maan 
luottoriskitilanteen huomioon ottavat EIP:n 
luottoriskianalyysit.

maksut, jäljempänä 'kokonaistakuu', 
sellaisten EIP:n rahoitustoimien osalta, 
joista on tehty sopimus valtion kanssa tai 
joilla on valtion takaus, sekä muiden 
sellaisten EIP:n rahoitustoimien osalta, 
joista on tehty sopimus alueellisten tai 
paikallisviranomaisten taikka julkisessa 
omistuksessa tai määräysvallassa olevien 
yritysten tai elinten kanssa, jos tällaisista 
muista EIP:n rahoitustoimista on tehty 
asianmukaiset, kyseisen maan 
luottoriskitilanteen huomioon ottavat EIP:n 
luottoriskianalyysit.

Or. en

Tarkistus 39

Ehdotus päätökseksi
9 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

4. EIP laatii komissiota kuullen selkeät ja 
läpinäkyvät periaatteet, joita noudatetaan 
tehtäessä päätöksiä rahoituslähteestä 
tapauksissa, joissa toimea voidaan rahoittaa 
joko EU:n takuun piirissä tai EIP:n omalla 
riskillä.

4. EIP laatii selkeät ja läpinäkyvät 
periaatteet, joita noudatetaan tehtäessä 
päätöksiä rahoituslähteestä tapauksissa, 
joissa toimea voidaan rahoittaa joko EU:n 
takuun piirissä tai EIP:n omalla riskillä.

Or. en

Tarkistus 40

Ehdotus päätökseksi
10 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio antaa vuosittain Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
tämän päätöksen nojalla toteutetuista EIP:n 
rahoitustoimista. Kertomuksen on 
sisällettävä arvio EIP:n rahoitustoimista 

1. Komissio antaa vuosittain Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
tämän päätöksen nojalla toteutetuista EIP:n 
rahoitustoimista. Kertomuksen on 
sisällettävä arvio EIP:n rahoitustoimista 



PA\831993FI.doc 31/33 PE448.767v02-00

FI

hanke-, ala-, maa- ja aluekohtaisesti sekä 
siitä, miten EIP:n rahoitustoimilla on tuettu 
EU:n ulkosuhdepoliittisten ja strategisten 
tavoitteiden saavuttamista. Kertomuksessa 
on arvioitava erityisesti sitä, ovatko EIP:n 
rahoitustoimet 5 artiklassa tarkoitetut 
toimintaohjeet huomioon ottaen tämän 
päätöksen mukaisia, ja siinä on oltava 
osiot, joissa käsitellään lisäarvoa EU:n 
poliittisten tavoitteiden saavuttamisen 
kannalta sekä yhteistyötä komission ja 
muiden kansainvälisten rahoituslaitosten ja 
kahdenvälisten laitosten kanssa, mukaan 
lukien yhteisrahoitus.

hanke-, ala-, maa- ja aluekohtaisesti sekä 
siitä, miten EIP:n rahoitustoimilla on tuettu 
EU:n ulkosuhdepoliittisten ja strategisten 
tavoitteiden saavuttamista. Kertomuksessa 
on arvioitava erityisesti sitä, ovatko EIP:n 
rahoitustoimet 5 artiklassa tarkoitetut 
toimintaohjeet huomioon ottaen tämän 
päätöksen mukaisia, ja siinä on oltava 
osiot, joissa käsitellään lisäarvoa sekä 
yhteistyötä komission ja muiden 
kansainvälisten rahoituslaitosten ja 
kahdenvälisten laitosten kanssa, mukaan 
lukien yhteisrahoitus. Kertomukseen on 
erityisesti sisällytettävä kaikkien niiden 
unionin rahoitusvarojen 
yksityiskohtainen erittely, joita on käytetty 
yhdistettyinä EIP:n ja muiden 
avunantajien rahoitukseen, ja siten siinä 
on annettava yksityiskohtainen yleisesitys 
tähän päätökseen liittyvien 
rahoitustoimien aiheuttamasta 
taloudellisesta riskistä. 

Or. en

Tarkistus 41

Ehdotus päätökseksi
10 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. EIP toimittaa komissiolle tilasto-, 
rahoitus- ja kirjanpitotietoja jokaisesta 
rahoitustoimestaan siinä määrin kuin on 
tarpeen, jotta komissio voi täyttää 
raportointivelvoitteensa ja vastata 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 
selvityspyyntöihin, sekä 
tilintarkastustodistukset laina- ja 
takauskannastaan.

3. EIP:n on toimitettava komissiolle 
tilasto-, rahoitus- ja kirjanpitotietoja 
jokaisesta rahoitustoimestaan siinä määrin 
kuin on tarpeen, jotta komissio voi täyttää 
raportointivelvoitteensa ja vastata 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 
selvityspyyntöihin, sekä 
tilintarkastustodistukset laina- ja 
takauskannastaan.

Or. en
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Tarkistus 42

Ehdotus päätökseksi
10 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

4. Komission kirjanpitoa ja kokonaistakuun 
soveltamisalaan kuuluvia riskejä koskevaa 
raportointia varten EIP toimittaa
komissiolle riskianalyysit ja luokitustiedot 
sellaisista rahoitustoimistaan, joissa 
lainanottajana tai takauksen saajana on 
muu kuin valtio.

4. Komission kirjanpitoa ja kokonaistakuun 
soveltamisalaan kuuluvia riskejä koskevaa 
raportointia varten EIP:n on toimitettava
komissiolle riskianalyysit ja luokitustiedot 
sellaisista rahoitustoimistaan, joissa 
lainanottajana tai takauksen saajana on 
muu kuin valtio.

Or. en

Tarkistus 43

Ehdotus päätökseksi
Liite I – D kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EIP:n hallintoelimet voivat tehdä 
päätöksen, jonka perusteella yleisen 
valtuuden alueellisista enimmäismääristä 
jaetaan enintään 10 prosenttia uudelleen 
alaotsakkeen ohjeellisten enimmäismäärien 
välillä.

EIP:n hallintoelimet voivat tehdä 
päätöksen, jonka perusteella yleisen 
valtuuden alueellisista enimmäismääristä 
jaetaan enintään 20 prosenttia uudelleen 
alaotsakkeen ohjeellisten enimmäismäärien 
välillä.

Or. en

Tarkistus 44

Ehdotus päätökseksi
Liite II – A otsikko – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ehdokasmaat 1. Ehdokasmaat
Kroatia, Turkki ja entinen Jugoslavian 
tasavalta Makedonia.

Kroatia ja entinen Jugoslavian tasavalta 
Makedonia.



PA\831993FI.doc 33/33 PE448.767v02-00

FI

Or. en

Tarkistus 45

Ehdotus päätökseksi
Liite II – B otsikko – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Itä-Eurooppa, Etelä-Kaukasia ja Venäjä 2. Itä-Eurooppa, Etelä-Kaukasia ja Venäjä

Itä-Eurooppa: Moldovan tasavalta, Ukraina 
ja Valko-Venäjä.

Itä-Eurooppa: Moldovan tasavalta, Ukraina 
ja Valko-Venäjä.

Etelä-Kaukasia: Armenia, Azerbaidžan ja 
Georgia.

Etelä-Kaukasia: Armenia, Azerbaidžan ja 
Georgia.

Venäjä. Venäjä (Kaliningrad mukaan lukien).

Or. en


