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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat).
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi tiettyjen suuntaviivojen 
soveltamisesta julkisesti tuettuihin vientiluottoihin
(KOM(2006)0456 – C7-0050/2010 – 2006/0167(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2006)0456),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 133 artiklan,

– ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle Lissabonin 
sopimuksen voimaantulon vaikutuksista käynnissä oleviin toimielinten 
päätöksentekomenettelyihin (KOM(2009)0665),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 207 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C7-0050/2010),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön sekä 
kehitysyhteistyövaliokunnan ja talous- ja raha-asioiden valiokunnan lausunnot 
(A7-0000/2010),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.
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Tarkistus 1

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 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 avoimempia ja 
tiedotettava toimistaan paremmin.

Or. en

Tarkistus 2

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 
tiedottamista koskevia lisätoimenpiteitä, 
jotta voidaan tukea kehitystä kohti 
OECD:n jäsenvaltioiden ja muiden 
valtioiden julkisesti tuettujen 
vientiluottolaitosten yhä suurempaa 
avoimuutta ja parempaa tiedottamista.

Or. en
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Tarkistus 3

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 c kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(3 c) Euroopan unionin politiikkaan ja 
säännöstöön perustuvia Euroopan 
unionin periaatteita ja standardeja –
mukaan luettuna 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 
standardit – jotka heijastavat demokratian 
kehittämistä ja lujittamista, ja 
oikeusvaltion sekä 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.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 d kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(3 d) Euroopan unionin ja sen 
jäsenvaltioiden ilmastotavoitteiden, jotka 
on ilmaistu unionin ja kansainvälisen 
tason sitoumuksissa, olisi ohjattava 
kaikkia unionissa sijaitsevien julkisesti 
tuettujen vientiluottolaitosten rahoittamia 
hankkeita. Näihin sitoumuksiin sisältyvät
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24–25. syyskuuta 2009 Pittsburgissa 
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.

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Päätös 2001/76/EY olisi näin ollen 
kumottava ja korvattava tällä päätöksellä, 
jonka liitteenä on järjestelyn kodifioitu ja 
tarkistettu teksti, ja päätös 2001/77/EY 
olisi kumottava,

(4) Päätös 2001/76/EY olisi näin ollen 
kumottava ja korvattava tällä päätöksellä, 
jonka liitteenä 1 on järjestelyn kodifioitu ja 
tarkistettu teksti, ja päätös 2001/77/EY 
olisi kumottava,

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus päätökseksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tämän päätöksen liitteenä olevan julkisesti 
tuettujen vientiluottojen suuntaviivoja 
koskevan järjestelyn sisältämiä 

Tämän päätöksen liitteenä olevan julkisesti 
tuettujen vientiluottojen suuntaviivoja 
koskevan järjestelyn sisältämiä 
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suuntaviivoja sovelletaan yhteisössä. suuntaviivoja sovelletaan unionissa.

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus päätökseksi
2 a artikla (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

2 a artikla
Unionissa toteutettavat avoimuutta ja 
tiedottamista koskevat lisätoimenpiteet on 
esitetty tämän päätöksen liitteessä 1 a.

Or. en

Tarkistus 8

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 luettuna kaikki 
jäsenvaltioiden julkisesti tuetuissa 
vientiluotto-operaatioissa käytetyt 
takuumaksumenetelmät, -laskelmat, 
-säännöt ja -menettelyt. 
2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle vuosittain kunkin jäsenvaltion 
osalta kertomus siitä, miten ne ovat 
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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 ja jonka liitteessä on esitetty 
yhteenvedon pohjatiedot. 
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 
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,
c) maakohtaisia ja valtion 
vähimmäistakuumaksuja koskeva 
menetelmä, kassavirta- ja 
suoriteperusteinen lähestymistapa ja 
tarvittaessa yksityisiä markkinoita 
koskevat osoittimet,
d) vähimmäistakuumaksujen 
eriyttäminen, jolla otetaan huomioon 
vientiluottotuotteiden laatuerot ja tarjottu 
takuukate,
e) taseen ulkopuoliset välineet ja 
menetelmä, jolla näiden välineiden 
toimintakustannukset otetaan huomioon,
f) muiden riskinhallintavälineiden käyttö.
4. Komissio arvioi viiden vuoden kuluessa 
tämän päätöksen voimaantulosta 
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jäsenvaltioiden julkisesti tuettuja 
vientiluotto-operaatioita seuraavien 
tekijöiden kannalta:
– vertailu kansainvälisiin sopimuksiin 
sisältyviin sosiaalisiin, työtä koskeviin, 
ihmisoikeus- ja ympäristönormeihin,
– hiilidioksidipäästöjä koskevat 
raportointivaatimukset hankkeiden 
hiilijalanjäljen mittaamiseksi,
– fossiilisia polttoaineita koskevien tukien 
asteittainen lopettaminen.

Or. en
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PERUSTELU

Suurimmassa osassa teollisuusmaita, kaikissa EU:n jäsenvaltioissa ja useimmissa kehittyvissä 
valtioissa toimii vähintään yksi julkisesti tuettu vientiluottolaitos, joka tavallisesti on 
virallisesti tai puolivirallisesti valtion hallinnassa. Vientiluottolaitokset ovat maailman 
suurimpia yksityisen sektorin hankkeiden lainojen ja luottojen virallisia myöntäjiä. 
Vientiluottolaitosten kehitysmaiden suurille teollisuus- ja infrastruktuurihankkeille 
myöntämien luottojen määrä on monta kertaa suurempi kuin kaikkien monenvälisten 
kehityspankkien vuosittain myöntämä rahoitus. EU:n jäsenvaltioiden vientiluottolaitosten 
vuosina 2004–2009 myöntämien vientitakuiden kokonaismäärä oli noin 468 miljardia euroa.

Vientiluottolaitokset edistävät myös laillista kaupankäyntiä tapauksissa, joissa 
pääomamarkkinat ovat siihen kyvyttömiä. Niiden riskinkantokyky on paljon suurempi kuin 
yksityisten toimijoiden riskinkantokyky, koska niiden ei tarvitse maksaa veroa eikä tuottaa 
voittoa ja siten niillä on yksityisiin pankkeihin verrattuna enemmän aikaa saada sijoituksensa 
takaisin pitkällä aikavälillä. On kuitenkin pantava merkille, että samasta syystä 
vientiluottolaitokset voivat syyllistyä massiiviseen kaupan vääristämiseen, jos niiden 
rahoitusoperaatioita ei valvota yhteisillä säännöillä. 

OECD:n vientiluottoryhmän puitteissa neuvoteltu "julkisesti tuettuja vientiluottoja koskeva 
järjestely", josta jäljempänä käytetään nimitystä "järjestely", on kaikkein tärkein yleisten 
sääntöjen kokoelma. Tukia ja tasoitustulleja koskevan WTO-sopimuksen (valtiontukia 
koskeva oikeudellisesti sitova kansainvälinen puitesopimus) perusteella yksityisille yrityksille 
myönnetty vientiluottotuki ei ole valtiontukea sillä edellytyksellä, että vientiluotto 
myönnetään tämän OECD-järjestelyn mukaisesti. Velvoitteiden noudattamisen perustana on, 
että vientiluotot on maksettava takaisin tietyssä määräajassa ja että peritään 
vähimmäistakuumaksu, joka kattaa vientiluottojen maksamatta jättämisen riskin 
(luottoriskin), ja joka perustuu riskiin ja riittää kattamaan pitkän aikavälin 
toimintakustannukset ja tappiot.

Vientiluottolaitokset ja läpinäkyvyyttä koskevat puutteet

Esittelijä tunnustaa ehdoitta, että vientiluottolaitokset ovat merkittäviä välineitä, joilla tuetaan 
kaupankäyntiä ja eurooppalaisten yritysten investointeja. Useimpien EU:n jäsenvaltioiden 
julkisen talouden alijäämän perusteella näyttää kuitenkin siltä, että vientiluottolaitosten 
rahoitusoperaatioiden on oltava taloudellisesti terveellä pohjalla. Jos alkaa näyttää siltä, että 
niiden on käännyttävä veronmaksajien puoleen voidakseen uudelleenrahoittaa operaatioitaan, 
tämä saattaisi vaikuttaa hyvin kielteisesti niiden nauttimaan tukeen suuren yleisön 
keskuudessa. 

On kuitenkin mahdotonta saada selville, mitä vientiluottolaitokset rahoittavat ja mitä ne ovat 
rahoittaneet tähän saakka. Hyvin vähän tietoja on saatavissa. Jotkut kansalliset 
vientiluottolaitokset eivät ilmoita säännöllisesti edes vuosittaisen toimintansa 
tilinpäätöstietoja. Monet muut eivät ilmoita eriteltyjä tietoja alakohtaisesta luotonannostaan ja 
sen maantieteellisestä jakautumisesta. Edellä mainittu on ristiriidassa vuodelta 2005 peräisin 
olevan OECD:n järjestelyn kanssa. Kaikkien EU:n jäsenvaltioiden on noudatettava mainittua 
järjestelyä ja nyt sitä ollaan sisällyttämässä EU:n lainsäädäntöön. 
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Avoimuuden ja läpinäkyvyyden puuttuminen aiheuttaa valtavia kustannuksia ja aikataulun 
viivästyksiä, joilla ylitetään OECD:n järjestelyn mukainen kannattavuusraja. Sillä edistetään 
myös lahjontaa ja korruptiota.

Esittelijä katsoo, että OECD:n järjestelyn mukaisilla raportointivaatimuksilla ei pystytä 
valvomaan eurooppalaisten vientiluottolaitosten rahoitusoperaatioiden moitteettomuutta. 
Toisaalta esittelijä on huolissaan luottojen enenevän maksamatta jättämisen todellisesta 
mahdollisuudesta erityisesti rahoitus- ja talouskriisin seurauksena. Rahoitusalasta on todettava 
yleisellä tasolla, että nykyisen rahoituskriisin perusteella lainsäätäjien pitäisi olla tietoisia 
siitä, että rahoitusalalla tarvitaan yksityiskohtaisempia raportointivaatimuksia kuin mitkä 
sisältyvät nykyiseen OECD:n järjestelyyn.

OECD:n järjestely ei sisällä vaatimuksia, jotka ovat välttämättömiä takuumaksun 
oikeudenmukaisen hinnoittelun kannalta, koska järjestely ei sisällä sosiaalisen ja 
ympäristöriskin laskennassa sovellettavia avoimuutta ja vähimmäisvaatimuksia koskevia
määräyksiä. OECD:n järjestely sisältää vain mainittujen laskelmien vapaaehtoisen 
ilmoittamisen. Tässä yhteydessä on otettava huomioon, että useimpien vientiluottolaitosten 
rahoittamien hankkeiden riskit ovat sitä luokkaa, että yksityiset pääomamarkkinat kieltäytyvät 
niiden rahoittamisesta. Vähimmäisnormien asettamatta jättäminen luoton tai takuun 
sosiaalisten ja ympäristöriskien laskennan yhteydessä edistää myös EU:n jäsenvaltioiden 
vientiluottolaitosten välistä kilpailua halvimmista luottokustannuksista, mikä edistää 
piiloprotektionismia.

Esittelijä ehdottaa riskinarvioinnin avoimuusvaatimusten tiukentamista, taseen ulkopuolisten 
välineiden ilmoittamista ja sosiaalisten ja ympäristöriskien ilmoittamisen pakolliseksi 
määräämistä. Esittelijä ehdottaa käytännössä, että jäsenvaltioille asetetaan vaatimus, jonka 
mukaan niiden on ilmoitettava vuosittain komissiolle omien vientiluottolaitostensa 
toiminnasta näiden asioiden osalta.

Vientiluottolaitokset ja EU:n politiikan johdonmukaisuus

Julkisen sektorin välineinä vientiluottolaitoksilla on hyvät edellytykset edistää erityisesti 
ilmastomuutosta ja köyhyyden lievittämistä koskevien EU:n sitoumusten mukaisten 
kansainvälisten tavoitteiden rahoittamista. Lissabonin sopimus edellyttää kaikkien EU:n 
ulkoisten toimien yhtenäisyyden vahvistamista. On selvää, että vientiluottolaitoksia on 
arvioitava mainittujen tavoitteiden täyttämisen perusteella.

Arvioiden mukaan vientiluottolaitokset tukevat öljy-, kaasu- ja kaivoshankkeita kaksi kertaa 
enemmän kuin kaikki monenväliset kehityspankit yhteensä. Vientiluottolaitokset tukevat 
puolta kaikista kehitysmaiden paljon CO2-päästöjä tuottavista teollisuushankkeista. Tämä 
johtuu osaksi siitä, että suurin osa edellä mainituista hankkeista ovat riskihankkeita suurten 
poliittisten, sosiaalisten ja ympäristö- ja kulttuurivaikutustensa perusteella, sekä siitä, että niitä 
ei voida toteuttaa ilman vientiluottolaitosten tukea ja rahoitusta. 

Edellä mainitun perusteella voidaan todeta, että vientiluottolaitokset ovat sellaisen strategisen 
kehittämisen tukipylväitä, jotka ovat vastuussa valtavan suuresta osasta ympäristöä 
vahingoittavasta yritystoiminnasta. Sen sijaan valtion takaamien vientiluottolaitosten olisi 
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edistettävä merkittävästi siirtymistä vähähiiliseen talouteen isäntävaltioidensa hallitusten 
ilmastositoumusten mukaisesti.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn Lissabonin sopimuksen vaatimuksista huolimatta ja 
huolimatta todisteista, jotka osoittavat, että suurimmalla osalla vientiluottolaitosten luotoista 
ja takuista edistetään öljyn ja kaasun tuotantoa ja kaivannaistoimintaa, jotka Maailmanpankin 
mukaan edistävät vähiten köyhyyden lievittämistä, asiakirjan lainsäädäntöosan johdannossa 
komissio ei näe mitään tarvetta tarkistaa OECD:n järjestelyn ja EU:n toimien ja tavoitteiden 
yhdenmukaisuutta (johdanto-osan 1 kappale) eikä laatia vaikutusten arviointia (johdanto-osan 
2 kappale). 

Esittelijä ehdottaa horisontaalisten tavoitteiden edistämistä, koska niillä voidaan ohjata 
jäsenvaltioiden vientiluottolaitoksia tehokkaasti siten, että ne tukevat EU:n toimia ja 
tavoitteita.


