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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

komission ensimmäisestä vuosikertomuksesta Euroopan parlamentille jäsenvaltioiden 
vientiluottolaitosten toiminnasta
(2012/2320(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon 16. marraskuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 1233/20111tiettyjen suuntaviivojen soveltamisesta julkisesti tuettuihin 
vientiluottoihin ja neuvoston päätösten 2001/76/EY ja 2001/77/EY kumoamisesta,

– ottaa huomioon 14. maaliskuuta 2013 annetun ehdotuksen komission delegoiduksi 
asetukseksi tiettyjen suuntaviivojen soveltamisesta julkisesti tuettuihin vientiluottoihin 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 1233/2011 liitteen II 
muuttamisesta (C(2013) 1378),

– ottaa huomioon 11. joulukuuta 2012 antamansa päätöslauselman EU:n pk-yritysten 
kaupan ja investointien rahoittamisesta: parempi luotonsaanti kansainvälistymisen 
tukemiseksi2,

– ottaa huomioon 27. syyskuuta 2011 antamansa päätöslauselman Eurooppa 2020 
-strategian mukaisesta Euroopan uudesta kauppapolitiikasta3,

– ottaa huomioon 6. huhtikuuta 2011 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin 
kansainvälisestä sijoituspolitiikasta tulevaisuudessa4,

– ottaa huomioon 25. marraskuuta 2010 antamansa päätöslauselman kauppapolitiikasta ja 
ilmastonmuutoksen haasteista5,

– ottaa huomioon 25. marraskuuta 2010 antamansa päätöslauselman ihmisoikeuksista sekä 
sosiaali- ja ympäristönormeista kansainvälisissä kauppasopimuksissa6,

– ottaa huomioon 25. marraskuuta 2010 antamansa päätöslauselman yritysten 
yhteiskuntavastuusta kansainvälisissä kauppasopimuksissa7,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan (2010/C 83/02),

– ottaa huomioon Euroopan komission ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkean edustajan 12. joulukuuta 2011 antaman tiedonannon (COM(2011)0866),

– ottaa huomioon 19. lokakuuta 2010 annetun komission tiedonannon Euroopan unionin 
strategiasta perusoikeuskirjan panemiseksi tehokkaasti täytäntöön (COM(2010)0573),

                                               
1 EUVL L 236, 8.12.2011, s. 45.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0469.
3 EUVL C 56E, 26.2.2013, s. 87.
4 EUVL C 296E, 2.10.2012, s. 34.
5 EUVL C 99E, 3.4.2012, s. 94.
6 EUVL C 99E, 3.4.2012, s. 31.
7 EUVL C 99E, 3.4.2012, s. 101.
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– ottaa huomioon Euroopan unionin neuvoston 25. kesäkuuta 2012 hyväksymän 
ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan EU:n strategisen kehyksen ja 
toimintasuunnitelman (11855/2012),

– ottaa huomioon 16. kesäkuuta 2011 hyväksytyt YK:n liike-elämän ja ihmisoikeuksien 
perusperiaatteet (HR/PUB/11/04, 2011 United Nations),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön (A7-0000/2013),

A. ottaa huomioon, että jäsenvaltioiden vientiluotto-ohjelmat ovat tärkeä väline 
eurooppalaisten yritysten kaupankäynti- ja liiketoimintamahdollisuuksien parantamisessa;

B. ottaa huomioon, että tiettyjen suuntaviivojen soveltamisesta julkisesti tuettuihin 
vientiluottoihin annetussa parlamentin ja neuvoston asetuksessa 1233/2011 määritetään 
jäsenvaltioiden vuotuiset raportointivelvollisuudet suhteessa komissioon ja annetaan 
samalla komissiolle toimivalta saattaa OECD:n järjestelyjen muutokset ripeästi osaksi 
EU:n lainsäädäntöä;

C. ottaa huomioon, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 
207 artiklan mukaan ”yhteistä kauppapolitiikkaa harjoitetaan unionin ulkoista toimintaa 
koskevien periaatteiden ja tavoitteiden mukaisesti”;

D. ottaa huomioon, että periaatteet, joiden mukaan unioni järjestää kansainväliset suhteensa, 
ja unionin johtavat periaatteet sen toimiessa kansainvälisissä yhteyksissä sisältyvät 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 3 ja 21 artiklaan, joka on jäsenvaltioiden 
välinen sitova sopimus;

E. ottaa huomioon, että komission ja ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 
joulukuussa 2011 antamassa tiedonannossa vakuutetaan, että ”eurooppalaisia yrityksiä on 
rohkaistava asianmukaiseen huolellisuuteen sen varmistamiseksi, että ne kunnioittavat 
toiminnoissaan ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa”;

F. ottaa huomioon, että Euroopan unionin neuvoston hyväksymässä ihmisoikeuksia ja 
demokratiaa koskevassa EU:n strategisessa kehyksessä ja toimintasuunnitelmassa
vakuutetaan EU:n edistävän ihmisoikeuksia ulkoisen toimintansa kaikilla aloilla ilman 
poikkeusta;

G. ottaa huomioon, että Euroopan unionin perusoikeuskirja sitoo oikeudellisesti EU:n 
toimielimiä ja jäsenvaltioita niiden pannessa EU:n lainsäädäntöä täytäntöön; toteaa, että 
komission strategiassa perusoikeuskirjan panemiseksi tehokkaasti täytäntöön tunnustetaan 
yksiselitteisesti, että perusoikeuskirjaa sovelletaan unionin ulkoiseen toimintaan;

H. ottaa huomioon, että unioni ja sen jäsenvaltiot panivat tyytyväisinä merkille 
yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat YK:n suuntaviivat, joiden valtion ja liike-
elämän suhteita koskevassa periaatteessa 4 viitataan nimenomaisesti vientiluottolaitoksiin;

I. ottaa huomioon, että vientiluottotukea myönnetään usein suurille hankkeille, joihin 
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suurien ympäristöriskien takia on vaikea saada kaupallista luottoa, joka 
vientiluottolaitosten on hinnoiteltava sen mukaisesti;

J. ottaa huomioon, että komissio ehdotti 14. maaliskuuta 2013 delegoitua asetusta asetuksen 
1233/2011 liitteen II muuttamiseksi;

1. antaa tunnustusta komission ponnisteluille, joihin se on ryhtynyt jäsenvaltioiden 
vientiluottotoimia koskevan vuotuisen raportoinnin puitteiden luomiseksi 
asetuksen 1233/2011 mukaisesti ja siten avoimuuden parantamiseksi unionin tasolla;

2. ilmoittaa saaneensa 14. joulukuuta 2012 epävirallisesti jäsenvaltioiden 
vientiluottolaitosten toimintaa koskevan komission ensimmäisen vuosikertomuksen, jossa 
se arvioi 27 jäsenvaltiosta 20:n aktiivisia vientiluotto-ohjelmia ylläpitävän jäsenvaltion 
vastauksia, sekä vastaanottaneensa näiden jäsenvaltioiden liitteen muodossa olevat 
raportit; kehottaa komissiota julkistamaan nämä asiakirjat, jotta avoimuuden lisäämistä 
koskeva perusasetuksen tavoite toteutuu;

3. pitää erittäin hyvänä sitä, että komission kertomus osoittaa selvästi jäsenvaltioiden 
vuoden 2011 vientiluottotoimien laajuuden ja tärkeyden – toimien kokonaisriski oli yli 
250 miljardia euroa käsittäen 260 liiketointa, joihin raportoitiin liittyvän suuria 
ympäristövaikutuksia – ja ne saavat aikaan eurooppalaisten yritysten kannalta merkittäviä 
kaupankäynti- ja liiketoimintamahdollisuuksia;

4. korostaa jäsenvaltioiden vientiluottotoimien laajuuden huomioon ottaen 
asetuksen 1233/2011 johdanto-osan 4 kappaleen tärkeyttä, koska siinä vaaditaan unionin 
ulkoisen toiminnan tavoitteiden noudattamista, kuten demokratian vakiinnuttamista, 
ihmisoikeuksien kunnioittamista, kehityspolitiikan johdonmukaisuutta ja 
ilmastonmuutoksen torjumista; muistuttaa tässä mielessä asetuksen liitteessä I 
muotoiltujen yksityiskohtaisten raportointivaatimusten tärkeydestä sen varmistajana, että 
komissio ja parlamentti voivat arvioida tätä noudattamista;

5. korostaa, että jäsenvaltioiden vuosittaiset raportit ja komission näitä raportteja koskeva 
arvio eivät vielä riitä parlamentin tarkoituksiin, jotta se voi arvioida, noudatetaanko 
jäsenvaltioiden vientiluottotoimissa SEU-sopimuksen 3 ja 21 artiklassa vahvistettuja 
unionin ulkopolitiikan tavoitteita ja otetaanko vientiluottolaitosten takuumaksujen 
laskennassa ympäristöriskit huomioon;

6. panee merkille komission vuosikertomukseen sisältyvän lausunnon, jossa se ilmaisee 
jäsenvaltioissa olevan selvästi yleistä valmiutta soveltaa niiden vientiluotto-ohjelmiin 
politiikkaa, jonka tavoitteet ovat 3 ja 21 artiklan yleisen hengen mukaisia;

7. korostaa kuitenkin, että komissio ei tässä vaiheessa ja jäsenvaltioiden komissiolle tekemän 
raportoinnin perusteella pysty arvioimaan, noudatetaanko jäsenvaltioiden 
vientiluottotoimissa unionin ulkoisen toiminnan tavoitteita;

Vientiluottolaitosten arviointi unionin ulkoisen toiminnan tavoitteiden noudattamisen 
suhteen

8. yhtyy komission vuosikertomuksessa esittämään toteamukseen, jonka mukaan on vaikea 
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määritellä täsmällistä vertailuarvoa, jonka avulla EU:n lainsäädännön vaatimusten
noudattamista voitaisiin arvioida; muistuttaa, että 21 artiklan säännökset ovat edelleen se 
tausta, jota vasten vientiluottotoimiin sovellettuja menettelytapoja on arvioitava;

9. korostaa, että unioni on luotettava ja vahva globaali toimija vain, jos jäsenvaltiot ja 
unionin toimielimet noudattavat johdonmukaista ulkopolitiikkaa;

10. suosittaa, että neuvoston vientiluottotyöryhmä ja komissio tekevät yhteistyötä Euroopan 
ulkosuhdehallinnon (EUH) kanssa kehittääkseen menetelmän, jolla 21 artiklan 
vaatimusten noudattamisesta voitaisiin raportoida pätevällä tavalla ennen kuin seuraava 
vuosikertomus on määrä antaa;

11. pitää erittäin tärkeänä, että jäsenvaltioita kehotetaan vientiluotoilla julkisesti tuettujen 
hankkeiden seulonnassa valvomaan asianmukaista huolellisuutta koskevien menettelyjen 
olemassaoloa, tuloksia ja tehokkuutta sen suhteen, mikä vaikutus hankkeilla mahdollisesti 
on ihmisoikeuksiin, ja raportoimaan niistä;

12. on tietoinen siitä, että vientiluottolaitokset luottavat hankekumppaneidensa tarjoamiin 
tietoihin; on vakuuttunut siitä, että jos vientiluottolaitokset vaativat hankekumppaneilta 
asianmukaista huolellisuutta koskevissa menettelyissä järjestelmällistä lähestymistapaa 
edellytyksenä hankerahoituksen saannille, nämä haluavat toimia itse niiden mukaisesti, 
jolloin ne vähentävät vientiluottolaitosten hallinnollisia lisäkustannuksia;

13. pitää edistymistä vientiluottolaitosten ihmisoikeuksien noudattamista koskevassa 
raportoinnissa esikuvana pyrkimyksille parantaa myös muita 21 artiklassa vahvistettuja 
unionin ulkoisen toiminnan tavoitteita, kuten köyhyyden poistamista ja ympäristöriskien 
huomioon ottamista, koskevaa raportointia;

Raportointi ympäristöriskien huomioon ottamisesta vientiluottolaitosten 
takuumaksujen laskennassa

14. panee merkille, että jäsenvaltioiden vientiluottolaitokset raportoivat nykyisin 
ympäristöriskiarvioinneistaan mutta eivät siitä, miten ympäristöriskit on sisällytetty 
vientiluottolaitosten takuumaksujen laskentaan; katsoo, että tällainen raportointi on 
yhtäläisten toimintaedellytysten varmistamiseksi välttämätöntä;

Vastuusitoumuksia koskeva raportointi

15. panee merkille, että jäsenvaltioiden vientiluottolaitokset raportoivat nykyisin riskistä 
joutua erilaisiin vastuusitoumuksiin; pyytää komissiota antamaan käyttöön yhteisen
määritelmän, joka vastaa parlamentin toivetta, että sille ilmoitetaan taseen ulkopuolisista 
sitoumuksista;
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Opastusta ja arviointia komissiolta

16. kehottaa komissiota antamaan jäsenvaltioille seuraavaa raportointikautta varten opastusta 
muun muassa siinä, miten niiden on raportoitava asianmukaista huolellisuutta koskevien 
menettelyjen olemassaolosta ja tehokkuudesta suhteessa ihmisoikeuspolitiikkaansa ja 
miten niiden on raportoitava ympäristöriskien huomioonottamisesta;

17. toivoo, että komission seuraava vuosikertomus sisältää lausunnon siitä, onko komissio 
pystynyt arvioimaan, miten jäsenvaltiot ovat noudattaneet unionin ulkoisen toiminnan 
tavoitteita, ja mikäli vastaus on kielteinen, suositukset siitä, miten asiaa koskevaa 
raportointia voidaan parantaa;

Komission kertomus yhteyksien luomisesta OECD:n ulkopuolisiin maihin

18. pitää erittäin myönteisinä komission ja Yhdysvaltojen vuonna 2012 yhdessä toteuttamia 
toimia Kiinan, Brasilian, Venäjän ja muiden nousevien talouksien maiden sitouttamiseksi 
merkittävien vientirahoituksen tarjoajien kansainvälisen työryhmän perustamiseen;

19. suosittaa kansainvälisen työryhmän kehittämisessä alakohtaista lähestymistapaa, jotta 
toisessa vaiheessa voidaan rakentaa perusta horisontaalisille säännöksille, joilla 
varmistetaan, että sekä OECD:n maiden että sen ulkopuolisten maiden 
vientiluottolaitokset ottavat käyttöön tehokkaat yhteiset ympäristö-, sosiaali- ja 
ihmisoikeusnormit;

o

o o

20. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä
kansallisille parlamenteille ja OECD:n sihteeristölle.
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PERUSTELUT

Parlamentti ja neuvosto sopivat vuonna 2011 vientiluottotoimia koskevan OECD:n järjestelyn 
saattamisesta osaksi EU:n lainsäädäntöä. Tässä prosessissa sovittiin, että vastineeksi 
jäsenvaltioiden vientiluottotoimien avoimuuden lisäämisestä EU:n tasolla komissio 
valtuutetaan antamaan delegoitu säädös OECD:n järjestelyjen tulevien versioiden 
saattamiseksi osaksi EU:n lainsäädäntöä. Tuloksena ollut asetus 1233/2011 sisältää sen 
liitteessä I jäsenvaltioiden vuotuista komissiolle raportointia koskevat vaatimukset. 
Jäsenvaltioiden on

– esitettävä tiedot varoista ja veloista, maksetuista korvauksista ja perityistä 
rahamääristä, uusista sitoumuksista, riskeistä ja takuumaksuista, samoin kuin 
julkisesti tuetuista vientiluottotoimista mahdollisesti aiheutuvista 
vastuusitoumuksista;

– kuvattava, miten ympäristöriskit, jotka voivat tuoda mukanaan muita 
olennaisia riskejä, otetaan julkisesti tuetuissa vientiluottotoimissa huomioon;

– esitettävä arvio siitä, miten vientiluottolaitokset noudattavat unionin tavoitteita 
ja velvoitteita. 

Jäsenvaltioita koskevien raportointivaatimusten viimeinen kohta on tuotu asetuksen 
päätekstiin johdanto-osan 3 kappaleena, mikä antaa sille erityisen painon ja tarkoituksen:

(3) Jäsenvaltioiden olisi noudatettava ulkoista toimintaa koskevia unionin yleisiä 
määräyksiä, jotka koskevat esimerkiksi demokratian vakiinnuttamista, 
ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä kehityspolitiikan johdonmukaisuutta ja 
ilmastonmuutoksen torjumista, kun ne laativat, kehittävät ja panevat toimeen 
kansallisia vientiluottojärjestelmiään ja harjoittavat julkisesti tuettujen 
vientiluottotoimien valvontaa.

Unionin ulkoista toimintaa koskevat yleiset säännökset on vahvistettu SEU-sopimuksen 3 ja 
21 artiklassa.

Lisäksi liite I sisältää komissiota koskevan velvoitteen esittää parlamentille vuosittain 
kertomus neuvotteluista, joita on käyty julkisesti tuettuja vientiluottoja koskevien yleisten 
normien aikaansaamiseksi.

Ensimmäinen asetuksen 1233/2011 mukainen raportointikausi kattaa vuoden 2011. 

Parlamentin INTA-valiokunnan puheenjohtaja vastaanotti 14. joulukuuta 2012 epävirallisesti 
jäsenvaltioiden vientiluottotoimintaa vuonna 2011 koskevan komission vuosikertomuksen 
luonnoksen. Luonnoksessa arvioidaan 27 jäsenvaltiosta 20:n aktiivisia vientiluotto-ohjelmia 
ylläpitävän jäsenvaltion raportteja. Kaikkien 20 jäsenvaltion raportit toimitettiin samana 
päivänä. 
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Parlamentin INTA-valiokunta ja neuvoston kauppapoliittinen komitea saivat 
4. maaliskuuta 2013 muutoksitta samat asiakirjat luokiteltuna ryhmään ”limited documents”, 
eli ne sisältävät arkaluonteisia tietoja, jotka on tarkoitettu niitä ammatillisista syistä 
tarvitseville henkilöille ja ainoastaan valiokunnan jäsenten sisäiseen käyttöön.

21. maaliskuuta 2013 parlamentti sai komissiolta myös asetuksessa 1233/2011 tarkoitetun 
kertomuksen komission vientiluottojen alalla käymistä neuvotteluista vuosina 2011–2012. 
Myös tämä asiakirja toimitettiin luokiteltuna ryhmään ”limited documents”.

Tällä välin käynnistyi INTA-valiokunnan koordinaattoreiden kokouksen joulukuussa 2012 
tekemän päätöksen sekä INTA-valiokunnassa 21. helmikuuta ja 21. maaliskuuta 2013 käydyn 
ensimmäisen ja toisen keskustelun myötä tätä mietintöä koskeva työ, jotta parlamentti voisi 
ajoissa vaikuttaa jäsenvaltioiden toisen vuosiraportin laatimiseen. Kummankaan keskustelun 
ajankohtana asiakirjat eivät olleet toimitettavissa INTA-valiokunnan verkkosivun kautta 
yleisön saataville. Näiden perustelujen kirjoittamispäivään mennessä perusasiakirjat, joihin 
tässä mietinnössä viitataan, eivät olleet yleisön saatavilla.

Esittelijä on syvästi huolissaan ja kyseenalaistaa tämän komission salassapitolähestymistavan, 
joka on täysin asetuksen 1233/2011 tarkoituksen vastainen, koska asetuksessa jäsenvaltioiden 
vientiluottotoimien avoimuutta EU:n tasolla pyritään lisäämään. Esittelijän vaatimukset on 
tuotu julki mietinnön ensimmäisissä kohdissa.

27. maaliskuuta 2013 parlamentti vastaanotti 14.3.2013 annetun ensimmäisen komission 
delegoidun asetuksen tiettyjen suuntaviivojen soveltamisesta julkisesti tuettuihin 
vientiluottoihin annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 1233/2011 
liitteen II muuttamisesta (C(2013) 1378). Delegoidun asetuksen tarkoituksena on 
perusasetuksen 1233/2011 ajantasaistaminen uusilla OECD:n järjestelyillä, jotka koskevat 
OECD:n järjestelyjen takuumaksujärjestelmän, siviililentokoneita koskevan vuoden 2011 
alakohtaisen sopimuksen ja uusiutuvia energianlähteitä ja vesihankkeita koskevan 
alakohtaisen sopimuksen muuttamista.

Vaikka esittelijä ei vastusta ehdotettujen muutosten sisältöä, hänen on vaikea käsittää, että 
valtuudet antaa delegoitu asetus on annettu, kun perusasetuksen 1233/2011 tasapainottavat 
avoimuusvaatimukset jäävät täyttämättä. 

Tätä epätasapainoa pahentaa jäsenvaltioiden vuoden 2011 vientiluottotoimistaan suorittaman 
raportoinnin sekä komission näitä raportteja koskevan arvioinnin heikko laatu.

Yhtäältä komission kertomuksessa ilmaistaan selvästi vientiluottolaitosten laajuus ja tärkeys. 
Jäsenvaltioiden vientiluottotoimien raportoitu riski oli vuonna 2011 yli 250 miljardia euroa, 
mikä käsitti 260 liiketointa, joihin liittyi suuria ympäristövaikutuksia. Kuten esittelijä jo 
asetusta 1233/2011 koskevan lainsäädäntömenettelyn aikana ilmaisi, hän pitää hyvänä, että 
jäsenvaltioilla on käytettävissään tämänkaltainen yritysten kaupankäynti- ja 
liiketoimintamahdollisuuksia edistävä väline. 

Suhteutettuna luvut vastaavat unionin vuotuista talousarviota lähes kaksinkertaisena. 
Vertailun vuoksi voi todeta, että unionin talousarvion otsakkeen ”Euroopan unioni 
maailmanlaajuisena toimijana” osuus on alle 10 miljardia euroa. Siten vientiluottotoimilla 
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tuetaan hankkeita vähintään 25-kertaisesti unionin talousarviossa unionin ulkoiseen 
toimintaan varattuihin vuosittaisiin määrärahoihin verrattuna.

Vientiluottotoimien laajuus vahvistaa täysin asetuksen 1233/2011 johdanto-osan 4 kappaleen 
tärkeyden; kappaleessa todetaan, että unionin ulkoista toimintaa koskevien tavoitteiden 
noudattamisen, kuten demokratian vakiinnuttamisen, ihmisoikeuksien kunnioittamisen sekä 
kehityspolitiikan johdonmukaisuuden ja ilmastonmuutoksen torjumisen, olisi oltava 
tärkeimpänä ohjenuorana, kun unionin jäsenvaltiot käyttävät tätä välinettä. Yhtä tärkeitä ovat 
siten asetuksen liitteessä I muotoillut vaatimukset raportoinnista, jotta parlamentti voi arvioida 
tätä noudattamista.

Toisaalta jäsenvaltioiden vuosiraportit sekä komission näitä raportteja koskeva arviointi eivät 
vielä riitä parlamentin tarkoituksiin, jotta se voisi tehdä tällaisen arvioinnin. Tämä pätee 
erityisesti raportointiin, joka koskee liitteen I ei-rahoituksellisia kohtia, kuten 
ympäristöriskien huomioon ottamista vientiluottolaitosten takuumaksujen laskennassa, ja 
unionin ulkopolitiikan tavoitteiden noudattamista. 

Se, että näin on, ei tavallaan ole yllättävää. Jotkut jäsenvaltiot, kuten Saksa, Italia, Belgia, 
Alankomaat ja Tanska, pyrkivät ansiokkaasti raportoimaan näistä vaikeista asioista. On 
kuitenkin tunnustettava, ettei ei-rahoituksellisista asioista raportoinnissa ei ole vielä 
vakiintunutta menetelmää. Jäsenvaltioiden ja myös unionin toimielinten, esimerkiksi 
Euroopan investointipankin, on vielä täytettävä Lissabonin sopimuksen vaatimukset ja 
osoitettava, että ne noudattavat unionin ulkoista toimintaa koskevia tavoitteita.

Jotta voitaisiin edistää parempaa raportointia, mietinnön jäljellä olevassa osassa annetaan 
jäsenvaltioille ja komissiolle suosituksia siitä, miten tuottaa seuraava vuosikertomus, joka 
täyttää paremmin odotuksemme vientiluottolaitosten toiminnan valvonnan suhteen. Tämä 
pätee erityisesti raportointiin siitä, miten jäsenvaltioiden vientiluottotoimissa noudatetaan 
Lissabonin sopimuksen 3 ja 21 artiklaan sisältyviä ulkoisen toiminnan tavoitteita. 

Muutamat muut suositukset koskevat raportointia ympäristöriskejä koskevien takuumaksujen 
määrittämiseen liittyvästä laskennasta ja vientiluottolaitosten vastuusitoumuksista sekä 
komission toimista yhteyksien luomiseksi OECD:n ulkopuolisiin maihin.

Mietinnön lopuksi esitetään komissiolle kehotus tarjota jäsenvaltioille ohjausta, jotta se 
seuraavissa vuosikertomuksissa pystyy todella antamaan parlamentille arvion siitä, voidaanko 
parlamentin lausunnossa vahvistaa jäsenvaltioiden noudattaneen vientiluottotoimissaan EU:n 
ulkoisen toiminnan tavoitteita.


