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Mietintö 

Yannick Jadot A7-0364/2010 

Julkisesti tuetut vientiluotot 

 

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

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Tarkistus 1 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (2 a) Järjestely on osaltaan vähentänyt 

nykyisen talous- ja rahoituskriisin 

vaikutusta, koska sen avulla on voitu 

luoda työpaikkoja tukemalla kauppaa ja 

investointeja sellaisiin yrityksiin, joille ei 

muutoin myönnettäisi lainaa yksityisellä 

sektorilla. 

Tarkistus 2 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 2 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (2 b) Vientiluottolaitosten olisi otettava 

huomioon unionin tavoitteet ja politiikat 

ja noudatettava niitä. Niiden olisi 

unionissa toimivia yrityksiä tukiessaan 

noudatettava ja edistettävä unionin 

periaatteita ja standardeja, kun on kyse 

demokratian vakauttamisesta, 
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ihmisoikeuksien kunnioittamisesta ja 

kehitystä edistävien politiikkojen 

johdonmukaisuudesta. 

Tarkistus 3 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 2 c kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (2 c) Jäsenvaltioiden vientiluottolaitosten 

olisi kuitenkin tarkkaan tutkittava 

saamansa hakemukset ja otettava 

huomioon, että vientiluottona annettu 

julkinen tuki voi keskipitkällä tai pitkällä 

aikavälillä mahdollisesti johtaa kyseisen 

jäsenvaltion julkisen talouden 

alijäämään, erityisesti kun otetaan 

huomioon, että maksujen laiminlyönnin 

riski on suurempi kriisin jälkeisessä 

tilanteessa. 

Tarkistus 4 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 2 d kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (2 d) Vientiluottolaitosten olisi tutkittava 

saamansa hakemukset tarkasti 

maksimoidakseen tarjotun julkisen tuen 

hyödyt, kun otetaan huomioon, että hyvin 

kohdennetut vientiluotot myötävaikuttavat 

uusien markkinoille pääsyn 

mahdollisuuksien luomiseen unionissa 

toimiville yrityksille, erityisesti pienille ja 

keskisuurille yrityksille, jäljempänä 'pk-

yritykset', ja samalla edistävät avointa ja 

reilua kauppaa sekä molemmille 

osapuolille edullista kasvua kriisin 

jälkeisessä tilanteessa.  



 

 

 PE455.928/ 3 

 FI 

Tarkistus 5 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 2 e kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (2 e) OECD vaatii jäsenvaltioiltaan 

vientiluottoja koskevien tietojen 

ilmoittamista estääkseen niitä toimimasta 

protektionistisesti tai markkinoita 

vääristävällä tavalla. Olisi taattava 

avoimuus unionin sisällä, jotta 

jäsenvaltioille taataan yhtäläiset 

toimintaedellytykset. 

Tarkistus 6 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 2 f kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (2 f) Vientiluottolaitokset ovat 

muodostuneet kehitysmaiden suurimmiksi 

julkisen rahoituksen lähteeksi. 

Vientiluottoihin liittyvät velat 

muodostavat näin ollen suurimman osan 

kehitysmaiden julkisesta kokonaisvelasta. 

Merkittävä osuus vientiluottolaitosten 

hankerahoituksesta kehitysmaissa 

keskittyy liikenteen, öljyn, kaasun ja 

kaivostoiminnan aloille sekä suuriin 

infrastruktuurihankkeisiin, kuten suurten 

patojen rakentamiseen. 

Perustelu 

Vientiluottolaitokset ovat muodostuneet kehitysmaiden suurimmaksi virallisen rahoituksen 

lähteeksi, mutta niiden lainojen korkotaso on edelleen korkeampi kuin Maailmanpankin ja 

Kansainvälisen valuuttarahaston lainojen korkotaso. Vientiluottolaitoksista on näin ollen tullut 

kehitysmaiden suurimpia virallisia luotonantajia ja virallisen kokonaisvelan suurimpia 

velkojia: joidenkin tutkimusten mukaan niiden osuus on 30–40 prosenttia kehitysmaiden 

julkisen sektorin kokonaisvelasta. 
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Tarkistus 7 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 2 g kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (2 g) Järjestelyyn osallistujat ovat mukana 

jatkuvassa prosessissa, jonka 

tarkoituksena on minimoida kilpailun 

vääristymistä ja luoda yhtäläiset 

toimintaedellytykset, joissa OECD:n 

jäsenvaltioiden julkisesti tuettuja 

vientiluottoja myöntävien laitosten 

perimät takuumaksut perustuvat riskiin ja 

kattavat laitosten toimintakustannukset ja 

tappiot pitkällä aikavälillä. Julkisesti 

tuettuja vientiluottoja myöntävien 

laitosten on tämän tavoitteen 

edistämiseksi oltava avoimia ja 

raportoitava toimistaan. 

Tarkistus 8 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 2 h kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (2 h) Unionin olisi tämän asetuksen 

liitteen 1 a mukaisesti sovellettava 

unionissa sijaitsevien julkisesti tuettuja 

vientiluottoja myöntävien laitosten 

avoimuutta ja raportointia koskevia 

lisätoimenpiteitä, jotta voidaan tukea 

kehitystä kohti OECD:n jäsenvaltioiden ja 

muiden valtioiden julkisesti tuettuja 

vientiluottoja myöntävien laitosten yhä 

suurempaa avoimuutta ja parempaa 

raportointia. 

Tarkistus 9 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 2 i kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (2 i) Demokratian kehittämistä ja 

lujittamista sekä ihmisoikeuksien ja 
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perusvapauksien kunnioittamista, joista 

määrätään Euroopan unionista tehdyn 

sopimuksen 21 artiklassa ja jotka 

sisältyvät Euroopan unionin 

perusoikeuskirjaan, sekä 

ympäristöperiaatteita ja yritysten 

yhteiskuntavastuuta koskevia yleisiä 

periaatteita, joita täydennetään muilla 

kansainvälisiä hyviä käytänteitä 

koskevilla esimerkeillä, olisi käytettävä 

ohjaamaan kaikkia unionissa sijaitsevien 

julkisesti tuettujen vientiluottolaitosten 

rahoittamia hankkeita, ja sisällytettävä 

arvio sosiaalisista ja ympäristöllisistä 

vaikutuksista, myös ihmisoikeuksista ja 

vientiluottolaitosten rahoittamien alojen 

ja hankkeiden kannalta merkityksellisistä 

unionin ympäristö- ja sosiaalilainsäännön 

normeista. OECD:n "yhteisiin 

lähestymistapoihin" sisältyy jo niiden 

nykyisessä sanamuodossa selvä 

vaihtoehto käyttää lahjontaa, kestävää 

lainanantoa ja ympäristöä koskevia 

Euroopan unionin normeja kriteerinä 

hankkeiden tarkastelussa. Tämän 

säännöksen käyttöä olisi kannustettava 

entistä enemmän, kun otetaan huomioon, 

että hankkeiden tukijoilla, viejillä, 

rahoituslaitoksilla ja 

vientiluottolaitoksilla on erilaiset roolit, 

vastuut ja vaikutus julkisesti tuettujen 

hankkeiden kannalta. 

Tarkistus 10 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 2 j kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (2 j) Euroopan unionin ja sen 

jäsenvaltioiden ilmastotavoitteiden, jotka 

on ilmaistu unionin ja kansainvälisen 

tason sitoumuksissa, olisi ohjattava 

kaikkia unionissa sijaitsevien julkisesti 

tuettuja vientiluottoja myöntävien 

laitosten rahoittamia hankkeita. Näihin 

sitoumuksiin sisältyvät 24.–25. syyskuuta 

2009 Pittsburghissa pidetyssä G20-

huippukokouksessa annettu valtioiden ja 
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hallitusten päämiesten loppujulistus 

fossiilisten polttoaineiden tukien 

asteittaisesta lopettamisesta, unionin 

tavoitteet vähentää 

kasvihuonekaasupäästöjä 30 prosentilla 

vuoden 1990 tasosta, lisätä 

energiatehokkuutta 20 prosenttia ja 

tuottaa 20 prosenttia unionin 

energiatarpeesta uusiutuvista 

energialähteistä vuoteen 2020 mennessä 

sekä unionin tavoite vähentää 

kasvihuonekaasupäästöjään 80–

95 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. 

Fossiilisten polttoaineiden tukien 

lopettamista on täydennettävä 

toimenpiteillä, joilla varmistetaan, että 

työntekijöiden ja köyhien elintasoa ei 

heikennetä. 

Tarkistus 11 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 2 k kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (2 k) Joko OECD:n, ILO:n tai 

Yhdistyneiden kansakuntien 

kansainvälisesti täysin tunnustamat, 

yritysten yhteiskuntavastuuta määrittävät 

periaatteet koskevat yrityksiltä odotettavaa 

vastuullista toimintaa, ja niissä 

edellytetään ennen kaikkea erityisesti 

työhön, työmarkkinasuhteisiin, 

ihmisoikeuksiin, ympäristöön, kuluttajien 

etuihin ja heitä koskevien toimien 

avoimuuteen sekä korruption torjumiseen 

ja verotukseen liittyvän voimassa olevan 

lainsäädännön noudattamista. Lisäksi on 

otettava huomioon pk-yritysten erityinen 

tilanne ja voimavarat. 
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Tarkistus 12 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 2 l kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (2 l) Koska kilpailu 

maailmanmarkkinoilla on lisääntynyt ja 

jotta unionin yritykset eivät joutuisi 

epäedulliseen kilpailuasemaan, komission 

ja jäsenvaltioiden olisi lujitettava 

OECD:n toimia järjestelyyn 

osallistumattomien maiden saamiseksi 

mukaan järjestelyyn ja käytävä kahden- ja 

monenvälisiä neuvotteluja 

maailmanlaajuisten normien 

vahvistamiseksi julkisesti tuetuille 

vientiluotoille. Alan maailmanlaajuiset 

normit ovat edellytys tasapuolisille 

toimintaedellytyksille maailmankaupassa. 

Tarkistus 13 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 2 m kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (2 m) Vaikka järjestely ohjaa OECD-

maita, OECD:n ulkopuoliset maat ja 

erityisesti nousevan talouden maat eivät 

osallistu järjestelyyn, minkä vuoksi 

näiden maiden viejät voivat saada etua, 

joka ei ole oikeutettua. Siksi näitä maita 

olisi kannustettava liittymään OECD:hen 

ja osallistumaan järjestelyyn. 

Tarkistus 14 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 2 n kappale (uusi)  

 

Komission teksti Tarkistus 

 (2 n) Nykyisen sääntelyn 

yksinkertaistamiseen ja parantamiseen 

tähtäävä EU:n politiikka huomioon 

ottaen komission ja jäsenvaltioiden olisi 

järjestelyn tulevissa tarkistuksissa 



 

 

 PE455.928/ 8 

 FI 

keskityttävä yritysten ja kansallisten 

hallintojen, vientiluottolaitokset mukaan 

luettuina, hallinnollisen rasitteen 

vähentämiseen. 

Tarkistus 15 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 2 o kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (2 o) Järjestelyn parantamisella olisi 

taattava, että Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen 

208 artiklan yleiset tavoitteet eli 

demokratian kehittäminen ja lujittaminen 

sekä oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien ja 

perusvapauksien kunnioittaminen otetaan 

täysimääräisesti huomioon. Näin ollen 

unionissa olisi sovellettava 

lisätoimenpiteitä, kun järjestely 

sisällytetään unionin säännöstöön, jotta 

järjestelyn yhteensopivuus unionin 

säännöstön kanssa voidaan varmistaa. 

Perustelu 

Lainsäädännön tarkistus tekee mahdolliseksi soveltaa SEUT:n 208 artiklaa, jonka mukaan 

köyhyyden lievittäminen ja lopulta sen poistaminen on unionin kehitysyhteistyöpolitiikan 

tärkein tavoite. Unionin on kunnioitettava tätä tavoitetta toteuttaessaan toimia, jotka 

todennäköisesti vaikuttavat kehitysmaihin. 

Tarkistus 16 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 2 p kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (2 p) Sosiaalisten vaikutusten ja 

ympäristövaikutusten 

arviointimenetelmien, joilla varmistetaan 

vientiluottoja koskevien vaatimusten 

täyttäminen, olisi oltava täysin 

sopusoinnussa EU:n kestävän kehityksen 

strategian periaatteiden, Cotonoun 

sopimuksen ja kehitysyhteistyöpolitiikkaa 

koskevan eurooppalaisen konsensuksen 

kanssa, ja niiden olisi täytettävä 



 

 

 PE455.928/ 9 

 FI 

ilmastonmuutosta koskevan YK:n 

puitesopimuksen ja biologista 

monimuotoisuutta koskevan YK:n 

yleissopimuksen noudattamista sekä YK:n 

vuosituhattavoitteiden saavuttamista 

koskevat unionin sitoumukset ja tavoitteet 

sekä kansainvälisiin sopimuksiin 

sisältyvät sosiaaliset sekä työ- ja 

ympäristönormit. 

Tarkistus 17 

Ehdotus asetukseksi 

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 asetuksella, 

jonka liitteenä 1 on järjestelyn kodifioitu ja 

tarkistettu teksti, ja päätös 2001/77/EY 

olisi kumottava, 

Tarkistus 18 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Tämän päätöksen liitteenä olevan julkisesti 

tuettujen vientiluottojen suuntaviivoja 

koskevan järjestelyn sisältämiä 

suuntaviivoja sovelletaan yhteisössä. 

Tämän päätöksen liitteenä olevan julkisesti 

tuettujen vientiluottojen suuntaviivoja 

koskevan järjestelyn sisältämiä 

suuntaviivoja sovelletaan unionissa. 

Tarkistus 19 

Ehdotus asetukseksi 

1 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a artikla 

 Komissio toimittaa Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen 

uudeksi asetukseksi tämän asetuksen 

kumoamisesta ja korvaamisesta 

mahdollisimman pian sen jälkeen kun 

OECD:n jäsenvaltiot ovat sopineet 
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uudesta järjestelystä ja viimeistään kaksi 

kuukautta sen voimaantulon jälkeen. 

Tarkistus 20 

Ehdotus asetukseksi 

1 b artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 b artikla 

 Unionissa toteutettavat avoimuutta ja 

raportointia koskevat lisätoimenpiteet on 

esitetty tämän asetuksen liitteessä 1 a. 

Tarkistus 21 

Ehdotus asetukseksi 

1 c artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 c artikla 

 Neuvosto raportoi vuosittain Euroopan 

parlamentille ja komissiolle julkisesti 

tuettujen vientiluottojen suuntaviivoja 

koskevan OECD:n järjestelyn 

täytäntöönpanosta kussakin 

jäsenvaltiossa. 

Tarkistus 22 

Ehdotus asetukseksi 

1 d artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 d artikla 

 Kunkin jäsenvaltion vientiluottolaitoksen 

taseesta on käytävä ilmi kaikki laitoksen 

varat ja velat. Vientiluottolaitosten 

toteuttaman taseen ulkopuolisten 

välineiden käytön on oltava täysin 

avointa. 

 Muiden vientiluotoista hyötyvien yritysten 

kuin pk-yritysten on julkistettava 

vuosittain maakohtaiset rahoitustilit. 
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Tarkistus 23 

Ehdotus asetukseksi 

Liite 1 a (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Liite 1 a 

 1) Kunkin jäsenvaltion on annettava 

vuosittainen toimintakertomus Euroopan 

parlamentille ja komissiolle, sanotun 

kuitenkaan rajoittamatta kansallisten 

vientiluottojen valvonnasta vastaavien 

jäsenvaltioiden elinten oikeuksia. 

 Vuosittaiseen toimintakertomukseen on 

sisällyttävä seuraavat tiedot: 

 – tarkastus, joka koskee kaikkia 

järjestelmän soveltamisalaan kuuluvia 

kansallisia välineitä ja ohjelmia ja sitä, 

miten niissä noudatetaan järjestelyä, 

varsinkin vaatimusta, jonka mukaan 

takuumaksujen on perustuttava riskiin ja 

katettava toimintakustannukset pitkällä 

aikavälillä; 

 – yleiskatsaus kertomuksen kattaman 

kauden tärkeimmistä toteutuneista 

toiminnoista ja siitä, miten niissä 

noudatetaan järjestelyä (luettelo uusista 

sitoumuksista, riskit, takuumaksut, 

maksetut korvaukset ja perinnät sekä 

laskelma ympäristöriskin 

kustannuksista); 

 – esittely jäsenvaltion 

toimintapolitiikoista, jotta voidaan 

varmistaa, että ympäristö- ja 

sosiaaliasioita, ihmisoikeuksia, kestävää 

luotonantoa ja lahjonnan torjumista 

koskevat unionin kehitystavoitteet ja 

politiikat ohjaavat vientiluottotoimintaa. 

 2) Komissio toimittaa Euroopan 

parlamentille analyysinsa vuosittaisesta 

toimintakertomuksesta ja arvioi, miten 

jäsenvaltiot ovat noudattaneet unionin 

kehitysyhteistyöpolitiikkaa, sekä 

kommentoi alan yleistä kehitystä. 

 3) Komissio toimittaa Euroopan 

parlamentille vuosittaisen kertomuksen 
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toteutetuista ponnistuksista 

kansainvälisen yhteistyön eri foorumeilla, 

kuten OECD:ssä, G20-ryhmässä ja 

kolmansien maiden kanssa pidetyissä 

kahdenvälisissä kokouksissa, mukaan 

luettuna huippukokoukset, kumppanuus- 

ja yhteistyösopimusneuvottelut ja 

vapaakauppasopimusneuvottelut, jotta 

kolmannet maan ja erityisesti nousevan 

talouden maat ottaisivat käyttöön 

vientiluottolaitostensa avoimuutta 

koskevat suuntaviivat, jotka vastaavat 

tasoltaan vähintään OECD:n yhteisiä 

ohjeita. 

 


