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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI (EU) N:o .../2011 

 

tiettyjen suuntaviivojen soveltamisesta julkisesti tuettuihin vientiluottoihin 

 

 

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka 

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 
207 artiklan, 

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen, 

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä1, 

sekä katsovat seuraavaa: 

(1) Vientiluottolaitokset (VLL) auttavat kehittämään maailmankauppaa tukemalla 
yritysten vientiä ja sijoituksia tavalla, joka täydentää yksityissektorin antamaa 
rahoitusta ja vakuutuksia. Unioni on osapuolena Taloudellisen yhteistyön ja 

                                                 
* Tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ▌. 
1  Euroopan parlamentin kanta … syyskuuta 2011 ja neuvoston päätös … . 
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kehityksen järjestön (OECD) julkisesti tuettuja vientiluottoja koskevassa järjestelyssä 
("järjestely"). Osapuolten tekemällä järjestelyllä säännellään rahoitukseen liittyviä 
ehtoja, joita vientiluottolaitokset voivat tarjota yhtäläisten toimintaedellytysten 
aikaansaamiseksi julkisesti tuetuille vientiluotoille. 

(2) Järjestelyn suuntaviivojen ja hankerahoituksen erityismääräyksien soveltaminen 
unionissa perustuu tiettyjen suuntaviivojen soveltamisesta julkisesti tuettuihin 
vientiluottoihin 4 päivänä huhtikuuta 1978 tehdyn päätöksen korvaamisesta 22 päivänä 
joulukuuta 2000 tehtyyn neuvoston päätökseen 2001/76/EY1 ja hankerahoitusta 
koskevan puitesopimuksen periaatteiden soveltamisesta julkisesti tuettujen 
vientiluottojen alalla 22 päivänä joulukuuta 2000 tehtyyn neuvoston päätökseen 
2001/77/EY2. 

(2 a) Järjestely edistää vientiluottolaitosten toiminnan kautta epäsuorasti vapaata ja 
oikeudenmukaista kauppaa sekä sellaisten yritysten tekemiä sijoituksia, joilla olisi 
muuten käytettävissään vähemmän yksityissektorin myöntämiä luottoja. 

(2 b)  Jäsenvaltioiden olisi noudatettava ulkoisia toimia 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. 

(2 c) Järjestelyn osallistujat osallistuvat jatkuvaan menettelyyn, jonka avulla pyritään 
minimoimaan markkinoiden vääristyminen ja toteuttamaan yhtäläiset 
toimintaedellytykset, joiden mukaan vientiluottolaitosten perimät takuumaksut 
perustuvat riskiin ja ovat riittäviä pitkän aikavälin toimintakulujen ja tappioiden 
kattamiseen WTO-sitoumusten mukaisesti. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi 
vientiluottojärjestelmät toimivat avoimesti ja virastot vastaavasti raportoivat 
OECD:lle. 

(2 d) Vientiluottolaitosten hyvin kohdistetut vientiluotot voivat parantaa unionin yritysten 
ja myös pk-yritysten markkinoille pääsyä. 

(2 e) Järjestelyn osallistujat ja unionin jäsenvaltiot sopivat tiettyjen vientiluottoja 
koskevien tietojen julkistamisesta avoimuutta koskevien OECD:n ja unionin 
sääntöjen mukaisesti, jotta mahdollistettaisiin yhtäläiset toimintaedellytykset 
osallistujille ja jäsenvaltioille.  

(2 f) Unioni soveltaa tämän asetuksen liitteen -I mukaisia avoimuutta ja raportointia 
koskevia toimia. 

(2 g) Kun otetaan huomioon maailmanmarkkinoiden kiristyvä kilpailu ja pyritään 
välttämään unionin yritysten kilpailuhaittoja, komission pitäisi jäsenvaltioilta 
saatujen neuvotteluvaltuuksien mukaisesti tukea OECD:n pyrkimyksiä ulottaa toimet 
järjestelyyn osallistumattomiin tahoihin. Komission pitäisi käyttää kahden- ja 

                                                 
1 EYVL L 32, 2.2.2001, s. 1. 
2 EYVL L 32, 2.2.2001, s. 55. 
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monenvälisiä neuvotteluja julkisesti tuettuja vientiluottoja koskevien yleisten normien 
aikaansaamiseksi. Alan maailmanlaajuiset normit ovat edellytys yhtäläisille 
toimintaedellytyksille maailmankaupassa. 

(2 h) Vaikka järjestely ohjaakin OECD-maita, OECD:n ulkopuoliset maat eivät osallistu 
järjestelyyn, mikä voi tuoda kilpailuetua näiden maiden viejille. Siksi tällaisia maita 
kehotetaan soveltamaan järjestelyä, jotta yhtäläiset toimintaedellytykset voitaisiin 
taata myös maailmanlaajuisesti. 

(2 i) Komissio ja jäsenvaltiot ottavat huomioon nykyisen sääntelyn yksinkertaistamiseen ja 
parantamiseen tähtäävän unionin politiikan ja keskittyvät järjestelyn tulevissa 
tarkistuksissa tarvittaessa yritysten ja kansallisten hallintojen, vientiluottolaitokset 
mukaan luettuina, hallinnollisen rasitteen vähentämiseen. 

(3) Järjestelyn osallistujat ovat päättäneet parantaa ja järkiperäistää järjestelyä. Osallistujien 
hyväksymiin muutoksiin kuuluvat käyttäjäystävällisyyden tehostaminen, 
kansainvälisten velvoitteiden johdonmukaisuuden parantaminen sekä suurempi 
avoimuus erityisesti suhteessa järjestelyyn osallistumattomiin maihin.  

 Järjestelyn osallistujat ovat lisäksi sopineet, että järjestelyn tekstiin sisällytetään 
päätöksellä 2001/77/EY käyttöön otetut hankerahoitusta koskevat periaatteet ja 
päätöksen 2001/76/EY muuttamisesta 22 päivänä heinäkuuta 2002 tehdyllä neuvoston 
päätöksellä 2002/634/EY1 käyttöön otetut laivojen vientiluottoja koskevat periaatteet. 

(4) Muutettu päätös 2001/76/EY olisi ▌kumottava ja korvattava tällä asetuksella, jonka 
liitteenä on järjestelyn kodifioitu ja tarkistettu teksti, ja päätös 2001/77/EY olisi 
kumottava, 

(4 a) Jotta osallistujien sopimat muutokset järjestelyssä määritettyihin suuntaviivoihin 
voitaisiin siirtää helposti ja nopeasti unionin lainsäädäntöön, komission pitäisi 
tarvittaessa hyväksyä delegoituja säädöksiä liitteen tarkistamiseksi 1 a artiklassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen. Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti, kun on kyse järjestelyn 
osallistujien sopimista muutoksista suuntaviivoihin. On erityisen tärkeää, että 
komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla. 

(4 b) Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, 
että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti. 

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:  

1 artikla 

Tämän päätöksen liitteenä olevan julkisesti tuettuja vientiluottoja koskevan järjestelyn 
sisältämiä suuntaviivoja sovelletaan unionissa. Järjestelyn teksti on tämän asetuksen 

                                                 
1 EYVL L 206, 3.8.2002, s. 16. 
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liitteenä. 

1 a artikla 

Komissio hyväksyy delegoidut säädökset 1 c artiklan mukaisesti liitteen muuttamiseksi 
järjestelyn osallistujien sopimien suuntaviivoja koskevien muutosten seurauksena. 
 

1 b artikla 

Jos liitteeseen tehdään muutoksia järjestelyn osallistujien sopimien suuntaviivoja koskevien 
muutosten seurauksena ja pakottavat kiireelliset syyt niin edellyttävät, 1 d artiklassa 
tarkoitettua menettelyä on sovellettava tämän artiklan mukaisesti hyväksyttyihin 
delegoituihin säädöksiin. 

 

1 c artikla 

Siirretyn säädösvallan käyttäminen 

1. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä tässä artiklassa säädetyin 
edellytyksin. 

2. Siirretään 1 a ja 1 b artiklassa tarkoitettu valta komissiolle määräämättömäksi ajaksi 
tämän asetuksen voimaantulosta lukien. 

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 1 a ja 1 b artiklassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa 
olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen. 

4. Heti, kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi 
yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.  

5. Edellä olevan 1 a artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, 
jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta 
säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan 
kahdella kuukaudella. 

1 d artikla 

Kiireellinen menettely 

1. Tämän artiklan nojalla annetut delegoidut säädökset tulevat voimaan viipymättä, ja 
niitä sovelletaan niin kauan kuin niitä ei vastusteta 2 kohdan mukaisesti. Kun 
delegoitu säädös annetaan tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, esitetään 
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samalla perusteet, joiden vuoksi sovelletaan kiireellistä menettelyä. 

2. Euroopan parlamentti ja neuvosto voi 1 c artiklan 5 kohdassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti vastustaa delegoitua säädöstä. Siinä tapauksessa komissio kumoaa 
säädöksen viipymättä sen jälkeen, kun Euroopan parlamentin tai neuvoston päätös 
vastustaa sitä on annettu sille tiedoksi. 

1 e artikla 

Unionissa toteutettavat avoimuutta ja tiedottamista koskevat toimenpiteet on esitetty tämän 
asetuksen liitteessä -I. 

 

2 artikla 

Kumotaan päätökset 2001/76/EY, 2001/77/EY ja 2002/634/EY. 

3 artikla 
Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä. 
 
Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa 
jäsenvaltioissa. 

 

 

Tehty Brysselissä  
 
      Neuvoston puolesta 

      Puheenjohtaja 
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-I liite 

1. Kunkin jäsenvaltion on annettava komissiolle vuosittainen toimintakertomus 
avoimuuden parantamiseksi unionin tasolla sanotun rajoittamatta kansallisten 
vientiluottojen valvonnasta vastaavien jäsenvaltioiden elinten oikeuksia. 
Jäsenvaltioiden on esitettävä kansallisen lainsäädäntökehyksensä mukaisesti tiedot 
varoista ja veloista, maksetuista korvauksista ja perinnöistä, uusista sitoumuksista, 
riskeistä sekä takuumaksuista. Jos julkisesti tuetuista vientiluottotoimista voi 
aiheutua vastuusitoumuksia, toimet ilmoitetaan osana vuosittaista 
toimintakertomusta. 

2. Vuosittaisessa toimintakertomuksessa jäsenvaltioiden on kuvattava, miten 
mahdollisesti muita relevantteja riskejä sisältävät ympäristöriskit otetaan huomioon 
niiden vientiluottolaitosten julkisesti tuetuissa vientiluottotoimissa. 

3.  Komissio esittää näiden tietojen pohjalta Euroopan parlamentille vuosittaisen 
katsauksen, jossa arvioidaan myös, miten vientiluottolaitokset noudattavat unionin 
tavoitteita ja velvoitteita. 

4. Komissio esittää toimivaltansa mukaisesti Euroopan parlamentille vuotuisen 
kertomuksen erilaisilla kansainvälisillä yhteistyöfoorumeilla käydyistä neuvotteluista, 
joissa komissiolla on neuvotteluvaltuudet, julkisesti tuettuja vientiluottoja koskevien 
yleisten normien aikaansaamiseksi. 

 
Ensimmäinen tämän asetuksen mukainen raportointikausi kattaa vuoden 2011. 
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LIITE 

 
Järjestelyn teksti. 

 

Or. en 

 


