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LYHYET PERUSTELUT
Valmistelija on tyytyväinen siihen, että varainhoitoasetuksen tarkistuksessa on yleisenä
painopisteenä varainhoitosääntöjen johdonmukaisuuden lisääminen ja niiden
yksinkertaistaminen sekä talousarvion joustavampi hallinnointi. Tämä on erityisen tärkeää
ulkosuhteisiin liittyvien unionin toimien tehokkuuden kannalta.
On kuitenkin tarpeen selkiyttää ulkoisen toiminnan rahoitusvälineisiin sisältyvää joustovaraa
koskevia säännöksiä, jotta varmistetaan, että mahdollisuudella siirtää kohdentamattomia
määrärahoja seuraavalle varainhoitovuodelle lisätään valmiutta vastata odottamattomiin
tapahtumiin ilman, että luotaisiin keino ohjata varoja toisaalle kunkin välineen
erityistavoitteista.
Valmistelija katsoo myös, että unionin erityisrahastojen parlamentaarista valvontaa ja
avoimuutta on lisättävä, etenkin kun on kyse muista kuin hätätoimista, ja että tämän olisi
tapahduttava muun muassa siten, että parlamentti on järjestelmällisesti edustettuna niiden
hallituksissa.
Myös ulkoisiin toimiin liittyviä hankintoja koskevia säännöksiä oli muutettava siten, että
niissä otetaan paremmin huomioon tietyt yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alan toimien
erityispiirteet.
TARKISTUKSET
Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavia budjettivaliokuntaa sekä talousarvion
valvontavaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:
Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale
Komission teksti

Tarkistus

(4)
Enintään 10 prosenttia liittymistä
valmistelevan tukivälineen (IPA II),
Euroopan naapuruusvälineen ja
kehitysyhteistyön rahoitusvälineen (DCI)
määrärahoista voidaan jättää
varainhoitovuoden alussa kohdentamatta,
jotta jo ohjelmoitujen määrien lisäksi
voidaan tarvittaessa osoittaa
lisärahoitusta suurten ja odottamattomien
tarpeiden kattamiseen taikka uusista
kriisitilanteista tai merkittävistä poliittisista
muutoksista johtuviin tarpeisiin
kolmansissa maissa. Mikäli näitä
kohdentamattomia määrärahoja ei sidota
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(4)
Olisi otettava käyttöön
mahdollisuus siirtää liittymistä
valmistelevan tukivälineen (IPA II),
Euroopan naapuruusvälineen ja
kehitysyhteistyön rahoitusvälineen (DCI)
jäljellä olevia kohdentamattomia
määrärahoja seuraavalle
varainhoitovuodelle määrä, joka on
enintään 10 prosenttia kunkin välineen
alkuperäisistä määrärahoista, jotta
voidaan lisätä valmiutta suurten ja
odottamattomien tarpeiden kattamiseen
taikka uusista kriisitilanteista tai
merkittävistä poliittisista muutoksista
3/15

PE597.548v03-00

FI

varainhoitovuoden aikana, ne olisi
komission päätöksellä siirrettävä
seuraavalle varainhoitovuodelle.

johtuvien tarpeiden kattamiseen kyseisten
välineiden piiriin kuuluvissa kolmansissa
maissa ja välttää paineita sitoa
kohdentamattomia varoja vuoden
loppupuolella. Mikäli näitä
kohdentamattomia määrärahoja ei sidota
varainhoitovuoden aikana, ne olisi
komission päätöksellä siirrettävä
seuraavalle varainhoitovuodelle
varmistaen samalla, että niitä käytetään
alkuperäisen välineen erityistavoitteiden
mukaisesti ja että niihin sovelletaan
kyseiseen välineeseen liittyviä sääntöjä ja
että niitä hallinnoivat kyseiseen
välineeseen liittyvät elimet.
Perustelu

Johdanto-osan kappaleen olisi oltava yhdenmukainen määrärahojen siirtämistä
varainhoitovuodelta toiselle koskevan 12 artiklan 2 kohdan e alakohdan kanssa. Olisi
taattava, että varainhoitovuodelta toiselle siirrettyjä kohdentamattomia määrärahoja ei voi
ohjata toisaalle kyseisen välineen erityistavoitteista.
Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale
Komission teksti

Tarkistus

(14) Avoimuusperiaate on vahvistettu
SEUT-sopimuksen 15 artiklassa, jossa
edellytetään, että toimielimet toimivat
mahdollisimman avoimesti.
Avoimuusperiaate tarkoittaa talousarvion
toteuttamisessa sitä, että kansalaiset saavat
tietää, mihin kohteeseen ja mihin
tarkoitukseen unioni käyttää varoja.
Tällainen tieto edistää demokraattista
keskustelua ja kansalaisten osallistumista
unionin päätöksentekoon sekä lujittaa
toimielinten suorittamaa unionin menojen
valvontaa. Tällaiset tavoitteet olisi
saavutettava julkaisemalla, mieluiten
uusien viestintävälineiden avulla, tietoa
kaikista unionin varojen saajista ottaen
huomioon kaikkien tällaisten saajien
oikeutetut luottamuksellisuuteen ja

(14) Avoimuusperiaate on vahvistettu
SEUT-sopimuksen 15 artiklassa, jossa
edellytetään, että toimielimet toimivat
mahdollisimman avoimesti.
Avoimuusperiaate tarkoittaa talousarvion
toteuttamisessa sitä, että kansalaiset saavat
tietää, mihin kohteeseen ja mihin
tarkoitukseen unioni käyttää varoja.
Tällainen tieto edistää demokraattista
keskustelua ja kansalaisten osallistumista
unionin päätöksentekoon, lujittaa
toimielinten suorittamaa unionin menojen
valvontaa ja parantaa huomattavasti sen
uskottavuutta. Tällaiset tavoitteet olisi
saavutettava julkaisemalla, mieluiten
uusien viestintävälineiden avulla, tietoa
kaikista unionin varojen saajista ottaen
huomioon kaikkien tällaisten saajien

PE597.548v03-00

FI

4/15

AD\1121134FI.docx

turvallisuuteen liittyvät edut sekä
luonnollisten henkilöiden oikeus
yksityisyyteen ja henkilötietojen suojaan.
Toimielinten olisi tämän vuoksi
omaksuttava valikoiva lähestymistapa
tietojen julkistamiseen
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.
Julkaisupäätösten olisi perustuttava
asiaankuuluviin perusteisiin, jotta voitaisiin
antaa merkityksellistä tietoa.

oikeutetut luottamuksellisuuteen ja
turvallisuuteen liittyvät edut sekä
luonnollisten henkilöiden oikeus
yksityisyyteen ja henkilötietojen suojaan.
Toimielinten olisi tämän vuoksi
omaksuttava valikoiva lähestymistapa
tietojen julkistamiseen
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.
Julkaisupäätösten olisi perustuttava
asiaankuuluviin perusteisiin, jotta voitaisiin
antaa merkityksellistä tietoa.

Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale
Komission teksti

Tarkistus

(22) Saajan nimeä ja sijaintia tai
myönnettyjen varojen määrää ja
käyttötarkoitusta ei pitäisi julkaista, jos
tämä olisi omiaan vaarantamaan hänen
henkilökohtaisen koskemattomuutensa,
joka suojataan Euroopan unionin
perusoikeuskirjassa, tai vahingoittamaan
hänen oikeutettua taloudellista etuaan.

(22) Saajan nimeä ja sijaintia tai
myönnettyjen varojen määrää ja
käyttötarkoitusta ei pitäisi julkaista, jos
tämä olisi omiaan vaarantamaan hänen
henkilökohtaisen koskemattomuutensa,
joka suojataan erityisesti Euroopan unionin
perusoikeuskirjassa, tai vahingoittamaan
hänen oikeutettua taloudellista etuaan.

Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 47 kappale
Komission teksti

Tarkistus

(47) Oikeusvarmuuden vuoksi olisi
määritettävä säännöt, jotka koskevat
viiveitä veloitusilmoituksen lähettämisessä.

(47) Oikeusvarmuuden ja avoimuuden
takaamiseksi olisi määritettävä säännöt,
jotka koskevat viiveitä veloitusilmoituksen
lähettämisessä.
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Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 105 kappale
Komission teksti

Tarkistus

(105) On aiheellista, että erilaiset
tapaukset, joihin tavallisesti viitataan
eturistiriitatilanteina, tunnistetaan ja
käsitellään erikseen. Eturistiriidan käsitettä
olisi käytettävä ainoastaan tapauksissa,
joissa talousarvion toteutuksesta,
tarkastuksesta tai valvonnasta vastuussa
oleva yhteisö tai henkilö taikka unionin
toimielimen virkamies tai muu
toimihenkilö on tällaisessa tilanteessa. Jos
talouden toimija yrittää epäasianmukaisesti
vaikuttaa menettelyyn tai saada
luottamuksellista tietoa, tätä olisi
käsiteltävä ammatin harjoittamiseen
liittyvänä vakavana virheenä. Lisäksi
talouden toimijat saattavat olla tilanteessa,
jossa niitä ei ammattiin liittyvien
vastakkaisten etujen vuoksi pitäisi valita
sopimuksen täytäntöönpanoon. Esimerkiksi
yritys ei saisi arvioida hanketta, johon se
on osallistunut, tai tilintarkastaja ei saisi
tarkastaa tilejä, jotka hän on aiemmin
varmentanut.

(105) On aiheellista, että erilaiset
tapaukset, joihin tavallisesti viitataan
eturistiriitatilanteina, tunnistetaan ja
käsitellään erikseen. Eturistiriidan käsitettä
olisi käytettävä ainoastaan tapauksissa,
joissa talousarvion toteutuksesta,
tarkastuksesta tai valvonnasta vastuussa
oleva yhteisö tai henkilö taikka unionin
toimielimen virkamies tai muu
toimihenkilö on tällaisessa tilanteessa. Jos
talouden toimija yrittää epäasianmukaisesti
vaikuttaa menettelyyn tai saada
luottamuksellista tietoa, tätä olisi
käsiteltävä ammatin harjoittamiseen
liittyvänä vakavana virheenä, jonka
seurauksena kyseinen toimija voidaan
sulkea menettelyn ulkopuolelle. Lisäksi
talouden toimijat saattavat olla tilanteessa,
jossa niitä ei ammattiin liittyvien
vastakkaisten etujen vuoksi pitäisi valita
sopimuksen täytäntöönpanoon. Esimerkiksi
yritys ei saisi arvioida hanketta, johon se
on osallistunut, tai tilintarkastaja ei saisi
tarkastaa tilejä, jotka hän on aiemmin
varmentanut.

Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – e alakohta
Komission teksti

Tarkistus

(e)
varainhoitovuoden alussa
kohdentamattomat määrärahat, jotka
liittyvät liittymistä valmistelevan
tukivälineen (IPA II) perustamisesta
11 päivänä maaliskuuta 2014 annetussa
Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksessa (EU) N:o 231/2014, Euroopan
naapuruusvälineen perustamisesta 11

(e)
määrärahat, jotka liittyvät
liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA
II) perustamisesta 11 päivänä maaliskuuta
2014 annetussa Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksessa (EU) N:o 231/2014,
Euroopan naapuruusvälineen
perustamisesta 11 päivänä maaliskuuta
2014 annetussa Euroopan parlamentin ja
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päivänä maaliskuuta 2014 annetussa
Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksessa (EU) N:o 232/2014 ja
kehitysyhteistyön rahoitusvälineen
perustamisesta kaudelle 2014–2020 11
päivänä maaliskuuta 2014 annetussa
Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksessa (EU) N:o 233/2014
tarkoitettuihin varoihin, kuitenkin enintään
10 prosenttia kunkin välineen
alkuperäisistä määrärahoista.

neuvoston asetuksessa (EU) N:o 232/2014
ja kehitysyhteistyön rahoitusvälineen
perustamisesta kaudelle 2014–2020
11 päivänä maaliskuuta 2014 annetussa
Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksessa (EU) N:o 233/2014
tarkoitettuihin varoihin ja jotka jätettiin
kohdentamatta, jotta odottamattomiin
tarpeisiin voitaisiin vastata entistä
joustavammin ja joita ei sidottu
varainhoitovuoden aikana, kuitenkin
enintään 10 prosenttia kunkin välineen
alkuperäisistä määrärahoista. Nämä
määrärahat on käytettävä niiden
alkuperäisen välineen erityistavoitteiden
mukaisesti, niihin sovelletaan kyseiseen
välineeseen liittyviä sääntöjä ja niitä
hallinnoivat kyseiseen välineeseen liittyvät
elimet.

Perustelu
Olisi taattava, että varainhoitovuodelta toiselle siirrettyjä kohdentamattomia määrärahoja ei
voi ohjata toisaalle kyseisen välineen erityistavoitteista.
Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 6 kohta
Komission teksti

Tarkistus

6.
Kun komissio käyttää unionin
erityisrahastoja, se liittää
talousarvioesitykseen valmisteluasiakirjan
tällaisista rahastoista tuettavista toimista,
niiden toteuttamisesta ja niiden
tuloksellisuudesta.

6.
Kun komissio käyttää unionin
erityisrahastoja, se liittää
talousarvioesitykseen yksityiskohtaisen
valmisteluasiakirjan tällaisista rahastoista
tuettavista toimista, niiden toteuttamisesta,
tuloksellisuudesta ja hallinnointikuluista.

Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
58 artikla – 2 kohta – 1 alakohta
Komission teksti

Tarkistus

Komissio voi kuitenkin siirtää oman
AD\1121134FI.docx
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pääluokkansa toimintamäärärahoihin
liittyviä, talousarvion toteuttamista
koskevia valtuuksiaan unionin edustustojen
päälliköille ja, varmistaakseen toiminnan
jatkuvuuden heidän poissa ollessaan,
edustustojen apulaispäälliköille. Unionin
edustustojen päälliköiden ja heidän poissa
ollessaan heidän varahenkilöidensä on
komission edelleenvaltuutettuina tulojen ja
menojen hyväksyjinä toimiessaan
noudatettava talousarvion toteuttamista
koskevia komission sääntöjä, ja heillä on
oltava samat tehtävät, velvollisuudet ja
vastuuvelvollisuus kuin kaikilla muillakin
komission edelleenvaltuutetuilla tulojen ja
menojen hyväksyjillä.

pääluokkansa toimintamäärärahoihin
liittyviä, talousarvion toteuttamista
koskevia valtuuksiaan unionin edustustojen
päälliköille ja, kun on kyse yksinomaan
tämän asetuksen 56 artiklan 2 kohdan
c alakohdan mukaisista SEU-sopimuksen
V osaston soveltamisalaan kuuluviin
valmisteleviin toimenpiteisiin
tarkoitetuista määrärahoista,
siviilioperaatioiden komentajalle ja,
varmistaakseen toiminnan jatkuvuuden
heidän poissa ollessaan, heidän
varahenkilöilleen. Unionin edustustojen
päälliköiden ja siviilioperaatioiden
komentajan ja heidän poissa ollessaan
heidän varahenkilöidensä on komission
edelleenvaltuutettuina tulojen ja menojen
hyväksyjinä toimiessaan noudatettava
talousarvion toteuttamista koskevia
komission sääntöjä, ja heillä on oltava
samat tehtävät, velvollisuudet ja
vastuuvelvollisuus kuin kaikilla muillakin
komission edelleenvaltuutetuilla tulojen ja
menojen hyväksyjillä.

Perustelu
Siviilioperaatioiden komentajaa koskeva edelleenvaltuutus, joka olisi vastaava kuin nykyinen
unionin edustustojen päälliköitä koskeva edelleenvaltuutus ja rajoitettu tarkasti koskemaan
YUTP:n piiriin kuuluvia valmistelevia toimenpiteitä, auttaisi yksinkertaistamaan
siviilikriisinhallinnan menettelyjä ja mahdollistaisi nopeamman reagoinnin kriiseihin.
Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
58 artikla – 2 kohta – 3 alakohta
Komission teksti

Tarkistus

Ensimmäistä alakohtaa sovellettaessa
unionin korkea edustaja toteuttaa
tarpeelliset toimenpiteet helpottaakseen
unionin edustustojen ja komission
yksiköiden välistä yhteistyötä.
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Ensimmäistä alakohtaa sovellettaessa
unionin korkea edustaja toteuttaa
tarpeelliset toimenpiteet helpottaakseen
unionin edustustojen ja siviilioperaatioiden
komentajan sekä komission yksiköiden
välistä yhteistyötä.
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Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
227 artikla – 1 kohta
Komission teksti

Tarkistus

1.
Komissio voi perustaa hätätoimia,
hätätilaa seuraavia toimia ja aihekohtaisia
toimia varten erityisrahastoja sen jälkeen,
kun se on ilmoittanut asiasta Euroopan
parlamentille ja neuvostolle ja päässyt
sopimukseen muiden rahoittajien kanssa.
Kunkin erityisrahaston
perustamisasiakirjassa määritellään
rahaston tavoitteet. Erityisrahaston
perustamisesta tehtyyn komission
päätökseen sisällytetään kuvaus rahaston
tavoitteista, perusteet rahaston
perustamiselle 3 kohdan mukaisesti, tiedot
rahaston voimassaoloajasta ja alustavat
sopimukset muiden rahoittajien kanssa.

1.
Siirretään komissiolle antaa
delegoituja säädöksiä 261 artiklan
mukaisesti erityisrahastojen
perustamiseksi hätätoimia, hätätilaa
seuraavia toimia ja aihekohtaisia toimia
varten. Tämän artiklan nojalla
annettaviin delegoituihin säädöksiin
sovelletaan 261 a artiklassa säädettyä
menettelyä, kun tämä on tarpeen erittäin
kiireellisessä tapauksessa, joka liittyy
hätätoimiin. Tällaisia rahastoja
perustetaan, kun on päästy sopimukseen
muiden rahoittajien kanssa. Kunkin
erityisrahaston perustamisasiakirjassa
määritellään rahaston tavoitteet.
Erityisrahaston perustamisesta tehtyyn
komission päätökseen sisällytetään kuvaus
rahaston tavoitteista, perusteet rahaston
perustamiselle 3 kohdan mukaisesti, tiedot
rahaston voimassaoloajasta ja alustavat
sopimukset muiden rahoittajien kanssa.

Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
227 artikla – 3 kohta – a alakohta
Komission teksti

Tarkistus

a)
unionin osallistumisesta on saatava
lisäarvoa: erityisrahastoja perustetaan ja
otetaan unionin tasolla käyttöön vain, jos
niiden tavoitteet voidaan erityisesti niiden
laajuuden tai vaikutusten takia saavuttaa
paremmin unionin tasolla kuin kansallisella
tasolla;

a)
unionin osallistumisesta on saatava
lisäarvoa: erityisrahastoja perustetaan ja
otetaan unionin tasolla käyttöön vain, jos
niiden tavoitteet voidaan erityisesti niiden
laajuuden tai vaikutusten takia saavuttaa
paremmin unionin tasolla kuin kansallisella
tasolla eikä niitä voida saavuttaa samassa
määrin millään muulla olemassa olevalla
rahoitusvälineellä;
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Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
227 artikla – 4 kohta
Komission teksti

Tarkistus

4.
Jokaista unionin erityisrahastoa
varten perustetaan hallitus, jonka
puheenjohtajana toimii komissio, jotta
voidaan varmistaa paitsi rahoittajien myös
tarkkailijoina toimivien, rahastoon
osallistumattomien jäsenvaltioiden edustus,
ja päättää rahaston varojen käytöstä.
Hallituksen kokoonpanoa ja toimintaa
koskevista sisäisistä säännöistä säädetään
komission antamassa erityisrahaston
perustamissäädöksessä, ja myös rahoittajat
noudattavat näitä sääntöjä. Sääntöjen
mukaan varojen käyttöä koskevalle
lopulliselle päätökselle on saatava
komission hyväksyntä.

4.
Jokaista unionin erityisrahastoa
varten perustetaan hallitus, jonka
puheenjohtajana toimii komissio, jotta
voidaan varmistaa paitsi rahoittajien myös
tarkkailijoina toimivien, rahastoon
osallistumattomien jäsenvaltioiden ja
Euroopan parlamentin edustus, ja päättää
rahaston varojen käytöstä. Hallituksen
kokoonpanoa ja toimintaa koskevista
sisäisistä säännöistä säädetään komission
antamassa erityisrahaston
perustamissäädöksessä, ja myös rahoittajat
noudattavat näitä sääntöjä. Sääntöjen
mukaan varojen käyttöä koskevalle
lopulliselle päätökselle on saatava
komission hyväksyntä.

Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
228 artikla – 1 kohta
Komission teksti

Tarkistus

1.
Unionin erityisrahastoja
hallinnoidaan moitteettoman varainhoidon,
avoimuuden, suhteellisuuden,
syrjimättömyyden ja tasapuolisen kohtelun
periaatteiden sekä kussakin
perustamissäädöksessä määriteltyjen
erityistavoitteiden mukaisesti.

1.
Unionin erityisrahastoja
hallinnoidaan moitteettoman varainhoidon,
avoimuuden, suhteellisuuden,
syrjimättömyyden ja tasapuolisen kohtelun
periaatteiden sekä kussakin
perustamissäädöksessä määriteltyjen
erityistavoitteiden mukaisesti ottaen täysin
huomioon talousarvion valvontaa
koskevat Euroopan parlamentin
mekanismit.
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Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
228 artikla – 1 a kohta (uusi)
Komission teksti

Tarkistus
1 a. Unionin rahoitusosuutta käytetään
niiden tavoitteiden mukaisesti, joista on
säädetty siinä perussäädöksessä, jossa
säädetään unionin rahoitusosuuksien
maksamisesta unionin erityisrahastolle.

Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
228 artikla – 5 a kohta (uusi)
Komission teksti

Tarkistus
5 a. Komissio julkaisee
yksityiskohtaisen kertomuksen unionin
erityisrahastoista tuettavista toimista,
niiden toteuttamisesta ja niiden
tuloksellisuudesta ja liittää vuotuiseen
talousarvioesitykseen 39 artiklan
6 kohdan mukaisen valmisteluasiakirjan.

Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
229 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)
Komission teksti

Tarkistus
b a) kolmas maa noudattaa
ihmisoikeuksien yleismaailmallisen
julistuksen perusperiaatteita;
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Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
229 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)
Komission teksti

Tarkistus
d a) kolmas maa on antanut korruption
torjuntaa koskevia lakeja.

Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
261 a artikla (uusi)
Komission teksti

Tarkistus
261 a 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 samalla ne
perusteet, joiden vuoksi sovelletaan
kiireellistä menettelyä.
2.
Euroopan parlamentti ja neuvosto
voivat 261 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun
menettelyn mukaisesti vastustaa
delegoitua säädöstä. Siinä tapauksessa
komissio kumoaa säädöksen välittömästi
sen jälkeen, kun Euroopan parlamentin
tai neuvoston päätös vastustaa sitä on
annettu sille tiedoksi.

Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 3 luku– 39.1 kohta – c a alakohta (uusi)
Komission teksti

Tarkistus
c a) yhteiseen ulko- ja
turvallisuuspolitiikkaan liittyvän
siviilikriisinhallintaoperaation
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perustamista koskevassa päätöksessä
säädetään, että tämä on mahdollista
operaation kiireellisyyteen liittyvistä
syistä.
Perustelu
Neuvottelumenettelyn käyttäminen siviilikriisinhallinnassa olisi sallittava aina, kun tilanteen
kiireellisyys edellyttää sitä. Tämä määritellään tapauskohtaisesti kriisinhallintaoperaation
perustamisesta annetussa päätöksessä.
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