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LYHYET PERUSTELUT

IPA-välineellä on merkittävä rooli laajentumisessa, sillä se on keskeinen väline 
ehdokasmaiden ja mahdollisten ehdokasmaiden neuvotteluprosessiin ja täysjäsenyyteen 
valmistautumisessa. Laajentumisprosessi vahvistaa rauhaa, demokratiaa ja vakautta 
Euroopassa ja antaa unionille paremman lähtökohdan vastata maailmanlaajuisiin haasteisiin. 

IPA on EU:n talousarvion keskeinen osa ulkoista toimintaa, ja se olisi kytkettävä tiiviisti 
muihin ulkoisiin toimintaohjelmiin. Lisäksi on varmistettava yhdenmukaisuus unionin 
muiden politiikkojen ja ohjelmien kanssa. 

IPA III:ssa otetaan huomioon uudet haasteet, kuten muuttoliike, turvallisuus, 
ympäristönsuojelu ja ilmastonmuutos, ja tämän vuoksi valmistelija tukee Euroopan komission 
ehdotusta myöntää 1,2 kertaa enemmän varoja uuteen IPAan verrattuna IPA II:een nykyisessä 
monivuotisessa rahoituskehyksessä vuosiksi 2014–2020. Valmistelija korostaa strategisen 
ohjelmasuunnittelun ja tuloksellisuuden mittaamisen merkitystä IPA III:ssa sekä sitä, että 
tarvitaan lisää joustavuutta ennakoimattomiin haasteisiin ja kriiseihin vastaamiseksi. 

IPA II on edistänyt uudistusten täytäntöönpanoa keskeisillä aloilla, kuten 
tuomioistuinlaitoksessa, korruption torjunnassa, julkishallinnossa ja sosiaalisen osallisuuden 
edistämisessä, ja se on tukenut asteittaista mukautumista EU:n lainsäädäntöön ja normeihin. 
IPA III:n myötä tarvitaan enemmän tukea talouden kehittämiseen ja kilpailukyvyn 
parantamiseen sekä demokraattisten instituutioiden ja julkishallinnon uudistuksen 
vahvistamiseen. 

Komission olisi toteutettava asianmukaiset toimet, joilla voidaan nopeuttaa IPA-varojen 
käyttöä erityisesti ensimmäisinä vuosina, jotta estettäisiin sopimusten ja maksujen 
rakenteelliset pullonkaulat. Välineiden kokonaisrakennetta sekä hallinnollisia ja 
rahoitusmenettelyjä olisi yksinkertaistettava, ja valmiuksien kehittämisen, hankkeiden 
valmistelun, sopimusten tekemisen ja täytäntöönpanon tukemiseksi annettavaa teknistä apua 
olisi lisättävä.

Valmistelija painottaa, kuinka tärkeitä ovat unionin ulkoisen ja sisäisen toiminnan välineiden 
keskinäinen samoin kuin ulkoisen toiminnan välineiden sisäinen johdonmukaisuus ja 
täydentävyys, jotta saadaan aikaan synergiaa ja merkittävää EU:n tason lisäarvoa.

TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ulkoasiainvaliokuntaa ottamaan huomioon 
seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Tukea olisi annettava niiden (7) Tukea olisi annettava niiden 
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sopimusten mukaisesti, jotka unioni on 
tehnyt liitteessä I lueteltujen tuensaajien 
kanssa. Tuella olisi pääasiassa avustettava 
liitteessä I lueteltuja tuensaajia 
vahvistamaan demokraattisia instituutioita 
ja oikeusvaltiota, uudistamaan 
oikeuslaitosta ja julkishallintoa, 
kunnioittamaan perusoikeuksia sekä 
edistämään sukupuolten tasa-arvoa, 
suvaitsevaisuutta, sosiaalista osallisuutta ja 
syrjimättömyyttä. Tukea olisi annettava 
myös Euroopan sosiaalisten oikeuksien 
pilarissa16 määriteltyjen tärkeimpien 
periaatteiden ja oikeuksien edistämiseen. 
Sillä olisi jatkossakin tuettava tuensaajien 
pyrkimyksiä edistää alueellista, 
makroalueellista ja rajatylittävää 
yhteistyötä sekä aluekehitystä muun 
muassa panemalla unionin 
makroaluestrategiat täytäntöön. Lisäksi 
tuella olisi tehostettava tuensaajien 
taloudellista ja sosiaalista kehitystä sekä 
talouden ohjausta ja hallintaa, joilla tuetaan 
älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvuagendaa, muun muassa 
aluekehityksen, maatalouden ja maaseudun 
kehittämisen sekä sosiaali- ja 
työllisyysalan politiikkojen avulla sekä 
kehittämällä digitaalitaloutta ja 
-yhteiskuntaa, myös lippulaiva-aloitteen 
”Länsi-Balkanin digitaalistrategia” 
mukaisesti.

sopimusten mukaisesti, jotka unioni on 
tehnyt liitteessä I lueteltujen tuensaajien 
kanssa. Tuella olisi pääasiassa avustettava 
liitteessä I lueteltuja tuensaajia 
vahvistamaan demokraattisia instituutioita 
ja oikeusvaltiota, uudistamaan 
oikeuslaitosta ja julkishallintoa, 
kunnioittamaan perusoikeuksia sekä 
edistämään sukupuolten tasa-arvoa, 
suvaitsevaisuutta, sosiaalista osallisuutta ja 
syrjimättömyyttä. Tukea olisi annettava 
myös Euroopan sosiaalisten oikeuksien 
pilarissa16 määriteltyjen tärkeimpien 
periaatteiden ja oikeuksien edistämiseen. 
Sillä olisi jatkossakin tuettava tuensaajien 
pyrkimyksiä edistää alueellista, 
makroalueellista ja rajatylittävää 
yhteistyötä sekä aluekehitystä muun 
muassa panemalla unionin 
makroaluestrategiat täytäntöön tavoitteena 
maantieteellisten ja kulttuuristen esteiden 
voittaminen, hyvien naapuruussuhteiden 
luominen ja sovinnon aikaansaaminen. 
Lisäksi tuella olisi tehostettava tuensaajien 
taloudellista ja sosiaalista kehitystä sekä 
talouden ohjausta ja hallintaa, joilla tuetaan 
älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvuagendaa, muun muassa 
aluekehityksen, maatalouden ja maaseudun 
kehittämisen sekä sosiaali- ja 
työllisyysalan politiikkojen avulla sekä 
kehittämällä digitaalitaloutta ja 
-yhteiskuntaa, myös lippulaiva-aloitteen 
”Länsi-Balkanin digitaalistrategia” 
mukaisesti.

__________________ __________________

16 Euroopan parlamentti, neuvosto ja 
komissio antoivat 17 päivänä marraskuuta 
2017 julistuksen Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarista oikeudenmukaisia 
työpaikkoja ja kasvua käsitelleessä 
sosiaalialan huippukokouksessa 
Göteborgissa.

16 Euroopan parlamentti, neuvosto ja 
komissio antoivat 17 päivänä marraskuuta 
2017 julistuksen Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarista oikeudenmukaisia 
työpaikkoja ja kasvua käsitelleessä 
sosiaalialan huippukokouksessa 
Göteborgissa.
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Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Unionin ja liitteessä I lueteltujen 
tuensaajien välinen tehostettu strateginen ja 
operatiivinen yhteistyö on avainasemassa, 
kun turvallisuusuhkia ja terrorismin uhkaa 
pyritään torjumaan tuloksellisesti ja 
tehokkaasti.

(9) Unionin ja liitteessä I lueteltujen 
tuensaajien välinen turvallisuus- ja 
puolustuskysymyksiä koskeva tehostettu 
strateginen ja operatiivinen yhteistyö on 
avainasemassa, kun turvallisuusuhkia ja 
terrorismin uhkaa pyritään torjumaan 
tuloksellisesti ja tehokkaasti.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Liitteessä I lueteltujen tuensaajien 
on valmistauduttava paremmin kestävän 
kehityksen ja ilmastonmuutoksen kaltaisiin 
maailmanlaajuisiin haasteisiin ja 
mukauduttava toimiin, joilla unioni pyrkii 
ratkaisemaan nämä kysymykset. Koska on 
tärkeää torjua ilmastonmuutosta Pariisin 
sopimuksen täytäntöönpanoa koskevien 
unionin sitoumusten ja kestävän kehityksen 
tavoitteiden mukaisesti, tällä ohjelmalla 
olisi pyrittävä valtavirtaistamaan 
ilmastotoimet unionin politiikoissa sekä 
saavuttamaan kokonaistavoite, jonka 
mukaan 25 prosenttia EU:n 
talousarviomenoista kohdennetaan 
ilmastotavoitteiden tukemiseen. Tämän 
ohjelman mukaisten toimien odotetaan 
edistävän tavoitetta, jonka mukaan 16
prosenttia ohjelman kokonaisrahoituksesta 
kohdennetaan ilmastotavoitteisiin. Tähän 
liittyvät toimet määritellään ohjelman 
valmistelu- ja toteutusvaiheessa, ja 
ohjelman kokonaisvaikutusta olisi 
tarkasteltava asiaankuuluvissa 
arvioinneissa ja 
uudelleentarkasteluprosesseissa.

(13) Liitteessä I lueteltujen tuensaajien 
on valmistauduttava paremmin kestävän 
kehityksen ja ilmastonmuutoksen kaltaisiin 
maailmanlaajuisiin haasteisiin ja 
mukauduttava toimiin, joilla unioni pyrkii 
ratkaisemaan nämä kysymykset. Koska on 
tärkeää torjua ilmastonmuutosta Pariisin 
sopimuksen täytäntöönpanoa koskevien 
unionin sitoumusten ja kestävän kehityksen 
tavoitteiden mukaisesti, tällä ohjelmalla 
olisi pyrittävä valtavirtaistamaan 
ilmastotoimet unionin politiikoissa sekä 
saavuttamaan kokonaistavoite, jonka 
mukaan vähintään 25 prosenttia EU:n 
talousarviomenoista kohdennetaan 
ilmastotavoitteiden tukemiseen vuosien 
2021–2027 monivuotisen 
rahoituskehyksen aikana, ja siihen, että 
vuotuinen 30 prosentin tavoite 
saavutetaan mahdollisimman pian ja 
viimeistään vuonna 2027. Tämän 
ohjelman mukaisten toimien odotetaan 
edistävän tavoitetta, jonka mukaan 20
prosenttia ohjelman kokonaisrahoituksesta 
kohdennetaan ilmastotavoitteisiin. Rajat 
ylittävän pilaantumisen tapauksessa IPA-
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varoja olisi käytettävä ensisijaisesti 
sellaisten hankkeiden valmisteluun ja 
täytäntöönpanoon, jotka eliminoivat
rajatylittävän pilaantumisen. Tähän 
liittyvät toimet määritellään ohjelman 
valmistelu- ja toteutusvaiheessa, ja 
ohjelman kokonaisvaikutusta olisi 
tarkasteltava asiaankuuluvissa 
arvioinneissa ja 
uudelleentarkasteluprosesseissa.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Tämän välineen toimilla olisi 
tuettava Agenda 2030 -nimellä tunnettua 
Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 
kehityksen toimintaohjelmaa 
yleismaailmallisena ohjelmana, johon EU 
ja sen jäsenvaltiot ovat sitoutuneet 
täysimääräisesti ja jonka kaikki liitteessä I 
luetellut tuensaajat ovat hyväksyneet.

(14) Tämän välineen toimilla olisi 
tuettava Agenda 2030 -nimellä tunnettua 
Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 
kehityksen toimintaohjelmaa 
yleismaailmallisena ohjelmana, johon EU 
ja sen jäsenvaltiot ovat sitoutuneet 
täysimääräisesti ja jonka kaikki liitteessä I 
luetellut tuensaajat ovat 
hyväksyneet. Tässä yhteydessä olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota kestävän 
kehityksen tavoitteisiin 1 ”Köyhyyden 
poistaminen”, 5 ”Sukupuolten tasa-arvo”, 
7 ”Edullinen ja puhdas energia”, 
8 ”Ihmisarvoinen työ ja talouskasvu”, 9 
”Kestävä teollisuus, innovointi ja 
infrastruktuuri”, 10 ”Eriarvoisuuden
vähentäminen”, 11 ”Kestävät kaupungit 
ja yhteisöt”, 13 ”Ilmastoteot” ja 16 
”Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä 
hallinto”.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Komission ja jäsenvaltioiden olisi (16) Komission ja jäsenvaltioiden olisi 
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varmistettava antamansa tuen 
vaatimustenmukaisuus, johdonmukaisuus 
ja täydentävyys erityisesti säännöllisillä 
neuvotteluilla ja usein tapahtuvalla 
tietojenvaihdolla tukimenettelyn eri 
vaiheissa. Lisäksi olisi toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet koordinoinnin ja 
täydentävyyden lisäämiseksi, myös 
kuulemalla säännöllisesti muita 
avunantajia. Kansalaisyhteiskunnan 
asemaa olisi parannettava sekä valtiovallan 
elinten toteuttamissa ohjelmissa että 
unionin tuen välittömänä saajana.

varmistettava antamansa tuen 
vaatimustenmukaisuus, johdonmukaisuus 
ja täydentävyys erityisesti säännöllisillä 
neuvotteluilla ja usein tapahtuvalla 
tietojenvaihdolla tukimenettelyn eri 
vaiheissa. Lisäksi olisi toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet koordinoinnin ja 
täydentävyyden lisäämiseksi, myös 
kuulemalla säännöllisesti muita 
avunantajia. Tuella pitäisi pyrkiä 
varmistamaan yhdenmukaisuus älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan 
unionin strategian, 
kumppanuusperiaatetta koskevien 
järjestelyjen ja aluekehitystä koskevan 
yhdennetyn lähestymistavan kanssa. 
Kansalaisyhteiskunnan asemaa olisi 
parannettava sekä valtiovallan elinten 
toteuttamissa ohjelmissa että unionin tuen 
välittömänä saajana.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) On unionin edun mukaista avustaa 
liitteessä I lueteltuja tuensaajia niiden 
pyrkiessä uudistumaan unionin jäsenyyttä 
silmällä pitäen. Tuen hallinnoinnissa olisi 
keskityttävä voimakkaasti tuloksiin ja 
kannustimien luomiseen niille, jotka 
osoittavat sitoutumisensa uudistuksiin 
panemalla tehokkaasti täytäntöön 
liittymistä valmistelevan tuen ja 
edistymällä jäsenyysehtojen täyttämisessä.

(18) On unionin edun mukaista avustaa 
liitteessä I lueteltuja tuensaajia niiden 
pyrkiessä uudistumaan unionin jäsenyyttä 
silmällä pitäen. Tuen hallinnoinnissa olisi 
keskityttävä voimakkaasti tuloksiin ja 
varojen tehokkaampaan ja 
vaikuttavampaan käyttöön liittyvien 
kannustimien luomiseen niille, jotka 
osoittavat sitoutumisensa uudistuksiin 
panemalla tehokkaasti täytäntöön 
liittymistä valmistelevan tuen ja 
edistymällä jäsenyysehtojen täyttämisessä
ja jotka aikaansaavat myönteisiä 
muutoksia sosioekonomisessa 
ympäristössään vastauksena nykyisiin 
haasteisiin.
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Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Siirtyminen komission 
suorittamasta liittymistä valmistelevien 
varojen suorasta hallinnoinnista liitteessä I 
lueteltujen tuensaajien toteuttamaan 
välilliseen hallinnointiin olisi toteutettava 
asteittain ja kunkin tuensaajan valmiuksien 
mukaisesti. Tuessa olisi edelleen 
hyödynnettävä rakenteita ja välineitä, jotka 
ovat osoittautuneet toimiviksi liittymistä 
valmistelevassa prosessissa.

(19) Siirtyminen komission 
suorittamasta liittymistä valmistelevien 
varojen suorasta hallinnoinnista liitteessä I 
lueteltujen tuensaajien toteuttamaan 
välilliseen hallinnointiin olisi toteutettava 
asteittain ja kunkin tuensaajan valmiuksien 
mukaisesti. Tuensaajien toteuttamaan 
välilliseen hallinnointiin siirtyminen olisi 
keskeytettävä tai peruttava, jos kyseiset 
valmiudet kehittyvät negatiiviseen 
suuntaan. Tuessa olisi edelleen 
hyödynnettävä rakenteita ja välineitä, jotka 
ovat osoittautuneet toimiviksi liittymistä 
valmistelevassa prosessissa.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Täytäntöönpanoa olisi 
nopeutettava, ja komission olisi annettava 
tuensaajille teknistä apua moitteettoman 
varainhoidon ja valvontajärjestelmän
sekä hankkeiden valmistelua varten 
tarvittavien valmiuksien kehittämiseksi 
sekä sopimusten tekoa ja seurantaa sekä 
IPA-välineen tavoitteiden saavuttamista 
tukevien rakenneuudistusten 
toteuttamista varten. 

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(20) Unionin olisi pyrittävä 
hyödyntämään käytettävissä olevia 
resursseja mahdollisimman tehokkaasti 
optimoidakseen ulkoisen toimintansa 
vaikutukset. Tähän olisi päästävä 
huolehtimalla unionin ulkoisen toiminnan 
rahoitusvälineiden keskinäisestä 
johdonmukaisuudesta ja täydentävyydestä 
sekä luomalla yhteisvaikutuksia unionin 
muiden politiikkojen ja ohjelmien kanssa. 
Tähän kuuluu tapauksen mukaan myös 
johdonmukaisuus ja täydentävyys 
makrotaloudellisen rahoitusavun kanssa.

(20) Unionin olisi pyrittävä 
hyödyntämään käytettävissä olevia 
resursseja mahdollisimman tehokkaasti 
optimoidakseen ulkoisen toimintansa 
vaikutukset, siten että vältetään 
kaksinkertainen kohdentaminen tai 
päällekkäisyys. Tähän olisi päästävä 
huolehtimalla unionin ulkoisen toiminnan 
rahoitusvälineiden keskinäisestä 
yhtenäisyydestä, voimakkaasta 
johdonmukaisuudesta ja täydentävyydestä 
sekä luomalla yhteisvaikutuksia unionin 
muiden politiikkojen ja ulkoisten toimien, 
rahoituslähteiden ja ohjelmien kanssa. 
Tähän kuuluu tapauksen mukaan myös 
johdonmukaisuus ja täydentävyys 
makrotaloudellisen rahoitusavun kanssa.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Ulkoista toimintaa toteutetaan usein 
nopeasti muuttuvassa ympäristössä, mikä 
edellyttää jatkuvaa ja nopeaa 
mukautumista unionin kumppaneiden 
muuttuviin tarpeisiin ja maailmanlaajuisiin 
haasteisiin, kuten ihmisoikeuksiin, 
demokratiaan ja hyvään hallintotapaan, 
turvallisuuteen ja vakauteen, 
ilmastonmuutokseen ja ympäristöön, 
sääntöjenvastaiseen muuttoliikkeeseen ja 
sen perimmäisiin syihin. Ennakoitavuuden 
periaatteen sovittaminen yhteen sen kanssa, 
että uusiin tarpeisiin on reagoitava 
nopeasti, edellyttää ohjelmien rahoituksen 
täytäntöönpanon mukauttamista. Jotta 
unionin kykyä vastata ennakoimattomiin 
tarpeisiin voitaisiin parantaa, tässä 
asetuksessa olisi säädettävä 
mahdollisuudesta soveltaa samanlaista 
joustoa kuin varainhoitoasetuksessa jo 

(26) Ulkoista toimintaa toteutetaan usein 
nopeasti muuttuvassa ympäristössä, mikä 
edellyttää jatkuvaa ja nopeaa 
mukautumista unionin kumppaneiden 
muuttuviin tarpeisiin ja maailmanlaajuisiin 
haasteisiin, kuten ihmisoikeuksiin, 
demokratiaan ja hyvään hallintotapaan, 
turvallisuuteen, puolustukseen ja 
vakauteen, ilmastonmuutokseen ja 
ympäristöön, sääntöjenvastaiseen 
muuttoliikkeeseen ja sen perimmäisiin 
syihin. Ennakoitavuuden periaatteen 
sovittaminen yhteen sen kanssa, että uusiin 
tarpeisiin on reagoitava nopeasti, edellyttää 
ohjelmien rahoituksen täytäntöönpanon 
mukauttamista. Jotta unionin kykyä vastata 
ennakoimattomiin tarpeisiin voitaisiin 
parantaa, tässä asetuksessa olisi säädettävä 
mahdollisuudesta soveltaa samanlaista 
joustoa kuin varainhoitoasetuksessa jo 
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sallitaan muilla politiikan aloilla eli 
varainhoitovuodelta toiselle siirtämistä ja 
sidottujen varojen uudelleenkohdentamista, 
jotta voidaan varmistaa EU:n varojen 
tehokas käyttö niin EU:n kansalaisten kuin 
liitteessä I lueteltujen tuensaajienkin 
näkökulmasta ja näin maksimoida EU:n 
ulkoisiin toimiin käytettävissä olevat EU:n 
varat noudattaen samalla periaatetta, jonka 
mukaan unionin talousarvio vahvistetaan 
vuosittain.

sallitaan muilla politiikan aloilla eli 
varainhoitovuodelta toiselle siirtämistä ja 
sidottujen varojen uudelleenkohdentamista, 
jotta voidaan varmistaa EU:n varojen 
tehokas käyttö niin EU:n kansalaisten kuin 
liitteessä I lueteltujen tuensaajienkin 
näkökulmasta ja näin maksimoida EU:n 
ulkoisiin toimiin käytettävissä olevat EU:n 
varat noudattaen samalla periaatetta, jonka 
mukaan unionin talousarvio vahvistetaan 
vuosittain. Lisää joustovaraa olisi 
sallittava, kuten painopisteiden uudelleen 
kohdennus, jaksotetut hankkeet ja 
sopimuksissa määrättyjen summien 
ylittäminen.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) vahvistaa taloudellista ja sosiaalista 
kehitystä muun muassa parempien 
yhteyksien, aluekehityksen, maatalouden ja 
maaseudun kehittämisen sekä sosiaali- ja 
työllisyyspolitiikkojen avulla, vahvistaa 
ympäristönsuojelua, parantaa kykyä sietää 
ilmastonmuutosta, nopeuttaa siirtymistä 
vähähiiliseen talouteen ja kehittää 
digitaalitaloutta ja -yhteiskuntaa;

d) vahvistaa taloudellista ja sosiaalista 
kehitystä ja kilpailukykyä parempien 
yhteyksien, aluekehityksen, maatalouden ja 
maaseudun kehittämisen sekä sosiaali- ja 
työllisyyspolitiikkojen avulla, vahvistaa 
ympäristönsuojelua, parantaa kykyä sietää 
ilmastonmuutosta, nopeuttaa siirtymistä 
vähähiiliseen talouteen ja kehittää 
digitaalitaloutta ja -yhteiskuntaa, parantaa 
liiketoiminta- ja investointiolosuhteita 
sekä kannustaa älykkääseen 
erikoistumiseen, osaamisen 
kehittämiseen, tutkimukseen ja 
innovointiin samoin kuin 
työmahdollisuuksien luomiseen erityisesti 
nuorille;

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus
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1. Rahoituspuitteet IPA III -välineen 
toteuttamiselle kaudella 2021–2027 ovat 
14 500 000 000 euroa käypinä hintoina.

1. Rahoituspuitteet IPA III -välineen 
toteuttamiselle kaudella 2021–2027 ovat 
13 009 976 000 euroa vuoden 2018 
hintoina (14 663 401 000 euroa käypinä 
hintoina).

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua 
määrää voidaan käyttää [NDICI-asetuksen] 
20 artiklan mukaisesti ohjelman 
toteuttamista koskevaan tekniseen ja 
hallinnolliseen tukeen, kuten valmistelu-, 
seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja 
arviointitoimintaan, mukaan lukien 
tietotekniikkajärjestelmät sekä liittymistä 
valmistelevan tuen seuraajaohjelman 
valmisteluun liittyvä toiminta.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua 
määrää voidaan käyttää [NDICI-asetuksen] 
20 artiklan mukaisesti ohjelman 
toteuttamista koskevaan tekniseen ja 
hallinnolliseen tukeen, kuten 
valmistelutoimintaan (tuki hankkeiden 
valmisteluun ja arviointiin), 
institutionaalisten ja hallinnollisten 
valmiuksien lisäämiseen myönnettävään 
tukeen hallinnon vaikuttavuuden 
parantamiseksi, seuranta-, valvonta-, 
tarkastus- ja arviointitoimintaan, mukaan 
lukien tietotekniikkajärjestelmät sekä 
liittymistä valmistelevan tuen 
seuraajaohjelman valmisteluun liittyvä 
toiminta.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvissa ohjelmissa ja toimissa 
valtavirtaistetaan ilmastonmuutos, 
ympäristönsuojelu ja sukupuolten tasa-arvo 
ja otetaan soveltuvin osin huomioon 
kestävän kehityksen tavoitteiden33 väliset 
kytkökset sellaisen yhdennetyn toiminnan 
edistämiseksi, jolla voidaan saada aikaan 
sivuhyötyjä ja saavuttaa useita tavoitteita 

2. Tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvissa ohjelmissa ja toimissa 
valtavirtaistetaan ilmastonmuutos, 
ympäristönsuojelu ja sukupuolten tasa-arvo 
ja otetaan soveltuvin osin huomioon 
kestävän kehityksen tavoitteiden33 väliset 
kytkökset sellaisen yhdennetyn toiminnan 
edistämiseksi, jolla voidaan saada aikaan 
sivuhyötyjä ja saavuttaa useita tavoitteita 
johdonmukaisella tavalla. Rajat ylittävän 



PE626.961v02-00 12/16 AD\1169182FI.docx

FI

johdonmukaisella tavalla. pilaantumisen tapauksessa IPA-varoja on 
käytettävä ensisijaisesti sellaisten 
hankkeiden valmisteluun ja 
täytäntöönpanoon, jotka eliminoivat 
rajatylittävän pilaantumisen.

__________________ __________________

33

https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sust
ainable-development-goals_en

33

https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sust
ainable-development-goals_en

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio ja jäsenvaltiot tekevät 
yhteistyötä johdonmukaisuuden 
varmistamiseksi ja pyrkivät välttämään 
IPA III -välineestä myönnettävän tuen ja 
unionin, jäsenvaltioiden ja Euroopan 
investointipankin (EIP) myöntämän muun 
avun päällekkäisyyttä noudattaen 
vakiintuneita periaatteita, joilla lisätään 
operatiivista koordinointia ulkoisen avun 
alalla ja yhdenmukaistetaan politiikkoja ja 
menettelyjä, erityisesti kehitysyhteistyön 
tuloksellisuutta koskevia kansainvälisiä 
periaatteita34. Koordinointi käsittää 
säännölliset kuulemiset, usein toistuvan 
tiedonvaihdon tukimenettelyn eri vaiheissa 
sekä tuen koordinoimiseksi järjestettävät 
osallistavat kokoukset, ja se on tärkeä osa 
unionin ja jäsenvaltioiden 
ohjelmasuunnittelua.

3. Komissio ja jäsenvaltiot tekevät 
yhteistyötä johdonmukaisuuden 
varmistamiseksi ja pyrkivät välttämään 
IPA III -välineestä myönnettävän tuen ja 
unionin, jäsenvaltioiden ja Euroopan 
investointipankin (EIP) myöntämän muun 
avun päällekkäisyyttä noudattaen 
vakiintuneita periaatteita, joilla lisätään 
operatiivista koordinointia ulkoisen avun 
alalla ja yhdenmukaistetaan politiikkoja ja 
menettelyjä, erityisesti kehitysyhteistyön 
tuloksellisuutta koskevia kansainvälisiä 
periaatteita34. Koordinointi käsittää 
säännölliset kuulemiset, usein toistuvan 
tiedonvaihdon tukimenettelyn eri vaiheissa 
sekä tuen koordinoimiseksi järjestettävät 
osallistavat kokoukset, ja se on tärkeä osa 
unionin ja jäsenvaltioiden 
ohjelmasuunnittelua. Tuella pitäisi pyrkiä 
varmistamaan yhdenmukaisuus älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan 
unionin strategian, rahastojen 
vaikuttavan ja tehokkaan 
täytäntöönpanon, kumppanuusperiaatetta 
koskevien järjestelyjen ja aluekehitystä 
koskevan yhdennetyn lähestymistavan 
kanssa.

__________________ __________________

34 34
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https://ec.europa.eu/europeaid/policies/eu-
approach-aid-effectiveness_en

https://ec.europa.eu/europeaid/policies/eu-
approach-aid-effectiveness_en

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Lisäksi komissio toteuttaa yhdessä 
jäsenvaltioiden kanssa tarpeelliset 
toimenpiteet koordinoinnin ja 
täydentävyyden varmistamiseksi 
monenvälisten ja alueellisten järjestöjen ja 
yhteisöjen, kuten kansainvälisten 
järjestöjen, rahoituslaitosten, virastojen ja
unionin ulkopuolisten avunantajien,
kanssa.

4. Lisäksi komissio toteuttaa yhdessä 
jäsenvaltioiden kanssa tarpeelliset 
toimenpiteet koordinoinnin ja 
täydentävyyden varmistamiseksi 
monenvälisten ja alueellisten järjestöjen ja 
yhteisöjen, kuten kansainvälisten 
järjestöjen, rahoituslaitosten, virastojen,
unionin ulkopuolisten avunantajien ja 
kansalaisyhteiskunnan toimijoiden
kanssa.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuki kohdistetaan ja mukautetaan liitteessä 
I lueteltujen tuensaajien erityistilanteeseen 
ottaen huomioon jäsenyysehtojen 
täyttämiseksi tarvittavat lisätoimet ja 
tuensaajien valmiudet. Tuen laajuus ja 
intensiteetti eriytetään tarpeiden, 
uudistuksiin sitoutumisen ja uudistusten 
toteuttamisessa edistymisen mukaan.

Tuki kohdistetaan ja mukautetaan liitteessä 
I lueteltujen tuensaajien erityistilanteeseen 
ottaen huomioon jäsenyysehtojen 
täyttämiseksi tarvittavat lisätoimet ja 
tuensaajien valmiudet. Tuen laajuus ja 
intensiteetti eriytetään tarpeiden, 
uudistuksiin sitoutumisen, uudistusten 
toteuttamisessa edistymisen ja 
liittymisehtojen täyttämisessä saavutetun 
edistyksen, sosioekonomisessa 
ympäristössä tapahtuneiden myönteisten 
muutosten ja nykyisiin haasteisiin 
annettujen vastausten mukaan.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Jos rajatylittävän yhteistyön 
ohjelma keskeytetään [ETC-asetuksen] 12 
artiklan mukaisesti, keskeytetylle 
ohjelmalle tästä asetuksesta myönnetyn 
tuen jäljellä oleva määrä voidaan käyttää 
minkä tahansa muiden tämän asetuksen 
nojalla tukikelpoisten toimien 
rahoittamiseen.

4. Jos rajatylittävän yhteistyön 
ohjelma keskeytetään [ETC-asetuksen] 12 
artiklan mukaisesti, keskeytetylle 
ohjelmalle tästä asetuksesta myönnetyn 
tuen jäljellä oleva määrä voidaan käyttää 
minkä tahansa muiden tämän asetuksen 
nojalla tukikelpoisten toimien 
rahoittamiseen. Tällöin, mikäli kuluvana 
vuonna ei ole rahoitettavia tukikelpoisia 
toimia, määrärahoja voidaan siirtää 
seuraavalle vuodelle.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) Parannetaan unionin ja sen 
kumppaneiden valmiuksia estää 
konflikteja, rakentaa rauhaa ja selvitä 
kriisiä edeltävistä/seuraavista tilanteista 
muun muassa varhaisvaroittamisen ja 
konfliktiriskianalyysien avulla; edistetään 
ihmisten välistä verkostoitumista, 
sovittelua, rauhanrakentamista ja 
luottamusta lisääviä toimenpiteitä ja 
tuetaan turvallisuutta ja kehitystä tukevien 
valmiuksien kehittämistä.

(d) Parannetaan unionin ja sen 
kumppaneiden valmiuksia estää 
konflikteja, rakentaa rauhaa ja selvitä 
kriisiä edeltävistä/seuraavista tilanteista 
muun muassa varhaisvaroittamisen ja 
konfliktiriskianalyysien avulla; edistetään 
ihmisten välistä verkostoitumista, 
sovittelua, rauhanrakentamista ja 
luottamusta lisääviä toimenpiteitä ja 
tuetaan turvallisuutta ja kehitystä tukevien 
valmiuksien kehittämistä; edistetään 
liitteessä I lueteltujen tuensaajien 
puolustusta ja kyberpuolustusta;
vahvistetaan valmiuksia strategiseen 
viestintään, jotta voidaan edistää 
disinformaation järjestelmällistä 
paljastamista.
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