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Tarkistus 81
Heidi Hautala

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Tämän asetuksen 
täytäntöönpanossa olisi noudatettava viittä 
periaatetta, jotka on määritetty EU:n ulko-
ja turvallisuuspoliittisessa 
globaalistrategiassa59, jäljempänä 
’globaalistrategia’, joka hyväksyttiin 
19 päivänä kesäkuuta 2016 ja joka edustaa 
unionin yhteistä visiota ja muodostaa 
puitteet yhtenäiselle ja vastuulliselle 
ulkoiselle toiminnalle kumppanina muiden 
kanssa EU:n arvoja ja etuja edistäen. 
Unionin olisi lujitettava kumppanuuksia, 
edistettävä eri politiikan aloja koskevaa 
vuoropuhelua ja yhteisiä vastauksia 
maailmanlaajuisiin haasteisiin. Sen toimien 
olisi tuettava kaikin puolin unionin etuja ja 
arvoja muun muassa säilyttämällä rauhaa, 
ehkäisemällä konflikteja, lisäämällä 
kansainvälistä turvallisuutta, puuttumalla 
sääntelemättömän muuttoliikkeen
perimmäisiin syihin ja auttamalla maita ja 
alueita ja niiden asukkaita selviytymään 
luonnon tai ihmisen aiheuttamista 
katastrofeista, tukemalla kauppapolitiikkaa, 
talousdiplomatiaa ja taloudellista 
yhteistyötä, edistämällä digitaalisia 
ratkaisuja ja teknologioita sekä edistämällä 
unionin politiikkojen kansainvälistä 
ulottuvuutta. Etujaan edistäessään unionin 
olisi noudatettava ja edistettävä 
periaatteita, joiden mukaan kunnioitetaan 
korkeatasoisia sosiaalisia ja 
ympäristönormeja, oikeusvaltioperiaatetta, 
kansainvälistä oikeutta ja ihmisoikeuksia.

(8) Tämän asetuksen 
täytäntöönpanossa olisi noudatettava viittä 
periaatetta, jotka on määritetty EU:n ulko-
ja turvallisuuspoliittisessa 
globaalistrategiassa59, jäljempänä 
’globaalistrategia’, joka hyväksyttiin 
19 päivänä kesäkuuta 2016 ja joka edustaa 
unionin yhteistä visiota ja muodostaa 
puitteet yhtenäiselle ja vastuulliselle 
ulkoiselle toiminnalle kumppanina muiden 
kanssa EU:n arvoja ja etuja edistäen. 
Unionin olisi lujitettava kumppanuuksia, 
edistettävä eri politiikan aloja koskevaa 
vuoropuhelua ja yhteisiä vastauksia 
maailmanlaajuisiin haasteisiin. Sen toimien 
olisi tuettava kaikin puolin unionin etuja ja 
arvoja muun muassa säilyttämällä rauhaa,
ehkäisemällä konflikteja, lisäämällä 
kansainvälistä turvallisuutta, puuttumalla 
pakkomuuton ja pakolaisuuden
perimmäisiin syihin ja auttamalla maita ja 
alueita ja niiden asukkaita selviytymään 
luonnon tai ihmisen aiheuttamista 
katastrofeista, tukemalla kauppapolitiikkaa, 
talousdiplomatiaa ja taloudellista 
yhteistyötä, edistämällä digitaalisia 
ratkaisuja ja teknologioita sekä edistämällä 
unionin politiikkojen kansainvälistä 
ulottuvuutta. Etujaan edistäessään unionin 
olisi noudatettava ja edistettävä 
periaatteita, joiden mukaan kunnioitetaan 
korkeatasoisia sosiaalisia ja 
ympäristönormeja, oikeusvaltioperiaatetta, 
kansainvälistä oikeutta ja ihmisoikeuksia.

Or. en
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Tarkistus 82
Heidi Hautala

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Vuonna 2015 tarkistetulla62

Euroopan naapuruuspolitiikalla pyritään 
vakauttamaan naapurialueilla sijaitsevia 
maita ja parantamaan selviytymiskykyä 
etenkin talouskehitystä edistämällä, mikä 
kuuluu unionin tärkeimpiin poliittisiin 
painopisteisiin. Jotta tarkistetun Euroopan 
naapuruuspolitiikan tavoitteet 
saavutettaisiin, siinä on keskitytty neljään 
painopistealaan: hyvä hallintotapa, 
demokratia, oikeusvaltioperiaate ja 
ihmisoikeudet, erityisesti painottaen 
tiiviimpiä yhteyksiä 
kansalaisyhteiskuntaan; talouskehitys; 
turvallisuus; muuttoliike ja liikkuvuus, 
mukaan lukien sääntelemättömän 
muuttoliikkeen ja pakkomuuton
perimmäisten syiden käsittely. Euroopan 
naapuruuspolitiikassa ovat tärkeitä 
eriyttäminen ja voimakas molempien 
osapuolten omistajuus, sillä näin otetaan 
huomioon vuorovaikutuksen eri tasot ja 
kunkin maan intressit sen ja unionin 
kumppanuuden luonteen ja painotuksen 
suhteen.

(19) Vuonna 2015 tarkistetulla62

Euroopan naapuruuspolitiikalla pyritään 
vakauttamaan naapurialueilla sijaitsevia 
maita ja parantamaan selviytymiskykyä 
etenkin talouskehitystä edistämällä, mikä 
kuuluu unionin tärkeimpiin poliittisiin 
painopisteisiin. Jotta tarkistetun Euroopan 
naapuruuspolitiikan tavoitteet 
saavutettaisiin, siinä on keskitytty neljään 
painopistealaan: hyvä hallintotapa, 
demokratia, oikeusvaltioperiaate ja 
ihmisoikeudet, erityisesti painottaen 
tiiviimpiä yhteyksiä 
kansalaisyhteiskuntaan; talouskehitys; 
turvallisuus; muuttoliike ja liikkuvuus, 
mukaan lukien pakkomuuton ja 
pakolaisuuden perimmäisten syiden 
käsittely. Euroopan naapuruuspolitiikassa 
ovat tärkeitä eriyttäminen ja voimakas 
molempien osapuolten omistajuus, sillä 
näin otetaan huomioon vuorovaikutuksen 
eri tasot ja kunkin maan intressit sen ja 
unionin kumppanuuden luonteen ja 
painotuksen suhteen.

Or. en

Tarkistus 83
Heidi Hautala

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Koska on tärkeää torjua 
ilmastonmuutosta Pariisin sopimuksen 
täytäntöönpanoa koskevien unionin 

(28) Koska on tärkeää torjua 
ilmastonmuutosta ja edistää ympäristön 
kannalta kestävää kehitystä Euroopan 
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sitoumusten ja Yhdistyneiden kansakuntien 
kestävän kehityksen tavoitteiden 
mukaisesti, tällä asetuksella olisi 
edistettävä ilmastotoimien
valtavirtaistamista unionin eri 
politiikkoihin sekä sen yleistavoitteen 
saavuttamista, että 25 prosentilla unionin 
talousarvion menoista tuettaisiin 
ilmastotavoitteita. Tämän asetuksen 
mukaisten toimien odotetaan edistävän 
tavoitetta, jonka mukaan 25 prosenttia 
tämän asetuksen kokonaismäärärahasta 
osoitetaan ilmastotavoitteisiin. Tähän 
liittyvät toimet yksilöidään tämän 
asetuksen täytäntöönpanon yhteydessä, ja 
tämän asetuksen koko panosta olisi 
tarkasteltava asiaa koskevissa arvioinneissa 
ja tarkasteluprosesseissa.

unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
11 artiklan mukaisesti ja Pariisin 
sopimuksen täytäntöönpanoa koskevien 
unionin sitoumusten ja Yhdistyneiden 
kansakuntien kestävän kehityksen 
tavoitteiden mukaisesti, tällä asetuksella 
olisi edistettävä ilmasto- ja 
ympäristötoimien valtavirtaistamista 
unionin eri politiikkoihin sekä sen 
yleistavoitteen saavuttamista, että 
50 prosentilla unionin talousarvion 
menoista tuettaisiin ilmasto- ja 
ympäristötavoitteita. Tämän asetuksen 
mukaisten toimien odotetaan edistävän 
tavoitetta, jonka mukaan 45 prosenttia 
tämän asetuksen kokonaismäärärahasta 
osoitetaan ilmasto- ja 
ympäristötavoitteisiin. Tähän sisältyy 
tavoite, jonka mukaan 10 prosenttia tämän 
asetuksen kokonaismäärärahasta osoitetaan 
biodiversiteettitoimiin. Tähän liittyvät 
toimet yksilöidään tämän asetuksen 
täytäntöönpanon yhteydessä, ja tämän 
asetuksen koko panosta olisi tarkasteltava 
asiaa koskevissa arvioinneissa ja 
tarkasteluprosesseissa. Unionin tämän 
alan toiminnassa olisi asetettava etusijalle 
Pariisin sopimuksen ja Rion 
yleissopimusten noudattaminen.

Or. en

Tarkistus 84
Heidi Hautala

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Muuttoliikkeeseen liittyvää 
yhteistyötä kumppanimaiden kanssa on 
olennaista tehostaa entisestään hyödyntäen 
hyvin hallitun ja säännellyn muuttoliikkeen 
etuja ja puuttuen tehokkaasti 
sääntelemättömään muuttoliikkeeseen. 
Tällä yhteistyöllä olisi edistettävä 

(29) Muuttoliikkeeseen liittyvää 
yhteistyötä kumppanimaiden kanssa on 
olennaista tehostaa entisestään hyödyntäen 
hyvin hallitun ja säännellyn muuttoliikkeen 
etuja ja puuttuen tehokkaasti 
sääntelemättömään muuttoliikkeeseen. 
Tällä yhteistyöllä olisi edistettävä 
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kansainvälisen suojelun saannin 
varmistamista, sääntelemättömän 
muuttoliikkeen perimmäisten syiden 
käsittelyä, rajaturvallisuuden lujittamista ja 
toimia sääntelemättömän muuttoliikkeen, 
ihmiskaupan ja siirtolaisten salakuljetuksen 
torjumiseksi sekä tarvittaessa 
palauttamiseen, takaisinottoon ja 
uudelleenkotouttamiseen liittyvää työtä 
keskinäisen vastuun pohjalta ja 
kunnioittaen kaikilta osin humanitaarisia ja 
ihmisoikeuksiin liittyviä velvoitteita. 
Tämän vuoksi kolmansien maiden 
toimivan yhteistyön unionin kanssa tällä 
alalla olisi oltava olennainen osa tämän 
asetuksen yleisiä periaatteita. Muuttoliike-
ja kehitysyhteistyöpolitiikan keskinäistä 
johdonmukaisuutta on tärkeää parantaa sen 
varmistamiseksi, että kehitysapu tukee 
kumppanimaiden toimia muuttoliikkeen 
hallinnan tehostamiseksi. Tällä asetuksella 
olisi edistettävä koordinoitua, 
kokonaisvaltaista ja jäsenneltyä 
lähestymistapaa muuttoliikkeeseen 
maksimoiden synergiat ja hyödyntäen 
tarvittavaa vipuvaikutusta.

kansainvälisen suojelun saannin 
varmistamista, sääntelemättömän 
muuttoliikkeen perimmäisten syiden 
käsittelyä, rajaturvallisuuden lujittamista ja 
toimia pakkomuuton ja pakolaisuuden, 
ihmiskaupan ja siirtolaisten salakuljetuksen 
torjumiseksi sekä tarvittaessa 
palauttamiseen, takaisinottoon ja 
uudelleenkotouttamiseen liittyvää työtä 
keskinäisen vastuun pohjalta ja 
kunnioittaen kaikilta osin humanitaarisia ja 
ihmisoikeuksiin liittyviä velvoitteita. 
Tämän vuoksi kolmansien maiden 
toimivan yhteistyön unionin kanssa tällä 
alalla olisi oltava olennainen osa tämän 
asetuksen yleisiä periaatteita. Muuttoliike-
ja kehitysyhteistyöpolitiikan keskinäistä 
johdonmukaisuutta on tärkeää parantaa sen 
varmistamiseksi, että kehitysapu tukee 
kumppanimaiden toimia muuttoliikkeen 
hallinnan tehostamiseksi. Tällä asetuksella 
olisi edistettävä koordinoitua, 
kokonaisvaltaista ja jäsenneltyä 
lähestymistapaa muuttoliikkeeseen 
maksimoiden synergiat ja hyödyntäen 
tarvittavaa vipuvaikutusta.

Or. en

Tarkistus 85
Heidi Hautala

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Tämän asetuksen olisi annettava 
unionille mahdollisuuksia vastata 
muuttoliikkeeseen liittyviin haasteisiin, 
tarpeisiin ja mahdollisuuksiin unionin 
muuttoliikepolitiikan täydennyksenä. 
Tämän vuoksi sen kokonaismäärärahasta 
odotetaan osoitettavan 10 prosenttia 
sääntelemättömän muuttoliikkeen ja 
pakkomuuton perimmäisten syiden 
käsittelyyn ja muuttoliikkeen hallinnan ja 

(30) Tämän asetuksen olisi annettava 
unionille mahdollisuuksia vastata 
muuttoliikkeeseen liittyviin haasteisiin, 
tarpeisiin ja mahdollisuuksiin unionin 
muuttoliikepolitiikan täydennyksenä. 
Tämän vuoksi sen kokonaismäärärahasta 
odotetaan osoitettavan 10 prosenttia 
pakkomuuton, pakolaisuuden ja väestön 
pakkosiirtojen perimmäisten syiden 
käsittelyyn ja muuttoliikkeen hallinnan ja 
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hallinnon tukemiseen mukaan lukien 
pakolaisten ja muuttajien oikeuksien 
suojelu tämän asetuksen tavoitteiden 
mukaisesti, sanotun kuitenkaan 
vaikuttamatta ennakoimattomissa 
olosuhteissa.

hallinnon tukemiseen mukaan lukien 
pakolaisten ja muuttajien oikeuksien 
suojelu tämän asetuksen tavoitteiden 
mukaisesti, sanotun kuitenkaan 
vaikuttamatta ennakoimattomissa 
olosuhteissa.

Or. en

Tarkistus 86
Heidi Hautala

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) EKKR+:lla olisi pyrittävä tukemaan 
investointeja keinona tukea kestävän 
kehityksen tavoitteiden saavuttamista 
edistämällä kestävää ja osallistavaa
taloudellista ja sosiaalista kehitystä, 
edistämään kumppanimaiden 
sosioekonomista selviytymiskykyä 
kiinnittäen erityisesti huomiota köyhyyden 
poistamiseen, kestävään ja osallistavaan 
kasvuun, ihmisarvoisten työpaikkojen 
luomiseen, taloudellisiin mahdollisuuksiin, 
osaamiseen ja yrittäjyyteen, 
sosioekonomisesti tärkeisiin aloihin, 
mikroyrityksiin, pieniin ja keskisuuriin 
yrityksiin sekä käsittelemään 
sääntelemättömän muuttoliikkeen
tapauskohtaisia sosioekonomisia 
perimmäisiä syitä kulloinkin 
noudatettavien suuntaa-antavien ohjelma-
asiakirjojen mukaisesti. Erityistä huomiota 
olisi kiinnitettävä maihin, joiden tilanne on 
todettu epävakaaksi tai joissa on käynnissä 
konflikti, vähiten kehittyneisiin maihin ja 
erittäin velkaantuneisiin köyhiin maihin.

(34) EKKR+:lla olisi pyrittävä tukemaan 
investointeja keinona tukea kestävän 
kehityksen tavoitteiden saavuttamista 
edistämällä kestävää ja osallistavaa 
taloudellista ja sosiaalista kehitystä, 
edistämään kumppanimaiden 
sosioekonomista selviytymiskykyä 
kiinnittäen erityisesti huomiota köyhyyden 
poistamiseen, kestävään ja osallistavaan 
kasvuun, ihmisarvoisten työpaikkojen 
luomiseen, taloudellisiin mahdollisuuksiin, 
osaamiseen ja yrittäjyyteen, 
sosioekonomisesti tärkeisiin aloihin, 
mikroyrityksiin, pieniin ja keskisuuriin 
yrityksiin sekä käsittelemään 
pakkomuuton ja pakolaisuuden
tapauskohtaisia sosioekonomisia 
perimmäisiä syitä kulloinkin 
noudatettavien suuntaa-antavien ohjelma-
asiakirjojen mukaisesti. Erityistä huomiota 
olisi kiinnitettävä maihin, joiden tilanne on 
todettu epävakaaksi tai joissa on käynnissä 
konflikti, vähiten kehittyneisiin maihin ja 
erittäin velkaantuneisiin köyhiin maihin.

Or. en
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Tarkistus 87
Heidi Hautala

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) EKKR+:n olisi maksimoitava 
rahoituksen lisäys, puututtava 
markkinoiden toimimattomuuteen ja 
optimaalista heikompiin 
investointitilanteisiin, tuotettava 
innovatiivisia tuotteita ja houkuteltava 
varoja yksityiseltä sektorilta. Yksityisen 
sektorin osallistumisesta unionin 
yhteistyöhön kumppanimaiden kanssa 
EKKR+:n välityksellä olisi saatava 
mitattavissa olevaa lisävaikutusta 
kehitykseen markkinoita vääristämättä, sen 
olisi oltava kustannustehokasta ja 
perustuttava keskinäiseen vastuuseen sekä 
riskien ja kustannusten jakamiseen. 
EKKR+:n olisi toimittava ”keskitettynä 
asiointipisteenä”, joka vastaanottaa 
rahoitusehdotuksia rahoituslaitoksilta ja 
julkisilta tai yksityisiltä sijoittajilta ja 
tarjoaa monentyyppistä taloudellista tukea 
tukikelpoisille investoinneille.

(35) EKKR+:n olisi maksimoitava 
rahoituksen lisäys, puututtava 
markkinoiden toimimattomuuteen ja 
optimaalista heikompiin 
investointitilanteisiin, tuotettava 
innovatiivisia tuotteita ja houkuteltava 
varoja yksityiseltä sektorilta, jotta 
paikalliseen kestävään kehitykseen 
saataisiin mahdollisimman paljon 
yksityistä rahoitusta. Yksityisen sektorin 
osallistumisesta unionin yhteistyöhön 
kumppanimaiden kanssa EKKR+:n 
välityksellä olisi saatava mitattavissa 
olevaa lisävaikutusta kehitykseen, mutta 
sen olisi tapahduttava ympäristöä ja 
paikallisten yhteisöjen oikeuksia ja 
elinkeinoja täysin kunnioittaen, 
paikallisia markkinoita vääristämättä ja 
ilman epäreilua kilpailua paikallisten 
talouden toimijoiden kanssa. Sen olisi 
oltava kustannustehokasta ja perustuttava 
keskinäiseen vastuuseen sekä riskien ja 
kustannusten jakamiseen. EKKR+:n olisi 
toimittava ”keskitettynä asiointipisteenä”, 
joka vastaanottaa rahoitusehdotuksia 
rahoituslaitoksilta ja julkisilta tai 
yksityisiltä sijoittajilta ja tarjoaa 
monentyyppistä taloudellista tukea 
tukikelpoisille investoinneille.

Or. en

Tarkistus 88
Heidi Hautala

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Tämän asetuksen yleisenä 
tavoitteena on puolustaa ja edistää unionin 
arvoja ja etuja maailmanlaajuisesti 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
3 artiklan 5 kohdassa, 8 artiklassa ja 21 
artiklassa vahvistettujen unionin ulkoisen 
toiminnan tavoitteiden ja periaatteiden 
mukaisesti.

1. Tämän asetuksen yleisenä 
tavoitteena on puolustaa ja edistää unionin 
arvoja, periaatteita ja etuja 
maailmanlaajuisesti Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 3 artiklan 5 kohdassa, 
8 artiklassa ja 21 artiklassa sekä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
208 artiklassa ja 11 artiklassa
vahvistettujen unionin ulkoisen toiminnan 
tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 89
Heidi Hautala

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tämän asetuksen mukaisista 
menoista vähintään 92 prosentin olisi 
täytettävä viralliset kehitysavun kriteerit, 
jotka on määritellyt Taloudellisen 
yhteistyön ja kehityksen järjestön 
kehitysapukomitea.

3. Tämän asetuksen mukaisista 
menoista vähintään 97 prosentin olisi 
täytettävä viralliset kehitysavun kriteerit, 
jotka on määritellyt Taloudellisen 
yhteistyön ja kehityksen järjestön 
kehitysapukomitea.

Or. en

Tarkistus 90
Heidi Hautala

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

a) 68 000 miljoonaa euroa 
maantieteellisiin ohjelmiin:

a) 71 100 miljoonaa euroa 
maantieteellisiin ohjelmiin:

Or. en
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Tarkistus 91
Heidi Hautala

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – a alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Saharan eteläpuolinen Afrikka 
vähintään 32 000 miljoonaa euroa;

– Saharan eteläpuolinen Afrikka 
vähintään 35 100 miljoonaa euroa;

Or. en

Tarkistus 92
Heidi Hautala

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – b alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– ihmisoikeudet ja demokratia 
1 500 miljoonaa euroa;

– ihmisoikeudet ja demokratia 
3 000 miljoonaa euroa;

Or. en

Tarkistus 93
Heidi Hautala

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – b alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– kansalaisyhteiskunnan organisaatiot 
1 500 miljoonaa euroa;

– kansalaisyhteiskunnan organisaatiot 
2 800 miljoonaa euroa;

Or. en

Tarkistus 94
Heidi Hautala
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Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – b alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– vakaus ja rauha 1 000 miljoonaa 
euroa;

– rauhan rakentaminen, konfliktien 
ehkäisy ja vakaus 2 000 miljoonaa euroa;

Or. en

Tarkistus 95
Heidi Hautala

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – b alakohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– maailmanlaajuiset haasteet 
3 000 miljoonaa euroa;

– maailmanlaajuiset haasteet 5 
800 miljoonaa euroa;

Or. en

Tarkistus 96
Heidi Hautala

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) sukupuolten tasa-arvo ja naisten 
vaikutusmahdollisuuksien kasvattaminen 
1 000 miljoonaa euroa;

Or. en

Tarkistus 97
Heidi Hautala

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

c) 4 000 miljoonaa euroa nopean 
vasteen toimiin.

c) 6 100 miljoonaa euroa nopean 
vasteen toimiin,

Or. en

Tarkistus 98
Heidi Hautala

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – c alakohta – 1 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– joista 4 600 miljoonaa euroa 
4 artiklan 4 kohdan a alakohdassa ja 
liitteessä IV olevassa 1 kohdassa 
tarkoitettuun kriisinhallintaan.

Or. en

Tarkistus 99
Heidi Hautala

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tulosperusteisen lähestymistavan 
soveltamiseksi liitteessä I luetelluille 
kumppanimaille osoitetaan alustavasti 
10 prosenttia 4 artiklan 2 kohdan 
a alakohdassa vahvistetusta määrärahasta 
12 artiklassa tarkoitettujen maakohtaisten 
määrärahojen täydennyksenä. 
Tulosperusteisista määrärahoista päätetään 
sen perusteella, miten kumppanimaat ovat 
edistyneet demokratian, ihmisoikeuksien, 
oikeusvaltioperiaatteen, talouden hallinnan 
ja uudistusten sekä muuttoliikeyhteistyön 
osalta. Kumppanimaiden edistymistä 
arvioidaan vuosittain.

1. Tulosperusteisen lähestymistavan 
soveltamiseksi liitteessä I luetelluille 
kumppanimaille osoitetaan alustavasti 
10 prosenttia 4 artiklan 2 kohdan 
a alakohdassa vahvistetusta määrärahasta 
12 artiklassa tarkoitettujen maakohtaisten 
määrärahojen täydennyksenä. 
Tulosperusteisista määrärahoista päätetään 
sen perusteella, miten kumppanimaat ovat 
edistyneet demokratian, ihmisoikeuksien, 
oikeusvaltioperiaatteen, talouden hallinnan 
ja uudistusten osalta. Kumppanimaiden 
edistymistä arvioidaan vuosittain.
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Or. en

Tarkistus 100
Heidi Hautala

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 7 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) osallistuminen kustannuksiin, joita 
aiheutuu kyseisten maiden osallistumisesta 
unionin ohjelmiin ja toimintaan, jota 
toteuttavat unionin virastot ja elimet sekä 
sellaiset elimet tai henkilöt, joille on 
annettu tehtäväksi toteuttaa Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen V osaston 
mukaisia yhteisen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan erityistoimia;

e) osallistuminen kustannuksiin, joita 
aiheutuu kyseisten maiden osallistumisesta 
unionin ohjelmiin ja toimintaan, jota 
toteuttavat unionin virastot ja elimet;

Or. en

Tarkistus 101
Heidi Hautala

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EKKR+:n, joka on integroitu 
rahoituspaketti rahoituksen myöntämiseen 
23 artiklan 1 kohdan a, e, f ja g 
alakohdassa tarkoitetuissa 
toteutusmuodoissa, tarkoituksena on tukea 
investointeja ja lisätä rahoituksen saantia 
keinona tukea kestävää ja osallistavaa 
taloudellista ja sosiaalista kehitystä, edistää 
kumppanimaiden sosioekonomista 
selviytymiskykyä kiinnittäen erityisesti 
huomiota köyhyyden poistamiseen, 
kestävään ja osallistavaan kasvuun, 
ihmisarvoisten työpaikkojen luomiseen, 
taloudellisiin mahdollisuuksiin, osaamiseen 
ja yrittäjyyteen, sosioekonomisesti 

EKKR+:n, joka on integroitu 
rahoituspaketti rahoituksen myöntämiseen 
23 artiklan 1 kohdan a, e, f ja g 
alakohdassa tarkoitetuissa 
toteutusmuodoissa, tarkoituksena on tukea 
investointeja ja lisätä rahoituksen saantia 
keinona tukea kestävää ja osallistavaa 
taloudellista ja sosiaalista kehitystä, edistää 
kumppanimaiden sosioekonomista ja 
ympäristön selviytymiskykyä kiinnittäen 
erityisesti huomiota ilmastonmuutokseen 
sopeutumiseen ja sen hillitsemiseen,
köyhyyden poistamiseen, kestävään ja 
osallistavaan kasvuun, ihmisarvoisten 
työpaikkojen luomiseen, taloudellisiin 
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tärkeisiin sektoreihin, mikroyrityksiin, 
pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sekä 
puuttua sääntelemättömän muuttoliikkeen 
tapauskohtaisiin sosioekonomisiin 
perimmäisiin syihin kulloinkin 
noudatettavien suuntaa-antavien ohjelma-
asiakirjojen mukaisesti. Erityistä huomiota 
olisi kiinnitettävä maihin, joiden tilanne on 
todettu epävakaaksi tai joissa on käynnissä 
konflikti, vähiten kehittyneisiin maihin ja 
erittäin velkaantuneisiin köyhiin maihin.

mahdollisuuksiin, osaamiseen ja 
yrittäjyyteen, sosioekonomisesti tärkeisiin 
sektoreihin, osuuskuntiin, mikroyrityksiin, 
pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sekä 
puuttua sääntelemättömän muuttoliikkeen 
tapauskohtaisiin sosioekonomisiin 
perimmäisiin syihin kulloinkin 
noudatettavien suuntaa-antavien ohjelma-
asiakirjojen mukaisesti. Erityistä huomiota 
olisi kiinnitettävä maihin, joiden tilanne on 
todettu epävakaaksi tai joissa on käynnissä 
konflikti, vähiten kehittyneisiin maihin ja 
erittäin velkaantuneisiin köyhiin maihin, ja 
paikalliset talouden toimijat olisi 
asetettava etusijalle. EKKR+:aa ei saa 
käyttää korvaamaan julkisen vallan 
vastuuta olennaisten julkisten palvelujen 
tarjoamisesta.

Or. en

Tarkistus 102
Heidi Hautala

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Rahoitusaste on 9–50 prosenttia riippuen 
toimen tyypistä.

Rahoitusaste on 9–50 prosenttia riippuen 
toimen tyypistä. Unionin talousarviosta 
tähän tarkoitukseen osoitetaan rahoitusta 
enintään 10 miljardia euroa vuotuisessa 
talousarviomenettelyssä erillisen 
budjettikohdan tai määrärahasiirron 
kautta.

Or. en

Tarkistus 103
Heidi Hautala

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

a a) varmistavat varojen 
täydentävyyden rahoituksen ja 
kehitysyhteistyön osalta;

Or. en

Tarkistus 104
Heidi Hautala

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) noudattavat kehitysyhteistyön 
tuloksellisuutta koskevia periaatteita, 
sellaisina kuin ne on vahvistettu 
tuloksellista kehitysyhteistyötä koskevassa 
Busanin kumppanuudessa ja uudelleen 
Nairobissa vuonna 2016, joita ovat muun 
muassa omavastuullisuus, 
mukautuminen, tuloshakuisuus, 
avoimuus ja keskinäinen vastuu sekä 
avun sidonnaisuuksien purkamisen 
tavoite;

Or. en

Tarkistus 105
Heidi Hautala

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) kohdentuvat aloille, joilla 
markkinat selvästi toimivat puutteellisesti, 
kanavoivat yksityistä pääomaa 
investointivajeesta kärsiviin kohteisiin ja 
keskittyvät riskialoihin, jotka eivät onnistu 
houkuttelemaan pelkästään yksityisiä 
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investointeja;

Or. en

Tarkistus 106
Heidi Hautala

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c b) toteutetaan kunnioittaen täysin 
ihmisoikeussopimuksia, OECD:n 
toimintaohjeita monikansallisille 
yrityksille, YK:n suuntaviivoja 
yritystoiminnasta ja ihmisoikeuksista, 
ILO:n yleissopimuksia ja normeja ja 
YK:n yleissopimusta kaikkinaisen naisten 
syrjinnän poistamisesta;

Or. en

Tarkistus 107
Heidi Hautala

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 kohta – c c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c c) toteutetaan kunnioittaen täysin 
Maastrichtin periaatteita valtioiden 
ekstraterritoriaalisista velvoitteista 
taloudellisten, sosiaalisten ja 
sivistyksellisten oikeuksien alalla sekä 
FAO:n vapaaehtoisia suuntaviivoja maa-
ja luonnonvaraoikeuksien vastuullisesta 
hallinnasta kansallisen elintarviketurvan 
yhteydessä.

Or. en
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Tarkistus 108
Heidi Hautala

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tukikelpoisten vastapuolten on 
noudatettava varainhoitoasetuksen 62 
artiklan 2 kohdan c alakohdassa säädettyjä 
sääntöjä ja edellytyksiä. Kun on kyse 
jäsenvaltion tai kolmannen maan 
yksityisoikeuden soveltamisalaan 
kuuluvista elimistä, jotka ovat 
osallistuneet ulkosuhteiden 
takuujärjestelyn rahoittamiseen tämän 
asetuksen 28 artiklan mukaisesti, 
etusijalle asetetaan ne elimet, jotka antavat 
ympäristöä, sosiaalinäkökohtia ja yrityksen 
hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää 
koskeviin kriteereihin liittyviä tietoja.

Tukikelpoisten vastapuolten on 
noudatettava varainhoitoasetuksen 62 
artiklan 2 kohdan c alakohdassa säädettyjä 
sääntöjä ja edellytyksiä. Kun on kyse 
jäsenvaltion tai kolmannen maan 
yksityisoikeuden soveltamisalaan 
kuuluvista elimistä, etusijalle asetetaan ne 
elimet, jotka antavat ympäristöä, 
sosiaalinäkökohtia ja yrityksen 
hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää 
koskeviin kriteereihin liittyviä tietoja.

Or. en

Tarkistus 109
Heidi Hautala

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Komissio arvioi, täyttävätkö 
ulkosuhteiden takuujärjestelyllä tuettavat 
toimet 2 ja 3 kohdassa säädetyt
kelpoisuusvaatimukset, hyödyntäen 
mahdollisuuksien mukaan tukikelpoisten 
vastapuolten olemassa olevia tulosten 
mittausjärjestelmiä. Komissio julkaisee 
vuosittain kutakin investointi-ikkunaa 
koskevan arviointinsa tuloksen.

8. Komissio arvioi, täyttävätkö 
ulkosuhteiden takuujärjestelyllä tuettavat 
toimet 2 ja 3 kohdassa säädetyt 
kelpoisuusvaatimukset. Komissio laatii ja 
julkaisee tulostaulun, jota 
täytäntöönpanokumppaneiden on 
käytettävä hankkeita valitessaan ja jota 
komissio käyttää tarkistaessaan 
huolellisuusvelvollisuuden noudattamisen 
hankkeiden valinnassa, jotta voidaan 
varmistaa, että unionin takuujärjestelyn 
tosiasiallista käyttöä 27 artiklan 
2 kohdassa säädettyjen kriteerien 
mukaisesti arvioidaan riippumattomasti ja 
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avoimesti. Komissio julkaisee vuosittain 
kutakin investointi-ikkunaa koskevassa 
arvioinnissaan kaikkien takuuvälineiden 
ja yksittäisten hankkeiden tuloksen.

Or. en

Tarkistus 110
Heidi Hautala

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden pyynnöstä niiden 
rahoitusosuudet voidaan korvamerkitä
toimiin, jotka käynnistetään tietyillä 
alueilla tai sektoreilla taikka tietyissä 
maissa tai investointi-ikkunoissa.

Jäsenvaltioiden pyynnöstä voidaan harkita 
niiden rahoitusosuuksien 
korvamerkitsemistä toimiin, jotka 
käynnistetään tietyillä alueilla tai 
sektoreilla taikka tietyissä maissa tai 
investointi-ikkunoissa.

Or. en

Tarkistus 111
Heidi Hautala

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 3 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) selkeä menettely, jota komissio 
noudattaa tehdessään laaduntarkastuksen 
siitä, miten hyvin 
täytäntöönpanokumppanit ovat 
noudattaneet huolellisuusvelvollisuutta 
yksittäisten hankkeiden tasolla, 
ihmisoikeuksia ja ympäristövaikutuksia 
koskeva ennakkoarviointi mukaan lukien, 
ja pyytäessään 
täytäntöönpanokumppaneilta 
selvennyksiä ja mukautuksia.

Or. en
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Tarkistus 112
Heidi Hautala

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Tukikelpoisten vastapuolten on 
toimitettava pyynnöstä komissiolle kaikki 
lisätiedot, jotka komissio tarvitsee 
täyttääkseen tämän asetuksen mukaiset 
velvoitteensa.

7. Tukikelpoisten vastapuolten on 
toimitettava pyynnöstä komissiolle kaikki 
lisätiedot, jotka komissio tarvitsee 
täyttääkseen tämän asetuksen mukaiset 
velvoitteensa, ja erityisesti tiedot 
ihmisoikeuksien ja ympäristövaikutusten 
ennakkoarviointiin perustuvien 
suositusten toteuttamisesta ja muiden 
27 artiklassa säädettyjen valintakriteerien 
täyttämisestä.

Or. en

Tarkistus 113
Heidi Hautala

Ehdotus asetukseksi
29 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

29 a artikla

Valitus- ja oikeussuojamekanismi

Komissio perustaa unionin keskitetyn 
valitusmekanismin kaikille tämän 
asetuksen IV luvun mukaisille hankkeille. 
Tätä valitusmekanismia voivat käyttää 
suoraan sidosryhmät, joihin toimet 
vaikuttavat, ja sidosryhmät, jotka ovat 
tyytymättömiä tapaan, jolla niiden 
valitukset on käsitelty vastapuolten 
valitusmekanismeissa. Komissio ja 
unionin edustustot julkaisevat 
verkkosivustoillaan ja hankkeisiin 
liittyvissä asiakirjoissa suoria viittauksia 
komission kanssa sopimuksia tehneiden 
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asiaankuuluvien vastapuolten 
valitusmekanismeihin ja unionin 
keskitettyyn valitusmekanismiin.

Or. en

Tarkistus 114
Heidi Hautala

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 6 artiklan 2 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettua maantieteellisten ohjelmien 
määrärahaa voidaan käyttää 
osallistumiseen eurooppalaisten ja muiden 
kehitysrahoituslaitosten 
perustamispääomaan.

Edellä 6 artiklan 2 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettua maantieteellisten ohjelmien 
määrärahaa voidaan käyttää 
osallistumiseen eurooppalaisten 
kehitysrahoituslaitosten 
perustamispääomaan.

Or. en

Tarkistus 115
Heidi Hautala

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio julkaisee 
verkkoportaalissaan tietoja rahoitus- ja 
investointitoimista, myös yksittäisellä ja 
hanketasolla, sekä kaikkien EKKR+ 
-takuusopimusten olennaiset osat, 
mukaan lukien tiedot tukikelpoisten 
vastapuolten oikeushenkilöllisyydestä, 
odotetuista kehityshyödyistä ja 
valitusmenettelyistä, ottaen huomioon 
luottamuksellisten ja kaupallisesti 
arkaluonteisten tietojen suojan.

Or. en
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Tarkistus 116
Heidi Hautala

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Tukikelpoisten EKKR+ 
-vastapuolten on avoimuuspolitiikkansa ja 
unionin tietosuojaa sekä asiakirjojen ja 
tietojen saatavuutta koskevien sääntöjen 
mukaisesti ennakoivasti ja 
järjestelmällisesti julkaistava 
verkkosivustoillaan tietoja kaikista 
ulkosuhdetoimien takuujärjestelyn 
kattamista rahoitus- ja investointitoimista 
ja erityisesti siitä, miten kyseisillä toimilla 
tuetaan tämän asetuksen tavoitteiden 
toteutumista ja vaatimusten täyttymistä. 
Nämä tiedot on esitettävä eriteltyinä 
hankkeen mukaan. Näissä tiedoissa on 
aina otettava huomioon 
luottamuksellisten ja kaupallisesti 
arkaluonteisten tietojen suoja. 
Tukikelpoisten vastapuolten on myös 
tiedotettava unionin tuesta kaikissa 
tiedoissa, jotka ne julkaisevat 
ulkosuhdetoimien takuujärjestelyn 
kattamista rahoitus- ja investointitoimista 
tämän asetuksen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 117
Heidi Hautala

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 1 kohta – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

EKKR+ -toimet, joita voidaan tukea 
ulkosuhdetoimien takuujärjestelystä, 
kohdistetaan erityisesti seuraaville

EKKR+ -toimet, joita voidaan tukea 
ulkosuhdetoimien takuujärjestelystä, 
kohdistetaan erityisesti 1 kohdassa 
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painopistealoille: luetelluille painopistealoille, eivätkä niihin 
sisälly 1 a kohdassa tarkoitetut rahoitus-
ja investointitoimet:

1. Tukikelpoisia ovat seuraavat toimet:

Or. en

Tarkistus 118
Heidi Hautala

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tukikelpoisia eivät ole toimet,

a) jotka liittyvät sotilas- tai 
turvallisuusalaan;

b) joilla tuetaan ydinenergian 
kehittämistä;

c) jotka edistävät fossiilisiin 
polttoaineisiin ja hiileen lukkiutumista;

d) joista aiheutuu merkittäviä ulkoisia 
ympäristökustannuksia;

e) jotka edistävät muuntogeenisten 
siementen käyttöä;

f) jotka edistävät laajamittaista teollista 
monokulttuuria;

g) jotka liittyvät megapatoihin;

h) jotka toteutetaan aloilla tai hankkeissa, 
joissa riskinä on ihmisoikeuksien 
heikentyminen kumppanimaissa, kuten 
maananastus ja väestön pakkomuutto. 
Täytäntöönpanokumppanien on 
suoritettava ja julkaistava ihmisoikeuksia 
ja ympäristövaikutuksia koskeva 
ennakkoarviointi, jossa kartoitetaan 
tällaiset riskit, noudattaen 
asianmukaisesti periaatetta vapaasta 
tahdosta annetun ja tietoon perustuvan 
ennakkosuostumuksen hankkimisesta 
toimien vaikutuksen piiriin kuuluvilta 
yhteisöiltä.
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