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Tarkistus 387
Elly Schlein, Norbert Neuser

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 209 ja 212 artiklan sekä 322 
artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 208, 209 ja 212 artiklan sekä 
322 artiklan 1 kohdan,

Or. en

Tarkistus 388
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan -1 kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-1) Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 3 artiklan 5 kohdan mukaan 
unioni vaalii ja puolustaa arvojaan ja 
etujaan kansainvälisissä suhteissaan ja 
edistää osaltaan kansalaistensa suojelua. 
Se edistää osaltaan rauhaa, turvallisuutta, 
maapallon kestävää kehitystä, kansojen 
välistä yhteisvastuuta ja keskinäistä 
kunnioitusta, vapaata ja 
oikeudenmukaista kauppaa, köyhyyden 
poistamista ja ihmisoikeuksien, erityisesti 
lapsen oikeuksien suojelua, sekä 
kansainvälisen oikeuden tarkkaa 
noudattamista ja kehittämistä, etenkin 
Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan 
periaatteiden kunnioittamista.

Or. en

Tarkistus 389
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Judith Sargentini, Michel Reimon

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan -1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-1 a) Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 21 artiklan mukaan EU:n 
toimia kansainvälisellä areenalla ohjaavat 
periaatteet, jotka innoittivat EU:n 
perustamista, kehittämistä ja 
laajentumista ja joita pyritään edistämään 
myös EU:n ulkopuolella: demokratia, 
oikeusvaltioperiaate, ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien yleismaailmallisuus ja 
jakamattomuus, ihmisarvon 
kunnioittaminen, tasa-arvo ja 
yhteisvastuu sekä Yhdistyneiden 
Kansakuntien peruskirjan ja 
kansainvälisen lain noudattaminen. 
Unioni huolehtii johdonmukaisuudesta 
ulkoisen toimintansa eri alojen välillä 
sekä näiden ja muiden politiikkojensa 
välillä. Unioni pyrkii saamaan aikaan 
pitkälle menevää yhteistyötä kaikilla 
kansainvälisten suhteiden aloilla. Tämän 
asetuksen nojalla mahdollisten 
monenlaisten toimien olisi edistettävä 
kyseisessä perussopimuksen artiklassa 
vahvistettuja tavoitteita.

Or. en

Tarkistus 390
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan -1 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-1 b) Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 11 artiklan mukaan 
ympäristönsuojelua koskevat vaatimukset 
on sisällytettävä unionin politiikan ja 
toiminnan määrittelyyn ja toteuttamiseen, 
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erityisesti kestävän kehityksen 
edistämiseksi.

Or. en

Tarkistus 391
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan -1 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-1 c) Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 8 artiklan 1 kohdan mukaan 
unioni luo naapurimaittensa kanssa 
erityissuhteet pyrkien saamaan aikaan 
unionin arvoihin perustuvan alueen, jolla 
vallitsee vauraus ja hyvä naapuruus ja 
jolle ovat ominaisia yhteistyöhön 
perustuvat läheiset ja rauhanomaiset 
suhteet.

Or. en

Tarkistus 392
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan -1 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-1 d) Kestävän kehityksen 
toimintaohjelmassa Agenda 2030, jonka 
kaikki Yhdistyneiden kansakuntien 
jäsenvaltiot hyväksyivät vuonna 2015, 
vahvistetaan ihmisten ja maapallon 
rauhaa ja vaurautta nyt ja 
tulevaisuudessa koskeva yhteinen 
suunnitelma. YK:n 17 kestävän 
kehityksen tavoitetta ovat tunnustus siitä, 
että köyhyyden poistaminen, joka on 
ensimmäinen kestävän kehityksen tavoite, 
ja muun niukkuuden poistaminen on 
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toteutettava samanaikaisesti sellaisten 
strategioiden kanssa, joilla parannetaan 
terveyttä ja koulutusta, vähennetään 
eriarvoisuutta ja vauhditetaan 
talouskasvua samalla, kun torjutaan 
ilmastonmuutosta ja pyritään 
säilyttämään valtameremme ja 
metsämme.

Or. en

Tarkistus 393
Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Ohjelman ”naapuruus-, kehitys- ja 
kansainvälisen yhteistyön väline”, 
jäljempänä ’väline’, yleiseksi tavoitteeksi
olisi asetettava unionin arvojen ja etujen 
puolustaminen ja edistäminen
maailmanlaajuisesti Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 3 artiklan 5 kohdassa, 8 
artiklassa ja 21 artiklassa vahvistettujen 
unionin ulkoisen toiminnan tavoitteiden ja 
periaatteiden mukaisesti.

(1) Ohjelman ”naapuruus-, kehitys- ja 
kansainvälisen yhteistyön välineen”, 
jäljempänä ’väline’, tavoitteena olisi oltava 
taloudellisen kehyksen luominen unionin 
arvojen ja etujen puolustamiselle ja 
edistämiselle maailmanlaajuisesti 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
3 artiklan 5 kohdassa, 8 artiklassa ja 
21 artiklassa vahvistettujen unionin 
ulkoisen toiminnan tavoitteiden ja 
periaatteiden mukaisesti, kunnioittamalla 
myös perusoikeuksia ja -periaatteita sekä 
suojelemalla ja edistämällä 
ihmisoikeuksia, demokratiaa ja 
oikeusvaltioperiaatetta.

Or. en

Tarkistus 394
Mirja Vehkaperä

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus
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(1) Ohjelman ”naapuruus-, kehitys- ja 
kansainvälisen yhteistyön väline”, 
jäljempänä ’väline’, yleiseksi tavoitteeksi 
olisi asetettava unionin arvojen ja etujen 
puolustaminen ja edistäminen 
maailmanlaajuisesti Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 3 artiklan 5 kohdassa, 8 
artiklassa ja 21 artiklassa vahvistettujen 
unionin ulkoisen toiminnan tavoitteiden ja 
periaatteiden mukaisesti.

(1) Ohjelman ”naapuruus-, kehitys- ja 
kansainvälisen yhteistyön väline”, 
jäljempänä ’väline’, yleiseksi tavoitteeksi 
olisi asetettava kestävän kehityksen 
edistäminen, köyhyyden poistaminen, 
eriarvoisuuden torjuminen sen kaikissa 
muodoissa ja unionin arvojen ja etujen 
puolustaminen ja edistäminen 
maailmanlaajuisesti Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 3 artiklan 5 kohdassa, 8 
artiklassa ja 21 artiklassa sekä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
208 artiklassa vahvistettujen unionin 
ulkoisen toiminnan tavoitteiden ja 
periaatteiden mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 395
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Ohjelman ”naapuruus-, kehitys- ja 
kansainvälisen yhteistyön väline”, 
jäljempänä ’väline’, yleiseksi tavoitteeksi 
olisi asetettava unionin arvojen ja etujen 
puolustaminen ja edistäminen 
maailmanlaajuisesti Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 3 artiklan 5 kohdassa, 8 
artiklassa ja 21 artiklassa vahvistettujen 
unionin ulkoisen toiminnan tavoitteiden ja 
periaatteiden mukaisesti.

(1) Ohjelman ”naapuruus-, kehitys- ja 
kansainvälisen yhteistyön väline”, 
jäljempänä ’väline’, yleiseksi tavoitteeksi 
olisi asetettava unionin arvojen ja etujen 
puolustaminen ja edistäminen 
maailmanlaajuisesti Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 3 artiklan 5 kohdassa, 8 
artiklassa ja 21 artiklassa vahvistettujen 
unionin ulkoisen toiminnan tavoitteiden ja 
periaatteiden mukaisesti. On todettava, että 
arvoja, joita Euroopan unioni puolustaa 
kansainvälisellä tasolla, poljetaan 
jatkuvasti sen omassa sisäpolitiikassa.

Or. fr

Tarkistus 396
Lola Sánchez Caldentey, Guillaume Balas, Sabine Lösing, Ricardo Serrão Santos, 
Kathleen Van Brempt
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Ohjelman ”naapuruus-, kehitys- ja 
kansainvälisen yhteistyön väline”, 
jäljempänä ’väline’, yleiseksi tavoitteeksi 
olisi asetettava unionin arvojen ja etujen 
puolustaminen ja edistäminen 
maailmanlaajuisesti Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 3 artiklan 5 kohdassa, 8 
artiklassa ja 21 artiklassa vahvistettujen 
unionin ulkoisen toiminnan tavoitteiden ja 
periaatteiden mukaisesti.

(1) Ohjelman ”naapuruus-, kehitys- ja 
kansainvälisen yhteistyön väline”, 
jäljempänä ’väline’, yleiseksi tavoitteeksi 
olisi asetettava kestävän kehityksen, 
ympäristön ja luonnon 
monimuotoisuuden suojelun, 
ilmastonmuutoksen torjunnan, köyhyyden 
poistamisen ja eriarvoisuuden torjunnan
puolustaminen ja edistäminen 
maailmanlaajuisesti osana unionin arvoja 
ja etuja Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 3 artiklan 5 kohdassa, 8 
artiklassa, 21 artiklassa ja 208 artiklassa
vahvistettujen unionin ulkoisen toiminnan 
tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 397
Elly Schlein, Norbert Neuser

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Ohjelman ”naapuruus-, kehitys- ja 
kansainvälisen yhteistyön väline”, 
jäljempänä ’väline’, yleiseksi tavoitteeksi 
olisi asetettava unionin arvojen ja etujen 
puolustaminen ja edistäminen 
maailmanlaajuisesti Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 3 artiklan 5 kohdassa, 8 
artiklassa ja 21 artiklassa vahvistettujen 
unionin ulkoisen toiminnan tavoitteiden ja 
periaatteiden mukaisesti.

(1) Ohjelman ”naapuruus-, kehitys- ja 
kansainvälisen yhteistyön väline”, 
jäljempänä ’väline’, yleiseksi tavoitteeksi 
olisi asetettava kestävän kehityksen 
edistäminen, köyhyyden poistaminen ja 
eriarvoisuuden torjuminen ja unionin 
arvojen ja etujen puolustaminen ja 
edistäminen maailmanlaajuisesti Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklan 5 
kohdassa, 8 artiklassa ja 21 artiklassa 
vahvistettujen unionin ulkoisen toiminnan 
tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 398
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Ohjelman ”naapuruus-, kehitys- ja 
kansainvälisen yhteistyön väline”, 
jäljempänä ’väline’, yleiseksi tavoitteeksi 
olisi asetettava unionin arvojen ja etujen 
puolustaminen ja edistäminen 
maailmanlaajuisesti Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 3 artiklan 5 kohdassa, 8 
artiklassa ja 21 artiklassa vahvistettujen 
unionin ulkoisen toiminnan tavoitteiden ja 
periaatteiden mukaisesti.

(1) Ohjelman ”naapuruus-, kehitys- ja 
kansainvälisen yhteistyön väline”, 
jäljempänä ’väline’, yleiseksi tavoitteeksi 
olisi asetettava kestävän kehityksen 
edistäminen, köyhyyden poistaminen, 
eriarvoisuuden torjuminen sen kaikissa 
muodoissa ja unionin arvojen ja etujen 
puolustaminen ja edistäminen 
maailmanlaajuisesti Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 3 artiklan 5 kohdassa, 8 
artiklassa ja 21 artiklassa vahvistettujen 
unionin ulkoisen toiminnan tavoitteiden ja 
periaatteiden mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 399
Doru-Claudian Frunzulică

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Ohjelman ”naapuruus-, kehitys- ja 
kansainvälisen yhteistyön väline”, 
jäljempänä ’väline’, yleiseksi tavoitteeksi 
olisi asetettava unionin arvojen ja etujen 
puolustaminen ja edistäminen 
maailmanlaajuisesti Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 3 artiklan 5 kohdassa, 8 
artiklassa ja 21 artiklassa vahvistettujen 
unionin ulkoisen toiminnan tavoitteiden ja 
periaatteiden mukaisesti.

(1) Ohjelman ”naapuruus-, kehitys- ja 
kansainvälisen yhteistyön väline”, 
jäljempänä ’väline’, yleiseksi tavoitteeksi 
olisi asetettava kestävän kehityksen 
edistäminen, köyhyyden poistaminen, 
eriarvoisuuden torjuminen sen kaikissa 
muodoissa ja unionin arvojen ja etujen 
puolustaminen ja edistäminen 
maailmanlaajuisesti Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 3 artiklan 5 kohdassa, 8 
artiklassa ja 21 artiklassa vahvistettujen 
unionin ulkoisen toiminnan tavoitteiden ja 
periaatteiden mukaisesti.
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Or. en

Tarkistus 400
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Ohjelman ”naapuruus-, kehitys- ja 
kansainvälisen yhteistyön väline”, 
jäljempänä ’väline’, yleiseksi tavoitteeksi 
olisi asetettava unionin arvojen ja etujen 
puolustaminen ja edistäminen 
maailmanlaajuisesti Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 3 artiklan 5 kohdassa, 8 
artiklassa ja 21 artiklassa vahvistettujen 
unionin ulkoisen toiminnan tavoitteiden ja 
periaatteiden mukaisesti.

(1) Ohjelman ”naapuruus-, kehitys- ja 
kansainvälisen yhteistyön väline”, 
jäljempänä ’väline’, yleiseksi tavoitteeksi 
olisi asetettava unionin arvojen, 
periaatteiden ja perustavanlaatuisten
etujen puolustaminen ja edistäminen 
maailmanlaajuisesti Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 3 artiklan 5 kohdassa, 8 
artiklassa ja 21 artiklassa vahvistettujen 
unionin ulkoisen toiminnan tavoitteiden ja 
periaatteiden mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 401
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 21 artiklan mukaisesti unioni 
huolehtii johdonmukaisuudesta ulkoisen 
toimintansa eri alojen välillä sekä näiden ja 
muiden politiikkojensa välillä ja pyrkii 
saamaan aikaan pitkälle menevää 
yhteistyötä kaikilla kansainvälisten 
suhteiden aloilla. Tämän asetuksen nojalla 
mahdollisten monenlaisten toimien olisi 
edistettävä kyseisessä perussopimuksen 
artiklassa vahvistettuja tavoitteita.

(2) Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 21 artiklan mukaisesti EU:n 
toimia kansainvälisellä areenalla ohjaavat 
periaatteet, jotka innoittivat EU:n 
perustamista, kehittämistä ja 
laajentumista ja joita pyritään edistämään 
myös EU:n ulkopuolella: demokratia, 
oikeusvaltioperiaate, ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien yleismaailmallisuus ja 
jakamattomuus, ihmisarvon 
kunnioittaminen, tasa-arvo ja 
yhteisvastuu sekä Yhdistyneiden 
Kansakuntien peruskirjan ja 
kansainvälisen lain noudattaminen.
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Unioni huolehtii johdonmukaisuudesta 
ulkoisen toimintansa eri alojen välillä sekä 
näiden ja muiden politiikkojensa välillä ja 
pyrkii saamaan aikaan pitkälle menevää 
yhteistyötä kaikilla kansainvälisten 
suhteiden aloilla. Tämän asetuksen nojalla 
mahdollisten monenlaisten toimien olisi 
edistettävä kyseisessä perussopimuksen 
artiklassa vahvistettuja tavoitteita.

Or. en

Tarkistus 402
Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 21 artiklan mukaisesti unioni 
huolehtii johdonmukaisuudesta ulkoisen 
toimintansa eri alojen välillä sekä näiden 
ja muiden politiikkojensa välillä ja pyrkii 
saamaan aikaan pitkälle menevää 
yhteistyötä kaikilla kansainvälisten 
suhteiden aloilla. Tämän asetuksen nojalla 
mahdollisten monenlaisten toimien olisi 
edistettävä kyseisessä perussopimuksen 
artiklassa vahvistettuja tavoitteita.

(2) Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 21 artiklan mukaisesti EU:n
kansainvälisten suhteiden ja sen muiden 
politiikkojen tavoitteiden ja politiikkojen 
on oltava yhdenmukaisia ja 
johdonmukaisia. Täydentävyys muiden 
ulkoisten rahoitusvälineiden, erityisesti 
liittymistä valmistelevan tukivälineen 
(IPA III), kanssa olisi taattava tiiviillä 
koordinoinnilla. Tässä asetuksessa olisi 
asetettava tavoitteita ja mahdollistettava 
toimia toteuttamalla sääntöihin ja 
arvoihin perustuvaa EU:n ulkopolitiikkaa 
ja pitkälle menevää yhteistyötä kaikilla 
kansainvälisten suhteiden aloilla.

Or. en

Tarkistus 403
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(2) Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 21 artiklan mukaisesti unioni 
huolehtii johdonmukaisuudesta ulkoisen 
toimintansa eri alojen välillä sekä näiden ja 
muiden politiikkojensa välillä ja pyrkii 
saamaan aikaan pitkälle menevää 
yhteistyötä kaikilla kansainvälisten 
suhteiden aloilla. Tämän asetuksen nojalla 
mahdollisten monenlaisten toimien olisi 
edistettävä kyseisessä perussopimuksen 
artiklassa vahvistettuja tavoitteita.

(2) Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 21 artiklan mukaisesti unioni 
huolehtii johdonmukaisuudesta ulkoisen 
toimintansa eri alojen välillä sekä näiden ja 
muiden politiikkojensa välillä ja pyrkii 
saamaan aikaan pitkälle menevää 
yhteistyötä kaikilla kansainvälisten 
suhteiden aloilla, kulttuuriulottuvuus 
mukaan luettuna. Tämän asetuksen nojalla 
mahdollisten monenlaisten toimien olisi 
edistettävä kyseisessä perussopimuksen 
artiklassa vahvistettuja tavoitteita.

Or. en

Tarkistus 404
Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Ihmisoikeudet ovat myös yksi 
EU:n ulkoisten toimien keskeisistä 
periaatteista. Tässä välineessä olisi muun 
muassa asetettava tavoitteita 
ihmisoikeuksien, demokratian, 
oikeusvaltioperiaatteen, perusvapauksien, 
ihmisarvon kunnioittamisen, tasa-arvon 
ja yhteisvastuun sekä Yhdistyneiden 
Kansakuntien peruskirjan ja 
kansainvälisen oikeuden edistämiseksi ja 
suojelemiseksi.

Or. en

Tarkistus 405
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale



AM\1172161FI.docx 13/175 PE632.090v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

(3) Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 8 artiklan mukaan unioni luo 
naapurimaittensa kanssa erityissuhteet 
pyrkien saamaan aikaan unionin arvoihin 
perustuvan alueen, jolla vallitsee vauraus 
ja hyvä naapuruus ja jolle ovat ominaisia 
yhteistyöhön perustuvat läheiset ja 
rauhanomaiset suhteet. Tämän asetuksen 
olisi edistettävä kyseistä tavoitetta.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kohtaa ei poisteta vaan se siirretään eteenpäin.

Tarkistus 406
Doru-Claudian Frunzulică

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 8 artiklan mukaan unioni luo 
naapurimaittensa kanssa erityissuhteet 
pyrkien saamaan aikaan unionin arvoihin 
perustuvan alueen, jolla vallitsee vauraus ja 
hyvä naapuruus ja jolle ovat ominaisia 
yhteistyöhön perustuvat läheiset ja 
rauhanomaiset suhteet. Tämän asetuksen 
olisi edistettävä kyseistä tavoitetta.

(3) Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 8 artiklan mukaan unioni luo 
naapurimaittensa kanssa erityissuhteet 
pyrkien poistamaan eriarvoisuuden ja 
sukupuolten epätasa-arvon ja saamaan 
aikaan unionin arvoihin perustuvan alueen, 
jolla vallitsee vauraus ja hyvä naapuruus ja 
jolle ovat ominaisia yhteistyöhön 
perustuvat läheiset ja rauhanomaiset 
suhteet. Tämän asetuksen olisi edistettävä 
kyseistä tavoitetta.

Or. en

Tarkistus 407
Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(3) Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 8 artiklan mukaan unioni luo
naapurimaittensa kanssa erityissuhteet
pyrkien saamaan aikaan unionin arvoihin 
perustuvan alueen, jolla vallitsee vauraus ja 
hyvä naapuruus ja jolle ovat ominaisia 
yhteistyöhön perustuvat läheiset ja 
rauhanomaiset suhteet. Tämän asetuksen 
olisi edistettävä kyseistä tavoitetta.

(3) Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 8 artiklan mukaan unioni pitää 
yllä erityissuhteita naapurimaittensa 
kanssa pyrkien saamaan aikaan unionin 
arvoihin perustuvan alueen, jolla vallitsee 
vauraus, oikeudet, periaatteet ja hyvä 
naapuruus ja jolle ovat ominaisia 
yhteistyöhön perustuvat läheiset ja 
rauhanomaiset suhteet. Tämän asetuksen 
olisi edistettävä kyseistä tavoitetta.

Or. en

Tarkistus 408
Doru-Claudian Frunzulică

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 208 artiklassa 
määritelty unionin 
kehitysyhteistyöpolitiikan päätavoite on 
köyhyyden vähentäminen ja lopulta sen 
poistaminen. Unionin kehitysyhteistyöllä 
edistetään myös unionin ulkoisen 
toiminnan tavoitteita, etenkin sillä 
edistetään Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 21 artiklan 2 kohdan d 
alakohdan mukaisesti kehitysmaiden
talouden, yhteiskunnan ja ympäristön 
kannalta kestävää kehitystä ensisijaisena 
tarkoituksena poistaa köyhyys.

(4) Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 208 artiklassa 
määritelty unionin 
kehitysyhteistyöpolitiikan päätavoite on 
köyhyyden vähentäminen ja lopulta sen 
poistaminen, ja sen olisi täydennettävä ja 
tuettava jäsenvaltioiden 
kehitysyhteistyöpolitiikkoja. Unionin 
kehitysyhteistyöllä edistetään myös 
unionin ulkoisen toiminnan tavoitteita, 
etenkin sillä edistetään Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 21 artiklan 2 kohdan d 
alakohdan mukaisesti kehitysmaiden 
talouden, yhteiskunnan ja ympäristön 
kannalta kestävää kehitystä ensisijaisena 
tarkoituksena poistaa köyhyys.

Or. en

Tarkistus 409
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 208 artiklassa 
määritelty unionin 
kehitysyhteistyöpolitiikan päätavoite on 
köyhyyden vähentäminen ja lopulta sen 
poistaminen. Unionin kehitysyhteistyöllä 
edistetään myös unionin ulkoisen 
toiminnan tavoitteita, etenkin sillä 
edistetään Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 21 artiklan 2 kohdan d 
alakohdan mukaisesti kehitysmaiden 
talouden, yhteiskunnan ja ympäristön 
kannalta kestävää kehitystä ensisijaisena 
tarkoituksena poistaa köyhyys.

(4) Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 208 artiklassa 
määritelty unionin 
kehitysyhteistyöpolitiikan päätavoite on 
köyhyyden vähentäminen ja lopulta sen 
poistaminen. Unionin kehitysyhteistyöllä 
edistetään myös unionin ulkoisen 
toiminnan tavoitteita, etenkin sillä 
edistetään Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 21 artiklan 2 kohdan 
d alakohdan mukaisesti kehitysmaiden 
talouden, yhteiskunnan, kulttuurin, 
koulutuksen ja ympäristön kannalta 
kestävää kehitystä ensisijaisena 
tarkoituksena poistaa köyhyys ja säilyttää 
pysyvä rauha, estää konfliktit ja lujittaa 
kansainvälistä turvallisuutta SEU-
sopimuksen 21 artiklan 2 kohdan c 
alakohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 410
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 208 artiklassa 
määritelty unionin 
kehitysyhteistyöpolitiikan päätavoite on 
köyhyyden vähentäminen ja lopulta sen 
poistaminen. Unionin kehitysyhteistyöllä 
edistetään myös unionin ulkoisen 
toiminnan tavoitteita, etenkin sillä 
edistetään Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 21 artiklan 2 kohdan d 
alakohdan mukaisesti kehitysmaiden 
talouden, yhteiskunnan ja ympäristön 

(4) Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 208 artiklassa 
määritelty unionin 
kehitysyhteistyöpolitiikan päätavoite on 
köyhyyden vähentäminen ja lopulta sen 
poistaminen, mutta tätä tavoitetta on tällä 
hetkellä mahdotonta saavuttaa. Unionin 
kehitysyhteistyöllä edistetään myös 
unionin ulkoisen toiminnan tavoitteita, 
etenkin sillä edistetään Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 21 artiklan 2 kohdan d 
alakohdan mukaisesti kehitysmaiden 
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kannalta kestävää kehitystä ensisijaisena 
tarkoituksena poistaa köyhyys.

talouden, yhteiskunnan ja ympäristön 
kannalta kestävää kehitystä ensisijaisena 
tarkoituksena poistaa köyhyys.

Or. fr

Tarkistus 411
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Köyhyyden piiriin kuuluvat kaikki 
alat, joilla jompaankumpaan sukupuoleen 
kuuluvat ihmiset ovat jääneet osattomiksi 
ja joilla heidän katsotaan olevan 
kykenemättömiä muuttamaan 
tilannettaan erilaisissa yhteiskunnallisissa 
ja paikallisissa olosuhteissa. Köyhyyden 
keskeisiä ulottuvuuksia ovat taloudelliset, 
inhimilliset, poliittiset, sosiokulttuuriset ja 
suojautumista koskevat mahdollisuudet. 
Köyhyys liittyy ihmisten mahdollisuuksiin 
eri aloilla, kuten kulutus ja 
elintarviketurva, terveys, koulutus, 
oikeudet, oikeus tulla kuulluksi, ihmisten, 
erityisesti köyhien, turvallisuus sekä 
ihmisarvo ja ihmisarvoinen työ. Siksi 
köyhyyden torjuminen onnistuu vain, jos 
pidetään yhtä tärkeänä investoimista niin 
ihmisiin (ensisijaisesti terveyteen ja 
koulutukseen ja hivin/aidsin torjumiseen), 
luonnonvarojen suojeluun (metsiin, 
vesiin, merten tarjoamiin 
luonnonvaroihin ja maaperään) 
maaseudun elinkeinojen turvaamiseksi 
kuin vaurauden luomiseen (painottaen 
sellaisia asioita kuin yrittäjyys, 
työpaikkojen luominen, luotonsaanti, 
omistusoikeudet ja infrastruktuuri). 
Naisten voimaannuttaminen on kaiken 
kehityksen kannalta keskeinen asia, ja 
sukupuolten tasa-arvon olisi oltava 
olennainen osa kaikkia poliittisia 
strategioita.
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Or. en

Tarkistus 412
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Unioni huolehtii kehitykseen 
vaikuttavien politiikkojen 
johdonmukaisuudesta Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 208 
artiklassa edellytetyllä tavalla. Unionin 
olisi otettava huomioon kehitysyhteistyön 
tavoitteet politiikoissaan, jotka 
todennäköisesti vaikuttavat kehitysmaihin, 
mikä on olennainen osa strategiaa 
Yhdistyneiden kansakuntien syyskuussa 
2015 hyväksymässä kestävän kehityksen 
toimintaohjelmassa Agenda 203045, 
jäljempänä ’Agenda 2030 -
toimintaohjelma’, määriteltyjen kestävän 
kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Agenda 2030 -toimintaohjelmaan 
sisällytetty kestävää kehitystä tukeva 
politiikkajohdonmukaisuus edellyttää, että 
kaikkien politiikkojen vaikutus kestävään 
kehitykseen otetaan huomioon kaikilla 
tasoilla, kansallisesti, unionissa, muissa 
maissa ja maailmanlaajuisesti.

(5) Unioni huolehtii kehitykseen 
vaikuttavien politiikkojen 
johdonmukaisuudesta Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 208 
artiklassa edellytetyllä tavalla. Unionin 
olisi otettava huomioon kehitysyhteistyön 
tavoitteet politiikoissaan, jotka 
todennäköisesti vaikuttavat kehitysmaihin, 
mikä on olennainen osa strategiaa 
Yhdistyneiden kansakuntien syyskuussa 
2015 hyväksymässä kestävän kehityksen 
toimintaohjelmassa Agenda 203045, 
jäljempänä ’Agenda 2030 -
toimintaohjelma’, määriteltyjen kestävän 
kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Agenda 2030 -toimintaohjelmaan 
sisällytetty kestävää kehitystä tukeva 
politiikkajohdonmukaisuus edellyttää, että 
kaikkien politiikkojen vaikutus kestävään 
kehitykseen otetaan huomioon kaikilla 
tasoilla, kansallisesti, unionissa, muissa 
maissa ja maailmanlaajuisesti. Unionin 
olisi tarkasteltava kaikkien 
politiikkatoimien vaikutusta 
konfliktidynamiikkaan edistämällä 
konfliktiherkkää lähestymistapaa 
perusteellisen konfliktianalyysin 
perusteella kaikissa asetuksen mukaisissa 
toimissa ja ohjelmissa sekä pyrittävä 
välttämään kielteisiä vaikutuksia ja 
maksimoimaan myönteiset vaikutukset.

_________________ _________________

45 Kestävän kehityksen toimintaohjelma 
Agenda 2030, hyväksytty Yhdistyneiden 
kansakuntien kestävän kehityksen 
huippukokouksessa 25 päivänä syyskuuta 

45 Kestävän kehityksen toimintaohjelma 
Agenda 2030, hyväksytty Yhdistyneiden 
kansakuntien kestävän kehityksen 
huippukokouksessa 25 päivänä syyskuuta 
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2015 (A/RES/70/1). 2015 (A/RES/70/1).

Or. en

Tarkistus 413
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Unioni pitää sukupuolten tasa-
arvoa erittäin tärkeänä ihmisoikeutena, 
osana sosiaalista oikeudenmukaisuutta 
sekä unionin ulkopolitiikan keskeisenä 
arvona. SEUT-sopimuksen 8 artiklassa 
määrätään sukupuolten välisen tasa-
arvon valtavirtaistamisesta kaikissa 
unionin toimissa. Sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisen asianmukainen 
täytäntöönpano edellyttää riittävien 
määrärahojen myöntämistä sekä 
sukupuolten tasa-arvon edistämiseen ja 
sukupuoleen perustuvan syrjinnän 
torjumiseen tarkoitettujen budjettikohtien 
avoimuutta.

Or. en

Tarkistus 414
Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Toimien maailmanlaajuinen 
viitekehys on sääntöihin perustuva 
maailmanjärjestys, jonka keskeinen 
periaate on monenvälisyys ja jonka ytimen 
muodostaa Yhdistyneet kansakunnat. 
Agenda 2030 -toimintaohjelma on yhdessä 
Pariisin ilmastosopimuksen57 ja Addis 

(7) Toimien maailmanlaajuinen 
viitekehys on sääntöihin ja arvoihin
perustuva maailmanjärjestys, jonka 
keskeinen periaate on monenvälisyys ja 
jonka ytimen muodostaa Yhdistyneet 
kansakunnat. Tätä tarkoitusta varten 
tämän asetuksen poliittisen kehyksen olisi 



AM\1172161FI.docx 19/175 PE632.090v01-00

FI

Abeban toimintaohjelman58 kanssa 
kansainvälisen yhteisön vastaus 
kestävään kehitykseen liittyviin 
maailmanlaajuisiin haasteisiin ja 
kehityssuuntauksiin. Agenda 2030 -
toimintaohjelma rakentuu kestävän 
kehityksen tavoitteille ja tarjoaa 
muutosvoimaisen kehyksen köyhyyden 
poistamiselle ja kestävälle kehitykselle 
maailmanlaajuisesti. Sen soveltamisala 
on universaali, ja se tarjoaa toiminnalle 
laaja-alaisen jaetun kehyksen, jota 
sovelletaan unioniin, sen jäsenvaltioihin 
ja sen kumppaneihin. Siinä otetaan 
tasapainoisesti huomioon kestävän 
kehityksen taloudellinen, sosiaalinen ja 
ympäristöön liittyvä ulottuvuus ja tärkeät 
riippuvuussuhteet päätavoitteiden ja 
alatavoitteiden välillä. Agenda 2030 -
toimintaohjelmassa ei unohdeta ketään. 
Toimintaohjelman täytäntöönpanoa 
koordinoidaan tiiviisti asiaan liittyvien 
unionin muiden kansainvälisten 
sitoumusten kanssa. Tämän asetuksen 
nojalla toteutettavissa toimissa olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota kestävän 
kehityksen tavoitteiden välisiin yhteyksiin 
ja yhdennettyyn toimintaan, jolla voidaan 
saada aikaan sivuhyötyjä ja saavuttaa 
useita tavoitteita johdonmukaisella 
tavalla.

perustuttava sekä eurooppalaisiin että 
kansainvälisiin sopimuksiin, joita ovat 
muun muassa Agenda 2030 -
toimintaohjelma, Pariisin ilmastosopimus,
Addis Abeban toimintaohjelma, Euroopan 
unionin ulko- ja turvallisuuspoliittinen 
globaalistrategia ja uusi kehityspolitiikkaa 
koskeva eurooppalainen konsensus.

_________________

57 Allekirjoitettu New Yorkissa 22 päivänä 
huhtikuuta 2016.

58 Addis Abeban toimintasuunnitelma, 
hyväksytty 16 päivänä kesäkuuta 2015 
kolmannessa kehitysrahoitusta 
käsitelleessä konferenssissa ja vahvistettu 
Yhdistyneiden kansakuntien 
yleiskokouksessa 27 päivänä heinäkuuta 
2015 (A/RES/69/313).

Or. en

Tarkistus 415
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Judith Sargentini, Michel Reimon

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Toimien maailmanlaajuinen 
viitekehys on sääntöihin perustuva 
maailmanjärjestys, jonka keskeinen 
periaate on monenvälisyys ja jonka ytimen 
muodostaa Yhdistyneet kansakunnat. 
Agenda 2030 -toimintaohjelma on yhdessä 
Pariisin ilmastosopimuksen57 ja Addis 
Abeban toimintaohjelman58 kanssa 
kansainvälisen yhteisön vastaus kestävään 
kehitykseen liittyviin maailmanlaajuisiin 
haasteisiin ja kehityssuuntauksiin. Agenda 
2030 -toimintaohjelma rakentuu kestävän 
kehityksen tavoitteille ja tarjoaa 
muutosvoimaisen kehyksen köyhyyden 
poistamiselle ja kestävälle kehitykselle 
maailmanlaajuisesti. Sen soveltamisala on 
universaali, ja se tarjoaa toiminnalle laaja-
alaisen jaetun kehyksen, jota sovelletaan 
unioniin, sen jäsenvaltioihin ja sen 
kumppaneihin. Siinä otetaan 
tasapainoisesti huomioon kestävän 
kehityksen taloudellinen, sosiaalinen ja 
ympäristöön liittyvä ulottuvuus ja tärkeät 
riippuvuussuhteet päätavoitteiden ja 
alatavoitteiden välillä. Agenda 2030 -
toimintaohjelmassa ei unohdeta ketään. 
Toimintaohjelman täytäntöönpanoa 
koordinoidaan tiiviisti asiaan liittyvien 
unionin muiden kansainvälisten 
sitoumusten kanssa. Tämän asetuksen 
nojalla toteutettavissa toimissa olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota kestävän 
kehityksen tavoitteiden välisiin yhteyksiin 
ja yhdennettyyn toimintaan, jolla voidaan 
saada aikaan sivuhyötyjä ja saavuttaa 
useita tavoitteita johdonmukaisella tavalla.

(7) Toimien maailmanlaajuinen 
viitekehys on sääntöihin perustuva 
maailmanjärjestys, jonka keskeinen 
periaate on monenvälisyys ja jonka ytimen 
muodostaa Yhdistyneet kansakunnat. 
Agenda 2030 -toimintaohjelma on yhdessä 
Pariisin ilmastosopimuksen57 ja Addis 
Abeban toimintaohjelman58 kanssa 
kansainvälisen yhteisön vastaus kestävään 
kehitykseen liittyviin maailmanlaajuisiin 
haasteisiin ja kehityssuuntauksiin. Agenda 
2030 -toimintaohjelma rakentuu kestävän 
kehityksen tavoitteille ja tarjoaa 
muutosvoimaisen kehyksen köyhyyden 
poistamiselle ja kestävälle kehitykselle 
maailmanlaajuisesti ja edistää 
rauhanomaisia, oikeudenmukaisia ja 
osallistavia yhteiskuntia. Sen 
soveltamisala on universaali, ja se tarjoaa 
toiminnalle laaja-alaisen jaetun kehyksen, 
jota sovelletaan unioniin, sen 
jäsenvaltioihin ja sen kumppaneihin. Siinä 
otetaan tasapainoisesti huomioon kestävän 
kehityksen taloudellinen, sosiaalinen ja 
ympäristöön liittyvä ulottuvuus ja tärkeät 
riippuvuussuhteet päätavoitteiden ja 
alatavoitteiden välillä. Agenda 2030 -
toimintaohjelmassa ei unohdeta ketään ja 
ensisijaisesti pyritään tavoittamaan 
huonoimmassa asemassa olevat. 
Toimintaohjelman täytäntöönpanoa 
koordinoidaan tiiviisti asiaan liittyvien 
unionin muiden kansainvälisten 
sitoumusten kanssa. Tämän asetuksen 
nojalla toteutettavissa toimissa olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota kestävän 
kehityksen tavoitteiden välisiin yhteyksiin 
ja yhdennettyyn toimintaan, jolla voidaan 
saada aikaan sivuhyötyjä ja saavuttaa 
useita tavoitteita johdonmukaisella tavalla 
ilman, että heikennetään muita tavoitteita.
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_________________ _________________

57 Allekirjoitettu New Yorkissa 22 päivänä 
huhtikuuta 2016.

57 Allekirjoitettu New Yorkissa 22 päivänä 
huhtikuuta 2016.

58 Addis Abeban toimintasuunnitelma, 
hyväksytty 16 päivänä kesäkuuta 2015 
kolmannessa kehitysrahoitusta 
käsitelleessä konferenssissa ja vahvistettu 
Yhdistyneiden kansakuntien 
yleiskokouksessa 27 päivänä heinäkuuta 
2015 (A/RES/69/313).

58 Addis Abeban toimintasuunnitelma, 
hyväksytty 16 päivänä kesäkuuta 2015 
kolmannessa kehitysrahoitusta 
käsitelleessä konferenssissa ja vahvistettu 
Yhdistyneiden kansakuntien 
yleiskokouksessa 27 päivänä heinäkuuta 
2015 (A/RES/69/313).

Or. en

Tarkistus 416
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Toimien maailmanlaajuinen 
viitekehys on sääntöihin perustuva 
maailmanjärjestys, jonka keskeinen 
periaate on monenvälisyys ja jonka ytimen 
muodostaa Yhdistyneet kansakunnat. 
Toimien maailmanlaajuinen viitekehys on 
sääntöihin perustuva maailmanjärjestys, 
jonka keskeinen periaate on monenvälisyys 
ja jonka ytimen muodostaa Yhdistyneet 
kansakunnat. Agenda 2030 -
toimintaohjelma on yhdessä Pariisin 
ilmastosopimuksen57 ja Addis Abeban 
toimintaohjelman58 kanssa kansainvälisen 
yhteisön vastaus kestävään kehitykseen 
liittyviin maailmanlaajuisiin haasteisiin ja 
kehityssuuntauksiin. Agenda 2030 -
toimintaohjelma rakentuu kestävän 
kehityksen tavoitteille ja tarjoaa 
muutosvoimaisen kehyksen köyhyyden 
poistamiselle ja kestävälle kehitykselle 
maailmanlaajuisesti. Siinä otetaan 
tasapainoisesti huomioon kestävän 
kehityksen taloudellinen, sosiaalinen ja 
ympäristöön liittyvä ulottuvuus ja tärkeät 
riippuvuussuhteet päätavoitteiden ja 

(7) Toimien maailmanlaajuinen 
viitekehys on sääntöihin perustuva 
maailmanjärjestys, jonka keskeinen 
periaate on monenvälisyys ja jonka ytimen 
muodostaa Yhdistyneet kansakunnat. 
Toimien maailmanlaajuinen viitekehys on 
sääntöihin perustuva maailmanjärjestys, 
jonka keskeinen periaate on monenvälisyys 
ja jonka ytimen muodostaa Yhdistyneet 
kansakunnat. Agenda 2030 -
toimintaohjelma on yhdessä Pariisin 
ilmastosopimuksen57 ja Addis Abeban 
toimintaohjelman58 kanssa kansainvälisen 
yhteisön vastaus kestävään kehitykseen 
liittyviin maailmanlaajuisiin haasteisiin ja 
kehityssuuntauksiin. Agenda 2030 -
toimintaohjelma rakentuu kestävän 
kehityksen tavoitteille ja tarjoaa 
muutosvoimaisen kehyksen köyhyyden 
poistamiselle ja kestävälle kehitykselle 
maailmanlaajuisesti. Siinä otetaan 
tasapainoisesti huomioon kestävän 
kehityksen taloudellinen, sosiaalinen ja 
ympäristöön liittyvä ulottuvuus ja tärkeät 
riippuvuussuhteet päätavoitteiden ja 
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alatavoitteiden välillä. Agenda 2030 -
toimintaohjelmassa ei unohdeta ketään. 
Toimintaohjelman täytäntöönpanoa 
koordinoidaan tiiviisti asiaan liittyvien 
unionin muiden kansainvälisten 
sitoumusten kanssa. Agenda 2030 -
toimintaohjelmassa ei unohdeta ketään. 
Toimintaohjelman täytäntöönpanoa 
koordinoidaan tiiviisti asiaan liittyvien 
unionin muiden kansainvälisten 
sitoumusten kanssa. Tämän asetuksen 
nojalla toteutettavissa toimissa olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota kestävän 
kehityksen tavoitteiden välisiin yhteyksiin 
ja yhdennettyyn toimintaan, jolla voidaan 
saada aikaan sivuhyötyjä ja saavuttaa 
useita tavoitteita johdonmukaisella tavalla.

alatavoitteiden välillä. Agenda 2030 -
toimintaohjelmassa ei unohdeta ketään. 
Toimintaohjelman täytäntöönpanoa 
koordinoidaan tiiviisti asiaan liittyvien 
unionin muiden kansainvälisten 
sitoumusten kanssa. Agenda 2030 -
toimintaohjelmassa ei unohdeta ketään. 
Toimintaohjelman täytäntöönpanoa 
koordinoidaan tiiviisti asiaan liittyvien 
unionin muiden kansainvälisten 
sitoumusten kanssa. Tämän asetuksen 
nojalla toteutettavissa toimissa olisi
otettava lähtökohdaksi edellä mainittujen 
sopimusten sisältämät periaatteet ja 
tavoitteet ja kiinnitettävä erityistä 
huomiota kestävän kehityksen tavoitteiden 
välisiin yhteyksiin ja yhdennettyyn 
toimintaan, jolla voidaan saada aikaan 
sivuhyötyjä ja saavuttaa useita tavoitteita 
johdonmukaisella tavalla.

_________________ _________________

57 Allekirjoitettu New Yorkissa 22 päivänä 
huhtikuuta 2016.

57 Allekirjoitettu New Yorkissa 22 päivänä 
huhtikuuta 2016.

58 Addis Abeban toimintasuunnitelma, 
hyväksytty 16 päivänä kesäkuuta 2015 
kolmannessa kehitysrahoitusta 
käsitelleessä konferenssissa ja vahvistettu 
Yhdistyneiden kansakuntien 
yleiskokouksessa 27 päivänä heinäkuuta 
2015 (A/RES/69/313).

58 Addis Abeban toimintasuunnitelma, 
hyväksytty 16 päivänä kesäkuuta 2015 
kolmannessa kehitysrahoitusta 
käsitelleessä konferenssissa ja vahvistettu 
Yhdistyneiden kansakuntien 
yleiskokouksessa 27 päivänä heinäkuuta 
2015 (A/RES/69/313).

Or. it

Perustelu

Kansainvälisten sopimusten merkitystä kestävän kehityksen yhteydessä on syytä korostaa 
entistä voimakkaammin.

Tarkistus 417
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus
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(7) Toimien maailmanlaajuinen 
viitekehys on sääntöihin perustuva 
maailmanjärjestys, jonka keskeinen 
periaate on monenvälisyys ja jonka ytimen 
muodostaa Yhdistyneet kansakunnat. 
Agenda 2030 -toimintaohjelma on yhdessä 
Pariisin ilmastosopimuksen57 ja Addis 
Abeban toimintaohjelman58 kanssa 
kansainvälisen yhteisön vastaus kestävään 
kehitykseen liittyviin maailmanlaajuisiin 
haasteisiin ja kehityssuuntauksiin. Agenda 
2030 -toimintaohjelma rakentuu kestävän 
kehityksen tavoitteille ja tarjoaa 
muutosvoimaisen kehyksen köyhyyden 
poistamiselle ja kestävälle kehitykselle 
maailmanlaajuisesti. Sen soveltamisala on 
universaali, ja se tarjoaa toiminnalle laaja-
alaisen jaetun kehyksen, jota sovelletaan 
unioniin, sen jäsenvaltioihin ja sen 
kumppaneihin. Siinä otetaan 
tasapainoisesti huomioon kestävän 
kehityksen taloudellinen, sosiaalinen ja 
ympäristöön liittyvä ulottuvuus ja tärkeät 
riippuvuussuhteet päätavoitteiden ja 
alatavoitteiden välillä. Agenda 2030 -
toimintaohjelmassa ei unohdeta ketään. 
Toimintaohjelman täytäntöönpanoa 
koordinoidaan tiiviisti asiaan liittyvien 
unionin muiden kansainvälisten 
sitoumusten kanssa. Tämän asetuksen 
nojalla toteutettavissa toimissa olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota kestävän 
kehityksen tavoitteiden välisiin yhteyksiin 
ja yhdennettyyn toimintaan, jolla voidaan 
saada aikaan sivuhyötyjä ja saavuttaa 
useita tavoitteita johdonmukaisella tavalla.

(7) Toimien maailmanlaajuinen 
viitekehys on sääntöihin perustuva 
maailmanjärjestys, jonka keskeisiä 
periaatteita ovat monenvälisyys ja 
kansojen itsemääräämisoikeus ja jonka 
ytimen muodostaa Yhdistyneet 
kansakunnat. Agenda 2030 -
toimintaohjelma on yhdessä Pariisin
ilmastosopimuksen57 ja Addis Abeban 
toimintaohjelman58 kanssa kansainvälisen 
yhteisön vastaus kestävään kehitykseen 
liittyviin maailmanlaajuisiin haasteisiin ja 
kehityssuuntauksiin. Agenda 2030 -
toimintaohjelma rakentuu kestävän 
kehityksen tavoitteille ja tarjoaa 
muutosvoimaisen kehyksen köyhyyden 
poistamiselle ja kestävälle kehitykselle 
maailmanlaajuisesti. Agenda 2030 -
toimintaohjelma rakentuu kestävän 
kehityksen tavoitteille ja tarjoaa 
muutosvoimaisen kehyksen köyhyyden 
poistamiselle ja kestävälle kehitykselle 
maailmanlaajuisesti. Siinä otetaan 
tasapainoisesti huomioon kestävän 
kehityksen taloudellinen, sosiaalinen ja 
ympäristöön liittyvä ulottuvuus ja tärkeät 
riippuvuussuhteet päätavoitteiden ja 
alatavoitteiden välillä. Agenda 2030 -
toimintaohjelmassa ei unohdeta ketään. 
Agenda 2030 -toimintaohjelmassa ei 
unohdeta ketään. Tämän asetuksen nojalla 
toteutettavissa toimissa olisi kiinnitettävä 
erityistä huomiota kestävän kehityksen 
tavoitteiden välisiin yhteyksiin ja 
yhdennettyyn toimintaan, jolla voidaan 
saada aikaan sivuhyötyjä ja saavuttaa 
useita tavoitteita johdonmukaisella tavalla.

_________________ _________________

57 Allekirjoitettu New Yorkissa 22 päivänä 
huhtikuuta 2016.

57 Allekirjoitettu New Yorkissa 22 päivänä 
huhtikuuta 2016.

58 Addis Abeban toimintasuunnitelma, 
hyväksytty 16 päivänä kesäkuuta 2015 
kolmannessa kehitysrahoitusta 
käsitelleessä konferenssissa ja vahvistettu 
Yhdistyneiden kansakuntien 
yleiskokouksessa 27 päivänä heinäkuuta 
2015 (A/RES/69/313).

58 Addis Abeban toimintasuunnitelma, 
hyväksytty 16 päivänä kesäkuuta 2015 
kolmannessa kehitysrahoitusta 
käsitelleessä konferenssissa ja vahvistettu 
Yhdistyneiden kansakuntien 
yleiskokouksessa 27 päivänä heinäkuuta 
2015 (A/RES/69/313).
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Or. fr

Tarkistus 418
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Toimien maailmanlaajuinen 
viitekehys on sääntöihin perustuva 
maailmanjärjestys, jonka keskeinen 
periaate on monenvälisyys ja jonka ytimen 
muodostaa Yhdistyneet kansakunnat. 
Agenda 2030 -toimintaohjelma on yhdessä 
Pariisin ilmastosopimuksen57 ja Addis 
Abeban toimintaohjelman58 kanssa 
kansainvälisen yhteisön vastaus kestävään 
kehitykseen liittyviin maailmanlaajuisiin 
haasteisiin ja kehityssuuntauksiin. Agenda 
2030 -toimintaohjelma rakentuu kestävän 
kehityksen tavoitteille ja tarjoaa 
muutosvoimaisen kehyksen köyhyyden 
poistamiselle ja kestävälle kehitykselle 
maailmanlaajuisesti. Sen soveltamisala on 
universaali, ja se tarjoaa toiminnalle laaja-
alaisen jaetun kehyksen, jota sovelletaan 
unioniin, sen jäsenvaltioihin ja sen 
kumppaneihin. Siinä otetaan 
tasapainoisesti huomioon kestävän 
kehityksen taloudellinen, sosiaalinen ja 
ympäristöön liittyvä ulottuvuus ja tärkeät 
riippuvuussuhteet päätavoitteiden ja 
alatavoitteiden välillä. Agenda 2030 -
toimintaohjelmassa ei unohdeta ketään. 
Toimintaohjelman täytäntöönpanoa 
koordinoidaan tiiviisti asiaan liittyvien 
unionin muiden kansainvälisten 
sitoumusten kanssa. Tämän asetuksen 
nojalla toteutettavissa toimissa olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota kestävän 
kehityksen tavoitteiden välisiin yhteyksiin
ja yhdennettyyn toimintaan, jolla voidaan 
saada aikaan sivuhyötyjä ja saavuttaa 
useita tavoitteita johdonmukaisella tavalla.

(7) Toimien maailmanlaajuinen 
viitekehys on sääntöihin perustuva 
maailmanjärjestys, jonka keskeinen 
periaate on monenvälisyys ja jonka ytimen
muodostaa Yhdistyneet kansakunnat. 
Agenda 2030 -toimintaohjelma on yhdessä 
Pariisin ilmastosopimuksen57 ja Addis 
Abeban toimintaohjelman58 kanssa 
kansainvälisen yhteisön vastaus kestävään 
kehitykseen liittyviin maailmanlaajuisiin 
haasteisiin ja kehityssuuntauksiin. Agenda 
2030 -toimintaohjelma rakentuu kestävän 
kehityksen tavoitteille ja tarjoaa 
muutosvoimaisen kehyksen köyhyyden 
poistamiselle ja kestävälle kehitykselle 
maailmanlaajuisesti. Sen soveltamisala on 
universaali, ja se tarjoaa toiminnalle laaja-
alaisen jaetun kehyksen, jota sovelletaan 
unioniin, sen jäsenvaltioihin ja sen 
kumppaneihin. Siinä otetaan 
tasapainoisesti huomioon kestävän 
kehityksen taloudellinen, sosiaalinen, 
kulttuurinen, koulutuksellinen ja 
ympäristöön liittyvä ulottuvuus ja tärkeät
riippuvuussuhteet päätavoitteiden ja 
alatavoitteiden välillä. Agenda 2030 -
toimintaohjelmassa ei unohdeta ketään. 
Toimintaohjelman täytäntöönpanoa 
koordinoidaan tiiviisti asiaan liittyvien 
unionin muiden kansainvälisten 
sitoumusten kanssa. Tämän asetuksen
nojalla toteutettavilla toimilla olisi 
edistettävä kestävän kehityksen 
tavoitteiden saavuttamista ja yhdennettyä 
toimintaa, jolla voidaan saada aikaan 
sivuhyötyjä ja saavuttaa useita tavoitteita 
johdonmukaisella tavalla.
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_________________ _________________

57 Allekirjoitettu New Yorkissa 22 päivänä 
huhtikuuta 2016.

57 Allekirjoitettu New Yorkissa 22 päivänä 
huhtikuuta 2016.

58 Addis Abeban toimintasuunnitelma, 
hyväksytty 16 päivänä kesäkuuta 2015 
kolmannessa kehitysrahoitusta 
käsitelleessä konferenssissa ja vahvistettu 
Yhdistyneiden kansakuntien 
yleiskokouksessa 27 päivänä heinäkuuta 
2015 (A/RES/69/313).

58 Addis Abeban toimintasuunnitelma, 
hyväksytty 16 päivänä kesäkuuta 2015 
kolmannessa kehitysrahoitusta 
käsitelleessä konferenssissa ja vahvistettu 
Yhdistyneiden kansakuntien 
yleiskokouksessa 27 päivänä heinäkuuta 
2015 (A/RES/69/313).

Or. en

Tarkistus 419
Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Agenda 2030 -toimintaohjelma on 
yhdessä Pariisin ilmastosopimuksen1 a ja 
Addis Abeban toimintaohjelman2 a kanssa 
kansainvälisen yhteisön vastaus 
kestävään kehitykseen liittyviin 
maailmanlaajuisiin haasteisiin ja 
kehityssuuntauksiin. Agenda 2030 -
toimintaohjelma rakentuu kestävän 
kehityksen tavoitteille ja tarjoaa 
muutosvoimaisen kehyksen köyhyyden 
poistamiselle ja kestävälle kehitykselle 
maailmanlaajuisesti. Sen soveltamisala 
on universaali, ja se tarjoaa toiminnalle 
laaja-alaisen jaetun kehyksen, jota 
sovelletaan unioniin, sen jäsenvaltioihin 
ja sen kumppaneihin. Siinä otetaan 
tasapainoisesti huomioon kestävän 
kehityksen taloudellinen, sosiaalinen ja 
ympäristöön liittyvä ulottuvuus ja tärkeät 
riippuvuussuhteet päätavoitteiden ja 
alatavoitteiden välillä. Agenda 2030 -
toimintaohjelmassa ei unohdeta ketään. 
Toimintaohjelman täytäntöönpanoa 
koordinoidaan tiiviisti asiaan liittyvien 
unionin muiden kansainvälisten 
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sitoumusten kanssa. Tässä asetuksessa 
asetetuissa tavoitteissa ja tämän asetuksen 
nojalla toteutettavissa toimissa olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota kestävän 
kehityksen tavoitteiden välisiin yhteyksiin 
ja yhdennettyyn toimintaan, jolla voidaan 
saada aikaan sivuhyötyjä ja saavuttaa 
useita tavoitteita johdonmukaisella 
tavalla.

_________________

1 a Allekirjoitettu New Yorkissa 22 päivänä 
huhtikuuta 2016.

2 a Addis Abeban toimintasuunnitelma, 
hyväksytty 16 päivänä kesäkuuta 2015 
kolmannessa kehitysrahoitusta 
käsitelleessä konferenssissa ja vahvistettu 
Yhdistyneiden kansakuntien 
yleiskokouksessa 27 päivänä heinäkuuta 
2015 (A/RES/69/313).

Or. en

Tarkistus 420
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) On otettava huomioon, että 
Saharan eteläpuolisen Afrikan maat 
koostuvat pääasiassa nuorista ja nuorista 
aikuisista. Vaikka jokaisen maan 
vastuulla on päättää väestöpolitiikastaan, 
väestödynamiikkaa on käsiteltävä 
kokonaisvaltaisesti, jotta nykyiset ja 
tulevat sukupolvet voivat hyödyntää 
täysimääräisesti mahdollisuuksiaan 
kestävällä tavalla.

Or. fr

Tarkistus 421
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Judith Sargentini, Michel Reimon

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) Yhdistyneiden kansakuntien 
kestävän kehityksen Agenda 2030 -
toimintaohjelma, Pariisin ilmastosopimus, 
kehityspolitiikkaa koskeva 
eurooppalainen konsensus, Addis Abeban 
toimintaohjelma ja EU:n ulko- ja 
turvallisuuspoliittinen globaalistrategia59, 
jäljempänä ’globaalistrategia’, ovat osa 
tämän asetuksen soveltamiskehystä. 
Unionin olisi lujitettava kumppanuuksia, 
edistettävä eri politiikan aloja koskevaa 
vuoropuhelua ja yhteisiä vastauksia 
maailmanlaajuisiin haasteisiin. Sen toimien 
olisi tuettava kaikin puolin unionin 
perustavanlaatuisia etuja, periaatteita ja 
arvoja muun muassa edistämällä 
demokratiaa ja ihmisoikeuksia,
säilyttämällä ja rakentamalla rauhaa, 
ehkäisemällä konflikteja, varmistamalla 
ydinturvallisuus, lisäämällä kansainvälistä 
turvallisuutta, puuttumalla pakkomuuton
perimmäisiin syihin ja auttamalla maita ja 
alueita ja niiden asukkaita selviytymään 
luonnon tai ihmisen aiheuttamista 
katastrofeista, luomalla edellytykset 
perustaa kansainvälinen oikeuskehys 
ilmastonmuutoksen ja ympäristön 
pilaantumisen vuoksi siirtymään 
joutumaan henkilöille, tukemalla 
ilmastonmuutoksen torjuntaa, 
oikeudenmukaista, ympäristön kannalta 
kestävää ja ihmisoikeuksia noudattavaa
kauppapolitiikkaa, talousdiplomatiaa ja 
taloudellista yhteistyötä sekä edistämällä 
unionin politiikkojen kansainvälistä 
ulottuvuutta. Perustavanlaatuisia etujaan, 
periaatteitaan ja arvojaan edistäessään 
unionin olisi noudatettava ja edistettävä 
periaatteita, joiden mukaan kunnioitetaan 
korkeatasoisia sosiaalisia, työ- ja 
ympäristönormeja, oikeusvaltioperiaatetta, 
kansainvälistä oikeutta ja ihmisoikeuksia. 
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Sitoutuminen ihmisoikeuksien ja 
demokraattisten periaatteiden 
kunnioittamiseen, edistämiseen ja 
suojelemiseen on unionin ja kolmansien 
maiden sopimussuhteiden olennainen 
osa.

_________________ _________________

59 ”Jaettu näkemys, yhteinen toiminta: 
vahvempi Eurooppa – ”Jaettu näkemys, 
yhteinen toiminta: vahvempi Eurooppa –
Euroopan unionin ulko- ja 
turvallisuuspoliittinen globaalistrategia”, 
kesäkuu 2016.

59 ”Jaettu näkemys, yhteinen toiminta: 
vahvempi Eurooppa – ”Jaettu näkemys, 
yhteinen toiminta: vahvempi Eurooppa –
Euroopan unionin ulko- ja 
turvallisuuspoliittinen globaalistrategia”, 
kesäkuu 2016.

Or. en

Tarkistus 422
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

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 

(8) Tämän asetuksen 
täytäntöönpanossa olisi noudatettava EU:n 
kehitysyhteistyön puitteita sellaisina kuin 
ne on vahvistettu Lissabonin 
sopimuksessa, kestävän kehityksen 
Agenda 2030 -toimintaohjelmassa ja 
Pariisin ilmastosopimuksessa. Siinä olisi 
myös 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 
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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.

arvoja muun muassa poistamalla 
köyhyyttä, torjumalla eriarvoisuutta sen 
kaikissa muodoissa ja erityisesti 
sukupuolten välistä eriarvoisuutta,
säilyttämällä rauhaa, ehkäisemällä 
konflikteja, lisäämällä kansainvälistä 
turvallisuutta, puuttumalla 
sääntelemättömän muuttoliikkeen ja 
pakkomuuton perimmäisiin syihin ja 
auttamalla maita ja alueita ja niiden 
asukkaita selviytymään luonnon tai 
ihmisen aiheuttamista katastrofeista, 
tukemalla oikeudenmukaista ja 
ihmisoikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa 
kunnioittavaa kauppapolitiikkaa, 
talousdiplomatiaa ja taloudellista 
yhteistyötä, edistämällä digitaalisia 
ratkaisuja ja teknologioita sekä edistämällä 
unionin politiikkojen kansainvälistä 
ulottuvuutta. Etujaan edistäessään unionin 
olisi noudatettava ja edistettävä 
korkeatasoisia sosiaalisia ja 
ympäristönormeja, oikeusvaltioperiaatetta, 
kansainvälistä oikeutta ja ihmisoikeuksia.

_________________ _________________

59 ”Jaettu näkemys, yhteinen toiminta: 
vahvempi Eurooppa – ”Jaettu näkemys, 
yhteinen toiminta: vahvempi Eurooppa –
Euroopan unionin ulko- ja 
turvallisuuspoliittinen globaalistrategia”, 
kesäkuu 2016.

59 ”Jaettu näkemys, yhteinen toiminta: 
vahvempi Eurooppa – ”Jaettu näkemys, 
yhteinen toiminta: vahvempi Eurooppa –
Euroopan unionin ulko- ja 
turvallisuuspoliittinen globaalistrategia”, 
kesäkuu 2016.

Or. en

Tarkistus 423
Elly Schlein, Norbert Neuser

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 

(8) Tämän asetuksen täytäntöönpanon
olisi perustuttava EU:n kehitysyhteistyön 
puitteisiin sellaisina kuin ne on 
vahvistettu Lissabonin sopimuksessa, 
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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.

kestävän kehityksen Agenda 2030 -
toimintaohjelmassa ja Pariisin 
ilmastosopimuksessa. Siinä olisi myös
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 poistamalla 
köyhyyttä, torjumalla eriarvoisuutta sen 
kaikissa muodoissa ja erityisesti 
sukupuolten välistä eriarvoisuutta,
säilyttämällä rauhaa, ehkäisemällä 
konflikteja, lisäämällä kansainvälistä 
turvallisuutta, puuttumalla pakkomuuton
perimmäisiin syihin ja auttamalla maita ja 
alueita ja niiden asukkaita selviytymään 
kasvaneista muuttopaineista ja luonnon tai 
ihmisen aiheuttamista katastrofeista, 
tukemalla oikeudenmukaista ja 
ihmisoikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa 
kunnioittavaa kauppapolitiikkaa, 
talousdiplomatiaa ja taloudellista 
yhteistyötä, edistämällä digitaalisia 
ratkaisuja ja osallistavia teknologioita sekä 
edistämällä unionin politiikkojen 
kansainvälistä ulottuvuutta. Etujaan 
edistäessään unionin olisi noudatettava ja 
edistettävä korkeatasoisia sosiaalisia ja 
ympäristönormeja, oikeusvaltioperiaatetta, 
kansainvälistä oikeutta ja ihmisoikeuksia.

_________________ _________________

59 ”Jaettu näkemys, yhteinen toiminta: 
vahvempi Eurooppa – ”Jaettu näkemys, 
yhteinen toiminta: vahvempi Eurooppa –
Euroopan unionin ulko- ja 
turvallisuuspoliittinen globaalistrategia”, 
kesäkuu 2016.

59 ”Jaettu näkemys, yhteinen toiminta: 
vahvempi Eurooppa – ”Jaettu näkemys, 
yhteinen toiminta: vahvempi Eurooppa –
Euroopan unionin ulko- ja 
turvallisuuspoliittinen globaalistrategia”, 
kesäkuu 2016.
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Or. en

Tarkistus 424
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

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 pysyvää
rauhaa, ehkäisemällä konflikteja, 
lisäämällä kansainvälistä turvallisuutta, 
puuttumalla sääntelemättömän 
muuttoliikkeen ja väestön pakkomuuttojen
perimmäisiin syihin ja auttamalla maita ja 
alueita ja niiden asukkaita selviytymään 
luonnon tai ihmisen aiheuttamista 
katastrofeista, edistämällä osallistavaa, 
tasapuolista ja laadukasta koulutusta 
keinona tukea kehitystä ja köyhyyden 
poistamista, tukemalla kauppapolitiikkaa, 
talous- ja kulttuuridiplomatiaa ja 
taloudellista yhteistyötä, edistämällä 
digitaalisia ratkaisuja ja teknologioita, 
suojelemalla kulttuuriperintöä erityisesti 
konfliktialueilla sekä edistämällä unionin 
politiikkojen kansainvälistä ulottuvuutta. 
Etujaan edistäessään unionin olisi 
noudatettava ja edistettävä periaatteita, 
joiden mukaan kunnioitetaan 
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korkeatasoisia sosiaalisia ja 
ympäristönormeja, oikeusvaltioperiaatetta, 
kansainvälistä oikeutta ja ihmisoikeuksia.

_________________ _________________

59 ”Jaettu näkemys, yhteinen toiminta: 
vahvempi Eurooppa – ”Jaettu näkemys, 
yhteinen toiminta: vahvempi Eurooppa –
Euroopan unionin ulko- ja 
turvallisuuspoliittinen globaalistrategia”, 
kesäkuu 2016.

59 ”Jaettu näkemys, yhteinen toiminta: 
vahvempi Eurooppa – ”Jaettu näkemys, 
yhteinen toiminta: vahvempi Eurooppa –
Euroopan unionin ulko- ja 
turvallisuuspoliittinen globaalistrategia”, 
kesäkuu 2016.

Or. en

Tarkistus 425
Marietje Schaake

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 

(8) Tämän asetuksen mukaisesti 
vahvistettujen tavoitteiden olisi 
perustuttava viiteen periaatteeseen, 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, 
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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.

talousdiplomatiaa ja taloudellista 
yhteistyötä, edistämällä digitaalisia 
ratkaisuja ja teknologioita sekä edistämällä 
unionin politiikkojen kansainvälistä 
ulottuvuutta. Etujaan edistäessään unioni 
ja sen kumppanit edistävät periaatteita, 
joiden mukaan kunnioitetaan 
korkeatasoisia sosiaalisia ja 
ympäristönormeja, oikeusvaltioperiaatetta, 
kansainvälistä oikeutta ja ihmisoikeuksia.

_________________ _________________

59 ”Jaettu näkemys, yhteinen toiminta: 
vahvempi Eurooppa – ”Jaettu näkemys, 
yhteinen toiminta: vahvempi Eurooppa –
Euroopan unionin ulko- ja 
turvallisuuspoliittinen globaalistrategia”, 
kesäkuu 2016.

59 ”Jaettu näkemys, yhteinen toiminta: 
vahvempi Eurooppa – ”Jaettu näkemys, 
yhteinen toiminta: vahvempi Eurooppa –
Euroopan unionin ulko- ja 
turvallisuuspoliittinen globaalistrategia”, 
kesäkuu 2016.

Or. en

Tarkistus 426
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

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 

(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 
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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.

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. 
Euroopan unionin on kunnioitettava 
valtioiden itsemääräämisoikeutta 
toimissa, joiden sen katsoo olevan 
ulkoista toimintaansa;

_________________ _________________

59 Jaettu näkemys, yhteinen toiminta: 
vahvempi Eurooppa – Euroopan unionin 
ulko- ja turvallisuuspoliittinen 
globaalistrategia”, kesäkuu 2016.

59 Jaettu näkemys, yhteinen toiminta: 
vahvempi Eurooppa – Euroopan unionin 
ulko- ja turvallisuuspoliittinen 
globaalistrategia”, kesäkuu 2016.

Or. fr

Tarkistus 427
Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Rebecca Harms, Charles Tannock, Laima 
Liucija Andrikienė, Clare Moody

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 

(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 
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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.

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, varmistamalla 
ydinturvallisuus, 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.

_________________ _________________

59 ”Jaettu näkemys, yhteinen toiminta: 
vahvempi Eurooppa – ”Jaettu näkemys, 
yhteinen toiminta: vahvempi Eurooppa –
Euroopan unionin ulko- ja 
turvallisuuspoliittinen globaalistrategia”, 
kesäkuu 2016.

59 ”Jaettu näkemys, yhteinen toiminta: 
vahvempi Eurooppa – ”Jaettu näkemys, 
yhteinen toiminta: vahvempi Eurooppa –
Euroopan unionin ulko- ja 
turvallisuuspoliittinen globaalistrategia”, 
kesäkuu 2016.

Or. en

Tarkistus 428
Lola Sánchez Caldentey, Guillaume Balas, Sabine Lösing, Ricardo Serrão Santos, 
Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Kesäkuun 7 päivänä 2017 (9) Kesäkuun 7 päivänä 2017 
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allekirjoitettu uusi kehityspolitiikkaa 
koskeva eurooppalainen konsensus, 
jäljempänä ’konsensus’60, muodostaa 
kehyksen unionin ja sen jäsenvaltioiden 
yhteiselle lähestymistavalle 
kehitysyhteistyöhön Agenda 2030 -
toimintaohjelman ja Addis Abeban 
toimintasuunnitelman 
täytäntöönpanemiseksi. Köyhyyden 
poistaminen, syrjinnän ja eriarvoisuuden 
torjuminen, sen varmistaminen, ettei 
ketään unohdeta, sekä selviytymiskyvyn 
parantaminen muodostavat EU:n 
kehitysyhteistyöpolitiikan ytimen.

allekirjoitettu uusi kehityspolitiikkaa 
koskeva eurooppalainen konsensus, 
jäljempänä ’konsensus’60, muodostaa 
kehyksen unionin ja sen jäsenvaltioiden 
yhteiselle lähestymistavalle 
kehitysyhteistyöhön Agenda 2030 -
toimintaohjelman ja Addis Abeban 
toimintasuunnitelman 
täytäntöönpanemiseksi. Köyhyyden 
poistaminen, syrjinnän ja eriarvoisuuden 
torjuminen, ympäristön ja luonnon 
monimuotoisuuden suojeleminen, 
ilmastonmuutoksen torjuminen, sen 
varmistaminen, ettei ketään unohdeta, sekä 
selviytymiskyvyn parantaminen 
muodostavat EU:n 
kehitysyhteistyöpolitiikan ytimen.

_________________ _________________

60 Neuvoston ja neuvostossa 
kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten 
edustajien, Euroopan parlamentin ja 
komission yhteinen julkilausuma Uusi 
kehityspolitiikkaa koskeva eurooppalainen 
konsensus – ”Meidän maailmamme, 
meidän ihmisarvomme, meidän 
tulevaisuutemme”, 8 päivänä kesäkuuta 
2017.

60 Neuvoston ja neuvostossa 
kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten 
edustajien, Euroopan parlamentin ja 
komission yhteinen julkilausuma Uusi 
kehityspolitiikkaa koskeva eurooppalainen 
konsensus – ”Meidän maailmamme, 
meidän ihmisarvomme, meidän 
tulevaisuutemme”, 8 päivänä kesäkuuta 
2017.

Or. en

Tarkistus 429
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Kesäkuun 7 päivänä 2017 
allekirjoitettu uusi kehityspolitiikkaa 
koskeva eurooppalainen konsensus, 
jäljempänä ’konsensus’60, muodostaa 
kehyksen unionin ja sen jäsenvaltioiden 
yhteiselle lähestymistavalle 
kehitysyhteistyöhön Agenda 2030 -
toimintaohjelman ja Addis Abeban 

(9) Kesäkuun 7 päivänä 2017 
allekirjoitettu uusi kehityspolitiikkaa 
koskeva eurooppalainen konsensus, 
jäljempänä ’konsensus’60, muodostaa 
kehyksen unionin ja sen jäsenvaltioiden 
yhteiselle lähestymistavalle 
kehitysyhteistyöhön Agenda 2030 -
toimintaohjelman ja Addis Abeban 
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toimintasuunnitelman 
täytäntöönpanemiseksi. Köyhyyden 
poistaminen, syrjinnän ja eriarvoisuuden 
torjuminen, sen varmistaminen, ettei 
ketään unohdeta, sekä selviytymiskyvyn 
parantaminen muodostavat EU:n 
kehitysyhteistyöpolitiikan ytimen.

toimintasuunnitelman 
täytäntöönpanemiseksi. Köyhyyden 
poistaminen, syrjinnän ja eriarvoisuuden 
torjuminen, ympäristön suojeleminen ja 
ilmastonmuutoksen torjuminen, sen 
varmistaminen, ettei ketään unohdeta, sekä 
selviytymiskyvyn parantaminen 
muodostavat EU:n 
kehitysyhteistyöpolitiikan ytimen.

_________________ _________________

60 Neuvoston ja neuvostossa 
kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten 
edustajien, Euroopan parlamentin ja 
komission yhteinen julkilausuma Uusi 
kehityspolitiikkaa koskeva eurooppalainen 
konsensus – ”Meidän maailmamme, 
meidän ihmisarvomme, meidän 
tulevaisuutemme”, 8 päivänä kesäkuuta 
2017.

60 Neuvoston ja neuvostossa 
kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten 
edustajien, Euroopan parlamentin ja 
komission yhteinen julkilausuma Uusi 
kehityspolitiikkaa koskeva eurooppalainen 
konsensus – ”Meidän maailmamme, 
meidän ihmisarvomme, meidän 
tulevaisuutemme”, 8 päivänä kesäkuuta 
2017.

Or. en

Tarkistus 430
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Kesäkuun 7 päivänä 2017 
allekirjoitettu uusi kehityspolitiikkaa 
koskeva eurooppalainen konsensus, 
jäljempänä ’konsensus’60, muodostaa 
kehyksen unionin ja sen jäsenvaltioiden 
yhteiselle lähestymistavalle 
kehitysyhteistyöhön Agenda 2030 -
toimintaohjelman ja Addis Abeban 
toimintasuunnitelman 
täytäntöönpanemiseksi. Köyhyyden 
poistaminen, syrjinnän ja eriarvoisuuden 
torjuminen, sen varmistaminen, ettei 
ketään unohdeta, sekä selviytymiskyvyn 
parantaminen muodostavat EU:n 
kehitysyhteistyöpolitiikan ytimen.

(9) Kesäkuun 7 päivänä 2017 
allekirjoitettu uusi kehityspolitiikkaa 
koskeva eurooppalainen konsensus, 
jäljempänä ’konsensus’60, muodostaa 
kehyksen unionin ja sen jäsenvaltioiden 
yhteiselle lähestymistavalle 
kehitysyhteistyöhön Agenda 2030 -
toimintaohjelman ja Addis Abeban 
toimintasuunnitelman 
täytäntöönpanemiseksi. Köyhyyden 
poistaminen, syrjinnän ja eriarvoisuuden 
torjuminen, sen varmistaminen, ettei 
ketään unohdeta, ympäristön 
suojeleminen, ilmastonmuutoksen 
torjuminen sekä selviytymiskyvyn 
parantaminen muodostavat EU:n 
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kehitysyhteistyöpolitiikan ytimen.

_________________ _________________

60 Neuvoston ja neuvostossa 
kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten 
edustajien, Euroopan parlamentin ja 
komission yhteinen julkilausuma Uusi 
kehityspolitiikkaa koskeva eurooppalainen 
konsensus – ”Meidän maailmamme, 
meidän ihmisarvomme, meidän 
tulevaisuutemme”, 8 päivänä kesäkuuta 
2017.

60 Neuvoston ja neuvostossa 
kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten 
edustajien, Euroopan parlamentin ja 
komission yhteinen julkilausuma Uusi 
kehityspolitiikkaa koskeva eurooppalainen 
konsensus – ”Meidän maailmamme, 
meidän ihmisarvomme, meidän 
tulevaisuutemme”, 8 päivänä kesäkuuta 
2017.

Or. en

Tarkistus 431
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Kesäkuun 7 päivänä 2017 
allekirjoitettu uusi kehityspolitiikkaa 
koskeva eurooppalainen konsensus60, 
jäljempänä ’konsensus’, muodostaa 
kehyksen unionin ja sen jäsenvaltioiden 
yhteiselle lähestymistavalle 
kehitysyhteistyöhön Agenda 2030 -
toimintaohjelman ja Addis Abeban 
toimintasuunnitelman 
täytäntöönpanemiseksi. Köyhyyden 
poistaminen, syrjinnän ja eriarvoisuuden 
torjuminen, sen varmistaminen, ettei 
ketään unohdeta, sekä selviytymiskyvyn 
parantaminen muodostavat EU:n 
kehitysyhteistyöpolitiikan ytimen.

(9) Kesäkuun 7 päivänä 2017 
allekirjoitettu uusi kehityspolitiikkaa 
koskeva eurooppalainen konsensus60, 
jäljempänä ’konsensus’, muodostaa 
kehyksen unionin ja sen jäsenvaltioiden 
yhteiselle lähestymistavalle 
kehitysyhteistyöhön Agenda 2030 -
toimintaohjelman ja Addis Abeban 
toimintasuunnitelman 
täytäntöönpanemiseksi. Köyhyyden 
poistaminen, syrjinnän ja eriarvoisuuden 
torjuminen, sen varmistaminen, ettei 
ketään unohdeta, sekä selviytymiskyvyn 
parantaminen on otettava huomioon 
asetuksen täytäntöönpanon lähtökohtana.

_________________ _________________

60 Neuvoston ja neuvostossa 
kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten 
edustajien, Euroopan parlamentin ja 
komission yhteinen julkilausuma Uusi 
kehityspolitiikkaa koskeva eurooppalainen 
konsensus – ”Meidän maailmamme, 
meidän ihmisarvomme, meidän 

60 Neuvoston ja neuvostossa
kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten 
edustajien, Euroopan parlamentin ja 
komission yhteinen julkilausuma Uusi 
kehityspolitiikkaa koskeva eurooppalainen 
konsensus – ”Meidän maailmamme, 
meidän ihmisarvomme, meidän 
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tulevaisuutemme”, 8 päivänä kesäkuuta 
2017.

tulevaisuutemme”, 8 päivänä kesäkuuta
2017.

Or. it

Perustelu

Konsensusta pidetään unionin kehitykseen liittyvän toiminnan kulmakivenä.

Tarkistus 432
Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Jotta voitaisiin panna täytäntöön 
uusi kansainvälinen kehys, joka perustuu
Agenda 2030 -toimintaohjelmaan, 
globaalistrategiaan ja konsensukseen, 
tällä asetuksella olisi pyrittävä unionin 
ulkoisen toiminnan johdonmukaisuuden 
lisäämiseen ja tuloksellisuuden 
varmistamiseen kokoamalla sen toimet 
yhden tehokkaan välineen piiriin eri 
ulkosuhdepolitiikkojen täytäntöönpanon 
parantamiseksi.

(10) Agenda 2030 -toimintaohjelma, 
globaalistrategia ja konsensus 
muodostavat yhdessä tämän asetuksen 
poliittisen kehyksen, jonka tavoitteena on 
lisätä unionin ulkoisen toiminnan 
johdonmukaisuutta, yhdenmukaisuutta ja 
tuloksellisuutta kokoamalla sen toimet 
yhden tehokkaan välineen piiriin eri 
ulkosuhdepolitiikkojen täytäntöönpanon 
parantamiseksi ottaen samanaikaisesti 
huomioon EU:n arvoihin ja oikeuksiin 
perustuvan lähestymistavan 
ulkosuhteisiin.

Or. en

Tarkistus 433
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Jotta voitaisiin panna täytäntöön 
uusi kansainvälinen kehys, joka perustuu 
Agenda 2030 -toimintaohjelmaan, 
globaalistrategiaan ja konsensukseen,
tällä asetuksella olisi pyrittävä unionin 

(10) Jotta voitaisiin panna täytäntöön 
uusi kansainvälinen kehys, joka perustuu 
Agenda 2030 -toimintaohjelmaan ja sitä 
täydentävään globaalistrategiaan ja 
konsensukseen, tällä asetuksella olisi 
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ulkoisen toiminnan johdonmukaisuuden 
lisäämiseen ja tuloksellisuuden 
varmistamiseen kokoamalla sen toimet 
yhden tehokkaan välineen piiriin eri 
ulkosuhdepolitiikkojen täytäntöönpanon 
parantamiseksi.

pyrittävä unionin ulkoisen toiminnan 
johdonmukaisuuden lisäämiseen ja 
tuloksellisuuden varmistamiseen 
kokoamalla sen toimet yhden tehokkaan 
välineen piiriin eri ulkosuhdepolitiikkojen 
täytäntöönpanon parantamiseksi.

Or. en

Tarkistus 434
Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Poliittisessa kehyksessä asetetut 
poliittiset tavoitteet olisi muutettava 
maantieteellisiksi ja temaattisiksi 
ohjelmakehyksiksi, joista säädetään 
delegoidulla säädöksellä. Tämän 
kehyksen olisi varmistettava erilaisten 
maakohtaisten, useita maita kattavien, 
alueellisten ja alueiden välisten 
ohjelmasuunnitteluasiakirjojen 
johdonmukaisuus. Maakohtaisiin ja 
temaattisiin strategioihin olisi sisällyttävä 
kutakin toimintalohkoa, tuensaajaa tai 
aluetta koskevat selvät ja mitattavissa 
olevat tavoitteet. Nämä tavoitteet olisi 
toteutettava toimenpiteillä ja toimilla. 
Kuhunkin tavoitteeseen olisi liityttävä yksi 
tai useita tulosindikaattoreita, joilla 
mitataan edistymistä säännöllisesti.

Or. en

Tarkistus 435
Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(11) Noudattaen globaalistrategiaa ja 
18 päivänä maaliskuuta 2015 hyväksyttyä 
Sendain kehystä katastrofiriskien 
vähentämiseksi 2015–203061 olisi 
tunnustettava tarve siirtyä kriisinhallinnasta 
ja kriisien rajoittamisesta jäsennellympään 
pitkän aikavälin lähestymistapaan, jolla 
voidaan vastata tehokkaammin 
epävakaisiin tilanteisiin, luonnon ja 
ihmisen aiheuttamiin katastrofeihin ja 
pitkittyneisiin kriiseihin. Riskien 
vähentäminen, ehkäiseminen ja 
lievittäminen sekä niihin valmistautuminen 
edellyttävät, että niihin panostetaan 
aiempaa enemmän ja niitä käsitellään 
kollektiivisesti; nopean reagoinnin ja 
kestävän toipumisen edistämiseksi on 
tehtävä enemmän työtä. Tällä asetuksella 
olisi sen vuoksi edistettävä 
selviytymiskyvyn parantamista ja 
humanitaarisen avun ja kehitystoimien 
niveltämistä hyödyntäen nopean vasteen 
toimia.

(11) Noudattaen globaalistrategiaa ja 
18 päivänä maaliskuuta 2015 hyväksyttyä 
Sendain kehystä katastrofiriskien 
vähentämiseksi 2015–203061 olisi 
tunnustettava tarve siirtyä kriisinhallinnasta 
ja kriisien rajoittamisesta jäsennellympään 
pitkän aikavälin lähestymistapaan, jolla 
voidaan vastata tehokkaammin 
epävakaisiin tilanteisiin, luonnon ja 
ihmisen aiheuttamiin katastrofeihin ja 
pitkittyneisiin kriiseihin. Riskien 
vähentäminen, ehkäiseminen ja 
lievittäminen sekä niihin valmistautuminen 
edellyttävät, että niihin panostetaan 
aiempaa enemmän ja niitä käsitellään 
kollektiivisesti; nopean reagoinnin ja 
kestävän toipumisen edistämiseksi on 
tehtävä enemmän työtä. Tällä asetuksella 
olisi sen vuoksi edistettävä 
selviytymiskyvyn parantamista ja 
humanitaarisen avun ja kehitystoimien 
niveltämistä hyödyntäen nopean vasteen 
toimia ottaen asianmukaisesti huomioon 
tässä asetuksessa vahvistetut 
vastuuvelvollisuuden, avoimuuden, 
yhdenmukaisuuden, johdonmukaisuuden 
ja täydentävyyden periaatteet.

_________________ _________________

61 Sendain kehys katastrofiriskien 
vähentämiseksi, hyväksytty 18 päivänä 
maaliskuuta 2015 ja vahvistettu 
Yhdistyneiden kansakuntien 
yleiskokouksessa 3 päivänä kesäkuuta 
2015 (A/RES/69/283).

61 Sendain kehys katastrofiriskien 
vähentämiseksi, hyväksytty 18 päivänä 
maaliskuuta 2015 ja vahvistettu 
Yhdistyneiden kansakuntien 
yleiskokouksessa 3 päivänä kesäkuuta 
2015 (A/RES/69/283).

Or. en

Tarkistus 436
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(11) Noudattaen globaalistrategiaa ja 
18 päivänä maaliskuuta 2015 hyväksyttyä 
Sendain kehystä katastrofiriskien 
vähentämiseksi 2015–203061 olisi 
tunnustettava tarve siirtyä kriisinhallinnasta 
ja kriisien rajoittamisesta jäsennellympään 
pitkän aikavälin lähestymistapaan, jolla 
voidaan vastata tehokkaammin 
epävakaisiin tilanteisiin, luonnon ja 
ihmisen aiheuttamiin katastrofeihin ja 
pitkittyneisiin kriiseihin. Riskien 
vähentäminen, ehkäiseminen ja 
lievittäminen sekä niihin valmistautuminen 
edellyttävät, että niihin panostetaan 
aiempaa enemmän ja niitä käsitellään 
kollektiivisesti; nopean reagoinnin ja 
kestävän toipumisen edistämiseksi on 
tehtävä enemmän työtä. Tällä asetuksella 
olisi sen vuoksi edistettävä 
selviytymiskyvyn parantamista ja 
humanitaarisen avun ja kehitystoimien 
niveltämistä hyödyntäen nopean vasteen 
toimia.

(11) Noudattaen globaalistrategiaa ja 18 
päivänä maaliskuuta 2015 hyväksyttyä 
Sendain kehystä katastrofiriskien 
vähentämiseksi 2015–203061 olisi 
tunnustettava tarve siirtyä kriisinhallinnasta 
ja kriisien rajoittamisesta jäsennellympään 
ja ennaltaehkäisevämpään pitkän 
aikavälin lähestymistapaan, jolla voidaan 
vastata tehokkaammin epävakaisiin 
tilanteisiin, luonnon ja ihmisen 
aiheuttamiin katastrofeihin ja 
pitkittyneisiin kriiseihin. Riskien 
vähentäminen, ehkäiseminen ja 
lievittäminen sekä niihin valmistautuminen 
edellyttävät, että niihin panostetaan 
aiempaa enemmän ja niitä käsitellään 
kollektiivisesti; nopean reagoinnin ja 
kestävän toipumisen edistämiseksi on 
tehtävä enemmän työtä. Tällä asetuksella 
olisi sen vuoksi edistettävä 
selviytymiskyvyn parantamista ja 
humanitaarisen avun ja kehitystoimien 
niveltämistä hyödyntäen nopean vasteen 
toimia.

_________________ _________________

61 Sendain kehys katastrofiriskien 
vähentämiseksi, hyväksytty 18 päivänä 
maaliskuuta 2015 ja vahvistettu 
Yhdistyneiden kansakuntien 
yleiskokouksessa 3 päivänä kesäkuuta 
2015 (A/RES/69/283).

61 Sendain kehys katastrofiriskien 
vähentämiseksi, hyväksytty 18 päivänä 
maaliskuuta 2015 ja vahvistettu 
Yhdistyneiden kansakuntien 
yleiskokouksessa 3 päivänä kesäkuuta 
2015 (A/RES/69/283).

Or. en

Tarkistus 437
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Noudattaen globaalistrategiaa ja 
18 päivänä maaliskuuta 2015 hyväksyttyä 

(11) Noudattaen globaalistrategiaa ja 
18 päivänä maaliskuuta 2015 hyväksyttyä 
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Sendain kehystä katastrofiriskien 
vähentämiseksi 2015–203061 olisi 
tunnustettava tarve siirtyä kriisinhallinnasta 
ja kriisien rajoittamisesta jäsennellympään 
pitkän aikavälin lähestymistapaan, jolla 
voidaan vastata tehokkaammin 
epävakaisiin tilanteisiin, luonnon ja 
ihmisen aiheuttamiin katastrofeihin ja 
pitkittyneisiin kriiseihin. Riskien 
vähentäminen, ehkäiseminen ja 
lievittäminen sekä niihin valmistautuminen 
edellyttävät, että niihin panostetaan 
aiempaa enemmän ja niitä käsitellään 
kollektiivisesti; nopean reagoinnin ja 
kestävän toipumisen edistämiseksi on 
tehtävä enemmän työtä. Tällä asetuksella 
olisi sen vuoksi edistettävä 
selviytymiskyvyn parantamista ja 
humanitaarisen avun ja kehitystoimien 
niveltämistä hyödyntäen nopean vasteen 
toimia.

Sendain kehystä katastrofiriskien 
vähentämiseksi 2015–203061 olisi 
tunnustettava tarve siirtyä kriisinhallinnasta 
ja kriisien rajoittamisesta jäsennellympään 
pitkän aikavälin lähestymistapaan, jolla 
voidaan vastata tehokkaammin 
epävakaisiin tilanteisiin, luonnon ja 
ihmisen aiheuttamiin katastrofeihin ja 
pitkittyneisiin kriiseihin. Riskien 
vähentäminen, ehkäiseminen ja 
lievittäminen sekä niihin valmistautuminen 
edellyttävät, että niihin panostetaan 
aiempaa enemmän ja niitä käsitellään 
kollektiivisesti; nopean reagoinnin ja 
kestävän toipumisen edistämiseksi on 
tehtävä enemmän työtä. Tällä asetuksella 
olisi sen vuoksi edistettävä 
selviytymiskyvyn parantamista ja 
humanitaarisen avun ja kehitystoimien 
niveltämistä, myös hyödyntäen nopean 
vasteen toimia.

_________________ _________________

61 Sendain kehys katastrofiriskien 
vähentämiseksi, hyväksytty 18 päivänä 
maaliskuuta 2015 ja vahvistettu 
Yhdistyneiden kansakuntien 
yleiskokouksessa 3 päivänä kesäkuuta 
2015 (A/RES/69/283).

61 Sendain kehys katastrofiriskien
vähentämiseksi, hyväksytty 18 päivänä 
maaliskuuta 2015 ja vahvistettu 
Yhdistyneiden kansakuntien 
yleiskokouksessa 3 päivänä kesäkuuta 
2015 (A/RES/69/283).

Or. en

Tarkistus 438
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Ottaen huomioon unionin 
kansainväliset sitoumukset, jotka liittyvät
Busanissa 2011 sovittuun ja korkean tason 
kokouksessa Nairobissa vuonna 2016 
uudistettuun sekä konsensuksessa 
toistettuun periaatteeseen kehitystyön 
tuloksellisuudesta, unionin 

(12) Ottaen huomioon unionin 
kansainväliset sitoumukset, jotka liittyvät 
Busanissa 2011 sovittuun ja korkean tason 
kokouksessa Nairobissa vuonna 2016 
uudistettuun sekä konsensuksessa 
toistettuun periaatteeseen kehitystyön 
tuloksellisuudesta, unionin 
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kehitysyhteistyössä olisi sovellettava 
kehitystyön tuloksellisuuden periaatteita, 
joita ovat kehitysyhteistyön ensisijaisten 
tavoitteiden omistajuus kehitysmaissa, 
tuloskeskeisyys, osallistavat 
kehityskumppanuudet sekä avoimuus ja 
vastuuvelvollisuus.

kehitysyhteistyössä olisi sovellettava 
kehitystyön tuloksellisuuden periaatteita, 
joita ovat kehitysyhteistyön ensisijaisten 
tavoitteiden omistajuus kehitysmaissa, 
tuloskeskeisyys, osallistavat 
kehityskumppanuudet sekä avoimuus ja 
vastuuvelvollisuus. On pantava merkille, 
että kehitysavun tehokkuus on erityisen 
merkittävää myös siksi, että sitä tarjoaa 
toimija, jolla on vahvat kulttuuriset siteet 
kyseiseen maahan. Jäsenvaltiot voivat 
toteuttaa kohdennettuja toimia 
tehokkaammin kuin Euroopan unioni, 
koska niillä on historiallisia ja 
kulttuurisia yhteyksiä monien 
kehitysmaiden kanssa.

Or. fr

Tarkistus 439
Doru-Claudian Frunzulică

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Ottaen huomioon unionin 
kansainväliset sitoumukset, jotka liittyvät 
Busanissa 2011 sovittuun ja korkean tason 
kokouksessa Nairobissa vuonna 2016 
uudistettuun sekä konsensuksessa 
toistettuun periaatteeseen kehitystyön 
tuloksellisuudesta, unionin 
kehitysyhteistyössä olisi sovellettava 
kehitystyön tuloksellisuuden periaatteita, 
joita ovat kehitysyhteistyön ensisijaisten 
tavoitteiden omistajuus kehitysmaissa, 
tuloskeskeisyys, osallistavat 
kehityskumppanuudet sekä avoimuus ja 
vastuuvelvollisuus.

(12) Ottaen huomioon unionin 
kansainväliset sitoumukset, jotka liittyvät 
Busanissa 2011 sovittuun ja korkean tason 
kokouksessa Nairobissa vuonna 2016 
uudistettuun sekä konsensuksessa 
toistettuun periaatteeseen kehitystyön 
tuloksellisuudesta, unionin 
kehitysyhteistyössä olisi sovellettava 
kehitystyön tuloksellisuuden periaatteita, 
joita ovat kehitysyhteistyön ensisijaisten 
tavoitteiden omistajuus kehitysmaissa, 
tuloskeskeisyys, yhdenmukaistaminen, 
harmonisointi, osallistavat 
kehityskumppanuudet sekä avoimuus ja 
vastuuvelvollisuus.

Or. en
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Tarkistus 440
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Elly Schlein, Cécile Kashetu Kyenge

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Ottaen huomioon unionin 
kansainväliset sitoumukset, jotka liittyvät 
Busanissa 2011 sovittuun ja korkean tason 
kokouksessa Nairobissa vuonna 2016 
uudistettuun sekä konsensuksessa 
toistettuun periaatteeseen kehitystyön 
tuloksellisuudesta, unionin 
kehitysyhteistyössä olisi sovellettava 
kehitystyön tuloksellisuuden periaatteita, 
joita ovat kehitysyhteistyön ensisijaisten 
tavoitteiden omistajuus kehitysmaissa, 
tuloskeskeisyys, osallistavat 
kehityskumppanuudet sekä avoimuus ja 
vastuuvelvollisuus.

(12) Ottaen huomioon unionin 
kansainväliset sitoumukset, jotka liittyvät 
Busanissa 2011 sovittuun ja korkean tason 
kokouksessa Nairobissa vuonna 2016 
uudistettuun sekä konsensuksessa 
toistettuun periaatteeseen kehitystyön 
tuloksellisuudesta, unionin olisi 
sovellettava virallisen kehitysyhteistyönsä 
yhteydessä kaikissa tukimuodoissa
kehitysyhteistyön tuloksellisuuden 
periaatteita, joita ovat kehitysyhteistyön 
ensisijaisten tavoitteiden omistajuus 
kehitysmaissa, tuloskeskeisyys, osallistavat 
kehityskumppanuudet sekä avoimuus ja 
vastuuvelvollisuus.

Or. en

Tarkistus 441
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Ottaen huomioon unionin 
kansainväliset sitoumukset, jotka liittyvät 
Busanissa 2011 sovittuun ja korkean tason 
kokouksessa Nairobissa vuonna 2016 
uudistettuun sekä konsensuksessa 
toistettuun periaatteeseen kehitystyön 
tuloksellisuudesta, unionin 
kehitysyhteistyössä olisi sovellettava 
kehitystyön tuloksellisuuden periaatteita, 
joita ovat kehitysyhteistyön ensisijaisten 
tavoitteiden omistajuus kehitysmaissa, 
tuloskeskeisyys, osallistavat 
kehityskumppanuudet sekä avoimuus ja 

(12) Ottaen huomioon unionin 
kansainväliset sitoumukset, jotka liittyvät 
Busanissa 2011 sovittuun ja korkean tason 
kokouksessa Nairobissa vuonna 2016 
uudistettuun sekä konsensuksessa 
toistettuun periaatteeseen kehitystyön 
tuloksellisuudesta, unionin 
kehitysyhteistyössä olisi sovellettava 
kehitystyön tuloksellisuuden periaatteita, 
joita ovat kehitysyhteistyön ensisijaisten 
tavoitteiden omistajuus kehitysmaissa, 
yhdenmukaistaminen, harmonisointi,
tuloskeskeisyys, osallistavat 
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vastuuvelvollisuus. kehityskumppanuudet sekä keskinäinen
avoimuus ja vastuuvelvollisuus.

Or. en

Tarkistus 442
Mirja Vehkaperä

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Ottaen huomioon unionin 
kansainväliset sitoumukset, jotka liittyvät 
Busanissa 2011 sovittuun ja korkean tason 
kokouksessa Nairobissa vuonna 2016 
uudistettuun sekä konsensuksessa 
toistettuun periaatteeseen kehitystyön 
tuloksellisuudesta, unionin 
kehitysyhteistyössä olisi sovellettava 
kehitystyön tuloksellisuuden periaatteita, 
joita ovat kehitysyhteistyön ensisijaisten 
tavoitteiden omistajuus kehitysmaissa, 
tuloskeskeisyys, osallistavat 
kehityskumppanuudet sekä avoimuus ja 
vastuuvelvollisuus.

(12) Ottaen huomioon unionin 
kansainväliset sitoumukset, jotka liittyvät 
Busanissa 2011 sovittuun ja korkean tason 
kokouksessa Nairobissa vuonna 2016 
uudistettuun sekä konsensuksessa 
toistettuun periaatteeseen kehitystyön 
tuloksellisuudesta, unionin 
kehitysyhteistyössä olisi sovellettava 
kehitystyön tuloksellisuuden periaatteita, 
joita ovat kehitysyhteistyön ensisijaisten 
tavoitteiden omistajuus kehitysmaissa, 
yhdenmukaistaminen, harmonisointi,
tuloskeskeisyys, osallistavat 
kehityskumppanuudet sekä avoimuus ja 
vastuuvelvollisuus.

Or. en

Tarkistus 443
Urmas Paet

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Kestävän kehityksen tavoitteiden 
mukaisesti tällä asetuksella olisi edistettävä 
tuloskeskeisen seurannan ja raportoinnin 
parantamista siten, että ne kattavat 
tuotokset, tulokset ja vaikutukset 
kumppanimaissa, jotka saavat unionin 

(13) Kestävän kehityksen tavoitteiden 
mukaisesti tällä asetuksella olisi edistettävä 
tuloskeskeisen seurannan ja raportoinnin 
parantamista siten, että ne kattavat 
tuotokset, tulokset ja vaikutukset 
kumppanimaissa, jotka saavat unionin 



AM\1172161FI.docx 47/175 PE632.090v01-00

FI

ulkoista rahoitusapua. Konsensuksessa 
sovitun mukaisesti tämän asetuksen nojalla 
toteutettavien toimien odotetaan edistävän 
tavoitetta, jonka mukaan 20 prosentilla 
tämän asetuksen nojalla rahoitettavasta 
virallisesta kehitysavusta edistetään 
sosiaalista osallisuutta ja inhimillistä
kehitystä, mukaan lukien sukupuolten 
tasa-arvo ja naisten 
vaikutusmahdollisuuksien kasvattaminen.

ulkoista rahoitusapua. Peruspalvelujen 
saatavuus ja tarjonta on olennaista 
kehitysyhteistyön tulosten ja kestävän 
kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. 
EU on konsensuksen mukaisesti 
sitoutunut auttamaan kumppaneita 
välttämättömien julkisten 
peruspalvelujen, kuten terveydenhuollon, 
koulutuksen, ravitsemuksen, veden, 
sanitaation ja hygienian, sosiaalisen 
suojelun ja tasapuolisen elintarviketurvan 
sekä asianmukaisten ja kohtuuhintaisten 
asuntojen saatavuuden sekä nopeasti 
kasvavien kaupunkiväestöjen 
elämänlaadun parantamisessa.
Konsensuksessa sovitun mukaisesti tämän 
asetuksen nojalla toteutettavien toimien 
odotetaan edistävän tavoitetta, jonka 
mukaan 20 prosentilla tämän asetuksen
nojalla rahoitettavasta virallisesta 
kehitysavusta edistetään sosiaalista 
osallisuutta ja inhimillistä kehitystä.

Or. en

Tarkistus 444
Norbert Neuser, Vincent Peillon, Juan Fernando López Aguilar, Elly Schlein, Cécile 
Kashetu Kyenge

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Kestävän kehityksen tavoitteiden 
mukaisesti tällä asetuksella olisi edistettävä 
tuloskeskeisen seurannan ja raportoinnin 
parantamista siten, että ne kattavat 
tuotokset, tulokset ja vaikutukset 
kumppanimaissa, jotka saavat unionin 
ulkoista rahoitusapua. Konsensuksessa 
sovitun mukaisesti tämän asetuksen nojalla 
toteutettavien toimien odotetaan edistävän 
tavoitetta, jonka mukaan 20 prosentilla 
tämän asetuksen nojalla rahoitettavasta 
virallisesta kehitysavusta edistetään 
sosiaalista osallisuutta ja inhimillistä

(13) Kestävän kehityksen tavoitteiden 
mukaisesti tällä asetuksella olisi edistettävä 
tuloskeskeisen seurannan ja raportoinnin 
parantamista siten, että ne kattavat 
tuotokset, tulokset ja vaikutukset 
kumppanimaissa, jotka saavat unionin 
ulkoista rahoitusapua. Konsensuksessa 
sovitun mukaisesti tämän asetuksen nojalla 
toteutettavilla toimilla olisi edistettävä 
sosiaalista osallisuutta ja inhimillistä 
kehitystä vähintään 20 prosentilla tämän 
asetuksen nojalla rahoitettavasta 
virallisesta kehitysavusta kiinnittäen 
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kehitystä, mukaan lukien sukupuolten 
tasa-arvo ja naisten 
vaikutusmahdollisuuksien kasvattaminen.

huomiota perussosiaalipalveluihin ja 
erityisesti terveyteen ja koulutukseen ja 
ottaen huomioon sukupuolten tasa-arvon
ja naisten vaikutusmahdollisuuksien 
poikkialaisen kasvattamisen. Tämän 
asetuksen nojalla rahoitetusta virallisesta 
kehitysavusta 10 prosenttia on 
kohdennettu koulutukseen, ja tavoitteena 
on kasvattaa tämä luku 15 prosenttiin 
vuonna 2030.

Or. en

Tarkistus 445
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Kestävän kehityksen tavoitteiden 
mukaisesti tällä asetuksella olisi edistettävä 
tuloskeskeisen seurannan ja raportoinnin 
parantamista siten, että ne kattavat 
tuotokset, tulokset ja vaikutukset 
kumppanimaissa, jotka saavat unionin 
ulkoista rahoitusapua. Konsensuksessa 
sovitun mukaisesti tämän asetuksen nojalla 
toteutettavien toimien odotetaan edistävän 
tavoitetta, jonka mukaan 20 prosentilla 
tämän asetuksen nojalla rahoitettavasta 
virallisesta kehitysavusta edistetään 
sosiaalista osallisuutta ja inhimillistä 
kehitystä, mukaan lukien sukupuolten tasa-
arvo ja naisten vaikutusmahdollisuuksien 
kasvattaminen.

(13) Kestävän kehityksen tavoitteiden 
mukaisesti tällä asetuksella olisi edistettävä 
tuloskeskeisen seurannan ja raportoinnin 
parantamista siten, että ne kattavat 
tuotokset, tulokset ja vaikutukset 
kumppanimaissa, jotka saavat unionin 
ulkoista rahoitusapua. Konsensuksessa 
sovitun mukaisesti tämän asetuksen nojalla 
toteutettavien toimien odotetaan edistävän 
tavoitetta, jonka mukaan 20 prosentilla 
tämän asetuksen nojalla rahoitettavasta 
virallisesta kehitysavusta edistetään 
sosiaalista osallisuutta ja inhimillistä 
kehitystä, mukaan lukien sukupuolten tasa-
arvo ja naisten vaikutusmahdollisuuksien 
kasvattaminen. Lisäksi sekä konsensuksen 
että unionin ravitsemusta koskevan 
toimintaohjelman mukaisesti olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
aliravitsemukseen.

Or. it

Perustelu

Ravitsemus on tärkeä aihe kehitysavun yhteydessä, ja se on syytä mainita.
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Tarkistus 446
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Kestävän kehityksen tavoitteiden 
mukaisesti tällä asetuksella olisi edistettävä 
tuloskeskeisen seurannan ja raportoinnin 
parantamista siten, että ne kattavat 
tuotokset, tulokset ja vaikutukset 
kumppanimaissa, jotka saavat unionin 
ulkoista rahoitusapua. Konsensuksessa 
sovitun mukaisesti tämän asetuksen nojalla 
toteutettavien toimien odotetaan edistävän 
tavoitetta, jonka mukaan 20 prosentilla 
tämän asetuksen nojalla rahoitettavasta 
virallisesta kehitysavusta edistetään 
sosiaalista osallisuutta ja inhimillistä 
kehitystä, mukaan lukien sukupuolten tasa-
arvo ja naisten vaikutusmahdollisuuksien 
kasvattaminen.

(13) Kestävän kehityksen tavoitteiden 
mukaisesti tällä asetuksella olisi edistettävä 
tuloskeskeisen seurannan ja raportoinnin 
parantamista siten, että ne kattavat 
tuotokset, tulokset ja vaikutukset 
kumppanimaissa, jotka saavat unionin 
ulkoista rahoitusapua. Konsensuksessa 
sovitun mukaisesti tämän asetuksen nojalla 
toteutettavien toimien odotetaan edistävän 
tavoitetta, jonka mukaan 20 prosentilla 
tämän asetuksen nojalla rahoitettavasta 
virallisesta kehitysavusta edistetään 
sosiaalista osallisuutta ja inhimillistä 
kehitystä, mukaan lukien koulutus ja 
kulttuuri, sukupuolten tasa-arvo ja naisten 
ja lasten vaikutusmahdollisuuksien 
kasvattaminen kestävän kehityksen 
saavuttamiseksi.

Or. en

Tarkistus 447
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Kestävän kehityksen tavoitteiden 
mukaisesti tällä asetuksella olisi edistettävä 
tuloskeskeisen seurannan ja raportoinnin 
parantamista siten, että ne kattavat 
tuotokset, tulokset ja vaikutukset 
kumppanimaissa, jotka saavat unionin 
ulkoista rahoitusapua. Konsensuksessa 
sovitun mukaisesti tämän asetuksen nojalla 

(13) Kestävän kehityksen tavoitteiden 
mukaisesti tällä asetuksella olisi edistettävä 
tuloskeskeisen seurannan ja raportoinnin 
parantamista siten, että ne kattavat 
tuotokset, tulokset ja vaikutukset 
kumppanimaissa, jotka saavat unionin 
ulkoista rahoitusapua. Konsensuksessa 
sovitun mukaisesti tämän asetuksen nojalla 
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toteutettavien toimien odotetaan edistävän
tavoitetta, jonka mukaan 20 prosentilla 
tämän asetuksen nojalla rahoitettavasta 
virallisesta kehitysavusta edistetään 
sosiaalista osallisuutta ja inhimillistä 
kehitystä, mukaan lukien sukupuolten 
tasa-arvo ja naisten 
vaikutusmahdollisuuksien kasvattaminen.

toteutettavilla toimilla olisi edistettävä
tavoitetta, jonka mukaan 20 prosentilla 
tämän asetuksen nojalla rahoitettavasta 
virallisesta kehitysavusta edistetään 
sosiaalista osallisuutta ja inhimillistä 
kehitystä.

Or. en

Tarkistus 448
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Kestävän kehityksen tavoitteiden 
mukaisesti tällä asetuksella olisi edistettävä 
tuloskeskeisen seurannan ja raportoinnin 
parantamista siten, että ne kattavat 
tuotokset, tulokset ja vaikutukset 
kumppanimaissa, jotka saavat unionin 
ulkoista rahoitusapua. Konsensuksessa 
sovitun mukaisesti tämän asetuksen 
nojalla toteutettavien toimien odotetaan 
edistävän tavoitetta, jonka mukaan 20 
prosentilla tämän asetuksen nojalla 
rahoitettavasta virallisesta kehitysavusta 
edistetään sosiaalista osallisuutta ja 
inhimillistä kehitystä, mukaan lukien 
sukupuolten tasa-arvo ja naisten 
vaikutusmahdollisuuksien kasvattaminen.

(13) Kestävän kehityksen tavoitteiden 
mukaisesti tällä asetuksella olisi edistettävä 
tuloskeskeisen seurannan ja raportoinnin 
parantamista siten, että ne kattavat 
tuotokset, tulokset ja vaikutukset 
kumppanimaissa, jotka saavat unionin 
ulkoista rahoitusapua. Konsensuksessa 
sovitun mukaisesti 20 prosentilla tämän 
asetuksen nojalla rahoitettavasta 
virallisesta kehitysavusta olisi edistettävä
sosiaalista osallisuutta ja inhimillistä 
kehitystä kiinnittäen huomiota 
perussosiaalipalveluihin, erityisesti 
terveyteen, sekä ravitsemukseen, 
koulutukseen ja sosiaaliseen suojeluun.

Or. en

Tarkistus 449
Mirja Vehkaperä

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(13) Kestävän kehityksen tavoitteiden 
mukaisesti tällä asetuksella olisi edistettävä 
tuloskeskeisen seurannan ja raportoinnin 
parantamista siten, että ne kattavat 
tuotokset, tulokset ja vaikutukset 
kumppanimaissa, jotka saavat unionin 
ulkoista rahoitusapua. Konsensuksessa 
sovitun mukaisesti tämän asetuksen nojalla 
toteutettavien toimien odotetaan edistävän 
tavoitetta, jonka mukaan 20 prosentilla 
tämän asetuksen nojalla rahoitettavasta 
virallisesta kehitysavusta edistetään 
sosiaalista osallisuutta ja inhimillistä 
kehitystä, mukaan lukien sukupuolten 
tasa-arvo ja naisten 
vaikutusmahdollisuuksien kasvattaminen.

(13) Kestävän kehityksen tavoitteiden 
mukaisesti tällä asetuksella olisi edistettävä 
tuloskeskeisen seurannan ja raportoinnin 
parantamista siten, että ne kattavat 
tuotokset, tulokset ja vaikutukset 
kumppanimaissa, jotka saavat unionin 
ulkoista rahoitusapua. Konsensuksessa 
sovitun mukaisesti tämän asetuksen nojalla 
toteutettavien toimien odotetaan edistävän 
tavoitetta, jonka mukaan 20 prosentilla 
tämän asetuksen nojalla rahoitettavasta 
virallisesta kehitysavusta edistetään 
sosiaalista osallisuutta ja inhimillistä 
kehitystä.

Or. en

Tarkistus 450
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Lapset ja nuoret ovat keskeisiä 
tekijöitä muutoksessa ja Agenda 2030 -
toimintaohjelman täytäntöönpanossa, 
kuten kehityspolitiikkaa koskevassa 
eurooppalaisessa konsensuksessa ja 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
3 artiklassa todetaan. Tämän asetuksen 
mukaisessa unionin ulkoisessa 
toiminnassa olisi kiinnitettävä erityistä 
huomiota heidän tarpeisiinsa ja heidän 
vaikutusmahdollisuuksiensa 
kasvattamiseen ja autettava heitä 
toteuttamaan kaikkia mahdollisuuksiaan 
toimia keskeisinä muutoksen tekijöinä 
investoimalla inhimilliseen kehitykseen ja 
sosiaaliseen osallisuuteen.

Or. en
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Tarkistus 451
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Doru-Claudian 
Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Lapset ja nuoret ovat keskeisiä 
tekijöitä muutoksessa ja Agenda 2030 -
toimintaohjelman täytäntöönpanossa, 
kuten kehityspolitiikkaa koskevassa 
eurooppalaisessa konsensuksessa ja 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
3 artiklassa todetaan. Tämän asetuksen 
mukaisessa unionin ulkoisessa 
toiminnassa kiinnitetään erityistä 
huomiota heidän oikeuksiinsa ja heidän 
vaikutusmahdollisuuksiensa 
kasvattamiseen ja autetaan heitä 
toteuttamaan kaikkia mahdollisuuksiaan 
toimia keskeisinä muutoksen tekijöinä 
investoimalla inhimilliseen kehitykseen ja 
sosiaaliseen osallisuuteen.

Or. en

Tarkistus 452
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Sukupuolten tasa-arvon 
edistämistä koskevan EU:n 
toimintasuunnitelman (GAP II) 
sisältämien sitoumusten mukaisesti 
vähintään 85 prosenttia virallisesta 
kehitysavusta olisi osoitettava ohjelmille, 
joiden ensisijaisena tai merkittävänä 
tavoitteena on sukupuolten tasa-arvo. 
Lisäksi 20 prosentilla tämän asetuksen 
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mukaisesta virallisesta kehitysavusta olisi 
oltava ensisijaisena tavoitteena 
sukupuolten tasa-arvo. Nämä sitoumukset 
heijastuvat välineen kaikkien pilareiden 
erityistavoitteisiin.

Or. en

Tarkistus 453
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Sukupuolten tasa-arvon 
edistämistä koskevan EU:n 
toimintasuunnitelman (GAP II) 
sisältämien sitoumusten mukaisesti 
vähintään 85 prosenttia tämän asetuksen 
nojalla virallisesta kehitysavusta 
rahoitettavista ohjelmista olisi 
kohdennettava toimiin, joiden 
merkittävänä tavoitteena on sukupuolten 
tasa-arvo ja naisten ja tyttöjen oikeuksien 
ja vaikutusmahdollisuuksien 
kasvattaminen, kaikissa sekä 
maantieteellisissä että aihekohtaisissa 
ohjelmissa vuosittain ja toimien koko 
keston ajan.

Or. en

Tarkistus 454
Mirja Vehkaperä

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Vähintään 85 prosentilla 
virallisesta kehitysavusta rahoitetuista 
ohjelmista, sekä maantieteellisistä että 
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temaattisista, olisi oltava ensisijaisena tai 
merkittävänä tavoitteena sukupuolten 
tasa-arvo. Lisäksi 20 prosentilla 
virallisesta kehitysavusta olisi oltava 
ensisijaisena tavoitteena sukupuolten 
tasa-arvo.

Or. en

Tarkistus 455
Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Enemmällä enemmän -periaatteen 
mukaisesti käytetään sekä myönteisiä että 
kielteisiä taloudellisia kannustimia niihin 
maihin, jotka ovat toteuttaneet myönteisiä 
tai kielteisiä toimia demokratian, 
ihmisoikeuksien tai 
oikeusvaltioperiaatteen alalla.

Or. en

Tarkistus 456
Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 b) Lapset ja nuoret ovat keskeisiä 
tekijöitä muutoksessa ja Agenda 2030 -
toimintaohjelman täytäntöönpanossa, 
kuten kehityspolitiikkaa koskevassa 
eurooppalaisessa konsensuksessa ja 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
3 artiklassa todetaan. Tämän asetuksen 
mukaisessa unionin ulkoisessa 
toiminnassa kiinnitetään erityistä 
huomiota heidän tarpeisiinsa ja heidän 
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vaikutusmahdollisuuksiensa 
kasvattamiseen ja autetaan heitä 
toteuttamaan kaikkia mahdollisuuksiaan 
toimia keskeisinä muutoksen tekijöinä 
investoimalla inhimilliseen kehitykseen ja 
sosiaaliseen osallisuuteen.

Or. en

Tarkistus 457
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Doru-Claudian 
Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 b) Sukupuolten tasa-arvon 
edistämistä koskevan EU:n 
toimintasuunnitelman (GAP II) 
sisältämien sitoumusten mukaisesti 
vähintään 85 prosenttia virallisesta 
kehitysavusta olisi osoitettava ohjelmille, 
joiden ensisijaisena tai merkittävänä 
tavoitteena on sukupuolten tasa-arvo. 
Lisäksi 20 prosentilla tämän asetuksen 
mukaisesta virallisesta kehitysavusta olisi 
oltava ensisijaisena tavoitteena 
sukupuolten tasa-arvo. Nämä sitoumukset 
heijastuvat välineen kaikkien pilareiden 
erityistavoitteisiin.

Or. en

Tarkistus 458
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 b) Tässä asetuksessa kiinnitetään 
erityistä huomiota lasten ja nuorten, ja 
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etenkin tyttöjen ja nuorten naisten, 
oikeuksiin ja vaikutusmahdollisuuksien 
kasvattamiseen, samalla kun heitä 
autetaan toteuttamaan kaikkia 
mahdollisuuksiaan toimia keskeisinä 
muutoksen tekijöinä investoimalla 
inhimilliseen kehitykseen ja sosiaaliseen 
osallisuuteen.

Or. en

Tarkistus 459
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 b) Tämän asetuksen mukaisessa 
unionin kehitysyhteistyöpolitiikassa 
kiinnitetään erityistä huomiota lasten ja 
nuorten tarpeisiin ja heidän 
vaikutusmahdollisuuksiensa 
kasvattamiseen ja autetaan heitä 
toteuttamaan kaikkia mahdollisuuksiaan 
toimia keskeisinä muutoksen tekijöinä 
investoimalla inhimilliseen kehitykseen ja 
sosiaaliseen osallisuuteen.

Or. en

Tarkistus 460
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Doru-Claudian 
Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge, Elly Schlein

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 c) Tämän asetuksen nojalla 
kiinnitetään erityistä huomiota lasten ja 
nuorten, ja etenkin tyttöjen ja nuorten 
naisten, tarpeisiin ja 
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vaikutusmahdollisuuksien 
kasvattamiseen, samalla kun heitä 
autetaan toteuttamaan kaikkia 
mahdollisuuksiaan toimia keskeisinä 
muutoksen tekijöinä.

Or. en

Tarkistus 461
Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Unionin ulkoisen toiminnan 
tuloksia olisi aina kun se on mahdollista 
ja asianmukaista seurattava ja arvioitava
ennalta määritetyillä, läpinäkyvillä, 
maakohtaisilla ja mitattavissa olevilla 
indikaattoreilla, jotka on mukautettu 
kyseessä olevan välineen erityispiirteisiin 
ja tavoitteisiin ja joiden olisi suotavaa 
perustua kumppanimaan tuloskehykseen.

(14) Komission olisi perustettava selvät 
seuranta- ja arviointimekanismit sen 
varmistamiseksi, että tässä asetuksessa 
vahvistetut ja sen nojalla toteutetut 
tavoitteet ja toimet ovat edelleen 
merkityksellisiä ja toteutuskelpoisia, ja 
mitattava edistymistä säännöllisesti. Tätä 
tarkoitusta varten jokaiseen tavoitteeseen
olisi liitettävä yksi tai useampi ennalta 
määritetty, läpinäkyvä, maakohtainen ja 
mitattavissa oleva indikaattori, joka 
perustuu mahdollisuuksien mukaan
kumppanimaan ja/tai tuensaajan 
erityispiirteisiin. Edistymistä olisi 
seurattava vähintään kerran vuodessa sen 
selvittämiseksi, onko sovellettava 
palkintoa suoritustason saavuttamisesta, 
ja siitä olisi tiedotettava vastaavasti 
säännöllisesti Euroopan parlamentille.

Or. en

Tarkistus 462
Bogusław Sonik, Maurice Ponga

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(14) Unionin ulkoisen toiminnan 
tuloksia olisi aina kun se on mahdollista 
ja asianmukaista seurattava ja arvioitava 
ennalta määritetyillä, läpinäkyvillä, 
maakohtaisilla ja mitattavissa olevilla 
indikaattoreilla, jotka on mukautettu 
kyseessä olevan välineen erityispiirteisiin 
ja tavoitteisiin ja joiden olisi suotavaa 
perustua kumppanimaan tuloskehykseen.

(14) Unionin ulkoisen toiminnan 
tuloksia olisi seurattava ja arvioitava 
ennalta määritetyillä, läpinäkyvillä, 
maakohtaisilla ja mitattavissa olevilla 
indikaattoreilla, jotka on mukautettu 
välineen erityispiirteisiin ja tavoitteisiin ja 
joiden olisi perustuttava kumppanimaan 
tuloskehykseen. Arviointi toimitetaan 
säännöllisesti Euroopan parlamentille ja 
asetetaan julkisesti saataville.

Or. en

Tarkistus 463
Urmas Paet

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Lapset ja nuoret ovat keskeisiä 
tekijöitä muutoksessa ja Agenda 2030 -
toimintaohjelman täytäntöönpanossa, 
kuten kehityspolitiikkaa koskevassa 
eurooppalaisessa konsensuksessa ja 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
3 artiklassa todetaan. Tämän asetuksen 
mukaisessa unionin ulkoisessa 
toiminnassa kiinnitetään erityistä 
huomiota heidän tarpeisiinsa ja heidän 
vaikutusmahdollisuuksiensa 
kasvattamiseen ja autetaan heitä 
toteuttamaan kaikkia mahdollisuuksiaan 
toimia keskeisinä muutoksen tekijöinä 
investoimalla inhimilliseen kehitykseen ja 
sosiaaliseen osallisuuteen.

Or. en

Tarkistus 464
Elly Schlein, Norbert Neuser
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Tällä asetuksella olisi edistettävä 
unionin kollektiivista tavoitetta antaa 
kehitysapuun 0,7 prosenttia 
bruttokansantulosta Agenda 2030 -
toimintaohjelmassa asetetussa määräajassa. 
Tähän liittyen tämän asetuksen mukaisesta 
rahoituksesta vähintään 92 prosentilla olisi 
rahoitettava toimia, jotka on suunniteltu 
niin, että ne täyttävät viralliset kehitysavun 
kriteerit, jotka on määritellyt Taloudellisen 
yhteistyön ja kehityksen järjestön 
kehitysapukomitea.

(15) Tällä asetuksella on edistettävä 
unionin kollektiivista tavoitetta antaa 
kehitysapuun 0,7 prosenttia 
bruttokansantulosta Agenda 2030 -
toimintaohjelmassa asetetussa määräajassa. 
Tämän sitoumuksen olisi perustuttava 
EU:n ja sen jäsenvaltioiden selvään 
etenemissuunnitelmaan, jossa 
vahvistetaan sen saavuttamisen määräajat 
ja toteutustavat. Tähän liittyen tämän 
asetuksen mukaisesta rahoituksesta 
vähintään 95 prosentilla olisi rahoitettava 
toimia, jotka on suunniteltu niin, että ne 
täyttävät viralliset kehitysavun kriteerit, 
jotka on määritellyt Taloudellisen 
yhteistyön ja kehityksen järjestön 
kehitysapukomitea.

Or. en

Tarkistus 465
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Tällä asetuksella olisi edistettävä 
unionin kollektiivista tavoitetta antaa 
kehitysapuun 0,7 prosenttia 
bruttokansantulosta Agenda 2030 -
toimintaohjelmassa asetetussa määräajassa. 
Tähän liittyen tämän asetuksen mukaisesta 
rahoituksesta vähintään 92 prosentilla olisi 
rahoitettava toimia, jotka on suunniteltu 
niin, että ne täyttävät viralliset kehitysavun 
kriteerit, jotka on määritellyt Taloudellisen 
yhteistyön ja kehityksen järjestön 
kehitysapukomitea.

(15) Tällä asetuksella olisi edistettävä 
unionin kollektiivista tavoitetta antaa 
kehitysapuun 0,7 prosenttia 
bruttokansantulosta Agenda 2030 -
toimintaohjelmassa asetetussa määräajassa. 
Tähän liittyen tämän asetuksen mukaisesta 
rahoituksesta vähintään 97 prosentilla olisi 
rahoitettava toimia, jotka on suunniteltu 
niin, että ne täyttävät viralliset kehitysavun 
kriteerit, jotka on määritellyt Taloudellisen 
yhteistyön ja kehityksen järjestön 
kehitysapukomitea.

Or. en
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Tarkistus 466
Elly Schlein, Norbert Neuser

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Sen varmistamiseksi, että resurssit 
kohdistetaan sinne, missä tarve on suurin, 
etenkin vähiten kehittyneisiin maihin ja 
hauraisiin tai konfliktien koettelemiin 
maihin, tällä asetuksella olisi edistettävä 
sen kollektiivisen tavoitteen saavuttamista, 
että vähiten kehittyneille maille suunnataan 
0,20 prosenttia unionin bruttokansantulosta 
Agenda 2030 -toimintaohjelmassa 
asetetussa määräajassa.

(16) Sen varmistamiseksi, että resurssit 
kohdistetaan sinne, missä tarve on suurin, 
etenkin vähiten kehittyneisiin maihin ja 
hauraisiin tai konfliktien koettelemiin 
maihin, tällä asetuksella on edistettävä sen 
kollektiivisen tavoitteen saavuttamista, että 
vähiten kehittyneille maille suunnataan 
0,20 prosenttia unionin bruttokansantulosta 
Agenda 2030 -toimintaohjelmassa 
asetetussa määräajassa. Tämän 
sitoumuksen olisi perustuttava EU:n ja 
sen jäsenvaltioiden selvään 
etenemissuunnitelmaan, jossa 
vahvistetaan sen saavuttamisen määräajat 
ja toteutustavat.

Or. en

Tarkistus 467
Elly Schlein, Norbert Neuser

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Tämän asetuksen olisi kuvastettava 
tarvetta keskittyä strategisiin 
painopisteisiin maantieteellisesti –
Euroopan naapurialueet ja Afrikka sekä 
hauraat maat ja maat, joilla on suurimmat 
tarpeet – mutta myös temaattisesti –
turvallisuus, muuttoliike, ilmastonmuutos
ja ihmisoikeudet.

(17) Tämän asetuksen olisi kuvastettava 
tarvetta keskittyä strategisiin 
painopisteisiin maantieteellisesti –
Euroopan naapurialueet ja Afrikka sekä 
vähiten kehittyneet maat ja muut hauraat
maat ja maat, joilla on suurimmat tarpeet –
ja temaattisesti – jotta saavutetaan Agenda 
2030 -toimintaohjelman tavoitteet, 
ihmisten turvallisuus sekä turvallinen ja 
hallittu muuttoliike, torjutaan 
ilmastonmuutosta ja ympäristön 
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pilaantumista, torjutaan eriarvoisuutta ja 
edistetään ihmisoikeuksien ja 
sukupuolten tasa-arvon toteutumista.

Or. en

Tarkistus 468
Lola Sánchez Caldentey, Guillaume Balas, Ricardo Serrão Santos, Kathleen Van 
Brempt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Tämän asetuksen olisi kuvastettava 
tarvetta keskittyä strategisiin 
painopisteisiin maantieteellisesti –
Euroopan naapurialueet ja Afrikka sekä 
hauraat maat ja maat, joilla on suurimmat 
tarpeet – mutta myös temaattisesti –
turvallisuus, muuttoliike, ilmastonmuutos 
ja ihmisoikeudet.

(17) Tämän asetuksen olisi kuvastettava 
tarvetta keskittyä strategisiin 
painopisteisiin maantieteellisesti –
Euroopan naapurialueet ja Afrikka sekä 
hauraat maat ja maat, joilla on suurimmat 
tarpeet, erityisesti vähiten kehittyneet maat
– mutta myös temaattisesti – demokratia ja 
ihmisoikeudet, sukupuolten tasa-arvo, 
kestävä kehitys, köyhyyden poistaminen, 
eriarvoisuuden torjuminen, turvallisuus, 
muuttoliike, ilmastonmuutos, luonnon 
monimuotoisuus, ympäristö ja 
kansanterveys koko maailmassa.

Or. en

Tarkistus 469
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Tämän asetuksen olisi kuvastettava 
tarvetta keskittyä strategisiin 
painopisteisiin maantieteellisesti –
Euroopan naapurialueet ja Afrikka sekä 
hauraat maat ja maat, joilla on suurimmat 
tarpeet – mutta myös temaattisesti –

(17) Tämän asetuksen olisi kuvastettava 
tarvetta keskittyä strategisiin 
painopisteisiin maantieteellisesti –
Euroopan naapurialueet ja Afrikka sekä 
hauraat maat ja maat, joilla on suurimmat 
tarpeet – mutta myös temaattisesti –
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turvallisuus, muuttoliike, ilmastonmuutos 
ja ihmisoikeudet.

turvallisuus, muuttoliike, ilmastonmuutos, 
koulutus, kulttuuri, nuorten osallisuus, 
kansalaisten osallistuminen, hyvä 
hallinto, sukupuolten tasa-arvo, 
demokratia ja ihmisoikeudet.

Or. en

Tarkistus 470
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Tämän asetuksen olisi kuvastettava 
tarvetta keskittyä strategisiin 
painopisteisiin maantieteellisesti –
Euroopan naapurialueet ja Afrikka sekä 
hauraat maat ja maat, joilla on suurimmat 
tarpeet – mutta myös temaattisesti –
turvallisuus, muuttoliike, ilmastonmuutos 
ja ihmisoikeudet.

(17) Tämän asetuksen olisi kuvastettava 
tarvetta keskittyä strategisiin 
painopisteisiin maantieteellisesti –
Euroopan naapurialueet ja Afrikka sekä 
hauraat maat ja maat, joilla on suurimmat 
tarpeet – mutta myös temaattisesti –
kestävä kehitys, köyhyyden poistaminen,
turvallisuus, rauha, ilmastonmuutos, 
ympäristön pilaantuminen sekä 
ihmisoikeuksien ja sukupuolten tasa-
arvon toteutumisen edistäminen koko 
maailmassa.

Or. en

Tarkistus 471
Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Tämän asetuksen olisi kuvastettava 
tarvetta keskittyä strategisiin 
painopisteisiin maantieteellisesti –
Euroopan naapurialueet ja Afrikka sekä 
hauraat maat ja maat, joilla on suurimmat 
tarpeet – mutta myös temaattisesti –

(17) Tämän asetuksen olisi kuvastettava 
tarvetta keskittyä strategisiin 
painopisteisiin maantieteellisesti –
Euroopan naapurialueet, Afrikka sekä 
hauraat maat ja maat, joilla on suurimmat 
tarpeet tai suurin ulkoisten tai sisäisten
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turvallisuus, muuttoliike, ilmastonmuutos 
ja ihmisoikeudet.

uhkien aiheuttama paine – mutta myös 
temaattisesti – ilmastonmuutos, 
kansalaisyhteiskunta, ihmisoikeudet, 
demokratia, oikeusvaltioperiaate, 
vähemmistöjen oikeudet ja sananvapaus.

Or. en

Tarkistus 472
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Tämän asetuksen olisi kuvastettava 
tarvetta keskittyä strategisiin 
painopisteisiin maantieteellisesti –
Euroopan naapurialueet ja Afrikka sekä 
hauraat maat ja maat, joilla on suurimmat 
tarpeet – mutta myös temaattisesti –
turvallisuus, muuttoliike, ilmastonmuutos 
ja ihmisoikeudet.

(17) Tämän asetuksen olisi kuvastettava 
tarvetta keskittyä strategisiin 
painopisteisiin maantieteellisesti –
Euroopan naapurialueet ja Afrikka sekä 
hauraat maat ja maat, joilla on suurimmat 
tarpeet – mutta myös temaattisesti –
demokratia, ihmisoikeudet, 
oikeusvaltioperiaate, hyvä hallinto,
turvallisuus, muuttoliike ja
ilmastonmuutos.

Or. en

Tarkistus 473
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Cécile Kashetu Kyenge

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Tämän asetuksen olisi kuvastettava 
tarvetta keskittyä strategisiin 
painopisteisiin maantieteellisesti –
Euroopan naapurialueet ja Afrikka sekä 
hauraat maat ja maat, joilla on suurimmat 
tarpeet – mutta myös temaattisesti –
turvallisuus, muuttoliike, ilmastonmuutos 
ja ihmisoikeudet.

(17) Tämän asetuksen olisi kuvastettava 
tarvetta keskittyä strategisiin 
painopisteisiin maantieteellisesti –
Euroopan naapurialueet ja Afrikka sekä 
hauraat maat ja maat, joilla on suurimmat 
tarpeet – mutta myös temaattisesti –
turvallisuus, muuttoliike, ilmastonmuutos, 
ympäristön pilaantuminen ja
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ihmisoikeudet.

Or. en

Tarkistus 474
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Tällä asetuksella olisi osaltaan 
edistettävä valtioiden ja yhteiskuntien 
sietokyvyn kehittämistä kansanterveyden 
alalla koko maailmassa puuttumalla 
maailmanlaajuisiin kansanterveysuhkiin, 
vahvistamalla 
terveydenhuoltojärjestelmiä, 
saavuttamalla yleiskattava 
terveydenhuolto, ehkäisemällä ja 
torjumalla tarttuvia tauteja sekä 
auttamalla turvaamaan kohtuuhintaiset 
lääkkeet (rinnakkaisvalmisteet mukaan 
lukien) ja rokotteet kaikille.

Or. fr

Tarkistus 475
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Tällä asetuksella olisi tuettava 
vuonna 2015 tarkistetun Euroopan 
naapuruuspolitiikan täytäntöönpanoa sekä 
alueellisten yhteistyökehysten 
täytäntöönpanoa mukaan lukien 
rajatylittävä yhteistyö ja kyseeseen tulevien 
makroalue- ja merialuestrategioiden ja -
politiikkojen ulkoiset näkökohdat. Nämä 
aloitteet muodostavat molemminpuolisen 

(18) Tällä asetuksella olisi tuettava 
vuonna 2015 tarkistetun Euroopan 
naapuruuspolitiikan täytäntöönpanoa sekä 
alueellisten yhteistyökehysten 
täytäntöönpanoa mukaan lukien 
rajatylittävä yhteistyö ja kyseeseen tulevien 
makroalue- ja merialuestrategioiden ja -
politiikkojen ulkoiset näkökohdat. Nämä 
aloitteet muodostavat molemminpuolisen 
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vastuuvelvollisuuden sekä jaetun 
omistajuuden ja vastuun periaatteisiin 
perustuvat poliittiset puitteet, joissa 
voidaan syventää suhteita kumppanimaihin 
ja kumppanimaiden kesken.

vastuuvelvollisuuden sekä jaetun 
omistajuuden ja vastuun periaatteisiin 
perustuvat poliittiset puitteet, joissa 
voidaan syventää suhteita kumppanimaihin 
ja kumppanimaiden kesken. Tuki olisi 
keskeytettävä tilanteissa, joissa 
demokratia, ihmisoikeudet tai 
oikeusvaltioperiaate heikkenevät 
vakavasti tai jatkuvasti jossakin liitteen I 
kattamista maista.

Or. en

Tarkistus 476
Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Tällä asetuksella olisi tuettava 
vuonna 2015 tarkistetun Euroopan 
naapuruuspolitiikan täytäntöönpanoa sekä 
alueellisten yhteistyökehysten 
täytäntöönpanoa mukaan lukien 
rajatylittävä yhteistyö ja kyseeseen tulevien 
makroalue- ja merialuestrategioiden ja -
politiikkojen ulkoiset näkökohdat. Nämä 
aloitteet muodostavat molemminpuolisen 
vastuuvelvollisuuden sekä jaetun 
omistajuuden ja vastuun periaatteisiin 
perustuvat poliittiset puitteet, joissa 
voidaan syventää suhteita kumppanimaihin 
ja kumppanimaiden kesken.

(18) Tällä asetuksella olisi tuettava 
vuonna 2015 tarkistetun Euroopan 
naapuruuspolitiikan täytäntöönpanoa sekä 
alueellisten yhteistyökehysten 
täytäntöönpanoa mukaan lukien 
rajatylittävä yhteistyö ja kyseeseen tulevien 
makroalue- ja merialuestrategioiden ja -
politiikkojen ulkoiset näkökohdat. Nämä 
aloitteet muodostavat molemminpuolisen 
vastuuvelvollisuuden sekä jaetun 
omistajuuden ja vastuun periaatteisiin 
perustuvat täydentävän politiikan ja
poliittiset puitteet, joissa voidaan syventää 
suhteita kumppanimaihin ja 
kumppanimaiden kesken. 
Tulosperusteinen lähestymistapa on yksi 
Euroopan naapuruuspolitiikan 
keskeisistä periaatteista.

Or. en

Tarkistus 477
Tokia Saïfi, Maurice Ponga
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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) Euroopan naapuruuspolitiikalla62

pyritään syventämään demokratiaa, 
edistämään ihmisoikeuksia ja 
oikeusvaltion kunnioittamista, 
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; sosioekonominen 
kehitys; nuorison, erityisesti naisten ja 
vasta valmistuneiden nuorten, 
työttömyyden torjunta; 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. Naapuruuspolitiikan 
rahoitus on keskeinen keino yhteisiin 
haasteisiin, kuten laittomaan 
muuttoliikkeeseen ja ilmaston 
lämpenemiseen, puuttumisessa sekä 
vaurauden, turvallisuuden ja vakauden 
levittämisessä talouskehityksen ja 
paremman hallinnon avulla. Unionin 
tuen näkyvyyttä naapuruusalueilla olisi 
vahvistettava. Unioni on 
naapuruuspolitiikan yhteydessä 
sitoutunut monien naapureina olevien 
kumppanimaiden kanssa neuvottelemaan 
pitkälle menevistä, laaja-alaisista ja 
kunnianhimoisista 
vapaakauppasopimuksista sekä tekemään 
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niitä. Näillä sopimuksilla pyritään 
helpottamaan markkinoille pääsyä ja 
parantamaan investointiolosuhteita mutta 
myös edistämään naapuruuspolitiikan 
yleisten tavoitteiden, kuten kestävän, 
osallistavan ja kaikkia hyödyttävän 
taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen, 
saavuttamista. Kaikkien kumppanimaiden 
ja unionin kansalaisyhteiskunta, 
kansalliset parlamentit ja Euroopan 
parlamentti on otettava mukaan 
neuvotteluprosessiin sekä sopimusten 
täytäntöönpanon seurantaan. Tällä 
asetuksella olisi siten tuettava 
sopimusneuvotteluja sekä tehtävien 
sopimusten asianmukaista 
täytäntöönpanoa.

_________________ _________________

62 Yhteinen tiedonanto Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
komitealle: Euroopan naapuruuspolitiikan 
tarkistus, 18.11.2015.

62 Yhteinen tiedonanto Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
komitealle: Euroopan naapuruuspolitiikan 
tarkistus, 18.11.2015.

Or. fr

Tarkistus 478
Elly Schlein, Norbert Neuser

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 

(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 
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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.

tiiviimpiä yhteyksiä 
kansalaisyhteiskuntaan; talouskehitys; 
turvallisuus; muuttoliike ja liikkuvuus, 
mukaan lukien pakkomuuton perimmäisten 
syiden käsittely ja kasvaneesta 
muuttopaineesta kärsivien maiden, 
alueiden ja niiden asukkaiden tukeminen. 
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. Tämän asetuksen 
mukaisilla toimilla olisi pyrittävä myös 
saavuttamaan Agenda 2030 -
toimintaohjelman tavoitteet Euroopan 
naapuruuspolitiikan yhteydessä ja 
varmistamaan kehitykseen vaikuttavien 
politiikkojen johdonmukaisuus kaikkien 
tavoitteiden välillä.

_________________ _________________

62 Yhteinen tiedonanto Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
komitealle: Euroopan naapuruuspolitiikan 
tarkistus, 18.11.2015.

62 Yhteinen tiedonanto Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
komitealle: Euroopan naapuruuspolitiikan 
tarkistus, 18.11.2015.

Or. en

Tarkistus 479
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

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 

(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 



AM\1172161FI.docx 69/175 PE632.090v01-00

FI

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.

saavutettaisiin, siinä on keskitytty neljään 
painopistealaan: hyvä hallintotapa, 
demokratia, oikeusvaltioperiaate ja 
ihmisoikeudet, erityisesti painottaen 
tiiviimpiä yhteyksiä 
kansalaisyhteiskuntaan, ja laadukkaan 
koulutuksen edistäminen ja ”people-to-
people”-lähestymistapa; taloudellinen ja 
sosiaalinen kehitys; turvallisuus; 
muuttoliike ja liikkuvuus, mukaan lukien 
sääntelemättömän muuttoliikkeen ja 
pakkomuuton perimmäisten syiden 
käsittely, myös koulutuksen ja 
kulttuuriyhteistyön avulla. 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.

_________________ _________________

62 Yhteinen tiedonanto Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
komitealle: Euroopan naapuruuspolitiikan 
tarkistus, 18.11.2015.

62 Yhteinen tiedonanto Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
komitealle: Euroopan naapuruuspolitiikan 
tarkistus, 18.11.2015.

Or. en

Tarkistus 480
Lola Sánchez Caldentey

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 

(19) Euroopan naapuruuspolitiikalla62

pyritään syventämään demokratiaa, 
edistämään ihmisoikeuksia ja 
ylläpitämään oikeusvaltiota, vakauttamaan 
naapurialueilla sijaitsevia maita ja 
parantamaan selviytymiskykyä etenkin 
talouskehitystä edistämällä, mikä kuuluu 
unionin tärkeimpiin poliittisiin 
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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.

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. Naapuruuspolitiikan rahoitus on 
keskeinen keino yhteisiin haasteisiin 
vastaamisessa.

_________________ _________________

62 Yhteinen tiedonanto Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
komitealle: Euroopan naapuruuspolitiikan 
tarkistus, 18.11.2015.

62 Yhteinen tiedonanto Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
komitealle: Euroopan naapuruuspolitiikan 
tarkistus, 18.11.2015.

Or. en

Tarkistus 481
Marietje Schaake

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 

(19) Vuonna 2015 tarkistetulla62

Euroopan naapuruuspolitiikalla pyritään 
vakauttamaan naapurialueilla sijaitsevia 
maita ja parantamaan selviytymiskykyä 
etenkin poliittisia ja sosiaalisia 
uudistuksia tukemalla, talouskehitystä 
edistämällä, mikä kuuluu unionin 
tärkeimpiin painopisteisiin. Jotta 
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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.

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.

_________________ _________________

62 Yhteinen tiedonanto Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
komitealle: Euroopan naapuruuspolitiikan 
tarkistus, 18.11.2015.

62 Yhteinen tiedonanto Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
komitealle: Euroopan naapuruuspolitiikan 
tarkistus, 18.11.2015.

Or. en

Tarkistus 482
Judith Sargentini, Michel Reimon

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 

(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 
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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.

ihmisoikeudet, erityisesti painottaen 
tiiviimpiä yhteyksiä 
kansalaisyhteiskuntaan; talouskehitys; 
turvallisuus; muuttoliike ja liikkuvuus.
Kestävyys on myös tärkeä huomioon 
otettava seikka. 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.

_________________ _________________

62 Yhteinen tiedonanto Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
komitealle: Euroopan naapuruuspolitiikan 
tarkistus, 18.11.2015.

62 Yhteinen tiedonanto Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
komitealle: Euroopan naapuruuspolitiikan 
tarkistus, 18.11.2015.

Or. en

Tarkistus 483
Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Tällä asetuksella olisi tuettava 
Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren (AKT) 
valtioiden ryhmän maiden kanssa tehtävän 
uudistetun assosiaatiosopimuksen 
täytäntöönpanoa ja annettava unionille ja 
sen AKT-kumppaneille mahdollisuus 
kehittää edelleen vahvoja liittoutumia 
keskeisissä maailmanlaajuisissa haasteissa. 
Tällä asetuksella olisi erityisesti tuettava 
unionin ja Afrikan unionin välisen 
vakiintuneen yhteistyön jatkamista 
yhteisen EU–Afrikka-strategian mukaisesti 
ja hyödynnettävä tulevaa EU–AKT-
sopimusta vuoden 2020 jälkeiselle ajalle 
muun muassa soveltamalla Afrikkaan 

(20) Tällä asetuksella olisi tuettava 
Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren (AKT) 
valtioiden ryhmän maiden kanssa tehtävän 
uudistetun assosiaatiosopimuksen 
täytäntöönpanoa ja annettava unionille ja 
sen AKT-kumppaneille mahdollisuus 
kehittää edelleen vahvoja liittoutumia 
keskeisissä ja yhteisissä
maailmanlaajuisissa haasteissa. Tällä 
asetuksella olisi erityisesti tuettava unionin 
ja Afrikan unionin välisen vakiintuneen 
yhteistyön jatkamista yhteisen EU–
Afrikka-strategian mukaisesti ja 
hyödynnettävä tulevaa EU–AKT-
sopimusta vuoden 2020 jälkeiselle ajalle 
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maanosanlaajuista lähestymistapaa. muun muassa EU:n ja Afrikan välisen 
molempia hyödyttävän tasavertaisen 
kumppanuuden avulla.

Or. en

Tarkistus 484
Maria Heubuch, Judith Sargentini, Michel Reimon

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Tällä asetuksella olisi tuettava 
Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren (AKT) 
valtioiden ryhmän maiden kanssa tehtävän 
uudistetun assosiaatiosopimuksen 
täytäntöönpanoa ja annettava unionille ja 
sen AKT-kumppaneille mahdollisuus 
kehittää edelleen vahvoja liittoutumia 
keskeisissä maailmanlaajuisissa haasteissa. 
Tällä asetuksella olisi erityisesti tuettava 
unionin ja Afrikan unionin välisen 
vakiintuneen yhteistyön jatkamista 
yhteisen EU–Afrikka-strategian mukaisesti 
ja hyödynnettävä tulevaa EU–AKT-
sopimusta vuoden 2020 jälkeiselle ajalle 
muun muassa soveltamalla Afrikkaan 
maanosanlaajuista lähestymistapaa.

(20) Tällä asetuksella olisi tuettava 
Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren (AKT) 
valtioiden ryhmän maiden kanssa tehtävän 
uudistetun assosiaatiosopimuksen 
täytäntöönpanoa ja annettava unionille ja 
sen kumppaneille mahdollisuus kehittää 
edelleen vahvoja liittoutumia keskeisissä 
maailmanlaajuisissa haasteissa. Tällä 
asetuksella olisi erityisesti tuettava unionin 
ja Afrikan unionin välisen vakiintuneen 
yhteistyön jatkamista yhteisen EU–
Afrikka-strategian mukaisesti ja 
hyödynnettävä tulevaa EU–AKT-
sopimusta vuoden 2020 jälkeiselle ajalle 
muun muassa soveltamalla Afrikkaan 
maanosanlaajuista lähestymistapaa.

Or. en

Tarkistus 485
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 a) Tällä asetuksella olisi edistettävä 
Pekingin toimintaohjelman ja 
kansainvälisen väestö- ja 
kehityskonferenssin (ICPD) 
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toimintaohjelman ja niihin liittyvien 
tarkistuskonferenssien tulosten täydellistä 
ja tehokasta täytäntöönpanoa sekä 
sitoudutaan seksuaali- ja 
lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin. Sillä 
edistetään, suojellaan ja toteutetaan 
jokaisen yksilön oikeutta hallita täysin 
omaan seksuaalisuuteensa ja seksuaali-
ja lisääntymisterveyteensä liittyviä 
kysymyksiä sekä päättää niistä vapaasti ja 
vastuullisesti ilman syrjintää, 
pakottamista tai väkivaltaa. Tässä 
asetuksessa kiinnitetään erityistä 
huomiota siihen, että kaikilla olisi oltava 
mahdollisuus saada laadukasta, 
kohtuuhintaista ja kattavaa seksuaali- ja 
lisääntymisterveyteen liittyvää tietoa, 
koulutusta, myös kattavaa 
seksuaalikasvatusta, ja 
terveydenhuoltopalveluja.

Or. en

Tarkistus 486
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 b) Tällä asetuksella olisi myös 
myötävaikutettava unionin ulkosuhteiden 
kauppaa koskeviin näkökohtiin, kuten 
yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia 
koskevien YK:n ohjaavien periaatteiden 
sekä OECD:n monikansallisten yritysten 
toimintaohjeiden täytäntöönpanoon ja 
yhteistyöhön kolmansien maiden kanssa 
toimitusketjun due diligence -velvoitteiden 
soveltamisessa esimerkiksi unionin 
tuojiin, jotka tuovat konfliktialueilta ja 
korkean riskin alueilta peräisin olevia 
tinaa, tantaalia ja volframia, niiden 
malmeja sekä kultaa, sovellettavien 
toimitusketjun due diligence -velvoitteiden 
vahvistamisesta annetulla asetuksella 
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(EU) N:o 2017/821, raakatimanttien 
sertifiointia koskeva Kimberleyn prosessi, 
kestävyyssopimus sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 978/20121 a (yleinen tullietuusasetus) 
mukaisten velvoitteiden noudattaminen, 
metsälainsäädännön soveltamisen 
valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa 
(FLEGT) koskeva yhteistyö sekä kauppaa 
tukevan kehitysyhteistyön aloitteet, jotta 
varmistetaan johdonmukaisuus ja 
vastavuoroinen tuki EU:n 
kauppapolitiikan ja sen 
kehitystavoitteiden ja -toimien kesken.

_________________

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 978/2012, annettu 25 
päivänä lokakuuta 2012, yleisen 
tullietuusjärjestelmän soveltamisesta ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 732/2008 
kumoamisesta (EUVL L 303, 31.10.2012, 
s. 1).

Or. en

Tarkistus 487
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Unionin olisi pyrittävä 
hyödyntämään käytettävissä olevia 
resursseja mahdollisimman tehokkaasti 
optimoidakseen ulkoisen toimintansa 
vaikutukset. Tähän olisi päästävä 
huolehtimalla unionin ulkoisen toiminnan 
rahoitusvälineiden – etenkin liittymistä 
valmistelevan tukivälineen III63, 
humanitaarisen avun64, merentakaisten 
maiden ja alueiden assosiaatiosta tehdyn 
päätöksen65, naapuruus-, kehitys- ja 
kansainvälisen yhteistyön välinettä 
täydentävän, Euratomin 

(21) Unionin olisi pyrittävä 
hyödyntämään käytettävissä olevia 
resursseja mahdollisimman tehokkaasti 
optimoidakseen ulkoisen toimintansa 
vaikutukset. Tähän olisi päästävä 
huolehtimalla unionin ulkoisen toiminnan 
rahoitusvälineiden – etenkin liittymistä 
valmistelevan tukivälineen III63, 
humanitaarisen avun64, merentakaisten 
maiden ja alueiden assosiaatiosta tehdyn 
päätöksen65, naapuruus-, kehitys- ja 
kansainvälisen yhteistyön välinettä 
täydentävän, Euratomin 
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perustamissopimukseen perustuvan 
eurooppalaisen ydinturvallisuusvälineen66, 
yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan sekä 
hiljattain ehdotetun, unionin talousarvion 
ulkopuolisen Euroopan rauhanrahaston67 –
keskinäisestä johdonmukaisuudesta ja 
täydentävyydestä sekä luomalla synergioita 
unionin muiden politiikkojen ja ohjelmien 
kanssa. Tähän kuuluu tapauksen mukaan 
myös johdonmukaisuus ja täydentävyys 
makrotaloudellisen rahoitusavun kanssa. 
Jotta voitaisiin maksimoida toimien 
yhteisvaikutus yhteisen tavoitteen 
saavuttamiseen, tässä asetuksessa olisi 
sallittava rahoituksen yhdistäminen muiden 
unionin ohjelmien kanssa, kunhan 
rahoitusosuuksilla ei kateta samoja 
kustannuksia.

perustamissopimukseen perustuvan 
eurooppalaisen ydinturvallisuusvälineen66, 
yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan sekä 
hiljattain ehdotetun, unionin talousarvion 
ulkopuolisen Euroopan rauhanrahaston67 –
keskinäisestä johdonmukaisuudesta ja 
täydentävyydestä sekä luomalla synergioita 
unionin muiden politiikkojen ja ohjelmien 
kanssa. Tähän kuuluu tapauksen mukaan 
myös johdonmukaisuus ja täydentävyys 
makrotaloudellisen rahoitusavun kanssa. 
Jotta voitaisiin maksimoida toimien 
yhteisvaikutus yhteisen tavoitteen 
saavuttamiseen, tässä asetuksessa olisi 
säädettävä tiukoista edellytyksistä avun 
keskeyttämiselle ja sallittava rahoituksen 
yhdistäminen muiden unionin ohjelmien 
kanssa, kunhan rahoitusosuuksilla ei kateta 
samoja kustannuksia.

_________________ _________________

63 COM (2018) 465 final, ehdotus 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetukseksi liittymistä valmistelevan 
tukivälineen (IPA III) perustamisesta.

63 COM (2018) 465 final, ehdotus 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetukseksi liittymistä valmistelevan 
tukivälineen (IPA III) perustamisesta.

64 Neuvoston asetus (EY) N:o 1257/96, 
annettu 20 päivänä kesäkuuta 1996, 
humanitaarisesta avusta (EYVL L 163, 
2.7.1996, s 1).

64 Neuvoston asetus (EY) N:o 1257/96, 
annettu 20 päivänä kesäkuuta 1996, 
humanitaarisesta avusta (EYVL L 163, 
2.7.1996, s 1).

65 COM(2018) 461 final, päätös 
merentakaisten maiden ja alueiden 
assosiaatiosta Euroopan unioniin, mukaan 
lukien suhteet Euroopan unionin sekä 
Grönlannin ja Tanskan kuningaskunnan 
välillä (’MMA-assosiaatiopäätös’).

65 COM(2018) 461 final, päätös 
merentakaisten maiden ja alueiden 
assosiaatiosta Euroopan unioniin, mukaan 
lukien suhteet Euroopan unionin sekä 
Grönlannin ja Tanskan kuningaskunnan 
välillä (’MMA-assosiaatiopäätös’).

66 COM(2018) 462 final, ehdotus 
neuvoston asetukseksi naapuruus-, kehitys-
ja kansainvälisen yhteistyön välinettä 
täydentävän, Euratomin 
perustamissopimukseen perustuvan 
eurooppalaisen ydinturvallisuusvälineen 
perustamisesta.

66 COM(2018) 462 final, ehdotus 
neuvoston asetukseksi naapuruus-, kehitys-
ja kansainvälisen yhteistyön välinettä 
täydentävän, Euratomin 
perustamissopimukseen perustuvan 
eurooppalaisen ydinturvallisuusvälineen 
perustamisesta.

67 C(2018) 3800 final, unionin 
ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkean edustajan ehdotus neuvostolle 
neuvoston päätökseksi Euroopan 
rauhanrahaston perustamisesta.

67 C(2018) 3800 final, unionin 
ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkean edustajan ehdotus neuvostolle 
neuvoston päätökseksi Euroopan 
rauhanrahaston perustamisesta.
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Or. en

Tarkistus 488
Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Rebecca Harms, Charles Tannock, Laima 
Liucija Andrikienė, Clare Moody

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Unionin olisi pyrittävä 
hyödyntämään käytettävissä olevia 
resursseja mahdollisimman tehokkaasti 
optimoidakseen ulkoisen toimintansa 
vaikutukset. Tähän olisi päästävä 
huolehtimalla unionin ulkoisen toiminnan 
rahoitusvälineiden – etenkin liittymistä 
valmistelevan tukivälineen III63, 
humanitaarisen avun64, merentakaisten 
maiden ja alueiden assosiaatiosta tehdyn 
päätöksen65, naapuruus-, kehitys- ja 
kansainvälisen yhteistyön välinettä
täydentävän, Euratomin 
perustamissopimukseen perustuvan 
eurooppalaisen ydinturvallisuusvälineen66, 
yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan sekä 
hiljattain ehdotetun, unionin talousarvion 
ulkopuolisen Euroopan rauhanrahaston67 –
keskinäisestä johdonmukaisuudesta ja 
täydentävyydestä sekä luomalla synergioita 
unionin muiden politiikkojen ja ohjelmien 
kanssa. Tähän kuuluu tapauksen mukaan 
myös johdonmukaisuus ja täydentävyys 
makrotaloudellisen rahoitusavun kanssa. 
Jotta voitaisiin maksimoida toimien 
yhteisvaikutus yhteisen tavoitteen 
saavuttamiseen, tässä asetuksessa olisi 
sallittava rahoituksen yhdistäminen muiden 
unionin ohjelmien kanssa, kunhan 
rahoitusosuuksilla ei kateta samoja 
kustannuksia.

(21) Unionin olisi pyrittävä 
hyödyntämään käytettävissä olevia 
resursseja mahdollisimman tehokkaasti 
optimoidakseen ulkoisen toimintansa 
vaikutukset. Tähän olisi päästävä 
huolehtimalla unionin ulkoisen toiminnan 
rahoitusvälineiden – etenkin liittymistä 
valmistelevan tukivälineen III63, 
humanitaarisen avun64, merentakaisten 
maiden ja alueiden assosiaatiosta tehdyn 
päätöksen65, naapuruus-, kehitys- ja 
kansainvälisen yhteistyön välinettä 
täydentävän, Euratomin 
perustamissopimukseen perustuvan 
eurooppalaisen ydinturvallisuusvälineen66, 
yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan sekä 
hiljattain ehdotetun, unionin talousarvion 
ulkopuolisen Euroopan rauhanrahaston67 –
keskinäisestä johdonmukaisuudesta ja 
täydentävyydestä sekä luomalla synergioita 
unionin muiden politiikkojen ja ohjelmien 
kanssa. Tähän kuuluu tapauksen mukaan 
myös johdonmukaisuus ja täydentävyys 
makrotaloudellisen rahoitusavun kanssa. 
Jotta voitaisiin maksimoida toimien 
yhteisvaikutus yhteisen tavoitteen 
saavuttamiseen, tässä asetuksessa olisi 
säädettävä tiukoista edellytyksistä avun 
keskeyttämiselle ja sallittava rahoituksen 
yhdistäminen muiden unionin ohjelmien 
kanssa, kunhan rahoitusosuuksilla ei kateta 
samoja kustannuksia.

_________________ _________________

63 COM (2018) 465 final, ehdotus 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 

63 COM (2018) 465 final, ehdotus 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
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asetukseksi liittymistä valmistelevan 
tukivälineen (IPA III) perustamisesta.

asetukseksi liittymistä valmistelevan 
tukivälineen (IPA III) perustamisesta.

64 Neuvoston asetus (EY) N:o 1257/96, 
annettu 20 päivänä kesäkuuta 1996, 
humanitaarisesta avusta (EYVL L 163, 
2.7.1996, s 1).

64 Neuvoston asetus (EY) N:o 1257/96, 
annettu 20 päivänä kesäkuuta 1996, 
humanitaarisesta avusta (EYVL L 163, 
2.7.1996, s 1).

65 COM(2018) 461 final, päätös 
merentakaisten maiden ja alueiden 
assosiaatiosta Euroopan unioniin, mukaan 
lukien suhteet Euroopan unionin sekä 
Grönlannin ja Tanskan kuningaskunnan 
välillä (’MMA-assosiaatiopäätös’).

65 COM(2018) 461 final, päätös 
merentakaisten maiden ja alueiden 
assosiaatiosta Euroopan unioniin, mukaan 
lukien suhteet Euroopan unionin sekä 
Grönlannin ja Tanskan kuningaskunnan 
välillä (’MMA-assosiaatiopäätös’).

66 COM(2018) 462 final, ehdotus 
neuvoston asetukseksi naapuruus-, kehitys-
ja kansainvälisen yhteistyön välinettä 
täydentävän, Euratomin 
perustamissopimukseen perustuvan 
eurooppalaisen ydinturvallisuusvälineen 
perustamisesta.

66 COM(2018) 462 final, ehdotus 
neuvoston asetukseksi naapuruus-, kehitys-
ja kansainvälisen yhteistyön välinettä 
täydentävän, Euratomin 
perustamissopimukseen perustuvan 
eurooppalaisen ydinturvallisuusvälineen 
perustamisesta.

67 C(2018) 3800 final, unionin 
ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkean edustajan ehdotus neuvostolle 
neuvoston päätökseksi Euroopan 
rauhanrahaston perustamisesta.

67 C(2018) 3800 final, unionin 
ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkean edustajan ehdotus neuvostolle 
neuvoston päätökseksi Euroopan 
rauhanrahaston perustamisesta.

Or. en

Tarkistus 489
Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Unionin olisi pyrittävä 
hyödyntämään käytettävissä olevia 
resursseja mahdollisimman tehokkaasti 
optimoidakseen ulkoisen toimintansa 
vaikutukset. Tähän olisi päästävä 
huolehtimalla unionin ulkoisen toiminnan 
rahoitusvälineiden – etenkin liittymistä 
valmistelevan tukivälineen III63, 
humanitaarisen avun64, merentakaisten 
maiden ja alueiden assosiaatiosta tehdyn 

(21) Unionin olisi pyrittävä 
hyödyntämään käytettävissä olevia 
resursseja mahdollisimman tehokkaasti 
optimoidakseen ulkoisen toimintansa 
vaikutukset. Tähän olisi päästävä 
huolehtimalla unionin ulkoisen toiminnan 
rahoitusvälineiden – etenkin liittymistä 
valmistelevan tukivälineen III63, 
humanitaarisen avun64, merentakaisten 
maiden ja alueiden assosiaatiosta tehdyn 
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päätöksen65, naapuruus-, kehitys- ja 
kansainvälisen yhteistyön välinettä 
täydentävän, Euratomin 
perustamissopimukseen perustuvan 
eurooppalaisen ydinturvallisuusvälineen66, 
yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan sekä 
hiljattain ehdotetun, unionin talousarvion 
ulkopuolisen Euroopan rauhanrahaston67 –
keskinäisestä johdonmukaisuudesta ja 
täydentävyydestä sekä luomalla synergioita 
unionin muiden politiikkojen ja ohjelmien 
kanssa. Tähän kuuluu tapauksen mukaan 
myös johdonmukaisuus ja täydentävyys 
makrotaloudellisen rahoitusavun kanssa. 
Jotta voitaisiin maksimoida toimien 
yhteisvaikutus yhteisen tavoitteen 
saavuttamiseen, tässä asetuksessa olisi 
sallittava rahoituksen yhdistäminen muiden 
unionin ohjelmien kanssa, kunhan 
rahoitusosuuksilla ei kateta samoja 
kustannuksia.

päätöksen65, naapuruus-, kehitys- ja 
kansainvälisen yhteistyön välinettä 
täydentävän, Euratomin 
perustamissopimukseen perustuvan 
eurooppalaisen ydinturvallisuusvälineen66, 
yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan sekä 
hiljattain ehdotetun, unionin talousarvion 
ulkopuolisen Euroopan rauhanrahaston67 –
keskinäisestä johdonmukaisuudesta, 
yhdenmukaisuudesta ja täydentävyydestä 
sekä luomalla synergioita unionin ja EU:n 
jäsenvaltioiden muiden politiikkojen ja 
ohjelmien kanssa. Tähän kuuluu tapauksen 
mukaan myös johdonmukaisuus ja 
täydentävyys makrotaloudellisen 
rahoitusavun kanssa. Jotta voitaisiin 
maksimoida toimien yhteisvaikutus 
yhteisen tavoitteen saavuttamiseen, tässä 
asetuksessa olisi sallittava rahoituksen 
yhdistäminen muiden unionin ohjelmien 
kanssa, kunhan rahoitusosuuksilla ei kateta 
samoja kustannuksia.

_________________ _________________

63 COM (2018) 465 final, ehdotus 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetukseksi liittymistä valmistelevan 
tukivälineen (IPA III) perustamisesta.

63 COM (2018) 465 final, ehdotus 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetukseksi liittymistä valmistelevan 
tukivälineen (IPA III) perustamisesta.

64 Neuvoston asetus (EY) N:o 1257/96, 
annettu 20 päivänä kesäkuuta 1996, 
humanitaarisesta avusta (EYVL L 163, 
2.7.1996, s 1).

64 Neuvoston asetus (EY) N:o 1257/96, 
annettu 20 päivänä kesäkuuta 1996, 
humanitaarisesta avusta (EYVL L 163, 
2.7.1996, s 1).

65 COM(2018) 461 final, päätös 
merentakaisten maiden ja alueiden 
assosiaatiosta Euroopan unioniin, mukaan 
lukien suhteet Euroopan unionin sekä 
Grönlannin ja Tanskan kuningaskunnan 
välillä (’MMA-assosiaatiopäätös’).

65 COM(2018) 461 final, päätös 
merentakaisten maiden ja alueiden 
assosiaatiosta Euroopan unioniin, mukaan 
lukien suhteet Euroopan unionin sekä 
Grönlannin ja Tanskan kuningaskunnan 
välillä (’MMA-assosiaatiopäätös’).

66 COM(2018) 462 final, ehdotus 
neuvoston asetukseksi naapuruus-, kehitys-
ja kansainvälisen yhteistyön välinettä 
täydentävän, Euratomin 
perustamissopimukseen perustuvan 
eurooppalaisen ydinturvallisuusvälineen 
perustamisesta.

66 COM(2018) 462 final, ehdotus 
neuvoston asetukseksi naapuruus-, kehitys-
ja kansainvälisen yhteistyön välinettä 
täydentävän, Euratomin 
perustamissopimukseen perustuvan 
eurooppalaisen ydinturvallisuusvälineen 
perustamisesta.

67 C(2018) 3800 final, unionin 
ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 

67 C(2018) 3800 final, unionin 
ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
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korkean edustajan ehdotus neuvostolle 
neuvoston päätökseksi Euroopan 
rauhanrahaston perustamisesta.

korkean edustajan ehdotus neuvostolle 
neuvoston päätökseksi Euroopan 
rauhanrahaston perustamisesta.

Or. en

Tarkistus 490
Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Rebecca Harms, Charles Tannock, Laima 
Liucija Andrikienė, Clare Moody

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Tällä asetuksella olisi 
vahvistettava ydinturvallisuus tärkeänä 
osana EU:n ulkoisia toimia ja 
helpotettava EINS-asetuksessa 
määritettyjen yhteistyön tavoitteiden 
saavuttamista. Näin ollen silloin, jos jokin 
kumppanimaa ei jatkuvasti noudata 
ydinturvallisuuden perusnormeja, kuten 
asiaankuuluvien kansainvälisten 
sopimusten määräyksiä IAEA:n 
puitteissa, Espoon ja Århusin 
yleissopimusta ja niiden myöhempiä 
muutoksia, ydinsulkusopimusta ja sen 
lisäpöytäkirjoja, sitoumuksia stressitestien 
ja niihin liittyvien toimenpiteiden 
toteuttamiseen ja EINS-asetuksessa 
määritettyjä yhteistyön tavoitteita, tämän 
asetuksen mukaista apua kyseiselle 
maalle olisi harkittava uudelleen ja se 
voitaisiin keskeyttää kokonaan tai 
osittain.

Or. en

Tarkistus 491
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(21 a) Tällä asetuksella olisi 
vahvistettava ydinturvallisuus tärkeänä 
osana EU:n ulkoisia toimia ja 
helpotettava EINS-asetuksessa 
määritettyjen yhteistyön tavoitteiden 
saavuttamista. Näin ollen silloin, jos jokin 
kumppanimaa ei jatkuvasti noudata 
ydinturvallisuuden perusnormeja, kuten 
asiaankuuluvien kansainvälisten 
sopimusten määräyksiä IAEA:n 
puitteissa, Espoon ja Århusin 
yleissopimusta ja niiden myöhempiä 
muutoksia, ydinsulkusopimusta ja sen 
lisäpöytäkirjoja, sitoumuksia stressitestien 
ja niihin liittyvien toimenpiteiden 
toteuttamiseen ja EINS-asetuksessa 
määritettyjä yhteistyön tavoitteita, tämän 
asetuksen mukaista apua kyseiselle 
maalle olisi harkittava uudelleen ja se 
voitaisiin keskeyttää kokonaan tai 
osittain.

Or. en

Tarkistus 492
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 a) Tämän asetuksen mukaista 
rahoitusta olisi myös käytettävä Luova 
Eurooppa -ohjelman kansainväliseen 
ulottuvuuteen kuuluvien toimien 
rahoittamiseen, ja täytäntöönpanossa olisi 
noudatettava Luova Eurooppa -asetusta.

Or. en

Tarkistus 493
Marietje Schaake
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Tämän asetuksen nojalla 
rahoitettavia toimia olisi toteutettava 
pääasiassa maantieteellisten ohjelmien 
kautta, jotta voidaan maksimoida unionin 
avun vaikutus ja tuoda unionin toiminta 
lähemmäs kumppanimaita ja niiden 
asukkaita. Tätä yleistä lähestymistapaa
olisi täydennettävä tarvittaessa 
temaattisilla ohjelmilla ja nopean vasteen 
toimilla.

(23) Tämän asetuksen nojalla 
rahoitettavia toimia voidaan jakaa 
maantieteellisiin ja temaattisiin ohjelmiin, 
jotta voidaan maksimoida unionin avun 
vaikutus ja tuoda unionin toiminta 
lähemmäs kumppanimaita ja niiden 
asukkaita ja tukea samalla temaattisia 
painopisteitä, kuten ihmisoikeuksia, 
kansalaisyhteiskuntaa ja kestävyyttä.
Maantieteellisten ja temaattisten 
ohjelmien tavoitteiden olisi oltava 
keskenään johdonmukaisia ja 
yhdenmukaisia ja niitä olisi täydennettävä 
tarvittaessa nopean vasteen toimilla.

Or. en

Tarkistus 494
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Tämän asetuksen nojalla 
rahoitettavia toimia olisi toteutettava 
pääasiassa maantieteellisten ohjelmien 
kautta, jotta voidaan maksimoida unionin 
avun vaikutus ja tuoda unionin toiminta 
lähemmäs kumppanimaita ja niiden 
asukkaita. Tätä yleistä lähestymistapaa 
olisi täydennettävä tarvittaessa 
temaattisilla ohjelmilla ja nopean vasteen 
toimilla.

(23) Tämän asetuksen nojalla 
rahoitettavia toimia olisi toteutettava 
maantieteellisten ohjelmien kautta ja
tarvittaessa temaattisilla ohjelmilla ja 
nopean vasteen toimilla. Yhteisellä 
ohjelmasuunnittelulla, jossa yhdistyvät 
kaikki osatekijät, olisi varmistettava EU:n 
kumppanimailleen antaman tuen 
tehokkuus ja tuloksellisuus.

Or. en

Tarkistus 495
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Judith Sargentini, Michel Reimon

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Konsensuksen mukaisesti unionin 
ja sen jäsenvaltioiden olisi lisättävä 
yhteistä ohjelmasuunnittelua niiden 
kollektiivisen vaikutuksen kasvattamiseksi 
resurssien ja valmiuksien yhdistämisen 
avulla. Yhteisen ohjelmasuunnittelun olisi 
perustuttava kumppanimaiden 
sitoutumiseen, omaksi kokemiseen ja 
omistajuuteen. Unionin ja sen 
jäsenvaltioiden olisi pyrittävä tukemaan 
kumppanimaita yhteisen täytäntöönpanon 
keinoin aina, kun se on 
tarkoituksenmukaista.

(24) Konsensuksen mukaisesti unionin 
ja sen jäsenvaltioiden olisi lisättävä 
yhteistä ohjelmasuunnittelua niiden 
kollektiivisen vaikutuksen kasvattamiseksi 
resurssien ja valmiuksien yhdistämisen 
avulla. Yhteisen ohjelmasuunnittelun olisi 
perustuttava kumppanimaiden poliittisiin 
painopisteisiin, sitoutumiseen, omaksi 
kokemiseen ja omistajuuteen. Unionin ja 
sen jäsenvaltioiden olisi pyrittävä 
tukemaan kumppanimaita yhteisen 
täytäntöönpanon keinoin aina, kun se on 
tarkoituksenmukaista.

Or. en

Tarkistus 496
Bogusław Sonik, Maurice Ponga

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Konsensuksen mukaisesti unionin 
ja sen jäsenvaltioiden olisi lisättävä 
yhteistä ohjelmasuunnittelua niiden 
kollektiivisen vaikutuksen kasvattamiseksi 
resurssien ja valmiuksien yhdistämisen 
avulla. Yhteisen ohjelmasuunnittelun olisi 
perustuttava kumppanimaiden 
sitoutumiseen, omaksi kokemiseen ja 
omistajuuteen. Unionin ja sen 
jäsenvaltioiden olisi pyrittävä tukemaan 
kumppanimaita yhteisen täytäntöönpanon
keinoin aina, kun se on 
tarkoituksenmukaista.

(24) Konsensuksen mukaisesti unionin 
ja sen jäsenvaltioiden olisi lisättävä 
yhteistä ohjelmasuunnittelua niiden 
kollektiivisen vaikutuksen kasvattamiseksi 
resurssien ja valmiuksien yhdistämisen 
avulla. Yhteisen ohjelmasuunnittelun olisi 
perustuttava kumppanimaiden 
sitoutumiseen, omaksi kokemiseen ja 
omistajuuteen. Unionin ja sen 
jäsenvaltioiden olisi pyrittävä tukemaan 
kumppanimaita yhteisen toiminnan
keinoin aina, kun se on 
tarkoituksenmukaista.

Or. en
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Tarkistus 497
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Vaikka demokratiaan ja 
ihmisoikeuksiin, mukaan lukien 
sukupuolten tasa-arvo ja naisten 
vaikutusmahdollisuuksien kasvattaminen, 
olisi kiinnitettävä huomiota kaikissa tämän 
asetuksen täytäntöönpanovaiheissa, 
ihmisoikeuksiin ja demokratiaan sekä 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioihin 
liittyvien temaattisten ohjelmien kautta 
annettavalla unionin avulla olisi oltava 
erityinen täydentävä asema ja erillinen 
merkitys maailmanlaajuisen luonteensa 
vuoksi ja siksi, että se ei ole riippuvaista 
kyseisten kolmansien maiden hallitusten ja 
julkisten viranomaisten suostumuksesta.

(25) Vaikka demokratiaan ja 
ihmisoikeuksiin, mukaan lukien 
sukupuolten tasa-arvo ja naisten ja tyttöjen 
vaikutusmahdollisuuksien kasvattaminen, 
vammaisten osallistaminen ja 
vähemmistöjen suojeleminen, olisi 
kiinnitettävä huomiota kaikissa tämän 
asetuksen täytäntöönpanovaiheissa, 
ihmisoikeuksiin ja demokratiaan sekä 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioihin 
liittyvien temaattisten ohjelmien kautta 
annettavalla unionin avulla olisi oltava 
erityinen täydentävä asema ja erillinen 
merkitys maailmanlaajuisen luonteensa 
vuoksi ja siksi, että se ei ole riippuvaista 
kyseisten kolmansien maiden hallitusten ja 
julkisten viranomaisten suostumuksesta.

Or. fr

Tarkistus 498
Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Vaikka demokratiaan ja 
ihmisoikeuksiin, mukaan lukien 
sukupuolten tasa-arvo ja naisten 
vaikutusmahdollisuuksien kasvattaminen, 
olisi kiinnitettävä huomiota kaikissa tämän 
asetuksen täytäntöönpanovaiheissa, 
ihmisoikeuksiin ja demokratiaan sekä 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioihin 
liittyvien temaattisten ohjelmien kautta 

(25) Demokratian ja ihmisoikeuksien, 
mukaan lukien sukupuolten tasa-arvo,
naisten vaikutusmahdollisuuksien 
kasvattaminen ja vähemmistöjen, myös 
hlbti-henkilöiden, oikeudet, edistämiseen
olisi kiinnitettävä huomiota kaikissa tämän 
asetuksen täytäntöönpanovaiheissa sekä 
sellaisenaan tavoitteena että 
valtavirtaistettuna kaikkiin tämän 
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annettavalla unionin avulla olisi oltava 
erityinen täydentävä asema ja erillinen 
merkitys maailmanlaajuisen luonteensa 
vuoksi ja siksi, että se ei ole riippuvaista 
kyseisten kolmansien maiden hallitusten 
ja julkisten viranomaisten 
suostumuksesta.

asetuksen mukaisiin maantieteellisiin 
ohjelmiin.

Or. en

Tarkistus 499
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Vaikka demokratiaan ja 
ihmisoikeuksiin, mukaan lukien 
sukupuolten tasa-arvo ja naisten 
vaikutusmahdollisuuksien kasvattaminen, 
olisi kiinnitettävä huomiota kaikissa tämän 
asetuksen täytäntöönpanovaiheissa, 
ihmisoikeuksiin ja demokratiaan sekä 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioihin 
liittyvien temaattisten ohjelmien kautta 
annettavalla unionin avulla olisi oltava 
erityinen täydentävä asema ja erillinen 
merkitys maailmanlaajuisen luonteensa 
vuoksi ja siksi, että se ei ole riippuvaista 
kyseisten kolmansien maiden hallitusten ja 
julkisten viranomaisten suostumuksesta.

(25) Vaikka demokratiaan ja 
ihmisoikeuksiin, mukaan lukien 
sukupuolten tasa-arvo ja naisten ja tyttöjen
vaikutusmahdollisuuksien kasvattaminen, 
olisi kiinnitettävä huomiota kaikissa tämän 
asetuksen täytäntöönpanovaiheissa, 
ihmisoikeuksiin ja demokratiaan sekä 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioihin 
liittyvien temaattisten ohjelmien kautta 
annettavalla unionin avulla olisi oltava 
erityinen täydentävä asema ja erillinen 
merkitys maailmanlaajuisen luonteensa 
vuoksi ja siksi, että se ei ole riippuvaista 
kyseisten kolmansien maiden hallitusten ja 
julkisten viranomaisten suostumuksesta.

Or. en

Tarkistus 500
Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(25 a) Ihmisoikeuksien 
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yleismaailmallisuus edellyttää 
ohjelmasuunnittelukehystä, joka 
mahdollistaa rahoitustavat, joilla 
ihmisoikeuksien puolustajia, toimittajia 
sekä kansalaisyhteiskunnan toimijoita ja 
järjestöjä voidaan rahoittaa suoraan ja 
riippumatta kolmansien maiden 
hallituksista, viranomaisista tai elimistä. 
Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä
kansalaisyhteiskunnan kapeneviin 
toimintaedellytyksiin, tilanteisiin, joissa 
ihmisoikeudet ja perusvapaudet ovat 
vaarassa, ja ihmisiin, jotka työskentelevät 
paineen alaisena ihmisoikeuksien, 
demokratian, oikeusvaltioperiaatteen, 
vastuuvelvollisuuden, yhdenvertaisuuden, 
sananvapauden ja lehdistönvapauden 
edistämiseksi.

Or. en

Tarkistus 501
Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Kansalaisyhteiskunnan 
organisaatioiksi olisi luettava monenlaisia 
toimijoita, joilla on erilaiset tehtävät ja 
valtuudet ja joihin lukeutuvat kaikki 
valtiosta riippumattomat, voittoa 
tavoittelemattomat, puolueettomat ja 
väkivallattomat rakenteet, joita ihmiset 
ovat muodostaneet yhteisiä poliittisia, 
kulttuurisia, sosiaalisia ja taloudellisia 
tavoitteita ja ihanteita edistääkseen. Ne 
voivat toimia paikallisella, kansallisella, 
alueellisella tai kansainvälisellä tasolla, 
kaupungeissa tai maaseudulla, ja niihin 
kuuluu sekä virallisia että epämuodollisia 
organisaatioita.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 502
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Kansalaisyhteiskunnan 
organisaatioiksi olisi luettava monenlaisia 
toimijoita, joilla on erilaiset tehtävät ja 
valtuudet ja joihin lukeutuvat kaikki 
valtiosta riippumattomat, voittoa 
tavoittelemattomat, puolueettomat ja 
väkivallattomat rakenteet, joita ihmiset 
ovat muodostaneet yhteisiä poliittisia, 
kulttuurisia, sosiaalisia ja taloudellisia 
tavoitteita ja ihanteita edistääkseen. Ne 
voivat toimia paikallisella, kansallisella, 
alueellisella tai kansainvälisellä tasolla, 
kaupungeissa tai maaseudulla, ja niihin 
kuuluu sekä virallisia että epämuodollisia 
organisaatioita.

(26) Kansalaisyhteiskunnan 
organisaatioiksi olisi luettava monenlaisia 
toimijoita, joilla on erilaiset tehtävät ja 
valtuudet ja joihin lukeutuvat kaikki 
valtiosta riippumattomat, voittoa 
tavoittelemattomat, puolueettomat ja 
väkivallattomat rakenteet, joita ihmiset 
ovat muodostaneet yhteisiä poliittisia, 
kulttuurisia, sosiaalisia ja taloudellisia 
tavoitteita ja ihanteita edistääkseen. Ne 
voivat toimia paikallisella, kansallisella, 
alueellisella tai kansainvälisellä tasolla, 
kaupungeissa tai maaseudulla, ja niihin 
kuuluu sekä virallisia että epämuodollisia 
organisaatioita. Kehitysyhteistyötä 
koskevan konsensuksen mukaisesti tällä 
asetuksella syvennetään kumppanuuksia 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden 
kanssa kestävän kehityksen tukemiseksi, 
edistetään kansalaisyhteiskunnan 
organisaatioiden toimintaedellytyksiä ja 
suotuisaa ympäristöä, jotta ne voivat 
toimia monenlaisissa rooleissa 
demokratian, oikeusvaltioperiaatteen ja 
sosiaalisen oikeudenmukaisuuden 
edistäjinä, oikeudenhaltijoiden, 
ilmastotoimien ja ympäristönsuojelun 
puolustajina, riippumattomina 
kampanjoijina, jotka valvovat 
viranomaisia ja saattavat ne 
vastuuvelvollisiksi, sekä täytäntöönpano-
ja muutostehtävien toteuttajina 
kehitysyhteistyökasvatuksessa ja -
valistuksessa. Tällä asetuksella edistetään 
kansalaisyhteiskunnan 
toimintamahdollisuuksia ja lisätään tukea 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioille ja 
niiden valmiuksien kehittämiselle, jotta 
niillä olisi paremmat mahdollisuudet 
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osallistua kehitysprosessiin ja voitaisiin 
edistää kestävän kehityksen tavoitteiden 
saavuttamista. Tämän asetuksen olisi 
myös tarjottava hyvin pienille 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioille 
mahdollisuus saada pieniä tukia nopeasti 
ja ilman byrokratiaa erityisesti 
epävakaissa tilanteissa, kriisitilanteissa 
sekä tilanteissa, joissa on syntynyt 
yhteisön välisiä jännitteitä.

Or. en

Tarkistus 503
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Kansalaisyhteiskunnan 
organisaatioiksi olisi luettava monenlaisia 
toimijoita, joilla on erilaiset tehtävät ja 
valtuudet ja joihin lukeutuvat kaikki 
valtiosta riippumattomat, voittoa 
tavoittelemattomat, puolueettomat ja 
väkivallattomat rakenteet, joita ihmiset 
ovat muodostaneet yhteisiä poliittisia, 
kulttuurisia, sosiaalisia ja taloudellisia 
tavoitteita ja ihanteita edistääkseen. Ne 
voivat toimia paikallisella, kansallisella, 
alueellisella tai kansainvälisellä tasolla, 
kaupungeissa tai maaseudulla, ja niihin 
kuuluu sekä virallisia että epämuodollisia 
organisaatioita.

(26) Kansalaisyhteiskunnan 
organisaatioiksi olisi luettava monenlaisia 
toimijoita, joilla on erilaiset tehtävät ja 
valtuudet ja joihin lukeutuvat kaikki 
valtiosta riippumattomat, voittoa 
tavoittelemattomat, puolueettomat ja 
väkivallattomat rakenteet, joita ihmiset 
ovat muodostaneet yhteisiä poliittisia, 
kulttuurisia, sosiaalisia ja taloudellisia 
tavoitteita ja ihanteita edistääkseen. Ne 
voivat toimia paikallisella, kansallisella, 
alueellisella tai kansainvälisellä tasolla, 
kaupungeissa tai maaseudulla, ja niihin 
kuuluu sekä virallisia että epämuodollisia 
organisaatioita. Kehitysyhteistyötä 
koskevan konsensuksen mukaisesti tällä 
asetuksella olisi syvennettävä 
kumppanuuksia kansalaisyhteiskunnan 
organisaatioiden kanssa kestävän 
kehityksen tukemiseksi, ja edistettävä 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden 
toimintaedellytyksiä ja suotuisaa 
ympäristöä, jotta ne voivat toimia 
monenlaisissa rooleissa demokratian, 
oikeusvaltioperiaatteen ja sosiaalisen 
oikeudenmukaisuuden edistäjinä, 
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oikeudenhaltijoiden puolustajina, 
riippumattomina kampanjoijina, jotka 
valvovat viranomaisia ja saattavat ne 
vastuuvelvollisiksi, sekä täytäntöönpano-
ja muutostehtävien toteuttajina 
kehitysyhteistyökasvatuksessa ja -
valistuksessa. Tällä asetuksella olisi 
edistettävä kansalaisyhteiskunnan 
toimintamahdollisuuksia ja lisättävä 
tukea kansalaisyhteiskunnan 
organisaatioille ja niiden valmiuksien 
kehittämiselle, jotta niillä olisi paremmat 
mahdollisuudet osallistua 
kehitysprosessiin ja jotta voitaisiin tukea 
poliittista, yhteiskunnallista, ympäristöä 
koskevaa ja taloudellista edistystä.

Or. en

Tarkistus 504
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Kansalaisyhteiskunnan 
organisaatioiksi olisi luettava monenlaisia 
toimijoita, joilla on erilaiset tehtävät ja 
valtuudet ja joihin lukeutuvat kaikki 
valtiosta riippumattomat, voittoa 
tavoittelemattomat, puolueettomat ja 
väkivallattomat rakenteet, joita ihmiset 
ovat muodostaneet yhteisiä poliittisia, 
kulttuurisia, sosiaalisia ja taloudellisia 
tavoitteita ja ihanteita edistääkseen. Ne 
voivat toimia paikallisella, kansallisella, 
alueellisella tai kansainvälisellä tasolla, 
kaupungeissa tai maaseudulla, ja niihin
kuuluu sekä virallisia että epämuodollisia 
organisaatioita.

(26) Kansalaisyhteiskunnan 
organisaatioiksi olisi luettava monenlaisia 
toimijoita, joilla on erilaiset tehtävät ja 
valtuudet ja joihin lukeutuvat kaikki 
valtiosta riippumattomat, voittoa 
tavoittelemattomat, puolueettomat ja 
väkivallattomat rakenteet, joita ihmiset 
ovat muodostaneet yhteisiä poliittisia, 
kulttuurisia, sosiaalisia ja taloudellisia 
tavoitteita ja ihanteita edistääkseen. Ne 
voivat toimia paikallisella, kansallisella, 
alueellisella tai kansainvälisellä tasolla, 
kaupungeissa tai maaseudulla, ja niihin 
kuuluu sekä virallisia että epämuodollisia 
organisaatioita. Olisi varmistettava, että 
kansalaisyhteiskunnan kumppanijärjestöt 
toimivat moitteettomasti ja sitoutuvat 
ihmisoikeuksiin.

Or. fr
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Tarkistus 505
Lola Sánchez Caldentey, Guillaume Balas, Sabine Lösing, Ricardo Serrão Santos, 
Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Kansalaisyhteiskunnan 
organisaatioiksi olisi luettava monenlaisia 
toimijoita, joilla on erilaiset tehtävät ja 
valtuudet ja joihin lukeutuvat kaikki 
valtiosta riippumattomat, voittoa 
tavoittelemattomat, puolueettomat ja 
väkivallattomat rakenteet, joita ihmiset 
ovat muodostaneet yhteisiä poliittisia, 
kulttuurisia, sosiaalisia ja taloudellisia 
tavoitteita ja ihanteita edistääkseen. Ne 
voivat toimia paikallisella, kansallisella, 
alueellisella tai kansainvälisellä tasolla, 
kaupungeissa tai maaseudulla, ja niihin 
kuuluu sekä virallisia että epämuodollisia 
organisaatioita.

(26) Kansalaisyhteiskunnan 
organisaatioiksi olisi luettava monenlaisia 
toimijoita, joilla on erilaiset tehtävät ja 
valtuudet ja joihin lukeutuvat kaikki 
valtiosta riippumattomat, voittoa 
tavoittelemattomat, puolueettomat ja 
väkivallattomat rakenteet, joita ihmiset 
ovat muodostaneet yhteisiä poliittisia, 
kulttuurisia, sosiaalisia, ympäristöön 
liittyviä ja taloudellisia tavoitteita ja 
ihanteita edistääkseen. Ne voivat toimia 
paikallisella, kansallisella, alueellisella tai 
kansainvälisellä tasolla, kaupungeissa tai 
maaseudulla, ja niihin kuuluu sekä 
virallisia että epämuodollisia 
organisaatioita.

Or. en

Tarkistus 506
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Patrizia Toia, Cécile 
Kashetu Kyenge, Elly Schlein

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(26 a) Unionin ja sen jäsenvaltioiden 
olisi vaalittava kansalaisyhteiskunnan 
organisaatioiden ja 
paikallisviranomaisten osallistumista 
Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 
kehityksen tavoitteiden toteuttamiseen, 
muun muassa demokratian, 
oikeusvaltion, perusvapauksien ja 
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ihmisoikeuksien, ilmastonmuutoksen ja 
ympäristönsuojelun ja sosiaalisen 
oikeudenmukaisuuden aloilla sekä 
perussosiaalipalvelujen tarjoajina niitä 
eniten tarvitseville. Niiden olisi 
tunnustettava kansalaisyhteiskunnan 
järjestöjen ja paikallisviranomaisten 
moninaiset roolit sekä viimeksi 
mainittujen asema alueellisen 
lähestymistavan, myös hallinnon 
hajauttamista koskevien prosessien, 
osallistumisen, valvonnan ja 
vastuullisuuden edistäjinä. Unionin ja sen 
jäsenvaltioiden olisi edistettävä 
kansalaisyhteiskunnan 
toimintamahdollisuuksia ja lisättävä 
edelleen tukeaan kansalaisyhteiskunnan 
järjestöjen ja paikallisviranomaisten 
valmiuksille osallistua kestävän 
kehityksen tavoitteita koskevaan 
menettelyyn sekä edistää poliittista, 
sosiaalista ja taloudellista vuoropuhelua, 
myös kansalaisyhteiskuntavälineitä 
koskevien ohjelmien kautta.

Or. en

Tarkistus 507
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(26 a) Euroopan unioni tukee 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioita ja 
edistää niiden entistä voimakkaampaa 
strategista osallistumista kaikkiin 
ulkoisiin välineisiin ja ohjelmiin, mukaan 
lukien tämän asetuksen sisältämät 
maantieteelliset ohjelmat ja nopean 
vasteen toimet, noudattaen neuvoston 
19 päivänä kesäkuuta 2017 antamia 
päätelmiä aiheesta ”Demokratian ja 
kestävän kehityksen juuret: EU:n 
suhtautuminen kansalaisyhteiskuntaan 
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ulkosuhteissa”.

Or. it

Perustelu

Kansalaisyhteiskunnan olisi oltava entistä vahvemmin osallisena unionin ulkoisissa toimissa 
ja näin ollen myös tämän asetuksen tavoitteisiin pyrkimisessä.

Tarkistus 508
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(26 a) Unioni tunnustaa paikallisten 
viranomaisten ratkaisevan roolin 
kestävän kehityksen Agenda 2030 -
toimintaohjelman täytäntöönpanossa ja 
lisää tukeaan paikallisten viranomaisten 
valmiuksien kehittämiseen.

Or. en

Tarkistus 509
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(26 b) Neuvosto hyväksyi 8 päivänä 
joulukuuta 2008 naisia, rauhaa ja 
turvallisuutta koskevien Yhdistyneiden 
kansakuntien turvallisuusneuvoston 
päätöslauselmien 1325 (2000) ja 1820 
(2008) täytäntöönpanoa unionissa 
koskevan kattavan lähestymistavan 
tunnustaen, että rauhaa, turvallisuutta, 
kehitystä ja sukupuolten tasa-arvoa 
koskevat kysymykset liittyvät läheisesti 
toisiinsa. Unioni on jatkuvasti kehottanut 
panemaan kaikilta osin täytäntöön naisia, 



AM\1172161FI.docx 93/175 PE632.090v01-00

FI

rauhaa ja turvallisuutta koskevat toimet, 
sellaisena kuin ne esitetään 
asiaankuuluvissa Yhdistyneiden 
kansakuntien turvallisuusneuvoston 
päätöslauselmissa, erityisesti torjumaan 
naisiin kohdistuvaa väkivaltaa 
konfliktitilanteissa ja edistämään naisten 
osallistumista rauhanrakentamiseen.

Or. en

Tarkistus 510
Judith Sargentini, Michel Reimon
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(26 c) Rauhan rakentaminen, konfliktien 
ehkäisy ja vakaus on määritetty 
globaalistrategiassa unionin ulkoisten 
toimien keskeisiksi politiikanaloiksi. 
Ottaen huomioon kasvavan epävakauden 
ja konfliktit unionin naapurimaassa ja 
kauempana nämä politiikat ansaitsevat 
kaksinkertaiset varat verrattuna vuosien 
2014–2020 rahoitusnäkymien vastaaviin 
varoihin. Yhtä tärkeää on säilyttää 
unionin asiaa koskevien politiikkojen 
mittakaava ja laajentaa sitä. Tämä edistää 
asiaankuuluvien unionin strategioiden, 
kuten ulkoisiin konflikteihin ja kriiseihin 
sovellettavan EU:n yhdennetyn 
lähestymistavan, unionin ohjelman 
väkivaltaisten konfliktien estämiseksi, 
välitys- ja vuoropuheluvalmiuksien 
vahvistamista koskevan 
toimintaperiaatteen, turvallisuusalan 
uudistuksen tukemista koskevan koko 
EU:n kattavan strategisen kehyksen, 
EU:n strategian laittomien pienaseiden ja 
kevyiden aseiden sekä niiden 
ampumatarvikkeiden torjumiseksi 
(SALW) ja aseistariisuntaa, 
demobilisaatiota ja yhteiskuntaan 
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sopeuttamista (DDR) tukemista koskevan 
EU:n toimintaperiaatteen toteuttamista.

Or. en

Tarkistus 511
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Doru-Claudian 
Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(28) Koska on tärkeää torjua 
ilmastonmuutosta ja suojella ympäristöä ja 
torjua luonnon katoamista Pariisin 
sopimuksen täytäntöönpanoa koskevien 
unionin sitoumusten, luonnon 
monimuotoisuutta koskevan 
yleissopimuksen 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 50 prosenttia 
tämän asetuksen kokonaismäärärahasta 
osoitetaan ilmastoon ja ympäristöön 
liittyviin tavoitteisiin, ja tukevan toimia, 
jotka tuottavat selviä ja tunnistettavissa 
olevia sivuhyötyjä eri aloilla. Tähän 
liittyvät toimet yksilöidään tämän 
asetuksen täytäntöönpanon yhteydessä, ja 
tämän asetuksen koko panosta olisi 
tarkasteltava asiaa koskevissa arvioinneissa 
ja tarkasteluprosesseissa. Yleisenä 
periaatteena on, että kaikkien unionin 
toimien ja menojen olisi oltava 
yhdenmukaisia Pariisin sopimuksen 
tavoitteiden kanssa eivätkä ne saisi 
edistää ympäristön pilaantumista. 
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Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä 
ilmastonmuutokseen sopeutumisen 
tukemiseen köyhissä ja erityisen 
haavoittuvissa maissa. Tämän asetuksen 
mukainen ilmastotoimien rahoitus 
lunastaa kehittyneiden maiden 
sitoutumisen käyttämään vuodesta 2020 
lähtien 100 miljardia Yhdysvaltain 
dollaria vuodessa kehitysmaiden 
tarpeiden täyttämiseen.

Or. en

Tarkistus 512
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(28) Koska on tärkeää torjua 
ilmastonmuutosta, suojella ympäristöä ja 
torjua luonnon monimuotoisuuden 
katoamista Pariisin sopimuksen 
täytäntöönpanoa koskevien unionin 
sitoumusten, luonnon monimuotoisuutta 
koskevan yleissopimuksen 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 ilmastotavoitteita. 
Tämän asetuksen mukaisten toimien 
odotetaan edistävän tavoitetta, jonka 
mukaan 50 prosenttia tämän asetuksen 
kokonaismäärärahasta osoitetaan 
ilmastoon ja ympäristöön liittyviin 
tavoitteisiin. Tähän sisältyy tavoite, jonka 
mukaan 10 prosenttia osoitetaan luonnon 
monimuotoisuuteen liittyviin toimiin.
Tähän liittyvät toimet yksilöidään tämän 
asetuksen täytäntöönpanon yhteydessä.
Tämän asetuksen koko panosta olisi 
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tarkasteltava asiaa koskevissa arvioinneissa 
ja tarkasteluprosesseissa. Unionin tämän
alan toiminnassa olisi asetettava etusijalle 
Pariisin sopimuksen ja Rion 
yleissopimusten noudattaminen. Toimissa 
ja toimenpiteissä, jotka edistävät 
ilmastoon ja ympäristöön liittyvien 
tavoitteiden saavuttamista, on otettava 
huomioon ilmaston, rauhan ja 
turvallisuuden, naisten 
voimaannuttamisen ja köyhyyden 
torjumisen väliset suhteet.

Or. en

Tarkistus 513
Lola Sánchez Caldentey, Guillaume Balas, Sabine Lösing, Ricardo Serrão Santos, 
Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(28) Koska on tärkeää torjua 
ilmastonmuutosta ja luonnon 
monimuotoisuuden katoamista sekä 
suojella ympäristöä Pariisin sopimuksen 
täytäntöönpanoa koskevien unionin 
sitoumusten ja Yhdistyneiden kansakuntien 
kestävän kehityksen tavoitteiden sekä 
luonnon monimutkaisuutta koskevan 
yleissopimuksen mukaisesti, tällä 
asetuksella olisi edistettävä ilmasto- ja 
ympäristötoimien valtavirtaistamista 
unionin eri politiikkoihin sekä sen 
yleistavoitteen saavuttamista, että 
45 prosentilla unionin talousarvion 
menoista tuettaisiin ilmastotavoitteita. 
Tämän asetuksen mukaisten toimien 
odotetaan edistävän tavoitetta, jonka 
mukaan 50 prosenttia tämän asetuksen 
kokonaismäärärahasta osoitetaan 
ilmastoon ja ympäristöön liittyviin 
tavoitteisiin. Tähän liittyvät toimet 
yksilöidään tämän asetuksen
täytäntöönpanon yhteydessä, ja tämän 
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asetuksen koko panosta olisi tarkasteltava 
asiaa koskevissa arvioinneissa ja 
tarkasteluprosesseissa. Yleisenä 
periaatteena on, että kaikkien unionin 
toimien ja menojen olisi oltava 
yhdenmukaisia Pariisin sopimuksen 
tavoitteiden ja kestävän kehityksen 
tavoitteiden kanssa eivätkä ne saisi 
edistää ympäristön pilaantumista.

Or. en

Tarkistus 514
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(28) Koska on tärkeää torjua 
ilmastonmuutosta, suojella ympäristöä ja 
torjua luonnon katoamista Pariisin 
sopimuksen täytäntöönpanoa koskevien 
unionin sitoumusten, luonnon 
monimuotoisuutta koskevan 
yleissopimuksen ja Yhdistyneiden 
kansakuntien kestävän kehityksen 
tavoitteiden mukaisesti, tällä asetuksella 
olisi edistettävä ilmasto- ja 
ympäristötoimien valtavirtaistamista 
unionin eri politiikkoihin sekä sen 
yleistavoitteen saavuttamista, että 
35 prosentilla unionin talousarvion 
menoista tuettaisiin ilmastotavoitteita. 
Tämän asetuksen mukaisten toimien 
odotetaan edistävän tavoitetta, jonka 
mukaan 35 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.

Or. en
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Tarkistus 515
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(28) Koska on tärkeää torjua 
ilmastonmuutosta Pariisin sopimuksen 
täytäntöönpanoa koskevien unionin 
sitoumusten ja Yhdistyneiden kansakuntien 
kestävän kehityksen tavoitteiden 
mukaisesti, tällä asetuksella olisi 
edistettävä ilmastotoimien 
valtavirtaistamista unionin eri 
politiikkoihin sekä sen yleistavoitteen 
saavuttamista, että 40 prosentilla unionin 
talousarvion menoista tuettaisiin 
ilmastotavoitteita. Tämän asetuksen 
mukaisten toimien odotetaan edistävän 
tavoitetta, jonka mukaan 40 prosenttia 
tämän asetuksen kokonaismäärärahasta 
osoitetaan ilmastotavoitteisiin. Tähän 
liittyvät toimet yksilöidään tämän 
asetuksen soveltamisen yhteydessä, ja 
tämän asetuksen koko panosta olisi 
tarkasteltava asiaa koskevissa arvioinneissa 
ja tarkasteluprosesseissa. Unionin tämän 
alan toimilla olisi edistettävä Pariisin 
sopimuksen noudattamista.

Or. fr

Tarkistus 516
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

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 
maailmanlaajuiseksi kiireelliseksi 
haasteeksi muodostunutta
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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.

ilmastonmuutosta Pariisin sopimuksen 
täytäntöönpanoa koskevien unionin 
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.

Or. fr

Tarkistus 517
Tokia Saïfi, Maurice Ponga

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(28) Koska on tärkeää torjua 
ilmastonmuutosta Pariisin sopimuksen 
täytäntöönpanoa koskevien unionin 
sitoumusten ja Yhdistyneiden kansakuntien 
kestävän kehityksen tavoitteiden 
mukaisesti, tällä asetuksella olisi 
edistettävä ilmastotoimien 
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 50 prosenttia 
tämän asetuksen kokonaismäärärahasta 
osoitetaan ilmasto- ja 
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liittyvät toimet yksilöidään tämän 
asetuksen täytäntöönpanon yhteydessä, ja 
tämän asetuksen koko panosta olisi 
tarkasteltava asiaa koskevissa arvioinneissa 
ja tarkasteluprosesseissa.

ympäristötavoitteisiin. Tähän liittyvät 
toimet yksilöidään tämän asetuksen 
täytäntöönpanon yhteydessä, ja tämän 
asetuksen koko panosta olisi tarkasteltava 
asiaa koskevissa arvioinneissa ja 
tarkasteluprosesseissa.

Or. fr

Tarkistus 518
Thierry Cornillet

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(28) Koska on tärkeää torjua 
ilmastonmuutosta Pariisin sopimuksen 
täytäntöönpanoa koskevien unionin 
sitoumusten ja Yhdistyneiden kansakuntien 
kestävän kehityksen tavoitteiden 
mukaisesti, tällä asetuksella olisi 
edistettävä ilmastotoimien 
valtavirtaistamista unionin eri 
politiikkoihin sekä sen yleistavoitteen 
saavuttamista, että 50 prosentilla unionin 
talousarvion menoista tuettaisiin 
ilmastotavoitteita. Tämän asetuksen 
mukaisten toimien odotetaan edistävän 
tavoitetta, jonka mukaan 50 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.

Or. en

Tarkistus 519
Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
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Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(28) Koska on tärkeää torjua 
ilmastonmuutosta Pariisin sopimuksen 
täytäntöönpanoa koskevien unionin 
sitoumusten ja Yhdistyneiden kansakuntien 
kestävän kehityksen tavoitteiden 
mukaisesti, tällä asetuksella olisi 
edistettävä ilmastotoimien 
valtavirtaistamista unionin eri 
politiikkoihin sekä sen yleistavoitteen 
saavuttamista, että 30 prosentilla unionin 
talousarvion menoista tuettaisiin 
ilmastotavoitteita. Tämän asetuksen 
mukaisten toimien odotetaan edistävän 
tavoitetta, jonka mukaan 30 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.

Or. en

Tarkistus 520
Thierry Cornillet, Mirja Vehkaperä

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(28 a) Tieto- ja viestintätekniikka (TVT) 
ja -palvelut ovat todistetusti kestävän 
kehityksen ja osallistavan kasvun 
mahdollistajia. Ne voivat olla keskeisiä 
tekijöitä köyhimpien maiden kansalaisten 
elämän parantamisessa erityisesti naisia 
ja tyttöjä voimaannuttamalla, 
demokraattista hallintotapoja ja 
avoimuutta lisäämällä sekä tuottavuutta 
ja työpaikkojen luomista edistämällä. 
Liitettävyys ja saatavuus ovat kuitenkin 
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edelleen ongelmana sekä alueiden välillä 
että sisällä, koska korkean ja alemman 
tulotason maiden sekä kaupunki- ja 
maaseutualueiden välillä on suuria 
vaihteluita. Tämän asetuksen 
tarkoituksena on auttaa EU:ta 
valtavirtaistamaan edelleen 
digitalisaatiota EU:n 
kehitysyhteistyöpolitiikkoihin 
”Digital4Development” -strategian 
yhteydessä jo esitetyllä tavalla. Strategia 
on päivitettävä vuoden 2020 jälkeiselle 
kaudelle.

Or. en

Tarkistus 521
Judith Sargentini, Maria Heubuch, Michel Reimon

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(28 a) Kestävällä maataloudella ja 
kestävillä elintarvikejärjestelmillä, myös 
kestävällä kalataloudella, on voitava 
vastata maapallon kasvavan väestön 
elintarvike- ja ravitsemusturvan tarpeisiin 
suojellen samalla ympäristöä. Tämän 
asetuksen olisi edistettävä kestävää 
maataloutta ja luonnonvarojen, kuten 
veden, maaperän ja metsien, kestävää 
hoitoa. Tästä määrärahasta 
rahoitettavissa toimissa odotetaan 
osoitettavan 10 prosenttia 
kokonaismäärärahasta elintarvike- ja 
ravitsemusturvaan lisäämällä tukea 
pienviljelijöille ja agroekologisiin 
menetelmiin.

Or. en

Tarkistus 522
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(28 a) Koska koulutukseen ja kulttuuriin 
on tärkeää kiinnittää huomiota kestävän 
kehityksen toimintaohjelman Agenda 
2030:n ja kansainvälisiä kulttuurisuhteita 
koskevan EU:n strategian mukaisesti, 
tällä asetuksella olisi varmistettava 
osallistava, tasapuolinen ja laadukas 
koulutus, tuettava kaikkien saatavilla 
olevia elinikäisiä oppimismahdollisuuksia 
ja edistettävä kansainvälisiä 
kulttuurisuhteita ottaen huomioon EU:n 
aseman maailmanlaajuisena toimijana.

Or. en

Tarkistus 523
Elly Schlein, Norbert Neuser

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 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 

(29) Muuttoliikkeeseen liittyvää 
yhteistyötä kumppanimaiden kanssa on 
olennaista tehostaa entisestään hyödyntäen 
hallitun, turvallisen ja vastuullisen
muuttoliikkeen etuja Agenda 2030 -
toimintaohjelman mukaisesti ja puuttuen 
tehokkaasti sääntelemättömään 
muuttoliikkeeseen erityisesti luomalla 
turvallisia ja laillisia väyliä. Tällä 
yhteistyöllä olisi edistettävä kansainvälisen 
suojelun saannin varmistamista, 
pakkomuuton, ihmiskaupan ja siirtolaisten 
salakuljetuksen perimmäisten syiden
käsittelyä sekä turvalliseen, 
ihmisarvoiseen ja kestävään
palauttamiseen, takaisinottoon ja 
uudelleenkotouttamiseen liittyvää työtä 
keskinäisen vastuun pohjalta ja 
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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.

kunnioittaen kaikilta osin humanitaarisia ja 
ihmisoikeuksiin liittyviä velvoitteita. Tällä 
asetuksella olisi edistettävä koordinoitua, 
kokonaisvaltaista ja jäsenneltyä 
lähestymistapaa muuttoliikkeeseen 
maksimoiden synergiat ja muuttoliikkeen 
ja liikkuvuuden myönteisiä vaikutuksia 
kehitykseen.

Or. en

Tarkistus 524
Judith Sargentini, Michel Reimon

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 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 

(29) Muuttoliikkeeseen liittyvän 
yhteistyön kumppanimaiden kanssa olisi 
perustuttava turvallista, hallittua ja 
laillista muuttoliikettä koskevaan Global 
Compact -aloitteeseen ja pakolaisia 
koskevaan Global Compact -aloitteeseen 
ja mahdollistettava se, että kehitysmaat 
voivat hyödyntää hyvin hallitun ja 
säännellyn muuttoliikkeen etuja, puuttuen 
tehokkaasti pakkomuuton perimmäisiin 
syihin, ja lievennettävä eniten pakolaisia 
vastaanottaneiden kehitysmaiden taakkaa.
Sillä olisi edistettävä kansainvälisen 
suojelun saannin varmistamista ja 
tarvittaessa uudelleenkotouttamiseen
liittyvää työtä palaamisen jälkeen 
konfliktiherkästi konfliktidynamiikkaan 
kohdistuvien kielteisten vaikutusten 
välttämiseksi. Yhteistyöllä olisi tuettava 
turvallista ja laillista muuttoliikettä, 
maastamuuttajayhteisöjen osallistumista, 
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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.

rahoituksen välittäjiä ja ohjelmia, jotka 
tehostavat rahasiirtojen vaikutusta 
kehitykseen. Tällaisen yhteistyön olisi 
perustuttava keskinäiseen vastuuseen, ja 
siinä olisi kunnioitettava kaikilta osin 
humanitaarisia ja ihmisoikeuksiin liittyviä 
velvoitteita.

Or. en

Tarkistus 525
Marietje Schaake

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 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-

(29) Muuttoliikkeeseen liittyvä yhteistyö
kumppanimaiden kanssa voi johtaa 
molempia hyödyttäviin säänneltyihin 
muuttovirtoihin, ja samalla voitaisiin 
puuttua sääntelemättömään 
muuttoliikkeeseen. Tällä yhteistyöllä olisi 
edistettävä kansainvälisen suojelun saannin 
varmistamista, pakkomuuton perimmäisen
syyn 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 unionin 
oikeuksia ja arvoja sekä kansainvälisiä ja 
eurooppalaisia humanitaarisia ja 
ihmisoikeuksiin liittyviä normeja ja
velvoitteita. Sääntelemättömän 
muuttoliikkeen perimmäiset syyt vastaavat 
nykyisiä kehitysyhteistyön tavoitteita, 
kuten köyhyyden ja epätasa-arvon 
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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.

torjumista ja oikeuksien ja vapauksien 
edistämistä. Muuttoliike- ja 
kehitysyhteistyöpolitiikan keskinäinen 
johdonmukaisuus voi siten edistää 
muuttoliikkeeseen liittyvää yhteistyötä
kumppanimaiden kanssa.

Or. en

Tarkistus 526
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

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 
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 

(29) Muuttoliikkeeseen liittyvää 
yhteistyötä kumppanimaiden kanssa on 
olennaista tehostaa entisestään hyödyntäen 
hyvin hallitun ja säännellyn muuttoliikkeen 
etuja, puuttuen tehokkaasti 
sääntelemättömään muuttoliikkeeseen ja
tyrehdyttäen mahdollisimman nopeasti 
lailliset tai laittomat maahanmuuttovirrat 
Euroopan unionin maihin. Tällä 
yhteistyöllä olisi edistettävä 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-
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kumppanimaiden toimia muuttoliikkeen 
hallinnan tehostamiseksi. Tällä asetuksella 
olisi edistettävä koordinoitua, 
kokonaisvaltaista ja jäsenneltyä 
lähestymistapaa muuttoliikkeeseen 
maksimoiden synergiat ja hyödyntäen 
tarvittavaa vipuvaikutusta.

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. fr

Tarkistus 527
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Patrizia Toia, Cécile 
Kashetu Kyenge

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 
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 

(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 
kansainvälisen suojelun saannin 
varmistamista, sääntelemättömän 
muuttoliikkeen perimmäisten syiden 
käsittelyä, rajaturvallisuuden lujittamista ja 
toimia sääntelemättömän muuttoliikkeen, 
ihmiskaupan ja siirtolaisten salakuljetuksen 
torjumiseksi sekä tarvittaessa 
paluumuuttajien 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 
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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.

kumppanimaiden toimia muuttoliikkeen 
hallinnan tehostamiseksi. Tällä asetuksella 
olisi edistettävä koordinoitua, 
kokonaisvaltaista ja jäsenneltyä 
lähestymistapaa muuttoliikkeeseen 
maksimoiden synergiat ja hyödyntäen 
tarvittavaa vipuvaikutusta.

Or. en

Tarkistus 528
Louis Michel

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

(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 turvallisen, järjestäytyneen ja 
säännöllisen maahanmuuton 
helpottamiseksi sekä vastuullisen ja hyvin 
hoidetun maahanmuuttopolitiikan 
toteuttamiseksi, erityisesti kun kyse on 
pakolaisten ja muuttajien oikeuksien 
suojelusta tämän asetuksen tavoitteiden 
mukaisesti ja aivoviennistä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta uusia, tulevia 
haasteita, uusia tarpeita tai virallisen 
kehitysavun huomattavaa lisäämistä 
muilla aloilla. Tällä asetuksella olisi myös 
edistettävä vastaanottavien yhteisöjen 
auttamista konkreettisen tuen 
tarjoamisessa siirtymään joutuneille 
henkilöille, erityisesti peruspalvelujen ja 
toimeentulomahdollisuuksien 
tarjoamisessa.
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Or. fr

Tarkistus 529
Patrizia Toia

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

(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 
hallinnon tukemiseen mukaan lukien 
pakolaisten ja muuttajien oikeuksien 
suojelu tämän asetuksen tavoitteiden 
mukaisesti, sanotun kuitenkaan 
vaikuttamatta uusiin haasteisiin tai uusiin 
tarpeisiin liittyvissä ennakoimattomissa 
olosuhteissa. Tämän asetuksen avulla olisi 
lisäksi autettava vastaanottavia yhteisöjä 
tarjoamaan peruspalveluja pakolaisille ja 
siirtymään joutuneille ihmisille. Tämä 
tuki olisi turvattava edistämällä julkisen 
ja yksityisen sektorin kumppanuuksia ja 
kaikkein sopivimpien kumppanien 
tunnistamista, mukaan lukien 
kansalaisyhteiskunnan organisaatiot. 
Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä 
opetuksen saatavuuteen pakolaislasten 
keskuudessa.

Or. it

Perustelu

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet ovat tehokas tapa tarjota peruspalveluja. Näistä 
keskeisen tärkeä on opetuksen saatavuus pakolaislapsille.
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Tarkistus 530
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Doru-Claudian 
Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge

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

(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, vastaanottavien yhteisöjen 
auttamiseen konkreettisen tuen 
tarjoamisessa siirtymään joutuneille 
henkilöille, erityisesti peruspalvelujen ja 
toimeentulomahdollisuuksien 
tarjoamisessa, vahvistetun sitoutumisen 
turvallisen, asianmukaisen ja 
säännönmukaisen ja vastuullisen
muuttoliikkeen helpottamiseen ja 
suunniteltujen ja hyvin hallittujen 
muuttoliikepolitiikkojen ja hallinnon 
tukemiseen mukaan lukien pakolaisten ja 
muuttajien oikeuksien suojelu tämän 
asetuksen tavoitteiden mukaisesti, sanotun 
kuitenkaan vaikuttamatta 
ennakoimattomissa olosuhteissa.

Or. en

Tarkistus 531
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Tämän asetuksen olisi annettava 
unionille mahdollisuuksia vastata 

(30) Tämän asetuksen olisi annettava 
unionille mahdollisuuksia vastata 
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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 
hallinnon tukemiseen mukaan lukien 
pakolaisten ja muuttajien oikeuksien 
suojelu tämän asetuksen tavoitteiden 
mukaisesti, sanotun kuitenkaan 
vaikuttamatta ennakoimattomissa 
olosuhteissa.

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 
hallinnon tukemiseen mukaan lukien 
pakolaisten ja muuttajien oikeuksien 
suojelu tämän asetuksen tavoitteiden 
mukaisesti, sanotun kuitenkaan 
vaikuttamatta ennakoimattomissa 
olosuhteissa. Yksi tehokkaimmista tavoista 
saada pääasiassa taloudellisista syistä 
lähtemään joutuvat paikalliset asukkaat 
jäämään maahansa on kehitysapu, joka 
kohdistuu tällaisen muuttoliikkeen 
perimmäisiin, pääasiassa taloudellisiin ja 
sosiaalisiin, syihin.

Or. fr

Tarkistus 532
Elly Schlein

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

(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 
turvallisen, hallitun, säännellyn ja 
vastuullisen muuttoliikkeen 
helpottamiseen, pakkomuuton 
perimmäisten syiden käsittelyyn ja 
suunniteltujen ja hyvin hallittujen 
muuttoliikepolitiikkojen ja hallinnon 
täytäntöönpanoon mukaan lukien 
pakolaisten ja muuttajien oikeuksien 
suojelu tämän asetuksen tavoitteiden 
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mukaisesti, sanotun kuitenkaan 
vaikuttamatta tulevien haasteiden tai 
uusien tarpeiden edessä. Tällä asetuksella 
olisi myös edistettävä vastaanottavien 
yhteisöjen auttamista konkreettisen tuen 
tarjoamisessa siirtymään joutuneille 
henkilöille.

Or. en

Tarkistus 533
Judith Sargentini, Michel Reimon

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

(30) Tämän asetuksen olisi annettava 
unionille mahdollisuuksia vastata 
muuttoliikkeeseen liittyviin haasteisiin, 
tarpeisiin ja mahdollisuuksiin unionin 
muuttoliike- ja kehitysyhteistyöpolitiikan
täydennyksenä. Tämän vuoksi ja 
muuttoliikkeen kehitykseen aiheuttaman 
vaikutuksen maksimoimiseksi sen 
kokonaismäärärahasta odotetaan 
osoitettavan 5 prosenttia pakkomuuton 
perimmäisten syiden käsittelyyn ja 
turvallisten ja säänneltyjen 
muuttoliikkeen väylien kehittämisen sekä
muuttoliikkeen hallinnon tukemiseen
mukaan lukien pakolaisten ja muuttajien 
oikeuksien suojelu tämän asetuksen 
tavoitteiden mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 534
Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale
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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 
hallinnon tukemiseen mukaan lukien
pakolaisten ja muuttajien oikeuksien 
suojelu tämän asetuksen tavoitteiden 
mukaisesti, sanotun kuitenkaan 
vaikuttamatta ennakoimattomissa 
olosuhteissa.

(30) Tämän asetuksen olisi 
täydennettävä unionin 
muuttoliikepolitiikkaa, koska sen 
tavoitteisiin kuuluu köyhyyden 
poistaminen ja kestävä taloudellinen, 
sosiaalinen ja ympäristöön liittyvä 
kehitys. Enintään 10 prosenttia tämän 
asetuksen kokonaismäärärahasta voidaan 
käyttää muuttoliikkeen hallinnan ja 
hallinnon tukemiseen, erityisesti
pakolaisten ja muuttajien oikeuksien 
suojeluun kansainvälisten ja 
eurooppalaisten normien ja velvoitteiden 
perusteella.

Or. en

Tarkistus 535
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Doru-Claudian Frunzulică, Cécile 
Kashetu Kyenge

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(30 a) Valmiuksien kehittämistä 
kehityksen ja kehityksen mahdollistavan 
turvallisuuden tueksi olisi käytettävä vain 
poikkeuksellisissa tapauksissa, joissa 
asetuksen tavoitteita ei voida saavuttaa 
muiden kehitysyhteistyön toimintojen 
avulla. On olennaista tukea 
turvallisuusalan toimijoita kolmansissa 
maissa, lukuun ottamatta asevoimia, 
konfliktien ehkäisemisen, 
kriisinhallinnan tai vakauttamisen 
yhteydessä, jotta voidaan varmistaa 
köyhyyden poistamisen ja kehityksen 
asianmukaiset edellytykset. 
Turvallisuusjärjestelmän hyvä 
hallintotapa, tehokas demokraattinen 
valvonta ja siviilivalvonta sekä 
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ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion 
periaatteiden kunnioittaminen, ovat 
keskeisiä hyvin toimivan valtion 
tunnusmerkkejä kaikissa yhteyksissä ja 
niitä olisi edistettävä kolmansille maille 
annettavalla tuella, jonka kohteena ovat 
laajemmat turvallisuusalan uudistukset.

Or. en

Tarkistus 536
Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Tähän asetukseen olisi sovellettava 
horisontaalisia varainhoitosääntöjä, jotka 
Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat 
antaneet Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 322 artiklan nojalla. 
Nämä säännöt annetaan 
varainhoitoasetuksessa, ja niissä 
vahvistetaan etenkin menettely, jota 
käytetään vahvistettaessa talousarvio ja 
toteutettaessa sitä käyttämällä avustuksia, 
hankintoja, palkintoja, välillistä toteutusta, 
rahoitusapua, talousarviotukea, 
erityisrahastoja, rahoitusvälineitä sekä 
talousarviotakuita, ja järjestetään 
taloushallinnon henkilöstön toiminnan 
valvonta. Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 322 artiklan nojalla 
annetut säännöt koskevat myös unionin 
talousarvion suojaamista tilanteissa, joissa 
oikeusvaltion toteutumiseen jäsenvaltioissa 
ja kolmansissa maissa liittyy yleisiä 
puutteita, sillä oikeusvaltioperiaatteen 
noudattaminen on olennaisen tärkeää 
moitteettoman varainhoidon ja EU:n 
rahoituksen tuloksellisuuden kannalta.

(31) Tähän asetukseen olisi sovellettava 
horisontaalisia varainhoitosääntöjä, jotka 
Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat 
antaneet Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 322 artiklan nojalla. 
Nämä säännöt annetaan 
varainhoitoasetuksessa, ja niissä 
vahvistetaan etenkin menettely, jota 
käytetään vahvistettaessa talousarvio ja 
toteutettaessa sitä käyttämällä avustuksia, 
hankintoja, palkintoja, välillistä toteutusta, 
rahoitusapua, talousarviotukea sekä 
talousarviotakuita, ja järjestetään
taloushallinnon henkilöstön toiminnan 
valvonta. Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 322 artiklan nojalla 
annetut säännöt koskevat myös unionin 
talousarvion suojaamista tilanteissa, joissa 
oikeusvaltion toteutumiseen jäsenvaltioissa 
ja kolmansissa maissa liittyy yleisiä 
puutteita, sillä oikeusvaltioperiaatteen 
noudattaminen on olennaisen tärkeää 
moitteettoman varainhoidon ja EU:n 
rahoituksen tuloksellisuuden kannalta.

Or. en
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Perustelu

Erityisrahastojen parlamentaarisen valvonnan puutetta koskevaa ongelmaa ei ole käsitelty 
aiemmin. Erityisrahastot eivät rahoitusvälineenä täytä avoimuuden ja parlamentaarisen 
valvonnan kriteerejä.

Tarkistus 537
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Tähän asetukseen olisi sovellettava 
horisontaalisia varainhoitosääntöjä, jotka 
Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat 
antaneet Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 322 artiklan nojalla. 
Nämä säännöt annetaan 
varainhoitoasetuksessa, ja niissä 
vahvistetaan etenkin menettely, jota 
käytetään vahvistettaessa talousarvio ja 
toteutettaessa sitä käyttämällä avustuksia, 
hankintoja, palkintoja, välillistä toteutusta, 
rahoitusapua, talousarviotukea, 
erityisrahastoja, rahoitusvälineitä sekä 
talousarviotakuita, ja järjestetään 
taloushallinnon henkilöstön toiminnan 
valvonta. Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 322 artiklan nojalla 
annetut säännöt koskevat myös unionin 
talousarvion suojaamista tilanteissa, joissa 
oikeusvaltion toteutumiseen jäsenvaltioissa 
ja kolmansissa maissa liittyy yleisiä 
puutteita, sillä oikeusvaltioperiaatteen 
noudattaminen on olennaisen tärkeää 
moitteettoman varainhoidon ja EU:n 
rahoituksen tuloksellisuuden kannalta.

(31) Tähän asetukseen olisi sovellettava 
horisontaalisia varainhoitosääntöjä, jotka 
Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat 
antaneet Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 322 artiklan nojalla. 
Nämä säännöt annetaan 
varainhoitoasetuksessa, ja niissä 
vahvistetaan etenkin menettely, jota 
käytetään vahvistettaessa talousarvio ja 
toteutettaessa sitä käyttämällä avustuksia, 
hankintoja, palkintoja, välillistä toteutusta, 
rahoitusapua, talousarviotukea, 
rahoitusvälineitä sekä talousarviotakuita, ja 
järjestetään taloushallinnon henkilöstön 
toiminnan valvonta. Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 322 
artiklan nojalla annetut säännöt koskevat 
myös unionin talousarvion suojaamista 
tilanteissa, joissa oikeusvaltion 
toteutumiseen jäsenvaltioissa ja 
kolmansissa maissa liittyy yleisiä puutteita, 
sillä oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen 
on olennaisen tärkeää moitteettoman 
varainhoidon ja EU:n rahoituksen 
tuloksellisuuden kannalta.

Or. en

Tarkistus 538
Marietje Schaake
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(31 a) Tämän asetuksen laajan luonteen 
ja soveltamisalan vuoksi sekä tämän 
asetuksen ja muiden ulkoisten 
rahoitusvälineiden, kuten IPA III -
asetuksen, mukaisten periaatteiden, 
tavoitteiden ja varojen keskinäisen 
johdonmukaisuuden varmistamiseksi 
asiaankuuluviin komission ja Euroopan 
ulkosuhdehallinnon yksiköihin 
perustettava horisontaalinen 
ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana 
toimii unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkea edustaja tai 
hänen edustajansa, on vastuussa tämän 
asetuksen mukaisten periaatteiden, 
ohjeiden, tavoitteiden ja toimien 
ohjauksesta, koordinoinnista ja 
hallinnasta, jotta varmistetaan kaiken 
EU:n ulkoisen rahoituksen 
johdonmukaisuus, tehokkuus, avoimuus 
ja vastuuvelvollisuus.

Or. en

Tarkistus 539
Michael Gahler, Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Tähän asetukseen perustuvan 
rahoituksen muodot ja 
täytäntöönpanomenetelmät olisi valittava 
sen perusteella, miten hyvin niillä voidaan 
saavuttaa toimien erityistavoitteet ja saada 
tuloksia, ottaen huomioon erityisesti 
tarkastuskustannukset, hallinnollinen 
rasitus ja arvioitu noudattamatta jättämisen 
riski. Harkittaviin muotoihin olisi luettava 
varainhoitoasetuksen 125 artiklan 1 

(32) Tähän asetukseen perustuvan 
rahoituksen muodot ja 
soveltamismenetelmät olisi valittava 
kumppanien tarpeiden, mieltymysten, 
erityistilanteiden ja erityisen yhteyden, 
niiden asiaankuuluvuuden, kestävyyden 
ja niiden valmiuden noudattaa 
kehitysavun tuloksellisuutta koskevia 
periaatteita perusteella sekä sen 
perusteella, miten hyvin niillä voidaan 
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kohdan mukaisesti kertakorvausten, 
kiinteämääräisen rahoituksen ja 
yksikkökustannusten käyttö sekä rahoitus, 
joka ei perustu kustannuksiin.

saavuttaa toimien erityistavoitteet ja saada 
tuloksia, ottaen huomioon erityisesti 
tarkastuskustannukset, hallinnollinen 
rasitus ja arvioitu noudattamatta jättämisen 
riski. Harkittaviin muotoihin olisi luettava 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU, Euratom) 2018/10461 a 

(varainhoitoasetus) 125 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti kertakorvausten, 
kiinteämääräisen rahoituksen ja 
yksikkökustannusten käyttö sekä rahoitus, 
joka ei perustu kustannuksiin. 
Eurooppalaisen demokratiarahaston 
tehtävää rahastona, jolla on unionin 
toimielinten antamat toimivaltuudet 
demokratian, kansalaisyhteiskunnan ja 
ihmisoikeuksien tukemiseen 
maailmanlaajuisesti, olisi vahvistettava ja 
laajennettava tällä asetuksella. 
Eurooppalaiselle demokratiarahastolle 
olisi annettava hallinnollista joustoa ja 
rahoitusmahdollisuuksia kohdennettujen 
tukien jakamiseen Euroopan 
naapurimaiden kansalaisyhteiskunnan 
toimijoille, jotka vastaavat Euroopan 
naapuruuspolitiikan toteuttamisesta, 
erityisesti silloin, kun on se koskee 
demokratian, ihmisoikeuksien, vapaiden 
vaalien ja oikeusvaltioperiaatteen 
kehittämistä tämän asetuksen 17–18 
artiklassa tarkoitetulla tavalla.

Or. en

Tarkistus 540
Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Tähän asetukseen perustuvan 
rahoituksen muodot ja 
täytäntöönpanomenetelmät olisi valittava 
sen perusteella, miten hyvin niillä voidaan 
saavuttaa toimien erityistavoitteet ja saada 

(32) Tähän asetukseen perustuvan 
rahoituksen muodot ja 
täytäntöönpanomenetelmät olisi valittava 
sen perusteella, miten hyvin niillä voidaan 
saavuttaa määritetyt tavoitteet ja niitä 
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tuloksia, ottaen huomioon erityisesti 
tarkastuskustannukset, hallinnollinen 
rasitus ja arvioitu noudattamatta jättämisen 
riski. Harkittaviin muotoihin olisi luettava 
varainhoitoasetuksen 125 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti kertakorvausten, 
kiinteämääräisen rahoituksen ja 
yksikkökustannusten käyttö sekä rahoitus, 
joka ei perustu kustannuksiin.

vastaavat toimet, käytännöllisyys, kyky
saada tuloksia ja kyseisen kumppanimaan 
tai organisaation tilanne, ottaen huomioon 
erityisesti tarkastuskustannukset, 
hallinnollinen rasitus ja arvioitu 
noudattamatta jättämisen riski. Harkittaviin 
muotoihin olisi luettava 
varainhoitoasetuksen 125 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti kertakorvausten, 
kiinteämääräisen rahoituksen ja 
yksikkökustannusten käyttö sekä rahoitus, 
joka ei perustu kustannuksiin.

Or. en

Tarkistus 541
Charles Tannock, Eleni Theocharous
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Uuden Euroopan kestävän 
kehityksen rahasto plussan (EKKR+), 
jonka perustana on sen menestyksekäs 
edeltäjä EKKR70, tulisi muodostaa 
integroitu rahoituspaketti, josta voidaan 
antaa maailmanlaajuisesti rahoitusta 
avustuksina, talousarviotakuina ja 
rahoitusvälineinä. EKKR+:n olisi tuettava 
ulkoista investointiohjelmaa ja 
hyödynnettävä rahoitusta yhdistäviä toimia 
ja talousarviotakuutoimia, jotka katetaan 
ulkosuhdetoimien takuujärjestelystä, 
mukaan lukien toimet, joilla katetaan 
lainanantotoimintaan liittyviä valtion 
riskejä ja joita on aiemmin toteutettu 
Euroopan investointipankin ulkoisen 
lainanantovaltuuden tuella. Ottaen 
huomioon perussopimusten mukaisen 
Euroopan investointipankin roolin ja sille 
viime vuosikymmenten ajalta kertyneen 
kokemuksen unionin politiikkojen 
tukemisesta Euroopan investointipankin 
olisi luonnollisesti pysyttävä komission 

(33) Uuden Euroopan kestävän 
kehityksen rahasto plussan (EKKR+), 
jonka perustana on sen menestyksekäs 
edeltäjä EKKR70, tulisi muodostaa 
integroitu rahoituspaketti, josta voidaan 
antaa maailmanlaajuisesti rahoitusta 
avustuksina, talousarviotakuina ja 
rahoitusvälineinä. EKKR+:n olisi tuettava 
ulkoista investointiohjelmaa ja 
hyödynnettävä rahoitusta yhdistäviä toimia 
ja talousarviotakuutoimia, jotka katetaan 
ulkosuhdetoimien takuujärjestelystä, 
mukaan lukien toimet, joilla katetaan 
lainanantotoimintaan liittyviä valtion 
riskejä ja joita on aiemmin toteutettu 
Euroopan investointipankin ulkoisen 
lainanantovaltuuden tuella. Ottaen 
huomioon perussopimusten mukaisen 
Euroopan investointipankin roolin ja sille 
viime vuosikymmenten ajalta kertyneen 
kokemuksen unionin politiikkojen 
tukemisesta Euroopan investointipankin 
olisi luonnollisesti pysyttävä komission 
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kumppanina ulkosuhdetoimien 
takuujärjestelyn nojalla toteutettavien 
toimien täytäntöönpanossa.

kumppanina ulkosuhdetoimien 
takuujärjestelyn nojalla toteutettavien 
toimien täytäntöönpanossa ja sille olisi 
edelleen taattava rooli EU:n ulkoisessa 
rahoituksessa uudistetun ulkoisen 
lainanantovaltuus plussan (ELM+) 
kautta.

_________________ _________________

70 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2017/1601, annettu 26 päivänä 
syyskuuta 2017, Euroopan kestävän 
kehityksen rahaston (EKKR), EKKR-
takuun ja EKKR-takuurahaston 
perustamisesta.

70 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2017/1601, annettu 26 päivänä 
syyskuuta 2017, Euroopan kestävän 
kehityksen rahaston (EKKR), EKKR-
takuun ja EKKR-takuurahaston 
perustamisesta.

Or. en

Tarkistus 542
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Uuden Euroopan kestävän 
kehityksen rahasto plussan (EKKR+), 
jonka perustana on sen menestyksekäs
edeltäjä EKKR70, tulisi muodostaa 
integroitu rahoituspaketti, josta voidaan 
antaa maailmanlaajuisesti rahoitusta 
avustuksina, talousarviotakuina ja 
rahoitusvälineinä. EKKR+:n olisi tuettava 
ulkoista investointiohjelmaa ja 
hyödynnettävä rahoitusta yhdistäviä toimia 
ja talousarviotakuutoimia, jotka katetaan 
ulkosuhdetoimien takuujärjestelystä, 
mukaan lukien toimet, joilla katetaan 
lainanantotoimintaan liittyviä valtion 
riskejä ja joita on aiemmin toteutettu 
Euroopan investointipankin ulkoisen 
lainanantovaltuuden tuella. Ottaen 
huomioon perussopimusten mukaisen 
Euroopan investointipankin roolin ja sille 
viime vuosikymmenten ajalta kertyneen 
kokemuksen unionin politiikkojen 

(33) Uuden Euroopan kestävän 
kehityksen rahasto plussan (EKKR+), 
jonka perustana on sen edeltäjä EKKR70, 
tulisi muodostaa integroitu rahoituspaketti, 
josta voidaan antaa maailmanlaajuisesti 
rahoitusta avustuksina, talousarviotakuina 
ja rahoitusvälineinä. EKKR+:n olisi 
tuettava ulkoista investointiohjelmaa ja 
hyödynnettävä rahoitusta yhdistäviä toimia 
ja talousarviotakuutoimia, jotka katetaan 
ulkosuhdetoimien takuujärjestelystä, 
mukaan lukien toimet, joilla katetaan 
lainanantotoimintaan liittyviä valtion 
riskejä ja joita on aiemmin toteutettu 
Euroopan investointipankin ulkoisen 
lainanantovaltuuden tuella. Ottaen 
huomioon perussopimusten mukaisen 
Euroopan investointipankin roolin ja sille 
viime vuosikymmenten ajalta kertyneen 
kokemuksen unionin politiikkojen 
tukemisesta Euroopan investointipankin 



PE632.090v01-00 120/175 AM\1172161FI.docx

FI

tukemisesta Euroopan investointipankin 
olisi luonnollisesti pysyttävä komission 
kumppanina ulkosuhdetoimien 
takuujärjestelyn nojalla toteutettavien 
toimien täytäntöönpanossa.

olisi luonnollisesti pysyttävä komission 
kumppanina ulkosuhdetoimien 
takuujärjestelyn nojalla toteutettavien 
toimien täytäntöönpanossa.

_________________ _________________

70 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2017/1601, annettu 26 päivänä 
syyskuuta 2017, Euroopan kestävän 
kehityksen rahaston (EKKR), EKKR-
takuun ja EKKR-takuurahaston 
perustamisesta.

70 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2017/1601, annettu 26 päivänä 
syyskuuta 2017, Euroopan kestävän 
kehityksen rahaston (EKKR), EKKR-
takuun ja EKKR-takuurahaston 
perustamisesta.

Or. en

Perustelu

Emme tiedä, onko EKKR+ ollut onnistunut ja onko sillä saavutettu kaikki tavoitteet, joihin 
parlamentti pyrki, koska sen täytäntöönpano on vasta aloitettu.

Tarkistus 543
Patrizia Toia

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 

(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 
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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.

noudatettavien suuntaa-antavien ohjelma-
asiakirjojen mukaisesti. EKKR+:n olisi 
kannustettava voittoa tavoittelevia / 
voittoa tavoittelemattomia 
kumppanuuksia välineenä, jolla 
yksityisen sektorin potentiaali ja 
investoinnit suunnataan kohti kestävää 
kehitystä ja köyhyyden kitkemistä. 
Kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden 
osallistamista olisi edistettävä hankkeen 
kaikissa vaiheissa, myös 
täytäntöönpanossa. Unionin kansallisella 
tasolla toimivien edustustojen olisi 
toimittava kohtauspaikkana yritysten ja 
yhteiskuntaorganisaatioiden välillä, sillä 
yhteistyö näiden kahden sektorin välillä 
voi olla keskeistä sellaisten räätälöityjen 
ratkaisujen löytämisessä, jotka edistävät 
yhteisön taloudellista ja sosiaalista 
kehitystä, työpaikkojen luontia, 
ihmisarvoisia työpaikkoja ja uusia 
liiketoimintamahdollisuuksia 
yhteiskunnallisille yrityksille, 
mikroyrityksille ja pk-yrityksille. Erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä maihin, joiden 
tilanne on todettu epävakaaksi tai joissa on 
käynnissä konflikti, vähiten kehittyneisiin 
maihin ja erittäin velkaantuneisiin köyhiin 
maihin.

Or. it

Perustelu

Kansalaisyhteiskunnan kanssa tehtävä yhteistyö ja kansalaisjärjestöjen osallistaminen 
hankkeen kaikissa vaiheissa on keskeistä taloudellisten ja sosiaalisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

Tarkistus 544
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) EKKR+:lla olisi pyrittävä tukemaan (34) EKKR+:lla olisi pyrittävä tukemaan 
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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.

investointeja keinona tukea kestävän 
kehityksen tavoitteiden saavuttamista 
edistämällä kestävää ja osallistavaa 
taloudellista ja sosiaalista kehitystä, 
edistämään kumppanimaiden 
sosioekonomista selviytymiskykyä 
kiinnittäen erityisesti huomiota köyhyyden 
poistamiseen, rauhanomaisten, 
oikeudenmukaisten ja osallistavien 
yhteiskuntien edistämiseen, kestävään ja 
osallistavaan kasvuun, ilmastonmuutoksen 
torjumiseen sitä lieventämällä ja siihen 
sopeutumalla, ihmisarvoisten työpaikkojen 
luomiseen, taloudellisiin mahdollisuuksiin, 
osaamiseen ja yrittäjyyteen, 
sosioekonomisesti tärkeisiin aloihin,
osuuskuntiin, mikroyrityksiin, pieniin ja 
keskisuuriin yrityksiin ja siten
käsittelemään pakkomuuton
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. 
Investointien olisi perustuttava 
konfliktianalyysiin, keskityttävä 
konfliktin, haavoittuvuuden ja 
epävakauden perimmäisiin syihin, 
maksimoitava mahdollisuus rauhan 
vaalimiseen ja minimoitava pahenevien 
konfliktien riskit.

Or. en

Tarkistus 545
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) EKKR+:lla olisi pyrittävä tukemaan 
investointeja keinona tukea kestävän 

(34) EKKR+:lla olisi pyrittävä tukemaan 
investointeja keinona tukea kestävän 
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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.

kehityksen tavoitteiden saavuttamista 
edistämällä kestävää ja osallistavaa 
taloudellista, kulttuurista ja sosiaalista 
kehitystä, edistämään kumppanimaiden 
sosioekonomista selviytymiskykyä 
kiinnittäen erityisesti huomiota köyhyyden 
poistamiseen, osallistavan, tasapuolisen ja 
laadukkaan koulutuksen edistämiseen, 
koulutus- ja kulttuurirakenteiden 
vahvistamiseen, 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.

Or. en

Tarkistus 546
Louis Michel

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, 

(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, 
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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.

osaamiseen ja yrittäjyyteen, 
teollistumiseen, sosioekonomisesti 
tärkeisiin aloihin, mikroyrityksiin, pieniin 
ja keskisuuriin yrityksiin sekä 
käsittelemään sääntelemättömän 
muuttoliikkeen ja pakkomuuton
tapauskohtaisia sosioekonomisia 
perimmäisiä syitä ja vahvistamaan 
oikeusvaltiota ja ihmisoikeuksia
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. fr

Tarkistus 547
Marietje Schaake

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 

(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 ja demokratiaan, 
ihmisoikeuksiin ja 
oikeusvaltioperiaatteeseen, koska edellä 
mainitut ovat usein sääntelemättömän 
muuttoliikkeen sosioekonomisia 
perimmäisiä syitä kulloinkin 
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olisi kiinnitettävä maihin, joiden tilanne on 
todettu epävakaaksi tai joissa on käynnissä 
konflikti, vähiten kehittyneisiin maihin ja 
erittäin velkaantuneisiin köyhiin maihin.

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

Tarkistus 548
Patrizia Toia

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 kestävään 
kehitykseen suunnatun yksityisen 
rahoituksen osuuden optimoimiseksi. 
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.
Jotta voidaan maksimoida EKKR+:n 
osuutta Agenda 2030 -
toimintaohjelmassa, sen olisi sisällettävä 
uusi inhimillisen kehityksen investointi-
ikkuna, joka lisätään viiteen sitä 
edeltäneen ohjelman mukaiseen 
investointi-ikkunaan.
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Or. it

Perustelu

Inhimillinen kehitys, jolla viitataan erityisesti terveyteen, koulutukseen ja kulttuuriin liittyviin 
palveluihin, on lisättävä investointi-ikkunaan EKKR+:aan sen merkityksen vuoksi.

Tarkistus 549
Judith Sargentini, Michel Reimon

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 
ympäristöä, paikallisyhteisöjen oikeuksia 
ja elinkeinoja täysimääräisesti 
kunnioittaen sekä paikallisia markkinoita 
vääristämättä ja ilman että kilpaillaan 
epäreilusti paikallisten taloudellisten 
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
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Tarkistus 550
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Nykyisen EKKR-takuun ja 
ulkosuhteisiin liittyvien hankkeiden 
takuurahaston pohjalta olisi perustettava 
ulkosuhdetoimien takuujärjestely. 
Ulkosuhdetoimien takuujärjestelyllä olisi 
tuettava EKKR+ -toimia, jotka katetaan 
talousarviotakuilla, makrotaloudellisella 
rahoitusavulla ja neuvoston päätökseen 
77/270/Euratom perustuvilla lainoilla 
kolmansille71 maille. Näitä toimia olisi 
tuettava tämän asetuksen määrärahoilla 
sekä asetuksen (EU) N:o ... (IPA III) 
määrärahoilla, joista olisi katettava myös 
makrotaloudellisen rahoitusavun lainat ja 
niistä aiheutuvat vastuut, ja asetuksen (EU) 
N:o ... (EINS) määrärahoista, joista olisi 
katettava myös kyseisen asetuksen 10 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetut lainat 
kolmansille maille. EKKR+ -toimien 
rahoituksessa olisi asetettava etusijalle 
toimet, joilla on suuri vaikutus 
työpaikkojen luomiseen ja joiden 
kustannus-hyötysuhde parantaa 
investoinnin kestävyyttä. 
Ulkosuhdetoimien takuujärjestelyllä 
tuettavista toimista olisi tehtävä 
perusteellinen ennakkoarviointi tarpeen 
mukaan sosiaalisista, ympäristö- ja 
rahoitusnäkökulmista paremman sääntelyn 
vaatimusten mukaisesti. Ulkosuhdetoimien 
takuujärjestelyä ei pitäisi käyttää 
keskeisten julkisten palvelujen 
tuottamiseen, joka pysyy valtioiden 
vastuulla.

(36) Nykyisen EKKR-takuun ja 
ulkosuhteisiin liittyvien hankkeiden 
takuurahaston pohjalta olisi perustettava 
ulkosuhdetoimien takuujärjestely. 
Ulkosuhdetoimien takuujärjestelyllä olisi 
tuettava EKKR+ -toimia, jotka katetaan 
talousarviotakuilla, makrotaloudellisella 
rahoitusavulla ja neuvoston päätökseen 
77/270/Euratom perustuvilla lainoilla 
kolmansille71 maille. Näitä toimia olisi 
tuettava tämän asetuksen määrärahoilla 
sekä asetuksen (EU) N:o ... (IPA III) 
määrärahoilla, joista olisi katettava myös 
makrotaloudellisen rahoitusavun lainat ja 
niistä aiheutuvat vastuut, ja asetuksen (EU) 
N:o ... (EINS) määrärahoista, joista olisi 
katettava myös kyseisen asetuksen 
10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut lainat 
kolmansille maille. EKKR+-toimien 
rahoituksessa olisi asetettava etusijalle 
toimet, joilla on suuri vaikutus 
työpaikkojen ja elinkeinojen luomiseen ja 
joiden kustannus-hyötysuhde parantaa
investoinnin kestävyyttä ja jotka antavat 
parhaimmat takuut kestävyydestä sekä 
pitkäkestoisesta kehitysvaikutuksesta koko 
paikallisessa omistajuudessa. 
Ulkosuhdetoimien takuujärjestelyllä 
tuettavista toimista olisi tehtävä 
perusteellinen ennakkoarviointi 
sosiaalisista, ympäristö- ja 
rahoitusnäkökulmista, mukaan lukien 
vaikutus asianomaisten yhteisöjen 
ihmisoikeuksiin ja elinkeinoihin, vaikutus 
eriarvoisuuteen ja niiden keinojen 
kartoittaminen, joilla näihin asioihin 
voidaan puuttua paremman sääntelyn 
vaatimusten mukaisesti ja ottaen 
huomioon vaikutuksen piiriin kuuluvilta 
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yhteisöiltä hankittavan vapaan ja tietoon 
perustuvan ennakkosuostumuksen 
periaatteen maata koskevissa 
investoinneissa. Ulkosuhdetoimien 
takuujärjestelyä ei pitäisi käyttää 
keskeisten julkisten palvelujen tuotannon 
yksityistämiseen tai heikentämiseen, joka 
pysyy valtioiden vastuulla.

_________________ _________________

71 Neuvoston päätös 77/270/Euratom, tehty 
29 päivänä maaliskuuta 1977, komission 
valtuuttamisesta ottamaan Euratom-lainoja
ydinlaitosten rahoittamiseen 
osallistumiseksi (EYVL L 88, 6.4.1977, 
s. 9).

71 Neuvoston päätös 77/270/Euratom, tehty 
29 päivänä maaliskuuta 1977, komission 
valtuuttamisesta ottamaan Euratom-lainoja 
ydinlaitosten rahoittamiseen 
osallistumiseksi (EYVL L 88, 6.4.1977, 
s. 9).

Or. en

Tarkistus 551
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Nykyisen EKKR-takuun ja 
ulkosuhteisiin liittyvien hankkeiden 
takuurahaston pohjalta olisi perustettava 
ulkosuhdetoimien takuujärjestely. 
Ulkosuhdetoimien takuujärjestelyllä olisi 
tuettava EKKR+ -toimia, jotka katetaan 
talousarviotakuilla, makrotaloudellisella 
rahoitusavulla ja neuvoston päätökseen 
77/270/Euratom perustuvilla lainoilla 
kolmansille71 maille. Näitä toimia olisi 
tuettava tämän asetuksen määrärahoilla 
sekä asetuksen (EU) N:o ... (IPA III) 
määrärahoilla, joista olisi katettava myös 
makrotaloudellisen rahoitusavun lainat ja 
niistä aiheutuvat vastuut, ja asetuksen (EU) 
N:o ... (EINS) määrärahoista, joista olisi 
katettava myös kyseisen asetuksen 10 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetut lainat 
kolmansille maille. EKKR+ -toimien 
rahoituksessa olisi asetettava etusijalle 

(36) Nykyisen EKKR-takuun ja 
ulkosuhteisiin liittyvien hankkeiden 
takuurahaston pohjalta olisi perustettava 
ulkosuhdetoimien takuujärjestely. 
Ulkosuhdetoimien takuujärjestelyllä olisi 
tuettava EKKR+ -toimia, jotka katetaan 
talousarviotakuilla, makrotaloudellisella 
rahoitusavulla ja neuvoston päätökseen 
77/270/Euratom perustuvilla lainoilla 
kolmansille71 maille. Näitä toimia olisi 
tuettava tämän asetuksen määrärahoilla 
sekä asetuksen (EU) N:o ... (IPA III) 
määrärahoilla, joista olisi katettava myös 
makrotaloudellisen rahoitusavun lainat ja 
niistä aiheutuvat vastuut, ja asetuksen (EU) 
N:o ... (EINS) määrärahoista, joista olisi 
katettava myös kyseisen asetuksen 
10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut lainat 
kolmansille maille. EKKR+ -toimien 
rahoituksessa olisi asetettava etusijalle 
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toimet, joilla on suuri vaikutus 
työpaikkojen luomiseen ja joiden 
kustannus-hyötysuhde parantaa 
investoinnin kestävyyttä. 
Ulkosuhdetoimien takuujärjestelyllä 
tuettavista toimista olisi tehtävä 
perusteellinen ennakkoarviointi tarpeen 
mukaan sosiaalisista, ympäristö- ja 
rahoitusnäkökulmista paremman sääntelyn 
vaatimusten mukaisesti. Ulkosuhdetoimien 
takuujärjestelyä ei pitäisi käyttää 
keskeisten julkisten palvelujen 
tuottamiseen, joka pysyy valtioiden 
vastuulla.

toimet, joilla on suuri vaikutus 
ihmisarvoisten työpaikkojen ja 
elinkeinojen luomiseen ja joiden 
kustannus-hyötysuhde parantaa 
investoinnin kestävyyttä. 
Ulkosuhdetoimien takuujärjestelyllä 
tuettavista toimista olisi tehtävä 
perusteellinen ennakkoarviointi tarpeen 
mukaan sosiaalisista, ympäristö- ja 
rahoitusnäkökulmista, mukaan lukien 
vaikutus asianomaisten yhteisöjen 
oikeuksiin ja elinkeinoihin paremman 
sääntelyn vaatimusten mukaisesti ja ottaen 
huomioon vaikutuksen piiriin kuuluvilta 
yhteisöiltä hankittavan vapaan ja tietoon 
perustuvan ennakkosuostumuksen 
periaatteen maata koskevissa 
investoinneissa. Jälkiarvioinneilla olisi 
mitattava EKKR+-toimien 
kehitysvaikutuksia. Ulkosuhdetoimien 
takuujärjestelyä ei pitäisi käyttää 
keskeisten julkisten palvelujen 
tuottamiseen, joka pysyy valtioiden 
vastuulla.

_________________ _________________

71 Neuvoston päätös 77/270/Euratom, tehty 
29 päivänä maaliskuuta 1977, komission 
valtuuttamisesta ottamaan Euratom-lainoja 
ydinlaitosten rahoittamiseen 
osallistumiseksi (EYVL L 88, 6.4.1977, 
s. 9).

71 Neuvoston päätös 77/270/Euratom, tehty 
29 päivänä maaliskuuta 1977, komission 
valtuuttamisesta ottamaan Euratom-lainoja 
ydinlaitosten rahoittamiseen 
osallistumiseksi (EYVL L 88, 6.4.1977, 
s. 9).

Or. en

Tarkistus 552
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Cécile Kashetu Kyenge, 
Elly Schlein

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Nykyisen EKKR-takuun ja 
ulkosuhteisiin liittyvien hankkeiden 
takuurahaston pohjalta olisi perustettava 

(36) Nykyisen EKKR-takuun ja 
ulkosuhteisiin liittyvien hankkeiden 
takuurahaston pohjalta olisi perustettava 
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ulkosuhdetoimien takuujärjestely. 
Ulkosuhdetoimien takuujärjestelyllä olisi 
tuettava EKKR+ -toimia, jotka katetaan 
talousarviotakuilla, makrotaloudellisella 
rahoitusavulla ja neuvoston päätökseen 
77/270/Euratom perustuvilla lainoilla 
kolmansille71 maille. Näitä toimia olisi 
tuettava tämän asetuksen määrärahoilla 
sekä asetuksen (EU) N:o ... (IPA III) 
määrärahoilla, joista olisi katettava myös 
makrotaloudellisen rahoitusavun lainat ja 
niistä aiheutuvat vastuut, ja asetuksen (EU) 
N:o ... (EINS) määrärahoista, joista olisi 
katettava myös kyseisen asetuksen 10 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetut lainat 
kolmansille maille. EKKR+ -toimien 
rahoituksessa olisi asetettava etusijalle 
toimet, joilla on suuri vaikutus 
työpaikkojen luomiseen ja joiden 
kustannus-hyötysuhde parantaa 
investoinnin kestävyyttä. 
Ulkosuhdetoimien takuujärjestelyllä 
tuettavista toimista olisi tehtävä 
perusteellinen ennakkoarviointi tarpeen 
mukaan sosiaalisista, ympäristö- ja 
rahoitusnäkökulmista paremman sääntelyn 
vaatimusten mukaisesti. Ulkosuhdetoimien 
takuujärjestelyä ei pitäisi käyttää 
keskeisten julkisten palvelujen 
tuottamiseen, joka pysyy valtioiden 
vastuulla.

ulkosuhdetoimien takuujärjestely. 
Ulkosuhdetoimien takuujärjestelyllä olisi 
tuettava EKKR+ -toimia, jotka katetaan 
talousarviotakuilla, makrotaloudellisella 
rahoitusavulla ja neuvoston päätökseen 
77/270/Euratom perustuvilla lainoilla 
kolmansille71 maille. Näitä toimia olisi 
tuettava tämän asetuksen määrärahoilla 
sekä asetuksen (EU) N:o ... (IPA III) 
määrärahoilla, joista olisi katettava myös 
makrotaloudellisen rahoitusavun lainat ja 
niistä aiheutuvat vastuut, ja asetuksen (EU) 
N:o ... (EINS) määrärahoista, joista olisi 
katettava myös kyseisen asetuksen 10 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetut lainat 
kolmansille maille. EKKR+ -toimien 
rahoituksessa olisi asetettava etusijalle 
toimet, joilla on suuri vaikutus 
työpaikkojen luomiseen ja joiden 
kustannus-hyötysuhde parantaa 
investoinnin kestävyyttä. 
Ulkosuhdetoimien takuujärjestelyllä 
tuettavista toimista olisi tehtävä 
perusteellinen ennakkoarviointi tarpeen 
mukaan sosiaalisista, ympäristö- ja 
rahoitusnäkökulmista paremman sääntelyn 
vaatimusten mukaisesti. Ulkosuhdetoimien 
takuujärjestelyä ei pitäisi käyttää 
keskeisten julkisten palvelujen tuotannon 
yksityistämiseen tai heikentämiseen, joka 
pysyy valtioiden vastuulla.

_________________ _________________

71 Neuvoston päätös 77/270/Euratom, tehty 
29 päivänä maaliskuuta 1977, komission 
valtuuttamisesta ottamaan Euratom-lainoja 
ydinlaitosten rahoittamiseen 
osallistumiseksi (EYVL L 88, 6.4.1977, 
s. 9).

71 Neuvoston päätös 77/270/Euratom, tehty 
29 päivänä maaliskuuta 1977, komission 
valtuuttamisesta ottamaan Euratom-lainoja 
ydinlaitosten rahoittamiseen 
osallistumiseksi (EYVL L 88, 6.4.1977, 
s. 9).

Or. en

Tarkistus 553
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(36 a) Ilmastotoimia, uusiutuvaa 
energiaa ja resurssitehokkuutta koskevien 
unionin poliittisten sitoumusten 
täyttämiseksi takuusta myönnetystä 
rahoituksesta vähintään 50 prosenttia 
olisi osoitettava kyseisten alojen kannalta 
merkityksellisille investoinneille.

Or. en

Tarkistus 554
Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

(39) Ulkoista toimintaa toteutetaan usein 
nopeasti muuttuvissa olosuhteissa, mikä 
edellyttää jatkuvaa ja nopeaa 
mukautumista unionin kumppaneiden 
muuttuviin haasteisiin sekä 
ihmisoikeuksiin, demokratiaan ja hyvään 
hallintotapaan, turvallisuuteen ja 
vakauteen, ilmastonmuutokseen ja 
ympäristöön, valtameriin sekä
muuttoliikkeeseen ja sen perimmäisiin 
syihin liittyviin maailmanlaajuisiin 
haasteisiin. Ennakoitavuuden periaatteen 
sovittaminen yhteen sen kanssa, että uusiin 
tarpeisiin on reagoitava nopeasti, 
edellyttää ohjelmien rahoituksen 
täytäntöönpanon mukauttamista. Jotta 
voitaisiin lisätä EU:n kykyä reagoida 
ennakoimattomiin tarpeisiin, Euroopan 
kehitysrahastosta (EKR) saatujen 
myönteisten kokemusten perusteella osa 
varoista olisi jätettävä kohdentamatta ja 
joustovaraksi uusia haasteita ja 
painopisteitä varten. Näitä varoja olisi 
otettava käyttöön tässä asetuksessa 
säädettyjen menettelyjen mukaisesti.

(39) Ulkoista toimintaa toteutetaan usein 
nopeasti muuttuvissa olosuhteissa, mikä 
edellyttää jatkuvaa ja nopeaa 
mukautumista unionin kumppaneiden 
muuttuviin haasteisiin sekä
ihmisoikeuksiin, demokratiaan ja hyvään 
hallintotapaan, turvallisuuteen ja 
vakauteen, ilmastonmuutokseen ja 
ympäristöön, valtameriin sekä 
muuttoliikkeen perimmäisiin syihin, kuten 
köyhyyteen ja epätasa-arvoon, liittyviin 
maailmanlaajuisiin haasteisiin. 
Ennakoitavuuden periaatteen sovittaminen 
yhteen sen kanssa, että on reagoitava 
nopeasti tarpeisiin, joita tällä asetuksella 
säädetyt tavoitteet eivät kata, edellyttää 
ohjelmien rahoituksen täytäntöönpanon 
mukauttamista. Jotta voitaisiin lisätä EU:n 
kykyä reagoida tarpeisiin, joita tämä 
asetus ei kata, Euroopan kehitysrahastosta 
(EKR) saatujen myönteisten kokemusten 
perusteella ennalta määritelty osa varoista 
olisi jätettävä kohdentamatta ja 
joustovaraksi uusia haasteita ja 
painopisteitä varten. Näitä varoja olisi 
otettava käyttöön tässä asetuksessa 
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säädettyjen menettelyjen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 555
Elly Schlein, Norbert Neuser

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

(39) Ulkoista toimintaa toteutetaan usein 
nopeasti muuttuvissa olosuhteissa, mikä 
edellyttää jatkuvaa ja nopeaa 
mukautumista unionin kumppaneiden 
muuttuviin haasteisiin sekä 
ihmisoikeuksiin, demokratiaan ja hyvään 
hallintotapaan, turvallisuuteen ja 
vakauteen, ilmastonmuutokseen ja 
ympäristöön, valtameriin sekä 
muuttoliikkeeseen ja sen perimmäisiin 
syihin liittyviin maailmanlaajuisiin 
haasteisiin. Ennakoitavuuden periaatteen 
sovittaminen yhteen sen kanssa, että uusiin 
tarpeisiin on reagoitava nopeasti, edellyttää 
ohjelmien rahoituksen täytäntöönpanon 
mukauttamista. Jotta voitaisiin lisätä EU:n 
kykyä reagoida ennakoimattomiin 
tarpeisiin, Euroopan kehitysrahastosta
(EKR) saatujen myönteisten kokemusten 
perusteella osa varoista olisi jätettävä 
kohdentamatta ja joustovaraksi uusia 
haasteita ja painopisteitä varten. Näitä 
varoja olisi otettava käyttöön tässä 
asetuksessa säädettyjen menettelyjen 
mukaisesti.

(39) Ulkoista toimintaa toteutetaan usein 
nopeasti muuttuvissa olosuhteissa, mikä 
edellyttää jatkuvaa ja nopeaa 
mukautumista unionin kumppaneiden 
muuttuviin haasteisiin sekä 
ihmisoikeuksiin, demokratiaan ja hyvään 
hallintotapaan, turvallisuuteen ja 
vakauteen, ilmastonmuutokseen ja 
ympäristöön, valtameriin sekä kotinsa 
jättämään joutuneiden ihmisten määrän 
lisääntymisen aiheuttamiin, erityisesti 
kehitysmaihin kohdistuviin
maailmanlaajuisiin vaikutuksiin. 
Ennakoitavuuden periaatteen sovittaminen 
yhteen sen kanssa, että uusiin tarpeisiin on 
reagoitava nopeasti, edellyttää ohjelmien 
rahoituksen täytäntöönpanon 
mukauttamista. Jotta voitaisiin lisätä EU:n 
kykyä reagoida ennakoimattomiin 
tarpeisiin, Euroopan kehitysrahastosta 
(EKR) saatujen myönteisten kokemusten 
perusteella osa varoista olisi jätettävä 
kohdentamatta ja joustovaraksi uusia 
haasteita ja painopisteitä varten. Näitä 
varoja olisi otettava käyttöön tässä 
asetuksessa säädettyjen menettelyjen 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 556
Judith Sargentini, Michel Reimon
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

(39) Ulkoista toimintaa toteutetaan usein 
nopeasti muuttuvissa olosuhteissa, mikä 
edellyttää jatkuvaa ja nopeaa 
mukautumista unionin kumppaneiden 
muuttuviin haasteisiin sekä 
ihmisoikeuksiin, demokratiaan ja hyvään 
hallintotapaan, turvallisuuteen ja 
vakauteen, ilmastonmuutokseen ja 
ympäristöön, valtameriin sekä 
muuttoliikkeeseen ja sen perimmäisiin 
syihin liittyviin maailmanlaajuisiin 
haasteisiin. Ennakoitavuuden periaatteen 
sovittaminen yhteen sen kanssa, että uusiin 
tarpeisiin on reagoitava nopeasti, edellyttää 
ohjelmien rahoituksen täytäntöönpanon 
mukauttamista. Jotta voitaisiin lisätä EU:n 
kykyä reagoida ennakoimattomiin 
tarpeisiin, Euroopan kehitysrahastosta 
(EKR) saatujen myönteisten kokemusten 
perusteella osa varoista olisi jätettävä 
kohdentamatta ja joustovaraksi uusia 
haasteita ja painopisteitä varten. Näitä 
varoja olisi otettava käyttöön tässä 
asetuksessa säädettyjen menettelyjen 
mukaisesti.

(39) Ulkoista toimintaa toteutetaan usein 
nopeasti muuttuvissa olosuhteissa, mikä 
edellyttää jatkuvaa ja nopeaa 
mukautumista unionin kumppaneiden 
muuttuviin haasteisiin sekä 
ihmisoikeuksiin, demokratiaan ja hyvään 
hallintotapaan, turvallisuuteen ja 
vakauteen, ilmastonmuutokseen ja 
ympäristöön sekä valtameriin liittyviin 
maailmanlaajuisiin haasteisiin ja sen 
seurauksiin, että maailmanlaajuinen 
pakkomuutto koskettaa yhä suurempaa 
määrää ihmisiä. Ennakoitavuuden 
periaatteen sovittaminen yhteen sen kanssa, 
että uusiin tarpeisiin on reagoitava 
nopeasti, edellyttää ohjelmien rahoituksen 
täytäntöönpanon mukauttamista. Jotta 
voitaisiin lisätä EU:n kykyä reagoida 
ennakoimattomiin tarpeisiin, Euroopan 
kehitysrahastosta (EKR) saatujen 
kokemusten perusteella osa varoista olisi 
jätettävä kohdentamatta ja joustovaraksi 
uusia haasteita ja painopisteitä varten. 
Näitä varoja olisi otettava käyttöön tässä 
asetuksessa säädettyjen menettelyjen 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 557
Mireille D'Ornano, Florian Philippot

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

(39) Ulkoista toimintaa toteutetaan usein 
nopeasti muuttuvissa olosuhteissa, mikä 
edellyttää jatkuvaa ja nopeaa 
mukautumista unionin kumppaneiden 
muuttuviin haasteisiin sekä 

(39) Kohteena olevien maantieteellisten 
alueiden johdosta ulkoista toimintaa 
toteutetaan usein nopeasti muuttuvissa 
olosuhteissa, mikä edellyttää jatkuvaa ja 
nopeaa mukautumista unionin 
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ihmisoikeuksiin, demokratiaan ja hyvään 
hallintotapaan, turvallisuuteen ja 
vakauteen, ilmastonmuutokseen ja 
ympäristöön, valtameriin sekä 
muuttoliikkeeseen ja sen perimmäisiin 
syihin liittyviin maailmanlaajuisiin 
haasteisiin. Ennakoitavuuden periaatteen 
sovittaminen yhteen sen kanssa, että uusiin 
tarpeisiin on reagoitava nopeasti, edellyttää 
ohjelmien rahoituksen täytäntöönpanon 
mukauttamista. Jotta voitaisiin lisätä EU:n 
kykyä reagoida ennakoimattomiin 
tarpeisiin, Euroopan kehitysrahastosta 
(EKR) saatujen myönteisten kokemusten 
perusteella osa varoista olisi jätettävä 
kohdentamatta ja joustovaraksi uusia 
haasteita ja painopisteitä varten. Näitä 
varoja olisi otettava käyttöön tässä 
asetuksessa säädettyjen menettelyjen 
mukaisesti.

kumppaneiden muuttuviin haasteisiin sekä 
ihmisoikeuksiin, demokratiaan ja hyvään 
hallintotapaan, turvallisuuteen ja
vakauteen, ilmastonmuutokseen ja 
ympäristöön, valtameriin sekä 
muuttoliikkeeseen ja sen perimmäisiin 
syihin liittyviin maailmanlaajuisiin 
haasteisiin. Ennakoitavuuden periaatteen 
sovittaminen yhteen sen kanssa, että uusiin 
tarpeisiin on reagoitava nopeasti, edellyttää 
ohjelmien rahoituksen täytäntöönpanon 
mukauttamista. Jotta voitaisiin lisätä EU:n 
kykyä reagoida ennakoimattomiin 
tarpeisiin, Euroopan kehitysrahastosta 
(EKR) saatujen myönteisten kokemusten 
perusteella osa varoista olisi jätettävä 
kohdentamatta ja joustovaraksi uusia 
haasteita ja painopisteitä varten. Näitä 
varoja olisi otettava käyttöön tässä 
asetuksessa säädettyjen menettelyjen 
mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 558
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 39 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(39 a) On suunniteltava ja toteutettava 
toimenpiteitä terrorismin vastustamisen, 
järjestäytyneen rikollisuuden, 
kyberturvallisuuden ja kolmansien 
maiden sotilaallisten toimijoiden, kuten 
YTPP:n, sotilaallisten valmiuksien aloilla 
noudattaen tiukasti kansainvälistä 
humanitaarista oikeutta ja kansainvälisiä 
ihmisoikeuksia, jotta voidaan estää 
näiden velvoitteiden rikkominen ja se, että 
vaarannetaan unionin turvallisuus ja 
maine uskottavana kansainvälisen 
oikeuden ja sääntöihin perustuvan 
kansainvälisen järjestelmän edistäjänä. 
On välttämätöntä hyödyntää edellä 
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luetelluissa politiikoissa laajasti ja 
järjestelmällisesti olemassa olevia 
toiminnallisia ihmisoikeuksia koskevia 
suuntaviivoja EU:n ulkoisille 
yhteistyötoimille terrorismin, 
järjestäytyneen rikollisuuden ja 
kyberturvallisuuden aloilla, joihin on 
sisällytetty ihmisoikeusperustainen 
lähestymistapa. Nämä suuntaviivat ovat 
erityisen tärkeitä siltä osin, kun on kyse 
kidutuksen ja muun julman, 
epäinhimillisen tai halventavan kohtelun 
estämisestä ja asianmukaista 
oikeudenkäyntiä koskevien vaatimusten 
noudattamisesta, mukaan lukien 
syyttömyysolettama, oikeus 
oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja 
oikeus puolustukseen. Toimenpiteisiin 
edellä mainituilla politiikanaloilla on 
myös liitettävä asianmukaiset 
riskinarviointi-, seuranta- ja 
arviointimenettelyt. On välttämätöntä 
seurata tarkasti toimenpiteiden 
täytäntöönpanoa ja raportoida siitä 
säännöllisesti ja julkisesti.

Or. en

Tarkistus 559
Thierry Cornillet, Mirja Vehkaperä

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 42 kappale

Komission teksti Tarkistus

(42) Jotta voitaisiin tehostaa 
kumppanimaiden omistajuutta niiden 
kehitysprosesseissa ja ulkoisen avun 
kestävyyttä unionin olisi suosittava 
soveltuvissa tapauksissa kumppanimaiden 
omien instituutioiden, järjestelmien ja 
menettelyjen käyttöä kaikissa 
yhteistyöhankkeiden vaiheissa.

(42) Jotta voitaisiin tehostaa 
kumppanimaiden omistajuutta niiden 
kehitysprosesseissa ja ulkoisen avun 
kestävyyttä unionin olisi suosittava 
soveltuvissa tapauksissa kumppanimaiden 
omien instituutioiden, järjestelmien ja 
menettelyjen käyttöä kaikissa 
yhteistyöhankkeiden vaiheissa. EU:n olisi 
myös tarjottava paikallisten viranomaisten
virkamiehille ja kansalaisyhteiskunnan 
organisaatioille EU:n rahoituksen 
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hakemista koskevia koulutusohjelmia, 
joiden tarkoituksena on auttaa heitä 
parantamaan hankkeidensa 
tukikelpoisuutta ja tuloksellisuutta. Nämä 
ohjelmat olisi järjestettävä kyseisissä 
maissa niissä käytettävillä kielillä, ja 
niiden olisi täydennettävä myös 
mahdollisia muita etäopetusohjelmia, 
jotta varmistetaan, että kyseisen maan 
tarpeisiin vastataan kohdennetulla 
koulutuksella.

Or. en

Tarkistus 560
Louis Michel

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 42 kappale

Komission teksti Tarkistus

(42) Jotta voitaisiin tehostaa 
kumppanimaiden omistajuutta niiden 
kehitysprosesseissa ja ulkoisen avun 
kestävyyttä unionin olisi suosittava 
soveltuvissa tapauksissa kumppanimaiden 
omien instituutioiden, järjestelmien ja 
menettelyjen käyttöä kaikissa 
yhteistyöhankkeiden vaiheissa.

(42) Jotta voitaisiin tehostaa 
kumppanimaiden demokraattista
omistajuutta niiden kehitysprosesseissa ja 
ulkoisen avun kestävyyttä unionin olisi 
suosittava soveltuvissa tapauksissa 
kumppanimaiden omien instituutioiden, 
resurssien, järjestelmien ja menettelyjen 
käyttöä kaikissa yhteistyöhankkeiden 
vaiheissa varmistaen samalla paikalliset 
resurssit ja asiantuntemus sekä 
paikallishallinnon ja 
kansalaisyhteiskunnan täysimääräinen 
osallisuus.

Or. fr

Tarkistus 561
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 42 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(42) Jotta voitaisiin tehostaa 
kumppanimaiden omistajuutta niiden 
kehitysprosesseissa ja ulkoisen avun 
kestävyyttä unionin olisi suosittava 
soveltuvissa tapauksissa kumppanimaiden 
omien instituutioiden, järjestelmien ja 
menettelyjen käyttöä kaikissa 
yhteistyöhankkeiden vaiheissa.

(42) Jotta voitaisiin tehostaa 
kumppanimaiden omistajuutta niiden 
kehitysprosesseissa ja ulkoisen avun 
kestävyyttä unionin olisi suosittava 
soveltuvissa tapauksissa kumppanimaiden 
omien instituutioiden käyttöä, jos ne ovat 
demokraattisia, sekä järjestelmien ja 
menettelyjen käyttöä kaikissa 
yhteistyöhankkeiden vaiheissa.

Or. it

Perustelu

Instituutioiden käyttöä on edistettävä edellyttäen, että ne sijaitsevat maassa, jossa 
noudatetaan oikeusvaltioperiaatetta.

Tarkistus 562
Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 42 kappale

Komission teksti Tarkistus

(42) Jotta voitaisiin tehostaa 
kumppanimaiden omistajuutta niiden 
kehitysprosesseissa ja ulkoisen avun 
kestävyyttä unionin olisi suosittava 
soveltuvissa tapauksissa kumppanimaiden 
omien instituutioiden, järjestelmien ja 
menettelyjen käyttöä kaikissa 
yhteistyöhankkeiden vaiheissa.

(42) Jotta voitaisiin tehostaa 
kumppanimaiden omistajuutta niiden 
kehitysprosesseissa ja ulkoisen avun 
kestävyyttä unionin olisi suosittava 
soveltuvissa tapauksissa ja silloin, kun se 
on mahdollista kumppanimaiden omien 
demokraattisten instituutioiden, 
vastuuvelvollisten järjestelmien ja 
menettelyjen käyttöä kaikissa 
yhteistyöhankkeiden vaiheissa.

Or. en

Tarkistus 563
Eduard Kukan

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 48 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(48) Viittauksia neuvoston päätöksen 
2010/427/EU79, jonka tämä asetus korvaa, 
9 artiklassa mainittuihin unionin välineisiin 
olisi pidettävä viittauksina tähän 
asetukseen, ja komission olisi 
varmistettava, että tämän asetuksen 
täytäntöönpanossa otetaan huomioon 
kyseisessä päätöksessä säädetty Euroopan 
ulkosuhdehallinnon asema.

(48) Viittauksia neuvoston päätöksen 
2010/427/EU79, jonka tämä asetus korvaa, 
9 artiklassa mainittuihin unionin välineisiin 
olisi pidettävä viittauksina tähän 
asetukseen, ja komission olisi 
varmistettava, että tämän asetuksen 
täytäntöönpanossa otetaan huomioon 
kyseisessä päätöksessä säädetty Euroopan 
ulkosuhdehallinnon asema ja 
toimivaltuudet.

_________________ _________________

79 Neuvoston päätös 2010/427/EU, annettu 
26 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan 
ulkosuhdehallinnon organisaatiosta ja 
toiminnasta (EUVL L 201, 3.8.2010, 
s. 30).

79 Neuvoston päätös 2010/427/EU, annettu 
26 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan 
ulkosuhdehallinnon organisaatiosta ja 
toiminnasta (EUVL L 201, 3.8.2010, 
s. 30).

Or. en

Tarkistus 564
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 48 kappale

Komission teksti Tarkistus

(48) Viittauksia neuvoston päätöksen 
2010/427/EU79, jonka tämä asetus korvaa, 
9 artiklassa mainittuihin unionin 
välineisiin olisi pidettävä viittauksina 
tähän asetukseen, ja komission olisi 
varmistettava, että tämän asetuksen 
täytäntöönpanossa otetaan huomioon 
kyseisessä päätöksessä säädetty Euroopan 
ulkosuhdehallinnon asema.

(48) Unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkean edustajan, 
jäljempänä ’korkea edustaja’, olisi 
varmistettava unionin ulkoisen toiminnan 
yleinen poliittinen koordinointi 
varmistamalla unionin ulkoisen 
toiminnan yhtenäisyys, johdonmukaisuus 
ja vaikuttavuus erityisesti tällä 
asetuksella.

_________________

79 Neuvoston päätös 2010/427/EU, 
annettu 26 päivänä heinäkuuta 2010, 
Euroopan ulkosuhdehallinnon 
organisaatiosta ja toiminnasta (EUVL L 
201, 3.8.2010, s. 30).
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Or. en

Tarkistus 565
Charles Tannock, Eleni Theocharous
ECR-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Sillä perustetaan myös Euroopan kestävän 
kehityksen rahasto plus, jäljempänä 
’EKKR+’, sekä ulkosuhdetoimien 
takuujärjestely.

Sillä perustetaan myös Euroopan kestävän 
kehityksen rahasto plus, jäljempänä 
’EKKR+’, ulkosuhdetoimien 
takuujärjestely ja uudistettu ELM+ 
(ulkoinen lainanantovaltuus plus).

Or. en

Tarkistus 566
Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – -1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1) ’ohjelmasuunnittelukehyksellä’ 
temaattisia tai maantieteellisiä kehyksiä, 
joiden kautta poliittiset tavoitteet 
muunnetaan poliittisesta kehyksestä 
(monivuotisiksi) ohjelmiksi. 
Ohjelmasuunnittelukehys voi koostua 
maakohtaisista, usean maan kattavista, 
alueellisista ja alueiden välisistä 
strategioista.

Or. en

Tarkistus 567
Marietje Schaake

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

1) ’maaohjelmalla’ yhden maan 
kattavaa suuntaa-antavaa ohjelmaa;

1) ’maastrategialla’ yhden maan 
kattavaa suuntaa-antavaa strategiaa;

Or. en

Tarkistus 568
Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2) ’useita maita kattavalla ohjelmalla’ 
useamman kuin yhden maan kattavaa 
suuntaa-antavaa ohjelmaa;

2) ’useita maita kattavalla strategialla’ 
useamman kuin yhden maan kattavaa 
suuntaa-antavaa strategiaa;

Or. en

Tarkistus 569
Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4) ’alueellisella ohjelmalla’ 
useamman maan kattavaa suuntaa-antavaa 
ohjelmaa, joka kattaa useamman kuin 
yhden kolmannen maan samalla 4 artiklan 
2 kohdassa määritetyllä maantieteellisellä 
alueella;

4) ’alueellisella strategialla’ 
useamman maan kattavaa suuntaa-antavaa 
strategiaa, joka kattaa useamman kuin 
yhden kolmannen maan samalla 4 artiklan 
2 kohdassa määritetyllä maantieteellisellä 
alueella;

Or. en

Tarkistus 570
Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
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2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5) ’alueiden välisellä ohjelmalla’ 
useamman maan kattavaa suuntaa-antavaa 
ohjelmaa, joka kattaa useamman kuin 
yhden kolmannen maan tämän asetuksen 4 
artiklan 2 kohdassa määritetyiltä eri 
alueilta;

5) ’alueiden välisellä strategialla’ 
useamman maan kattavaa suuntaa-antavaa 
strategiaa, joka kattaa useamman kuin 
yhden kolmannen maan tämän asetuksen 4 
artiklan 2 kohdassa määritetyiltä eri 
alueilta;

Or. en

Tarkistus 571
Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5) ’alueiden välisellä ohjelmalla’ 
useamman maan kattavaa suuntaa-antavaa 
ohjelmaa, joka kattaa useamman kuin 
yhden kolmannen maan tämän asetuksen 4 
artiklan 2 kohdassa määritetyiltä eri 
alueilta;

5) ’alueiden välisellä strategialla’ 
useamman maan kattavaa suuntaa-antavaa 
strategiaa, joka kattaa useamman kuin 
yhden kolmannen maan tämän asetuksen 4 
artiklan 2 kohdassa määritetyiltä eri 
alueilta;

Or. en

Tarkistus 572
Tokia Saïfi, Maurice Ponga

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

Komission teksti Tarkistus

6 a) ’kansalaisyhteiskunnalla’ kaikkia 
henkilöitä tai ryhmiä, jotka ovat valtiosta 
riippumattomia, mukaan lukien 
kansalaisjärjestöt, yliopistot, yksityinen 
sektori, ammattiliitot sekä 
ihmisoikeuksien puolustajat sellaisina 
kuin nämä on määritelty YK:n 
julistuksessa yksilöiden, ryhmien ja 
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yhteiskuntaelinten oikeudesta ja 
velvollisuudesta;

Or. fr

Tarkistus 573
Eduard Kukan

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

8) ’rahoittajalla’ jäsenvaltiota, 
kansainvälistä rahoituslaitosta tai 
jäsenvaltion julkista laitosta, julkista 
virastoa tai muita yhteisöjä, jotka 
osallistuvat yhteisen vararahaston 
rahoittamiseen käteisellä rahalla tai 
takauksilla.

8) ’rahoittajalla’ jäsenvaltiota, 
kansainvälistä rahoituslaitosta tai 
jäsenvaltion julkista laitosta, julkista 
virastoa tai muita julkisia tai yksityisiä
yhteisöjä, jotka osallistuvat yhteisen 
vararahaston rahoittamiseen käteisellä 
rahalla tai takauksilla.

Or. en

Tarkistus 574
Eduard Kukan

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 8 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a) ’täydentävyydellä’ periaatetta, jolla 
varmistetaan, että ulkosuhdetoimien 
takuujärjestelyllä edistetään kestävää 
kehitystä sellaisilla toimilla, joita ei olisi 
voitu toteuttaa ilman sitä tai joilla 
saadaan aikaan myönteisiä tuloksia, jotka 
ovat parempia ja pidemmälle meneviä 
kuin ne, joita olisi voitu saavuttaa ilman 
sitä. Täydentävyydellä tarkoitetaan myös 
yksityisen sektorin rahoituksen 
keräämistä ja puuttumista markkinoiden 
toimimattomuuteen tai epätyydyttäviin 
investointitilanteisiin sekä investointien 
laadun, kestävyyden, vaikutuksen tai 



AM\1172161FI.docx 143/175 PE632.090v01-00

FI

laajuuden parantamista. Kyseisellä 
periaatteella varmistetaan myös, että 
ulkoisten toimien takuun kattamilla 
toimilla ei korvata jäsenvaltion 
myöntämää tukea, yksityistä rahoitusta 
taikka muita unionin tai kansainvälisiä 
rahoitustoimia ja että niillä vältetään 
muiden julkisten tai yksityisten 
investointien syrjäyttämistä. 
Takuujärjestelyllä tuettavilla hankkeilla 
on yleensä korkeampi riskiprofiili kuin 
investointisalkulla, jota tukikelpoiset 
vastapuolet tukevat tavanomaisen 
investointipolitiikkansa puitteissa ilman 
ulkosuhdetoimien takuujärjestelyä;

Or. en

Tarkistus 575
Bogusław Sonik, Maurice Ponga

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 8 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a) ’täydentävyydellä’ periaatetta, jolla 
varmistetaan, että EKKR-takuulla 
myönnettävällä tuella ei saa korvata 
jäsenvaltion myöntämää tukea, yksityistä 
rahoitusta tai unionin muita 
rahoitustoimia, ja että sillä pyritään 
puuttumaan markkinoiden 
toimintapuutteisiin ja välttämään muiden 
julkisten tai yksityisten investointien 
syrjäyttäminen;

Or. en

Tarkistus 576
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 8 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

8 a) ’köyhyydellä’ kaikkia aloja, joilla 
jompaankumpaan sukupuoleen kuuluvat 
ihmiset ovat jääneet osattomiksi ja joilla 
heidän katsotaan olevan kykenemättömiä 
muuttamaan tilannettaan erilaisissa 
yhteiskunnallisissa ja paikallisissa 
olosuhteissa. Köyhyyden keskeisiä 
ulottuvuuksia ovat taloudelliset, 
inhimilliset, poliittiset, sosiokulttuuriset ja 
suojautumista koskevat mahdollisuudet.

Or. en

Tarkistus 577
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 8 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 b) ’sukupuolinäkökulman huomioon 
ottamisella’ toimintaa, jonka tavoitteena 
on ymmärtää ja ottaa huomioon 
sukupuoleen perustuvan syrjäytymisen ja 
syrjinnän yhteiskunnallisia ja kulttuurisia 
tekijöitä mitä erilaisimmilla julkisen ja 
yksityiselämän aloilla;

Or. en

Tarkistus 578
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 8 c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 c) ’kansalaisyhteiskunnan 
organisaatioilla’ kaikkia valtiosta 
riippumattomia, voittoa 
tavoittelemattomia, puolueettomia ja 
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väkivallattomia rakenteita, joita ihmiset 
ovat muodostaneet yhteisiä poliittisia, 
kulttuurisia, sosiaalisia ja taloudellisia 
tavoitteita ja ihanteita edistääkseen. Ne 
voivat toimia paikallisella, kansallisella, 
alueellisella tai kansainvälisellä tasolla, 
kaupungeissa tai maaseudulla, ja niihin 
kuuluu sekä virallisia että epämuodollisia 
organisaatioita;

Or. en

Tarkistus 579
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 8 d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 d) ’konfliktiherkkyydellä’ toimintaa, 
jossa ymmärretään, että 
konfliktiympäristössä tehty aloite 
vaikuttaa konfliktiin ja konflikti siihen ja 
että tällaisella vuorovaikutuksella on 
seurauksia, joilla voi olla myönteisiä tai 
kielteisiä vaikutuksia. Konfliktiherkkyys 
tarkoittaa sen varmistamista, että EU:n 
toimissa (poliittisissa, toiminnallisissa, 
ulkoisessa avussa) pyritään kaikin tavoin 
välttämään kielteiset vaikutukset ja 
maksimoimaan myönteiset vaikutukset 
konfliktidynamiikkaan ja edistämään 
siten konfliktien ehkäisyä, rakenteiden 
vakautta ja rauhan rakentamista.

Or. en

Tarkistus 580
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 8 e alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

8 e) ’täydentävyydellä’ EKKR+:n 
yhteydessä periaatetta, jolla varmistetaan, 
että tuella ei saa korvata jäsenvaltion 
myöntämää tukea, yksityistä rahoitusta tai 
unionin muita rahoitustoimia, ja että sillä 
pyritään puuttumaan markkinoiden 
toimintapuutteisiin ja välttämään muiden 
julkisten tai yksityisten investointien 
syrjäyttäminen.

Or. en

Tarkistus 581
Jean-Luc Schaffhauser

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

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 tukea jäsenvaltioita niiden 
maailmanlaajuisissa toimissa 
Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan
tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 582
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän asetuksen yleisenä 
tavoitteena on puolustaa ja edistää unionin 
arvoja ja etuja maailmanlaajuisesti 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 

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

unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklan 
5 kohdassa, 8 artiklassa ja 21 artiklassa 
sekä Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 11 artiklassa
vahvistettujen unionin ulkoisen toiminnan 
tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti 
noudattaen samalla Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 208 
artiklassa vahvistettua EU:n 
kehitysyhteistyön poliittista kehystä.
Kestävän kehityksen Agenda 2030 -
toimintaohjelman toteuttaminen ja 
Pariisin ilmastosopimuksen 
täytäntöönpano ovat yksi tämän asetuksen 
keskeisistä tavoitteista.

Or. en

Tarkistus 583
Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

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 taloudellisen kehyksen 
luominen unionin arvojen ja etujen 
puolustamisen ja edistämisen 
mahdollistamiselle maailmanlaajuisesti 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
3 artiklan 5 kohdassa, 8 artiklassa ja 
21 artiklassa vahvistettujen unionin 
ulkoisen toiminnan tavoitteiden ja 
periaatteiden mukaisesti, kunnioittaen 
myös perusoikeuksia ja -periaatteita sekä 
suojellen ja edistäen ihmisoikeuksia, 
demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta.

Or. en

Tarkistus 584
Tokia Saïfi, Maurice Ponga
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

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 ja etuja maailmanlaajuisesti 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
3 artiklan 5 kohdassa, 8 artiklassa ja 
21 artiklassa sekä Euroopan unionin
toiminnasta tehdyn sopimuksen 207, 208 
ja 212 artiklassa vahvistettujen unionin 
ulkoisen toiminnan tavoitteiden ja 
periaatteiden mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 585
Eduard Kukan

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tämän asetuksen perusteella 
myönnettävän rahoituksen on 
noudatettava unionin arvoja ja 
periaatteita sekä kansainvälisen oikeuden 
mukaisia unionin sitoumuksia ottaen 
huomioon asiaankuuluvat unionin 
politiikat ja kannat.

Or. en

Tarkistus 586
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) kehittää EU:n itäisen ja eteläisen 
naapuruston maihin erityinen vahvistettu 



AM\1172161FI.docx 149/175 PE632.090v01-00

FI

suhde, joka perustuu yhteistyöhön, 
rauhaan ja turvallisuuteen, 
molemminpuoliseen vastuuvelvollisuuteen 
ja yhteiseen sitoutumiseen 
yleismaailmallisiin arvoihin, joita ovat 
demokratia, oikeusvaltio ja 
ihmisoikeuksien kunnioittaminen, 
sosioekonominen yhdentyminen, 
ympäristönsuojelu ja ilmastotoimet;

Or. en

Tarkistus 587
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tukea ja edistää vuoropuhelua ja 
yhteistyötä naapurialueilla, Saharan 
eteläpuolisessa Afrikassa, Aasiassa ja 
Tyynenmeren alueella sekä Amerikassa ja 
Karibian alueella sijaitsevien kolmansien 
maiden ja alueiden kanssa;

a) tukea ja edistää vuoropuhelua ja 
yhteistyötä naapurialueilla, Saharan 
eteläpuolisessa Afrikassa, Aasiassa ja 
Tyynenmeren alueella sekä Amerikassa ja 
Karibian alueella sijaitsevien kolmansien 
maiden ja alueiden kanssa ja asettaa 
tavoitteeksi ympäristön kannalta kestävän 
kehityksen saavuttaminen, köyhyyden 
poistaminen ja eriarvoisuuden 
torjuminen;

Or. en

Tarkistus 588
Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tukea ja edistää vuoropuhelua ja 
yhteistyötä naapurialueilla, Saharan 
eteläpuolisessa Afrikassa, Aasiassa ja 
Tyynenmeren alueella sekä Amerikassa ja 

a) tukea, edistää vuoropuhelua ja 
yhteistyötä ja mahdollistaa sosiaalinen ja 
taloudellinen kehitys sekä edistää 
ihmisoikeuksia, demokratiaa ja 
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Karibian alueella sijaitsevien kolmansien 
maiden ja alueiden kanssa;

oikeusvaltioperiaatetta naapurialueilla, 
Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, 
Aasiassa ja Tyynenmeren alueella sekä 
Amerikassa ja Karibian alueella 
sijaitsevien kolmansien maiden ja alueiden 
kanssa;

Or. en

Tarkistus 589
Maurice Ponga, Tokia Saïfi, Bogusław Sonik

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) vähentää ja pitkällä aikavälillä 
poistaa köyhyys erityisesti vähiten 
kehittyneissä maissa; saavuttaa 
kansainväliset sitoumukset ja tavoitteet, 
jotka unioni on hyväksynyt, erityisesti 
Agenda 2030 -toimintaohjelman, kestävän 
kehityksen tavoitteiden ja Pariisin 
sopimuksen yhteydessä;

Or. fr

Tarkistus 590
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Doru-Claudian 
Frunzulică, Cécile Kashetu Kyenge

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) pyrkiä poistamaan köyhyyttä 
erityisesti vähiten kehittyneissä maissa;

Or. en

Tarkistus 591
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Jean-Luc Schaffhauser

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) maailmanlaajuisella tasolla 
vahvistaa ja tukea demokratiaa, 
oikeusvaltioperiaatetta ja ihmisoikeuksia, 
tukea kansalaisyhteiskunnan 
organisaatioita, edistää vakautta ja rauhaa 
ja ratkaista muita maailmanlaajuisia 
haasteita, mukaan lukien muuttoliike ja 
liikkuvuus;

b) maailmanlaajuisella tasolla edistää 
vakautta ja rauhaa ja ratkaista muita 
maailmanlaajuisia haasteita Yhdistyneiden 
kansakuntien peruskirjan 2 artiklaan 
sisältyvän puuttumattomuusperiaatteen 
mukaisesti;

Or. fr

Tarkistus 592
Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) maailmanlaajuisella tasolla 
vahvistaa ja tukea demokratiaa, 
oikeusvaltioperiaatetta ja ihmisoikeuksia,
tukea kansalaisyhteiskunnan 
organisaatioita, edistää vakautta ja rauhaa 
ja ratkaista muita maailmanlaajuisia 
haasteita, mukaan lukien muuttoliike ja 
liikkuvuus;

b) maailmanlaajuisella tasolla tukea 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioita ja 
paikallisviranomaisia, edistää vakautta ja 
rauhaa, ehkäistä konflikteja ja edistää 
oikeudenmukaisia ja osallistavia 
yhteiskuntia ja ratkaista muita 
maailmanlaajuisia ja alueellisia haasteita 
sekä ulkopoliittisia tarpeita ja haasteita 
sellaisina kuin ne määritetään liitteessä 
III;

Or. en

Tarkistus 593
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) maailmanlaajuisella tasolla 
vahvistaa ja tukea demokratiaa, 
oikeusvaltioperiaatetta ja ihmisoikeuksia, 
tukea kansalaisyhteiskunnan 
organisaatioita, edistää vakautta ja rauhaa 
ja ratkaista muita maailmanlaajuisia 
haasteita, mukaan lukien muuttoliike ja 
liikkuvuus;

b) maailmanlaajuisella tasolla 
vahvistaa ja tukea demokratiaa, 
oikeusvaltioperiaatetta, ihmisoikeuksia ja 
sukupuolten tasa-arvoa, tukea 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioita, 
naisten oikeuksia puolustavat mukaan 
lukien ja edistää monenvälisyyttä, 
rakentaa rauhaa, ehkäistä konflikteja ja 
edistää oikeudenmukaisia ja osallistavia 
yhteiskuntia ja ratkaista muita 
maailmanlaajuisia haasteita, mukaan lukien 
ilmastonmuutoksen ja ympäristön 
pilaantumisen torjuminen;

Or. en

Tarkistus 594
Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) maailmanlaajuisella tasolla 
vahvistaa ja tukea demokratiaa, 
oikeusvaltioperiaatetta ja ihmisoikeuksia,
tukea kansalaisyhteiskunnan 
organisaatioita, edistää vakautta ja rauhaa 
ja ratkaista muita maailmanlaajuisia 
haasteita, mukaan lukien muuttoliike ja 
liikkuvuus;

b) sekä maailmanlaajuisella, 
alueellisella, kansallisella että 
kahdenvälisellä tasolla vahvistaa, edistää, 
suojella ja tukea demokratiaa, 
oikeusvaltioperiaatetta ja ihmisoikeuksia ja
tukea kansalaisyhteiskunnan 
organisaatioita tarvittaessa ilman 
hallitusten tai viranomaisten etukäteen 
antamaa lupaa, edistää monenvälisyyttä, 
kansainvälistä oikeutta ja 
vastuuvelvollisuutta, edistää vakautta ja 
rauhaa ja ratkaista muita maailmanlaajuisia 
haasteita, mukaan lukien ilmastonmuutos 
ja kansalaisyhteiskunnan kapenevat 
toimintaedellytykset;

Or. en

Tarkistus 595
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Eduard Kukan

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) maailmanlaajuisella tasolla 
vahvistaa ja tukea demokratiaa, 
oikeusvaltioperiaatetta ja ihmisoikeuksia, 
tukea kansalaisyhteiskunnan 
organisaatioita, edistää vakautta ja rauhaa 
ja ratkaista muita maailmanlaajuisia 
haasteita, mukaan lukien muuttoliike ja 
liikkuvuus;

b) maailmanlaajuisella tasolla 
vahvistaa ja tukea demokratiaa, 
oikeusvaltioperiaatetta ja ihmisoikeuksia, 
tukea kansalaisyhteiskunnan 
organisaatioita ja paikallisia viranomaisia, 
ehkäistä konflikteja ja edistää edelleen
vakautta ja rauhaa ja ratkaista muita 
maailmanlaajuisia tai alueellisia haasteita;

Or. en

Tarkistus 596
Tokia Saïfi, Maurice Ponga

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) maailmanlaajuisella tasolla 
vahvistaa ja tukea demokratiaa, 
oikeusvaltioperiaatetta ja ihmisoikeuksia, 
tukea kansalaisyhteiskunnan 
organisaatioita, edistää vakautta ja rauhaa 
ja ratkaista muita maailmanlaajuisia 
haasteita, mukaan lukien muuttoliike ja 
liikkuvuus;

b) maailmanlaajuisella tasolla 
vahvistaa ja tukea demokratiaa, 
oikeusvaltioperiaatetta ja ihmisoikeuksia, 
tukea kansalaisyhteiskunnan 
organisaatioita, edistää vakautta ja rauhaa 
ja ratkaista muita maailmanlaajuisia 
haasteita, mukaan lukien muuttoliike ja 
liikkuvuus sekä ilmastonmuutos, samoin 
kuin tukea kestävää ja osallistavaa 
taloudellista ja sosiaalista kehitystä, joka 
hyödyttää kaikkia;

Or. fr

Tarkistus 597
Renaud Muselier

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta



PE632.090v01-00 154/175 AM\1172161FI.docx

FI

Komission teksti Tarkistus

b) maailmanlaajuisella tasolla 
vahvistaa ja tukea demokratiaa, 
oikeusvaltioperiaatetta ja ihmisoikeuksia, 
tukea kansalaisyhteiskunnan 
organisaatioita, edistää vakautta ja rauhaa 
ja ratkaista muita maailmanlaajuisia 
haasteita, mukaan lukien muuttoliike ja 
liikkuvuus;

b) maailmanlaajuisella tasolla 
vahvistaa ja tukea demokratiaa, 
oikeusvaltioperiaatetta ja ihmisoikeuksia, 
tukea kansalaisyhteiskunnan 
organisaatioita sekä paikallisten ja 
alueellisten valmiuksien kehittämistä, 
edistää vakautta ja rauhaa ja ratkaista muita 
maailmanlaajuisia haasteita, mukaan lukien 
muuttoliike ja liikkuvuus;

Or. fr

Tarkistus 598
Elly Schlein, Norbert Neuser

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) maailmanlaajuisella tasolla 
vahvistaa ja tukea demokratiaa, 
oikeusvaltioperiaatetta ja ihmisoikeuksia, 
tukea kansalaisyhteiskunnan 
organisaatioita, edistää vakautta ja rauhaa 
ja ratkaista muita maailmanlaajuisia 
haasteita, mukaan lukien muuttoliike ja 
liikkuvuus;

b) maailmanlaajuisella tasolla 
vahvistaa ja tukea demokratiaa, 
oikeusvaltioperiaatetta ja ihmisoikeuksia, 
tukea kansalaisyhteiskunnan 
organisaatioita, edistää vakautta ja rauhaa 
ja ratkaista muita maailmanlaajuisia 
haasteita, mukaan lukien hallitun ja 
turvallisen muuttoliikkeen ja 
liikkuvuuden helpottaminen;

Or. en

Tarkistus 599
Thierry Cornillet, Mirja Vehkaperä

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) vähentää köyhyyttä ja pitkällä 
aikavälillä poistaa se erityisesti vähiten 
kehittyneissä maissa; saavuttaa 
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kansainväliset sitoumukset ja tavoitteet, 
jotka unioni on hyväksynyt, erityisesti 
Agenda 2030 -toimintaohjelman, kestävän 
kehityksen tavoitteiden ja Pariisin 
sopimuksen yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 600
Kati Piri

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) edistää naisten ja tyttöjen 
oikeuksien suojelua ja toteutumista, 
mukaan lukien taloudelliset, sosiaaliset ja 
työelämän oikeudet sekä seksuaali- ja 
lisääntymisterveys ja niihin liittyvät 
oikeudet, myös kattavan 
sukupuolikasvatuksen avulla, ja 
tunnustaa ja arvostaa palkatonta hoiva- ja 
kotityötä;

Or. en

Tarkistus 601
Eleni Theocharous, Charles Tannock

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) edistää ihmisoikeuksia, 
demokratiaa, hyvää hallintoa ja 
oikeusvaltiota myös kaikkein 
vaikeimmissa olosuhteissa ja 
hätätilanteissa kumppanuudessa 
kansalaisyhteiskunnan, myös 
ihmisoikeuksien puolustajien kanssa 
ympäri maailman;



PE632.090v01-00 156/175 AM\1172161FI.docx

FI

Or. en

Tarkistus 602
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) tehdä kehitysyhteistyötä 
kumppanimaiden kanssa kestävän 
kehityksen saavuttamiseksi, köyhyyden 
poistamiseksi ja eriarvoisuuden 
torjumiseksi kestävän kehityksen 
tavoitteiden ja Agenda 2030 -
toimintaohjelman mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 603
Eleni Theocharous

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) reagoida nopeasti kriiseihin, 
epävakauteen ja konflikteihin; 
selviytymiskykyyn liittyviin haasteisiin ja 
humanitaarisen avun ja kehitystoimien 
niveltämiseen; ja täyttää ulkopoliittiset 
tarpeet ja ensisijaiset tavoitteet.

c) reagoida nopeasti luonnon tai 
ihmisen aiheuttamiin kriiseihin, 
epävakauteen, ihmisoikeusrikkomuksiin ja 
konflikteihin; selviytymiskykyyn liittyviin 
haasteisiin ja humanitaarisen avun ja 
kehitystoimien niveltämiseen;

Or. en

Tarkistus 604
Jean-Luc Schaffhauser

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

c) reagoida nopeasti kriiseihin, 
epävakauteen ja konflikteihin; 
selviytymiskykyyn liittyviin haasteisiin ja 
humanitaarisen avun ja kehitystoimien 
niveltämiseen; sekä ulkopoliittisiin 
tarpeisiin ja ensisijaisiin tavoitteisiin.

c) reagoida nopeasti kriiseihin, 
epävakauteen ja konflikteihin; 
selviytymiskykyyn liittyviin haasteisiin ja 
humanitaarisen avun ja kehitystoimien 
niveltämiseen.

Or. fr

Tarkistus 605
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) reagoida nopeasti kriiseihin, 
epävakauteen ja konflikteihin; 
selviytymiskykyyn liittyviin haasteisiin ja 
humanitaarisen avun ja kehitystoimien 
niveltämiseen; ja täyttää ulkopoliittiset 
tarpeet ja ensisijaiset tavoitteet.

c) reagoida nopeasti kriiseihin, 
epävakauteen ja konflikteihin; 
selviytymiskykyyn liittyviin haasteisiin ja 
humanitaarisen avun ja kehitystoimien 
niveltämiseen.

Or. en

Tarkistus 606
Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) reagoida nopeasti kriiseihin, 
epävakauteen ja konflikteihin; 
selviytymiskykyyn liittyviin haasteisiin ja 
humanitaarisen avun ja kehitystoimien 
niveltämiseen; ja täyttää ulkopoliittiset 
tarpeet ja ensisijaiset tavoitteet.

c) reagoida nopeasti kriiseihin, 
epävakauteen ja konflikteihin; 
selviytymiskykyyn liittyviin haasteisiin ja 
humanitaarisen avun ja kehitystoimien 
niveltämiseen.

Or. en
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Perustelu

Nopeat reagointimekanismit on yhdistettävä selvästi epätavallisiin ja poikkeuksellisiin 
tilanteisiin, ja niiden on liityttävä hätä- ja konfliktitilanteisiin. Lisätty termi ”ulkopoliittiset 
tarpeet ja ensisijaiset tavoitteet” on epämääräinen ja laajentaa mekanismin soveltamisalaa 
lähes kaikkiin tilanteisiin, joissa on kyse EU:n edusta, minkä vuoksi mekanismia voitaisiin 
soveltaa lähes kaikissa tilanteissa.

Tarkistus 607
María Teresa Giménez Barbat, Marietje Schaake, Silvia Costa

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) edistää laadukasta ja osallistavaa 
koulutusta keskeisenä tekijänä, joka 
mahdollistaa kehitystä ja kansainvälistä 
yhteistyötä koskevien tavoitteiden 
saavuttamisen vähentämällä 
eriarvoisuutta ja köyhyyttä, antamalla 
ihmisille mahdollisuuden elää 
terveemmin ja kestävämmin sekä 
edistämällä suvaitsevaisuutta ja tietämystä 
rauhanomaisempien yhteiskuntien 
rakentamiseksi.

Or. en

Tarkistus 608
Patrizia Toia

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) b) edistää kehitysmaiden kestävää 
kehitystä talous-, sosiaali- ja 
ympäristöasioissa tavoitteena poistaa 
köyhyys ja vähentää eriarvoisuutta 
Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 
kehityksen tavoitteiden mukaisesti;
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Or. it

Perustelu

Kestävän kehityksen tavoitteet on mainittava erityistavoitteiden yhteydessä.

Tarkistus 609
Gilles Pargneaux

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

pyrkiä poistamaan köyhyyttä erityisesti 
vähiten kehittyneissä maissa;

Or. en

Tarkistus 610
Urmas Paet

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tehdä kehitysyhteistyötä 
kumppanimaiden kanssa kestävän 
kehityksen saavuttamiseksi, mitä 
korostetaan kestävän kehityksen 
tavoitteissa ja Agenda 2030 -
toimintaohjelmassa, torjua eriarvoisuutta 
ja poistaa köyhyyttä.

Or. en

Tarkistus 611
Urmas Paet

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus
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2 b. Vähintään 20 prosenttia tämän 
asetuksen nojalla rahoitettavasta 
virallisesta kehitysavusta olisi 
kohdennettava kaikissa sekä 
maantieteellisissä että aihekohtaisissa 
ohjelmissa vuosittain ja toimien koko 
keston ajan sosiaaliseen osallisuuteen ja 
inhimilliseen kehitykseen, jotta voidaan 
tukea ja lujittaa perussosiaalipalvelujen, 
kuten terveyspalvelujen, ravitsemus, 
koulutus ja sosiaaliturva mukaan lukien, 
tarjoamista erityisesti 
marginalisoiduimmille ryhmille, 
painottaen naisia ja lapsia.

Or. en

Tarkistus 612
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

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 95 prosentin olisi 
täytettävä viralliset kehitysavun kriteerit, 
jotka on määritellyt Taloudellisen 
yhteistyön ja kehityksen järjestön 
kehitysapukomitea. Tällä asetuksella on 
edistettävä unionin kollektiivista tavoitetta 
antaa kehitysapuun vähiten kehittyneille 
maille 0,20 prosenttia unionin 
bruttokansantulosta ja 0,7 prosenttia 
unionin bruttokansantulosta virallisena 
kehitysapuna Agenda 2030 -
toimintaohjelmassa asetetussa 
määräajassa.

Or. en

Tarkistus 613
Judith Sargentini, Michel Reimon
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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 614
Eduard Kukan

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 90 prosentin olisi 
täytettävä viralliset kehitysavun kriteerit, 
jotka on määritellyt Taloudellisen 
yhteistyön ja kehityksen järjestön 
kehitysapukomitea.

Or. en

Tarkistus 615
Jean-Luc Schaffhauser

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 92 prosentin olisi 
täytettävä viralliset kehitysavun kriteerit, 
jotka on määritellyt Taloudellisen 
yhteistyön ja kehityksen järjestön 
kehitysapukomitea. Näistä vähintään 40 
prosenttia osoitetaan vähiten kehittyneille 
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maille, kuten YK:n talous- ja 
sosiaalineuvosto on määritellyt.

Or. fr

Tarkistus 616
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Vähintään 85 prosentissa tämän 
asetuksen nojalla virallisesta 
kehitysavusta rahoitettavista 
maantieteellisistä ja aihekohtaisista 
ohjelmista on oltava ensisijaisena tai 
merkittävänä tavoitteena sukupuolten 
tasa-arvo ja naisten ja tyttöjen oikeuksien 
ja vaikutusmahdollisuuksien 
kasvattaminen vuosittain ja toimien koko 
keston ajan. Lisäksi tämän asetuksen 
mukaisesta virallisesta kehitysavusta 
20 prosentissa kaikista maantieteellisistä 
ja aihekohtaisista ohjelmista olisi oltava 
ensisijaisena tavoitteena sukupuolten 
tasa-arvo ja naisten ja tyttöjen oikeuksien 
ja vaikutusmahdollisuuksien 
kasvattaminen.

Or. en

Tarkistus 617
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Vähintään 20 prosenttia tämän 
asetuksen nojalla rahoitettavasta 
virallisesta kehitysavusta on 
kohdennettava kaikissa sekä 
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maantieteellisissä että aihekohtaisissa 
ohjelmissa vuosittain ja toimien koko 
keston ajan sosiaaliseen osallisuuteen ja 
inhimilliseen kehitykseen, jotta voidaan 
tukea ja lujittaa perussosiaalipalvelujen, 
kuten terveyspalvelujen, ravitsemus, 
koulutus ja sosiaaliturva mukaan lukien, 
tarjoamista erityisesti 
marginalisoiduimmille ryhmille, myös 
naisille ja lapsille.

Or. en

Tarkistus 618
Mirja Vehkaperä

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Vähintään 85 prosenttia tämän 
asetuksen nojalla rahoitettavasta 
virallisesta kehitysavusta on 
kohdennettava toimiin, joiden 
ensisijaisena tai merkittävänä tavoitteena 
on sukupuolten tasa-arvo ja naisten ja 
tyttöjen oikeuksien ja 
vaikutusmahdollisuuksien kasvattaminen. 
Lisäksi 20 prosentissa tämän asetuksen 
mukaisesta virallisesta kehitysavusta 
rahoitettavissa maantieteellisissä ja 
aihekohtaisissa ohjelmissa on oltava 
ensisijaisena tavoitteena sukupuolten 
tasa-arvo ja naisten ja tyttöjen oikeuksien 
ja vaikutusmahdollisuuksien 
kasvattaminen.

Or. en

Tarkistus 619
Norbert Neuser, Vincent Peillon, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

3 a. Vähintään 10 prosenttia tämän 
asetuksen nojalla rahoitettavasta 
virallisesta kehitysavusta on 
kohdennettava laadukkaan, osallistavan 
koulutuksen edistämiseen. Asetuksen 32 
artiklassa säädetyssä väliarvioinnissa 
tarkastellaan vuoteen 2027 ulottuvia 
mahdollisia taloudellisia kehityspolkuja 
15 prosentin rajan saavuttamiseksi 
vuoteen 2030 mennessä. Puolet tästä 
summasta on käytettävä 
peruskoulutukseen.

Or. en

Tarkistus 620
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Vähintään 20 prosenttia tämän 
asetuksen nojalla rahoitettavasta 
virallisesta kehitysavusta on 
kohdennettava kaikissa sekä 
maantieteellisissä että aihekohtaisissa 
ohjelmissa vuosittain ja toimien koko 
keston ajan sosiaaliseen osallisuuteen ja 
inhimilliseen kehitykseen, jotta voidaan 
tukea ja lujittaa perussosiaalipalvelujen, 
kuten terveyspalvelujen, ravitsemus, 
koulutus ja sosiaaliturva mukaan lukien, 
tarjoamista erityisesti 
marginalisoiduimmille ryhmille, myös 
naisille ja lapsille.

Or. en

Tarkistus 621
Mirja Vehkaperä
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Vähintään 20 prosentilla tämän 
asetuksen nojalla rahoitettavasta 
virallisesta kehitysavusta kaikissa 
ohjelmissa olisi edistettävä sosiaalista 
osallisuutta ja inhimillistä kehitystä 
kiinnittäen huomiota 
perussosiaalipalveluihin, erityisesti 
terveyteen ja koulutukseen.

Or. en

Tarkistus 622
Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän asetuksen nojalla 
myönnettävän unionin rahoituksen 
toteutuksessa käytetään seuraavia:

1. Tämän asetuksen nojalla 
myönnettävän unionin rahoituksen 
ohjelmasuunnittelussa käytetään 
seuraavia:

Or. en

Tarkistus 623
Lola Sánchez Caldentey, Sabine Lösing

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän asetuksen nojalla 
myönnettävän unionin rahoituksen 
toteutuksessa käytetään seuraavia:

1. Tämän asetuksen nojalla 
myönnettävän unionin rahoituksen 
soveltamisessa käytetään seuraavia:

Or. en
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Tarkistus 624
Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) maantieteelliset ohjelmat; a) (monivuotiset) maantieteelliset 
ohjelmasuunnittelukehykset;

Or. en

Tarkistus 625
Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) temaattiset ohjelmat; b) (monivuotiset) temaattiset 
ohjelmasuunnittelukehykset;

Or. en

Tarkistus 626
Norbert Neuser, Juan Fernando López Aguilar, Elly Schlein, Cécile Kashetu Kyenge

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Näillä ohjelmilla toteutettavat toimet 
kytketään kestävän kehityksen 
tavoitteiden saavuttamiseen tähtääviin 
toimiin.

Or. en

Tarkistus 627
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Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Maantieteelliset ohjelmat kattavat 
yhteistyön yhden tai useamman maan 
kanssa seuraavilla alueilla:

Delegoidulla säädöksellä perustetaan 
neljä maantieteellistä 
ohjelmasuunnittelukehystä, jotka kattavat 
yhteistyön yhden tai useamman maan 
kanssa seuraavilla alueilla:

Or. en

Tarkistus 628
Maurice Ponga, Tokia Saïfi

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) Aasia ja Tyynenmeren alue; c) Aasia

Or. fr

Tarkistus 629
Maurice Ponga, Tokia Saïfi, Bogusław Sonik

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) Tyynenmeren alue

Or. fr

Perustelu

On säilytettävä Tyynenmeren alueen erityisluonne, jotta tälle alueelle, joka kuuluu AKT-
ryhmään ja Cotonoun sopimuksen jälkeisen sopimuksen neuvotteluiden piiriin, varataan 
erityisrahoitusta.
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Tarkistus 630
Maurice Ponga, Tokia Saïfi, Bogusław Sonik

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) Amerikka ja Karibian alue. d) Amerikka

Or. fr

Tarkistus 631
Maurice Ponga, Tokia Saïfi, Bogusław Sonik

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) Karibian alue

Or. fr

Perustelu

On säilytettävä Karibian alueen erityisluonne, jotta tälle alueelle, joka kuuluu AKT-ryhmään 
ja Cotonoun sopimuksen jälkeisen sopimuksen neuvotteluiden piiriin, varataan 
erityisrahoitusta.

Tarkistus 632
Bogusław Sonik, Maurice Ponga

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Maantieteelliset ohjelmat voivat kattaa 
kaikki kolmannet maat paitsi asetuksessa 
...80 määritellyt jäsenehdokkaat ja 
mahdolliset jäsenehdokkaat ja neuvoston 
päätöksessä... määritellyt merentakaiset 
maat ja alueet.

Maantieteelliset ohjelmat voivat kattaa 
kaikki kolmannet maat paitsi asetuksessa
...80 määritellyt jäsenehdokkaat ja 
mahdolliset jäsenehdokkaat ja neuvoston 
päätöksessä... määritellyt merentakaiset 
maat ja alueet. Olisi perustettava koko 
mantereen tai alueiden välisen 
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ulottuvuuden maantieteellisiä ohjelmia.

_________________ _________________

80 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus liittymistä valmistelevasta 
tukivälineestä (EUVL L)

80 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus liittymistä valmistelevasta 
tukivälineestä (EUVL L)

Or. en

Tarkistus 633
Louis-Joseph Manscour, Vincent Peillon

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa vastavuoroisuuden ja 
suhteellisuuden huomioon ottaen 
maantieteelliset ohjelmat voivat auttaa 
kumppanimaita ja -alueita lisäämään 
yhteistyötään niiden naapureina 
sijaitsevien SEUT-sopimuksen 
349 artiklassa tarkoitettujen syrjäisimpien 
alueiden sekä neuvoston MMA-päätöksen 
soveltamisalaan kuuluvien 
merentakaisten maiden ja alueiden 
kanssa.

Or. fr

Tarkistus 634
Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Temaattiset ohjelmat kattavat kestävän 
kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen 
tähtääviä maailmanlaajuisia toimia 
seuraavilla aloilla:

Delegoidulla säädöksellä perustetaan 
temaattinen ohjelmasuunnittelukehys, 
joka kattaa Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 3 artiklan 5 kohdassa, 8 
artiklassa ja 21 artiklassa säädettyjen 
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EU:n ulkoisten toimien, tavoitteiden ja 
periaatteiden, mukaan lukien 
perusoikeuksien ja -periaatteiden 
kunnioittaminen, ihmisoikeuksien, 
demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen 
suojeleminen ja edistäminen, sekä
kestävän kehityksen tavoitteiden 
saavuttamiseen tähtääviä 
maailmanlaajuisia toimia. Toimia ovat 
seuraavien otsikoiden alle ryhmitellyt 
mutta eivät ainoastaan ne:

Or. en

Tarkistus 635
Jean-Luc Schaffhauser

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ihmisoikeudet ja demokratia; Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Tämä epämääräinen määritelmä on tekosyy kaikenlaiseen asioihin sekaantumiseen kauniin 
ajatuksen varjolla.

Tarkistus 636
Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ihmisoikeudet ja demokratia; a) ihmisoikeudet, demokratia, 
oikeusvaltioperiaate ja perusvapaudet;

Or. en
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Tarkistus 637
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) sukupuolten tasa-arvo sekä 
naisten ja tyttöjen 
vaikutusmahdollisuuksien kasvattaminen;

Or. en

Tarkistus 638
Jean-Luc Schaffhauser

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kansalaisyhteiskunnan järjestöt; Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Kansalaisyhteiskuntaa koskevalla käsitteellä pyritään kiertämään valtio ja saamaan 
ulkopuoliset puuttumaan maiden sisäpolitiikkaan.

Tarkistus 639
Renaud Muselier

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kansalaisyhteiskunnan järjestöt; b) kansalaisyhteiskunnan järjestöt 
sekä paikallis- ja alueviranomaiset;

Or. fr
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Tarkistus 640
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) vakaus ja rauha; c) rauhan rakentaminen, konfliktien 
ehkäisy ja vakaus;

Or. en

Tarkistus 641
Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) vakaus ja rauha; c) vakaus, rauha ja kansainvälinen 
oikeus;

Or. en

Tarkistus 642
Maurice Ponga, Tokia Saïfi

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Temaattiset ohjelmat voivat kattaa kaikki 
kolmannet maat ja neuvoston päätöksessä 
... määritellyt merentakaiset maat ja 
alueet.

Temaattiset ohjelmat voivat kattaa kaikki 
kolmannet maat.
Merentakaisilla mailla ja alueilla on 
mahdollisuus käyttää temaattisia ohjelmia
neuvoston päätöksen... mukaisesti. Niiden 
tehokas osallistuminen on varmistettava 
ottamalla huomioon niiden erityispiirteet 
ja niillä olevat erityishaasteet.

Or. fr
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Tarkistus 643
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) edistetään vakautta ja konfliktien 
ehkäisyä kiireellisissä tilanteissa, 
syntymäisillään olevissa kriiseissä, 
kriisitilanteissa ja kriisien jälkeen;

a) edistetään rauhaa, vakautta ja 
konfliktien ehkäisyä kiireellisissä 
tilanteissa, syntymäisillään olevissa 
kriiseissä, kriisitilanteissa ja kriisien 
jälkeen;

Or. en

Tarkistus 644
Renaud Muselier

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) edistetään valtioiden, yhteiskuntien, 
yhteisöjen ja yksilöiden selviytymiskyvyn 
parantamista ja humanitaarisen avun ja 
kehitystoimien niveltämistä toisiinsa;

b) edistetään valtioiden, alueiden, 
kuntien, kaupunkien ja kylien,
yhteiskuntien, yhteisöjen ja yksilöiden 
selviytymiskyvyn parantamista ja 
humanitaarisen avun ja kehitystoimien 
niveltämistä toisiinsa;

Or. fr

Tarkistus 645
Urmas Paet

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) edistetään valtioiden, yhteiskuntien, 
yhteisöjen ja yksilöiden selviytymiskyvyn 
parantamista ja humanitaarisen avun ja 

b) edistetään valtioiden, yhteiskuntien, 
yhteisöjen, lasten ja yksilöiden 
selviytymiskyvyn parantamista ja 
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kehitystoimien niveltämistä toisiinsa; humanitaarisen avun ja kehitystoimien 
niveltämistä toisiinsa;

Or. en

Tarkistus 646
Marietje Schaake

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) edistetään valtioiden, yhteiskuntien, 
yhteisöjen ja yksilöiden selviytymiskyvyn 
parantamista ja humanitaarisen avun ja 
kehitystoimien niveltämistä toisiinsa;

b) edistetään valtioiden, yhteiskuntien, 
yhteisöjen, lasten ja yksilöiden 
selviytymiskyvyn parantamista ja 
humanitaarisen avun ja kehitystoimien 
niveltämistä toisiinsa;

Or. en

Tarkistus 647
Jean-Luc Schaffhauser

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) reagoidaan ulkopoliittisiin 
tarpeisiin ja ensisijaisiin tavoitteisiin.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 648
Judith Sargentini, Michel Reimon

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) reagoidaan ulkopoliittisiin Poistetaan.
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tarpeisiin ja ensisijaisiin tavoitteisiin.

Or. en

Tarkistus 649
Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) reagoidaan ulkopoliittisiin 
tarpeisiin ja ensisijaisiin tavoitteisiin.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Nopeat reagointimekanismit on yhdistettävä selvästi epätavallisiin ja poikkeuksellisiin 
tilanteisiin, ja niiden on liityttävä hätä- ja konfliktitilanteisiin. Kohta laajentaa mekanismin 
soveltamisalaa lähes kaikkiin tilanteisiin, joissa on kyse EU:n edusta, minkä vuoksi 
mekanismia voitaisiin soveltaa lähes kaikissa tilanteissa.

Tarkistus 650
Maurice Ponga, Tokia Saïfi

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Nopean vasteen toimet voivat kattaa kaikki 
kolmannet maat ja neuvoston päätöksessä 
... määritellyt merentakaiset maat ja 
alueet.

Nopean vasteen toimet voivat kattaa kaikki 
kolmannet maat.
Merentakaisilla mailla ja alueilla on 
mahdollisuus käyttää nopean vasteen 
toimia neuvoston päätöksen... mukaisesti.

Or. fr
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