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LYHYET PERUSTELUT

Euroopan komission ehdotuksessa naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön 
välineen (NDICI) perustamisesta (2021–2027) yhdistettäisiin useita nykyiseen 
monivuotiseen rahoituskehykseen kuuluvia EU:n ulkoisen toiminnan välineitä, joista 
useimpien voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta 2020:

• kehitysyhteistyön rahoitusväline (DCI)

• Euroopan naapuruusväline (ENI)

• kumppanuusväline kolmansien maiden kanssa tehtävää yhteistyötä varten (PI)

• demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskeva eurooppalainen rahoitusväline (EIDHR)

• vakautta ja rauhaa edistävä väline (IcSP)

• ulkosuhteisiin liittyvien hankkeiden takuurahasto

• Naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineeseen yhdistettäisiin myös 
nykyinen talousarvion ulkopuolinen Euroopan kehitysrahasto (EKR), mukaan lukien 
EKR:n AKT-maiden investointikehys.

Perusarvojen ja ihmisoikeuksien edistäminen ovat keskeisellä sijalla näissä välineissä.

Naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineestä tulee sille osoitetun suuremman, 
89,2 miljardin euron rahoituksen ansiosta EU:n tärkein keino köyhyyden poistamiseen sekä 
demokratian ja kestävän kehityksen tukemiseen EU:n kumppanimaissa.

Ehdotettuun asetukseen sisältyy neljä pääosaa: maantieteellisiä ohjelmia, temaattisia ohjelmia 
ja nopean vasteen toimia koskevat osat.

Maantieteellisiä ohjelmia koskeva osa (kokonaismääräraha 68 miljardia euroa) 

Erityisesti naapurialueisiin ja Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan keskittyvässä 
maantieteellisessä osassa pyritään yhdessä vastaamaan maailmanlaajuisiin haasteisiin, joita 
ovat muun muassa inhimillinen kehitys, mukaan lukien sukupuolten tasa-arvo, 
ilmastonmuutos, ympäristönsuojelu, muuttoliike ja elintarviketurva.

Temaattisia ohjelmia koskeva osa (ehdotettu kokonaismääräraha 7 miljardia euroa)

Maantieteellistä osaa täydentävä temaattinen osa kattaa maailmanlaajuisesti ihmisoikeuksiin 
ja demokratiaan, kansalaisyhteiskunnan organisaatioihin, vakauteen ja rauhaan sekä 
maailmanlaajuisiin haasteisiin liittyviä tukitoimia, joiden aiheina voivat olla esimerkiksi 
terveys, koulutus, naiset ja lapset, ihmisarvoinen työ ja sosiaalinen suojelu, kulttuuri, 
muuttoliike, ympäristö ja ilmastonmuutos, kestävä energia, kestävä ja osallistava kasvu, 
yksityinen sektori ja paikallisviranomaiset. 
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Nopean vasteen toimia koskeva osa (ehdotettu kokonaismääräraha 4 miljardia euroa)

Nopean vasteen toimilla EU voi pyrkiä ehkäisemään konflikteja nopeasti ja tehokkaasti sekä 
reagoida kriisitilanteisiin tai epävakauteen. Nopean vasteen toimet auttavat parantamaan 
kumppanimaiden selviytymiskykyä ja mahdollistavat varhaisen toiminnan, jolla reagoidaan 
EU:n ulkopoliittisiin tarpeisiin ja ensisijaisiin tavoitteisiin. Myös tämän osan soveltamisala on 
maailmanlaajuinen. Ohjelmasuunnittelu ei ole tarpeen tässä osassa. Täytäntöönpano tapahtuu 
hyväksymällä suoraan poikkeuksellisia avustustoimenpiteitä, toimintasuunnitelmia ja 
yksittäisiä toimenpiteitä.

Kohdentamattomat varat joustovaraksi uusia haasteita ja painopisteitä varten (ehdotettu 
kokonaismääräraha 10,2 miljardia euroa)

Näillä varoilla varmistetaan asianmukainen reagointi kiireellisiin tilanteisiin, erityisesti 
muuttoliikkeen ja vakauden alalla.

---

Valmistelija myöntää, että nykyisten rahoitusvälineiden järjestelmä on osoittautunut osittain 
joustamattomuutensa vuoksi tehottomaksi tilanteissa, joissa syntyneisiin haasteisiin olisi 
vastattava nopeasti. Tästä syystä hän pitää uutta muutosta asianmukaisena, jotta voidaan 
parantaa EU:n toimintavalmiuksia ja maksimoida toimien yhteisvaikutus.

Hän katsoo kuitenkin, että uuden järjestelmän ei pitäisi vaikuttaa Euroopan parlamentin 
rooliin ja osallistumiseen ohjelmasuunnitteluun, uuden välineen täytäntöönpanoon ja 
valvontamenettelyyn.

Vaikka asetuksella tuetaan taloudellisesti oppimiseen liittyviä liikkuvuustoimia kolmansien 
maiden kanssa Erasmus-ohjelman puitteissa sekä koulutus- ja kulttuurialojen yhteistyötä ja 
politiikkaa koskevaa vuoropuhelua EU:n ja kyseisten maiden välillä, valmistelija katsoo, että 
näille aloille asetettujen tavoitteiden olisi oltava paljon kunnianhimoisempia.

Lisäksi hän katsoo, että koulutuksella ja kulttuurilla tulisi olla näkyvämpi osa 
asetusluonnoksessa, jotta voidaan varmistaa kaikkien saatavilla oleva osallistava, tasapuolinen 
ja laadukas koulutus sekä edistää kansainvälisiä kulttuurisuhteita kulttuuridiplomatian avulla. 

Koulutuksen merkitys yhtenä kestävän kehityksen toimintaohjelman Agenda 2030:n 
keskeisenä osatekijänä näkyy kestävän kehityksen tavoitteessa 4 (”Taata kaikille avoin, tasa-
arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet”). Parempi koulutus 
onkin köyhyyden poistamisen, inhimillisen kehityksen, sosiaalisen osallisuuden ja 
sukupuolten tasa-arvon ennakkoedellytys.

Kulttuurin osalta kulttuuriyhteistyön, myös kulttuuridiplomatian, edistämistä pidetään yhä 
useammin tärkeänä keinona lisätä keskinäistä ymmärrystä sekä ihmisoikeuksien ja yhteisten 
arvojen kunnioittamista.

Valmistelija katsoo sen vuoksi, että suuntaa-antava 15 prosentin osuus ehdotetuista 
määrärahoista tulisi kohdentaa koulutus- ja kulttuuritoimiin.
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***

TARKISTUKSET

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavia ulkoasiainvaliokuntaa sekä 
kehitysvaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

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 perusarvojen, erityisesti 
demokratian ja ihmisoikeuksien, 
kunnioittamisen ja edistämisen 
puolustaminen ja tukeminen 
maailmanlaajuisesti Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 3 artiklan 5 kohdassa, 
8 artiklassa ja 21 artiklassa vahvistettujen 
unionin ulkoisen toiminnan tavoitteiden ja 
periaatteiden mukaisesti.

Tarkistus 2

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 

(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 



PE629.439v02-00 6/37 AD\1174439FI.docx

FI

mahdollisten monenlaisten toimien olisi 
edistettävä kyseisessä perussopimuksen 
artiklassa vahvistettuja tavoitteita.

mukaan luettuna, asioissa, jotka koskevat 
kulttuuria, koulutusta, tutkimusta ja 
urheilua, ja käyttäen ihmisten välisiin 
yhteyksiin perustuvaa lähestymistapaa. 
Tämän asetuksen nojalla mahdollisten 
monenlaisten toimien olisi edistettävä 
kyseisessä perussopimuksen artiklassa 
vahvistettuja tavoitteita.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Eurooppalaisissa 
rahoitusvälineissä ja erityisesti tässä 
ohjelmassa olisi – noudatellen yhteistä 
tiedonantoa ”Tavoitteena kansainvälisiä 
kulttuurisuhteita koskeva EU:n 
strategia”, jonka Euroopan parlamentti 
vahvisti 5 päivänä heinäkuuta 2017 
annetussa päätöslauselmassaan – 
tunnustettava kulttuurin merkitys 
kansainvälisissä suhteissa ja sen rooli 
eurooppalaisten arvojen edistämisessä 
asiaa koskevilla ja kohdennetuilla 
toimilla, joilla on suunniteltu olevan selvä 
unionia esille tuova vaikutus globaalisti.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 b) Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 167 artiklan mukaan 
unioni ja jäsenvaltiot suosivat yhteistyötä 
kolmansien maiden sekä kulttuurin alalla 
toimivaltaisten kansainvälisten järjestöjen 
kanssa. Tällä asetuksella olisi edistettävä 
kyseisessä perussopimuksen artiklassa 
vahvistettuja tavoitteita.
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Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 c) Tämän asetuksen säännösten olisi 
oltava Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin (EU) 2016/8011 a 
mukaisia.
____________________
1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2016/801, annettu 11 
päivänä toukokuuta 2016, tutkimusta, 
opiskelua, harjoittelua, vapaaehtoistyötä, 
oppilasvaihto-ohjelmaa tai 
koulutushanketta ja au pairina 
työskentelyä varten tapahtuvan 
kolmansien maiden kansalaisten 
maahantulon ja oleskelun edellytyksistä 
(EUVL L 132, 21.5.2016, s. 21).

Tarkistus 6

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.
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Tarkistus 7

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 ilmastosopimuksen ja Addis 
Abeban toimintaohjelman 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 toteutettavissa toimissa olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota kestävän 
kehityksen tavoitteiden välisten yhteyksien 
ja sellaisen toiminnan tukemiseen, jolla 
voidaan saada aikaan sivuhyötyjä ja 
saavuttaa useita tavoitteita 
johdonmukaisella tavalla, kestävän 
kehityksen tavoitteen 4 mukaisesti.

_________________ _________________
57 Allekirjoitettu New Yorkissa 22 päivänä 57 Allekirjoitettu New Yorkissa 22 päivänä 
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huhtikuuta 2016. 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).

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Kulttuurilla on erityinen rooli sekä 
kestävän kehityksen itsenäisenä pilarina 
että olemassa olevien kestävän kehityksen 
tavoitteiden keskeisenä mahdollistajana. 
Kulttuuri edistää innovointia ja 
käyttäytymisen muutosta luomalla uusia 
elämäntyylejä ja kestävän kehityksen 
paradigmoja sekä mahdollistaa 
paikallisyhteisöihin perustuvat tai 
paikallislähtöiset lähestymistavat, jotka 
ovat välttämättömiä kestävän kehityksen 
paikallisen ymmärtämisen kannalta. 
Kulttuurinen osallistuminen kannustaa 
ympäristön kannalta vastuulliseen 
käyttäytymiseen, parantaa fyysistä 
terveyttä ja mielenterveyttä sekä 
hyvinvointia, helpottaa ja edistää 
kulttuurien välistä vuoropuhelua, muiden 
kunnioittamista ja vähemmistöjen 
sosiaalista integroitumista, lisää nuorten 
läsnäoloa oppitunneilla ja parantaa 
heidän koulumenestystään sekä siten 
edistää ja helpottaa monien nykyisten 
kestävän kehityksen tavoitteiden 
saavuttamista; Tässä asetuksessa olisi 
hyödynnettävä kulttuurin ja koulutuksen 
muutosvoimaa kestävän kehityksen 
tavoitteiden saavuttamiseksi.
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Tarkistus 9

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 kaikkien 
saatavilla olevaa osallistavaa, tasapuolista 
ja laadukasta koulutusta ja elinikäisiä 
oppimismahdollisuuksia, tukemalla 
vapaan, oikeudenmukaisen ja kestävän 
kaupan politiikkaa, yrittäjyyttä, talous- ja 
kulttuuridiplomatiaa sekä taloudellista 
yhteistyötä, kulttuurin roolia 
kansainvälisissä suhteissa, nuorten 
sitoutuneisuutta ja ihmisten välisiin 
yhteyksiin perustuvaa lähestymistapaa, 
edistämällä innovointia, digitaalisia 
ratkaisuja ja teknologioita sekä edistämällä 
unionin politiikkojen kansainvälistä 
ulottuvuutta ja suojelemalla 
kulttuuriperintöä erityisesti 
konfliktialueilla. Etujaan edistäessään 
unionin olisi noudatettava ja edistettävä 
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periaatteita, joiden mukaan kunnioitetaan 
korkeatasoisia sosiaalisia ja 
ympäristönormeja, oikeusvaltioperiaatetta, 
kansainvälistä oikeutta ja ihmisoikeuksia. 
Lisäksi olisi tarkasteltava edelleen tämän 
asetuksen mukaista julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuksien roolia 
erityisesti maailmanlaajuisen 
kulttuuriyhteistyön ja julkisen 
diplomatian alalla.

_________________ _________________
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.

Tarkistus 10

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, laadukkaan koulutuksen 
saatavuuden varmistaminen, 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 

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

kehityspolitiikkaa koskeva eurooppalainen 
konsensus – ”Meidän maailmamme, 
meidän ihmisarvomme, meidän 
tulevaisuutemme”, 8 päivänä kesäkuuta 
2017.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Kulttuuri, kulttuurienvälinen 
vuoropuhelu mukaan luettuna, on 
keskeisessä asemassa ulkosuhteissa ja 
kehityspolitiikassa, erityisesti konfliktien 
ehkäisemisessä ja konfliktien 
ratkaisemisessa, rauhanpalauttamisessa 
ja paikallisen väestön 
vaikutusmahdollisuuksien 
kasvattamisessa. Näin ollen tarvitaan 
kunnianhimoista ja vankkaa 
kulttuuristrategiaa, johon sisältyy 
kulttuuridiplomatia, jotta voidaan 
saavuttaa kehityspolitiikkaa koskeva uusi 
eurooppalainen konsensus.

Tarkistus 12

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 

(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 
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sosiaalista osallisuutta ja inhimillistä 
kehitystä, mukaan lukien sukupuolten tasa-
arvo ja naisten vaikutusmahdollisuuksien 
kasvattaminen.

sosiaalista osallisuutta ja inhimillistä 
kehitystä, mukaan lukien koulutus, 
kulttuuri ja urheilu, sukupuolten tasa-arvo 
ja naisten, nuorten ja lasten 
vaikutusmahdollisuuksien kasvattaminen 
kestävän kehityksen saavuttamiseksi.

Tarkistus 13

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, 
koulutus, kulttuuri ja kulttuuriperintö, 
kansalaisten osallistuminen, hyvä 
hallinto, sukupuolten tasa-arvo, yhtäläiset 
mahdollisuudet, nuorten osallisuus ja 
ihmisoikeudet.

Tarkistus 14

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 tarkistetulla 
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, laadukkaan 
yleissivistävän ja ammatillisen 
koulutuksen, ihmisten välisiin yhteyksiin 
perustuvan lähestymistavan ja kestävän 
taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen 
edistäminen; turvallisuus; muuttoliike ja 
liikkuvuus, mukaan lukien 
sääntelemättömän muuttoliikkeen, väestön 
pakkosiirtojen 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.

Tarkistus 15

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 

(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, mukaan luettuna Afrikan ja 
EU:n sitoutuminen lasten oikeuksien 
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muun muassa soveltamalla Afrikkaan 
maanosanlaajuista lähestymistapaa.

edistämiseen sekä Euroopan ja Afrikan 
nuorten vaikutusmahdollisuuksien 
kasvattamiseen, ja hyödynnettävä tulevaa 
EU–AKT-sopimusta vuoden 2020 
jälkeiselle ajalle muun muassa 
soveltamalla Afrikkaan maanosanlaajuista 
lähestymistapaa.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Tämän asetuksen mukaista 
rahoitusta olisi käytettävä Erasmus-
ohjelman kansainväliseen ulottuvuuteen 
kuuluvien toimien rahoittamiseen, ja 
täytäntöönpanossa olisi noudatettava 
Erasmus-asetusta68.

(22) Tämän asetuksen mukaista 
rahoitusta olisi käytettävä Erasmus-
ohjelman ja Luova Eurooppa -ohjelman 
kansainväliseen ulottuvuuteen kuuluvien 
toimien rahoittamiseen, ja 
täytäntöönpanossa olisi noudatettava 
Erasmus-asetusta68 ja Luova Eurooppa -
asetusta68 a.

_________________ _________________
68 COM (2018) 367 final, ehdotus 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetukseksi unionin koulutus-, nuoriso- ja 
urheiluohjelman Erasmus perustamisesta ja 
asetuksen (EU) 1288/2013 kumoamisesta.

68 COM (2018) 367 final, ehdotus 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetukseksi unionin koulutus-, nuoriso- ja 
urheiluohjelman Erasmus perustamisesta ja 
asetuksen (EU) 1288/2013 kumoamisesta.
68 a COM (2018) final, ehdotus Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
Luova Eurooppa -ohjelman 
perustamisesta (2021–2027) ja asetuksen 
(EU) N:o 1295/2013 kumoamisesta

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Vaikka demokratiaan ja 
ihmisoikeuksiin, mukaan lukien 
sukupuolten tasa-arvo ja naisten 

(25) Vaikka demokratiaan ja 
ihmisoikeuksiin, mukaan lukien 
sukupuolten tasa-arvo ja naisten ja nuorten 
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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.

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.

Tarkistus 18

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 osaltaan 
varmistettava osallistava, tasapuolinen ja 
laadukas koulutus, tuettava kaikkien 
saatavilla olevia elinikäisiä 
oppimismahdollisuuksia ja edistettävä 
kansainvälisiä kulttuurisuhteita ottaen 
huomioon EU:n aseman 
maailmanlaajuisena toimijana.

Tarkistus 19

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 

(34) EKKR+:lla olisi pyrittävä tukemaan 
investointeja keinona tukea kestävän 
kehityksen tavoitteiden saavuttamista 
edistämällä kestävää ja osallistavaa 
taloudellista, kulttuurista ja sosiaalista 
kehitystä, tukemalla nykyaikaisia 
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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.

koulutusjärjestelmiä, vahvistamalla 
kulttuurirakenteita ja edistämällä 
kumppanimaiden sosioekonomista 
selviytymiskykyä. Siinä olisi kiinnitettävä 
erityisesti huomiota köyhyyden 
poistamiseen, koulutusköyhyys mukaan 
luettuna, osallistavan, tasapuolisen ja 
laadukkaan yleissivistävän ja 
ammatillisen koulutuksen edistämiseen, 
kestävään ja osallistavaan kasvuun, 
laajaan kulttuurin saatavuuteen, 
ihmisarvoisten työpaikkojen luomiseen, 
taloudellisiin mahdollisuuksiin, 
siirrettävissä oleviin taitoihin ja 
yrittäjyyteen, mukaan luettuna 
yhteiskunnallinen yrittäjyys, 
sosioekonomisiin aloihin, mikroyrityksiin 
sekä pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, sekä 
sääntelemättömän muuttoliikkeen ja 
väestön pakkomuuton erityisiin 
sosioekonomisiin perimmäisiin syihin 
kulloinkin noudatettavien suuntaa-antavien 
ohjelma-asiakirjojen mukaisesti. Erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä maihin, joiden 
tilanne on todettu epävakaaksi tai joissa on 
käynnissä konflikti, vähiten kehittyneisiin 
maihin ja erittäin velkaantuneisiin köyhiin 
maihin.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(34 a) Euroopan unionin perusarvojen 
mukaisesti on myös tärkeää, että EKKR+-
rahastoa käytetään kaikkien lasten 
koulutukseen pääsyn parantamiseen 
humanitaarisissa hätätilanteissa sekä 
tuetaan koulutuskäytävien perustamista 
sen varmistamiseksi, että lasten oikeus 
koulutukseen pakkomuuttoon ja 
muuttoliikkeeseen liittyvissä tilanteissa 
säilyy ennallaan.
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Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(34 b) Erasmus+-ohjelman 
kansainvälistä ulottuvuutta olisi 
vahvistettava, jotta voidaan lisätä 
maailman vähemmän kehittyneiden 
maiden yksittäisten henkilöiden ja 
organisaatioiden mahdollisuuksia 
liikkuvuuteen ja yhteistyöhön – tukea 
valmiuksien kehittämistä kolmansissa 
maissa, taitojen kehittämistä ja ihmisten 
välistä vaihtoa ja tarjota samalla 
enemmän mahdollisuuksia yhteistyöhön 
ja liikkuvuuteen kehittyneiden maiden ja 
nousevien talouksien kanssa.

Tarkistus 22

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, 
pyrkiä parantamaan koulutuksen laatua 
ja asettamaan se kaikkien saataville, tukea 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioita, 
edistää vakautta ja rauhaa ja ratkaista muita 
maailmanlaajuisia haasteita, mukaan lukien 
muuttoliike ja liikkuvuus;

Tarkistus 23

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

Komission teksti Tarkistus

c a) edistää laadukasta ja osallistavaa 
koulutusta ja kansainvälisiä 
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kulttuurisuhteita keskeisinä tekijöinä, 
jotka mahdollistavat 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.

Tarkistus 24

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, kansalaisyhteiskunnan ja 
yksilöiden selviytymiskyvyn parantamista 
ja humanitaarisen avun ja kehitystoimien 
niveltämistä toisiinsa;

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Koulutuksen ja kulttuurin 
kansainvälisen ulottuvuuden 
edistämiseksi vähintään 15 prosentin 
osuutta 1 kohdassa tarkoitetusta 
kokonaismäärärahasta vastaava suuntaa-
antava määrä on kohdennettava toimiin, 
jotka liittyvät kulttuuria, koulutusta, 
nuorisoa ja urheilua koskevaan 
yhteistyöhön ja politiikkavuoropuheluun 
kolmansien maiden kanssa.
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Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Ihmisoikeusperiaatteiden 
integroimiseksi sovelletaan oikeuksiin 
perustuvaa lähestymistapaa, joka kattaa 
kaikki ihmisoikeudet, olipa kyse kansalais- 
ja poliittisista oikeuksista tai taloudellisista, 
sosiaalisista ja sivistyksellisistä 
oikeuksista, jotta voidaan tukea 
oikeudenhaltijoita, erityisesti köyhiä ja 
haavoittuvia ryhmiä, oikeuksiensa 
vaatimisessa ja avustaa kumppanimaita 
niiden kansainvälisten 
ihmisoikeusvelvoitteiden 
täytäntöönpanossa. Tällä asetuksella 
edistetään sukupuolten tasa-arvoa ja 
naisten vaikutusmahdollisuuksien 
kasvattamista.

2. Ihmisoikeusperiaatteiden 
integroimiseksi sovelletaan oikeuksiin 
perustuvaa lähestymistapaa, joka kattaa 
kaikki ihmisoikeudet, olipa kyse kansalais- 
ja poliittisista oikeuksista tai taloudellisista, 
sosiaalisista ja sivistyksellisistä 
oikeuksista, jotta voidaan tukea 
oikeudenhaltijoita, erityisesti köyhiä ja 
haavoittuvia sekä syrjäytyneitä ryhmiä, 
vähemmistöt mukaan luettuina, 
oikeuksiensa vaatimisessa ja avustaa 
kumppanimaita niiden kansainvälisten 
ihmisoikeusvelvoitteiden 
täytäntöönpanossa. Unioni tukee erityisesti 
koulutusta ja urheilua keinoina edistää 
kehitystä, köyhyyden poistamista sekä 
rauhan rakentamista, sosiaalista 
osallisuutta ja aktiivista kansalaisuutta ja 
varmistaa kulttuurin saavutettavuus. Tällä 
asetuksella edistetään sukupuolten tasa-
arvoa ja naisten, nuorten ja lasten 
vaikutusmahdollisuuksien kasvattamista.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jotta voidaan maksimoida 
asetuksen vaikutus väestöryhmiin, 
erityisesti haavoittuvimpiin ryhmiin, 
unionin olisi tuettava paitsi 
institutionaalista yhteistyötä myös 
ruohonjuuritason aloitteita, ihmisten 
välisiä yhteyksiä ja kansalaisjärjestöjä.
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Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Unioni tukee tarpeen mukaan 
kahdenvälisen, alueellisen ja monenvälisen 
yhteistyön ja vuoropuhelun, 
kumppanuussopimusten ja kolmenvälisen 
yhteistyön toteuttamista.

Unioni tukee tarpeen mukaan 
kahdenvälisen, alueellisen ja monenvälisen 
yhteistyön ja vuoropuhelun, 
kumppanuussopimusten ja kolmenvälisen 
yhteistyön toteuttamista muun muassa 
instituutioiden ja kansalaisyhteiskunnan 
välisen jäsennellyn vuoropuhelun ja eri 
maiden ja alueiden 
kansalaisyhteiskuntien välisten 
vertaisoppimistoimien avulla.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Unionin ja jäsenvaltioiden sekä 
kumppanimaiden yhteistyö perustuu 
kehitystoimien tuloksellisuuden 
periaatteille ja niiden edistämiselle 
soveltuvin osin; näitä periaatteita ovat 
kumppanimaiden ensisijaisten 
kehitystavoitteidensa omistajuus, 
tuloskeskeisyys, osallistavat 
kehityskumppanuudet, avoimuus ja 
keskinäinen vastuuvelvollisuus. Unioni 
edistää tuloksellista ja tehokasta resurssien 
hankintaa ja käyttöä.

Unionin ja jäsenvaltioiden sekä 
kumppanimaiden yhteistyö perustuu 
kehitystoimien tuloksellisuuden 
periaatteille ja niiden edistämiselle 
soveltuvin osin; näitä periaatteita ovat 
kumppanimaiden ensisijaisten 
kehitystavoitteidensa omistajuus, 
tuloskeskeisyys, osallistavat 
kehityskumppanuudet, avoimuus ja 
keskinäinen vastuuvelvollisuus ja 
kunnioitus. Unioni edistää tuloksellista ja 
tehokasta resurssien hankintaa ja käyttöä.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 6 kohta 

Komission teksti Tarkistus

6. Tämän asetuksen soveltamisalaan 6. Tämän asetuksen soveltamisalaan 
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kuuluvissa ohjelmissa ja toimissa 
valtavirtaistetaan ilmastonmuutos, 
ympäristönsuojelu ja sukupuolten tasa-arvo 
ja otetaan huomioon kestävän kehityksen 
tavoitteiden väliset kytkökset sellaisen 
yhdennetyn toiminnan edistämiseksi, jolla 
voidaan saada aikaan sivuhyötyjä ja 
saavuttaa useita tavoitteita 
johdonmukaisella tavalla. Näiden 
ohjelmien ja toimien on perustuttava 
riskien ja haavoittuvuustekijöiden 
analysointiin, niihin on sisällytettävä 
selviytymiskykyä tukeva lähestymistapa ja 
niiden on oltava konfliktisensitiivisiä. 
Niiden johtavana periaatteena on oltava, 
että ketään ei unohdeta.

kuuluvissa ohjelmissa ja toimissa 
valtavirtaistetaan ilmastonmuutos, 
ympäristönsuojelu, koulutus ja kulttuuri 
sekä sukupuolten tasa-arvo ja otetaan 
huomioon kestävän kehityksen tavoitteiden 
väliset kytkökset sellaisen yhdennetyn 
toiminnan edistämiseksi, jolla voidaan 
saada aikaan sivuhyötyjä ja saavuttaa 
useita tavoitteita johdonmukaisella tavalla. 
Näiden ohjelmien ja toimien on 
perustuttava riskien ja 
haavoittuvuustekijöiden analysointiin, 
mukaan luettuna erilaisten syrjinnän 
muotojen, moninkertaisen syrjinnän ja 
näiden tiettyihin ryhmiin, kuten naisiin ja 
nuoriin, kohdistuvien vaikutusten 
ymmärtämys, niihin on sisällyttävä 
selviytymiskykyinen ennaltaehkäisevä 
lähestymistapa ja niiden on oltava 
konfliktisensitiivisiä. Niiden johtavana 
periaatteena on oltava, että ketään ei 
unohdeta.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Kumppaneiden kanssa pyritään 
koordinoidumpaan, kokonaisvaltaiseen ja 
jäsenneltyyn lähestymistapaan 
muuttoliikkeeseen, ja sen tuloksellisuutta 
arvioidaan säännöllisesti.

7. Kumppaneiden kanssa pyritään 
muuttoliikettä koskevaan 
koordinoidumpaan, kokonaisvaltaiseen ja 
jäsenneltyyn lähestymistapaan , tämän 
kuitenkaan vaikuttamatta EU:n ulkoisten 
toimien muihin tavoitteisiin, ja 
lähestymistavan tuloksellisuutta arvioidaan 
säännöllisesti.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kestävän kehityksen edistämiseksi, 2. Kestävän kehityksen edistämiseksi, 
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mikä edellyttää sitä, että yhteiskunnat ovat 
vakaita, rauhanomaisia ja osallistavia, 
tämän asetuksen mukaista unionin apua 
voidaan käyttää laajemman 
turvallisuusalan uudistamisen yhteydessä 
tai kumppanimaiden sotilaallisten 
toimijoiden valmiuksien kehittämiseen 
4 kohdassa säädetyissä poikkeuksellisissa 
olosuhteissa kehitystoimien toteuttamiseksi 
ja kehitystoimet mahdollistavan 
turvallisuuden varmistamiseksi.

mikä edellyttää sitä, että yhteiskunnat ovat 
vakaita, kulttuuritietoisia, rauhanomaisia 
ja osallistavia, tämän asetuksen mukaista 
unionin apua voidaan käyttää laajemman 
turvallisuusalan uudistamisen yhteydessä 
tai kumppanimaiden sotilaallisten 
toimijoiden valmiuksien kehittämiseen 
4 kohdassa säädetyissä poikkeuksellisissa 
olosuhteissa kehitystoimien toteuttamiseksi 
ja kehitystoimet mahdollistavan 
turvallisuuden varmistamiseksi.

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Tällä asetuksella osallistutaan 
asetuksen (EU) N:o .../... (Erasmus) nojalla 
toteutettavien toimien rahoittamiseen. 
Tästä asetuksesta laaditaan 
seitsemänvuotinen yhtenäinen ohjelma-
asiakirja, joka kattaa myös asetuksen 
(EU) N:o .../... (IPA III) mukaiset varat. 
Näiden varojen käyttöön sovelletaan 
asetusta (EU) N:o .../... (Erasmus).

7. Tällä asetuksella osallistutaan 
asetuksen (EU) N:o .../... (Erasmus) ja 
asetuksen (EU) N:o .../... (Luova 
Eurooppa) nojalla toteutettavien toimien 
rahoittamiseen. Näistä asetuksista 
laaditaan seitsemänvuotinen yhtenäinen 
ohjelma-asiakirja, joka kattaa myös 
asetuksen (EU) N:o .../... (IPA III) 
mukaiset varat. Näiden varojen käyttöön 
sovelletaan asetusta (EU) N:o .../... 
(Erasmus) ja asetusta (EU) N:o .../... 
(Luova Eurooppa), ja samalla 
varmistetaan tämän asetuksen 
yhdenmukaisuus asetuksen (EU) N:o .../... 
(IPA III) kanssa.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tarpeet väestön ja kehitystason 
kaltaisten indikaattoreiden perusteella;

a) tarpeet, jotka määritetään 
tarkkojen kriteerien ja perusteellisten 
analyysien pohjalta ja siten, että otetaan 
huomioon väestö, köyhyys, eriarvoisuus, 
inhimillinen kehitys, talouden ja 
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ympäristön haavoittuvuus, ihmisoikeudet, 
demokratian ja kansalaisyhteiskunnan 
käytettävissä oleva tila, sukupuolten tasa-
arvo sekä valtion ja yhteiskunnan 
selviytymiskyky;

Tarkistus 35

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

Komission teksti Tarkistus

c) avustukset YK:n 
ihmisoikeusvaltuutetun toimistolle ja 
Global Campukselle, ihmisoikeuksia ja 
demokratiakehitystä käsittelevälle 
Euroopan yliopistojen väliselle 
keskukselle, jossa on mahdollista suorittaa 
eurooppalainen ylempi 
korkeakoulututkinto ihmisoikeuksien ja 
demokratiakehityksen alalla, sekä 
keskukseen assosioituneelle yliopistojen 
verkostolle, jossa on mahdollista suorittaa 
ihmisoikeusalan jatkotutkintoja, mukaan 
lukien apurahat kolmansien maiden 
opiskelijoille ja ihmisoikeuksien 
puolustajille.

c) avustukset YK:n 
ihmisoikeusvaltuutetun toimistolle ja 
Global Campukselle, ihmisoikeuksia ja 
demokratiakehitystä käsittelevälle 
Euroopan yliopistojen väliselle 
keskukselle, jossa on mahdollista suorittaa 
eurooppalainen ylempi 
korkeakoulututkinto ihmisoikeuksien ja 
demokratiakehityksen alalla, sekä 
keskukseen assosioituneelle yliopistojen 
verkostolle, jossa on mahdollista suorittaa 
ihmisoikeusalan jatkotutkintoja, mukaan 
lukien liikkuvuus- ja 
apurahamahdollisuudet kolmansien 
maiden opiskelijoille ja ihmisoikeuksien 
puolustajille.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edistymistä odotettujen tulosten 
saavuttamisessa olisi seurattava selkeiden, 
läpinäkyvien ja tarvittaessa mitattavissa 
olevien indikaattoreiden pohjalta. 
Indikaattoreiden määrä on pidettävä 
kohtuullisena, jotta ajoissa raportoiminen 
olisi helpompaa.

Edistymistä odotettujen tulosten 
saavuttamisessa olisi seurattava selkeiden, 
läpinäkyvien ja tarvittaessa mitattavissa 
olevien indikaattoreiden pohjalta. Kestävän 
kehityksen tavoitteiden mukaisesti 
indikaattorit on eriteltävä ainakin 
sukupuolen ja iän mukaan. 
Indikaattoreiden määrä on pidettävä 
kohtuullisena, jotta ajoissa raportoiminen 
olisi helpompaa.
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Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
Liite II – A osa – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) Koulutuksen aseman 
vahvistaminen vapauden, 
suvaitsevaisuuden ja syrjimättömyyden 
arvojen levittämisessä ja kulttuurin roolin 
edistäminen, jotta lisätään keskinäistä 
ymmärtämystä yhteiskunnissa, edistetään 
rauhan rakentamista ja torjutaan 
radikalisoitumista

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
Liite II – A osa – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) Syrjinnän kaikkien muotojen 
torjunnan tukeminen ja tasa-arvon 
periaate, erityisesti sukupuolten tasa-arvo 
ja vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden 
oikeudet

c) Syrjinnän kaikkien muotojen 
torjunnan ja tasa-arvon periaatteen 
tukeminen, erityisesti sukupuolten tasa-
arvon, kaikkinaisen naisten syrjinnän 
poistamista koskevan YK:n 
yleissopimuksen ja sen valinnaisten 
pöytäkirjojen mukaisesti, vähemmistöihin 
kuuluvien henkilöiden oikeuksien 
tukeminen sellaisina kuin ne on 
sisällytetty kansallisiin tai etnisiin, 
uskonnollisiin ja kielellisiin 
vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden 
oikeuksia koskevaan YK:n julistukseen, 
alkuperäiskansojen oikeuksien tukeminen 
sellaisina kuin ne on sisällytetty 
alkuperäiskansojen oikeuksia koskevaan 
YK:n julistukseen ja homo- ja 
biseksuaalisten sekä trans- ja 
intersukupuolisten (HLBTI) henkilöiden 
oikeuksien tukeminen, mukaan lukien 
toimenpiteet homoseksuaalisuuden 
dekriminalisoimiseksi, homo- ja 
transfobisen väkivallan ja vainon 
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torjumiseksi sekä HLBTI-henkilöiden 
kokoontumis-, yhdistymis- ja 
sananvapauden edistämiseksi

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
Liite II – A osa – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) Kulttuurin, kulttuuriperinnön sekä 
luovien ja taiteellisten ilmausten 
edistäminen sekä yhteistyö ja 
kumppanuudet kulttuurialan ja luovan 
alan laitosten ja alojen välillä siten, että 
vahvistetaan Euroopan tason yhteistyön 
taloudellista, sosiaalista ja ulkoista 
ulottuvuutta sekä vahvistetaan 
kulttuurialan ja luovien toimialojen 
kilpailukykyä 

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
Liite II – A osa – 1 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d b) Sen edistäminen ja tukeminen, että 
jäsenvaltioiden oppilaitokset tunnustavat 
kolmansien maiden kansalaisten 
tutkinnot ja ulkomailla suoritetut 
opintojaksot

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
Liite II – A osa – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) Kulttuurialan ja luovien alojen 
ammattilaisten, taiteilijoiden, tutkijoiden, 
opettajien, vapaaehtoisten, opiskelijoiden 
sekä kulttuuri-, opetus- ja urheilulaitosten 
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henkilöstön liikkuvuuden edistäminen ja 
tukeminen

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
Liite II – A osa – 1 kohta – e b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e b) Nuorten sitoutumisen ja aktiivisen 
osallistumisen sekä nuorisojärjestöjen 
kesken solmittavien kumppanuuksien 
tukeminen

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
Liite II – A osa – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Kaikenlaisen köyhyyden 
poistaminen sekä syrjinnän ja 
eriarvoisuuden torjuminen ketään 
unohtamatta

a) Kaikenlaisen köyhyyden, myös 
koulutusköyhyyden, poistaminen sekä 
syrjinnän ja eriarvoisuuden torjuminen 
ketään unohtamatta

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
Liite II – A osa – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Toimien tehostaminen, jotta 
otettaisiin käyttöön politiikkoja ja 
tarkoituksenmukaisia investointeja, joilla 
edistetään naisten ja nuorten oikeuksia, 
helpotetaan heidän osallistumistaan 
yhteiskunta- ja talouselämään ja 
kansalaistoimintaan sekä varmistetaan 
heidän täysi panoksensa osallistavaan 
kasvuun ja kestävään kehitykseen

b) Toimien tehostaminen, jotta 
otettaisiin käyttöön politiikkoja ja 
tarkoituksenmukaisia investointeja, joilla 
edistetään lasten, naisten ja nuorten 
oikeuksia, mukaan luettuna heidän 
kulttuurin ja koulutuksen saatavuutta 
koskeva oikeutensa, helpotetaan heidän 
osallistumistaan yhteiskunta- ja 
talouselämään ja kansalaistoimintaan sekä 
varmistetaan heidän täysi panoksensa 
osallistavaan kasvuun ja kestävään 
kehitykseen
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Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
Liite II – A osa – 2 kohta – m alakohta

Komission teksti Tarkistus

m) Kaikille tarjottavan osallistavan, 
tasapuolisen ja laadukkaan virallisen ja 
epävirallisen koulutuksen sekä 
arkioppimisen, myös teknisen ja 
ammatillisen koulutuksen, edistäminen 
kaikilla tasoilla, mukaan lukien hätä- ja 
kriisitilanteissa, hyödyntäen muun muassa 
digitaaliteknologiaa koulutuksen, 
opetuksen ja oppimisen parantamiseksi

m) Kaikille tarjottavan osallistavan, 
tasapuolisen ja laadukkaan virallisen ja 
epävirallisen koulutuksen sekä 
arkioppimisen ja elinikäisten 
oppimismahdollisuuksien, myös teknisen 
ja ammatillisen koulutuksen, 
varmistaminen kaikilla tasoilla, mukaan 
lukien hätä- ja kriisitilanteissa, hyödyntäen 
muun muassa digitaaliteknologiaa 
koulutuksen, opetuksen ja oppimisen 
parantamiseksi, mukaan luettuna 
kieliteknologioiden käyttö ja niin avointen 
verkkokurssien (MOOC) kuin myös 
sulautuvan opetuksen menetelmien käyttö

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
Liite II – A osa – 2 kohta – m a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

m a) Koulutuskäytävien tukeminen sen 
varmistamiseksi, että sotaa käyvistä 
maista tulevat opiskelijat voivat tulla 
unionin yliopistoihin

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
Liite II – A osa – 2 kohta – n alakohta

Komission teksti Tarkistus

n) Valmiuksien kehittämiseen 
tähtäävien toimien tukeminen, 
oppimiseen liittyvä liikkuvuus 
kumppanimaihin, näistä maista tai niiden 
välillä sekä yhteistyö ja politiikkaa 

n) Kolmansiin maihin suuntautuvaa, 
kolmansista maista tulevaa tai unionin ja 
kolmansien maiden välistä oppimiseen 
liittyvää liikkuvuutta, valmiuksien 
kehittämistä ja kulttuuriyhteistyötä 
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koskeva vuoropuhelu näiden maiden 
instituutioiden, organisaatioiden ja 
viranomaisten kanssa

koskevien toimien tukeminen sekä 
yhteistyö ja politiikkaa koskeva 
vuoropuhelu näiden maiden instituutioiden, 
organisaatioiden ja viranomaisten kanssa

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
Liite II – A osa – 2 kohta – o a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

o a) Toiminnan tukeminen ja 
yhteistyön edistäminen urheilualalla, jotta 
edistetään naisten ja nuorten sekä 
yksilöiden ja yhteisöjen 
vaikutusmahdollisuuksien kasvattamista 
ja tuetaan Agenda 2030 -
toimintaohjelman terveyteen, 
koulutukseen ja sosiaaliseen osallisuuteen 
liittyviä tavoitteita

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
Liite II – A osa – 2 kohta – q alakohta

Komission teksti Tarkistus

q) Kulttuurien välisen vuoropuhelun ja 
kulttuurisen monimuotoisuuden 
edistäminen sen kaikissa muodoissa, 
kulttuuriperinnön säilyttäminen ja 
edistäminen sekä luovien alojen 
potentiaalin vapauttaminen kestävän 
sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen 
tueksi

q) Kulttuurien välisen vuoropuhelun ja 
kulttuurisen monimuotoisuuden 
edistäminen sen kaikissa muodoissa, 
kulttuuriperinnön säilyttäminen ja 
edistäminen sekä kulttuurialan ja luovien 
alojen potentiaalin vapauttaminen kestävän 
sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen 
tueksi

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
Liite II – A osa – 4 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) Kestävää kehitystä edistävän 
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koulutuksen tukeminen, jotta lisätään 
ihmisten vaikutusmahdollisuuksia 
yhteiskunnan muutosprosessissa ja 
rakennetaan kestävää tulevaisuutta

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
Liite II – A osa – 5 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) Sisäisen taloudellisen, sosiaalisen ja 
alueellisen koheesion parantaminen 
lujittamalla kaupunki- ja maaseutualueiden 
yhteyksiä ja helpottamalla matkailualan 
kehittämistä kestävän kehityksen 
edistäjänä

g) Sisäisen taloudellisen, sosiaalisen ja 
alueellisen koheesion parantaminen 
lujittamalla kaupunki- ja maaseutualueiden 
yhteyksiä ja helpottamalla sekä luovien 
alojen että kulttuurimatkailualan 
kehittämistä kestävän kehityksen edistäjinä

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
Liite II – A osa – 5 kohta – o alakohta

Komission teksti Tarkistus

o) Yhteistyön edistäminen tieteen, 
teknologian ja tutkimuksen sekä avoimen 
datan ja innovoinnin aloilla

o) Yhteistyön edistäminen tieteen, 
teknologian ja tutkimuksen sekä avoimen 
datan ja innovoinnin aloilla, mukaan 
luettuna tiedediplomatian kehittäminen

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
Liite II – A osa – 5 kohta – p alakohta

Komission teksti Tarkistus

p) Kulttuurien välisen vuoropuhelun ja 
kulttuurisen monimuotoisuuden 
edistäminen sen kaikissa muodoissa sekä 
kulttuuriperinnön säilyttäminen ja 
edistäminen

p) Kulttuurien välisen vuoropuhelun ja 
kulttuurisen monimuotoisuuden 
edistäminen sen kaikissa muodoissa, 
kulttuuriperinnön sekä nykyajan taiteen 
ja kulttuuri-ilmaisujen säilyttäminen ja 
edistäminen
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Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
Liite II – A osa – 6 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) Konfliktien ehkäisemisen 
tukeminen rauhaa edistävän koulutuksen 
avulla, kulttuurin, tieteen ja tutkimuksen 
alalla tehtävän kansainvälisen yhteistyön 
edistäminen

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
Liite II – A osa – 7 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) Suhteiden ylläpitäminen 
paikallisviranomaisiin ja niiden roolin 
tukeminen politiikan- ja päätöstenteossa 
paikallisen kehityksen edistämiseksi ja 
hallintotavan parantamiseksi

e) Tehokkaampi yhteyksien ylläpito 
kolmansien maiden kansalaisiin muun 
muassa hyödyntämällä täysimääräisesti 
talous-, kulttuuri-, urheilu- ja 
julkisuusdiplomatiaa

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
Liite II – A osa – 7 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) Tehokkaampi yhteyksien ylläpito 
kolmansien maiden kansalaisiin muun 
muassa hyödyntämällä täysimääräisesti 
talous-, kulttuuri- ja julkisuusdiplomatiaa

f) Tehokkaampi yhteyksien ylläpito 
kolmansien maiden kansalaisiin muun 
muassa hyödyntämällä täysimääräisesti 
talous-, kulttuuri-, urheilu- ja 
julkisuusdiplomatiaa sekä 
kulttuurisuhteita
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Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
Liite II – B osa – c kohta

Komission teksti Tarkistus

(c) Kumppanuuden lujittaminen 
unionin ja kumppanimaiden yhteiskuntien 
välillä muun muassa ihmisten välisten 
yhteyksien avulla

(c) Kumppanuuden lujittaminen 
unionin ja kumppanimaiden yhteiskuntien 
välillä muun muassa ihmisten välisten 
yhteyksien avulla, erityisesti kulttuuri-, 
koulutus-, ammatti- ja urheilutoiminnan 
yhteydessä

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 4 kohta – A osa – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Yhteisten maailmanlaajuisten 
toimien edistäminen osallistavan, 
tasapuolisen ja laadukkaan koulutuksen 
tarjoamiseksi kaikilla tasoilla, mukaan 
lukien hätä- ja kriisitilanteissa

(a) Yhteisten maailmanlaajuisten 
toimien edistäminen koulutusköyhyyden 
torjumiseksi ja osallistavan, tasapuolisen ja 
laadukkaan koulutuksen tarjoamiseksi 
kaikilla tasoilla kaikenikäisille, erityisesti 
tytöille ja pojille, sekä kaikkien ulottuvilla 
olevien elinikäisen oppimisen 
mahdollisuuksien edistämiseksi, myös 
hätä- ja kriisitilanteissa, toimien 
laajentaminen siten kuin on säädetty 
koulutukseen ja koulutuspalveluihin 
pääsyä koskevassa ohjelmassa

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 4 kohta – A osa – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) Toiminnan tukeminen ja 
yhteistyön edistäminen urheilualalla, jotta 
edistetään naisten ja nuorten sekä 
yksilöiden ja yhteisöjen 
vaikutusmahdollisuuksien kasvattamista 
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ja tuetaan Agenda 2030 -
toimintaohjelman terveyteen, 
koulutukseen ja sosiaaliseen osallisuuteen 
liittyviä tavoitteita

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 4 kohta – A osa – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) Tiedon, osaamisen ja arvojen 
vahvistaminen kumppanuuksilla ja 
liittoutumilla kansalaisaktiivisuuden ja 
yhteiskuntien tuottavuuden, 
osallistavuuden ja selviytymiskyvyn 
edistämiseksi

(b) Tiedon, tutkimuksen ja 
innovoinnin, osaamisen ja arvojen 
vahvistaminen kumppanuuksilla ja 
liittoutumilla kansalaisaktiivisuuden ja 
yhteiskuntien kouluttautuneisuuden, 
demokraattisuuden, osallistavuuden ja 
selviytymiskyvyn edistämiseksi

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 4 kohta – A osa – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Urheilu
(a) Urheiluorganisaatioiden yhteistyön ja 
kumppanuuksien tukeminen

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 4 kohta – A osa – 6 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Kulttuurista monimuotoisuutta ja 
kulttuurien välistä vuoropuhelua koskevien 
aloitteiden edistäminen eri yhteisöjen 
välisten rauhanomaisten suhteiden 
tukemiseksi

(a) Kulttuurista monimuotoisuutta ja 
kulttuurien ja uskontojen välistä 
vuoropuhelua koskevien aloitteiden 
edistäminen eri yhteisöjen välisten 
rauhanomaisten suhteiden tukemiseksi
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Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 4 kohta – A osa – 6 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) Kulttuurin tukeminen kestävän 
sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen 
edistäjänä, ja kulttuuriperintöä koskevan 
yhteistyön lujittaminen

(b) Kulttuurin ja luovan ja taiteellisen 
ilmaisun tukeminen niiden itseisarvon 
vuoksi sekä kestävän sosiaalisen, 
henkilökohtaisen ja taloudellisen 
kehityksen moottoreina sekä 
kulttuuriperintöä ja nykyajan taidetta ja 
muita kulttuuri-ilmaisuja koskevan 
yhteistyön lujittaminen

Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 4 kohta – A osa – 6 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(ba) EU:n kanssa tehtävän 
kulttuuriyhteistyön tukeminen, muun 
muassa vaihdon, kumppanuuksien ja 
muiden aloitteiden avulla, joissa ovat 
mukana paikalliset kumppanit ja 
kansalaisyhteiskunta, yhdessä 
eurooppalaisen kulttuurialan ja sen 
toimijoiden ja instituutioiden kanssa

Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 4 kohta – A osa – 6 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b b) Tekijöiden, taiteilijoiden sekä 
kulttuurialan ja luovien alojen 
toimijoiden ammattilaisuuden 
tunnustamisen tukeminen 
kulttuurienvälisen vuoropuhelun, 
kulttuurisen ja taiteellisen innovoinnin, 
sosiaalisen osallisuuden ja kansainvälisen 
toiminnan kehittämiseksi
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Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 4 kohta – A osa – 6 kohta – b c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b c) Kulttuuriperinnön suojelemista, 
säilyttämistä ja vahvistamista koskevan 
yhteistyön lujittaminen

Tarkistus 67

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 4 kohta – A osa – 6 kohta – b d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b d) Eurooppalaisten audiovisuaalisten 
teosten rajatylittävän ja kansainvälisen 
jakelun, verkossa ja muualla tapahtuvan 
levityksen ja teatterilevityksen 
vahvistaminen uudessa digitaalisessa 
toimintaympäristössä

Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 3 kohta – 2 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) unionia ja sen roolia maailmassa 
koskevan ymmärryksen ja näkyvyyden 
lisääminen strategisella viestinnällä, 
julkisuusdiplomatialla, ihmisten välisillä 
yhteyksillä, kulttuuridiplomatialla, 
koulutus- ja akateemisen alan yhteistyöllä 
ja ulkopuolisiin maihin kohdistuvilla 
toimilla unionin arvojen ja etujen 
edistämiseksi.

(d) unionia ja sen roolia maailmassa 
koskevan ymmärryksen ja näkyvyyden 
lisääminen strategisella viestinnällä, 
julkisuusdiplomatialla, ihmisten välisillä 
yhteyksillä, kulttuurin tuomisella 
kansainvälisiin suhteisiin, koulutus- ja 
akateemisen alan yhteistyöllä, Euroopan 
kulttuuriperinnön edistämisellä ja 
ulkopuolisiin maihin kohdistuvilla toimilla 
unionin arvojen ja etujen edistämiseksi.
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