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Tarkistus 1
Luke Ming Flanagan

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen, jäljempänä ’SEU-sopimus’, 
49 artiklan mukaan unionin jäsenyyttä voi 
hakea jokainen Euroopan valtio, joka 
noudattaa ja sitoutuu edistämään seuraavia 
arvoja: ihmisarvon kunnioittaminen, 
vapaus, demokratia, tasa-arvo, oikeusvaltio 
ja ihmisoikeuksien, myös vähemmistöihin 
kuuluvien oikeuksien, kunnioittaminen. 
Unionin jäsenyyttä hakeneesta Euroopan 
valtiosta voi tulla jäsen vain, jos sen on 
vahvistettu täyttävän Kööpenhaminassa 
kesäkuussa 1993 kokoontuneen Eurooppa-
neuvoston vahvistamat jäsenyysehdot, 
jäljempänä ’Kööpenhaminan kriteerit’, ja 
edellyttäen, että unionilla on valmiudet 
ottaa uusi jäsen vastaan. Kööpenhaminan 
kriteereitä ovat demokratian takaavien
instituutioiden vakaus, 
oikeusvaltioperiaate, ihmisoikeudet sekä 
vähemmistöjen kunnioittaminen ja suojelu, 
toimiva markkinatalous, kyky selviytyä 
kilpailun ja markkinavoimien paineesta 
unionissa sekä valmius omaksua 
oikeuksien lisäksi myös perussopimuksista 
johtuvat velvoitteet, joihin kuuluu 
poliittisen unionin sekä talous- ja rahaliiton 
tavoitteiden noudattaminen.

(3) Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen, jäljempänä ’SEU-sopimus’, 
49 artiklan mukaan unionin jäsenyyttä voi 
hakea jokainen Euroopan valtio, joka 
noudattaa ja sitoutuu edistämään seuraavia 
arvoja: ihmisarvon kunnioittaminen, 
vapaus, demokratia, tasa-arvo, oikeusvaltio 
ja ihmisoikeuksien, myös vähemmistöihin 
kuuluvien oikeuksien, kunnioittaminen. 
Unionin jäsenyyttä hakeneesta Euroopan 
valtiosta voi tulla jäsen vain, jos sen on 
vahvistettu täyttävän Kööpenhaminassa 
kesäkuussa 1993 kokoontuneen Eurooppa-
neuvoston vahvistamat jäsenyysehdot, 
jäljempänä ’Kööpenhaminan kriteerit’, ja 
edellyttäen, että unionilla on valmiudet 
ottaa uusi jäsen vastaan. Kööpenhaminan 
kriteereitä ovat demokratian takaavien 
instituutioiden vakaus, 
oikeusvaltioperiaate, ihmisoikeudet sekä 
vähemmistöjen kunnioittaminen ja suojelu, 
toimiva markkinatalous, kyky selviytyä 
kilpailun ja markkinavoimien paineesta 
unionissa sekä valmius omaksua 
oikeuksien lisäksi myös perussopimuksista 
johtuvat velvoitteet, joihin kuuluu 
poliittisen unionin sekä talous- ja rahaliiton 
tavoitteiden noudattaminen. Olisi 
kuitenkin otettava huomioon, että nämä 
velvollisuudet eivät pääty liittymiseen ja 
että maihin, jotka on siten otettu 
Euroopan unionin jäseniksi ja jotka eivät 
ylläpidä näitä edellä mainittuja arvoja, 
kohdistetaan vastatoimia.

Or. en

Tarkistus 2
Mireille D'Ornano
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen, jäljempänä ’SEU-sopimus’, 
49 artiklan mukaan unionin jäsenyyttä voi 
hakea jokainen Euroopan valtio, joka 
noudattaa ja sitoutuu edistämään seuraavia 
arvoja: ihmisarvon kunnioittaminen, 
vapaus, demokratia, tasa-arvo, oikeusvaltio 
ja ihmisoikeuksien, myös vähemmistöihin 
kuuluvien oikeuksien, kunnioittaminen. 
Unionin jäsenyyttä hakeneesta Euroopan 
valtiosta voi tulla jäsen vain, jos sen on 
vahvistettu täyttävän Kööpenhaminassa 
kesäkuussa 1993 kokoontuneen Eurooppa-
neuvoston vahvistamat jäsenyysehdot, 
jäljempänä ’Kööpenhaminan kriteerit’, ja 
edellyttäen, että unionilla on valmiudet 
ottaa uusi jäsen vastaan. Kööpenhaminan 
kriteereitä ovat demokratian takaavien 
instituutioiden vakaus, 
oikeusvaltioperiaate, ihmisoikeudet sekä 
vähemmistöjen kunnioittaminen ja suojelu, 
toimiva markkinatalous, kyky selviytyä 
kilpailun ja markkinavoimien paineesta 
unionissa sekä valmius omaksua 
oikeuksien lisäksi myös perussopimuksista 
johtuvat velvoitteet, joihin kuuluu 
poliittisen unionin sekä talous- ja rahaliiton 
tavoitteiden noudattaminen.

(3) Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen, jäljempänä ’SEU-sopimus’, 
49 artiklan mukaan unionin jäsenyyttä voi 
hakea jokainen Euroopan valtio, joka 
noudattaa ja sitoutuu edistämään seuraavia 
arvoja: ihmisarvon kunnioittaminen, 
vapaus, demokratia, tasa-arvo, oikeusvaltio 
ja ihmisoikeuksien, myös vähemmistöihin 
kuuluvien oikeuksien, kunnioittaminen. 
Unionin jäsenyyttä hakeneesta Euroopan 
valtiosta voi tulla jäsen vain, jos sen on 
vahvistettu täyttävän Kööpenhaminassa 
kesäkuussa 1993 kokoontuneen Eurooppa-
neuvoston vahvistamat jäsenyysehdot, 
jäljempänä ’Kööpenhaminan kriteerit’, ja 
edellyttäen, että unionilla on valmiudet 
ottaa uusi jäsen vastaan, sillä tätä 
olennaista ehtoa ei ole aiemmin otettu 
riittävästi huomioon. Kööpenhaminan 
kriteereitä ovat demokratian takaavien 
instituutioiden vakaus, 
oikeusvaltioperiaate, ihmisoikeudet sekä 
vähemmistöjen kunnioittaminen ja suojelu, 
toimiva markkinatalous, kyky selviytyä 
kilpailun ja markkinavoimien paineesta 
unionissa sekä valmius omaksua 
oikeuksien lisäksi myös perussopimuksista 
johtuvat velvoitteet, joihin kuuluu 
poliittisen unionin sekä talous- ja rahaliiton 
tavoitteiden noudattaminen.

Or. fr

Tarkistus 3
Mireille D'Ornano

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Laajentumisprosessi perustu
vakiintuneisiin kriteereihin sekä 
oikeudenmukaisiin ja tiukkoihin ehtoihin. 

(4) Laajentumisprosessi perustuu 
teoriassa vakiintuneisiin kriteereihin sekä 
oikeudenmukaisiin ja tiukkoihin ehtoihin, 
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Kutakin tuensaajaa arvioidaan sen omien 
ansioiden perusteella. Edistyksen 
arvioimisen ja puutteiden toteamisen 
tarkoituksena on kannustaa ja ohjata 
liitteessä I lueteltuja tuensaajia jatkamaan 
välttämättömiä ja kauaskantoisia 
uudistuksia. Jotta laajentumisnäkymistä 
tulisi totta, ”perusasiat ensin” -
periaatteesta15on jatkossakin pidettävä 
tiukasti kiinni. Liittymisen eteneminen 
riippuu siitä, miten hyvin kukin hakija 
kunnioittaa unionin arvoja, ja hakijan 
valmiudesta toteuttaa tarvittavat 
uudistukset, joilla sen poliittinen, 
institutionaalinen, oikeudellinen, 
hallinnollinen ja taloudellinen järjestelmä 
sovitetaan unionin sääntöihin, normeihin, 
politiikkoihin ja käytäntöihin.

vaikka käytännössä se onkin 
osoittautunut paljon sekavammaksi eikä 
siinä juurikaan ole noudatettu näitä 
kriteerejä. Kutakin tuensaajaa arvioidaan
sen omien ansioiden perusteella. 
Edistyksen arvioimisen ja puutteiden 
toteamisen tarkoituksena on kannustaa ja 
ohjata liitteessä I lueteltuja tuensaajia 
jatkamaan välttämättömiä ja kauaskantoisia 
uudistuksia. Jotta laajentumisnäkymistä 
tulisi totta, ”perusasiat ensin” -
periaatteesta15 on jatkossakin pidettävä 
tiukasti kiinni. Liittymisen eteneminen 
riippuu siitä, miten hyvin kukin hakija 
kunnioittaa unionin arvoja, ja hakijan 
valmiudesta toteuttaa tarvittavat 
uudistukset, joilla sen poliittinen, 
institutionaalinen, oikeudellinen, 
hallinnollinen ja taloudellinen järjestelmä 
sovitetaan unionin sääntöihin, normeihin, 
politiikkoihin ja käytäntöihin.

_________________ _________________

15 ”Perusasiat ensin” -lähestymistavassa 
oikeusvaltioperiaate ja perusoikeudet 
kytketään kahteen muuhun 
liittymisprosessin avaintekijään, jotka ovat 
talouden ohjausjärjestelmä (panostus 
talouden kehittämiseen ja kilpailukyvyn 
parantamiseen) sekä demokraattisten 
instituutioiden lujittaminen ja 
julkishallinnon uudistaminen. Jokainen 
näistä kolmesta perusasiasta on ratkaisevan 
tärkeä ehdokasmaiden ja mahdollisten 
ehdokkaiden uudistusprosessien kannalta ja 
pureutuu kansalaisten keskeisiin 
huolenaiheisiin.

15 ”Perusasiat ensin” -lähestymistavassa 
oikeusvaltioperiaate ja perusoikeudet 
kytketään kahteen muuhun 
liittymisprosessin avaintekijään, jotka ovat 
talouden ohjausjärjestelmä (panostus 
talouden kehittämiseen ja kilpailukyvyn 
parantamiseen) sekä demokraattisten 
instituutioiden lujittaminen ja 
julkishallinnon uudistaminen. Jokainen 
näistä kolmesta perusasiasta on ratkaisevan 
tärkeä ehdokasmaiden ja mahdollisten 
ehdokkaiden uudistusprosessien kannalta ja 
pureutuu kansalaisten keskeisiin 
huolenaiheisiin.

Or. fr

Tarkistus 4
Luke Ming Flanagan

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Unionin laajentumispolitiikka on (5) Unionin laajentumispolitiikka on 
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investointi rauhaan, turvallisuuteen ja 
vakauteen Euroopassa. Se tarjoaa uusia 
taloudellisia ja kaupallisia 
mahdollisuuksia, joista hyötyvät sekä EU 
että jäseniksi pyrkivät maat. Mahdollisuus 
liittyä unioniin on voimakas kimmoke 
tehdä pysyviä demokraattisia, poliittisia, 
taloudellisia ja yhteiskunnallisia 
muutoksia.

investointi rauhaan, turvallisuuteen ja 
vakauteen Euroopassa. Se tarjoaa uusia 
taloudellisia ja kaupallisia 
mahdollisuuksia, joista hyötyvät sekä EU 
että jäseniksi pyrkivät maat. Mahdollisuus 
liittyä unioniin on voimakas kimmoke 
tehdä pysyviä demokraattisia, poliittisia, 
taloudellisia ja yhteiskunnallisia 
muutoksia. Laajentumispolitiikkaan olisi 
kuitenkin itsessään sovellettava jatkuvaa 
arviointia, jotta voidaan varmistaa, että 
unioni ei kasva liian laajaksi liian 
nopeasti, jolloin siitä tulee miltei 
hallitsematon, vaan että kasvu on 
pikemminkin maltillista ja kestävää.

Or. en

Tarkistus 5
Mireille D'Ornano

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Unionin laajentumispolitiikka on 
investointi rauhaan, turvallisuuteen ja 
vakauteen Euroopassa. Se tarjoaa uusia 
taloudellisia ja kaupallisia 
mahdollisuuksia, joista hyötyvät sekä EU 
että jäseniksi pyrkivät maat. Mahdollisuus 
liittyä unioniin on voimakas kimmoke 
tehdä pysyviä demokraattisia, poliittisia, 
taloudellisia ja yhteiskunnallisia 
muutoksia.

(5) Unionin laajentumispolitiikka on 
investointi rauhaan, turvallisuuteen ja 
vakauteen Euroopassa. Se tarjoaa uusia 
taloudellisia ja kaupallisia 
mahdollisuuksia, joista hyötyvät sekä EU 
että jäseniksi pyrkivät maat. Mahdollisuus 
liittyä unioniin voi olla voimakas kimmoke 
tehdä pysyviä demokraattisia, poliittisia, 
taloudellisia ja yhteiskunnallisia 
muutoksia, joskin tosiasiat kumoavat 
tämän teorian, kuten Turkin esimerkki 
osoittaa.

Or. fr

Tarkistus 6
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(5) Unionin laajentumispolitiikka on 
investointi rauhaan, turvallisuuteen ja 
vakauteen Euroopassa. Se tarjoaa uusia 
taloudellisia ja kaupallisia 
mahdollisuuksia, joista hyötyvät sekä EU 
että jäseniksi pyrkivät maat. Mahdollisuus 
liittyä unioniin on voimakas kimmoke 
tehdä pysyviä demokraattisia, poliittisia, 
taloudellisia ja yhteiskunnallisia 
muutoksia.

(5) Unionin laajentumispolitiikka on 
investointi rauhaan, turvallisuuteen ja 
vakauteen Euroopassa. Se tarjoaa uusia 
taloudellisia ja kaupallisia 
mahdollisuuksia, joista hyötyvät sekä EU 
että jäseniksi pyrkivät maat. Mahdollisuus 
liittyä unioniin on voimakas kimmoke 
tehdä poliittisia, taloudellisia ja 
yhteiskunnallisia muutoksia.

Or. fr

Tarkistus 7
Mireille D'Ornano

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Euroopan komissio toisti Länsi-
Balkanin maiden vakaat ja ansioihin 
perustuvat jäsenyysnäkymät 
tiedonannossaan Uskottavat 
jäsenyysnäkymät ja EU:n tehostettu 
sitoumus Länsi-Balkanin maille16. Se on 
vahva kannustusviesti kaikille Länsi-
Balkanin maille ja osoitus EU:n 
sitoutumisesta niiden eurooppalaiseen 
tulevaisuuteen.

(6) Euroopan komissio toisti Länsi-
Balkanin maiden vakaat ja ansioihin 
perustuvat jäsenyysnäkymät 
tiedonannossaan Uskottavat 
jäsenyysnäkymät ja EU:n tehostettu 
sitoumus Länsi-Balkanin maille16. Se on 
vahva kannustusviesti kaikille Länsi-
Balkanin maille ja osoitus EU:n 
sitoutumisesta niiden eurooppalaiseen 
tulevaisuuteen, samalla kun kansalaisten 
keskuudessa eri jäsenvaltioissa on 
havaittavissa lisääntyvää vastustusta uutta 
laajentumista kohtaan.

_________________ _________________

16 Tiedonanto (COM(2018) 65 final) on 
saatavilla osoitteessa https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/?qid=1528279544376&uri
=CELEX:52018DC0065.

16 Tiedonanto (COM(2018) 65 final) on 
saatavilla osoitteessa https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/?qid=1528279544376&uri
=CELEX:52018DC0065.

Or. fr

Tarkistus 8
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Luke Ming Flanagan

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Euroopan komissio toisti Länsi-
Balkanin maiden vakaat ja ansioihin 
perustuvat jäsenyysnäkymät 
tiedonannossaan Uskottavat 
jäsenyysnäkymät ja EU:n tehostettu 
sitoumus Länsi-Balkanin maille16. Se on 
vahva kannustusviesti kaikille Länsi-
Balkanin maille ja osoitus EU:n 
sitoutumisesta niiden eurooppalaiseen 
tulevaisuuteen.

(6) Euroopan komissio toisti Länsi-
Balkanin maiden vakaat ja ansioihin 
perustuvat jäsenyysnäkymät 
tiedonannossaan Uskottavat 
jäsenyysnäkymät ja EU:n tehostettu 
sitoumus Länsi-Balkanin maille16. Se on 
vahva kannustusviesti kaikille Länsi-
Balkanin maille ja osoitus EU:n 
sitoutumisesta niiden eurooppalaiseen 
tulevaisuuteen. Siinä on kuitenkin otettava 
huomioon EU:n kyky toteuttaa tällainen 
laajentuminen.

_________________ _________________

16 Tiedonanto (COM(2018) 65 final) on 
saatavilla osoitteessa https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/?qid=1528279544376&uri
=CELEX:52018DC0065.

16 Tiedonanto (COM(2018) 65 final) on 
saatavilla osoitteessa https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/?qid=1528279544376&uri
=CELEX:52018DC0065.

Or. en

Tarkistus 9
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Tukea olisi annettava niiden 
sopimusten mukaisesti, jotka unioni on 
tehnyt liitteessä I lueteltujen tuensaajien 
kanssa. Tuella olisi pääasiassa avustettava 
liitteessä I lueteltuja tuensaajia 
vahvistamaan demokraattisia 
instituutioita ja oikeusvaltiota, 
uudistamaan oikeuslaitosta ja 
julkishallintoa, kunnioittamaan 
perusoikeuksia sekä edistämään 
sukupuolten tasa-arvoa, 
suvaitsevaisuutta, sosiaalista osallisuutta 

(7) Tukea olisi annettava niiden 
sopimusten mukaisesti, jotka unioni on 
tehnyt liitteessä I lueteltujen tuensaajien 
kanssa. Tukea olisi annettava Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarissa17

määriteltyjen tärkeimpien periaatteiden ja 
oikeuksien edistämiseen. Sillä olisi 
jatkossakin tuettava tuensaajien 
pyrkimyksiä edistää alueellista, 
makroalueellista ja rajatylittävää 
yhteistyötä sekä aluekehitystä muun 
muassa panemalla unionin 
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ja syrjimättömyyttä. Tukea olisi annettava 
myös Euroopan sosiaalisten oikeuksien 
pilarissa17määriteltyjen tärkeimpien 
periaatteiden ja oikeuksien edistämiseen. 
Sillä olisi jatkossakin tuettava tuensaajien 
pyrkimyksiä edistää alueellista, 
makroalueellista ja rajatylittävää 
yhteistyötä sekä aluekehitystä muun 
muassa panemalla unionin 
makroaluestrategiat täytäntöön. Lisäksi 
tuella olisi tehostettava tuensaajien 
taloudellista ja sosiaalista kehitystä sekä 
talouden ohjausta ja hallintaa, joilla tuetaan 
älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvuagendaa, muun muassa 
aluekehityksen, maatalouden ja maaseudun 
kehittämisen sekä sosiaali- ja 
työllisyysalan politiikkojen avulla sekä 
kehittämällä digitaalitaloutta ja -
yhteiskuntaa, myös lippulaiva-aloitteen 
”Länsi-Balkanin digitaalistrategia” 
mukaisesti.

makroaluestrategiat täytäntöön. Lisäksi 
tuella olisi tehostettava tuensaajien 
taloudellista ja sosiaalista kehitystä sekä 
talouden ohjausta ja hallintaa, joilla tuetaan 
älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvuagendaa, muun muassa 
aluekehityksen, maatalouden ja maaseudun 
kehittämisen sekä sosiaali- ja 
työllisyysalan politiikkojen avulla sekä 
kehittämällä digitaalitaloutta ja -
yhteiskuntaa, myös lippulaiva-aloitteen 
”Länsi-Balkanin digitaalistrategia” 
mukaisesti.

_________________ _________________

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

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

Or. fr

Tarkistus 10
Luke Ming Flanagan

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) On tärkeää lisätä 
muuttoliikeasioissa tehtävää yhteistyötä 
rajaturvallisuus mukaan lukien, varmistaa 
kansainvälisen suojelun saatavuus, jakaa 
olennaisia tietoja, lujittaa kehitystä tukevia 
muuttoliikkeen vaikutuksia, helpottaa 
laillista ja työperäistä muuttoliikettä, 

(10) On tärkeää lisätä 
muuttoliikeasioissa tehtävää yhteistyötä 
rajaturvallisuus mukaan lukien, varmistaa 
kansainvälisen suojelun saatavuus, jakaa 
olennaisia tietoja, lujittaa kehitystä tukevia 
muuttoliikkeen vaikutuksia, helpottaa 
laillista ja työperäistä muuttoliikettä, 
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tehostaa rajavalvontaa sekä jatkaa 
sääntöjenvastaisen muuttoliikkeen, 
ihmiskaupan ja muuttajien salakuljetuksen 
torjuntaa.

tehostaa rajavalvontaa sekä jatkaa 
sääntöjenvastaisen muuttoliikkeen, 
ihmiskaupan ja muuttajien salakuljetuksen 
torjuntaa kunnioittaen samalla täysin 
Yhdistyneiden kansakuntien 
ihmisoikeuksien julistuksen mukaisia 
unionin velvollisuuksia. 

Or. en

Tarkistus 11
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Oikeusvaltioperiaate, johon 
kuuluu korruption ja järjestäytyneen 
rikollisuuden torjunta, ja hyvä 
hallintotapa, johon kuuluu 
julkishallinnon uudistaminen, ovat 
edelleen useimpien liitteessä I lueteltujen 
tuensaajien suurimpia haasteita, ja niiden 
toteutuminen on tärkeää, jotta tuensaajat 
voivat lähentyä unionia ja myöhemmin 
täyttää unionin jäsenyysvelvoitteet kaikilta 
osin. Ottaen huomioon näillä aloilla 
toteutettavien uudistusten pitkäkestoisuus 
ja tarve saada aikaan tuloksia, tämän 
asetuksen mukaisella rahoitustuella olisi 
vastattava liitteessä I luetelluille 
tuensaajille asetettuihin vaatimuksiin
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

(11) Korruption ja järjestäytyneen 
rikollisuuden torjunta sekä hyvä 
julkishallinto ovat edelleen useimpien 
liitteessä I lueteltujen tuensaajien 
suurimpia haasteita, ja niiden toteutuminen 
on tärkeää, jotta tuensaajat voivat lähentyä 
unionia ja myöhemmin täyttää unionin 
jäsenyysvelvoitteet kaikilta osin. Ottaen 
huomioon näillä aloilla toteutettavien 
uudistusten pitkäkestoisuus ja tarve saada 
aikaan tuloksia, tämän asetuksen 
mukaisella rahoitustuella olisi vastattava 
tuensaajien toteuttamiin toimiin
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Or. fr

Tarkistus 12
Nicola Caputo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

on valmistauduttava paremmin kestävän 
kehityksen ja ilmastonmuutoksen kaltaisiin 
maailmanlaajuisiin haasteisiin ja 
mukauduttava toimiin, joilla unioni pyrkii 
ratkaisemaan nämä kysymykset. Koska on 
tärkeää torjua ilmastonmuutosta Pariisin 
sopimuksen täytäntöönpanoa koskevien 
unionin sitoumusten ja kestävän kehityksen 
tavoitteiden mukaisesti, tällä ohjelmalla 
olisi pyrittävä valtavirtaistamaan 
ilmastotoimet unionin politiikoissa sekä 
saavuttamaan kokonaistavoite, jonka 
mukaan 25 prosenttia EU:n 
talousarviomenoista kohdennetaan 
ilmastotavoitteiden tukemiseen. Tämän 
ohjelman mukaisten toimien odotetaan 
edistävän tavoitetta, jonka mukaan 16 
prosenttia ohjelman kokonaisrahoituksesta 
kohdennetaan ilmastotavoitteisiin. 
Rajatylittävän pilaantumisen tapauksessa 
IPA-varoja olisi käytettävä ensisijaisesti 
sellaisten hankkeiden valmisteluun ja 
täytäntöönpanoon, jotka eliminoivat 
rajatylittävän pilaantumisen. Tähän 
liittyvät toimet määritellään ohjelman 
valmistelu- ja toteutusvaiheessa, ja 
ohjelman kokonaisvaikutusta olisi 
tarkasteltava asiaankuuluvissa 
arvioinneissa ja 
uudelleentarkasteluprosesseissa.

Or. it

Tarkistus 13
Anneli Jäätteenmäki

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Liitteessä I lueteltujen tuensaajien 
on valmistauduttava paremmin kestävän 
kehityksen ja ilmastonmuutoksen kaltaisiin 
maailmanlaajuisiin haasteisiin ja 
mukauduttava toimiin, joilla unioni pyrkii 
ratkaisemaan nämä kysymykset. Koska on 
tärkeää torjua ilmastonmuutosta Pariisin 
sopimuksen täytäntöönpanoa koskevien 

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

unionin sitoumusten ja kestävän kehityksen 
tavoitteiden mukaisesti, tällä ohjelmalla 
olisi pyrittävä valtavirtaistamaan 
ilmastotoimet unionin politiikoissa sekä 
saavuttamaan kokonaistavoite, jonka 
mukaan 30 prosenttia EU:n 
talousarviomenoista kohdennetaan 
ilmastotavoitteiden tukemiseen. Tämän 
ohjelman mukaisten toimien odotetaan 
edistävän tavoitetta, jonka mukaan 16 
prosenttia ohjelman kokonaisrahoituksesta 
kohdennetaan ilmastotavoitteisiin. Tähän 
liittyvät toimet määritellään ohjelman 
valmistelu- ja toteutusvaiheessa, ja 
ohjelman kokonaisvaikutusta olisi 
tarkasteltava asiaankuuluvissa 
arvioinneissa ja 
uudelleentarkasteluprosesseissa.

Or. en

Tarkistus 14
Mireille D'Ornano

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 15
Nicola Caputo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it

Tarkistus 16
Marijana Petir

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Kansallisilla strategioilla ja 
alakohtaisilla politiikoilla on taattava 
mahdollisimman korkea ympäristön- ja 
luonnonsuojelun taso. Tämä näkökohta 
olisi sisällytettävä selvästi näihin 
strategioihin ja politiikkoihin sen jälkeen, 
kun on otettu käyttöön asianmukaisia 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyjä 
ja toteutettu julkisia kuulemisia, joiden 
kesto ei saisi alittaa 30:tä päivää.
Arvioinnissa olisi niin ikään otettava 
huomioon mahdolliset rajatylittävät 
vaikutukset ympäristöön ja luontoon.

Or. hr
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Tarkistus 17
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Tähän asetukseen olisi sovellettava 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen, jäljempänä ’SEUT-sopimus’, 
322 artiklan nojalla hyväksymiä 
horisontaalisia varainhoitosääntöjä. 
Kyseiset säännöt sisältyvät 
varainhoitoasetukseen, ja niissä 
vahvistetaan etenkin menettely 
talousarvion laatimiseen ja toteuttamiseen 
avustuksia, hankintoja, palkintoja, välillistä 
toteutusta, rahoitusapua, talousarviotukea, 
erityisrahastoja, rahoitusvälineitä ja 
talousarviotakuita käyttäen sekä 
taloushallinnon henkilöstön toiminnan 
valvonta. SEUT-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.

(23) Tähän asetukseen olisi sovellettava 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen, jäljempänä ’SEUT-sopimus’, 
322 artiklan nojalla hyväksymiä 
horisontaalisia varainhoitosääntöjä. 
Kyseiset säännöt sisältyvät 
varainhoitoasetukseen, ja niissä 
vahvistetaan etenkin menettely 
talousarvion laatimiseen ja toteuttamiseen 
avustuksia, hankintoja, palkintoja, välillistä 
toteutusta, rahoitusapua, talousarviotukea, 
erityisrahastoja, rahoitusvälineitä ja 
talousarviotakuita käyttäen sekä 
taloushallinnon henkilöstön toiminnan 
valvonta.

Or. fr

Tarkistus 18
Mireille D'Ornano

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Ulkoista toimintaa toteutetaan usein 
nopeasti muuttuvassa ympäristössä, mikä 
edellyttää jatkuvaa ja nopeaa 

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

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

Or. fr

Tarkistus 19
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vahvistaa oikeusvaltiota, 
demokratiaa, ihmisoikeuksien, 
perusoikeuksien ja kansainvälisen 
oikeuden kunnioittamista, 
kansalaisyhteiskuntaa ja turvallisuutta sekä 
parantaa muuttoliikkeen hallintaa 
rajaturvallisuus mukaan lukien;

a) vahvistaa oikeusvaltiota, 
demokratiaa, ihmisoikeuksien, 
perusoikeuksien ja kansainvälisen 
oikeuden kunnioittamista, 
kansalaisyhteiskuntaa ja turvallisuutta sekä 
parantaa maahanmuuton hallintaa 
rajavalvonta mukaan lukien ja palauttaa 
henkilöt, joilla ei ole oikeutta 
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turvapaikkaan;

Or. fr

Tarkistus 20
Marijana Petir

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vahvistaa oikeusvaltiota, 
demokratiaa, ihmisoikeuksien, 
perusoikeuksien ja kansainvälisen 
oikeuden kunnioittamista, 
kansalaisyhteiskuntaa ja turvallisuutta sekä 
parantaa muuttoliikkeen hallintaa 
rajaturvallisuus mukaan lukien;

a) vahvistaa oikeusvaltiota, 
demokratiaa, ihmisoikeuksien, myös 
vähemmistöihin kuuluvien oikeuksien,
perusoikeuksien ja kansainvälisen 
oikeuden kunnioittamista, 
kansalaisyhteiskuntaa ja turvallisuutta sekä 
parantaa muuttoliikkeen hallintaa 
rajaturvallisuus mukaan lukien;

Or. hr

Tarkistus 21
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr
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Tarkistus 22
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

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

Komission teksti Tarkistus

e a) ehdollisuutta, jossa määrärahat 
kohdennetaan edunsaajavaltiossa sen 
rajojen ja sen alueen kautta kulkevien 
muuttovirtojen asianmukaiseen 
hallinnointiin;

Or. fr

Tarkistus 23
Marijana Petir

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

Komission teksti Tarkistus

Näissä strategioissa ja alakohtaisissa 
politiikoissa on toteutettava 
asianmukainen ympäristöön ja luontoon 
kohdistuvien vaikutusten arviointi.

Strategioissa ja alakohtaisissa 
politiikoissa, jotka perustuvat julkisia 
kuulemisia sisältäviin 
arviointimenettelyihin, on otettava 
huomioon asianmukaiset suositukset 
sellaisten ympäristöön ja luontoon 
kohdistuvien mahdollisten kielteisten 
vaikutusten vähentämiseksi, joita niiden 
täytäntöönpanosta voi aiheutua, mukaan 
lukien rajatylittävä menettely, jos 
katsotaan, että nämä vaikutukset voivat 
näkyä maan rajojen ulkopuolella, ja 
tarkoituksenmukaisen seurannan 
toteuttamiseksi määritettyjen tarpeiden 
perusteella.

Rajatylittävässä menettelyssä on 
toteutettava vaikutustenarviointi ja 
julkisia kuulemisia asianomaisessa 
naapurimaassa, jotta voidaan minimoida 
tällaisen strategian tai alakohtaisen 
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politiikan täytäntöönpanosta aiheutuvat 
ympäristöön ja luontoon kohdistuvat 
vaikutukset.

Julkisten kuulemisten kesto ei saa olla 
alle 30 päivää.

Or. hr

Tarkistus 24
Marijana Petir

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Varmistetaan oikeusvaltion 
toteutumisen takaavien instituutioiden 
moitteeton toiminta ja edistetään sitä 
varhaisessa vaiheessa. Tämän alan toimien 
tarkoituksena on luoda riippumaton, 
vastuuvelvollinen ja tehokas oikeuslaitos, 
mukaan lukien läpinäkyvä ja ansioihin 
perustuva työhönotto, oikeudellinen 
yhteistyö, arviointi- ja ylennysjärjestelmät 
ja tehokkaat kurinpitomenettelyt 
väärinkäytöstapauksissa; varmistaa 
vahvojen järjestelmien luominen rajojen 
suojeluun, muuttovirtojen hallintaan ja 
turvapaikan myöntämiseen sitä 
tarvitseville; kehittää tehokkaat välineet 
järjestäytyneen rikollisuuden, 
ihmiskaupan, muuttajien salakuljetuksen, 
rahanpesun, terrorismin rahoituksen ja 
korruption ehkäisyä ja torjuntaa varten;
edistää ja suojella ihmisoikeuksia, 
vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden, 
kuten romanien sekä homojen, lesbojen, 
biseksuaalien, transihmisten ja 
intersukupuolisten, oikeuksia ja 
perusvapauksia, tiedonvälityksen vapaus ja 
tietosuoja mukaan lukien.

(a) Varmistetaan oikeusvaltion 
toteutumisen takaavien instituutioiden 
moitteeton toiminta ja edistetään sitä 
varhaisessa vaiheessa. Tämän alan toimien 
tarkoituksena on luoda riippumaton, 
vastuuvelvollinen ja tehokas oikeuslaitos, 
mukaan lukien läpinäkyvä ja ansioihin 
perustuva työhönotto, oikeudellinen 
yhteistyö, arviointi- ja ylennysjärjestelmät 
ja tehokkaat kurinpitomenettelyt 
väärinkäytöstapauksissa; edistää ja suojella 
ihmisoikeuksia, vähemmistöihin kuuluvien 
henkilöiden, kuten romanien, oikeuksia ja 
perusvapauksia, tiedonvälityksen vapaus ja 
tietosuoja mukaan lukien.

Or. hr

Tarkistus 25
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Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Varmistetaan oikeusvaltion 
toteutumisen takaavien instituutioiden 
moitteeton toiminta ja edistetään sitä 
varhaisessa vaiheessa. Tämän alan toimien 
tarkoituksena on luoda riippumaton, 
vastuuvelvollinen ja tehokas oikeuslaitos, 
mukaan lukien läpinäkyvä ja ansioihin 
perustuva työhönotto, oikeudellinen 
yhteistyö, arviointi- ja ylennysjärjestelmät 
ja tehokkaat kurinpitomenettelyt 
väärinkäytöstapauksissa; varmistaa 
vahvojen järjestelmien luominen rajojen 
suojeluun, muuttovirtojen hallintaan ja 
turvapaikan myöntämiseen sitä 
tarvitseville; kehittää tehokkaat välineet 
järjestäytyneen rikollisuuden, ihmiskaupan, 
muuttajien salakuljetuksen, rahanpesun, 
terrorismin rahoituksen ja korruption 
ehkäisyä ja torjuntaa varten; edistää ja 
suojella ihmisoikeuksia, vähemmistöihin
kuuluvien henkilöiden, kuten romanien 
sekä homojen, lesbojen, biseksuaalien, 
transihmisten ja intersukupuolisten, 
oikeuksia ja perusvapauksia, 
tiedonvälityksen vapaus ja tietosuoja 
mukaan lukien.

(a) Varmistetaan oikeusvaltion 
toteutumisen takaavien instituutioiden 
moitteeton toiminta ja edistetään sitä 
varhaisessa vaiheessa. Tämän alan toimien 
tarkoituksena on luoda riippumaton, 
vastuuvelvollinen ja tehokas oikeuslaitos, 
mukaan lukien läpinäkyvä ja ansioihin 
perustuva työhönotto, oikeudellinen 
yhteistyö, arviointi- ja ylennysjärjestelmät 
ja tehokkaat kurinpitomenettelyt 
väärinkäytöstapauksissa; varmistaa 
vahvojen järjestelmien luominen rajojen 
suojeluun, muuttovirtojen hallintaan ja 
turvapaikan myöntämiseen henkilöille 
heidän hakemuksensa perusteellisen 
arvioinnin jälkeen; kehittää tehokkaat 
välineet järjestäytyneen rikollisuuden, 
ihmiskaupan, muuttajien salakuljetuksen, 
rahanpesun, terrorismin rahoituksen ja 
korruption ehkäisyä ja torjuntaa varten; 
edistää kansalaisten oikeuksia, naisten 
sukuelinten silpomista koskevan 
käytännön torjuntaa, tuotantoeläinten 
suojelua ja perusvapauksia, 
tiedonvälityksen vapaus ja tietosuoja 
mukaan lukien.

Or. fr

Tarkistus 26
Marijana Petir

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

Komission teksti Tarkistus

(a a) Lujitetaan valmiuksia vastata 
turvallisuuteen ja muuttoliikkeeseen 
liittyviin haasteisiin, erityisesti ottamalla 
käyttöön vahva järjestelmä rajojen 
suojeluun, ehkäisemällä ja torjumalla 
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laitonta muuttoliikettä koskevaa ilmiötä, 
harjoittamalla tehokasta palauttamis- ja 
takaisinottopolitiikkaa, myöntämällä 
turvapaikka siihen oikeutetuille, ottamalla 
käyttöön tehokkaita välineitä 
järjestäytyneen rikollisuuden, 
ihmiskaupan, ihmissalakuljetuksen, 
rahanpesun, terrorismin rahoituksen ja 
korruption torjuntaa varten sekä 
torjumalla korruptiota ja vahvistamalla 
yhteistyötä unionin kanssa terrorismin, 
radikalisoitumisen ja hybridiuhkien 
torjumiseksi.

Or. hr

Tarkistus 27
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

(h) Edistetään laadukkaita työpaikkoja 
ja työmarkkinoille pääsyä. Tämän alan 
toimien tarkoituksena on torjua korkeaa 
työttömyyttä ja passiivisuutta tukemalla 
varsinkin nuorten (erityisesti työelämän ja 
koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten), 
naisten, pitkäaikaistyöttömien ja kaikkien 
työmarkkinoilla aliedustettuina olevien 
ryhmien kestävää työmarkkinoille 
integroitumista. Toimenpiteillä on tuettava 
laadukkaiden työpaikkojen luomista ja 
työmarkkinasääntöjen ja -ehtojen 
tosiasiallista noudattamista koko alueella. 
Muita keskeisiä toiminta-aloja ovat 
sukupuolten tasa-arvon tukeminen,
työllistettävyyden ja tuottavuuden 
edistäminen, työntekijöiden ja yritysten 
valmentaminen muutokseen, 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun 
vakiinnuttaminen sekä työmarkkinoiden 
instituutioiden, esimerkiksi julkisten 
työvoimapalvelujen ja 
työsuojeluviranomaisten, uudistaminen ja 
tehostaminen.

(h) Edistetään laadukkaita työpaikkoja 
ja työmarkkinoille pääsyä. Tämän alan 
toimien tarkoituksena on torjua korkeaa 
työttömyyttä ja passiivisuutta tukemalla 
varsinkin nuorten (erityisesti työelämän ja 
koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten) 
ja pitkäaikaistyöttömien kestävää 
työmarkkinoille integroitumista. 
Toimenpiteillä on tuettava laadukkaiden 
työpaikkojen luomista ja 
työmarkkinasääntöjen ja -ehtojen 
tosiasiallista noudattamista koko alueella. 
Muita keskeisiä toiminta-aloja ovat 
työllistettävyyden ja tuottavuuden 
edistäminen, työntekijöiden ja yritysten 
valmentaminen muutokseen, 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun 
vakiinnuttaminen sekä työmarkkinoiden 
instituutioiden, esimerkiksi julkisten 
työvoimapalvelujen ja 
työsuojeluviranomaisten, uudistaminen ja 
tehostaminen.
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Or. fr

Tarkistus 28
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

(i) Edistetään sosiaalista suojelua ja 
osallisuutta ja torjutaan köyhyyttä. Tämän 
alan toimien tarkoituksena on uudistaa 
sosiaaliturvajärjestelmiä, jotta niillä 
voidaan tarjota vaikuttava, tehokas ja 
riittävä suoja kaikissa elämänvaiheissa, 
edistää sosiaalista osallisuutta ja yhtäläisiä 
mahdollisuuksia sekä torjua epätasa-arvoa 
ja köyhyyttä. Tämän alan toimissa 
keskitytään myös integroimaan romanien 
kaltaisia marginalisoituneita ryhmiä;
torjumaan sukupuoleen, rotuun tai etniseen 
alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen perustuvaa syrjintää; 
parantamaan kohtuuhintaisten, kestävien ja 
korkealaatuisten palvelujen, kuten 
varhaiskasvatuksen, asumisen, 
terveydenhoidon, perussosiaalipalvelujen 
ja pitkäaikaishoidon, saatavuutta muun 
muassa uudistamalla 
sosiaaliturvajärjestelmiä.

(i) Edistetään sosiaalista suojelua ja 
osallisuutta ja torjutaan köyhyyttä. Tämän 
alan toimien tarkoituksena on uudistaa 
sosiaaliturvajärjestelmiä, jotta niillä 
voidaan tarjota vaikuttava, tehokas ja 
riittävä suoja kaikissa elämänvaiheissa, 
edistää sosiaalista osallisuutta ja yhtäläisiä 
mahdollisuuksia sekä torjua epätasa-arvoa 
ja köyhyyttä. Tämän alan toimissa 
keskitytään myös torjumaan sukupuoleen, 
rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon 
tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään 
tai sukupuoliseen suuntautumiseen 
perustuvaa syrjintää; parantamaan 
kohtuuhintaisten, kestävien ja 
korkealaatuisten palvelujen, kuten 
varhaiskasvatuksen, asumisen, 
terveydenhoidon, perussosiaalipalvelujen 
ja pitkäaikaishoidon, saatavuutta muun 
muassa uudistamalla 
sosiaaliturvajärjestelmiä.

Or. fr

Tarkistus 29
Marijana Petir

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

(i) Edistetään sosiaalista suojelua ja 
osallisuutta ja torjutaan köyhyyttä. Tämän 
alan toimien tarkoituksena on uudistaa 
sosiaaliturvajärjestelmiä, jotta niillä 

(i) Edistetään sosiaalista suojelua ja 
osallisuutta, erityisesti vähemmistöjen 
tapauksessa, ja torjutaan köyhyyttä. 
Tämän alan toimien tarkoituksena on 
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voidaan tarjota vaikuttava, tehokas ja 
riittävä suoja kaikissa elämänvaiheissa, 
edistää sosiaalista osallisuutta ja yhtäläisiä 
mahdollisuuksia sekä torjua epätasa-arvoa 
ja köyhyyttä. Tämän alan toimissa 
keskitytään myös integroimaan romanien 
kaltaisia marginalisoituneita ryhmiä; 
torjumaan sukupuoleen, rotuun tai etniseen 
alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen perustuvaa syrjintää; 
parantamaan kohtuuhintaisten, kestävien ja 
korkealaatuisten palvelujen, kuten 
varhaiskasvatuksen, asumisen, 
terveydenhoidon, perussosiaalipalvelujen 
ja pitkäaikaishoidon, saatavuutta muun 
muassa uudistamalla 
sosiaaliturvajärjestelmiä.

uudistaa sosiaaliturvajärjestelmiä, jotta 
niillä voidaan tarjota vaikuttava, tehokas ja 
riittävä suoja kaikissa elämänvaiheissa, 
edistää sosiaalista osallisuutta ja yhtäläisiä 
mahdollisuuksia sekä torjua epätasa-arvoa 
ja köyhyyttä. Tämän alan toimissa 
keskitytään myös integroimaan romanien 
kaltaisia marginalisoituneita ryhmiä; 
torjumaan sukupuoleen, rotuun tai etniseen 
alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen perustuvaa syrjintää; 
parantamaan kohtuuhintaisten, kestävien ja 
korkealaatuisten palvelujen, kuten 
varhaiskasvatuksen, asumisen, 
terveydenhoidon, perussosiaalipalvelujen 
ja pitkäaikaishoidon, saatavuutta muun 
muassa uudistamalla 
sosiaaliturvajärjestelmiä.

Or. hr

Tarkistus 30
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 kohta – p alakohta

Komission teksti Tarkistus

(p) Lisätään elintarviketeollisuuden ja 
kalatalouden valmiuksia selviytyä kilpailun 
ja markkinavoimien paineesta sekä 
lähentyä asteittain unionin sääntöjä ja 
vaatimuksia niiden pyrkiessä saavuttamaan 
maaseudun ja rannikko-alueiden 
tasapainoista kehittämistä koskevia 
taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöön 
liittyviä tavoitteita.

(p) Lisätään elintarviketeollisuuden ja 
kalatalouden valmiuksia selviytyä kilpailun 
paineesta, jota IPA III -välineen 
tuensaajamaat voivat aiheuttaa ja johon 
on varauduttava, ja markkinavoimien 
paineesta sekä lähentyä asteittain unionin 
sääntöjä ja vaatimuksia niiden pyrkiessä 
saavuttamaan maaseudun ja rannikko-
alueiden tasapainoista kehittämistä 
koskevia taloudellisia, sosiaalisia ja 
ympäristöön liittyviä tavoitteita.

Or. fr

Tarkistus 31
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin
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Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) työllisyyden, työvoiman 
liikkuvuuden sekä sosiaalisen ja 
kulttuurisen osallisuuden edistäminen yli 
rajojen muun muassa seuraavin keinoin: 
rajatylittävät työmarkkinat ja liikkuvuus; 
yhteiset paikalliset työllisyysaloitteet; tieto-
ja neuvontapalvelut, yhteinen koulutus; 
sukupuolten tasa-arvo; yhtäläiset 
mahdollisuudet; 
maahanmuuttajayhteisöjen ja 
haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien 
integroiminen; investoinnit julkisiin 
työvoimapalveluihin; kansanterveys- ja 
sosiaalipalveluinvestointien tukeminen;

(a) työllisyyden, työvoiman 
liikkuvuuden sekä sosiaalisen ja 
kulttuurisen osallisuuden edistäminen yli 
rajojen muun muassa seuraavin keinoin:
unionin kansalaisten rajatylittävät 
työmarkkinat ja liikkuvuus; yhteiset 
paikalliset työllisyysaloitteet; tieto- ja 
neuvontapalvelut, yhteinen koulutus; 
sukupuolten tasa-arvo; yhtäläiset 
mahdollisuudet; investoinnit julkisiin 
työvoimapalveluihin; kansanterveys- ja 
sosiaalipalveluinvestointien tukeminen;

Or. fr

Tarkistus 32
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tarvittaessa indikaattorit eriytetään 
sukupuolen mukaan.

Poistetaan.

Or. fr
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