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TARKISTUKSET

Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ulkoasiainvaliokuntaa ottamaan 
huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Liittymistä valmistelevan 
tukivälineen tavoitteet poikkeavat 
olennaisesti unionin ulkoisen toiminnan 
yleisistä tavoitteista, koska välineen 
tarkoituksena on valmistaa liitteessä I 
lueteltuja tuensaajia unionin jäsenyyteen ja 
tukea niitä niiden liittymisprosessissa. Sen 
vuoksi on tärkeää, että laajentumisen 
tukemiseen on käytettävissä erillinen 
väline, jonka on kuitenkin täydennettävä 
unionin ulkoisen toiminnan yleisiä 
tavoitteita ja varsinkin naapuruus-, kehitys-
ja kansainvälisen yhteistyön välinettä 
(NDICI).

(2) Liittymistä valmistelevan 
tukivälineen tavoitteet poikkeavat 
olennaisesti unionin ulkoisen toiminnan 
yleisistä tavoitteista, koska välineen 
tarkoituksena on valmistaa liitteessä I 
lueteltuja tuensaajia unionin jäsenyyteen ja 
tukea niitä niiden liittymisprosessissa. Sen 
vuoksi on tärkeää, että laajentumisen 
tukemiseen on käytettävissä erillinen 
väline, jonka on kuitenkin täydennettävä 
unionin ulkoisen toiminnan yleisiä 
tavoitteita ja varsinkin naapuruus-, kehitys-
ja kansainvälisen yhteistyön välinettä 
(NDICI) ja oltava niiden kanssa 
yhdenmukainen.

Tarkistus 2

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, 

(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 ja siinä 
noudatetaan epäsymmetrisen ja 
asteittaisen integraation periaatetta, jotta 
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taloudellisia ja yhteiskunnallisia 
muutoksia.

voidaan varmistaa jäsenvaltioiksi 
pyrkivien maiden hauraiden talouksien 
sujuva siirtymä. Mahdollisuus liittyä 
unioniin on voimakas kimmoke tehdä 
pysyviä demokraattisia, poliittisia, 
taloudellisia ja yhteiskunnallisia 
muutoksia.

Tarkistus 3

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 ja 
syrjimättömyyttä. Tukea olisi annettava 
myös Euroopan sosiaalisten oikeuksien 
pilarissa16 määriteltyjen tärkeimpien 
periaatteiden ja oikeuksien edistämiseen. 
Sillä olisi jatkossakin tuettava tuensaajien 
pyrkimyksiä edistää alueellista, 
makroalueellista ja rajatylittävää 
yhteistyötä sekä aluekehitystä muun 
muassa panemalla unionin 
makroaluestrategiat täytäntöön. Lisäksi
tuella olisi tehostettava tuensaajien 
taloudellista ja sosiaalista kehitystä sekä 
talouden ohjausta ja hallintaa, joilla tuetaan 
älykästä, kestävää ja osallistavaa 
kasvuagendaa, muun muassa 
aluekehityksen, maatalouden ja maaseudun 
kehittämisen sekä sosiaali- ja 
työllisyysalan politiikkojen avulla sekä 
kehittämällä digitaalitaloutta ja -
yhteiskuntaa, myös lippulaiva-aloitteen 
”Länsi-Balkanin digitaalistrategia” 

(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 ja 
syrjimättömyyttä. Tukea olisi annettava 
myös Euroopan sosiaalisten oikeuksien 
pilarissa16 määriteltyjen tärkeimpien 
periaatteiden ja oikeuksien edistämiseen. 
Sillä olisi jatkossakin tuettava tuensaajien 
pyrkimyksiä edistää alueellista, 
makroalueellista ja rajatylittävää 
yhteistyötä sekä aluekehitystä muun 
muassa panemalla unionin 
makroaluestrategiat täytäntöön. Sen olisi 
myös edistettävä hyviä naapuruussuhteita, 
sovintoa ja alueellista yhteistyötä. Tuella 
olisi tehostettava tuensaajien taloudellista 
ja sosiaalista kehitystä sekä talouden 
ohjausta ja hallintaa ja edistettävä 
taloudellista yhdentymistä EU:n 
sisämarkkinoihin myös tulliyhteistyön 
muodossa sekä edistettävä avointa ja 
reilua kauppaa, joilla tuetaan älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvuagendaa, 
muun muassa aluekehityksen, maatalouden 
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mukaisesti. ja maaseudun kehittämisen sekä sosiaali- ja 
työllisyysalan politiikkojen avulla sekä
kehittämällä digitaalitaloutta ja -
yhteiskuntaa, myös lippulaiva-aloitteen 
”Länsi-Balkanin digitaalistrategia” 
mukaisesti.

_________________ _________________

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

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

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Unionin olisi annettava 
jäsenvaltioiden kokemuksia hyödyntävää 
tukea liitteessä I lueteltujen tuensaajien 
liittymisvalmisteluihin. Tässä yhteistyössä 
olisi keskityttävä erityisesti jäsenvaltioiden 
uudistusprosessista saamien kokemusten 
jakamiseen.

(8) Unionin olisi annettava 
jäsenvaltioiden kokemuksia hyödyntävää 
tukea liitteessä I lueteltujen tuensaajien 
liittymisvalmisteluihin. Tässä yhteistyössä 
olisi keskityttävä erityisesti jäsenvaltioiden 
uudistusprosessista saamien kokemusten 
jakamiseen etenkin taloudellisen ja 
tulliyhteistyön tehostamiseen sekä 
korruption, salakuljetuksen, rahanpesun 
ja väärennösten torjuntaa koskeviin 
yhteisiin toimiin.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Komission olisi kannustettava 
liitteessä I lueteltuja edunsaajia 
yhteistyöhön unionin kanssa 
monenkeskisyyden edistämiseksi ja 
kansainvälisen kauppajärjestelmän 
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lujittamiseksi entisestään, WTO:n 
uudistukset mukaan luettuna.

Tarkistus 6

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) Oikeusvaltioperiaate, johon kuuluu 
korruption, rahanpesun ja järjestäytyneen 
rikollisuuden torjunta, ja hyvä hallintotapa, 
johon kuuluu julkishallinnon uudistaminen, 
oikeuslaitoksen riippumattomuus, 
avoimuus, julkiset hankinnat, kilpailu,
valtion tuet, immateriaalioikeudet ja 
ulkomaiset investoinnit, 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.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Osallistuvan demokratian 
periaatteen mukaisesti komission olisi 
kannustettava kutakin liitteessä I lueteltua 
tuensaajaa huolehtimaan 
parlamentaarisesta valvonnasta.

(12) Osallistuvan demokratian 
periaatteen mukaisesti komission olisi 
kannustettava kutakin liitteessä I lueteltua 
tuensaajaa huolehtimaan 
parlamentaarisesta valvonnasta, 
kansallisten parlamenttien 
aloitteellisuudesta Euroopan unioniin 
liittymistä koskevassa prosessissa ja 
liittymisehtojen noudattamisesta tiiviissä 
yhteistyössä Euroopan parlamentin 
kanssa.
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Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(13) Liitteessä I lueteltujen tuensaajien 
on valmistauduttava paremmin kestävän 
kehityksen ja ilmastonmuutoksen sekä 
sääntöihin ja arvoihin perustuvan 
maailmanjärjestyksen perustamisen 
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.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Tämän asetuksen mukaisilla 
toimilla olisi myös myötävaikutettava 
unionin ulkosuhteiden kauppaa koskeviin 
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näkökohtiin, joita ovat muun muassa 
kauppaa tukevan kehitysavun aloitteet, 
yhteistyö kolmansien maiden kanssa due 
diligence -velvoitteiden soveltamisessa 
tinan, tantaalin ja volframin, niiden 
malmien sekä kullan toimitusketjussa ja 
Kimberleyn prosessissa, kestävyyssopimus 
sekä kolmansien maiden yleisen 
tullietuusasetuksen mukaisten 
velvoitteiden valvonta, jotta varmistetaan 
poliittinen yhdenmukaisuus EU:n tasolla 
sekä suojellaan ja edistetään kaupan alan 
sääntöjä monenkeskisissä puitteissa;

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Toiminnan painopistealat, joilla 
pyritään saavuttamaan tällä asetuksella 
tuettavien politiikanalojen tavoitteet, olisi 
määriteltävä 
ohjelmasuunnittelukehyksessä, jonka 
komissio vahvistaa vuodet 2021–2027 
kattavan unionin monivuotisen 
rahoituskehyksen voimassaoloajaksi 
yhteistyössä liitteessä I lueteltujen 
tuensaajien kanssa laajentumisagendan ja 
tuensaajien erityistarpeiden pohjalta tässä 
asetuksessa määriteltyjen yleis- ja 
erityistavoitteiden mukaisesti ja 
asiaankuuluvat kansalliset strategiat 
asianmukaisesti huomioon ottaen. 
Ohjelmakehyksessä olisi määriteltävä 
tukikohteet ja kullekin kohteelle 
myönnettävä ohjeellinen rahoitus, mukaan 
lukien arvio ilmastotoimiin liittyvistä 
menoista.

(17) Toiminnan painopistealat, joilla 
pyritään saavuttamaan tällä asetuksella 
tuettavien politiikanalojen tavoitteet, olisi 
määriteltävä 
ohjelmasuunnittelukehyksessä, jonka 
komissio yhteistyössä Euroopan 
parlamentin kanssa vahvistaa vuodet 
2021–2027 kattavan unionin monivuotisen 
rahoituskehyksen voimassaoloajaksi 
yhteistyössä liitteessä I lueteltujen 
tuensaajien kanssa laajentumisagendan ja 
tuensaajien erityistarpeiden pohjalta tässä 
asetuksessa määriteltyjen yleis- ja 
erityistavoitteiden mukaisesti ja 
asiaankuuluvat kansalliset strategiat 
asianmukaisesti huomioon ottaen. 
Ohjelmakehyksessä olisi määriteltävä 
tukikohteet ja kullekin kohteelle 
myönnettävä ohjeellinen rahoitus, mukaan 
lukien arvio ilmastotoimiin liittyvistä 
menoista.
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Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(18) On unionin edun mukaista avustaa 
liitteessä I lueteltuja tuensaajia niiden 
pyrkiessä uudistumaan unionin jäsenyyttä 
silmällä pitäen. Tuen hallinnoinnissa olisi 
keskityttävä voimakkaasti tuloksiin ja 
kannustimien luomiseen niille, jotka 
osoittavat sitoutumisensa uudistuksiin 
panemalla tehokkaasti täytäntöön 
liittymistä valmistelevan tuen ja 
edistymällä jäsenyysehtojen täyttämisessä. 
Tuensaajien saavuttama merkittävä 
edistyminen talousympäristön 
avaamisessa EU:n perussopimusten ja 
WTO:n sopimusten mukaisesti sekä 
unionin kanssa jo tehtyjen sopimusten 
täysimääräinen täytäntöönpano olisi 
myönteinen askel kohti unionin 
jäsenyyttä.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(19) Siirtyminen komission 
suorittamasta liittymistä valmistelevien 
varojen suorasta hallinnoinnista liitteessä I 
lueteltujen tuensaajien toteuttamaan 
välilliseen hallinnointiin olisi toteutettava 
asteittain ja kunkin tuensaajan valmiuksien 
mukaisesti. Siirtyminen olisi 
keskeytettävä, jos EU:n varoja käytetään 
tehottomasti siten, että asiaankuuluvien 
sitoumusten täyttämisessä esiintyy 
merkittäviä puutteita. Tuessa olisi edelleen 
hyödynnettävä rakenteita ja välineitä, jotka 
ovat osoittautuneet toimiviksi liittymistä 
valmistelevassa prosessissa.
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Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(26) Ulkoista toimintaa toteutetaan usein 
nopeasti muuttuvassa ympäristössä, mikä 
edellyttää jatkuvaa ja nopeaa 
mukautumista unionin kumppaneiden 
muuttuviin tarpeisiin ja maailmanlaajuisiin 
haasteisiin, kuten ihmisoikeuksiin, 
demokratiaan ja hyvään hallintotapaan, 
turvallisuuteen ja vakauteen, 
ilmastonmuutokseen ja ympäristöön, 
protektionismiin, 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 
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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.

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.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. IPA III -välineen yleistavoitteena 
on tukea liitteessä I lueteltuja tuensaajia, 
kun ne hyväksyvät ja toteuttavat sellaisia 
niiden vakautta, turvallisuutta ja vaurautta 
edistäviä poliittisia, institutionaalisia, 
oikeudellisia, hallinnollisia, sosiaalisia ja 
taloudellisia uudistuksia, joihin niiden on 
ryhdyttävä noudattaakseen unionin arvoja 
ja mukautuakseen asteittain unionin 
sääntöihin, normeihin, politiikkoihin ja 
käytäntöihin unionin jäsenyyttä silmällä 
pitäen.

1. IPA III -välineen yleistavoitteena 
on tukea liitteessä I lueteltuja tuensaajia, 
kun ne hyväksyvät ja toteuttavat sellaisia 
niiden vakautta, turvallisuutta ja vaurautta 
edistäviä poliittisia, institutionaalisia, 
oikeudellisia, hallinnollisia, sosiaalisia ja 
taloudellisia uudistuksia, joihin niiden on 
ryhdyttävä noudattaakseen unionin
säännöstöä ja arvoja ja mukautuakseen 
asteittain unionin sääntöihin, normeihin, 
politiikkoihin ja käytäntöihin unionin 
jäsenyyttä silmällä pitäen.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) lisätä julkishallinnon 
tuloksellisuutta sekä tukea 
rakenneuudistuksia ja hyvää hallintotapaa 
kaikilla tasoilla;

b) lisätä julkishallinnon 
tuloksellisuutta, varmistaa tuomareiden 
riippumattomuus, oikeusvaltioperiaatteen 
noudattaminen ja ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien kunnioittaminen sekä 
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tukea rakenneuudistuksia ja hyvää 
hallintotapaa kaikilla tasoilla, myös 
julkisten hankintojen, valtiontukien, 
kilpailun, ulkomaisten investointien ja 
immateriaalioikeuksien aloilla;

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) sovittaa liitteessä I lueteltujen 
tuensaajien säännöt, normit, politiikat ja 
käytännöt yhteen unionin vastaavien 
kanssa sekä vahvistaa sovintoa, hyviä 
naapuruussuhteita, ihmisten välisiä 
yhteyksiä ja viestintää;

c) sovittaa liitteessä I lueteltujen 
tuensaajien säännöt, normit, politiikat ja 
käytännöt yhteen unionin vastaavien 
kanssa, myös täyden hyödyn saamiseksi 
vakautus- ja assosiaatiosopimusten 
tarjoamista kahdenvälisen taloudellisen 
integraation välineistä, sekä vahvistaa 
sovintoa, hyviä naapuruussuhteita, 
ihmisten välisiä yhteyksiä ja viestintää;

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

d) vahvistaa taloudellista ja sosiaalista 
kehitystä ja yhteistyötä muun muassa 
parempien yhteyksien, aluekehityksen, 
maatalouden ja maaseudun kehittämisen, 
terveys- ja kasvinsuojelunormien 
yhdenmukaistamisen sekä sosiaali- ja 
työllisyyspolitiikkojen avulla, vahvistaa 
ympäristönsuojelua, parantaa kykyä sietää 
ilmastonmuutosta, nopeuttaa siirtymistä 
vähähiiliseen talouteen ja kehittää 
digitaalitaloutta ja -yhteiskuntaa;
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Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) tukea alueellista ja rajatylittävää 
yhteistyötä.

e) tukea alueellista ja rajatylittävää 
yhteistyötä, myös merirajoilla, sekä
edistää kauppaa ja taloussuhteita 
panemalla kaikilta osin täytäntöön 
unionin kanssa jo tehdyt sopimukset sekä 
torjumalla salakuljetusta ja 
väärentämistä.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Laajentumisen politiikkakehys, 
jonka Eurooppa-neuvosto ja neuvosto ovat 
määritelleet, sopimukset, joilla luodaan 
oikeudellisesti sitova suhde liitteessä I 
lueteltuihin tuensaajiin, sekä 
asiaankuuluvat Euroopan parlamentin 
päätöslauselmat, komission tiedonannot tai 
komission ja unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 
yhteiset tiedonannot muodostavat yleisen 
politiikkakehyksen tämän asetuksen 
täytäntöönpanoa varten. Komissio 
huolehtii tuen ja laajentumisen 
politiikkakehyksen välisestä 
johdonmukaisuudesta.

1. Laajentumisen politiikkakehys, 
jonka Eurooppa-neuvosto ja neuvosto ovat 
määritelleet, sopimukset, joilla luodaan 
oikeudellisesti sitova suhde liitteessä I 
lueteltuihin tuensaajiin, sekä 
asiaankuuluvat Euroopan parlamentin 
päätöslauselmat, sen seurantaryhmien, 
tiedonhankintamatkojen ja 
valtuuskuntien havainnot ja päätelmät, 
komission tiedonannot tai komission ja 
unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 
yhteiset tiedonannot muodostavat yleisen 
politiikkakehyksen tämän asetuksen 
täytäntöönpanoa varten. Komissio 
huolehtii tuen ja laajentumisen 
politiikkakehyksen välisestä 
johdonmukaisuudesta.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 a kohta (uusi)



PE628.720v03-00 14/20 AD\1171028FI.docx

FI

Komission teksti Tarkistus

2 a. Varojen tasapainoinen, 
epäpoliittinen ja syrjimätön jakaminen 
kaikkialle maahan ja yhteiskunnan 
kaikille tasoille on varmistettava.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. IPA III -välineestä annettava tuki 
perustuu IPA-
ohjelmasuunnittelukehykseen 3 artiklassa 
tarkoitettujen erityistavoitteiden 
saavuttamiseksi. Komissio vahvistaa IPA-
ohjelmasuunnittelukehyksen unionin 
monivuotisen rahoituskehyksen 
voimassaoloajaksi.

1. IPA III -välineestä annettava tuki 
perustuu IPA-
ohjelmasuunnittelukehykseen 3 artiklassa 
tarkoitettujen erityistavoitteiden 
saavuttamiseksi. Komissio vahvistaa 
Euroopan parlamenttia kuultuaan IPA-
ohjelmasuunnittelukehyksen unionin 
monivuotisen rahoituskehyksen 
voimassaoloajaksi.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Tuki kohdistetaan ja mukautetaan liitteessä 
I lueteltujen tuensaajien erityistilanteeseen 
ottaen huomioon jäsenyysehtojen 
täyttämiseksi tarvittavat lisäedistyminen ja 
tuensaajien valmiudet. Tuen laajuus ja 
intensiteetti eriytetään tarpeiden, 
uudistuksiin sitoutumisen ja uudistusten 
toteuttamisessa edistymisen mukaan pitäen 
mielessä, että tarvitaan kestävää 
talouskehitystä ja -kasvua, hyvää 
liiketoiminta- ja investointiympäristöä 
sekä julkisen talouden vakauttamista.
Komissio seuraa ja arvioi edistystä 
säännöllisesti.
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Unionin tuki keskeytetään kokonaan tai 
osittain, jos 3 artiklassa tarkoitettujen 
erityistavoitteiden saavuttamisessa ei 
edistytä tyydyttävästi tai jos tuensaaja ei 
noudata demokratian tai oikeusvaltion 
periaatteita, kunnioita ihmisoikeuksia tai 
perusvapauksia tai rikkoo asiaan 
liittyvissä unionin kanssa tehdyissä 
sopimuksissa annettuja sitoumuksia. 
Samojen ehtojen mukaisesti ja Euroopan 
parlamentin pyynnöstä komissio 
tarkastelee unionin tuen keskeytystä tai 
osittaista keskeytystä ja raportoi asiasta 
perustellen päätöksensä.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Komissio seuraa hankkeiden 
täytäntöönpanoa tiiviisti koko menettelyn 
ajan vakaalla ja johdonmukaisella 
mekanismilla, tarjoaa laadullista ja 
määrällistä arvioanalyysia ja seuraa 
edistymistä sovittujen tavoitteiden 
saavuttamisessa, jotta voidaan varmistaa 
parempi vastuuvelvollisuus ja avoimuus 
sekä parantaa rahaston varojen 
kohdentamista. Euroopan parlamentille 
myönnetään valtuudet pyytää komissiota 
tarkastelemaan tiettyjä tapauksia, joissa 
tuensaajat eivät ole noudattaneet tässä 
asetuksessa säädettyä menettelyä, ja 
ryhtymään tarvittaviin toimiin, jos sille on 
perusteet;

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Varmistetaan oikeusvaltion (a) Varmistetaan oikeusvaltion 
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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.

toteutumisen takaavien instituutioiden 
moitteeton toiminta ja edistetään sitä 
varhaisessa vaiheessa. Tämän alan toimien 
tarkoituksena on vallanjako, 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, ilmaisunvapaus
ja tietosuoja mukaan lukien.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) Vahvistetaan talouden 
ohjausjärjestelmää. Tämän alan toimien 
tarkoituksena on tukea osallistumista 
talouden uudistusohjelmiin liittyvään 
prosessiin ja systemaattista yhteistyötä 
talouspolitiikan perusteista kansainvälisten 
rahoituslaitosten kanssa; kehittää 
valmiuksia lisätä makrotalouden vakautta 
ja tukea asteittaista kehittymistä toimivaksi 
markkinataloudeksi, joka pystyy 
selviytymään kilpailun ja markkinavoimien 
paineesta unionissa.

(c) Vahvistetaan talouden 
ohjausjärjestelmää. Tämän alan toimien 
tarkoituksena on tukea osallistumista 
talouden uudistusohjelmiin liittyvään 
prosessiin ja systemaattista yhteistyötä 
talouspolitiikan perusteista kansainvälisten 
rahoituslaitosten kanssa; kehittää 
valmiuksia lisätä makrotalouden vakautta 
ja tukea asteittaista kehittymistä kohti 
kestävää kehitystä ja toimivaksi 
markkinataloudeksi, joka pystyy 
selviytymään kilpailun ja markkinavoimien 
paineesta unionissa.
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Tarkistus 27

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), 
naisten, pitkäaikaistyöttömien ja kaikkien 
työmarkkinoilla aliedustettuina olevien 
ryhmien kestävää työmarkkinoille 
integroitumista. Toimenpiteillä on tuettava 
laadukkaiden työpaikkojen luomista ja 
työmarkkinasääntöjen ja -ehtojen sekä 
ILO:n työelämän normeihin perustuvan 
työehtosopimusjärjestelmän 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.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

(k) Parannetaan yksityissektorin 
toimintaedellytyksiä ja yritysten 
kilpailukykyä, myös älykästä 
erikoistumista, koska ne ovat kasvun, 
työllisyyden ja yhteenkuuluvuuden 
avaintekijöitä. Etusijalle nostetaan 

(k) Parannetaan yksityissektorin 
toimintaedellytyksiä ja yritysten sekä 
ennen kaikkea pk-yritysten kilpailukykyä, 
myös älykästä erikoistumista, koska ne 
ovat kasvun, työllisyyden ja 
yhteenkuuluvuuden avaintekijöitä. 
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liiketoimintaympäristöä kehittävät 
hankkeet.

Etusijalle nostetaan 
liiketoimintaympäristöä kehittävät kestävät
hankkeet.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) tarpeettomien kaupan esteiden, 
kuten byrokraattisten esteiden, 
tulliesteiden ja muiden kuin tulliesteiden 
purkamisen edistäminen;

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Seuraavassa lueteltuja keskeisiä 
tulosindikaattoreita käytetään apuna 
mitattaessa sitä, miten unioni on osaltaan 
edistänyt erityistavoitteiden saavuttamista:

Seuraavassa lueteltuja keskeisiä 
tulosindikaattoreita käytetään apuna 
mitattaessa sitä, miten unioni on osaltaan 
edistänyt erityistavoitteiden saavuttamista
ja miten tuensaajat ovat edistyneet:

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 1 kohta – 10 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a. Sovinto, hyvät naapuruussuhteet 
ja kansainväliset velvoitteet.
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