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LYHYET PERUSTELUT

Käsiteltävänä olevan asetuksen maantieteellinen soveltamisala kattaa koko maailman, mutta 
siinä keskitytään erityisesti Euroopan unionin naapurialueisiin. Useissa näistä maista 
institutionaalinen epävakaus on huonontanut ihmisoikeuksien ja perusvapauksien tilaa. 
Unioni voi toimia ainutlaatuisessa tehtävässä, ja siitä voi tulla kansainvälinen toimija 
kehitysyhteistyön ja kansainvälisen yhteistyön aloilla. 

Kehityspolitiikan päätavoitteena on tuoda kolmansille maille tuntuvaa taloudellista ja 
sosiaalista kehitystä, joka hyödyttää ensisijaisesti yhteiskuntia ja edistää samalla 
ihmisoikeuksia ja perusvapauksia. Tästä syystä on erittäin tärkeää, että unioni edistää 
tehokasta vuoropuhelua kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden ja kansalaisjärjestöjen 
kanssa, sillä näiden poliittisesta puolueettomuudesta ja paikallisesta toiminnasta 
ihmisoikeuksien ja sosiaalisen kehityksen alalla saatava lisäarvo tekee niistä unionin 
tärkeimpiä kumppaneita. Asetuksella olisi lisättävä kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden ja 
kansalaisjärjestöjen roolia ohjelmien toteutuksessa, ja neuvoston ja Euroopan komission olisi 
otettava huomioon niiden näkökannat ja vaalittava keskinäiseen luottamukseen ja 
vastuuvelvollisuuteen perustuvaa suhdetta. 

Unionissa annetut sitovat säädökset ja unionin poliittiset sitoumukset, joista voidaan mainita 
esimerkiksi perusoikeuskirja ja kehityspolitiikkaa koskeva eurooppalainen konsensus sekä 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen virallinen tunnustaminen, muodostavat oikeudellisen 
kehyksen, joka on pantava täytäntöön kaikessa unionin lainsäädännössä ja politiikassa. 

Perusoikeuskirjan 2 ja 3 artiklaa koskevan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
oikeuskäytännön ja perusoikeuskirjan 19 artiklassa vahvistetun määräyksen mukaisesti 
unionin kehitys- ja yhteistyöpolitiikan asialistan on perustuttava ihmisoikeuksiin perustuvaan 
lähestymistapaan. Näin ollen pakkomuuton kaltaisia ilmiöitä olisi käsiteltävä pitkän aikavälin 
politiikalla, jonka olisi lähdettävä hallinnon paikallistasosta ja jossa olisi noudatettava kaikilta 
osin unionin periaatteita ja sitoumuksia, erityisesti siltä osin kuin on kyse oikeudesta saada 
kansainvälistä suojelua kansainvälisen oikeuden nojalla. 

Lisäksi Euroopan parlamentin demokraattisen tehtävän vuoksi on olennaisen tärkeää tehostaa 
parlamentin keskeistä valvontatehtävää. Tämän vuoksi jäsenvaltioiden lisäksi myös Euroopan 
parlamentilla olisi oltava erityistä toimivaltaa Euroopan komission toimittaman 
vuosikertomuksen seurannan ja arvioinnin yhteydessä. Se, että parlamentille vain ilmoitetaan 
tiedot, kuten ehdotuksessa esitetään, ei riitä. 

Yksi ehdotuksessa esitetyistä asetuksen tavoitteista on lisätä taloudellista joustavuutta varojen 
uudelleenkohdentamisessa. Selkeä, avoin ja vakiintunut hallintomekanismi ei kuitenkaan saisi 
kärsiä joustavuudesta, jota tarvitaan kiireellisiin haasteisiin vastaamiseksi. Lisäksi sillä olisi 
ensisijaisesti vastattava muita heikommassa asemassa olevien maiden (Saharan eteläpuolisen 
Afrikan ja vähiten kehittyneiden maiden) kiireellisiin tarpeisiin, eikä apu saisi olla ennalta 
määritettyä ja riippuvaista unionin geostrategisista ulkopoliittisista valinnoista. 
Kehitysyhteistyön ei pitäisi muuttua ulko- tai kauppapoliittiseksi välineeksi, jota käytetään 
ensisijaisesti unionin etujen ajamiseen, kuten naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen 
yhteistyön välineen perustamista koskevassa asetuksessa vaikutetaan ehdotettavan (3 artiklan 
1 kohta).
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Asetuksessa olisi keskityttävä köyhyyden poistamiseen, eriarvoisuuden torjumiseen ja 
oikeuksien edistämiseen, ei unionin poliittisiin tavoitteisiin, kuten turvallisuuteen ja 
muuttoliikkeen hallintaan.

Edellä esitetyistä syistä asetuksessa olisi löydettävä parempi tasapaino nyt ylikorostetun 
maantieteellisen pilarin ja toisaalta temaattisen pilarin välille, ja tässä yhteydessä olisi 
pidettävä mielessä, että maantieteellinen pilari liittyy pikemminkin unionin geopoliittisiin 
tavoitteisiin, kun taas temaattinen pilari edistää osaltaan perusoikeuksien maailmanlaajuista 
kehittymistä sekä kriisistä tai kriisin jälkeisistä vaikutuksista kärsivien väestöjen hyvinvointia. 

TARKISTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavia 
ulkoasiainvaliokuntaa ja 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 kestävän kehityksen 
edistäminen ja köyhyyden poistaminen 
sekä eriarvoisuuden, kuten 
luonnonvarojen hyväksikäytön tai maan-
ja vedenanastuksen tms. synnyttämän 
eriarvoisuuden, torjuminen sekä
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
3 artiklan 5 kohdassa, 8 artiklassa ja 
21 artiklassa vahvistettujen unionin 
periaatteiden puolustaminen.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Tämän asetuksen 
täytäntöönpanossa olisi noudatettava viittä 
periaatetta, jotka on määritetty EU:n ulko-

(8) Tämän asetuksen 
täytäntöönpanossa olisi noudatettava 
unionin kehitysyhteistyöpolitiikan 
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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.

toimintakehystä sellaisena kuin se on 
vahvistettuna YK:n kestävän kehityksen 
vuoden 2030 toimintaohjelmassa, Pariisin 
sopimuksessa1 a, kehityspolitiikkaa 
koskevassa eurooppalaisessa 
konsensuksessa1b, ihmisoikeuksia ja 
demokratiaa koskevassa EU:n 
toimintasuunnitelmassa, Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa, ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien suojaamiseksi tehdyssä 
eurooppalaisessa yleissopimuksessa ja 
lapsen oikeuksista tehdyssä YK:n 
yleissopimuksessa. Siinä olisi myös 
noudatettava viittä periaatetta, jotka on 
määritetty EU:n ulko- ja 
turvallisuuspoliittisessa 
globaalistrategiassa59, jäljempänä 
’globaalistrategia’, joka hyväksyttiin 
19 päivänä kesäkuuta 2016 ja joka edustaa 
unionin yhteistä visiota ja muodostaa 
puitteet yhtenäiselle ja vastuulliselle 
ulkoiselle toiminnalle kumppanina muiden 
kanssa EU:n arvoja ja etuja edistäen. 
Unionin olisi lujitettava kumppanuuksia, 
edistettävä eri politiikan aloja koskevaa 
vuoropuhelua ja yhteisiä vastauksia 
maailmanlaajuisiin haasteisiin. Sen toimien 
olisi tuettava kaikin puolin unionin 
periaatteita muun muassa poistamalla 
köyhyyttä, torjumalla eriarvoisuutta sen 
kaikissa muodoissa ja erityisesti 
sosiaalista eriarvoisuutta, säilyttämällä 
rauhaa, ehkäisemällä konflikteja, 
torjumalla väestön pakkosiirron ja 
pakkomuuton perimmäisiä syitä 
varmistamalla samalla tehokkaan 
yhteistyön kolmansien maiden kanssa 
turvallisen ja vakaan naapuruusalueen 
luomiseksi ja auttamalla maita ja alueita ja 
niiden asukkaita selviytymään kasvaneista 
muuttopaineista ja luonnon tai ihmisen 
aiheuttamista katastrofeista, tukemalla 
oikeudenmukaista ja ihmisoikeuksia 
kunnioittavaa kauppapolitiikkaa, 
talousdiplomatiaa ja taloudellista 
yhteistyötä, edistämällä digitaalisia 
ratkaisuja ja teknologioita sekä edistämällä 
unionin politiikkojen kansainvälistä 
ulottuvuutta. Etujaan edistäessään unionin 
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olisi noudatettava ja edistettävä 
korkeatasoisia sosiaalisia ja 
ympäristönormeja, perustuslaillista 
demokratiaa, kansainvälistä oikeutta ja 
ihmisoikeuksia.

__________________ __________________

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

1 a EUVL L 282, 19.10.2016, s. 4.

1 b EUVL C 210, 30.6.2017, s. 1
59 ”Jaettu näkemys, yhteinen toiminta: 
vahvempi Eurooppa – Euroopan unionin 
ulko- ja turvallisuuspoliittinen 
globaalistrategia”, kesäkuu 2016.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

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

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(17) Tämän asetuksen olisi kuvastettava 
tarvetta keskittyä strategisiin 
painopisteisiin maantieteellisesti –
Euroopan naapurialueet ja Afrikka sekä 
vähiten kehittyneet maat ja muut ympäri 
maailmaa sijaitsevat hauraat maat ja maat,
joilla on suurimmat tarpeet – mutta myös 
temaattisesti – jotta saavutetaan 
kansainvälisellä yhteistyöllä kestävän 
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kehityksen tavoitteet, torjutaan 
ilmastonmuutosta ja ympäristön 
pilaantumista, torjutaan eriarvoisuutta ja 
edistetään ihmisoikeuksien toteutumista 
kaikissa unionin kumppanimaissa.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Vuonna 2015 tarkistetulla62

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

(19) Vuonna 2015 tarkistetulla62

Euroopan naapuruuspolitiikalla pyritään 
vakauttamaan naapurialueilla sijaitsevia 
maita ja parantamaan selviytymiskykyä 
etenkin talouskehitystä edistämällä, mikä 
kuuluu unionin tärkeimpiin poliittisiin 
painopisteisiin. Jotta tarkistetun Euroopan 
naapuruuspolitiikan tavoitteet 
saavutettaisiin, siinä on keskitytty neljään 
painopistealaan: hyvä hallintotapa, 
demokratia, oikeusvaltioperiaate ja 
ihmisoikeudet, erityisesti painottaen 
tiiviimpiä yhteyksiä 
kansalaisyhteiskuntaan; talouskehitys; 
turvallisuus; muuttoliike ja liikkuvuus, 
mukaan lukien väestön pakkosiirron ja 
pakkomuuton perimmäisten syiden 
käsittely ja asianomaisten väestöryhmien, 
maiden ja alueiden auttaminen sekä 
uudet haasteet, kuten ympäristösyistä 
tapahtuva muuttoliike. 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. Tällä asetuksella olisi edistettävä 
kestävän kehityksen tavoitteiden 
täytäntöönpanoa Euroopan 
naapuruuspolitiikassa ja varmistettava 
kestävää kehitystä koskeva poliittinen 
johdonmukaisuus kaikkien tavoitteiden 
välillä.
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__________________ __________________

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 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(29) Kolmansien maiden kanssa 
tehtävällä yhteistyöllä olisi edistettävä 
kansainvälisen suojelun saannin 
varmistamista muun muassa 
helpottamalla turvallisia ja laillisia 
maahanmuutto- ja turvapaikkakanavia, 
käsittelemällä väestön pakkosiirron ja 
pakkomuuton perimmäisiä syitä, 
reagoimalla tehokkaasti ympäristösyistä 
tapahtuvaan muuttoliikkeeseen, 
suojelemalla ihmiskaupan ja 
salakuljetuksen uhreja sekä ihmiskaupan 
kysynnän lopettamista kunnioittamalla
kaikilta osin kansainvälisiä ja 
eurooppalaisia ihmisoikeuksiin liittyviä 
velvoitteita ja yhteisvastuun, 
syrjimättömyyden ja palauttamiskiellon 
periaatteita.
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tarvittavaa vipuvaikutusta.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(30) Tämän asetuksen olisi annettava 
unionille mahdollisuuksia vastata 
muuttoliikkeeseen ja 
turvapaikkapolitiikkaan liittyviin 
haasteisiin, tarpeisiin ja mahdollisuuksiin 
unionin muuttoliikepolitiikan ja 
turvapaikka-, maahanmuutto- ja 
kotouttamisrahastossa asetettujen 
painopisteiden täydennyksenä. Tämän 
vuoksi ja sanotun kuitenkaan 
vaikuttamatta uusiin haasteisiin 
vastaamiseen sen kokonaismäärärahasta 
odotetaan osoitettavan 10 prosenttia 
väestön pakkosiirron ja 
pakkomuutonperimmäisten syiden 
käsittelyyn hyödyntäen muuttoliikkeen 
laillisia kanavia, varmistaen 
asianmukainen kansainväliseen 
suojeluun pääsy ja tukien siirtymään 
joutuneiden ihmisten ja vastaanottavien 
yhteisöjen tarpeisiin vastaamista. Tämä 
olisi toteutettava tukemalla ihmisarvoista
ja kestävää työllisyyttä, erityisesti nuorten 
työllisyyttä, sekä terveydenhuoltoa, 
ravintoa, koulutusta ja muita 
työllistyvyyteen liittyviä sosiaalisia 
edellytyksiä.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

kehityksen tavoitteiden saavuttamista 
edistämällä kestävää ja osallistavaa 
taloudellista ja sosiaalista kehitystä, 
edistämällä kumppanimaiden 
sosioekonomista selviytymiskykyä 
kiinnittäen erityisesti huomiota köyhyyden 
poistamiseen, kestävään ja osallistavaan 
taloudelliseen edistykseen, ihmisarvoisten 
työpaikkojen ja taloudellisten 
mahdollisuuksien luomiseen erityisesti 
naisille ja nuorille, osaamiseen ja 
yrittäjyyteen tukemalla mikroyrityksiä, 
pieniä ja keskisuuria yrityksiä sekä 
osuuskuntia ja vakaata 
investointiympäristöä ja käsittelemällä 
ympäristön pilaantumista, maan- ja 
vedenanastusta sekä ilmastonmuutosta 
sitä hillitsemällä ja siihen sopeutumalla, 
ja käsittelemällä väestön pakkosiirron ja 
pakkomuuton tapauskohtaisia 
sosioekonomisia perimmäisiä syitä 
kulloinkin noudatettavien suuntaa-antavien 
ohjelma-asiakirjojen mukaisesti. Lisäksi 
huomiota olisi kiinnitettävä 
välttämättömien julkisten 
peruspalvelujen, kuten terveydenhuollon, 
koulutuksen, ravitsemuksen, veden, 
sanitaation ja hygienian sekä 
elintarviketurvan sekä asianmukaisten ja 
kohtuuhintaisten asuntojen tasapuolisen 
saatavuuden, parantamiseen sekä 
nopeasti kasvavien kaupunkiväestöjen 
elämänlaadun parantamiseen. Erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä maihin, joiden 
tilanne on todettu epävakaaksi tai joissa on 
käynnissä konflikti, vähiten kehittyneisiin 
maihin ja erittäin velkaantuneisiin köyhiin 
maihin.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

(39) Ulkoista toimintaa toteutetaan usein 
nopeasti muuttuvissa olosuhteissa, mikä 

(39) Ulkoista toimintaa toteutetaan usein 
nopeasti muuttuvissa olosuhteissa, mikä 



PE625.583v02-00 12/35 AD\1172240FI.docx

FI

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

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

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

(43) Tämän asetuksen 19 artiklassa 
tarkoitetut vuotuiset tai monivuotiset 
toimintasuunnitelmat ja toimenpiteet ovat 
varainhoitoasetuksen mukaisia 
työohjelmia. Vuotuiset tai monivuotiset 
toimintasuunnitelmat koostuvat joukosta 
toimenpiteitä, jotka on koottu yhteen 
asiakirjaan.

(43) Tämän asetuksen 19 artiklassa 
tarkoitetut vuotuiset tai monivuotiset 
toimintasuunnitelmat ja toimenpiteet ovat 
varainhoitoasetuksen mukaisia 
työohjelmia. Vuotuiset tai monivuotiset 
toimintasuunnitelmat koostuvat joukosta 
toimenpiteitä, joissa yksilöidään tavoitteet, 
odotetut tulokset ja tärkeimmät toiminnot, 
täytäntöönpanomenetelmät ja 
-kumppanit, talousarvio ja niihin 
mahdollisesti liittyvät tukimenot ja jotka 
on koottu yhteen asiakirjaan.
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Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti Tarkistus

(47) Paremmasta lainsäädännöstä 
13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn 
toimielinten välisen sopimuksen78 22 ja 23 
kohdan nojalla tätä ohjelmaa on arvioitava 
erityisten seurantavaatimusten mukaisesti 
kerättyjen tietojen perusteella välttäen 
kuitenkin ylisääntelyä ja varsinkin 
jäsenvaltioille aiheutuvaa hallinnollista 
rasitusta. Näihin vaatimuksiin voidaan 
tarvittaessa sisällyttää mitattavissa olevia 
indikaattoreita, joiden perusteella kerätään 
näyttöä ohjelman käytännön vaikutuksista. 
On erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja 
että nämä kuulemiset toteutetaan 
paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 
huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 
välisessä sopimuksessa vahvistettujen 
periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin 
erityisesti varmistaa tasavertainen 
osallistuminen delegoitujen säädösten 
valmisteluun, Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat 
samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden 
asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asiantuntijoilla on 
järjestelmällisesti oikeus osallistua 
komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, 
joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

(47) Paremmasta lainsäädännöstä 
13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn 
toimielinten välisen sopimuksen78 22 ja 23 
kohdan nojalla tätä ohjelmaa on arvioitava 
erityisten seurantavaatimusten mukaisesti 
kerättyjen tietojen perusteella välttäen 
kuitenkin ylisääntelyä ja varsinkin 
jäsenvaltioille aiheutuvaa hallinnollista 
rasitusta. Näihin vaatimuksiin olisi 
sisällytettävä mitattavissa olevia 
indikaattoreita, joiden perusteella kerätään 
näyttöä ohjelman käytännön vaikutuksista. 
On erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asianomaisten 
sidosryhmien ja asiantuntijoiden 
kuulemiset, ja että nämä kuulemiset 
toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 
13päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä 
toimielinten välisessä sopimuksessa 
vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. 
Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa 
tasavertainen osallistuminen delegoitujen 
säädösten valmisteluun, Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle toimitetaan 
kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin 
jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus 
osallistua komission asiantuntijaryhmien 
kokouksiin, joissa valmistellaan 
delegoituja säädöksiä.

__________________ __________________

78 Euroopan parlamentin, Euroopan 
unionin neuvoston ja Euroopan komission 
välillä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehty 
toimielinten sopimus paremmasta 
lainsäädännöstä (EUVL L 123, 12.5.2016, 
s. 1–14).

78 Euroopan parlamentin, Euroopan 
unionin neuvoston ja Euroopan komission 
välillä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehty 
toimielinten sopimus paremmasta 
lainsäädännöstä (EUVL L 123, 12.5.2016, 
s. 1–14).
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Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 47 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(47 a) Jotta voidaan parantaa 
vastuuvelvollisuutta ja avoimuutta 
unionin talousarvion yhteydessä, tähän 
asetukseen olisi sisällytettävä säännöksiä 
seurannan, raportoinnin ja arvioinnin 
parantamiseksi, erityisesti erityinen 
menetelmä, jolla parannetaan Euroopan 
parlamentille raportointia vuotuisesta 
ohjelmasuunnittelusta. Kun lisätään 
joustavuutta varojen kohdentamisen 
yhteydessä, unionin budjettivallan 
käyttäjien on ratkaisevan tärkeää valvoa 
toteutusta, jotta voidaan varmistaa, että 
menot vastaavat tämän asetuksen 
tavoitteita ja periaatteita.

Tarkistus 14

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

Komission teksti Tarkistus

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

a) tukea ja edistää vuoropuhelua ja 
yhteistyötä naapurialueilla, Saharan 
eteläpuolisessa Afrikassa, Aasiassa ja 
Tyynenmeren alueella sekä Amerikassa ja 
Karibian alueella sijaitsevien kolmansien 
maiden ja alueiden kanssa, jotta voidaan 
saavuttaa tavoitteet, joita ovat kestävän 
kehityksen edistäminen ja köyhyyden 
poistaminen sekä eriarvoisuuden, kuten 
luonnonvarojen hyväksikäytön tai maan-
ja vedenanastuksen tms. aiheuttaman 
eriarvoisuuden, torjuminen;

Tarkistus 15

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

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

b) vahvistaa ja tukea demokratiaa, 
ihmisoikeuksia ja sosiaalista tasa-arvoa, 
tukea kansalaisyhteiskunnan 
organisaatioita, edistää rauhaan 
perustuvaa vakautta ja ratkaista muita 
maailmanlaajuisia haasteita, joita ovat 
esimerkiksi ilmastonmuutos ja väestön 
pakkosiirron ja pakkomuuton 
perimmäiset syyt, köyhyys ja luonnon tai 
ihmisen aiheuttamat katastrofit;

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Vähintään 20 prosenttia tämän 
asetuksen nojalla rahoitettavasta
virallisesta kehitysavusta olisi 
kohdennettava toimiin, joilla tuetaan 
sosiaalista osallisuutta ja inhimillistä 
kehitystä, jotta voidaan vahvistaa ja 
lujittaa perussosiaalipalvelujen, kuten 
terveyspalvelujen, ravitsemus, koulutus ja 
sosiaaliturva mukaan luettuina, 
tarjoamista erityisesti kaikkein 
syrjäytyneimmille ryhmille ja varsinkin 
naisille ja lapsille.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Maantieteelliset ohjelmat voivat kattaa 
kaikki kolmannet maat, paitsi neuvoston 
päätöksessä .../...(EU) määritellyt 
merentakaiset maat ja alueet.
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_________________

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

Perustelu

Euroopan komissio antoi muuttoliikekriisin aikana humanitaarista apua Länsi-Balkanin 
maille, jotka kaikki ovat liittymistä valmistelevaa tukea saavia ehdokasmaita. Humanitaarisen 
avun lisäksi liittymistä valmistelevan tukivälineen kautta annettiin taloudellista ja teknistä 
tukea kasvaneeseen maahanmuuttajavirtaan ja pakolaiskriisiin liittyviin toimiin. Nykyisellä 
välineellä ei tulisi nimenomaan sulkea pois ehdokasmaita ja mahdollisia ehdokasmaita 
taloudellisen joustavuuden varmistamiseksi tarvittaessa.

Tarkistus 18

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

Komission teksti Tarkistus

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

a) edistetään konfliktien ehkäisyä 
kiireellisissä tilanteissa, syntymäisillään 
olevissa kriiseissä, kriisitilanteissa ja 
kriisien jälkeen, ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn 
eurooppalaisen yleissopimuksen 
mukaisesti ja käsitellen kriisien 
perimmäisiä syitä, joita ovat esimerkiksi 
aavikoituminen, luonnonvarojen 
hyväksikäyttö ja maan- ja vedenanastus.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettuja 
määriä kasvatetaan 10 200 miljoonan euron 
suuruisesta joustovarasta uusia haasteita ja 
painopisteitä varten 15 artiklan mukaisesti.

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettuja 
määriä kasvatetaan 10 200 miljoonan euron 
suuruisesta joustovarasta uusia haasteita, 
hätätilanteita ja painopisteitä varten 15 
artiklan mukaisesti.
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Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Assosiaatiosopimukset, kumppanuus- ja 
yhteistyösopimukset, monenväliset 
sopimukset ja muut sopimukset, joilla 
luodaan oikeudellisesti sitova suhde 
kumppanimaihin, sekä Eurooppa-
neuvoston ja neuvoston päätelmät, 
huippukokousten julkilausumat tai 
kumppanimaiden kanssa pidettyjen 
ministerikokousten päätelmät, 
asiaankuuluvat Euroopan parlamentin 
päätöslauselmat sekä komission
tiedonannot tai komission ja unionin 
ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkean edustajan yhteiset tiedonannot 
muodostavat yleisen poliittisen kehyksen 
tämän asetuksen nojalla myönnettävän 
unionin tuen täytäntöönpanoa varten.

Kehityspolitiikkaa koskeva 
eurooppalainen konsensus, 
ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskeva 
EU:n toimintasuunnitelma, Euroopan 
unionin perusoikeuskirja, 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
suojaamiseksi tehty eurooppalainen 
yleissopimus, lapsen oikeuksista tehty 
YK:n yleissopimus ja
assosiaatiosopimukset, kumppanuus- ja 
yhteistyösopimukset, monenväliset 
sopimukset ja muut sopimukset, joilla 
luodaan oikeudellisesti sitova suhde 
kumppanimaihin, edellyttäen, että 
kehitysapua, turvallisuustarpeita ja 
muuttoliikkeen hallintaa ei kytketä 
toisiinsa tällaisessa assosiaatio-, 
kumppanuus-, tai yhteistyösopimuksessa 
tai monenvälisessä tai muussa 
sopimuksessa, sekä Eurooppa-neuvoston ja 
neuvoston päätelmät, huippukokousten 
julkilausumat tai kumppanimaiden kanssa 
pidettyjen ministerikokousten päätelmät, 
asiaankuuluvat Euroopan parlamentin 
päätöslauselmat sekä komission 
tiedonannot tai komission ja unionin 
ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkean edustajan yhteiset tiedonannot 
muodostavat yleisen poliittisen kehyksen 
tämän asetuksen nojalla myönnettävän 
unionin tuen täytäntöönpanoa varten.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ihmisoikeusperiaatteiden 
integroimiseksi sovelletaan oikeuksiin 

2. Ihmisoikeusperiaatteiden 
integroimiseksi sovelletaan oikeuksiin 
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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.

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 
kiinnitetään erityistä huomiota lasten ja 
nuorten tarpeisiin ja edistetään 
sukupuolten tasa-arvoa ja naisten 
vaikutusmahdollisuuksien kasvattamista.

Tarkistus 22

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 
koordinoidumpaan, kokonaisvaltaiseen ja 
jäsenneltyyn lähestymistapaan 
muuttoliikkeeseen, ja sen tuloksellisuutta 
arvioidaan säännöllisesti ilman, että 
kehitysavun ehdoksi asetetaan 
maahanmuuton hallinta kolmansissa 
maissa, ja siten että kunnioitetaan 
ihmisoikeuksia, myös kaikille kuuluvaa 
oikeutta lähteä kotimaastaan.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Sotilaallisten toimijoiden valmiuksien 
kehittäminen tukena kehitykselle ja 
kehityksen mahdollistavalle 
turvallisuudelle

Unionin rahoituksen käyttö sotilaallisten 
toimijoiden valmiuksien kehittämiseen
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Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 5 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) koulutus, joka on suunniteltu 
parantamaan erityisesti asevoimien 
taisteluvalmiuksia.

c) koulutus, joka on suunniteltu 
parantamaan kaikkien asevoimien 
taisteluvalmiuksia.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) unioni kuulee tarvittaessa myös 
muita avunantajia ja toimijoita, mukaan 
lukien kansalaisyhteiskunnan edustajat ja 
paikallisviranomaiset;

c) unioni kuulee myös muita 
avunantajia ja toimijoita, mukaan lukien 
kansalaisyhteiskunnan edustajat ja 
paikallisviranomaiset;

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) toimien on perustuttava 
mahdollisuuksien mukaan unionin, 
jäsenvaltioiden ja kyseisten 
kumppanimaiden, mukaan lukien niiden 
kansalliset ja paikalliset viranomaiset, 
vuoropuheluun, johon osallistuvat 
kansalaisyhteiskunta, kansalliset ja 
paikalliset parlamentit ja muut 
sidosryhmät, jotta voidaan vahvistaa 
prosessin omistajuutta ja kannustaa tuen 
antamista kansallisille ja alueellisille 
strategioille, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 4 kohdan soveltamista;

a) toimien on perustuttava unionin, 
jäsenvaltioiden ja kyseisten 
kumppanimaiden, mukaan lukien niiden 
kansalliset ja paikalliset viranomaiset, 
osallistavaan vuoropuheluun, johon 
osallistuvat kansalaisyhteiskunta sekä 
lasten, iäkkäiden henkilöiden, 
vammaisten henkilöiden, hlbti-
henkilöiden ja alkuperäiskansojen 
edustajat, kansalliset ja paikalliset 
parlamentit ja yhteisöt ja muut
asiaankuuluvat sidosryhmät, jotta voidaan 
vahvistaa prosessin omistajuutta ja 
kannustaa tuen antamista kansallisille ja 
alueellisille strategioille, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 4 kohdan 
soveltamista;
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Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Joustovara uusia haasteita ja painopisteitä
varten

Joustovara uusia haasteita ja hätätilanteita
varten

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) varmistetaan unionin asianmukaiset 
toimet ennakoimattomissa olosuhteissa;

a) varmistetaan unionin asianmukaiset 
toimet uusien haasteiden edessä ja 
ennakoimattomissa olosuhteissa;

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vastataan uusiin tarpeisiin tai 
haasteisiin, kuten kriiseihin ja kriisien 
jälkitilanteisiin tai muuttoliikkeen
aiheuttamiin paineisiin liittyviin 
haasteisiin unionin tai sen 
naapurimaiden rajoilla;

b) vastataan uusiin tarpeisiin, 
haasteisiin tai hätätilanteisiin, jotka 
liittyvät kriiseihin ja kriisien 
jälkitilanteisiin, luonnon tai ihmisen
aiheuttamiin katastrofeihin tai laaja-
alaisiin ihmisoikeuksiin ja 
perusvapauksiin kohdistuviin 
rikkomuksiin;

Tarkistus 30

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

2) Edellä 6 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua määrää ei saa käyttää 
toimenpiteisiin, joiden ehtona on 
muuttoliikkeen hallinta.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Tulosperusteisen lähestymistavan 
soveltamiseksi liitteessä I luetelluille 
kumppanimaille osoitetaan alustavasti 10 
prosenttia 4 artiklan 2 kohdan a 
alakohdassa vahvistetusta määrärahasta 12 
artiklassa tarkoitettujen maakohtaisten 
määrärahojen täydennyksenä. 
Tulosperusteisista määrärahoista päätetään 
sen perusteella, miten kumppanimaat ovat 
edistyneet ihmisoikeuksien, 
oikeusvaltioperiaatteen ja hyvän hallinnon
osalta. Kumppanimaiden edistymistä 
arvioidaan vuosittain siten, että 
kansalaisyhteiskunta on aktiivisesti 
mukana.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tulosperusteista lähestymistapaa ei 
sovelleta kansalaisyhteiskunnalle ja 
ihmisten väliseen kanssakäymiseen, 
mukaan lukien paikallisviranomaisten 
välinen yhteistyö, annettavaan tukeen, 
ihmisoikeuksien parantamiseksi 
annettavaan tukeen eikä kriiseihin liittyviin 
tukitoimenpiteisiin. Jos demokratian, 
ihmisoikeuksien tai oikeusvaltion tila 

2. Tulosperusteista lähestymistapaa ei 
sovelleta kansalaisyhteiskunnan 
organisaatioille, kansalaisjärjestöille ja 
ihmisten väliseen kanssakäymiseen 
annettavaan tukeen, ihmisoikeuksien 
parantamiseksi annettavaan tukeen eikä 
kriiseihin liittyviin tukitoimenpiteisiin. Jos 
ihmisoikeuksien tila heikkenee vakavalla 
tai pitkäaikaisella tavalla, tukea näille 
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heikkenee vakavalla tai pitkäaikaisella 
tavalla, tukea näille toimille voidaan lisätä.

toimille on lisättävä.

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 2 artiklan 3 kohdassa 
määritelty rajatylittävä yhteistyö kattaa 
yhteistyön maarajojen lähialueilla, 
monikansallisen yhteistyön laajoilla 
monikansallisilla alueilla, 
merialueyhteistyön merialueilla sekä 
alueidenvälisen yhteistyön.

1. Kansainvälisten 
ihmisoikeussäädösten sekä muun muassa 
henkilöiden vapaata liikkuvuutta, 
oleskeluoikeutta ja sijoittautumisoikeutta 
koskevan Afrikan talousyhteisön 
perustamisesta tehdyn sopimuksen 
pöytäkirjan sekä pakolaisten 
oikeusasemaa koskevan vuoden 1951 
Geneven yleissopimuksen mukaisesti 
edellä 2 artiklan 3 kohdassa määritelty 
rajatylittävä yhteistyö kattaa yhteistyön 
maarajojen lähialueilla, monikansallisen 
yhteistyön laajoilla monikansallisilla 
alueilla, merialueyhteistyön merialueilla 
sekä alueidenvälisen yhteistyön. 
Rajatylittävää yhteistyötä ei toteuteta 
muuttoliikkeen valvonnan tukemiseksi.
Komissio tarjoaa mahdollisuuden 
vastaanottaa suoraan tukikelpoisten 
vastapuolien valituksia. Komissio ottaa 
nämä tiedot huomioon tulevassa 
yhteistyössä kyseisten vastapuolten 
kanssa.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Ihmisoikeuksien tai 
perusvapauksien rikkomistapauksissa 
kaikki asianomaisessa maassa 
toteutettavaa rajatylittävää yhteistyötä 
koskevat ja unionin rahoittamat ohjelmat 
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on keskeytettävä viipymättä.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Jos tukimenot eivät sisälly 21 
artiklassa tarkoitettuihin 
toimintasuunnitelmiin tai toimenpiteisiin, 
komissio hyväksyy tarvittaessa 
tukitoimenpiteitä. Unionin 
tukitoimenpiteille osoittama rahoitus voi 
kattaa:

2. Jos tukimenot eivät sisälly 21 
artiklassa tarkoitettuihin 
toimintasuunnitelmiin tai toimenpiteisiin, 
komissio hyväksyy tarvittaessa 
tukitoimenpiteitä. Unionin 
tukitoimenpiteille osoittama rahoitus voi 
sotilaallisia toimia tai toimenpiteitä 
lukuun ottamatta kattaa:

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EKKR+:n, joka on integroitu 
rahoituspaketti rahoituksen myöntämiseen 
23 artiklan 1 kohdan a, e, f ja g 
alakohdassa tarkoitetuissa 
toteutusmuodoissa, tarkoituksena on tukea 
investointeja ja lisätä rahoituksen saantia 
keinona tukea kestävää ja osallistavaa 
taloudellista ja sosiaalista kehitystä, edistää
kumppanimaiden sosioekonomista 
selviytymiskykyä kiinnittäen erityisesti 
huomiota köyhyyden poistamiseen, 
kestävään ja osallistavaan kasvuun, 
ihmisarvoisten työpaikkojen luomiseen, 
taloudellisiin mahdollisuuksiin, osaamiseen 
ja yrittäjyyteen, sosioekonomisesti 
tärkeisiin sektoreihin, mikroyrityksiin, 
pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sekä 
puuttua sääntelemättömän muuttoliikkeen 
tapauskohtaisiin sosioekonomisiin 
perimmäisiin syihin kulloinkin 
noudatettavien suuntaa-antavien ohjelma-
asiakirjojen mukaisesti. Erityistä huomiota 

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

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 37

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikki ulkosuhdetoimien takuujärjestelyn 
takuusopimukset on asetettava pyynnöstä 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
saataville ottaen huomioon 
luottamuksellisten ja kaupallisesti 
arkaluonteisten tietojen suojelun.

Kaikki ulkosuhdetoimien takuujärjestelyn 
takuusopimukset on asetettava Euroopan 
parlamentin ja neuvoston saataville ottaen 
huomioon luottamuksellisten ja 
kaupallisesti arkaluonteisten tietojen 
suojelun.

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ulkosuhdetoimien takuujärjestelyn 
takuun antamista koskevat 
yksityiskohtaiset säännöt, mukaan lukien 
säännöt sen kattavuudesta ja 
tietyntyyppisistä välineistä muodostuvien 
salkkujen ja hankkeiden määritellystä 
kattamisesta, sekä hankkeita ja 
hankesalkkuja koskeva riskianalyysi, myös 
alakohtaisella, alueellisella ja kansallisella 
tasolla;

b) ulkosuhdetoimien takuujärjestelyn 
takuun antamista koskevat 
yksityiskohtaiset säännöt, mukaan lukien 
säännöt sen kattavuudesta ja 
tietyntyyppisistä välineistä muodostuvien 
salkkujen ja hankkeiden määritellystä 
kattamisesta, sekä hankkeita ja 
hankesalkkuja koskeva riskianalyysi, 
keskittyen erityisesti ihmisoikeuksien 
kunnioittamista koskeviin riskeihin, myös 
alakohtaisella, alueellisella ja kansallisella 
tasolla;

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 3 kohta – g alakohta
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Komission teksti Tarkistus

g) seurantaa, raportointia ja arviointia 
koskevat velvoitteet;

g) avointa seurantaa, raportointia ja 
arviointia koskevat velvoitteet;

Tarkistus 40

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

Komission teksti Tarkistus

Kumppanimaissa olevien kolmansien 
osapuolten, esimerkiksi niiden yhteisöjen 
ja luonnollisten henkilöiden, joihin 
EKKR+-takuulla tuettavat hankkeet 
vaikuttavat, mahdollisesti tekemiä 
valituksia varten komissio ja Euroopan 
unionin edustustot julkaisevat 
verkkosivustoillaan suoria viittauksia 
komission kanssa sopimuksia tehneiden 
asianomaisten vastapuolten 
valitusmekanismeihin. Komissio tarjoaa 
myös mahdollisuuden vastaanottaa 
suoraan tukikelpoisten vastapuolien 
tekemiä valituksia, jotka liittyvät näiden 
valitusten käsittelyyn. Komissio ottaa 
nämä tiedot huomioon tulevassa 
yhteistyössä kyseisten vastapuolten 
kanssa.

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Komissio raportoi 
rahoitusvälineistä, talousarviotakuista ja 
rahoitusavusta varainhoitoasetuksen 241 
ja 250 artiklan mukaisesti. Tätä varten 
tukikelpoisten vastapuolten on 
toimitettava vuosittain komissiolle kaikki 
tiedot, jotka komissio tarvitsee 

8. Komissio toimittaa vuosittain 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kertomuksen EKKR+-takuun piiriin 
kuuluvista rahoitus- ja investointitoimista 
sekä EKRR+:n toiminnasta, 
hallinnoinnista ja todellisesta panoksesta 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Kertomus 
julkistetaan ja siihen liitetään 
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täyttääkseen raportointivelvoitteensa. tilintarkastustuomioistuimen lausunto.

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Arvioinneissa on soveltuvissa tapauksissa 
hyödynnettävä Taloudellisen yhteistyön ja 
kehityksen järjestön kehitysapukomitean 
hyvien käytäntöjen periaatteita, ja niiden 
avulla olisi pyrittävä selvittämään, onko 
tavoitteet saavutettu, ja laatimaan 
suosituksia tulevien toimien
parantamiseksi.

Arvioinneissa on hyödynnettävä 
Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen 
järjestön kehitysapukomitean hyvien 
käytäntöjen periaatteita, ja niiden avulla 
olisi pyrittävä selvittämään, onko tavoitteet 
saavutettu, ja laatimaan suosituksia 
tulevien toimien parantamiseksi.

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio suorittaa asetuksen 
täytäntöönpanon päätyttyä, kuitenkin 
viimeistään neljän vuoden kuluttua 
1 artiklassa mainitun ajanjakson 
päättymisestä, asetuksen lopullisen 
arvioinnin. Arvioinnissa tarkastellaan 
unionin osuutta tämän asetuksen 
tavoitteiden saavuttamisessa ottaen 
huomioon indikaattorit, joilla mitataan 
saatuja tuloksia, sekä kaikki havainnot ja 
päätelmät, jotka koskevat tämän asetuksen 
vaikutusta.

Komissio suorittaa asetuksen 
täytäntöönpanon päätyttyä, kuitenkin 
viimeistään kahdeksantoista kuukauden
kuluttua 1 artiklassa mainitun ajanjakson 
päättymisestä, asetuksen lopullisen 
arvioinnin. Arvioinnissa tarkastellaan 
unionin osuutta tämän asetuksen 
tavoitteiden saavuttamisessa ottaen 
huomioon indikaattorit, joilla mitataan 
saatuja tuloksia, sekä kaikki havainnot ja 
päätelmät, jotka koskevat tämän asetuksen 
vaikutusta.

Tarkistus 44

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

Lopullisessa arvioinnissa on arvioitava 
unionin suoriutumista 3 artiklan 
3 kohdassa asetettujen, inhimillistä 
kehitystä ja sosiaalista osallistamista 
koskevien tavoitteiden saavuttamisessa.

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 2 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio ottaa tämän asetuksen nojalla 
myönnetyn unionin rahoituksen 
arviointiprosessiin mukaan kaikki 
sidosryhmät siinä määrin kuin se on 
tarkoituksenmukaista ja voi tarvittaessa 
pyrkiä tekemään yhteisiä arviointeja 
jäsenvaltioiden ja kehityskumppanien 
kanssa siten, että myös kumppanimaat 
osallistuvat siihen tiiviisti.

Komissio ottaa tämän asetuksen nojalla 
myönnetyn unionin rahoituksen 
arviointiprosessiin mukaan kaikki 
sidosryhmät ja edunsaajat, myös 
kansalaisyhteiskunnan organisaatiot;
erityistä huomiota kiinnitetään sen 
varmistamiseen, että kaikkein 
syrjäytyneimmät ja heikoimmassa 
asemassa olevat ovat edustettuina ja että 
heitä kuullaan. Komissio voi tarvittaessa 
pyrkiä tekemään yhteisiä arviointeja 
jäsenvaltioiden ja kehityskumppanien 
kanssa siten, että myös kumppanimaat 
osallistuvat siihen tiiviisti.

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
37 artikla

Komission teksti Tarkistus

37 artikla Poistetaan.

Poikkeus näkyvyysvaatimuksista

Turvallisuusseikkojen tai paikallisten 
poliittisten herkkyystekijöiden vuoksi voi 
olla suotavampaa tai välttämätöntä 
rajoittaa viestintää ja näkyvyyttä tietyissä 
maissa tai tietyillä alueilla tai tiettyinä 
aikoina. Tällaisissa tapauksissa 
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kohdeyleisö ja tietyn toimen tunnetuksi 
tekemiseen käytettävät näkyvyyttä 
edistävät keinot, tuotteet ja kanavat 
valitaan tapauskohtaisesti unionia 
kuullen ja sen kanssa sopien. Jos 
äkillisessä kriisissä tarvitaan nopeita 
toimia, tiedotusta ja näkyvyyttä koskevaa 
suunnitelmaa ei tarvitse laatia 
kokonaisuudessaan välittömästi. 
Tällaisissa tilanteissa unionin tuki on 
kuitenkin tuotava alusta alkaen esiin 
asianmukaisella tavalla.

Tarkistus 47

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 tukeminen ja tasa-arvon periaate, 
erityisesti sukupuolten tasa-arvo ja lasten, 
vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden, 
hlbti-henkilöiden ja alkuperäiskansojen
oikeudet

Tarkistus 48

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, myös varhaiskasvatuksen, 
teknisen ja ammatillisen koulutuksen, 
edistäminen kaikilla tasoilla, mukaan 
lukien hätä- ja kriisitilanteissa, hyödyntäen 
muun muassa digitaaliteknologiaa 
koulutuksen, opetuksen ja oppimisen 
parantamiseksi
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Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
Liite II – A osa – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Kumppanuuksien lujittaminen
muuttoliikkeeseen ja liikkuvuuteen 
liittyvissä asioissa noudattaen yhdennettyä 
ja tasapainoista lähestymistapaa ja ottaen 
huomioon muuttoliikkeen kaikki eri 
näkökulmat, myös auttaminen unionin 
kahdenvälisten tai alueellisten sopimusten 
ja järjestelyjen, mukaan lukien 
liikkuvuuskumppanuudet, 
täytäntöönpanossa

a) Viisumihelpotus- sekä 
uudelleensijoittamissopimusten 
laatiminen

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
Liite II – A osa – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) Sääntelemättömän muuttoliikkeen 
ja pakkomuuton perimmäisiin syihin 
puuttuminen ja niiden vähentäminen

c) Pakkomuuton perimmäisiin syihin 
puuttuminen ja niiden lieventäminen

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
Liite II – A osa – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) Sääntelemättömän muuttoliikkeen, 
ihmiskaupan ja siirtolaisten 
salakuljetuksen torjuminen tehostamalla 
yhdennettyyn rajaturvallisuuteen liittyvää 
yhteistyötä

Poistetaan.

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
Liite II – A osa – 3 kohta – f alakohta
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Komission teksti Tarkistus

f) Toimivien ja ihmisoikeuksiin
perustuvien muuttoliikepolitiikkojen, 
mukaan lukien suojeluohjelmat, tukeminen

f) Ihmisoikeuksiin perustuvien 
muuttoliikepolitiikkojen, mukaan lukien 
suojeluohjelmat, tukeminen

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
Liite II – B osa – a kohta

Komission teksti Tarkistus

a) Tehostetun poliittisen yhteistyön 
edistäminen

a) Tehostetun ihmisoikeuksiin 
liittyvän poliittisen yhteistyön edistäminen

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
Liite II – B osa – d kohta

Komission teksti Tarkistus

d) Alueellisen yhteistyön lujittaminen, 
etenkin itäisen kumppanuuden, Välimeren 
unionin ja Euroopan naapuruuspolitiikan 
toteuttamisalueen laajuisen yhteistyön sekä 
rajatylittävän yhteistyön puitteissa

d) Alueellisen yhteistyön lujittaminen, 
etenkin itäisen kumppanuuden, Välimeren 
unionin ja Euroopan naapuruuspolitiikan 
toteuttamisalueen laajuisen yhteistyön sekä 
rajatylittävän yhteistyön puitteissa
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
suojaamiseksi tehdyn eurooppalaisen 
yleissopimuksen mukaisesti

Tarkistus 55

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

Komission teksti Tarkistus

a) EU:n johtoaseman jatkon 
varmistaminen muuttoliikeasioita ja 
pakkomuuton hallintaa koskevan 
maailmanlaajuisen asialistan 
muovaamisessa sen kaikilta osin

a) EU:n johtoaseman varmistaminen 
pakkomuuttoa koskevan 
maailmanlaajuisen asialistan 
muovaamisessa YK:n muuttoliikettä ja 
pakolaisia koskevien Global Compact 
-aloitteiden sekä ihmisoikeuksien ja 
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perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn 
eurooppalaisen yleissopimuksen 3 
artiklan mukaisesti

Tarkistus 56

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

Komission teksti Tarkistus

b) Maailmanlaajuisen ja aluerajat 
ylittävän politiikkavuoropuhelun 
ohjaaminen ja tukeminen, mukaan lukien 
vuorovaikutus ja yhteistyö
muuttoliikkeeseen ja pakkomuuttoon 
liittyvissä asioissa

b) Maailmanlaajuisen ja aluerajat 
ylittävän politiikkavuoropuhelun 
ohjaaminen ja tukeminen, mukaan lukien 
ihmisoikeuksiin perustuva yhteistyö 
pakkomuuttoon liittyvissä asioissa

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 4 kohta – A osa – 4 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) Tukitoimet muuttoliikettä ja 
pakkomuuttoa koskevien kansainvälisten ja 
EU:n sitoumusten täytäntöönpanossa, 
myös jatkotoimina muuttoliikettä ja 
pakolaisia koskeville Global Compact 
-aloitteille

c) Tukitoimet muuttoliikettä ja 
pakkomuuttoa koskevien kansainvälisten ja 
unionin sitoumusten täytäntöönpanossa, 
myös jatkotoimet muuttoliikettä ja 
pakolaisia koskeville Global Compact 
-aloitteille, ja ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn 
eurooppalaisen yleissopimuksen 3 
artiklan mukaisesti

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 4 kohta – A osa – 4 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) Maailmanlaajuisen näytön 
kerryttäminen muun muassa 
muuttoliikkeen ja kehityksen välisestä 
yhteydestä ja pilottiluonteisten toimien 

d) Maailmanlaajuisen näytön 
kerryttäminen muun muassa 
muuttoliikkeen ja kehityksen välisestä 
yhteydestä ja pilottiluonteisten toimien 
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käynnistäminen innovatiivisten käytännön
lähestymistapojen kehittämiseen
muuttoliikkeeseen ja pakkomuuttoon 
liittyvissä asioissa

käynnistäminen innovatiivisten 
ihmisoikeuksiin perustuvien
lähestymistapojen kehittämiseen 
pakkomuuttoon liittyvissä asioissa

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 2 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) lyhyen aikavälin kunnostus- ja 
jälleenrakennustoimet, jotta luonnon tai 
ihmisen aiheuttamien katastrofien, 
konfliktien ja maailmanlaajuisten uhkien 
uhrit hyötyisivät edes vähimmäistason 
sosioekonomisesta integroinnista, ja 
olosuhteiden luominen mahdollisimman 
pian kehityksen käynnistämiselle uudelleen 
kyseisten maiden ja alueiden pitkän 
aikavälin tavoitteiden pohjalta; tähän 
sisältyy luonnon tai ihmisen aiheuttamista 
katastrofeista johtuvan pakkomuuton 
aiheuttamiin (pakolaisten, kotinsa 
jättämään joutuneiden ja palanneiden) 
kiireellisiin ja välittömiin tarpeisiin 
vastaaminen; ja

c) lyhyen aikavälin kunnostus- ja 
jälleenrakennustoimet, jotta luonnon tai 
ihmisen aiheuttamien katastrofien, 
konfliktien ja maailmanlaajuisten uhkien 
uhrit hyötyisivät edes vähimmäistason 
sosioekonomisesta integroinnista, ja 
olosuhteiden luominen mahdollisimman 
pian kehityksen käynnistämiselle uudelleen 
kyseisten maiden ja alueiden pitkän 
aikavälin tavoitteiden pohjalta; tähän 
sisältyy luonnon tai ihmisen aiheuttamista 
katastrofeista johtuvan pakkomuuton 
aiheuttamiin kiireellisiin ja välittömiin 
tarpeisiin vastaaminen; ja

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) puuttuminen kestävää kehitystä 
edistämällä sääntelemättömän 
muuttoliikkeen erityisiin perimmäisiin 
syihin sekä kauttakulku- ja 
vastaanottajayhteisöjen selviytymiskyvyn 
parantaminen ja lähtömaihin palaavien 
muuttajien kestävän 
uudelleenkotouttamisen tukeminen 
oikeusvaltioperiaatteen, hyvän hallinnon ja 
ihmisoikeuksien lujittaminen 

f) puuttuminen kestävää kehitystä 
edistämällä pakkomuuton erityisiin 
perimmäisiin syihin sekä kauttakulku- ja 
vastaanottajayhteisöjen selviytymiskyvyn 
parantaminen ja lähtömaihin palaavien 
muuttajien kestävän 
uudelleenkotouttamisen tukeminen 
oikeusvaltioperiaatteen, hyvän hallinnon ja 
ihmisoikeuksien lujittaminen 
asianmukaisesti huomioon ottaen.
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asianmukaisesti huomioon ottaen.
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