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Tarkistus 10
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Tällä asetuksella perustetaan 
kumppanuusväline kolmansien maiden 
kanssa tehtävää yhteistyötä varten sekä
EU:n että EU:n ja kumppanimaiden
yhteisten etujen edistämiseksi. 
Kumppanuusvälineellä tuetaan 
toimenpiteitä, jotka vastaavat tehokkaalla 
ja joustavalla tavalla tavoitteisiin, joita 
nousee esiin unionin kahdenvälisissä, 
alueellisissa ja monenvälisissä suhteissa 
kolmansien maiden kanssa, sekä 
maailmanlaajuisiin haasteisiin.

(1) Tällä asetuksella perustetaan 
kumppanuusväline kolmansien maiden 
kanssa tehtävää yhteistyötä varten sekä 
yhteisten etujen edistämiseksi kaikkien 
ihmisoikeuksien kunnioittamisen 
pohjalta. Kumppanuusvälineellä tuetaan 
toimenpiteitä, jotka vastaavat tehokkaalla 
ja joustavalla tavalla tavoitteisiin, joita 
nousee esiin unionin kahdenvälisissä, 
alueellisissa ja monenvälisissä suhteissa 
kolmansien maiden kanssa, sekä 
maailmanlaajuisiin haasteisiin.

Or. en

Tarkistus 11
Eleni Theocharus

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Tällä asetuksella perustetaan 
kumppanuusväline kolmansien maiden 
kanssa tehtävää yhteistyötä varten sekä 
EU:n että EU:n ja kumppanimaiden 
yhteisten etujen edistämiseksi. 
Kumppanuusvälineellä tuetaan 
toimenpiteitä, jotka vastaavat tehokkaalla 
ja joustavalla tavalla tavoitteisiin, joita 

(1) Tällä asetuksella perustetaan 
kumppanuusväline kolmansien maiden 
kanssa tehtävää yhteistyötä varten sekä 
EU:n että EU:n ja kumppanimaiden 
yhteisten etujen edistämiseksi. 
Kumppanuusvälineellä tuetaan 
toimenpiteitä, jotka vastaavat tehokkaalla 
ja joustavalla tavalla tavoitteisiin, joita 
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nousee esiin unionin kahdenvälisissä, 
alueellisissa ja monenvälisissä suhteissa 
kolmansien maiden kanssa, sekä 
maailmanlaajuisiin haasteisiin.

nousee esiin unionin kahdenvälisissä, 
alueellisissa ja monenvälisissä suhteissa 
kolmansien maiden kanssa, sekä 
maailmanlaajuisiin haasteisiin 
vastavuoroisen kunnioituksen pohjalta.

Or. en

Tarkistus 12
Philippe Boulland

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Eurooppa 2020 -strategian 
kansainvälisen ulottuvuuden toteuttaminen 
tukemalla EU:n kahdenvälisen, alueellisen 
ja alueidenvälisen yhteistyön 
kumppanuusstrategioita, edistämällä eri 
politiikanaloja koskevaa vuoropuhelua ja 
kehittämällä yhteisiä lähestymistapoja ja
vastauksia maailmanlaajuisiin haasteisiin, 
kuten energian toimitusvarmuuteen, 
ilmastonmuutokseen ja 
ympäristöongelmiin. Tämän tavoitteen 
toteutumista mitataan sen perusteella, 
miten keskeiset kumppanimaat omaksuvat 
Eurooppa 2020 -strategian mukaisia 
toimintapolitiikkoja ja tavoitteita;

a) Eurooppa 2020 -strategian 
kansainvälisen ulottuvuuden toteuttaminen 
tukemalla EU:n kahdenvälisen, alueellisen 
ja alueidenvälisen yhteistyön 
kumppanuusstrategioita, edistämällä eri 
politiikanaloja koskevaa vuoropuhelua ja 
kehittämällä hyvän hallintotavan 
periaatteita ja yhteisiä vastauksia 
maailmanlaajuisiin haasteisiin, kuten 
energian toimitusvarmuuteen, 
ilmastonmuutokseen ja 
ympäristöongelmiin. Tämän tavoitteen 
toteutumista mitataan sen perusteella, 
miten keskeiset kumppanimaat omaksuvat 
Eurooppa 2020 -strategian mukaisia 
toimintapolitiikkoja ja tavoitteita;

Or. fr

Tarkistus 13
Eleni Theocharus

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Eurooppa 2020 -strategian a) Eurooppa 2020 -strategian 
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kansainvälisen ulottuvuuden toteuttaminen 
tukemalla EU:n kahdenvälisen, alueellisen 
ja alueidenvälisen yhteistyön 
kumppanuusstrategioita, edistämällä eri 
politiikanaloja koskevaa vuoropuhelua ja 
kehittämällä yhteisiä lähestymistapoja ja 
vastauksia maailmanlaajuisiin haasteisiin, 
kuten energian toimitusvarmuuteen, 
ilmastonmuutokseen ja 
ympäristöongelmiin. Tämän tavoitteen 
toteutumista mitataan sen perusteella, 
miten keskeiset kumppanimaat omaksuvat 
Eurooppa 2020 -strategian mukaisia 
toimintapolitiikkoja ja tavoitteita;

kansainvälisen ulottuvuuden toteuttaminen 
tukemalla EU:n kahdenvälisen, alueellisen 
ja alueidenvälisen yhteistyön 
kumppanuusstrategioita, edistämällä eri 
politiikanaloja koskevaa vuoropuhelua ja 
kehittämällä yhteisiä lähestymistapoja ja 
vastauksia maailmanlaajuisiin haasteisiin, 
kuten energian toimitusvarmuuteen, 
ilmastonmuutokseen, uusien työpaikkojen 
luomiseen ja ympäristöongelmiin. Tämän 
tavoitteen toteutumista mitataan sen 
perusteella, miten keskeiset kumppanimaat 
omaksuvat Eurooppa 2020 -strategian 
mukaisia toimintapolitiikkoja ja tavoitteita;

Or. en

Tarkistus 14
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Eurooppa 2020 -strategian 
kansainvälisen ulottuvuuden toteuttaminen 
tukemalla EU:n kahdenvälisen, alueellisen 
ja alueidenvälisen yhteistyön 
kumppanuusstrategioita, edistämällä eri 
politiikanaloja koskevaa vuoropuhelua ja 
kehittämällä yhteisiä lähestymistapoja ja 
vastauksia maailmanlaajuisiin haasteisiin, 
kuten energian toimitusvarmuuteen, 
ilmastonmuutokseen ja 
ympäristöongelmiin. Tämän tavoitteen 
toteutumista mitataan sen perusteella, 
miten keskeiset kumppanimaat omaksuvat 
Eurooppa 2020 -strategian mukaisia 
toimintapolitiikkoja ja tavoitteita;

a) Eurooppa 2020 -strategian 
kansainvälisen ulottuvuuden toteuttaminen 
tukemalla EU:n kahdenvälisen, alueellisen 
ja alueidenvälisen yhteistyön 
kumppanuusstrategioita, edistämällä eri 
politiikanaloja koskevaa vuoropuhelua ja 
kehittämällä yhteisiä lähestymistapoja ja 
vastauksia maailmanlaajuisiin haasteisiin, 
kuten kestävään energiaan, 
ilmastonmuutokseen ja 
ympäristöongelmiin.

Or. en
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Tarkistus 15
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) markkinoille pääsyn parantaminen ja 
eurooppalaisten yritysten 
mahdollisuuksien kehittäminen
kaupankäynnin, investoinnin ja 
liiketoiminnan aloilla 
talouskumppanuuksien sekä liikealan ja 
lainsäädännöllisen yhteistyön avulla; 
Tämän tavoitteen toteutumista mitataan 
sen perusteella, mikä on unionin osuus 
ulkomaankaupasta keskeisten 
kumppanimaiden kanssa, sekä niihin 
kumppanimaihin suuntautuvien kauppa-
ja sijoitusvirtojen perusteella, jotka ovat 
erityisesti kohteena tämän asetuksen 
mukaisissa toimissa, ohjelmissa ja 
toimenpiteissä;

b) oikeudenmukaisen ja tasapuolisen 
kaupankäynnin ja investointien 
edistäminen oikeuksiin perustuvan 
lähestymistavan pohjalta, jossa otetaan 
huomioon taloudellisia, sosiaalisia ja 
sivistyksellisiä oikeuksia koskeva 
kansainvälinen yleissopimus ja 
noudatetaan kansainvälisiä 
ympäristösopimuksia. Tämän tavoitteen 
toteutumista mitataan ottaen huomioon 
edellä mainittu oikeuksiin perustuva 
politiikka tämän asetuksen mukaisten 
toimien, ohjelmien ja toimenpiteiden 
täytäntöönpanossa;

Or. en

Tarkistus 16
Eleni Theocharus

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) markkinoille pääsyn parantaminen ja 
eurooppalaisten yritysten mahdollisuuksien 
kehittäminen kaupankäynnin, investoinnin 
ja liiketoiminnan aloilla 
talouskumppanuuksien sekä liikealan ja 
lainsäädännöllisen yhteistyön avulla; 
Tämän tavoitteen toteutumista mitataan sen 
perusteella, mikä on unionin osuus 
ulkomaankaupasta keskeisten 
kumppanimaiden kanssa, sekä niihin 

b) markkinoille pääsyn parantaminen ja 
eurooppalaisten yritysten mahdollisuuksien 
kehittäminen kaupankäynnin, investoinnin 
ja liiketoiminnan aloilla 
talouskumppanuuksien sekä liikealan ja 
lainsäädännöllisen yhteistyön avulla, jotta 
voidaan luoda hedelmällinen pohja 
kilpailukyvyn ja kehityksen 
vahvistamiselle. Tämän tavoitteen 
toteutumista mitataan sen perusteella, mikä 
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kumppanimaihin suuntautuvien kauppa- ja 
sijoitusvirtojen perusteella, jotka ovat 
erityisesti kohteena tämän asetuksen 
mukaisissa toimissa, ohjelmissa ja 
toimenpiteissä;

on unionin osuus ulkomaankaupasta 
keskeisten kumppanimaiden kanssa, sekä 
niihin kumppanimaihin suuntautuvien 
kauppa- ja sijoitusvirtojen perusteella, 
jotka ovat erityisesti kohteena tämän 
asetuksen mukaisissa toimissa, ohjelmissa 
ja toimenpiteissä;

Or. en

Tarkistus 17
Nirj Deva

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) markkinoille pääsyn parantaminen ja 
eurooppalaisten yritysten mahdollisuuksien 
kehittäminen kaupankäynnin, investoinnin 
ja liiketoiminnan aloilla 
talouskumppanuuksien sekä liikealan ja 
lainsäädännöllisen yhteistyön avulla; 
Tämän tavoitteen toteutumista mitataan sen 
perusteella, mikä on unionin osuus 
ulkomaankaupasta keskeisten 
kumppanimaiden kanssa, sekä niihin 
kumppanimaihin suuntautuvien kauppa- ja 
sijoitusvirtojen perusteella, jotka ovat 
erityisesti kohteena tämän asetuksen 
mukaisissa toimissa, ohjelmissa ja 
toimenpiteissä;

b) markkinoille pääsyn parantaminen ja 
eurooppalaisten yritysten mahdollisuuksien 
kehittäminen ja vapauttaminen edelleen
kaupankäynnin, investoinnin ja 
liiketoiminnan aloilla 
talouskumppanuuksien sekä liikealan ja 
lainsäädännöllisen yhteistyön avulla. 
Tämän tavoitteen toteutumista mitataan sen 
perusteella, mikä on unionin osuus 
ulkomaankaupasta keskeisten 
kumppanimaiden kanssa, sekä niihin 
kumppanimaihin suuntautuvien kauppa- ja 
sijoitusvirtojen perusteella, jotka ovat 
erityisesti kohteena tämän asetuksen 
mukaisissa toimissa, ohjelmissa ja 
toimenpiteissä;

Or. en

Tarkistus 18
Philippe Boulland

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

b) markkinoille pääsyn parantaminen ja 
eurooppalaisten yritysten mahdollisuuksien 
kehittäminen kaupankäynnin, investoinnin 
ja liiketoiminnan aloilla 
talouskumppanuuksien sekä liikealan ja 
lainsäädännöllisen yhteistyön avulla; 
Tämän tavoitteen toteutumista mitataan sen 
perusteella, mikä on unionin osuus 
ulkomaankaupasta keskeisten 
kumppanimaiden kanssa, sekä niihin 
kumppanimaihin suuntautuvien kauppa- ja
sijoitusvirtojen perusteella, jotka ovat 
erityisesti kohteena tämän asetuksen 
mukaisissa toimissa, ohjelmissa ja 
toimenpiteissä.

b) markkinoille pääsyn parantaminen ja 
eurooppalaisten yritysten mahdollisuuksien 
kehittäminen kaupankäynnin, investoinnin 
ja liiketoiminnan aloilla 
talouskumppanuuksien sekä liikealan ja 
lainsäädännöllisen sääntelyn ja 
verosäännösten alan yhteistyön avulla; 
Tämän tavoitteen toteutumista mitataan sen 
perusteella, mikä on unionin osuus 
ulkomaankaupasta keskeisten 
kumppanimaiden kanssa, sekä niihin 
kumppanimaihin suuntautuvien kauppa- ja 
sijoitusvirtojen perusteella, jotka ovat 
erityisesti kohteena tämän asetuksen 
mukaisissa toimissa, ohjelmissa ja 
toimenpiteissä.

Or. fr

Tarkistus 19
Philippe Boulland

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) unionia ja sen roolia maailmassa 
koskevan ymmärryksen ja näkyvyyden 
lisääminen julkisuusdiplomatialla, 
koulutuksella / akateemisella yhteistyöllä 
ja ulkopuolisiin maihin kohdistuvilla 
toimilla unionin arvojen ja etujen 
edistämiseksi. Tämän tavoitteen 
toteutumista mitataan muun muassa 
mielipidekyselyin ja arvioinnein.

c) unionia ja sen roolia maailmassa 
koskevan ymmärryksen ja näkyvyyden 
lisääminen julkisuusdiplomatialla, 
koulutuksella / akateemisella yhteistyöllä 
ja paikallisten toimijoiden kouluttamisella 
hyvän hallintotavan ja verohallinnon 
periaatteiden osalta sekä ulkopuolisiin 
maihin kohdistuvilla toimilla unionin 
arvojen ja etujen edistämiseksi. Tämän 
tavoitteen toteutumista mitataan muun 
muassa mielipidekyselyin ja arvioinnein.

Or. fr
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Tarkistus 20
Nirj Deva

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) unionia ja sen roolia maailmassa 
koskevan ymmärryksen ja näkyvyyden 
lisääminen julkisuusdiplomatialla, 
koulutuksella / akateemisella yhteistyöllä 
ja ulkopuolisiin maihin kohdistuvilla 
toimilla unionin arvojen ja etujen 
edistämiseksi. Tämän tavoitteen 
toteutumista mitataan muun muassa 
mielipidekyselyin ja arvioinnein.

c) unionia ja sen roolia maailmassa 
koskevan ymmärryksen ja näkyvyyden 
lisääminen julkisuusdiplomatialla, 
koulutuksella / akateemisella yhteistyöllä 
ja ulkopuolisiin maihin kohdistuvilla 
toimilla unionin arvojen ja etujen 
edistämiseksi. Tässä yhteydessä 
toteutettujen hankkeiden on kuitenkin 
täytettävä tuloksiin perustuvat kriteerit ja 
todennettu hinta-laatusuhde.

Or. en

Tarkistus 21
Eleni Theocharus

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Tämän asetuksen mukaista yhteistyötä 
voidaan tehdä kaikkien kolmansien maiden 
ja alueiden kanssa.

(1) Tämän asetuksen mukaista yhteistyötä 
voidaan tehdä kaikkien kolmansien maiden 
ja alueiden kanssa. Maiden ja alojen 
tukikelpoisuudesta päätettäessä olisi 
otettava huomioon aiemmista välineistä 
opitut parhaat käytännöt ja saadut 
kokemukset.

Or. en

Tarkistus 22
Maurice Ponga, Jean Roatta, Philippe Boulland

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

(1) Tämän asetuksen mukaista yhteistyötä 
voidaan tehdä kaikkien kolmansien maiden 
ja alueiden kanssa.

(1) Tämän asetuksen mukaista yhteistyötä 
voidaan tehdä kaikkien kolmansien maiden 
ja alueiden ja unioniin assosioituneiden 
maiden ja alueiden kanssa.

Or. fr

Tarkistus 23
Philippe Boulland

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Unionin avun vaikutuksen 
tehostamiseksi kumppanimaiden kanssa 
tehtävää yhteistyötä suunniteltaessa 
noudatetaan tarvittaessa eriytettyä ja 
joustavaa lähestymistapaa 
kumppanimaiden taloudellisten, 
yhteiskunnallisten ja poliittisten 
olosuhteiden sekä yhteisön erityisten 
etujen, toimintapoliittisten painopisteiden 
ja strategioiden huomioon ottamiseksi.

(2) Unionin avun vaikutuksen 
tehostamiseksi kumppanimaiden kanssa 
tehtävää yhteistyötä suunniteltaessa 
noudatetaan tarvittaessa eriytettyä ja 
joustavaa lähestymistapaa 
kumppanimaiden taloudellisten, 
yhteiskunnallisten ja poliittisten 
olosuhteiden, hyvän hallintotavan ja 
verohallinnon vaatimusten sekä yhteisön 
erityisten etujen, toimintapoliittisten 
painopisteiden ja strategioiden huomioon 
ottamiseksi.

Or. fr

Tarkistus 24
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

(4) Unioni pyrkii tämän asetuksen 
täytäntöönpanossa yhtenäisyyteen ja 

(4) Unioni pyrkii tämän asetuksen 
täytäntöönpanossa johdonmukaiseen 
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johdonmukaisuuteen muiden ulkoisten 
toimien alojensa, etenkin kehitysyhteistyön 
rahoitusvälineen, sekä unionin muiden 
samaa asiaa koskevien politiikkojen kanssa 
toimintapolitiikan laatimisen, strategisen 
suunnittelun ja ohjelmoinnin sekä 
täytäntöönpanotoimien yhteydessä.

kehitysyhteistyöpolitiikkaan muiden 
ulkoisten toimien alojensa, etenkin 
kehitysyhteistyön rahoitusvälineen, sekä 
unionin muiden samaa asiaa koskevien 
politiikkojen kanssa toimintapolitiikan 
laatimisen, strategisen suunnittelun ja 
ohjelmoinnin sekä täytäntöönpanotoimien 
yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 25
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

(5) Tämän asetuksen perusteella 
rahoitettavat toimenpiteet perustuvat 
soveltuvissa tapauksissa 
yhteistyömalleihin, jotka on määritelty 
unionin ja kyseisten kolmansien maiden ja 
alueiden välisissä asiakirjoissa, kuten 
sopimuksissa, julistuksissa ja 
toimintasuunnitelmissa, ja ne ovat 
yhteydessä unionin erityisetuihin,
toimintapoliittisiin painopisteisiin ja 
strategioihin liittyviin aloihin.

(5) Tämän asetuksen perusteella 
rahoitettavat toimenpiteet perustuvat 
soveltuvissa tapauksissa 
yhteistyömalleihin, jotka on määritelty 
unionin ja kyseisten kolmansien maiden ja 
alueiden välisissä asiakirjoissa, kuten 
sopimuksissa, julistuksissa ja 
toimintasuunnitelmissa, ja ne ovat 
yhteydessä unionia ja kyseistä 
kumppanimaata yhteisesti kiinnostaviin
toimintapoliittisiin painopisteisiin ja 
strategioihin liittyviin aloihin.

Or. en

Tarkistus 26
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(5) Yhteistyön lujittamiseksi ja 
syventämiseksi Intian ja Kiinan sekä 
Aasian ja Latinalaisen Amerikan 
keskitulotason maiden kanssa 
kehitysyhteistyön rahoitusvälineen 
ulkopuolisilla aloilla toteutettiin 
valmistelevia toimia, kuten liike-elämän 
vuoropuhelua, kaupan edistämistoimia ja 
tiedealan vaihtoa.

(5) Yhteistyön lujittamiseksi ja 
syventämiseksi Intian ja Kiinan sekä 
Aasian ja Latinalaisen Amerikan 
keskitulotason maiden kanssa 
kehitysyhteistyön rahoitusvälineen 
ulkopuolisilla aloilla toteutettiin 
valmistelevia toimia, kuten sosiaalista ja 
ekologisesti vastuullista liike-elämän 
vuoropuhelua, oikeudenmukaisia ja 
tasapuolisia kaupan edistämistoimia ja 
tiedealan vaihtoa.

Or. en

Tarkistus 27
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) On unionin edun mukaista syventää 
suhteita kumppaneihin, joilla on yhä 
tärkeämpi rooli kansainvälisessä taloudessa 
ja kaupassa, etelän maiden keskinäisessä 
kaupassa ja yhteistyössä, monenvälisillä 
foorumeilla, kuten G20-ryhmän 
valtiovarainministerien ja keskuspankkien 
pääjohtajien kokouksissa, globaalissa 
hallinnassa sekä maailmanlaajuisten 
haasteiden ratkaisemisessa. Unionin on 
rakennettava kokonaisvaltaisia 
kumppanuuksia uusien kansainvälisten 
vaikuttajien kanssa vakaan ja osallistavan
kansainvälisen järjestelmän tukemiseksi, 
globaalien julkishyödykkeiden 
tavoittelemiseksi, unionin keskeisten 
arvojen puolustamiseksi sekä unionin 
tuntemuksen lisäämiseksi näissä maissa.

(7) On unionin edun mukaista syventää 
suhteita kumppaneihin, joilla on yhä 
tärkeämpi rooli kansainvälisessä taloudessa 
ja kaupassa, etelän maiden keskinäisessä 
kaupassa ja yhteistyössä, monenvälisillä 
foorumeilla, kuten G20-ryhmän 
valtiovarainministerien ja keskuspankkien 
pääjohtajien kokouksissa, globaalissa 
hallinnassa sekä maailmanlaajuisten 
haasteiden ratkaisemisessa. Unionin on 
rakennettava kokonaisvaltaisia 
kumppanuuksia uusien kansainvälisten 
vaikuttajien kanssa vakaan ja 
oikeudenmukaisen kansainvälisen 
järjestelmän tukemiseksi keskeisten 
ihmisoikeusarvojen pohjalta, joita ovat 
myös taloudelliset, sosiaaliset ja 
kulttuuriset oikeudet, sekä merkittävien 
ympäristösopimusten pohjalta globaalien 
julkishyödykkeiden tavoittelemiseksi sekä 
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unionin tuntemuksen lisäämiseksi näissä 
maissa.

Or. en

Tarkistus 28
Maurice Ponga, Philippe Boulland

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Huolimatta kansainvälisten vaikuttajien 
erityisestä painotuksesta, tämän asetuksen 
olisi katettava koko maailma, jotta sillä 
voidaan tukea tämän asetuksen tavoitteiden 
mukaisia yhteistyötoimia sellaisten 
kehitysmaiden kanssa, joihin liittyy
unionin merkittäviä etuja.

(9) Huolimatta kansainvälisten vaikuttajien 
erityisestä painotuksesta, tämän asetuksen 
olisi katettava koko maailma, jotta sillä 
voidaan tukea tämän asetuksen tavoitteiden 
mukaisia yhteistyötoimia sellaisten 
kehitysmaiden kanssa, joihin liittyy 
unionin merkittäviä etuja. Tämän osalta 
on tarkasteltava unioniin assosioituneiden 
merentakaisten maiden ja alueiden 
näkyvyyttä koko maailmassa, erityisesti 
unionia koskevan tietämyksen ja 
ymmärryksen sekä unionin näkyvyyden 
lisäämiseksi kolmansissa maissa.

Or. fr

Tarkistus 29
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Huolimatta kansainvälisten vaikuttajien 
erityisestä painotuksesta, tämän asetuksen 
olisi katettava koko maailma, jotta sillä 
voidaan tukea tämän asetuksen tavoitteiden 
mukaisia yhteistyötoimia sellaisten 
kehitysmaiden kanssa, joihin liittyy 

(9) Huolimatta kansainvälisten vaikuttajien 
erityisestä painotuksesta, tämän asetuksen 
olisi katettava koko maailma, jotta sillä 
voidaan tukea tämän asetuksen tavoitteiden 
mukaisia yhteistyötoimia sellaisten 
kehitysmaiden kanssa, joihin liittyy 
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unionin merkittäviä etuja. merkittäviä yhteisiä etuja.

Or. en

Tarkistus 30
Philippe Boulland

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Erityisesti ilmastonmuutoksen 
torjuminen on tunnustettu yhdeksi unionin 
suureksi haasteeksi ja alaksi, jolla
kiireelliset kansainväliset toimet ovat 
välttämättömiä. Komission tiedonannossa 
”Eurooppa 2020 -strategiaa tukeva 
talousarvio” todetaan, että ilmastoon 
liittyvää osuutta unionin talousarviosta on 
tarkoitus kasvattaa vähintään 20 
prosenttiin, ja tämän asetuksen olisi 
edistettävä kyseistä tavoitetta.

(12) Köyhyyden poistaminen ja 
ilmastonmuutoksen torjuminen on 
tunnustettu unionin kahdeksi suureksi 
haasteeksi ja aloiksi, joilla kiireelliset 
kansainväliset toimet ovat välttämättömiä. 
Komission tiedonannossa ”Eurooppa 2020 
-strategiaa tukeva talousarvio” todetaan, 
että ilmastoon liittyvää osuutta unionin 
talousarviosta on tarkoitus kasvattaa 
vähintään 20 prosenttiin, ja tämän 
asetuksen olisi edistettävä muun muassa
kyseistä tavoitetta.

Or. fr

Tarkistus 31
Philippe Boulland

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Unioni on sitoutunut auttamaan 
maailmanlaajuisten vuoteen 2020 
asetettujen biodiversiteettitavoitteiden 
saavuttamisessa ja edistämään niihin 
liittyvää resurssien käyttöönottoa koskevaa 
strategiaa.

(13) Unioni on sitoutunut auttamaan 
maailmanlaajuisten vuoteen 2020 
asetettujen biodiversiteettitavoitteiden 
saavuttamisessa ja edistämään niihin 
liittyvää resurssien käyttöönottoa koskevaa 
strategiaa sekä niiden kestävää ja 
yhdennettyä hallintaa.

Or. fr
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Tarkistus 32
Philippe Boulland

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Unionin olisi tuettava tähän 
asetukseen perustuvilla toimilla Eurooppa 
2020 -strategian toteuttamista ja etenkin 
tavoitteita, jotka liittyvät 
ilmastonmuutokseen, siirtymään 
vihreämpään talouteen, 
resurssitehokkuuteen, kauppaan ja 
investointeihin sekä liike-elämään ja 
sääntelyyn liittyvään yhteistyöhön 
kolmansien maiden kanssa, ja edistettävä 
julkisuusdiplomatiaa, koulutukseen 
liittyvää / akateemista yhteistyötä ja 
ulkopuolisiin maihin kohdistuvia toimia.

(14) Unionin olisi tuettava tähän 
asetukseen perustuvilla toimilla Eurooppa 
2020 -strategian toteuttamista ja etenkin 
tavoitteita, jotka liittyvät köyhyyden 
poistamiseen, ilmastonmuutokseen, 
siirtymään vihreämpään talouteen, 
luonnonvarojen tehokkaaseen käyttöön, 
kauppaan ja investointeihin sekä liike-
elämään ja sääntelyyn liittyvään 
yhteistyöhön kolmansien maiden kanssa, ja 
edistettävä julkisuusdiplomatiaa, hyvää 
talous- ja verohallintoa, koulutukseen 
liittyvää / akateemista yhteistyötä ja 
ulkopuolisiin maihin kohdistuvia toimia, 
erityisesti naisten ja lasten 
terveydenhuoltoon pääsyn osalta.

Or. fr

Tarkistus 33
Birgit Schnieber-Jastram

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Unionin olisi tuettava tähän 
asetukseen perustuvilla toimilla Eurooppa 
2020 -strategian toteuttamista ja etenkin 
tavoitteita, jotka liittyvät 
ilmastonmuutokseen, siirtymään 
vihreämpään talouteen, 
resurssitehokkuuteen, kauppaan ja 
investointeihin sekä liike-elämään ja 
sääntelyyn liittyvään yhteistyöhön 

(14) Unionin olisi tuettava tähän 
asetukseen perustuvilla toimilla Eurooppa 
2020 -strategian toteuttamista ja etenkin 
tavoitteita, jotka liittyvät 
ilmastonmuutokseen, siirtymään 
vihreämpään talouteen, 
resurssitehokkuuteen, kauppaan ja 
investointeihin sekä liike-elämään ja 
sääntelyyn liittyvään yhteistyöhön 
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kolmansien maiden kanssa, ja edistettävä 
julkisuusdiplomatiaa, koulutukseen 
liittyvää / akateemista yhteistyötä ja 
ulkopuolisiin maihin kohdistuvia toimia.

kolmansien maiden kanssa, 
johdonmukaista 
kehitysyhteistyöpolitiikkaa ja edistettävä 
julkisuusdiplomatiaa, koulutukseen 
liittyvää / akateemista yhteistyötä ja 
ulkopuolisiin maihin kohdistuvia toimia.

Or. en

Tarkistus 34
Philippe Boulland

Ehdotus asetukseksi
johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Tämän asetuksen tavoitteiden 
saavuttamiseksi tarvitaan eriytettyä ja 
joustavaa lähestymistapaa kehittämällä 
keskeisten kumppanimaiden kanssa 
sellaisia yhteistyömalleja, joissa otetaan 
huomioon niiden taloudellinen, 
yhteiskunnallinen ja poliittinen tilanne sekä 
unionin erityisedut, toimintapoliittiset 
painotukset ja strategiat, mutta samalla on 
säilytettävä mahdollisuus toimiin tarpeen 
mukaan missä tahansa maailmalla.

(16) Tämän asetuksen tavoitteiden 
saavuttamiseksi tarvitaan eriytettyä ja 
joustavaa lähestymistapaa kehittämällä 
keskeisten kumppanimaiden kanssa 
sellaisia yhteistyömalleja ja korruptiota 
torjuvia hyvän hallintotavan periaatteita, 
joissa otetaan huomioon niiden 
taloudellinen, yhteiskunnallinen ja 
poliittinen tilanne sekä unionin erityisedut, 
toimintapoliittiset painotukset ja strategiat, 
mutta samalla on säilytettävä mahdollisuus 
toimiin tarpeen mukaan missä tahansa 
maailmalla.

Or. fr

Tarkistus 35
Nirj Deva

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Yhteistyöohjelmien suuremman 
avoimuuden ja hinta-laatusuhteen 
asianmukaisen valvonnan varmistamisen 
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on oltava ensisijaista.

Or. en

Tarkistus 36
Franziska Keller, Judith Sargentini, Catherine Grèze, Isabella Lövin
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Unionin olisi kyettävä vastaamaan 
muuttuviin ja/tai ennakoimattomiin 
tarpeisiin joustavasti ja nopeasti 
hyväksymällä monivuotisiin ohjelmiin 
kuulumattomia toimenpiteitä, jotta 
voitaisiin tehostaa sen sitoutumista 
edistämään sen etuja sen suhteissa 
kolmansiin maihin.

(17) Unionin olisi kyettävä vastaamaan 
muuttuviin ja/tai ennakoimattomiin 
tarpeisiin joustavasti ja nopeasti 
hyväksymällä monivuotisiin ohjelmiin 
kuulumattomia toimenpiteitä, jotta 
voitaisiin tehostaa sen sitoutumista 
edistämään yhteisiä etuja sen suhteissa 
kolmansiin maihin.

Or. en


