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TARKISTUKSET

Kehitysyhteistyövaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ulkoasiainvaliokuntaa sisällyttämään 
mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Unionin tavoitteena on luomalla 
erityissuhde kehittää vaurauden ja hyvien 
naapurisuhteiden alue, joka käsittää 
Euroopan unionin ja tämän asetuksen 
liitteessä luetellut maat ja alueet, 
jäljempänä ’kumppanimaat’.

1. Unionin tavoitteena on luomalla 
erityissuhde kehittää vaurauden ja hyvien 
naapurisuhteiden alue, joka käsittää 
Euroopan unionin ja tämän asetuksen 
liitteessä luetellut maat ja alueet, 
jäljempänä 'kumppanimaat', ja edistää 
siten myös köyhyyden vähentämistä 
kumppanimaissa.

Perustelu

On tarpeen ilmoittaa selvästi, että EU sitoutuu ottamaan aktiivisen roolin naapurimaidensa 
köyhyyden vähentämisessä. Köyhyyden vähentäminen on mainittava välineen yleisenä 
tavoitteena Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 21 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kaikin puolin kestävään ja osallistavaan 
kehitykseen sekä köyhyyden 
vähentämiseen, myös yksityissektoria 
kehittämällä; edistämään sisäistä 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta, maaseudun 
kehittämistä, ilmastonmuutostoimia sekä 
katastrofivalmiuksia ja -palautuvuutta;

d) kaikin puolin kestävään ja osallistavaan 
kehitykseen, köyhyyden vähentämiseen ja 
vaurauden luomiseen, myös 
yksityissektoria kehittämällä; edistämään 
sisäistä taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta, maaseudun 
kehittämistä, ilmastonmuutostoimia,
katastrofien ehkäisyä ja torjuntavalmiutta 
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sekä kykyä selviytyä kriiseistä;

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) edistämään luottamuksen rakentamista 
ja muita turvallisuutta lisääviä 
toimenpiteitä sekä konfliktien ehkäisemistä 
ja ratkaisemista;

e) edistämään luottamuksen rakentamista 
ja muita turvallisuutta lisääviä 
toimenpiteitä sekä konfliktien ehkäisemistä 
ja ratkaisemista, mukaan luettuna 
tukeminen kriisin jälkitilanteissa ja 
kansallisen eheyttämisen aikana;

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Kriisitilanteissa tai demokratian, 
oikeusvaltion, ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien ollessa uhattuna sekä 
luonnonkatastrofien tai ihmisten toimista 
johtuvien katastrofien yhteydessä voidaan 
suorittaa ohjelmointiasiakirjojen 
tapauskohtainen uudelleentarkastelu. 
Tällaisen hätätilanteessa tehtävän 
uudelleentarkastelun yhteydessä on 
varmistettava, että johdonmukaisuus tämän 
asetuksen nojalla myönnettävän ja muista 
unionin rahoitusvälineistä myönnettävän 
tuen välillä säilyy. Hätätilanteessa tehtävän 
uudelleentarkastelun seurauksena voidaan 
hyväksyä tarkistettuja 
ohjelmointiasiakirjoja. Jos näin tapahtuu, 
komission on lähetettävä tarkistetut 

9. Kriisitilanteissa tai demokratian, 
oikeusvaltion, ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien ollessa uhattuna sekä 
luonnonkatastrofien tai ihmisten toimista 
johtuvien katastrofien yhteydessä voidaan 
suorittaa ohjelmointiasiakirjojen 
tapauskohtainen uudelleentarkastelu. 
Osana tällaista hätätilanteessa tehtävää 
uudelleentarkastelua voidaan rahoittaa 
toimenpiteitä, joilla helpotetaan 
siirtymistä hätäavusta pitkän aikavälin 
kehitystoimiin, mukaan luettuina toimet, 
joilla parannetaan edunsaajien kykyä 
selviytyä kriiseistä. Tällaisen 
hätätilanteessa tehtävän 
uudelleentarkastelun yhteydessä on 
varmistettava, että johdonmukaisuus tämän 
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ohjelmointiasiakirjat Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle tiedoksi 
kuukauden kuluessa niiden 
hyväksymisestä.

asetuksen nojalla myönnettävän ja muista 
unionin rahoitusvälineistä myönnettävän 
tuen välillä säilyy. Hätätilanteessa tehtävän 
uudelleentarkastelun seurauksena voidaan 
hyväksyä tarkistettuja 
ohjelmointiasiakirjoja. Jos näin tapahtuu, 
komission on lähetettävä tarkistetut 
ohjelmointiasiakirjat Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle tiedoksi 
kuukauden kuluessa niiden 
hyväksymisestä.

Perustelu

On tärkeää säilyttää 24. lokakuuta 2006 annetussa asetuksessa (EY) N:o 1638/2006 säädetty 
mahdollisuus ohjelma-asiakirjojen uudelleentarkasteluun, jotta voidaan käynnistää 
toimenpiteitä, joilla pyritään helpottamaan siirtymistä hätäavusta pitkän aikavälin 
kehitystoimiin. 

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
20 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena 
päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä. 
Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 
2014.

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena 
päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä. 
Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 
2014 alkaen 31 päivään joulukuuta 2020.

Or. en


