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LYHYET PERUSTELUT

Uusi kumppanuusväline (New Partnership Instrument, NPI) korvaa teollistuneiden ja muiden 
korkean tulotason maiden ja alueiden kanssa tehtävän yhteistyön rahoitusvälineen. NPI:n 
avulla EU voi laatia laaja-alaisia sopimuksia kehittyvien talousalueiden kanssa kannustaen 
asianomaisia maita muodostamaan yhteisiä toimintatapoja maailmanlaajuisiin haasteisiin 
vastaamiseksi ja toteuttamaan siten Eurooppa 2020 -strategian ulkoista ulottuvuutta.

Valmistelija huomauttaa, että Lissabonin sopimuksen 208 artiklassa edellytetään, että unioni 
ottaa huomioon kehitysyhteistyöpolitiikan tavoitteet. Näin ollen valmistelija esittää Euroopan 
komission asetusehdotusta koskevat seuraavat huomiot:

 muistuttaa, että kehittyvillä talousalueilla on yhä suurempi vastuu vähiten kehittyneistä 
maista ja kehitysmaista;

 katsoo, että EU:n on otettava huomioon kehittyviksi talousalueiksi luokiteltujen maiden 
heterogeenisuus; valmistelija muistuttaa, että yli 70 prosenttia maailman köyhistä elää 
nyt keskitulotason maissa;

 korostaa, että tehokas koordinointi ja johdonmukainen toimintatapa EU:n muiden 
ulkoisten välineiden, erityisesti kehitysyhteistyön rahoitusvälineen kanssa on erityisen 
tärkeää;

 korostaa, että ihmisoikeuksien, demokratian, oikeusvaltion periaatteiden, hyvän 
hallintotavan, osallistavan ja kestävän kasvun edistäminen sekä köyhyyden poistaminen 
ja vapaan ja oikeudenmukaisen kaupan edistäminen ovat EU:n perusperiaatteita, joita 
olisi edelleen vahvistettava NPI:tä hyödynnettäessä;

 korostaa, että on tärkeää yksilöidä erityistavoitteita ja raportoida niiden toteutumisesta;

 suosittaa voimakkaasti ottamaan käyttöön tehokkaita valvontajärjestelmiä, selkeitä 
indikaattoreita ja vertailuarvoja, joissa on otettava huomioon sosiaalinen 
yhteenkuuluvuus ja epätasa-arvon torjunta toimittaessa yhteistyössä keskitulotason 
maiden kanssa; 

 muistuttaa, että on tärkeää, että Euroopan parlamentti voi osallistua kaikkiin prosessin 
vaiheisiin; 

 korostaa, että ilmastotoimia ja energiatehokkuutta olisi seurattava selkein menetelmin;

 katsoo, että olisi toimittava tehostetussa yhteistyössä yksityisen sektorin kanssa täysin 
avoimesti ja vastuullisesti, työoikeuksia kunnioittaen ja kehittäen ja ympäristönsuojelua 
edistäen; korostaa myös, että tukia ja lainoja yhdistävillä EU:n mekanismeilla tuettavia 
investointihankkeita on valvottava ja niiden vaikutukset on arvioitava sen suhteen, 
täyttävätkö ne kansainvälisesti sovitut sosiaaliset ja ympäristönormit.



PE487.911v02-00 4/9 PA\901243FI.doc

FI

TARKISTUKSET

Kehitysyhteistyövaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ulkoasiainvaliokuntaa sisällyttämään 
mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

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 
EU:n että EU:n ja kumppanimaiden 
yhteisten etujen edistämiseksi ja yhteisten 
arvojen ja yhteisvastuullisuuden 
periaatteen edistämiseksi. 
Kumppanuusvälineellä tuetaan 
toimenpiteitä, jotka vastaavat tehokkaalla, 
avoimella ja joustavalla tavalla 
tavoitteisiin, joita nousee esiin unionin 
kahdenvälisissä, alueellisissa ja 
monenvälisissä suhteissa kolmansien 
maiden kanssa, sekä maailmanlaajuisiin 
haasteisiin.

Or. en

Tarkistus 2

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, 

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, 
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kuten energian toimitusvarmuuteen, 
ilmastonmuutokseen ja 
ympäristöongelmiin. Tämän tavoitteen 
toteutumista mitataan sen perusteella, 
miten keskeiset kumppanimaat omaksuvat 
Eurooppa 2020 -strategian mukaisia 
toimintapolitiikkoja ja tavoitteita;

kuten energian toimitusvarmuuteen ja 
energiatehokkuuteen, 
ilmastonmuutokseen, elintarviketurvaan, 
köyhyyden poistamiseen ja 
ympäristönsuojeluun sekä biologisen 
monimuotoisuuden ja ekosysteemien 
kestävään hallintaan. Tämän tavoitteen 
toteutumista mitataan sen perusteella, 
miten keskeiset kumppanimaat omaksuvat 
Eurooppa 2020 -strategian mukaisia 
toimintapolitiikkoja ja tavoitteita;

Or. en

Tarkistus 3

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 kaupankäynnin, investoinnin 
ja liiketoiminnan aloilla 
talouskumppanuuksien sekä liikealan ja 
lainsäädännöllisen yhteistyön avulla 
yritysten sosiaalista vastuuta koskevien 
kansainvälisten normien mukaisesti.
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. Rahoitusta yhdistäviin 
välineisiin on sovellettava mekanismeja, 
valvontaa ja vaikutustenarviointeja, joissa 
otetaan huomioon sosiaalinen 
yhteenkuuluvuus ja epätasa-arvon 
torjunta;

Or. en
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Tarkistus 4

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 
saadut kokemukset.

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Ensisijaisesti tällä asetuksella tuetaan 
kuitenkin yhteistyötä sellaisten 
kehittyneiden ja kehittyvien maiden 
kanssa, joilla on yhä näkyvämpi rooli 
kansainvälisessä taloudessa ja kaupassa, 
monenvälisillä foorumeilla, globaalissa 
hallinnassa ja maailmanlaajuisten 
haasteiden ratkaisemisessa ja joissa 
unionilla on merkittäviä etuja.

(2) Ensisijaisesti tällä asetuksella tuetaan 
kuitenkin yhteistyötä sellaisten 
kehittyneiden ja kehittyvien maiden 
kanssa, joilla on yhä näkyvämpi rooli 
kansainvälisessä taloudessa ja kaupassa, 
monenvälisillä foorumeilla, globaalissa 
hallinnassa ja maailmanlaajuisten 
haasteiden ratkaisemisessa ja joissa 
unionilla on merkittäviä etuja. EU:n 
toiminnan lisäarvon on myös toimittava 
strategisten kumppanien kanssa tehtävän 
yhteistyön liikkeellepanevana voimana.

Or. en
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Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Unioni pyrkii edistämään, kehittämään 
ja lujittamaan sen perustana olevien 
vapauden, kansanvallan, ihmisoikeuksien 
ja perusvapauksien kunnioittamisen ja
oikeusvaltion periaatteita vuoropuhelulla ja 
yhteistyöllä kolmansien maiden kanssa.

(1) Unioni pyrkii edistämään, kehittämään 
ja lujittamaan sen perustana olevien 
vapauden, kansanvallan, ihmisoikeuksien 
ja perusvapauksien kunnioittamisen,
oikeusvaltion, hyvän hallintotavan sekä 
osallistavan ja kestävän kasvun
periaatteita vuoropuhelulla ja yhteistyöllä 
kolmansien maiden kanssa. 

Or. en

Tarkistus 7

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,
joustavaa ja kohdennettua lähestymistapaa 
kumppanimaiden taloudellisten, 
yhteiskunnallisten ja poliittisten 
olosuhteiden sekä yhteisön erityisten 
etujen, toimintapoliittisten painopisteiden 
ja strategioiden huomioon ottamiseksi.
Kahdenvälisessä yhteistyössä 
keskitulotason maiden kanssa olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota epätasa-
arvon torjuntaan kohdentamalla apu 
aloittain, toimenpiteittäin, edunsaajittain 
tai maiden tietyille maantieteellisille 
alueille.

Or. en
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Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) Unioni ja jäsenvaltiot edistävät kukin 
toimivaltansa puitteissa monenvälistä 
lähestymistapaa maailmanlaajuisiin 
haasteisiin ja tehostavat yhteistyötä 
kansainvälisten ja alueellisten järjestöjen ja 
elinten kanssa, joita ovat esimerkiksi 
kansainväliset rahoituslaitokset, 
Yhdistyneiden Kansakuntien 
erityisjärjestöt, rahastot ja ohjelmat, 
Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen 
järjestö, G20-ryhmän 
valtiovarainministerien ja keskuspankkien 
pääjohtajien ryhmä sekä muut 
kahdenväliset avunantajat.

(3) Unioni ja jäsenvaltiot edistävät kukin 
toimivaltansa puitteissa johdonmukaista 
monenvälistä lähestymistapaa 
maailmanlaajuisiin haasteisiin ja tehostavat 
yhteistyötä kansainvälisten ja alueellisten 
järjestöjen ja elinten kanssa, joita ovat 
esimerkiksi kansainväliset 
rahoituslaitokset, Yhdistyneiden 
Kansakuntien erityisjärjestöt, rahastot ja 
ohjelmat, Taloudellisen yhteistyön ja 
kehityksen järjestö, G20-ryhmän 
valtiovarainministerien ja keskuspankkien 
pääjohtajien ryhmä sekä muut 
kahdenväliset avunantajat. 

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

(4) Unioni pyrkii tämän asetuksen 
täytäntöönpanossa yhtenäisyyteen ja 
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.

(4) Unioni pyrkii tämän asetuksen 
täytäntöönpanossa kehitysyhteistyön 
yhtenäisyyteen, täydentävyyteen, 
parempaan tehokkuuteen ja vaikutuksiin 
sekä 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.

Or. en
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