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LYHYET PERUSTELUT

Ulkoasianvaliokunta ja kehitysyhteistyövaliokunta ovat sopineet, että tätä asetusta koskevaan 
lainsäädäntömietintöön sovelletaan parlamentin työjärjestyksen 50 artiklaa ("valiokuntien 
yhteistyömenettely"). Kehitysyhteistyövalokunnan yksinomainen päätösvalta koskee 
seuraavia komission asetusehdotukseen sisätyviä asioita: 

– avun sidonnaisuuksien purkamista koskevat säädökset (8 artikla) julkisen kehitysavun 
kriteerien mukaisesti;

– avun sidonnaisuuksien purkamista koskevat (nykyisellään 9 artiklaan perustuvat) 
säädökset, jotka koskevat niiden erityistä soveltamista kehitysyhteistyön rahoitusvälineen 
yhteydessä;

– muut erityisesti ja yksinomaan kehitysyhteistyön rahoitusvälinettä koskevat säädökset, 
myös säädökset, joita eivät vielä sisälly ehdotukseen ja jotka eivät vaaranna tämän 
asetuksen kattamien rahoitusvälineiden yleistä yhdenmukaisuutta, mukaan luettuina 
säädökset, jotka koskevat budjettituen käyttämistä kehitysyhteistyön rahoitusvälineen 
soveltamisalan piiriin kuuluvissa kehitysmaissa.

Kehitysyhteistyön rahoitusvälineen ja/tai julkisen kehitysavun yksinomainen soveltaminen 
sisältyy selkeästi määriteltynä kehitysyhteistyövaliokunnan yksinomaisen päätösvaltansa 
mukaisesti esittämiin tarkistuksiin.

TARKISTUKSET

Kehitysyhteistyövaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ulkoasiainvaliokuntaa sisällyttämään 
mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Euroopan unionin olisi hyväksyttävä 
eräät ulkoiseen toimintaan liittyvät 
politiikat kattava kokonaisvaltainen paketti 
välineitä, joiden täytäntöönpano edellyttää
yhteisiä sääntöjä ja menettelyjä. Kyseessä 
ovat seuraavat välineet: kehitysyhteistyön 
rahoitusväline (DCI), demokratiaa ja 

(1) Euroopan unionin olisi hyväksyttävä 
eräät ulkoiseen toimintaan liittyvät 
politiikat kattava kokonaisvaltainen paketti 
välineitä, joiden täytäntöönpanemiseksi 
olisi hyvä olla yhteisiä sääntöjä ja 
menettelyjä. Kyseessä ovat seuraavat 
välineet: kehitysyhteistyön rahoitusväline 
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ihmisoikeuksia koskeva eurooppalainen 
rahoitusväline (EIDHR), Euroopan
naapuruuspolitiikan rahoitusväline (ENI), 
vakautusväline (IfS), väline 
ydinturvallisuuteen liittyvää yhteistyötä 
varten (INSC), liittymistä valmisteleva 
tukiväline (IPA) ja kumppanuusväline (PI).

(DCI), demokratiaa ja ihmisoikeuksia
koskeva eurooppalainen rahoitusväline 
(EIDHR), Euroopan naapuruuspolitiikan 
rahoitusväline (ENI), vakautusväline (IfS), 
väline ydinturvallisuuteen liittyvää 
yhteistyötä varten (INSC), liittymistä 
valmisteleva tukiväline (IPA) ja 
kumppanuusväline (PI).

Or. en

Perustelu

Yhteisten sääntöjen hyväksyminen ei ole oikeudellinen velvoite; yhteisten sääntöjen 
puuttuminen ei välttämättä estä välineiden toimivuutta. Näin ollen yhteisiä sääntöjä olisi 
sovellettava mahdollisuuksien mukaan mutta kuitenkin kunkin välineen yhteydessä riittävällä 
joustavuudella siten, että ohjaavina tekijöinä ovat välinettä koskevat erityiset säännöt ja 
välineen omat tavoitteet.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Näistä välineistä annetuissa asetuksissa 
säädetään yleensä, että välineillä 
rahoitettaviin toimiin olisi sovellettava 
suuntaa antavaa monivuotista 
ohjelmointia, jonka puitteissa olisi 
annettava rahoituspäätökset 
varainhoitoasetuksen mukaisesti ja 
noudattaen menettelyjä, joista säädetään 
yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä 
helmikuuta 2011 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa 
(EU) N:o 182/2011. 

(2) Näistä välineistä annetuissa asetuksissa 
säädetään yleensä, että välineillä 
rahoitettaviin toimiin olisi sovellettava 
monivuotista strategista ohjelmointia,
jonka puitteissa olisi annettava 
rahoituspäätökset varainhoitoasetuksen 
mukaisesti ja noudattaen sekä ohjelmointi-
että täytäntöönpanopäätösten osalta 
asianmukaisia menettelyjä, joista 
säädetään asianmukaisilla menettelyillä
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen (SEUT) 290 ja 291 artiklassa.

Or. en

Perustelu

Osaksi poliittiset ohjelmointipäätökset ja täytäntöönpanopäätökset on erotettava selkeästi 
toistaan. 
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Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Asiakirjat, joissa määritellään 
laajasti kunkin rahoitusohjelman 
tavoitteet, painopisteet, odotetut tulokset 
ja määrärahat, ovat strategisia 
ohjelmointiasiakirjoja. Komissiolle olisi 
siirrettävä toimivalta näiden 
hyväksymisen ja tarkistamisen 
joustavoittamiseksi ja tehostamiseksi.

Or. en

Perustelu

Poliittiset ohjelmointipäätökset ja luonteeltaan puhtaasti ja täytäntöönpanopäätökset on 
erotettava selkeästi toistaan, minkä vuoksi minkä vuoksi yhteisen lainsäädäntövallan 
käyttäjien olisi osallistuttava niiden käyttöönottoon. Ohjelmointipäätöksiä koskeva sanamuoto 
on peräisin puheenjohtajakokouksen 9.9.2010 tekemästä päätöksestä.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Rahoituspäätökset olisi annettava 
vuotuisten tai monivuotisten toiminta-
ohjelmien ja yksittäisten toimenpiteiden 
muodossa silloin, kun noudatetaan suuntaa 
antavassa monivuotisessa ohjelmoinnissa 
tehtyä suunnitelmaa, erityistoimenpiteiden 
muodossa, jos ennakoimattomat ja 
perustellut tarpeet sitä edellyttävät, ja 
tukitoimenpiteiden muodossa.

(3) Rahoituspäätökset olisi annettava 
vuotuisten tai kaksivuotisten toiminta-
ohjelmien ja yksittäisten toimenpiteiden 
muodossa silloin, kun noudatetaan suuntaa 
antavassa monivuotisessa strategisessa
ohjelmoinnissa tehtyä suunnitelmaa, 
erityistoimenpiteiden muodossa, jos 
ennakoimattomat ja perustellut tarpeet sitä 
edellyttävät, ja tukitoimenpiteiden 
muodossa.

Or. en
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Perustelu

Vuotuiset toimintaohjelmat ovat tärkeimpiä voimassaolevia täytäntöönpanoasiakirjoja. 
Vaikka joustavuuden lisäämistä koskeva komission pyyntö onkin hyväksyttävissä, olisi 
löydettävä tasapaino parlamentaarisen valvonnan – jonka toteuttaminen on helpompaa 
lyhytkestoisten toimien yhteydessä – ja komission pyytämän joustavuuden välillä. 
Toimintaohjelmien voimassaoloajan pidentäminen kehitysyhteistyön rahoitusvälineen yhdestä 
vuodesta kahteen vuoteen on hyväksyttävissä oleva kompromissi.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Täytäntöönpanosäädösten 
hyväksymiseen olisi kustannuksiltaan 
vähäisiä toimenpiteitä lukuun ottamatta 
käytettävä yleensä tarkastelumenettelyä 
ottaen huomioon kyseisten säädösten 
luonteen (toiminnan ohjelmointi tai 
rahoituksen toteutus) ja varsinkin niiden 
talousarviovaikutukset. Asianmukaisesti 
perustelluissa erittäin kiireellisissä 
tapauksissa, joissa unionin on pakottavien 
syiden vuoksi voitava toimia nopeasti, 
komission olisi kuitenkin annettava 
asiassa välittömästi sovellettavat 
täytäntöönpanosäädökset.

(4) Täytäntöönpanosäädösten 
hyväksymiseen olisi yksittäisiä, erityisiä ja 
tukitoimenpiteitä ja kustannuksiltaan alle 
10 miljoonan euron toimenpiteitä lukuun 
ottamatta käytettävä yleensä 
tarkastelumenettelyä ottaen huomioon 
kyseisten säädösten luonteen (toiminnan 
ohjelmointi tai rahoituksen toteutus) ja 
varsinkin niiden talousarviovaikutukset.

Or. en

Perustelu

The principle should be that important programming decisions should be taken under the 
delegated acts procedure, implementing decisions involving normal foreseeable measures in 
line with the programming decisions or involving important sums of money under the 
examination procedure, and – in order to avoid micromanagement – decisions involving less 
important sums under the advisory procedure, while flexibility should be foreseen for the 
Commission to take swiftly urgent emergency decisions. The cut-off amount of EUR 10 
million was agreed by all institutions in 2006 and is already in force in the current DCI.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)



PA\902163FI.doc 7/38 PE489.521v01-00

FI

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Neuvoa-antavaa menettelyä olisi 
tavallisesti käytettävä yksittäisten toimien, 
erityisten toimien ja kustannuksiltaan alle 
10 miljoonan euron toimien yhteydessä. 
Asianmukaisesti perustelluissa erittäin 
kiireellisissä tapauksissa, joissa unionin 
on pakottavien syiden vuoksi olisi 
toimittava nopeasti, komission olisi 
kuitenkin annettava asiassa välittömästi 
sovellettavat täytäntöönpanosäädökset.

Or. en

Perustelu

The principle should be that important programming decisions should be taken under the 
delegated acts procedure, implementing decisions involving normal foreseeable measures in 
line with the programming decisions or involving important sums of money under the 
examination procedure, and – in order to avoid micromanagement – decisions involving less 
important sums under the advisory procedure, while flexibility should be foreseen for the 
Commission to take swiftly urgent emergency decisions. The cut-off amount of EUR 10 
million was agreed by all institutions in 2006 and is already in force in the current DCI.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Rahoituspäätöksiin sisältyvät 
toimikohtaiset kuvaukset, joista käy ilmi 
tavoitteet, tärkeimmät toiminnot, toivotut 
tulokset, alustava talousarvio ja aikataulu 
sekä edistymisen seurantajärjestelyt, olisi 
hyväksyttävä asetuksessa (EU) N:o 
182/2011 säädettyjen menettelyjen 

Poistetaan.
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mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Komission ehdottama teksti saattaa aiheuttaa sekaannusta ohjelmointitason ja 
täytäntöönpanotason välillä.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Kun rahoitusvälineen täytäntöönpanoon 
liittyvän toimen hallinnointi on annettu 
tehtäväksi rahoituksen välittäjälle, 
komission päätökseen olisi sisällyttävä 
varsinkin riskinjakoa, täytäntöönpanosta 
vastaavan välittäjän palkkiota sekä varojen 
ja mahdollisen tuoton käyttöä ja 
uudelleenkäyttöä koskevia säännöksiä.

(6) Kun rahoitusvälineen täytäntöönpanoon 
liittyvän toimen hallinnointi on annettu 
tehtäväksi rahoituksen välittäjälle, 
komission päätökseen olisi sisällyttävä 
varsinkin riskinjakoa, avoimuutta, 
täytäntöönpanosta vastaavan välittäjän 
palkkiota sekä varojen ja mahdollisen 
tuoton käyttöä ja uudelleenkäyttöä 
koskevia säännöksiä.

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Unionin ulkoisen avun rahoitustarpeet 
lisääntyvät samaan aikaan kun unionin 
taloudellinen tilanne ja budjettitilanne 
rajoittavat apuun käytettävissä olevia 
varoja. Siksi komission on pyrittävä 
hyödyntämään käytettävissä olevat varat 
mahdollisimman tehokkaasti käyttämällä 
varsinkin vipuvaikutuksen omaavia 
rahoitusvälineitä. Vipuvaikutusta voidaan 
tehostaa sallimalla rahoitusvälineillä 

(8) Unionin ulkoisen avun rahoitustarpeet 
lisääntyvät samaan aikaan kun unionin 
taloudellinen tilanne ja budjettitilanne 
rajoittavat apuun käytettävissä olevia 
varoja. Siksi komission on pyrittävä 
hyödyntämään käytettävissä olevat varat 
mahdollisimman tehokkaasti käyttämällä 
varsinkin vipuvaikutuksen omaavia 
rahoitusvälineitä. Vipuvaikutusta voidaan 
tehostaa sallimalla rahoitusvälineillä 
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sijoitettujen ja tuotettujen varojen käyttö ja 
uudelleenkäyttö.

sijoitettujen ja tuotettujen varojen käyttö ja 
uudelleenkäyttö. Tämä vipuvaikutus on 
osoitettava selkeästi erityisesti virallista 
kehitysapua ja ilmastorahoitusta 
koskevien välineiden yhteydessä. 
Mainituissa tapauksissa varoilla on 
edistettävä selkeästi köyhyyden 
poistamista avun tehokkuuden 
periaatteiden mukaisesti, ja 
ilmastorahoituksen yhteydessä on 
toimittava ilmastonmuutosta koskevan 
Yhdistyneiden kansakuntien 
puitesopimuksen prioriteettialoja ja 
sitoumusten mukaisesti.  

Or. en

Perustelu

Tarkistus on välttämätön, jotta voidaan varmistaa kehitysyhteistyön rahoitusvälineen
sidonnaisuuksien purkaminen OECD:n kehitysapukomitean suuntaviivojen mukaisti, joita EU 
on sitoutunut noudattamaan. 

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Niiden sitoumusten mukaisesti, jotka 
Euroopan unioni on tehnyt tuen 
tuloksellisuutta käsitelleillä korkean tason 
3. ja 4. foorumeilla ((Accra 2008 ja Busan 
2011) sekä vähiten kehittyneille maille 
annettavan julkisen kehitysavun 
sidonnaisuuksien purkamiseksi OECD:n 
kehitysapukomitean suositusten 
mukaisesti, komission olisi purettava 
Euroopan unionin avun sidonnaisuudet 
niin pitkälle kuin on mahdollista ja 
lisättävä hankintamenettelyjensä ja 
myöntämismenettelyjensä avoimuutta 
erityisesti innovatiivisten 
rahoitusmenettelyjen yhteydessä.

Or. en
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Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 b) Unionin kansainvälisen toiminnan 
olisi perustuttava sen perustamisen, 
kehittämisen ja laajentumisen 
johtoajatuksena oleviin periaatteisiin, 
joita unioni pyrkii edistämään myös 
muualla maailmassa ja jotka ovat 
demokratia, oikeusvaltio, ihmisoikeuksien 
ja perusvapauksien yleismaailmallisuus ja 
jakamattomuus, ihmisarvon 
kunnioittaminen, tasa-arvo ja 
yhteisvastuu sekä Yhdistyneiden 
Kansakuntien peruskirjan periaatteiden ja 
kansainvälisen oikeuden noudattaminen.

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 c) Mainittujen välineiden mukaisilla 
unionin ulkoisilla toimilla olisi saatava 
aikaan konkreettisia muutoksia 
kumppanimaissa. Vaikutusta olisi 
seurattava ja arvioitava mahdollisuuksien 
mukaan ennalta määritetyillä, selkeillä, 
avoimilla ja mitattavissa olevilla 
indikaattoreilla, jotka liittyvät välittömästi 
kunkin välineen tavoitteisiin ja joiden 
yhteydessä otetaan huomioon SEUT:n 
208 artiklan mukaiset EU:n velvoitteet.

Or. en
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Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 d) Jotta voidaan optimoida välineen 
vaikutus ja varmistaa, että käytettävissä 
olevia resursseja pyritään käyttämään 
mahdollisimman tehokkaasti, komission 
kaksivuotiskertomuksessa olisi arvioitava 
muun muassa perussopimuksen asiaa 
koskevien määräysten mukaisesti 
asianomaisesta budjettikohdasta 
rahoitettujen välineiden keskinäistä 
täydentävyyttä, keskinäisiä 
synergiavaikutuksia ja keskinäistä 
vahvistavuutta.

Or. en

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Jotta voidaan varmistaa unionin 
avun näkyvyys avunsaajamaiden ja 
unionin kansalaisten keskuudessa, olisi 
harjoitettava asianmukaista ja suunnattua 
tiedottamista kansallisissa, alueellisissa ja 
paikallisissa tiedotusvälineissä ja 
tarvittaessa muilla keinoin. Komission 
olisi määriteltävä asianmukaiset 
vähimmäisvaatimukset läheisessä 
yhteisyössä avunsaajien kanssa, ja
vaatimusten noudattamista olisi 
valvottava.

Or. en
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Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tällä asetuksella vahvistetaan säännöt ja 
ehdot, joita sovelletaan seuraavien 
välineiden puitteissa toteutettaville 
toimille, toimintaohjelmille ja muille 
toimenpiteille myönnettävään unionin 
rahoitusapuun: kehitysyhteistyön 
rahoitusväline (DCI), demokratiaa ja 
ihmisoikeuksia koskeva eurooppalainen 
rahoitusväline (EIDHR), Euroopan 
naapuruuspolitiikan rahoitusväline (ENI), 
vakautusväline (IfS), väline 
ydinturvallisuuteen liittyvää yhteistyötä 
varten (INSC), liittymistä valmisteleva 
tukiväline (IPA) ja kumppanuusväline (PI), 
jäljempänä ’välineet’, kun niihin viitataan 
kollektiivisesti, ja ’sovellettava väline’, 
kun viitataan yksittäiseen välineeseen.

1. Tällä asetuksella vahvistetaan säännöt ja 
ehdot, joita sovelletaan seuraavien 
välineiden puitteissa toteutettaville toimille 
myönnettävään unionin rahoitusapuun: 
kehitysyhteistyön rahoitusväline (DCI), 
demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskeva 
eurooppalainen rahoitusväline (EIDHR), 
Euroopan naapuruuspolitiikan 
rahoitusväline (ENI), vakautusväline (IfS), 
väline ydinturvallisuuteen liittyvää 
yhteistyötä varten (INSC), liittymistä 
valmisteleva tukiväline (IPA) ja 
kumppanuusväline (PI), jäljempänä 
’välineet’, kun niihin viitataan 
kollektiivisesti, ja ’sovellettava väline’, 
kun viitataan yksittäiseen välineeseen.

Or. en

Perustelu

Koska sekä nimet että sisältö (sekä ohjelmoinnin että ohjelmoinnin tasolla) vaihtelevat eri 
välineiden välillä, on suotavaa, että ohjelmatyyppejä ei eritellä.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio varmistaa, että toimet 
toteutetaan sovellettavan välineen 
tavoitteiden mukaisesti ja unionin 
taloudellisia etuja tehokkaasti suojaten. 
Välineiden nojalla myönnettävän 
rahoitusavun on oltava 
varainhoitoasetuksessa vahvistettujen 

2. Komissio varmistaa, että toimet 
toteutetaan sovellettavan välineen 
tavoitteiden ja sitä koskevien
erityissäännösten ja poikkeusten
mukaisesti ja unionin taloudellisia etuja 
tehokkaasti suojaten. Välineiden nojalla 
myönnettävän rahoitusavun on oltava 
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sääntöjen ja menettelyjen mukaista, koska 
varainhoitoasetus toimii välineiden 
täytäntöönpanon rahoituksellisena ja 
oikeudellisena peruskehyksenä.

varainhoitoasetuksessa vahvistettujen 
sääntöjen ja menettelyjen mukaista, koska 
varainhoitoasetus toimii välineiden 
täytäntöönpanon rahoituksellisena ja 
oikeudellisena peruskehyksenä.

Or. en

Perustelu

Yhteisiä sääntöjä olisi sovellettava mahdollisuuksien mukaan mutta kunkin välineen 
yhteydessä riittävällä joustavuudella siten, että ohjaavina tekijöinä ovat välinettä koskevat 
erityiset säännöt ja välineen omat tavoitteet.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tuloksellisen ja tehokkaan 
täytäntöönpanon varmistamiseksi 
komissio suosii tätä asetusta 
soveltaessaan kaikkein joustavimpia 
menettelyjä aina, kun se on mahdollista ja 
toimen luonteen kannalta 
tarkoituksenmukaista.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä kohta on itsestään selvyydessään tarpeeton: komission on noudatettava tässä 
asetuksessa, sovellettavassa välineessä tai rahoitusasetuksessa vahvistettuja menettelyjä. On 
itsestään selvää, että kun komissio voi valita menettelyn, sen olisi valittava joustavin 
menettely. Tämän kohdan säilyttäminen tekstiin antaisi sen vaikutelman, että lainsäätäjä 
myöntää komissiolle uutta harkintavaltaa.
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Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Kaikkien tässä asetuksessa 
mainittujen toimien ja rahoituskeinojen, 
jotka koskevat ohjelmia, hankkeita, 
yksittäisiä toimia tai erityistoimia, 
tukitoimia ja kehitysyhteistyön 
rahoitusvälineen kaikkia muita 
rahoitustoimia ja niiden täytäntöönpanoa, 
on täytettävä mainitun välineen mukaiset 
julkisen kehitysavun 
kelpoisuusvaatimukset OECD:n 
kehitysapukomitean määrittämien 
kriteerien mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Koska kansainvälinen yhteisö on määrittänyt kehitysyhteistyön rahoitusvälinettä koskevat 
säännöt OECD:n kehitysapukomitean puitteissa ja koska mainitut säännöt muodostavat 
kehitysyhteistyötä koskevan "säännöstön", jota EU:n olisi noudatettava SEUT:n 208 artiklan 
mukaisesti, joka ei välttämättä koske muita tällä asetuksella perustettavia välineitä, tämä 
määritelmä on välttämätön.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Toimintaohjelmien, yksittäisten 
toimenpiteiden ja erityistoimenpiteiden 
hyväksyminen

Strategisten ohjelmointiasiakirjojen, 
täytäntöönpanoasiakirjojen, yksittäisten 
toimenpiteiden ja erityistoimenpiteiden 
hyväksyminen

Or. en

Perustelu

Toisaalta on välttämätöntä mainita strategiset ohjelmointiasiakirjat erillisenä
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asiakirjaryhmänä, toisaalta taas on mahdollisuuksien mukaisesti suositeltavampaa mainita 
asiakirjan tyyppi yksittäisen asiakirjan nimen sijasta, koska eri asiakirjojen nimet ja sisältö 
(sekä ohjelmoinnin että täytäntöönpanon tasolla) saattavat vaihdella eri välineissä.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – -1 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Asiakirjat, joissa määritellään laajasti 
kunkin rahoitusohjelman tavoitteet, 
painopisteet, odotetut tulokset ja 
määrärahat, ovat strategista 
ohjelmointiasiakirjoja.

Or. en

Perustelu

Luonteeltaan osaksi poliittiset ohjelmointipäätökset – minkä vuoksi yhteisen 
lainsäädäntövallan käyttäjien olisi osallistuttava niiden käyttöönottoon – ja luonteeltaan 
puhtaasti ja täytäntöönpanopäätökset on erotettava selkeästi toistaan. Merkittäviä 
ohjelmointipäätöksiä koskevaa sanamuoto on peräisin puheenjohtajakokouksen 9.9.2010 
tekemästä päätöksestä. Määräys, jonka mukaan mainitut osatekijät on mainittava kunkin 
rahoitusohjelman yhteydessä, on peräisin puheenjohtajakokouksen tekemän päätöksen 
otsikosta.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – -1 kohta – 2 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Strategiset ohjelmointiasiakirjat 
hyväksytään Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 
artiklan mukaisesti, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta yksittäisiä välineitä 
koskevien säännösten noudattamista.
Siirretyn säädösvallan käyttämistä 
koskevat erityiset edellytykset 
määritellään yksittäisissä välineissä.
Kiireellisissä tapauksissa noudatettava 
menettely sisältyy siirrettyyn 
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säädösvaltaan.

Or. en

Perustelu

Lauseella: "Asian vaikuttamatta…" otetaan käyttöön määräys, jonka perusteella yksittäisten 
välineiden strategiset ohjelmointipäätökset yhteispäätösmenettelyn piiriin vaihtoehtona 
kuulumiselle delegoituja säädöksiä koskevan menettelyn piiriin (puheenjohtajakokouksen 
äskettäisen päätöksen mukaisesti).

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – -1 kohta – 3 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Säädösvallan siirron kesto on 
määriteltävä kussakin välineessä, mutta 
se ei saa ylittää tämän asetuksen 
16 artiklassa määriteltyä välineen 
uudelleentarkastelun määräaikaa. 

Or. en

Perustelu

Välineiden välitarkastelun kestoajan rajoittaminen velvoittaa komission antamaan 
delegoitujen säädösten voimassaoloajan pidentämistä koskevan lainsäädäntöehdotuksen 
välitarkastelun yhteydessä, minkä myötä parlamentti ja neuvosto voivat tarvittaessa ehdottaa 
välineen toimivuuden parantamista koskevia muutosehdotuksia.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio hyväksyy vuotuiset tai 
monivuotiset toimintaohjelmat 
sovellettavasta välineestä annetussa
asetuksessa mainittujen suuntaa antavien
ohjelmointiasiakirjojen perusteella, jos 
sellaisista säädetään.

1. Komissio hyväksyy vuotuiset tai 
kaksivuotiset toimintaohjelmat 2 artiklan
1 a kohdassa määriteltyjen strategisten
ohjelmointiasiakirjojen perusteella.
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Or. en

Perustelu

Kaikki täytäntöönpanotoimet perustuvat määritelmän mukaisesti ohjelmointipäätöksiin ja 
ovat ohjelmointipäätösten mukaisia. 

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Erityisesti silloin kun toimintaohjelmaa ei 
ole vielä hyväksytty, komissio voi suuntaa 
antavien ohjelmointiasiakirjojen 
perusteella poikkeuksellisesti hyväksyä 
yksittäisiä toimenpiteitä toimintaohjelmiin 
sovellettavia sääntöjä ja menettelyjä 
noudattaen.

Silloin kun toimintaohjelmaa ei ole vielä 
hyväksytty, komissio voi 2 artiklan 
1 a artiklassa määriteltyjen strategisten
ohjelmointiasiakirjojen perusteella 
poikkeuksellisesti hyväksyä yksittäisiä 
toimenpiteitä toimintaohjelmiin 
sovellettavia sääntöjä ja menettelyjä 
noudattaen.

Or. en

Perustelu

Kaikki täytäntöönpanotoimet perustuvat määritelmän mukaisesti ohjelmointipäätöksiin ja 
ovat ohjelmointi päätösten mukaisia. 

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun on kyse ennakoimattomista ja 
asianmukaisesti perustelluista tarpeista, 
olosuhteista tai sitoumuksista, komissio 
voi hyväksyä suuntaa antaviin
ohjelmointiasiakirjoihin kuulumattomia 
erityistoimenpiteitä. Erityistoimenpiteitä 
voidaan käyttää myös helpottamaan 
siirtymistä pitkän aikavälin 
kehitysyhteistyöhön, mukaan lukien 
toimenpiteet, joilla parannetaan väestön 

Ennakoimattomissa ja asianmukaisesti 
perustelluissa erityisissä olosuhteissa
komissio voi hyväksyä strategisiin
ohjelmointiasiakirjoihin kuulumattomia 
erityistoimenpiteitä. Erityistoimenpiteitä 
voidaan käyttää myös helpottamaan 
siirtymistä pitkän aikavälin 
kehitysyhteistyöhön.
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valmiuksia selviytyä toistuvista kriiseistä.

Or. en

Perustelu
1. "Unforeseen commitments" is a contradictio in terminis: a commitment is a promise for the 

future, and therefore should be programmable.
2. The transition from humanitarian aid to development aid (LRRD) is specific to the 

Humanitarian Aid Instrument (not currently under revision) and – mainly - the DCI, and 
should therefore be dealt with in the DCI (and other relevant instruments) and the 
humanitarian aid instrument, not in the CIR. The word “development” should therefore be 
deleted.

3. Disaster preparedness in areas with permanent or recurring disaster risks should not be 
done under special measures, but under the normal financial programming – it is 
foreseeable and programmable.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut 
toimintaohjelmat ja yksittäiset 
toimenpiteet, joille myönnettävä unionin 
rahoitusapu on enemmän kuin 10 
miljoonaa euroa, ja erityistoimenpiteet, 
joille myönnettävä unionin rahoitusapu on 
enemmän kuin 30 miljoonaa euroa, 
hyväksytään 15 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetun tarkastelumenettelyn 
mukaisesti.

2. Edellä tämän artiklan 1 kohdassa ja 3 
artiklassa tarkoitetut toimintaohjelmat, 
yksittäiset toimenpiteet, erityistoimenpiteet 
ja tukitoimenpiteet, joille myönnettävä 
unionin rahoitusapu on enemmän kuin 
10 miljoonaa euroa, hyväksytään 
15 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
tarkastelumenettelyn mukaisesti.

Or. en

Perustelu

The principle should be that important programming decisions should be taken under the 
delegated acts procedure, implementing decisions involving normal foreseeable measures in 
line with the programming decisions or involving important sums of money under the 
examination procedure, and – in order to avoid micromanagement – decisions involving less 
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important sums under the advisory procedure, while flexibility should be foreseen for the 
Commission to take swiftly urgent emergency decisions. The cut-off sum of EUR 10 million 
was agreed by all institutions in 2006 and is already in force in the current DCI.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Yksittäiset toimenpiteet, 
erityistoimenpiteet ja tukitoimenpiteet, 
joille myönnettävä unionin rahoitusapu 
on enintään 10 miljoonaa euroa, 
hyväksytään 15 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun neuvoa antavan menettelyn 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

The principle should be that important programming decisions should be taken under the 
delegated acts procedure, implementing decisions involving normal foreseeable measures in 
line with the programming decisions or involving important sums of money under the 
examination procedure, and – in order to avoid micromanagement – decisions involving less 
important sums under the advisory procedure, while flexibility should be foreseen for the 
Commission to take swiftly urgent emergency decisions. The cut-off sum of EUR 10 million 
was agreed by all institutions in 2006 and is already in force in the current DCI.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Menettelyä ei tarvitse noudattaa sellaisten 
toimintaohjelmien ja toimenpiteiden 
osalta, joille myönnettävä apu jää alle 
edellä mainittujen määrien, eikä niihin 
tehtävien vähäisten muutosten osalta. 

Menettelyä ei tarvitse noudattaa sellaisiin
toimintaohjelmiin ja toimenpiteisiin
tehtävien vähäisten muutosten osalta, 
joille myönnettävä apu jää alle edellä 
mainittujen määrien. Vähäiset muutokset 
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Vähäiset muutokset ovat teknisiä 
mukautuksia, esimerkiksi 
täytäntöönpanojakson jatkaminen, varojen 
uudelleenkohdentaminen alustavien 
määrärahojen puitteissa ja määrärahojen 
lisääminen tai vähentäminen alle 20 
prosentilla niiden alustavasta määrästä, 
edellyttäen että muutokset eivät 
merkittävällä tavalla vaikuta alkuperäisen 
toimintaohjelman tai toimenpiteen 
tavoitteisiin. Tällöin toimintaohjelmat, 
toimenpiteet ja niihin tehdyt vähäiset 
muutokset annetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle tiedoksi 
kuukauden kuluessa niiden 
hyväksymisestä.

ovat teknisiä mukautuksia, esimerkiksi 
täytäntöönpanojakson jatkaminen, varojen 
uudelleenkohdentaminen alustavien 
määrärahojen puitteissa ja määrärahojen 
lisääminen tai vähentäminen alle 20 
prosentilla niiden alustavasta määrästä, 
edellyttäen että muutokset eivät 
merkittävällä tavalla vaikuta alkuperäisen 
toimintaohjelman tai toimenpiteen 
tavoitteisiin. Tällöin toimintaohjelmat, 
toimenpiteet ja niihin tehdyt vähäiset 
muutokset annetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle tiedoksi 
kahden viikon kuluessa niiden 
hyväksymisestä.

Or. en

Perustelu

Vastineeksi komissiolle myönnetystä joustavuudesta parlamentille olisi ilmoitettava 
nopeammin tämän artiklan soveltamisesta (myös sen mahdollistamiseksi, että EP:n jäsenet 
voivat ottaa nopeasti yhteyttä äänestäjiinsä). 

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Asianmukaisesti perustelluista erittäin 
kiireellisistä syistä, jollaisia ovat 
esimerkiksi kriisit, kriisinjälkeiset ja 
epävakaat tilanteet sekä tilanteet, joissa 
demokratia, oikeusvaltio, ihmisoikeudet tai 
perusvapaudet ovat uhattuina, komissio voi 
15 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti hyväksyä 
välittömästi sovellettavia 
täytäntöönpanosäädöksiä, myös muutoksia 
voimassa oleviin toimintaohjelmiin ja 
toimenpiteisiin.

3. Asianmukaisesti perustelluista erittäin 
kiireellisistä syistä, jollaisia ovat 
esimerkiksi sotilaalliset, institutionaaliset 
ja humanitaariset kriisit sekä tilanteet, 
joissa demokratia, oikeusvaltio, 
ihmisoikeudet tai perusvapaudet ovat 
uhattuina, komissio voi 15 artiklan 4 
kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti 
hyväksyä välittömästi sovellettavia 
täytäntöönpanosäädöksiä, myös muutoksia 
voimassa oleviin toimintaohjelmiin ja 
toimenpiteisiin. Komissio ilmoittaa 
Euroopan parlamentille päätöksestään 
24 tunnin kuluessa 
täytäntöönpanopäätöksen hyväksymisestä.
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Or. en

Perustelu
1. There is a risk that, if the field of application of this paragraph is not unambiguously 

defined, it may supersede previous measures and “non-emergency” implementing acts 
without any possibility for EP to redress the situation if needed, certainly if - as the 
Commission proposes - the application of these measures can extend until the expiry date 
of the Regulation.

2. "Crises" is too vague and needs to be defined.
3. "Post crisis and fragility situations" are rather permanent situations and not urgencies or 

emergencies.
4. In return for maximum flexibility for the Commission, the co-legislators should receive 

immediate notification when this paragraph is activated (also for the purpose of 
communicating in an informed way with their constituencies).

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ympäristönäkökohtia, muun muassa 
ilmastoon ja luonnon monimuotoisuuteen 
kohdistuvia vaikutuksia, tarkastellaan 
hanketasolla, ja ympäristön kannalta 
herkissä hankkeissa tehdään tarvittaessa 
myös ympäristövaikutusten arviointi 
(YVA), etenkin kun on kyse uudesta 
mittavasta infrastruktuurista. Alakohtaisten 
ohjelmien täytäntöönpanossa käytetään 
strategisia ympäristöarviointeja (SYA) 
tilanteen mukaan. Asianosaisten 
sidosryhmien osallistuminen 
ympäristöarviointeihin ja tulosten julkinen 
saatavuus on varmistettava.

4. Ympäristönäkökohtia, muun muassa 
ilmastoon ja luonnon monimuotoisuuteen 
kohdistuvia vaikutuksia, tarkastellaan 
hanketasolla, ja ympäristön kannalta 
herkissä hankkeissa tehdään tarvittaessa 
myös ympäristövaikutusten arviointi 
(YVA), etenkin kun on kyse uudesta 
infrastruktuurista. Alakohtaisten ohjelmien 
täytäntöönpanossa käytetään strategisia 
ympäristöarviointeja (SYA) tilanteen 
mukaan. Asianosaisten sidosryhmien 
osallistuminen ympäristöarviointeihin ja 
tulosten julkinen saatavuus on 
varmistettava. Kehitysvaikutuksia 
arvioidaan myös hanketasolla, jotta 
voidaan varmistaa kehitykseen 
vaikuttavien politiikkojen 
johdonmukaisuuden ja avun tehokkuuden 
periaatteiden sisällyttäminen hankkeiden 
suunnitteluun ja valintaan.
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Or. en

Perustelu

1. On syytä poistaa "mittava"-termi, koska se sisällyttäisi asetukseen mielivaltaisuutta.

2. SEUT:n 208 artiklan 1 kohdassa määrätään, että unioni "ottaa huomioon 
kehitysyhteistyöpolitiikan tavoitteet toteuttaessaan muita sellaisia politiikkoja, jotka voivat 
vaikuttaa kehitysmaihin".

Tarkistus 31 

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Unionin rahoituksella voidaan kattaa 
välineiden täytäntöönpanosta ja niiden 
tavoitteiden saavuttamisesta aiheutuvat 
menot, mukaan lukien täytäntöönpanon 
kannalta välttämättömiin valmistelu-, 
jatko-, seuranta-, tarkastus- ja 
arviointitoimiin liittyvä hallinnollinen tuki, 
sekä unionin edustustojen menot, jotka 
aiheutuvat välineillä rahoitettavien toimien 
hallinnointiin tarvittavasta hallinnollisesta 
tuesta.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Perustelu

While allowing the Commission the necessary flexibility to adapt implementation to changing 
circumstances, it is necessary to avoid giving it completely arbitrary discretionary powers. 
Therefore, expressions as “inter alia”, “including”, etc. should be avoided as much as 
possible. 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
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Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellyttäen, että a–c alakohdassa 
luetellut toiminnot liittyvät sovellettavan 
välineen, jota asianomaisella toimella 
pannaan täytäntöön, yleisiin tavoitteisiin, 
unionin rahoitus voi kattaa

2. Edellyttäen, että a–c alakohdassa 
luetellut toiminnot liittyvät sovellettavan 
välineen, jota asianomaisella toimella 
pannaan täytäntöön, erityisiin tavoitteisiin, 
unionin rahoitus voi kattaa

Or. en

Perustelu

Jotta voidaan varmistaa, että varoja käytetään mahdollisuuksien mukaisesti kunkin välineen 
erityisten tavoitteiden saavuttamiseen, kunkin välineen piiriin kuuluvia "toissijaisten" toimien 
rahoittamista olisi vältettävä. Tukikelpoisuuden rajoittaminen tämän välineen "erityisiin 
tavoitteisiin" edistää mainitun tavoitteen saavuttamista.

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tukitoimenpiteille voidaan myöntää 
rahoitusta, vaikkeivät ne sisältyisi suuntaa 
antaviin ohjelmointiasiakirjoihin. 
Komissio hyväksyy tukitoimenpiteet 
tarvittaessa 15 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun neuvoa-antavan menettelyn 
mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä sanamuoto antaisi komissiolle liian paljon harkintavaltaa ja se tekisi tyhjiksi kaikki 
rahoitusta koskevat säännöt ja vaatimukset.
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Tarkistus 34

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

Komission teksti Tarkistus

1. Unionin rahoitusapua voidaan myöntää 
muun muassa seuraavissa 
varainhoitoasetuksen mukaisissa 
muodoissa:

1. Unionin rahoitusapua voidaan myöntää 
seuraavissa varainhoitoasetuksen 
mukaisissa muodoissa:

Or. en

Perustelu

Vaikka komissiolle onkin taattava tarvittava joustavuus muuttaa täytäntöönpanoa muuttuvissa 
olosuhteissa, on vältettävä antamasta komissiolle täysin mielivaltaista harkintavaltaa. Siitä 
syystä olisi mahdollisuuksien mukaan vältettävä ilmauksia kuten “muun muassa”, “mukaan 
luettuna” jne.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) maksuosuudet komission perustamiin 
erityisrahastoihin;

d) maksuosuudet komission perustamiin 
erityisrahastoihin edellyttäen, että tietyn 
välineen rahoitusosuudet käytetään 
ainoastaan kyseisen välineen tavoitteiden 
saavuttamiseen;

Or. en

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Varainhoitoasetuksen mukaisesti unionin 
rahoitusapua voidaan antaa myös 
kansainvälisiin, alueellisiin tai kansallisiin 

Varainhoitoasetuksen mukaisesti unionin 
rahoitusapua voidaan antaa myös 
kansainvälisiin, alueellisiin tai kansallisiin 
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rahastoihin, joita esimerkiksi Euroopan 
investointipankki, kansainväliset järjestöt, 
jäsenvaltiot tai kumppanimaat ja -alueet 
ovat perustaneet tai joita ne hallinnoivat 
yhteisrahoituksen saamiseksi useammalta 
avunantajalta, taikka rahastoihin, joita yksi 
tai useampi avunantaja on perustanut 
hankkeiden yhteistä täytäntöönpanoa 
varten.

rahastoihin, joita esimerkiksi Euroopan 
investointipankki, kansainväliset järjestöt, 
jäsenvaltiot tai kumppanimaat ja -alueet 
ovat perustaneet tai joita ne hallinnoivat 
yhteisrahoituksen saamiseksi useammalta 
avunantajalta, taikka rahastoihin, joita yksi 
tai useampi avunantaja on perustanut 
hankkeiden yhteistä täytäntöönpanoa 
varten. EU:n ulkopuolisten 
kansainvälisten rahoituslaitosten 
osallistuminen EU:n rahoitusvälineisiin 
kuten yhdistämismekanismeihin 
edellyttää, että ne hyväksyvät EU:n 
standardit ja toimintalinjat ja avaavat 
EU:n rahoituslaitoksille pääsyn niiden
varojen saantiin.

Or. en

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Talousarviotukena annettavan 
lisärahoitusavun myöntäminen 
budjettituen muodossa kuten säädetään 
edellä olevassa (c) kohdassa ja 
varainhoitoasetuksen [...] artiklassa, 
myönnetään vain a) mitattavissa olevien 
tavoitteiden ja erityisten 
suoritusindikaattorien perusteella, b) jos 
kumppanivaltion julkisten menojen hoito 
on riittävän avointa, luotettavaa ja 
tehokasta, ja c) jos kumppanimaa 
noudattaa itse laatimaansa ja tärkeimpien 
rahoittajien, tarvittaessa myös 
kansainvälisten rahoituslaitosten hyväksi 
arvioimaa hyvin määriteltyä alakohtaista 
tai makrotalouspolitiikkaa. Ennen 
rahoituspäätöksen tekemistä komissio 
hankkii jäsenvaltiolta takeet siitä, että ne 
edistävät tai sallivat unionin edistää ja 
tukea pyrkimyksiä kehittää kansallista 
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parlamentaarista valvontaa ja 
tilintarkastusvalmiuksia sekä parantaa 
kansalaisten tiedonsaantia.

Or. en

Perustelu

Säännökset: “... if the country’s management ...”, joka sisältyy jo nykyiseen kehitysyhteistyön 
rahoitusvälinettä koskevaan asetukseen (sen 25 artiklaan) sekä nykyiseen eurooppalaisen 
naapuruuden ja kumppanuuden välineeseen, olisi oltava ehdollinen budjettitukea koskevan 
lausekkeen yhteydessä samoin kuin nykyisten välineiden yhteydessä. Säännökset ovat myös 
ulkoministerien neuvoston 14. toukokuuta antamien "Kolmansille maille annettavaa EU:n 
budjettitukea koskevaa uutta lähestymistapaa" koskevien päätelmien 14 kohdan mukaiset ja 
ne mainitaan myös rahoitusasetuksen tarkistamista koskevassa BUDG-valiokunnan 
mietintöluonnoksessa, mutta niitä ei mainita nykyisessä rahoitusasetuksessa. Sen vuoksi ne 
olisi sisällytettävä CIR:ään.

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 2 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Unionin rahoitusavun myöntämisen 
edellytyksenä kaikkien 1 kohdassa 
mainittujen rahoitustyyppien yhteydessä 
on edunsaajien sitoutuminen täyttämään 
vaatimukset, jotka varmistavat unionin 
avun näkyvyyden. Komissio määrittelee 
mainitut asianmukaiset ja 
vähimmäisvaatimukset läheisessä 
yhteistyössä avunsaajien kanssa ja 
vaatimusten noudattamista valvotaan.

Or. en
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Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 1 kohdassa ja 6 artiklan 1 
kohdassa tarkoitetut rahoitusmuodot sekä 3 
kohdassa tarkoitetut täytäntöönpanotavat 
valitaan sen perusteella, miten hyvin niillä 
voidaan saavuttaa toimien erityistavoitteet 
ottaen huomioon muun muassa
tarkastuskustannukset, hallinnollisen 
rasituksen ja noudattamatta jättämisen 
riskin. Avustusten osalta on syytä harkita 
kertasuoritusten, kiinteiden määrien ja 
yksikkökustannustaulukoiden käyttämistä.

4. Edellä 1 kohdassa ja 6 artiklan 1 
kohdassa tarkoitetut rahoitusmuodot sekä 3 
kohdassa tarkoitetut täytäntöönpanotavat 
valitaan sen perusteella, miten hyvin niillä 
voidaan saavuttaa toimien erityistavoitteet 
ottaen huomioon tarkastuskustannukset, 
hallinnollisen rasituksen ja noudattamatta 
jättämisen riskin. Avustusten osalta on 
syytä harkita kertasuoritusten, kiinteiden 
määrien ja yksikkökustannustaulukoiden 
käyttämistä.

Or. en

Perustelu

Vaikka komissiolle onkin taattava tarvittava joustavuus muuttaa täytäntöönpanoa muuttuvissa 
olosuhteissa, on vältettävä antamasta komissiolle täysin mielivaltaista harkintavaltaa. Siitä 
syystä olisi mahdollisuuksien mukaan vältettävä ilmauksia kuten “muun muassa”, “mukaan 
luettuna” jne.

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Edellä 1 kohdassa tai 6 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettua rahoitusmuotoa 
käytettäessä unioni ja sen kumppanit voivat 
tehdä yhteistyötä muun muassa seuraavin 
tavoin:

6. Edellä 1 kohdassa tai 6 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettua rahoitusmuotoa 
käytettäessä unioni ja sen kumppanit voivat 
tehdä yhteistyötä seuraavin tavoin:

Or. en

Perustelu

Vaikka komissiolle onkin taattava tarvittava joustavuus muuttaa täytäntöönpanoa muuttuvissa 
olosuhteissa, on vältettävä antamasta komissiolle täysin mielivaltaista harkintavaltaa. Siitä 
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syystä olisi mahdollisuuksien mukaan vältettävä ilmauksia kuten “muun muassa”, “mukaan 
luettuna” jne.

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kaikkien tämän asetuksen nojalla tehdyn 
hankinta- tai avustussopimuksen 
mukaisesti ostettujen tavaroiden on oltava 
peräisin tukikelpoisesta maasta. Siinä 
tapauksessa, että kilpailuun perustuvan 
neuvottelumenettelyn käyttö on sallittu, 
tavarat voivat olla peräisin mistä tahansa 
maasta. Tässä asetuksessa ’alkuperällä’ 
tarkoitetaan alkuperäsääntöjä koskevassa 
unionin lainsäädännössä tullitarkoituksiin 
vahvistetun määritelmän mukaista 
alkuperää.

4. Kaikkien tämän asetuksen nojalla tehdyn 
hankinta- tai avustussopimuksen 
mukaisesti ostettujen tavaroiden, OECD:n 
kehitysapukomitean määrittämien hyvien 
hankintakäytäntöjen mukaiset tavarat, 
työsuoritukset ja palvelut mukaan 
luettuina, on oltava peräisin 
tukikelpoisesta maasta. Maakohtaisia 
hankintajärjestelmiä olisi käytettävä 
oletusjärjestelmänä tapauksissa, joissa 
tuen vastaanottaja sisältyy virallisen 
kehitysavun saajia koskevaan OECD:n 
luetteloon. Siinä tapauksessa, että 
kilpailuun perustuvan 
neuvottelumenettelyn käyttö on sallittu, 
tavarat voivat olla peräisin mistä tahansa 
maasta. Tässä asetuksessa ’alkuperällä’ 
tarkoitetaan alkuperäsääntöjä koskevassa 
unionin lainsäädännössä tullitarkoituksiin 
vahvistetun määritelmän mukaista 
alkuperää.

Or. en

Perustelu

Tarkistus saattaa hankintasäännöt ja sopimusten myöntämisen OECD:n kehitysapukomitean 
(DAC) suosituksen kanssa, joka vapauttaa vähiten kehittyneet maat ja erittäin velkaantuneet 
köyhät maat mainituista vaatimuksista.
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Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jos varainhoitoasetus sallii 
harkintavallan käytön toimeksisaajan 
valinnassa, etusija on soveltuvin osin
annettava paikallisille ja alueellisille 
hankinnoille.

6. Jos varainhoitoasetus sallii 
harkintavallan käytön toimeksisaajan 
valinnassa, etusija on annettava 
paikallisille ja alueellisille hankinnoille.

Or. en

Perustelu

Tarkistus saattaa hankintasäännöt ja sopimusten myöntämisen OECD:n kehitysapukomitean 
(DAC) suosituksen kanssa, joka vapauttaa vähiten kehittyneet maat ja erittäin velkaantuneet 
köyhät maat mainituista vaatimuksista.

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Tässä osastossa määriteltyä 
tukikelpoisuutta voidaan kaikista muista 
säännöistä poiketen rajoittaa hakijoiden 
kansallisuuden, sijainnin ja luonteen osalta, 
jos toimen luonne, tavoitteet ja tehokas 
täytäntöönpano sitä edellyttävät. Tällaisia 
rajoituksia voidaan soveltaa erityisesti 
rajat ylittäviin yhteistyötoimiin 
osallistumista koskeviin 
hankintamenettelyihin.

7. Poikkeuksellisissa ja perustelluissa 
tapauksissa tässä osastossa määriteltyä 
tukikelpoisuutta voidaan rajoittaa 
hakijoiden kansallisuuden, sijainnin ja 
luonteen osalta, jos toimen erityinen 
luonne, tavoitteet ja tehokas 
täytäntöönpano sitä edellyttävät.

Or. en

Perustelu

Tarkistus saattaa hankintasäännöt ja sopimusten myöntämisen OECD:n kehitysapukomitean 
(DAC) suosituksen kanssa, joka vapauttaa vähiten kehittyneet maat ja erittäin velkaantuneet 
köyhät maat mainituista vaatimuksista.
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Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen 
järjestön (OECD) kehitysapukomitean 
(DAC) määritelmän mukaiset kehitysmaat 
ja -alueet, jotka eivät ole G-20-ryhmän 
jäseniä, sekä 27 päivänä marraskuuta 2001 
tehdyn neuvoston päätöksen 2001/822/EY 
soveltamisalaan kuuluvat merentakaiset 
maat ja alueet;

c) Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen 
järjestön (OECD) kehitysapukomitean 
(DAC) määritelmän mukaiset kehitysmaat 
ja -alueet, jotka sisältyvät julkista 
kehitysapua saavia maita koskevaan 
DAC:n luetteloon, sekä 27 päivänä 
marraskuuta 2001 tehdyn neuvoston 
päätöksen 2001/822/EY soveltamisalaan 
kuuluvat merentakaiset maat ja alueet;

Or. en

Perustelu

Excluding developing country G20 members would be incompatible with the DAC 
Recommendation on Untying and the DAC definition of untying, which requires procurement 
to be open to all OECD countries and substantially all developing countries (where the word 
"substantially" is there essentially to permit the exclusion of certain countries under a UN 
embargo). This would make EU ODA to the LDCs/HIPCs tied, and would imply that the EU 
is derogating unilaterally from earlier agreements made in the multilateral framework of the 
OECD-DAC of which the Commission is a full member. It would also not be compatible with 
Accra and Busan commitments, especially the latter, made only recently in a "Global 
Partnership for Development".

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) DAC:n määritelmän mukaiset 
kehitysmaat, jotka ovat G-20-ryhmän 
jäseniä, sekä muut maat ja alueet silloin, 
kun ne ovat edunsaajia unionin tämän 
artiklan soveltamisalaan kuuluvien 

Poistetaan.
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välineiden nojalla rahoittamissa toimissa;

Or. en

Perustelu

Excluding developing country G20 members would be incompatible with the DAC 
Recommendation on Untying and the DAC definition of untying, which requires procurement 
to be open to all OECD countries and substantially all developing countries (where the word 
"substantially" is there essentially to permit the exclusion of certain countries under a UN 
embargo). This would make EU ODA to the LDCs/HIPCs tied, and would imply that the EU 
is derogating unilaterally from earlier agreements made in the multilateral framework of the 
OECD-DAC of which the Commission is a full member. It would also not be compatible with 
Accra and Busan commitments, especially the latter, made only recently in a "Global 
Partnership for Development".

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) DAC:n jäsenmaat, kun on kyse DAC:n 
määritelmän mukaisessa vähiten 
kehittyneessä maassa täytäntöön pantavista 
sopimuksista.

f) OECD:n jäsenmaat, kun kyse DAC:n 
määritelmän mukaisessa vähiten 
kehittyneessä maassa tai erittäin 
velkaantuneessa köyhässä maassa, joka 
sisältyy julkista kehitysapua saavia maita 
koskevaan DAC:n luetteloon, täytäntöön 
pantavista sopimuksista

Or. en

Perustelu

Tarkistus saattaa hankintasäännöt ja sopimusten myöntämisen OECD:n kehitysapukomitean 
(DAC) suosituksen kanssa, joka vapauttaa vähiten kehittyneet maat ja erittäin velkaantuneet 
köyhät maat mainituista vaatimuksista. Johdonmukaisuus suosituksen kanssa edellyttää, että 
tämä säännös kattaa OECD:n jäsenvaltiot (muut kuin OECD:n kehitysapukomitean 
jäsenvaltiot), koska OECD:n kehitysapukomitean kehitysavun määritelmästä irrottava 
periaate sisältää kaikkien OECD:n jäsenvaltioiden tukikelpoisuuden (eikä vain 
kehitysapukomitean tukikelpoisuuden: Kaikki OECD:n jäsenvaltiot eivät ole 
kehitysapukomitean jäseniä). Johdonmukaisuuden vuoksi määritelmään olisi sisällytettävä 
myös kaikki erittäin velkaantuneissa köyhissä maissa täytäntöönpannut sopimukset.
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Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) mailla on pitkään jatkuneet taloudelliset, 
kaupalliset tai maantieteelliset kytkökset 
naapurimaina oleviin edunsaajamaihin;

a) mailla on pitkään jatkuneet taloudelliset, 
kaupalliset tai maantieteelliset kytkökset 
naapurimaina oleviin edunsaajamaihin ja 
edunsaaja-alueisiin;

Or. en

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio seuraa ja tarkastelee 
säännöllisesti uudelleen toimiaan sekä 
arvioi, tarvittaessa riippumattomien 
ulkoisten arviointien avulla, alakohtaisten 
politiikkojen ja toimien täytäntöönpanon 
tuloksia ja ohjelmoinnin tuloksellisuutta 
saadakseen selville, onko tavoitteet 
saavutettu, ja voidakseen laatia suosituksia 
tulevan toiminnan kehittämiseksi.

1. Komissio seuraa ja tarkastelee 
säännöllisesti uudelleen toimiaan sekä 
arvioi, tarvittaessa riippumattomien 
ulkoisten arviointien avulla, alakohtaisten 
politiikkojen ja toimien täytäntöönpanon 
tuloksia ja ohjelmoinnin tuloksellisuutta 
saadakseen selville, onko tavoitteet 
saavutettu, ja voidakseen laatia suosituksia 
tulevan toiminnan kehittämiseksi. Tuloksia 
arvioidaan ennalta määritetyillä, selkeillä, 
avoimilla ja mitattavissa olevilla 
indikaattoreilla. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston ehdotukset, jotka koskevat 
riippumattomia ulkoisia arviointeja, 
otetaan asianmukaisesti huomioon.

Or. en

Perustelu

Lause: "Euroopan parlamentin…ehdotukset" sisältyy jo nykyiseen kehitysyhteistyön 
rahoitusvälinettä koskevaan asetukseen (33 artikla: "Arviointi")
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Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio antaa arviointikertomukset 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
tiedoksi. Jäsenvaltiot voivat pyytää 
keskustelua yksittäisistä arvioinneista 15 
artiklassa tarkoitetuissa komiteoissa. 
Tuloksia hyödynnetään ohjelmien 
suunnittelussa ja resurssien jakamisessa.

2. Komissio antaa arviointikertomukset 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle. 
Euroopan parlamentti ja jäsenvaltiot
voivat pyytää keskustelua yksittäisistä 
arvioinneista 15 artiklassa tarkoitetuissa 
komiteoissa. Tuloksia hyödynnetään 
ohjelmien suunnittelussa ja resurssien 
jakamisessa.

Or. en

Perustelu

Vaikka EP ei ole hallintokomiteoiden jäsen, sillä olisi oltava oikeus pyytää keskustelua 
yksittäisistä arvioinneista mainituissa komiteoissa.

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio ottaa tämän asetuksen nojalla 
myönnetyn unionin avun 
arviointivaiheeseen mukaan kaikki 
asiaankuuluvat sidosryhmät siinä määrin 
kuin se on tarkoituksenmukaista.

3. Komissio ottaa tämän asetuksen nojalla 
myönnetyn unionin avun 
arviointivaiheeseen mukaan kaikki 
asiaankuuluvat sidosryhmät, valtioista 
riippumattomat toimijat ja 
paikallisviranomaiset mukaan luettuina,

Or. en

Perustelu

Valtioista riippumattomien toimijoiden ja paikallisviranomaisten sisällyttäminen perustuu jo 
nykyiseen kehitysyhteistyön rahoitusvälinettä koskevaan asetukseen (33 artikla: "Arviointi").
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Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kaksivuotiskertomus sisältää 
edellisvuotta koskevia tietoja rahoitetuista
toimenpiteistä, seurannan ja arvioinnin 
tuloksista, kumppaneiden osallistumisesta 
sekä talousarviositoumusten ja 
maksumäärärahojen toteuttamisesta. Siinä 
arvioidaan unionin rahoitusavun tuloksia 
käyttäen mahdollisuuksien mukaan 
erityisiä mitattavissa olevia indikaattoreita 
siitä, miten avulla on voitu vaikuttaa 
välineiden tavoitteiden saavuttamiseen.

2. Kaksivuotiskertomus sisältää 
edellisvuotta koskevia tietoja rahoitetuista 
toimenpiteistä, seurannan ja arvioinnin 
tuloksista, kumppaneiden osallistumisesta
sekä talousarviositoumusten ja 
maksumäärärahojen toteuttamisesta. Siinä 
arvioidaan kunkin välineen tavoitteiden 
saavutettavuuden osalta EU:n 
talousarviosta rahoitettujen välineiden 
täydentävyyttä ja synergiaetuja sekä 
unionin rahoitusavun tuloksia ennalta
määritettyjen, selkeiden, avoimien ja 
mitattavissa olevien indikaattorien 
perusteella. DCI:n ja kaikkien 
ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvien 
toimien osalta kertomuksessa on 
osoitettava selkeästi yksityisen sektorin 
antaman tuen vipuvaikutus ja toimien
vaikutus köyhyyden poistamiseen sekä se, 
että on noudatettava avun tehokkuuden 
periaatteita ja ilmastorahoituksen 
tapauksessa se, että toimet ovat 
UNFCCC:n prioriteettialojen ja 
sitoumusten mukaisia.  

Or. en

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
14 artikla

Komission teksti Tarkistus

Välineiden puitteissa myönnettyyn 
rahoitukseen sovelletaan OECD:n 
menetelmiin (nk. Rion tunnusluvut) 
perustuvaa, EU:n ohjelmien 
tulosohjausmenetelmiin integroitua 

Välineiden puitteissa myönnettyyn 
rahoitukseen sovelletaan OECD:n 
menetelmiin (nk. Rion tunnusluvut) 
perustuvaa, EU:n ohjelmien 
tulosohjausmenetelmiin integroitua 
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vuotuista seurantajärjestelmää, jolla 
kvantifioidaan ilmastotoimiin ja luonnon 
monimuotoisuuteen liittyvät menot 2 
artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
toimintaohjelmien sekä yksittäisten ja 
erityistoimenpiteiden tasolla ja jota 
käytetään arvioinneissa ja 
kaksivuotiskertomuksissa Vuotuinen arvio 
ilmastotoimiin ja luonnon 
monimuotoisuuteen liittyvistä 
kokonaismenoista tehdään hyväksyttyjen 
suuntaa antavien ohjelmointiasiakirjojen 
perusteella.

vuotuista seurantajärjestelmää, jolla 
kvantifioidaan ilmastotoimiin ja luonnon 
monimuotoisuuteen liittyvät menot 2 
artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
toimintaohjelmien sekä yksittäisten ja 
erityistoimenpiteiden tasolla ja jota 
käytetään arvioinneissa ja 
kaksivuotiskertomuksissa. Vuotuinen arvio 
ilmastotoimiin ja luonnon 
monimuotoisuuteen liittyvistä 
kokonaismenoista sekä erillinen laskelma 
varoista, jotka on myönnetty ja jotka 
myönnetään kehitysmaille 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja 
siihen mukautumiseksi unionin 
kansainvälisten sitoumusten mukaisesti,
tehdään hyväksyttyjen strategisten
ohjelmointiasiakirjojen perusteella.

Or. en

Perustelu

Ilmastonmuutoksen torjuntaa koskevat yhdistämättömät tiedot ovat välttämättömiä, jotta 
yhteisen lainsäädäntövallan käyttäjät voivat tarkistaa Kööpenhaminan 
ilmastohuippukokouksen (COP15) annettujen EU:n sitoumusten noudattamisen ja jotta 
voidaan tarjota uutta lisärahoitusta ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja 
ilmastonmuutoksen vähentämiseen kehitysmaissa.

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Euroopan investointipankin 
tarkkailija osallistuu pankkia koskevien 
asioiden käsittelyyn komiteassa.

Or. en

Perustelu

Tämä säännös sisältyy useimpiin nykyisiin rahoitusvälineisiin.
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Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Annettu päätös pysyy voimassa hyväksytyn 
tai muutetun asiakirjan, 
toimintaohjelman tai toimenpiteen keston
ajan.

Annettu päätös pysyy voimassa 
hyväksytyssä tai muutetussa asiakirjassa, 
toimintaohjelmassa tai toimenpiteessä 
ilmoitetun ajan, kuitenkin enintään 
kuuden kuukauden ajan päätöksen
hyväksymisestä.

Or. en

Perustelu

This procedure is proposed by the Commission only for "immediately applicable 
implementing acts, including amendments to existing action programmes and measures" in 
cases of emergency. The procedure is the examination procedure, but with an exception 
which gives Commission the power to “adopt an implementing act which shall apply 
immediately, without its prior submission to a committee, and shall remain in force for a 
period not exceeding 6 months unless the basic act provides otherwise”. Extending this period 
to the duration of the document (which could be the duration of the Regulation itself) would 
amount to giving the Commission a blank check, without any possibility for the European 
Parliament to alter or revoke the decision and with hardly any possibility of exercising 
scrutiny over it.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Välineiden uudelleentarkastelu ja arviointi Välineiden väliarviointi ja tarkastelu

Or. en
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Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio laatii viimeistään 31 päivänä
joulukuuta 2017 kertomuksen kunkin 
välineen tavoitteiden saavuttamisesta
käyttäen tulos- ja vaikutusindikaattoreita, 
joilla mitataan resurssien käytön 
tehokkuutta ja välineiden eurooppalaista
lisäarvoa, päätöksen tekemiseksi 
sentyyppisten toimien jatkamisesta, 
muuttamisesta tai keskeyttämisestä, joita 
välineiden nojalla toteutetaan. Lisäksi 
kertomuksessa tarkastellaan 
yksinkertaistamismahdollisuuksia, sisäistä 
ja ulkoista johdonmukaisuutta, sitä, että 
kaikki tavoitteet ovat edelleen 
ajankohtaisia sekä sitä, miten toimenpiteet 
tukevat unionin älykkäälle, kestävälle ja 
osallistavalle kasvulle asettamia 
painopisteitä. Siinä otetaan huomioon 
välineiden pitkäkestoisia vaikutuksia 
koskevat havainnot ja päätelmät.

1. Komissio antaa viimeistään 31 päivänä 
maaliskuuta 2017 Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, 
jossa arvioidaan kunkin välineen ja 
tämän asetuksen täytäntöönpanoa kolmen 
ensimmäisen vuoden aikana ja
tavoitteiden saavuttamista käyttäen tulos-
ja vaikutusindikaattoreita, joilla mitataan 
resurssien käytön tehokkuutta ja välineiden 
lisäarvoa, päätöksen tekemiseksi 
sentyyppisten toimien jatkamisesta, 
muuttamisesta tai keskeyttämisestä, joita 
välineiden nojalla toteutetaan. Lisäksi 
kertomuksessa tarkastellaan 
yksinkertaistamismahdollisuuksia, sisäistä 
ja ulkoista johdonmukaisuutta, kehitykseen 
vaikuttavien politiikkojen 
johdonmukaisuus mukaan luettuna, sekä
sitä, että kaikki tavoitteet ovat edelleen 
ajankohtaisia. Siinä otetaan huomioon 
välineiden pitkäkestoisia vaikutuksia 
koskevat havainnot ja päätelmät.

Or. en

Perustelu
1. The sentence “the Commission shall submit ...” is already present in the current DCI 

(Article 40: “Review”)
2. What should be assessed is not only “European added value”, but also added value 

towards the achievement of the objectives of the instruments themselves.
3. The sentence “contribution to the EU priorities for smart, sustainable and inclusive 

growth” should be deleted – it is not relevant for all instruments in the area of external 
action (e.g. DCI, IfS, EIDHR) and should therefore be included in the specific Instruments, 
where relevant.

4. The obligation for Policy Coherence for Development of all EU actions is contained in 
Article 208 TFEU.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)
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Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 
2014.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 
2014 31 päivään joulukuuta 2020.

Or. en

Perustelu

Uusien asetusten voimassaolon päättymisaika olisi ilmoitettava. Sen olisi oltava 
yhdenmukainen uuden monivuotisen rahoituskehyksen voimassaolon päättymisen kanssa. 


