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Tarkistus 30
Mara Bizzotto

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Koska liittymistä valmistelevasta 
tukivälineestä 17 päivänä heinäkuuta 2006 
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1085/2006 voimassaolo päättyy 31 päivänä 
joulukuuta 2013, ulkoisen avun 
suunnittelemista ja toimittamista koskeva 
sääntelykehystä olisi jatkettava kaudella 
2014–2020, jotta unionin ulkoista 
toimintaa voidaan tehostaa. Unionin 
laajentumispolitiikkaa pitäisi edelleen 
tukea erillisellä rahoitusvälineellä. Tämän 
vuoksi liittymistä valmistelevaa 
tukivälinettä (IPA) olisi uudistettava.

(2) Koska liittymistä valmistelevasta 
tukivälineestä 17 päivänä heinäkuuta 2006 
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1085/2006 voimassaolo päättyy 31 päivänä
joulukuuta 2013, ulkoisen avun 
suunnittelemista ja toimittamista koskeva 
sääntelykehystä olisi jatkettava kaudella 
2012–2020, jotta unionin ulkoista 
toimintaa voidaan tehostaa. Tämän vuoksi 
liittymistä valmistelevaa tukivälinettä 
(IPA) olisi uudistettava.

Or. it

Tarkistus 31
Franz Obermayr

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Koska liittymistä valmistelevasta 
tukivälineestä 17 päivänä heinäkuuta 2006 
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1085/2006 voimassaolo päättyy 31 päivänä 
joulukuuta 2013, ulkoisen avun 
suunnittelemista ja toimittamista koskeva 
sääntelykehystä olisi jatkettava kaudella 
2012–2020, jotta unionin ulkoista 
toimintaa voidaan tehostaa. Unionin 
laajentumispolitiikkaa pitäisi edelleen 
tukea erillisellä rahoitusvälineellä. Tämän 
vuoksi liittymistä valmistelevaa 
tukivälinettä (IPA) olisi uudistettava.

(2) Koska liittymistä valmistelevasta 
tukivälineestä 17 päivänä heinäkuuta 2006 
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1085/2006 voimassaolo päättyy 31 päivänä 
joulukuuta 2013, ulkoisen avun 
suunnittelemista ja toimittamista koskeva 
sääntelykehystä olisi jatkettava kaudella 
2012–2020, jotta unionin ulkoista 
toimintaa voidaan tehostaa. Tällöin olisi 
kuitenkin otettava huomioon unionin 
ajankohtainen taloudellinen asema, johon 
finanssi- ja eurokriisi vaikuttaa. Unionin 
laajentumispolitiikkaa pitäisi edelleen 
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tukea erillisellä ja taloudellisella 
rahoitusvälineellä. Tämän vuoksi 
liittymistä valmistelevaa tukivälinettä 
(IPA) olisi uudistettava.

Or. de

Tarkistus 32
Mara Bizzotto

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Unionin jäsenyyttä hakeneesta 
Euroopan valtiosta voi tulla jäsen vain 
silloin, kun sen on vahvistettu täyttävän 
Eurooppa-neuvoston Kööpenhaminan 
kokouksessa kesäkuussa 1993 sovitut 
liittymisperusteet ja liittyminen tapahtuu 
siten, että unioni pystyy integroimaan 
uuden jäsenvaltion. Kyseiset 
liittymisperusteet liittyvät demokratian 
turvaamiseksi perustettujen instituutioiden 
vakauteen, oikeusvaltioperiaatteeseen, 
ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, 
vähemmistöjen kunnioittamiseen ja 
suojeluun, talouteen, jonka on oltava 
riittävän kehittynyt kestääkseen 
kilpailupaineen sisämarkkinoilla, sekä 
valmiuteen omaksua perussopimuksista 
johtuvien oikeuksien lisäksi myös niistä 
johtuvat velvollisuudet.

(4) Unionin jäsenyyttä hakeneesta 
Euroopan valtiosta voi tulla jäsen vain 
silloin, kun sen on osoitettu täyttävän 
Eurooppa-neuvoston Kööpenhaminan 
kokouksessa kesäkuussa 1993 sovitut 
liittymisperusteet ja liittyminen tapahtuu 
siten, että unioni pystyy integroimaan 
uuden jäsenvaltion. Kyseiset 
liittymisperusteet liittyvät demokratian 
turvaamiseksi perustettujen instituutioiden 
vakauteen, oikeusvaltioperiaatteeseen, 
ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, 
vähemmistöjen kunnioittamiseen ja 
suojeluun, talouteen, jonka on oltava 
riittävän kehittynyt kestääkseen 
kilpailupaineen sisämarkkinoilla, sekä 
valmiuteen omaksua perussopimuksista 
johtuvien oikeuksien lisäksi myös niistä 
johtuvat velvollisuudet.

Or. it

Tarkistus 33
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(4) Unionin jäsenyyttä hakeneesta 
Euroopan valtiosta voi tulla jäsen vain 
silloin, kun sen on vahvistettu täyttävän 
Eurooppa-neuvoston Kööpenhaminan 
kokouksessa kesäkuussa 1993 sovitut 
liittymisperusteet ja liittyminen tapahtuu 
siten, että unioni pystyy integroimaan 
uuden jäsenvaltion. Kyseiset 
liittymisperusteet liittyvät demokratian 
turvaamiseksi perustettujen instituutioiden 
vakauteen, oikeusvaltioperiaatteeseen, 
ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, 
vähemmistöjen kunnioittamiseen ja 
suojeluun, talouteen, jonka on oltava 
riittävän kehittynyt kestääkseen 
kilpailupaineen sisämarkkinoilla, sekä 
valmiuteen omaksua perussopimuksista 
johtuvien oikeuksien lisäksi myös niistä 
johtuvat velvollisuudet.

(4) Unionin jäsenyyttä hakeneesta 
Euroopan valtiosta voi tulla jäsen vain
silloin, kun sen on vahvistettu täyttävän 
Eurooppa-neuvoston Kööpenhaminan 
kokouksessa kesäkuussa 1993 sovitut 
liittymisperusteet ja liittyminen tapahtuu 
siten, että unioni pystyy integroimaan 
uuden jäsenvaltion. Kyseiset 
liittymisperusteet liittyvät demokratian 
turvaamiseksi perustettujen instituutioiden 
vakauteen, oikeusvaltioperiaatteeseen, 
ihmisoikeuksien ja syrjimättömyyden 
kunnioittamiseen, vähemmistöjen ja 
heikoimmassa asemassa olevien 
väestöryhmien kunnioittamiseen ja 
suojeluun, talouteen, jonka on oltava 
riittävän kehittynyt kestääkseen 
kilpailupaineen sisämarkkinoilla, sekä 
valmiuteen omaksua perussopimuksista 
johtuvien oikeuksien lisäksi myös niistä 
johtuvat velvollisuudet.

Or. en

Tarkistus 34
Franz Obermayr

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Eurooppa-neuvosto on myöntänyt 
ehdokasmaan aseman Islannille, 
Montenegrolle, entiselle Jugoslavian 
tasavallalle Makedonialle ja Turkille. Se 
on vahvistanut Albanian, Bosnia ja 
Hertsegovinan, Serbian ja Kosovon 
Eurooppa-perspektiivin, ja nämä maat 
ovat mahdollisia ehdokasmaita.

(6) Eurooppa-neuvosto on myöntänyt 
ehdokasmaan aseman Islannille, 
Montenegrolle, entiselle Jugoslavian 
tasavallalle Makedonialle ja Turkille.

Or. de
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Tarkistus 35
Jelko Kacin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Eurooppa-neuvosto on myöntänyt 
ehdokasmaan aseman Islannille, 
Montenegrolle, entiselle Jugoslavian 
tasavallalle Makedonialle ja Turkille. Se on 
vahvistanut Albanian, Bosnia ja 
Hertsegovinan, Serbian ja Kosovon 
Eurooppa-perspektiivin, ja nämä maat ovat 
mahdollisia ehdokasmaita.

(6) Eurooppa-neuvosto on myöntänyt 
ehdokasmaan aseman Islannille, 
Montenegrolle, entiselle Jugoslavian 
tasavallalle Makedonialle, Turkille ja 
Serbialle. Se on vahvistanut Albanian, 
Bosnia ja Hertsegovinan ja Kosovon 
Eurooppa-perspektiivin, ja nämä maat ovat 
mahdollisia ehdokasmaita.

Or. en

Tarkistus 36
Franz Obermayr

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Tämän asetuksen mukaista 
rahoitustukea olisi myönnettävä tämän 
asetuksen liitteessä luetelluille 
ehdokasmaille ja mahdollisille 
ehdokasmailla, jäljempänä 
’edunsaajamaat’, niiden asemasta 
riippumatta.

(7) Tämän asetuksen mukaista 
rahoitustukea olisi myönnettävä tämän 
asetuksen liitteessä luetelluille 
ehdokasmaille. Rahoitustukea olisi 
suunniteltava "enemmällä enemmän" 
-periaatteen ja "vähemmällä vähemmän" 
-periaatteen mukaisesti. 

Or. de

Tarkistus 37
Mara Bizzotto

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(7) Tämän asetuksen mukaista 
rahoitustukea olisi myönnettävä tämän 
asetuksen liitteessä luetelluille 
ehdokasmaille ja mahdollisille 
ehdokasmailla, jäljempänä 
’edunsaajamaat’, niiden asemasta 
riippumatta.

(7) Tämän asetuksen mukaista 
rahoitustukea voidaan myöntää tämän 
asetuksen liitteessä luetelluille 
ehdokasmaille ja mahdollisille 
ehdokasmaille, jäljempänä 
’edunsaajamaat’, niiden asemasta 
riippumatta.

Or. it

Tarkistus 38
Franz Obermayr

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Tämän asetuksen mukaista tukea olisi 
myönnettävä osana laajentumispolitiikan 
viitekehystä, jonka unioni on määrittänyt 
kunkin edunsaajamaan osalta ottaen 
huomioon edistymiskertomukset ja 
laajentumisstrategian sisältävän komission 
vuosittaisen laajentumispaketin, vakautus-
ja assosiaatiosopimukset ja Eurooppa- tai 
liittymiskumppanuudet. Tuki olisi 
keskitettävä pääasiassa muutamalle 
toimintalohkolle, jotka auttavat 
edunsaajamaita vahvistamaan 
demokraattisia instituutioita ja 
oikeusvaltioperiaatteen soveltamista, 
uudistamaan oikeuslaitosta ja 
julkishallintoa, kunnioittamaan 
perusoikeuksia ja edistämään miesten ja 
naisten välistä tasa-arvoa ja torjumaan 
syrjintää. Tuella olisi myös kehitettävä 
niiden taloudellista ja sosiaalista kehitystä, 
joka tähtää älykkääseen, kestävään ja 
osallistavaan kasvuun Eurooppa 2020 -
strategian mukaisesti ja saattaa maat 
vähitellen vastaamaan Kööpenhaminan 
arviointiperusteita. Rahoitustuen ja 

(8) Tämän asetuksen mukaista tukea olisi 
myönnettävä osana laajentumispolitiikan 
viitekehystä, jonka unioni on määrittänyt 
kunkin edunsaajamaan osalta ottaen 
huomioon edistymiskertomukset ja 
laajentumisstrategian sisältävän komission 
vuosittaisen laajentumispaketin, vakautus-
ja assosiaatiosopimukset ja Eurooppa- tai 
liittymiskumppanuudet. Tuki olisi 
keskitettävä pääasiassa muutamalle 
toimintalohkolle, jotka auttavat 
edunsaajamaita vahvistamaan 
demokraattisia instituutioita ja 
oikeusvaltioperiaatteen soveltamista, 
uudistamaan oikeuslaitosta ja 
julkishallintoa, kunnioittamaan 
perusoikeuksia ja torjumaan EU:hun 
suuntautuvaa laitonta maahanmuuttoa. 
Tuella olisi myös kehitettävä niiden 
taloudellista ja sosiaalista kehitystä, joka 
tähtää älykkääseen, kestävään ja 
osallistavaan kasvuun Eurooppa 2020 -
strategian mukaisesti ja saattaa maat 
vähitellen vastaamaan Kööpenhaminan 
arviointiperusteita. Rahoitustuen ja 
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liittymistä valmistelevan strategian 
täytäntöönpanon yleisen edistymisen 
välistä johdonmukaisuutta olisi lisättävä.

liittymistä valmistelevan strategian 
täytäntöönpanon yleisen edistymisen 
välistä johdonmukaisuutta olisi lisättävä.
Rahoitustuki olisi jäsenneltävä uudelleen, 
jos liittymistä edeltävän strategian 
täytäntöönpanossa ilmenee jatkuvia 
ongelmia erityisesti, kun otetaan 
huomioon unionin perusarvot. 

Or. de

Tarkistus 39
Jutta Steinruck

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Tämän asetuksen mukaista tukea olisi 
myönnettävä osana laajentumispolitiikan 
viitekehystä, jonka unioni on määrittänyt 
kunkin edunsaajamaan osalta ottaen 
huomioon edistymiskertomukset ja 
laajentumisstrategian sisältävän komission 
vuosittaisen laajentumispaketin, vakautus-
ja assosiaatiosopimukset ja Eurooppa- tai 
liittymiskumppanuudet. Tuki olisi 
keskitettävä pääasiassa muutamalle 
toimintalohkolle, jotka auttavat 
edunsaajamaita vahvistamaan 
demokraattisia instituutioita ja 
oikeusvaltioperiaatteen soveltamista, 
uudistamaan oikeuslaitosta ja 
julkishallintoa, kunnioittamaan 
perusoikeuksia ja edistämään miesten ja 
naisten välistä tasa-arvoa ja torjumaan 
syrjintää. Tuella olisi myös kehitettävä 
niiden taloudellista ja sosiaalista kehitystä, 
joka tähtää älykkääseen, kestävään ja 
osallistavaan kasvuun Eurooppa 2020 -
strategian mukaisesti ja saattaa maat 
vähitellen vastaamaan Kööpenhaminan 
arviointiperusteita. Rahoitustuen ja 
liittymistä valmistelevan strategian 
täytäntöönpanon yleisen edistymisen 

(8) Tämän asetuksen mukaista tukea olisi 
myönnettävä osana laajentumispolitiikan 
viitekehystä, jonka unioni on määrittänyt 
kunkin edunsaajamaan osalta ottaen 
huomioon edistymiskertomukset ja 
laajentumisstrategian sisältävän komission 
vuosittaisen laajentumispaketin, vakautus-
ja assosiaatiosopimukset ja Eurooppa- tai 
liittymiskumppanuudet. Tuki olisi 
keskitettävä pääasiassa muutamalle 
toimintalohkolle, jotka auttavat 
edunsaajamaita vahvistamaan 
demokraattisia instituutioita ja 
oikeusvaltioperiaatteen soveltamista, 
uudistamaan oikeuslaitosta ja 
julkishallintoa, kunnioittamaan 
perusoikeuksia, edistämään miesten ja 
naisten välistä tasa-arvoa ja torjumaan 
syrjintää sekä panemaan täytäntöön 
sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta koskevan 
eurooppalaisen viitekehyksen. Tuella olisi 
myös kehitettävä niiden taloudellista ja 
sosiaalista kehitystä, joka tähtää 
älykkääseen, kestävään ja osallistavaan 
kasvuun Eurooppa 2020 -strategian 
mukaisesti ja saattaa maat vähitellen 
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välistä johdonmukaisuutta olisi lisättävä. vastaamaan Kööpenhaminan 
arviointiperusteita. Rahoitustuen ja 
liittymistä valmistelevan strategian 
täytäntöönpanon yleisen edistymisen 
välistä johdonmukaisuutta olisi lisättävä.

Or. en

Tarkistus 40
Franz Obermayr

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Ehdokasmaiden ja mahdollisten 
ehdokasmaiden on oltava valmiita 
vastaamaan paremmin kestävän kehityksen 
ja ilmastonmuutoksen kaltaisiin 
maailmanlaajuisiin haasteisiin ja 
toimimaan EU:n pyrkimysten mukaisesti 
näiden kysymysten ratkaisemiseksi.
Tämän asetuksen mukaisella unionin 
tuella olisi myös edistettävä tavoitetta, 
jonka mukaan ilmastotoimien osuutta 
olisi korotettava vähintään 20 prosenttiin 
unionin talousarviosta.

(9) Ehdokasmaiden on oltava valmiita 
vastaamaan paremmin kestävän kehityksen 
kaltaisiin maailmanlaajuisiin haasteisiin ja 
toimimaan EU:n pyrkimysten mukaisesti 
näiden kysymysten ratkaisemiseksi.

Or. de

Tarkistus 41
Jutta Steinruck

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Ehdokasmaiden ja mahdollisten 
ehdokasmaiden on oltava valmiita 
vastaamaan paremmin kestävän kehityksen 
ja ilmastonmuutoksen kaltaisiin 
maailmanlaajuisiin haasteisiin ja 

(9) Ehdokasmaiden ja mahdollisten 
ehdokasmaiden on oltava valmiita 
vastaamaan paremmin kestävän kehityksen 
ja ilmastonmuutoksen kaltaisiin 
maailmanlaajuisiin haasteisiin ja 
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toimimaan EU:n pyrkimysten mukaisesti 
näiden kysymysten ratkaisemiseksi. Tämän 
asetuksen mukaisella unionin tuella olisi 
myös edistettävä tavoitetta, jonka mukaan 
ilmastotoimien osuutta olisi korotettava 
vähintään 20 prosenttiin unionin 
talousarviosta.

toimimaan EU:n pyrkimysten mukaisesti 
näiden kysymysten ratkaisemiseksi. On 
investoitava henkilövoimavaroihin, jotta 
voidaan hankkia uusia taitoja ja uutta 
osaamista. Tämän asetuksen mukaisella 
unionin tuella olisi myös edistettävä 
tavoitetta, jonka mukaan ilmastotoimien 
osuutta olisi korotettava vähintään 
20 prosenttiin unionin talousarviosta.

Or. en

Tarkistus 42
Mara Bizzotto

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Ehdokasmaiden ja mahdollisten 
ehdokasmaiden on oltava valmiita 
vastaamaan paremmin kestävän kehityksen 
ja ilmastonmuutoksen kaltaisiin 
maailmanlaajuisiin haasteisiin ja 
toimimaan EU:n pyrkimysten mukaisesti 
näiden kysymysten ratkaisemiseksi. Tämän 
asetuksen mukaisella unionin tuella olisi 
myös edistettävä tavoitetta, jonka mukaan 
ilmastotoimien osuutta olisi korotettava 
vähintään 20 prosenttiin unionin 
talousarviosta.

(9) Ehdokasmaiden ja mahdollisten 
ehdokasmaiden on oltava valmiita 
vastaamaan paremmin kestävän 
kehityksen, ilmastonmuutoksen ja 
maahanmuuton kaltaisiin 
maailmanlaajuisiin haasteisiin ja 
toimimaan EU:n pyrkimysten mukaisesti 
näiden kysymysten ratkaisemiseksi. Tämän 
asetuksen mukaisella unionin tuella olisi 
myös edistettävä tavoitetta, jonka mukaan 
ilmastotoimien osuutta olisi korotettava 
vähintään 20 prosenttiin unionin 
talousarviosta.

Or. it

Tarkistus 43
Franz Obermayr

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(10) Komission ja jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava tukiensa koordinointi,
johdonmukaisuus ja keskinäinen
täydentävyys erityisesti säännöllisellä 
konsultoinnilla ja tietojenvaihdolla 
tukiprosessin eri vaiheissa.

(10) Komission ja jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava tukiensa johdonmukaisuus ja 
täydentävyys kaikkien niiden tukien 
kanssa, joita kansainväliset organisaatiot 
myöntävät edunsaajamaille, ja tukiensa 
yhteensopivuuden voimassa olevien 
sopimusten ja velvoitteiden kanssa
erityisesti säännöllisellä konsultoinnilla ja 
tietojenvaihdolla tukiprosessin eri 
vaiheissa.

Or. de

Tarkistus 44
Jutta Steinruck

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Jotta voidaan varmistaa 
liittymisprosessin sekä tämän asetuksen 
mukaisen rahoitustuen ja teknisen tuen 
välinen johdonmukaisuus sekä saavuttaa 
liittymisohjelman tavoitteet, komission 
olisi laadittava liittymistä valmistelevaa 
tukivälinettä koskeva yhteinen 
strategiakehys. Tässä kehyksessä olisi 
muun muassa määritettävä luettelo 
keskeisistä toimista, joita voidaan tukea 
tämän asetuksen nojalla, ja perusteet, joilla 
varoja myönnetään. Yhteisen 
strategiakehyksen olisikin muodostettava 
maakohtaisten ja useita maita koskevien 
strategia-asiakirjojen viitekehys.

(11) Jotta voidaan varmistaa 
liittymisprosessin sekä tämän asetuksen 
mukaisen rahoitustuen ja teknisen tuen 
välinen johdonmukaisuus sekä saavuttaa 
liittymisohjelman tavoitteet, komission 
olisi laadittava liittymistä valmistelevaa 
tukivälinettä koskeva yhteinen 
strategiakehys. Komissio voisi tällöin 
tukeutua erillisvirastojen ja muiden 
asianomaisten instituutioiden apuun. 
Tässä kehyksessä olisi muun muassa 
määritettävä luettelo keskeisistä toimista, 
joita voidaan tukea tämän asetuksen 
nojalla, ja perusteet, joilla varoja 
myönnetään. Yhteisen strategiakehyksen 
olisikin muodostettava maakohtaisten ja 
useita maita koskevien strategia-
asiakirjojen viitekehys.

Or. en
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Tarkistus 45
Franz Obermayr

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Tuen tavoitteet olisi määriteltävä 
maakohtaisissa tai useita maita koskevissa 
suuntaa antavissa strategia-asiakirjoissa, 
jotka komissio laatii unionin monivuotisen 
rahoituskehyksen voimassaoloajaksi 
yhteistyössä edunsaajamaiden kanssa ja 
niiden erityistarpeet ja liittymisohjelmat 
huomioon ottaen. Strategia-asiakirjoissa 
olisi määritettävä tuettavat toimintalohkot 
ja esitettävä varojen ohjeellinen 
jakautuminen toimintalohkoittain 
vuositasolla eriteltynä, mukaan lukien 
arvio ilmastoon liittyvistä menoista. Tämä 
ei kuitenkaan rajoita budjettivallan 
käyttäjän oikeuksia. Tukivälineen olisi 
oltava riittävän joustava, jotta voidaan 
vastata äkillisiin tarpeisiin ja kannustaa 
parantamaan suoritustasoa. Strategia-
asiakirjoissa olisi varmistettava 
yhtenäisyys ja johdonmukaisuus 
edunsaajamaiden kansallisiin 
talousarvioihin perustuvien toimenpiteiden 
kanssa ja otettava huomioon muiden 
tuenantajien myöntämä tuki. Jotta voidaan 
ottaa huomioon sisäinen ja ulkoinen 
kehitys, suuntaa antavia monivuotisia 
strategia-asiakirjoja olisi tarkistettava 
tarpeen mukaan.

(12) Tuen tavoitteet olisi määriteltävä 
maakohtaisissa tai useita maita koskevissa 
suuntaa antavissa strategia-asiakirjoissa, 
jotka komissio laatii unionin monivuotisen 
rahoituskehyksen voimassaoloajaksi 
yhteistyössä edunsaajamaiden kanssa ja 
niiden erityistarpeet ja liittymisohjelmat 
huomioon ottaen. Strategia-asiakirjoissa 
olisi määritettävä tuettavat toimintalohkot 
ja esitettävä varojen ohjeellinen 
jakautuminen toimintalohkoittain 
vuositasolla eriteltynä sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta budjettivallan käyttäjän 
oikeuksia. Tukivälineen olisi oltava 
riittävän joustava, jotta voidaan vastata 
äkillisiin tarpeisiin ja kannustaa 
parantamaan suoritustasoa. Strategia-
asiakirjoissa olisi varmistettava 
yhtenäisyys ja johdonmukaisuus 
edunsaajamaiden kansallisiin 
talousarvioihin perustuvien toimenpiteiden 
kanssa ja otettava huomioon muiden 
tuenantajien myöntämä tuki. Jotta voidaan 
ottaa huomioon sisäinen ja ulkoinen 
kehitys, suuntaa antavia monivuotisia
strategia-asiakirjoja olisi tarkistettava 
tarpeen mukaan.

Or. de

Tarkistus 46
Jutta Steinruck

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(12) Tuen tavoitteet olisi määriteltävä 
maakohtaisissa tai useita maita koskevissa 
suuntaa antavissa strategia-asiakirjoissa, 
jotka komissio laatii unionin monivuotisen 
rahoituskehyksen voimassaoloajaksi 
yhteistyössä edunsaajamaiden kanssa ja 
niiden erityistarpeet ja liittymisohjelmat 
huomioon ottaen. Strategia-asiakirjoissa 
olisi määritettävä tuettavat toimintalohkot 
ja esitettävä varojen ohjeellinen 
jakautuminen toimintalohkoittain 
vuositasolla eriteltynä, mukaan lukien 
arvio ilmastoon liittyvistä menoista. Tämä 
ei kuitenkaan rajoita budjettivallan 
käyttäjän oikeuksia. Tukivälineen olisi 
oltava riittävän joustava, jotta voidaan 
vastata äkillisiin tarpeisiin ja kannustaa 
parantamaan suoritustasoa. Strategia-
asiakirjoissa olisi varmistettava 
yhtenäisyys ja johdonmukaisuus 
edunsaajamaiden kansallisiin 
talousarvioihin perustuvien toimenpiteiden 
kanssa ja otettava huomioon muiden 
tuenantajien myöntämä tuki. Jotta voidaan 
ottaa huomioon sisäinen ja ulkoinen 
kehitys, suuntaa antavia monivuotisia 
strategia-asiakirjoja olisi tarkistettava 
tarpeen mukaan.

(12) Tuen tavoitteet olisi määriteltävä 
maakohtaisissa tai useita maita koskevissa 
suuntaa antavissa strategia-asiakirjoissa, 
jotka komissio laatii unionin monivuotisen 
rahoituskehyksen voimassaoloajaksi 
yhteistyössä edunsaajamaiden kanssa ja 
niiden erityistarpeet ja liittymisohjelmat 
huomioon ottaen. Strategia-asiakirjoissa 
olisi määritettävä tuettavat toimintalohkot 
ja esitettävä varojen ohjeellinen 
jakautuminen toimintalohkoittain 
vuositasolla eriteltynä, mukaan lukien 
arvio ilmastoon liittyvistä menoista. Tämä 
ei kuitenkaan rajoita budjettivallan 
käyttäjän oikeuksia. Tukivälineen olisi 
oltava riittävän joustava, jotta voidaan 
vastata äkillisiin tarpeisiin, kannustaa 
parantamaan suoritustasoa ja hankkia lisää 
kotimaisia ja kansainvälisiä investointeja 
laadukkaiden työpaikkojen luomiseen ja 
demokratian parantamiseen. Strategia-
asiakirjoissa olisi varmistettava 
yhtenäisyys ja johdonmukaisuus 
edunsaajamaiden kansallisiin 
talousarvioihin perustuvien toimenpiteiden 
kanssa ja otettava huomioon muiden 
tuenantajien myöntämä tuki. Jotta voidaan 
ottaa huomioon sisäinen ja ulkoinen 
kehitys, suuntaa antavia monivuotisia 
strategia-asiakirjoja olisi tarkistettava 
tarpeen mukaan.

Or. en

Tarkistus 47
Franz Obermayr

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) On unionin edun mukaista avustaa (13) On unionin edun mukaista avustaa 
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edunsaajamaita niiden toimissa 
järjestelmiensä uudistamiseksi siten, että ne 
saatetaan vastaamaan unionin 
järjestelmiä. Jäsenvaltiot eivät voi 
riittävällä tavalla saavuttaa tämän 
asetuksen tavoitteita, vaan ne voidaan 
saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten 
unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Mainitussa artiklassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, 
mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi 
tarpeen.

edunsaajamaita niiden toimissa 
järjestelmiensä uudistamiseksi siten, että ne 
liitetään vaiheittain unionin järjestelmiin. 
Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla 
saavuttaa tämän asetuksen tavoitteita, vaan 
ne voidaan saavuttaa paremmin unionin 
tasolla, joten unioni voi toteuttaa 
toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tämän 
tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen.

Or. de

Tarkistus 48
Franz Obermayr

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Jotta tällä asetuksella voidaan 
vastata nopeasti neuvoston tekemiin 
poliittisiin päätöksiin, komissiolle olisi 
siirrettävä Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti valta hyväksyä delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat tämän 
asetuksen liitteessä olevan 
edunsaajamaiden luettelon päivittämistä.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 49
Franz Obermayr

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(15) Vaikka … hyväksytyssä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 
N:o …/…, jäljempänä ’yhteinen 
täytäntöönpanoasetus’, asetetaan unionin 
ulkoisen toiminnan välineitä koskevat 
yhteiset täytäntöönpanosäännöt ja -
menettelyt, komissiolle olisi myös 
siirrettävä valta hyväksyä 
yksityiskohtaisempia sääntöjä, joilla 
vahvistetaan yhdenmukaiset edellytykset 
tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi, 
erityisesti hallinnointirakenteiden ja -
menettelyjen osalta. Tällaisissa 
säännöissä olisi otettava huomioon 
aikaisemman liittymistä valmistelevan 
tuen hallinnoinnista ja täytäntöönpanosta 
saadut kokemukset, ja niitä olisi 
mukautettava edunsaajamaiden tilanteen 
kehittymisen perusteella.

(15) Unionin ulkoisen toiminnan välineitä 
koskevat yhteiset täytäntöönpanosäännöt 
ja -menettelyt on vahvistettu ... annetussa
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EU) N:o .../..., jäljempänä 
'yhteinen täytäntöönpanoasetus'.

Or. de

Tarkistus 50
Franz Obermayr

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Tuen myöntämisessä olisi jatkossakin 
hyödynnettävä rakenteita ja välineitä, jotka 
ovat osoittautuneet toimiviksi liittymistä 
valmistelevassa prosessissa. Siirtyminen
komission hoitamasta liittymistä 
valmistelevien tukivarojen suorasta 
hallinnoinnista edunsaajamaalle siirrettyyn 
hajautettuun hallinnointiin olisi 
toteutettava asteittain ja kunkin 
edunsaajamaan valmiuksien mukaisesti.

(17) Tuen myöntämisessä olisi jatkossakin 
hyödynnettävä rakenteita ja välineitä, jotka 
ovat osoittautuneet toimiviksi liittymistä 
valmistelevassa prosessissa. Siirtymistä
komission hoitamasta liittymistä 
valmistelevien tukivarojen suorasta 
hallinnoinnista edunsaajamaalle siirrettyyn 
hajautettuun hallinnointiin ei olisi syytä 
vielä toteuttaa, ja tuen olisi oltava
asteittain vähenevää valmiuksien 
heiketessä.

Or. de
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Tarkistus 51
Mara Bizzotto

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Tässä asetuksessa perustetuilla 
komiteoilla olisi oltava myös valtuudet 
aikaisempaa liittymistä valmistelevaa 
tukivälinettä sekä Kyproksen turkkilaiselle 
yhteisölle myönnettävää rahoitustukea 
koskevien säännösten täytäntöönpanoon.

(19) Tässä asetuksessa perustetuilla 
komiteoilla olisi oltava myös valtuudet 
aikaisempaa liittymistä valmistelevaa 
tukivälinettä koskevien säännösten 
täytäntöönpanoon.

Or. it

Tarkistus 52
Mara Bizzotto

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Jos edunsaajamaa rikkoo unionin 
perustana olevia periaatteita tai se ei 
noudata unionin kanssa tehtyihin 
sopimuksiin sisältyviä sitoumuksia tai se ei 
edisty riittävästi liittymisperusteiden 
täyttämisessä, neuvoston olisi komission 
ehdotuksen pohjalta voitava toteuttaa
tarvittavat toimenpiteet tilanteen 
korjaamiseksi.

(20) Jos edunsaajamaa rikkoo unionin 
perustana olevia periaatteita tai se ei 
noudata unionin kanssa tehtyihin 
sopimuksiin sisältyviä sitoumuksia tai se ei 
edisty riittävästi liittymisperusteiden 
täyttämisessä, neuvoston olisi komission 
ehdotuksen pohjalta toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet varmistaakseen, että 
edunsaajamaa täyttää tekemänsä 
sitoumukset.

Or. it

Tarkistus 53
Franz Obermayr
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Liittymistä valmistelevalla tukivälineellä 
on tarkoitus tukea liitteessä lueteltuja 
ehdokasmaita ja mahdollisia 
ehdokasmaita, jäljempänä 
’edunsaajamaat’, kun ne panevat 
täytäntöön unionin jäsenyyttä varten 
poliittisia, institutionaalisia, oikeudellisia, 
hallinnollisia, sosiaalisia ja taloudellisia 
uudistuksia, jotka ovat välttämättömiä, 
jotta maat voivat lähentyä unionin arvoihin 
ja mukautua asteittain unionin sääntöihin, 
normeihin, politiikkoihin ja 
menettelytapoihin.

Liittymistä valmistelevalla tukivälineellä 
on tarkoitus tukea liitteessä lueteltuja 
ehdokasmaita, kun ne panevat täytäntöön 
unionin jäsenyyttä varten poliittisia, 
institutionaalisia, oikeudellisia, 
hallinnollisia, sosiaalisia ja taloudellisia 
uudistuksia, jotka ovat välttämättömiä,
jotta maat voivat lähentyä unionin arvoihin 
ja mukautua asteittain unionin sääntöihin, 
normeihin, politiikkoihin ja 
menettelytapoihin.

Or. de

Tarkistus 54
Mara Bizzotto

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Liittymistä valmistelevalla tukivälineellä 
on tarkoitus tukea liitteessä lueteltuja 
ehdokasmaita ja mahdollisia ehdokasmaita, 
jäljempänä ’edunsaajamaat’, kun ne 
panevat täytäntöön unionin jäsenyyttä 
varten poliittisia, institutionaalisia, 
oikeudellisia, hallinnollisia, sosiaalisia ja 
taloudellisia uudistuksia, jotka ovat 
välttämättömiä, jotta maat voivat lähentyä 
unionin arvoihin ja mukautua asteittain 
unionin sääntöihin, normeihin, 
politiikkoihin ja menettelytapoihin.

Liittymistä valmistelevalla tukivälineellä 
on tarkoitus tukea liitteessä lueteltuja 
ehdokasmaita ja mahdollisia ehdokasmaita, 
jäljempänä 'edunsaajamaat', kun ne 
panevat täytäntöön unionin jäsenyyttä 
varten poliittisia, institutionaalisia, 
oikeudellisia, hallinnollisia, sosiaalisia ja 
taloudellisia uudistuksia, jotka ovat 
välttämättömiä, jotta maat voivat lähentyä 
unionin arvoihin ja mukautua asteittain 
unionin sääntöihin, normeihin, 
politiikkoihin ja menettelytapoihin ja 
mahdollisesti liittyä tulevaisuudessa 
unioniin edellyttäen, että ne osoittavat 
toteuttaneensa kyseiset uudistukset 
menestyksekkäästi.
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Or. it

Tarkistus 55
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta – a alakohta – ii luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

(ii) ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
edistäminen ja suojelu, vähemmistöjen 
oikeuksien entistä parempi 
kunnioittaminen, sukupuolten tasa-arvon 
edistäminen, syrjimättömyys, 
lehdistönvapaus ja hyvien 
naapuruussuhteiden edistäminen;

(ii) ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
edistäminen ja suojelu, vähemmistöjen 
oikeuksien ja vammaisten oikeuksien 
entistä parempi kunnioittaminen, 
heikoimmassa asemassa olevien 
väestöryhmien suojeleminen, sukupuolten 
tasa-arvon edistäminen, syrjimättömyys, 
lehdistönvapaus ja hyvien 
naapuruussuhteiden edistäminen;

Or. en

Tarkistus 56
Mara Bizzotto

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta – a alakohta – ii luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

(ii) ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
edistäminen ja suojelu, vähemmistöjen 
oikeuksien entistä parempi
kunnioittaminen, sukupuolten tasa-arvon 
edistäminen, syrjimättömyys, 
lehdistönvapaus ja hyvien 
naapuruussuhteiden edistäminen;

(ii) ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
edistäminen ja suojelu, vähemmistöjen 
oikeuksien täydellinen kunnioittaminen, 
sukupuolten tasa-arvon edistäminen, 
syrjimättömyys, lehdistönvapaus ja hyvien 
naapuruussuhteiden edistäminen;

Or. it

Tarkistus 57
Franz Obermayr
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta – a alakohta – ii luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

(ii) ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
edistäminen ja suojelu, vähemmistöjen 
oikeuksien entistä parempi 
kunnioittaminen, sukupuolten tasa-arvon 
edistäminen, syrjimättömyys,
lehdistönvapaus ja hyvien 
naapuruussuhteiden edistäminen;

(ii) ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
edistäminen ja suojelu, vähemmistöjen 
oikeuksien entistä parempi 
kunnioittaminen, lehdistönvapauden ja 
hyvien naapuruussuhteiden edistäminen;

Or. de

Tarkistus 58
Jutta Steinruck

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta – a alakohta – v luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

(v) kansalaisyhteiskunnan ja sosiaalisen 
vuoropuhelun kehittäminen;

(v) kansalaisyhteiskunnan ja 
työnantajajärjestöjen ja 
ammattiyhdistysten sosiaalisen 
vuoropuhelun kehittäminen;

Or. en

Tarkistus 59
Jutta Steinruck

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta – b alakohta – ii luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

(ii) tarvittavat taloudelliset uudistukset, 
jotta maa pystyy selviytymään kilpailun ja 
markkinavoimien paineista unionissa, ja 
pyrkimys taloudellisten, sosiaalisten ja 
ympäristöön liittyvien tavoitteiden 

(ii) tarvittavat taloudelliset uudistukset, 
jotta maa pystyy selviytymään kilpailun ja 
markkinavoimien paineista unionissa, ja 
pyrkimys taloudellisten, sosiaalisten ja 
ympäristöön liittyvien tavoitteiden 
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saavuttamiseen; saavuttamiseen ja työpaikkojen luomisen 
edistämiseen ottaen erityisesti huomioon 
pk-yritykset;

Or. en

Tarkistus 60
Jelko Kacin

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta – b alakohta – iii luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

(iii) työllisyyden edistäminen ja 
inhimillisen pääoman kehittäminen;

(iii) työllisyyden edistäminen ja 
inhimillisen pääoman kehittäminen 
koulutuksen ja laadukkaiden 
harjoitteluohjelmien avulla ja edistämällä 
vapaaehtoistoimintaa tapana hankkia 
taitoja ja kokemusta ja parantaa 
yhteisöjen sosiaalista yhteenkuuluvuutta;

Or. en

Tarkistus 61
Jutta Steinruck

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta – b alakohta – iii luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

(iii) työllisyyden edistäminen ja 
inhimillisen pääoman kehittäminen;

(iii) työllisyyden edistäminen ja 
inhimillisen pääoman kehittäminen 
mahdollisia liikkuvuusohjelmia koskevilla 
tulevaisuuteen painottuvilla ja 
työmarkkina-analyyseihin perustuvilla 
vaikuttavilla strategioilla;

Or. en
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Tarkistus 62
Franz Obermayr

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta – b alakohta – iv luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

(iv) erityisesti vähemmistöjen ja 
heikoimmassa asemassa olevien 
väestöryhmien sosiaalinen ja taloudellinen 
osallistaminen;

(iv) erityisesti vähemmistöjen sosiaalinen 
ja taloudellinen osallistaminen;

Or. de

Tarkistus 63
Jutta Steinruck

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta – b alakohta – iv luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

(iv) erityisesti vähemmistöjen ja 
heikoimmassa asemassa olevien 
väestöryhmien sosiaalinen ja taloudellinen 
osallistaminen;

(iv) erityisesti vähemmistöjen ja 
heikoimmassa asemassa olevien 
väestöryhmien sosiaalinen ja taloudellinen 
osallistaminen ja myös sellaisten 
eurooppalaisten foorumien ja muiden 
vastaavien foorumien perustaminen, joilla 
torjutaan köyhyyttä ja sosiaalista 
syrjäytymistä;

Or. en

Tarkistus 64
Jelko Kacin

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta – b alakohta – iv luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

(iv) erityisesti vähemmistöjen ja 
heikoimmassa asemassa olevien 

(iv) erityisesti vähemmistöjen ja 
heikoimmassa asemassa olevien 
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väestöryhmien sosiaalinen ja taloudellinen 
osallistaminen;

väestöryhmien sosiaalinen ja taloudellinen 
osallistaminen sekä kansalaisten 
aktiivisena ikääntymisen ja sukupolvien 
välisen solidaarisuuden edistäminen ja 
mahdollistaminen;

Or. en

Tarkistus 65
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta – b alakohta – iv a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(iv a) osallistavan ja integroidun 
opetuksen edistäminen painottamalla 
erityisesti kouluissa tapahtuvan etnisen 
erottelun estämistä ja sukupuolten välisen 
kuilun kaventamista, opetuksen 
järjestämistä varhaislapsuudessa ja 
koulupudokkuuden estämistä, millä 
pyritään etnisen, sosiaalisen ja alueellisen 
eriarvoisuuden vähentämiseen;

Or. en

Tarkistus 66
Kinga Göncz

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

Komission teksti Tarkistus

(iv b) osallistavassa ja integroidussa 
opetuksessa havaituista ongelmista 
valistaminen ja toimenpiteiden 
toteuttaminen niiden ratkaisemiseksi, 
jotta laadukasta opetusta voidaan antaa 
myös syrjäytyneille lapsille;

Or. en
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Tarkistus 67
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta – b alakohta – iv c luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(iv c) sosiaaliturvajärjestelmän 
vahvistaminen, köyhyyden torjumista 
koskevien strategioiden toteuttaminen ja 
vammaisia, romaneita ja muita 
sosiaalisesti syrjäytyneitä koskevien 
sosiaalipolitiikan toimenpiteiden 
edistäminen;

Or. en

Tarkistus 68
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta – b alakohta – v a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(v a) vaikuttavien syrjinnän vastaisten 
toimenpiteiden ja erityisesti romanien 
yhteiskuntaan integroimista koskevien 
strategioiden toteuttaminen.

Or. en

Tarkistus 69
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– edistyminen demokratian, – edistyminen demokratian, 
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oikeusvaltioperiaatteen, ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien noudattamisen, 
oikeusjärjestelmän ja hallinnollisten 
valmiuksien alalla;

oikeusvaltioperiaatteen ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien kunnioittamisen, 
vähemmistöjen ja heikoimmassa 
asemassa olevien väestöryhmien 
suojelemisen, oikeusjärjestelmän ja 
hallinnollisten valmiuksien sekä 
kansalaisyhteiskunnan vahvistamisen 
alalla; 

Or. en

Tarkistus 70
Jutta Steinruck

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– edistyminen demokratian, 
oikeusvaltioperiaatteen, ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien noudattamisen, 
oikeusjärjestelmän ja hallinnollisten 
valmiuksien alalla;

– edistyminen demokratian, 
oikeusvaltioperiaatteen, ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien kunnioittamisen, 
oikeusjärjestelmän ja hallinnollisten 
valmiuksien, kansalaisvuoropuhelun ja 
työnantajajärjestöjen ja 
ammattiyhdistysten käymän sosiaalisen 
vuoropuhelun laadun parantamisen
alalla;

Or. en

Tarkistus 71
Jutta Steinruck

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– edistyminen talousuudistuksissa; 
sosiaalisten ja taloudellisten 
kehitysstrategioiden vakaus ja 
tuloksellisuus, edistyminen älykkäässä, 
kestävässä ja osallistavassa kasvussa, myös 

– edistyminen sosiaalis-taloudellisissa 
uudistuksissa; sosiaalisten ja taloudellisten 
kehitysstrategioiden vakaus ja 
tuloksellisuus, edistyminen älykkäässä, 
kestävässä ja osallistavassa kasvussa sekä 
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julkisin investoinnein liittymistä 
valmistelevan tukivälineen avulla; 

laadukkaan yleissivistävän ja 
ammatillisen koulutuksen järjestelmän ja 
laadukkaiden työpaikkojen luomisessa, 
myös julkisin investoinnein liittymistä 
valmistelevan tukivälineen avulla; 

Or. en

Tarkistus 72
Franz Obermayr

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – 4 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– yhteistyö EU:n ja erityisesti Frontexin 
kanssa EU:hun suuntautuvan laittoman 
maahanmuuton torjunnassa;

Or. de

Tarkistus 73
Marije Cornelissen

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Strategia-asiakirjoissa on täsmennettävä 
3 artiklassa tarkoitettujen toimintalohkojen 
asianmukainen yhdistelmä, jolle tämän 
asetuksen mukaista rahoitustukea
myönnetään ja joka vastaa 2 artiklassa 
tarkoitettujen tavoitteiden, 5 artiklassa 
tarkoitetun liittymistä valmistelevan 
tukivälineen yhteisen strategiakehyksen ja 
kansallisten strategioiden mukaisia tarpeita 
ja painopisteitä.

2. Strategia-asiakirjoissa on täsmennettävä 
3 artiklassa tarkoitettujen toimintalohkojen 
asianmukainen yhdistelmä, jolle tämän 
asetuksen mukaista rahoitustukea 
myönnetään ja joka vastaa 2 artiklassa 
tarkoitettujen tavoitteiden, 5 artiklassa 
tarkoitetun liittymistä valmistelevan 
tukivälineen yhteisen strategiakehyksen ja 
kansallisten strategioiden mukaisia tarpeita 
ja painopisteitä. Strategia-asiakirjoissa 
olisi myös käsiteltävä saavutettavissa 
olevia Eurooppa 2020 -strategian 
mukaisia maakohtaisia tavoitteita 
älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun 
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osalta.

Or. en

Tarkistus 74
Franz Obermayr

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän asetuksen mukainen unionin tuki 
pannaan täytäntöön yhteisen 
täytäntöönpanoasetuksen 2 ja 3 artiklassa 
tarkoitettujen ohjelmien ja toimenpiteiden 
avulla ja noudattaen sääntöjä, joilla 
vahvistetaan yhdenmukaiset edellytykset 
tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi 
erityisesti hallinnointirakenteiden ja -
menettelyjen osalta ja jotka komissio 
antaa tämän asetuksen 10 ja 11 artiklan 
mukaisesti. Täytäntöönpano tapahtuu 
pääsääntöisesti vuosittaisilla tai 
monivuotisilla, maakohtaisilla tai useita 
maita koskevilla ohjelmilla, jotka 
tapauksen mukaan edunsaajamaa ja/tai 
komissio laatii 6 artiklassa tarkoitettujen 
strategia-asiakirjojen mukaisesti.

Tämän asetuksen mukainen unionin tuki 
pannaan täytäntöön yhteisen 
täytäntöönpanoasetuksen 2 ja 3 artiklassa 
tarkoitettujen ohjelmien ja toimenpiteiden 
avulla. Täytäntöönpano tapahtuu 
pääsääntöisesti vuosittaisilla tai 
monivuotisilla, maakohtaisilla tai useita 
maita koskevilla ohjelmilla, jotka 
tapauksen mukaan edunsaajamaa ja/tai 
komissio laatii 6 artiklassa tarkoitettujen 
strategia-asiakirjojen mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 75
Franz Obermayr

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos toteutettava hanke tai ohjelma on 
luonteeltaan maailmanlaajuinen, 
alueellinen tai valtioiden rajat ylittävä, 
komissio voi asianmukaisesti 

Poistetaan.
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perustelluissa tapauksissa ja unionin 
rahoituksen johdonmukaisuuden ja 
tuloksellisuuden varmistamiseksi sekä 
alueellisen yhteistyön edistämiseksi 
päättää laajentaa 7 artiklassa tarkoitetut 
ohjelmat ja toimenpiteet kattamaan maita 
ja alueita, jotka eivät muutoin olisi 
1 artiklan mukaisesti tukikelpoisia.

Or. de

Tarkistus 76
Franz Obermayr

Ehdotus asetukseksi
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

Säädösvallan siirtäminen komissiolle Poistetaan.
Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 11 artiklan 
mukaisesti tämän asetuksen liitteen 
muuttamiseksi ja yhteisen 
täytäntöönpanoasetuksen täydentämiseksi 
erityissäännöin, joissa vahvistetaan 
yhdenmukaiset edellytykset tämän 
asetuksen täytäntöönpanemiseksi.

Or. de

Tarkistus 77
Franz Obermayr

Ehdotus asetukseksi
11 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissiolle siirretyn säädösvallan 
käyttäminen

Poistetaan.

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä tässä artiklassa 
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säädetyin edellytyksin.
2. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä tämän asetuksen 
voimassaoloajaksi.
3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa säädösvallan 
siirron. Peruuttamispäätöksellä 
lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu 
säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan
sitä päivää seuraavana päivänä, jona se 
julkaistaan Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä, tai jonakin myöhempänä, 
päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei 
vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 
säädösten pätevyyteen.
4. Heti kun komissio on antanut
delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 
tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.
5. Delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole kahden kuukauden 
kuluessa siitä, kun asianomainen säädös 
on annettu tiedoksi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut 
vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan 
parlamentti että neuvosto ovat ennen 
mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

Or. de

Tarkistus 78
Jutta Steinruck

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos edunsaajamaa ei noudata demokratian, Jos edunsaajamaa ei noudata demokratian, 
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oikeusvaltion, ihmisoikeuksien, 
vähemmistöjen oikeuksien ja 
perusvapauksien periaatteita tai se ei 
noudata unionin kanssa tehtyihin 
sopimuksiin sisältyviä sitoumuksia taikka 
se ei edisty riittävästi liittymisperusteiden 
täyttämisessä, unioni voi erityisen 
kiireellisiä tapauksia lukuun ottamatta 
kehottaa edunsaajamaata järjestämään 
neuvottelut molempia osapuolia 
tyydyttävän ratkaisun löytämiseksi, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
kumppanimaiden ja -alueiden kanssa 
tehtyihin kumppanuus- ja 
yhteistyösopimuksiin ja 
assosiaatiosopimuksiin sisältyvien tuen 
keskeyttämistä koskevien määräysten 
soveltamista. Jos neuvottelut 
edunsaajamaan kanssa eivät johda 
molempia osapuolia tyydyttävään 
ratkaisuun tai jos neuvotteluista 
kieltäydytään tai tapaus on erityisen 
kiireellinen, neuvosto voi toteuttaa 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 215 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti aiheellisia toimenpiteitä, joihin 
voi kuulua unionin tuen keskeyttäminen 
kokonaan tai osittain. Tätä koskevat 
päätökset on annettava kokonaisuudessaan 
välittömästi tiedoksi Euroopan 
parlamentille.

oikeusvaltion, ihmisoikeuksien, 
vähemmistöjen oikeuksien ja 
perusvapauksien periaatteita tai se ei 
noudata unionin kanssa tehtyihin 
sopimuksiin sisältyviä sitoumuksia taikka 
se ei edisty riittävästi liittymisperusteiden 
täyttämisessä eikä avoimuuden 
lisäämisessä, unioni voi erityisen 
kiireellisiä tapauksia lukuun ottamatta 
kehottaa edunsaajamaata järjestämään 
neuvottelut molempia osapuolia 
tyydyttävän ratkaisun löytämiseksi, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
kumppanimaiden ja -alueiden kanssa 
tehtyihin kumppanuus- ja 
yhteistyösopimuksiin ja 
assosiaatiosopimuksiin sisältyvien tuen 
keskeyttämistä koskevien määräysten 
soveltamista. Jos neuvottelut 
edunsaajamaan kanssa eivät johda 
molempia osapuolia tyydyttävään 
ratkaisuun tai jos neuvotteluista 
kieltäydytään tai tapaus on erityisen 
kiireellinen, neuvosto voi toteuttaa 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 215 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti aiheellisia toimenpiteitä, joihin 
voi kuulua unionin tuen keskeyttäminen 
kokonaan tai osittain. Tätä koskevat 
päätökset on annettava kokonaisuudessaan 
välittömästi tiedoksi Euroopan 
parlamentille.

Or. en

Tarkistus 79
Franz Obermayr

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rahoituspuitteet tämän asetuksen 
täytäntöönpanemiseksi kaudella 2014–
2020 ovat 14 110 100 000 euroa

1. Rahoituspuitteet tämän asetuksen 
täytäntöönpanemiseksi kaudella 2014–
2020 ovat 10 000 000 000 euroa
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(nykyhintoina). Rahoituspuitteista enintään 
3 prosenttia kohdennetaan 
edunsaajamaiden ja EU:n jäsenvaltioiden 
välisiin rajat ylittäviin yhteistyöohjelmiin.

(nykyhintoina). Rahoituspuitteista enintään 
3 prosenttia kohdennetaan 
edunsaajamaiden ja EU:n jäsenvaltioiden 
välisiin rajat ylittäviin yhteistyöohjelmiin.

Or. de

Tarkistus 80
Jutta Steinruck

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rahoituspuitteet tämän asetuksen 
täytäntöönpanemiseksi kaudella 2014–
2020 ovat 14 110 100 000 euroa 
(nykyhintoina). Rahoituspuitteista enintään 
3 prosenttia kohdennetaan 
edunsaajamaiden ja EU:n jäsenvaltioiden 
välisiin rajat ylittäviin yhteistyöohjelmiin.

1. Rahoituspuitteet tämän asetuksen 
täytäntöönpanemiseksi kaudella 2014–
2020 ovat 14 110 100 000 euroa 
(nykyhintoina). Rahoituspuitteista enintään 
3 prosenttia kohdennetaan 
edunsaajamaiden ja EU:n jäsenvaltioiden 
välisiin rajat ylittäviin yhteistyöohjelmiin 
ja 1,5 prosenttia varataan 
kansalaisjärjestöille ja 
työmarkkinaosapuolille.

Or. en

Tarkistus 81
Franz Obermayr

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jotta voidaan edistää korkea-asteen 
koulutuksen kansainvälistä ulottuvuutta, 
ulkoisista välineistä (kehitysyhteistyön 
rahoitusvälineestä, Euroopan 
naapuruuspolitiikan rahoitusvälineestä, 
liittymistä valmistelevasta tukivälineestä, 
kumppanuusvälineestä ja Euroopan 
kehitysrahastosta) osoitetaan 

Jotta voidaan edistää korkea-asteen 
koulutuksen kansainvälistä ulottuvuutta, 
ulkoisista välineistä (kehitysyhteistyön 
rahoitusvälineestä, Euroopan 
naapuruuspolitiikan rahoitusvälineestä, 
liittymistä valmistelevasta tukivälineestä, 
kumppanuusvälineestä ja Euroopan 
kehitysrahastosta) osoitetaan 
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1 812 100 000 euron ohjeellinen määrä 
toimiin, jotka koskevat oppimiseen 
liittyvää liikkuvuutta EU:n ulkopuolisiin 
maihin tai maista, sekä yhteistyöhön tai 
poliittiseen vuoropuheluun näiden maiden 
viranomaisten/laitosten/organisaatioiden 
kanssa, kuten Yhteinen Erasmus -
ohjelmasta annetun asetuksen 13 artiklan 
2 kohdassa säädetään. Kyseisten varojen 
käyttöön sovelletaan Yhteinen Erasmus -
ohjelmasta annetun asetuksen säännöksiä.

1 000 000 000 euron ohjeellinen määrä 
toimiin, jotka koskevat oppimiseen 
liittyvää liikkuvuutta EU:n ulkopuolisiin 
maihin tai maista, sekä yhteistyöhön tai 
poliittiseen vuoropuheluun näiden maiden 
viranomaisten/laitosten/organisaatioiden 
kanssa, kuten Yhteinen Erasmus -
ohjelmasta annetun asetuksen 13 artiklan 
2 kohdassa säädetään. Kyseisten varojen 
käyttöön sovelletaan Yhteinen Erasmus -
ohjelmasta annetun asetuksen säännöksiä.

Or. de

Tarkistus 82
Franz Obermayr

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Albania Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 83
Franz Obermayr

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Bosnia ja Hertsegovina Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 84
Franz Obermayr
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Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Kosovo* Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 85
Franz Obermayr

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – alaviite

Komission teksti Tarkistus

*YK:n turvallisuusneuvoston 
päätöslauselman 1244/1999 mukaisesti.

Poistetaan.

Or. de


