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Tarkistus 16
Mara Bizzotto

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Unioni pyrkii edistämään, kehittämään 
ja vakiinnuttamaan perustanaan olevat 
vapauden, demokratian, ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien kunnioittamisen arvot 
sekä tasa-arvon ja oikeusvaltion periaatteet 
käymällä vuoropuhelua ja tekemällä 
yhteistyötä kolmansien maiden kanssa.

(3) Unioni pyrkii edistämään, kehittämään 
ja vakiinnuttamaan perustanaan olevat 
vapauden, demokratian, ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien kunnioittamisen arvot 
sekä tasa-arvon ja oikeusvaltion periaatteet 
käymällä vuoropuhelua ja tekemällä 
yhteistyötä kolmansien maiden kanssa ja 
asettamalla ehtoja tukivälineiden käytölle, 
jos kyseiset kolmannet maat eivät osoita 
edistyneensä demokratian kehittämistä 
koskevien tavoitteiden saavuttamisessa.

Or. it

Tarkistus 17
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Unioni pyrkii edistämään, kehittämään 
ja vakiinnuttamaan perustanaan olevat 
vapauden, demokratian, ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien kunnioittamisen arvot 
sekä tasa-arvon ja oikeusvaltion 
periaatteet käymällä vuoropuhelua ja 
tekemällä yhteistyötä kolmansien maiden 
kanssa.

(3) Unioni pyrkii edistämään, kehittämään 
ja vakiinnuttamaan perustanaan olevat 
vapauden, demokratian, ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien kunnioittamisen arvot ja
tasa-arvon periaatteen, joiden yhteydessä 
olisi kiinnitettävä erityistä huomiota 
heikommassa asemassa olevien ryhmien, 
kuten vähemmistöjen oikeuksien 
suojelemiseen, sekä oikeusvaltion
periaatteen käymällä vuoropuhelua ja 
tekemällä yhteistyötä kolmansien maiden 
kanssa.

Or. en
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Tarkistus 18
Milan Cabrnoch

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) On unionin etujen mukaista edistää 
naapurimaiden demokraattista kehitystä, 
mutta Euroopan naapuruuspolitiikan 
kehittäminen riippuu merkittävästi 
asianomaisten maiden ja niiden kansojen 
halukkuudesta jakaa arvot, jotka ovat 
unionin perustana. 

Or. en

Tarkistus 19
Mara Bizzotto

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Euroopan naapuruuspolitiikalla on sen 
käynnistämisestä asti merkittävästi lujitettu 
suhteita kumppanimaihin, ja se on 
tuottanut konkreettisia etuja sekä unionille 
että sen kumppaneille.

(4) Euroopan naapuruuspolitiikalla on sen 
käynnistämisestä asti merkittävästi lujitettu 
suhteita kumppanimaihin, ja se on 
tuottanut konkreettisia etuja sekä unionille 
että sen kumppaneille. Samalla olisi 
vauhditettava naapuruuspolitiikan toimia 
ja etenkin demokratian kehittämistä 
koskevien tavoitteiden saavuttamista, kun 
otetaan huomioon Pohjois-Afrikan 
vuoden 2011 sosiaalinen ja poliittinen 
kriisi, joka ilmenee edelleen useiden 
asianomaisten maiden epävakautena. 

Or. it



AM\900410FI.doc 5/23 PE487.961v01-00

FI

Tarkistus 20
Jutta Steinruck

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Unioni tarjoaa Euroopan 
naapuruuspolitiikan puitteissa 
naapurimaille erityissuhteen, joka perustuu 
molemminpuoliseen sitoutumiseen 
demokratian ja ihmisoikeuksien arvoihin, 
oikeusvaltioperiaatteeseen, hyvään 
hallintotapaan sekä markkinatalouden ja 
kestävän kehityksen periaatteisiin.

(5) Unioni tarjoaa Euroopan 
naapuruuspolitiikan puitteissa 
naapurimaille erityissuhteen, joka perustuu 
molemminpuoliseen sitoutumiseen 
demokratian ja ihmisoikeuksien arvoihin, 
oikeusvaltioperiaatteeseen, hyvään 
hallintotapaan, työllisyyteen, inhimillisen 
pääoman kehittämiseen, sosiaaliseen 
suojeluun sekä markkinatalouden ja 
kestävän kehityksen periaatteisiin.

Or. en

Tarkistus 21
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Unioni tarjoaa Euroopan 
naapuruuspolitiikan puitteissa 
naapurimaille erityissuhteen, joka perustuu 
molemminpuoliseen sitoutumiseen 
demokratian ja ihmisoikeuksien arvoihin, 
oikeusvaltioperiaatteeseen, hyvään 
hallintotapaan sekä markkinatalouden ja 
kestävän kehityksen periaatteisiin.

(5) Unioni tarjoaa Euroopan 
naapuruuspolitiikan puitteissa 
naapurimaille erityissuhteen, joka perustuu 
molemminpuoliseen sitoutumiseen 
demokratian ja ihmisoikeuksien arvoihin, 
oikeusvaltioperiaatteeseen, hyvään 
hallintotapaan sekä markkinatalouden ja 
kestävän kehityksen periaatteisiin ja jossa 
keskitytään erityisesti 
kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen.

Or. en

Tarkistus 22
Konstantinos Poupakis
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Lisäksi on tärkeää vaalia ja helpottaa 
yhteistyötä unionin ja sen kumppaneiden 
yhteiseksi hyväksi muun muassa 
kokoamalla yhteen resursseja unionin 
talousarvion sisäisen toiminnan ja ulkoisen 
toiminnan välineistä erityisesti rajat 
ylittävää yhteistyötä, naapurimaihin 
ulottuvia unionin edun mukaisia 
infrastruktuurihankkeita ja muita 
yhteistyön osa-alueita varten.

(9) Lisäksi on tärkeää vaalia ja helpottaa 
yhteistyötä unionin ja sen kumppaneiden 
yhteiseksi hyväksi muun muassa 
koordinoimalla järjestettyjä resursseja 
mahdollisimman hyvin ja tehokkaasti ja 
kokoamalla yhteen resursseja unionin 
talousarvion sisäisen toiminnan ja ulkoisen 
toiminnan välineistä erityisesti rajat 
ylittävää yhteistyötä, naapurimaihin 
ulottuvia unionin edun mukaisia 
infrastruktuurihankkeita ja muita 
yhteistyön osa-alueita varten.

Or. el

Tarkistus 23
Jutta Steinruck

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Lisäksi on tärkeää vaalia ja helpottaa 
yhteistyötä unionin ja sen kumppaneiden 
yhteiseksi hyväksi muun muassa 
kokoamalla yhteen resursseja unionin 
talousarvion sisäisen toiminnan ja ulkoisen 
toiminnan välineistä erityisesti rajat 
ylittävää yhteistyötä, naapurimaihin 
ulottuvia unionin edun mukaisia 
infrastruktuurihankkeita ja muita 
yhteistyön osa-alueita varten.

(9) Lisäksi on tärkeää vaalia ja helpottaa 
muun muassa unionin erillisvirastojen 
avulla yhteistyötä unionin ja sen 
kumppaneiden yhteiseksi hyväksi muun 
muassa kokoamalla yhteen resursseja 
unionin talousarvion sisäisen toiminnan ja 
ulkoisen toiminnan välineistä erityisesti 
rajat ylittävää yhteistyötä, naapurimaihin 
ulottuvia unionin edun mukaisia 
infrastruktuurihankkeita ja muita 
yhteistyön osa-alueita varten.

Or. en
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Tarkistus 24
Milan Cabrnoch

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Euroopan unionin ulkoisen tuen 
rahoitustarpeet kasvavat, mutta unionin 
talous- ja budjettitilanne rajoittaa tällaiseen 
tukeen käytettävissä olevia resursseja. Siksi 
komission on pyrittävä mahdollisimman 
tehokkaaseen resurssien käyttöön 
käyttämällä rahoitusvälineitä, joilla on 
vipuvaikutus. Tällaista vaikutusta voitaisiin 
lisätä mahdollistamalla rahoitusvälineiden 
sijoittamien ja tuottamien varojen käyttö ja 
uudelleenkäyttö.

(19) Euroopan unionin ulkoisen tuen 
rahoitustarpeet kasvavat, mutta unionin 
talous- ja budjettitilanne rajoittaa tällaiseen 
tukeen käytettävissä olevia resursseja. Siksi 
komission on pyrittävä mahdollisimman 
tehokkaaseen resurssien käyttöön 
käyttämällä rahoitusvälineitä, joilla on 
vipuvaikutus. Tällaista vaikutusta voitaisiin 
lisätä mahdollistamalla rahoitusvälineiden 
sijoittamien ja tuottamien varojen käyttö ja 
uudelleenkäyttö. Komission olisi myös 
määriteltävä selvästi Euroopan 
naapuruuspolitiikan ensisijaiset tavoitteet 
ja laadittava siten perusteet saavutusten 
arvioimiselle.

Or. en

Tarkistus 25
Konstantinos Poupakis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Euroopan unionin ulkoisen tuen 
rahoitustarpeet kasvavat, mutta unionin 
talous- ja budjettitilanne rajoittaa tällaiseen 
tukeen käytettävissä olevia resursseja. Siksi 
komission on pyrittävä mahdollisimman 
tehokkaaseen resurssien käyttöön 
käyttämällä rahoitusvälineitä, joilla on 
vipuvaikutus. Tällaista vaikutusta voitaisiin 
lisätä mahdollistamalla rahoitusvälineiden 
sijoittamien ja tuottamien varojen käyttö ja 
uudelleenkäyttö.

(19) Euroopan unionin ulkoisen tuen 
rahoitustarpeet kasvavat, mutta unionin 
talous- ja budjettitilanne rajoittaa tällaiseen 
tukeen käytettävissä olevia resursseja. Siksi 
komission on pyrittävä mahdollisimman 
tehokkaaseen ja avoimeen resurssien 
käyttöön käyttämällä rahoitusvälineitä, 
joilla on vipuvaikutus. Tällaista vaikutusta 
voitaisiin lisätä mahdollistamalla 
rahoitusvälineiden sijoittamien ja 
tuottamien varojen käyttö ja 
uudelleenkäyttö.
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Or. el

Tarkistus 26
Marije Cornelissen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Sukupuolten tasa-arvon ja
syrjimättömyyden olisi oltava 
poikkileikkaava tavoite kaikissa tämän 
asetuksen nojalla toteutettavissa toimissa.

(21) Sukupuolten tasa-arvon,
syrjimättömyyden, työntekijöiden 
oikeuksien ja sosiaalisen suojelun olisi 
oltava poikkileikkaava tavoite kaikissa 
tämän asetuksen nojalla toteutettavissa 
toimissa.

Or. en

Tarkistus 27
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Heikommassa asemassa olevien 
ryhmien oikeuksien suojelemisen ja 
sosiaalisen osallisuuden olisi myös oltava 
yhtenä ensisijaisena tavoitteena.

Or. en

Tarkistus 28
Marije Cornelissen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(22) Unioni on suhteissaan 
kumppaneihinsa ympäri maailman 
sitoutunut edistämään ihmisarvoista työtä 
sekä kansainvälisesti hyväksyttyjen työtä 
koskevien normien ja monenvälisten 
ympäristösopimusten ratifiointia ja 
tuloksellista täytäntöönpanoa.

(22) Unioni on suhteissaan 
kumppaneihinsa ympäri maailman 
sitoutunut edistämään ihmisarvoista työtä 
sekä kansainvälisesti hyväksyttyjen työtä 
koskevien normien ja monenvälisten 
ympäristösopimusten ratifiointia ja 
tuloksellista täytäntöönpanoa. Tätä varten 
kumppanimaita olisi kehotettava 
ratifioimaan kaikki Kansainvälisen 
työjärjestön keskeiset yleissopimukset ja 
mukauttamaan kansallinen lainsäädäntö 
niihin.

Or. en

Tarkistus 29
Konstantinos Poupakis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Unioni on suhteissaan
kumppaneihinsa ympäri maailman 
sitoutunut edistämään ihmisarvoista työtä 
sekä kansainvälisesti hyväksyttyjen työtä 
koskevien normien ja monenvälisten 
ympäristösopimusten ratifiointia ja 
tuloksellista täytäntöönpanoa.

(22) Unioni on suhteissaan 
kumppaneihinsa ympäri maailman 
sitoutunut edistämään ihmisarvoista työtä 
ja sosiaalista vuoropuhelua sekä 
kansainvälisesti hyväksyttyjen työtä 
koskevien normien ja monenvälisten 
ympäristösopimusten ratifiointia ja 
tuloksellista täytäntöönpanoa.

Or. el

Tarkistus 30
Jutta Steinruck

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(22 a) Unionin olisi tuettava 
kumppanimaita niiden pyrkiessä luomaan 
työpaikkoja ja parantamaan 
työllistyvyyttä, ratkaisemaan 
työmarkkinakysymyksiä ja kehittämään 
sosiaalipolitiikkaansa.

Or. en

Tarkistus 31
Marije Cornelissen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 a) Unionin olisi tuettava 
kumppanimaita tiukempien työlakien 
käyttöön ottamisessa, jotta lapsia voidaan 
suojella kohtuuttomin ehdoin teetettävältä 
työltä ja jotta voidaan toteuttaa välittömiä 
toimenpiteitä laittoman lapsityövoiman 
käytön lopettamiseksi. 

Or. en

Tarkistus 32
Jutta Steinruck

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 b) Tämän asetuksen tavoitteina olisi 
oltava myös kansalaisyhteiskunnan ja 
työmarkkinaosapuolten kanssa käytävän 
vuoropuhelun tehostaminen, tarvittavan 
rakenteellisen taloudellisen, sosiaalisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden 



AM\900410FI.doc 11/23 PE487.961v01-00

FI

tukeminen ja koulutuksen parantaminen 
kumppanimaissa.

Or. en

Tarkistus 33
Mara Bizzotto

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) edistämään ihmisoikeuksia ja 
perusvapauksia, oikeusvaltioperiaatetta ja 
tasa-arvon periaatteita, luomaan syvä ja 
kestävä demokratia, edistämään hyvää 
hallintotapaa ja kehittämään kukoistava 
kansalaisyhteiskunta, johon myös 
työmarkkinaosapuolet kuuluvat;

a) varmistamaan, että kunnioitetaan 
ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, 
oikeusvaltioperiaatetta ja tasa-arvon 
periaatteita, syvän ja kestävän
demokratian luomista, hyvää hallintotapaa 
ja sellaisen kukoistavan 
kansalaisyhteiskunnan kehittämistä, 
johon myös työmarkkinaosapuolet 
kuuluvat;

Or. it

Tarkistus 34
Konstantinos Poupakis

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) edistämään ihmisoikeuksia ja 
perusvapauksia, oikeusvaltioperiaatetta ja 
tasa-arvon periaatteita, luomaan syvä ja 
kestävä demokratia, edistämään hyvää 
hallintotapaa ja kehittämään kukoistava 
kansalaisyhteiskunta, johon myös 
työmarkkinaosapuolet kuuluvat;

a) edistämään ihmisoikeuksia ja 
perusvapauksia, oikeusvaltioperiaatetta ja 
tasa-arvon periaatteita, luomaan syvä ja 
kestävä demokratia, edistämään hyvää 
hallintotapaa ja avoimia menettelyjä ja 
kehittämään kukoistava 
kansalaisyhteiskunta, johon myös 
työmarkkinaosapuolet kuuluvat;

Or. el
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Tarkistus 35
Riikka Manner

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) edistämään ihmisoikeuksia ja
perusvapauksia, oikeusvaltioperiaatetta ja 
tasa-arvon periaatteita, luomaan syvä ja 
kestävä demokratia, edistämään hyvää 
hallintotapaa ja kehittämään kukoistava 
kansalaisyhteiskunta, johon myös 
työmarkkinaosapuolet kuuluvat;

a) edistämään ihmisoikeuksia, 
perusvapauksia, oikeusvaltioperiaatetta, 
sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja tasa-
arvon periaatteita, luomaan syvä ja kestävä 
demokratia, edistämään hyvää 
hallintotapaa ja kehittämään kukoistava 
kansalaisyhteiskunta, johon myös 
työmarkkinaosapuolet kuuluvat;

Or. fi

Tarkistus 36
Kinga Göncz

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

Komission teksti Tarkistus

a a) puolustamaan heikommassa 
asemassa olevien ryhmien, kuten 
vähemmistöjen oikeuksia;

Or. en

Tarkistus 37
Mara Bizzotto

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

b) saavuttamaan asteittainen yhdentyminen 
unionin sisämarkkinoihin ja lisäämään 
alakohtaista ja monialaista yhteistyötä 
muun muassa lähentämällä lainsäädäntöä 
ja sääntelyä unionin ja muihin 
kansainvälisiin normeihin, rakentamalla 
tähän liittyviä instituutioita ja investoimalla 
erityisesti verkkoyhteyksiin;

b) saavuttamaan asteittainen yhdentyminen 
unionin sisämarkkinoihin ja lisäämään 
alakohtaista ja monialaista yhteistyötä 
muun muassa lähentämällä lainsäädäntöä 
ja sääntelyä unionin ja muihin 
kansainvälisiin normeihin, rakentamalla 
tähän liittyviä instituutioita ja investoimalla 
erityisesti verkkoyhteyksiin; on kuitenkin 
tärkeää huolehtia, että taloudellinen 
yhdentyminen ei aiheuta vilpillistä 
kilpailua sisämarkkinoilla;

Or. it

Tarkistus 38
Jutta Steinruck

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) saavuttamaan asteittainen yhdentyminen 
unionin sisämarkkinoihin ja lisäämään 
alakohtaista ja monialaista yhteistyötä 
muun muassa lähentämällä lainsäädäntöä 
ja sääntelyä unionin ja muihin 
kansainvälisiin normeihin, rakentamalla 
tähän liittyviä instituutioita ja investoimalla 
erityisesti verkkoyhteyksiin;

b) saavuttamaan asteittainen yhdentyminen 
unionin sisämarkkinoihin ja lisäämään 
alakohtaista ja monialaista yhteistyötä 
muun muassa lähentämällä lainsäädäntöä 
ja sääntelyä unionin ja muihin 
kansainvälisiin normeihin, rakentamalla 
tähän liittyviä instituutioita ja investoimalla 
erityisesti verkkoyhteyksiin ja 
ammattitaitojen kehittämiseen;

Or. en

Tarkistus 39
Riikka Manner

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) saavuttamaan asteittainen yhdentyminen b) saavuttamaan asteittainen yhdentyminen 
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unionin sisämarkkinoihin ja lisäämään 
alakohtaista ja monialaista yhteistyötä 
muun muassa lähentämällä lainsäädäntöä 
ja sääntelyä unionin ja muihin 
kansainvälisiin normeihin, rakentamalla 
tähän liittyviä instituutioita ja investoimalla 
erityisesti verkkoyhteyksiin;

unionin sisämarkkinoihin ja lisäämään 
alakohtaista ja monialaista yhteistyötä 
muun muassa sosiaalisilla investoinneilla,
lähentämällä lainsäädäntöä ja sääntelyä 
unionin ja muihin kansainvälisiin 
normeihin, rakentamalla tähän liittyviä 
instituutioita ja investoimalla erityisesti 
verkkoyhteyksiin;

Or. fi

Tarkistus 40
Jutta Steinruck, Sylvana Rapti

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) luomaan edellytykset hyvin hallitulle 
ihmisten liikkuvuudelle ja ihmisten 
väliselle kanssakäymiselle;

c) luomaan edellytykset hyvin hallitulle 
ihmisten liikkuvuudelle ja erityisesti 
valvotulle kiertoliikkuvuudelle 
edistämällä työnantajien asettamien 
ammattitaitovaatimusten ja heidän 
tarjoamiensa 
työllistymismahdollisuuksien yhteen 
sovittamista tietyllä alueella käytettävissä 
olevan ammattitaidon kanssa samalla kun 
varmistetaan yhdenvertaisen kohtelun 
periaatteen toteutuminen ja ihmisten 
välisen kanssakäymisen edistäminen ja 
parannetaan aktiivisesti paluumuuttajien 
mahdollisuuksia työllistyä tai ryhtyä 
itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi;

Or. en

Tarkistus 41
Marije Cornelissen

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

c) luomaan edellytykset hyvin hallitulle 
ihmisten liikkuvuudelle ja ihmisten 
väliselle kanssakäymiselle;

c) luomaan edellytykset hyvin hallitulle 
ihmisten liikkuvuudelle ja ihmisten 
väliselle kanssakäymiselle, mukaan 
luettuna opiskelijavaihtoa sekä 
ammatillisen koulutuksen vaihto-ohjelmia 
koskevat aloitteet, joihin myönnetään 
riittävästi taloudellista tukea;

Or. en

Tarkistus 42
Jelko Kacin

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) luomaan edellytykset hyvin hallitulle 
ihmisten liikkuvuudelle ja ihmisten 
väliselle kanssakäymiselle;

c) luomaan edellytykset hyvin hallitulle 
ihmisten liikkuvuudelle ja ihmisten 
väliselle kanssakäymiselle muun muassa 
vapauttamalla viisumijärjestelyjä ja 
edistämällä opiskelija- ja 
harjoittelijavaihtoa;

Or. en

Tarkistus 43
Mara Bizzotto

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) luomaan edellytykset hyvin hallitulle 
ihmisten liikkuvuudelle ja ihmisten 
väliselle kanssakäymiselle;

c) luomaan lainsäädännön mukaiset 
edellytykset hyvin hallitulle ihmisten 
liikkuvuudelle ja ihmisten väliselle 
kanssakäymiselle;

Or. it
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Tarkistus 44
Marije Cornelissen

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

Komission teksti Tarkistus

c a) edistämään kestävää työpaikkojen 
luomista, työpaikkojen laadun 
parantamista ja työntekijöiden oikeuksien 
suojelemista;

Or. en

Tarkistus 45
Jutta Steinruck

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

d) kaikin puolin kestävään ja osallistavaan 
kehitykseen sekä köyhyyden 
vähentämiseen, myös yksityissektoria 
kehittämällä; edistämään sisäistä 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta, maaseudun 
kehittämistä, ilmastonmuutostoimia sekä 
katastrofivalmiuksia ja -palautuvuutta;
edistämään aktiivista osallisuutta ja 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta 
heikoimmassa asemassa olevien 
kansalaisten osalta ja niiden osalta, joita 
työttömyys ja/tai sosiaalinen 
syrjäytyminen eniten uhkaavat, 
vahvistamalla kansalaisyhteiskunnan ja 
työmarkkinaosapuolten valmiuksia; 

Or. en
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Tarkistus 46
Marije Cornelissen

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

d) tukemaan kaikin puolin kestävää ja 
osallistavaa kehitystä sekä köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen vähentämistä 
kiinnittäen erityisesti huomiota 
heikommassa asemassa oleviin ryhmiin, 
myös yksityissektoria kehittämällä; 
edistämään sisäistä taloudellista, sosiaalista 
ja alueellista yhteenkuuluvuutta, 
maaseudun kehittämistä, 
ilmastonmuutostoimia sekä 
katastrofivalmiuksia ja -palautuvuutta;

Or. en

Tarkistus 47
Konstantinos Poupakis

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. el
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Tarkistus 48
Jelko Kacin

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

e) edistämään kulttuurista, etnistä ja 
uskonnollista tuntemusta ja 
suvaitsevaisuutta, luottamuksen 
rakentamista ja muita turvallisuutta lisääviä 
toimenpiteitä sekä konfliktien ehkäisemistä 
ja ratkaisemista;

Or. en

Tarkistus 49
Jean Roatta, Elisabeth Morin-Chartier

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

Komission teksti Tarkistus

e a) varmistetaan Euroopan unionin ja 
kumppanimaiden taloudellinen 
kilpailukyky yhdistämällä hankkeet ja 
menettelyt, jotka soveltuvat parhaiten pk-
yrityksille ja edistävät myös niiden
integroitumista unionin sisämarkkinoille;

Or. fr

Tarkistus 50
Jean Roatta, Elisabeth Morin-Chartier

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – e b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e b) sovitetaan yhteen pk-yrityksiä 
hyödyttävät eurooppalaiset tukimuodot ja 



AM\900410FI.doc 19/23 PE487.961v01-00

FI

kannustetaan kumppanimaiden ja 
unionin pk-yrityksiä yhteisyritysten 
luomiseen; edistetään kumppanimaiden 
pk-yrityksiä koskevien hankkeiden ja 
investointien kehittämistä ja otetaan 
käyttöön tarvittavat resurssit, jotta 
voidaan edistää ylikansallista yhteistyötä.

Or. fr

Tarkistus 51
Jutta Steinruck

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Näiden tavoitteiden saavuttamista on 
mitattava käyttäen muun muassa politiikan 
täytäntöönpanoa koskevia EU:n 
määräaikaiskertomuksia ja 2 kohdan a, d ja 
e alakohdan osalta kansainvälisten 
järjestöjen ja muiden elinten luomia asiaa 
koskevia indikaattoreita; 2 kohdan b, c ja d 
alakohdan osalta EU:n sääntelykehyksen 
käyttöönottoa kumppanimaissa; ja 2 
kohdan c ja f alakohdan osalta asiaa 
koskevien sopimusten ja yhteistyötoimien 
määrää. Indikaattoreita ovat muun muassa 
riittävästi seuratut demokraattiset vaalit, 
korruption laajuus, kauppavirrat ja sisäistä 
taloudellista eriarvoisuutta, kuten
työllisyyttä, mittaavat indikaattorit.

3. Näiden tavoitteiden saavuttamista on 
mitattava käyttäen muun muassa politiikan 
täytäntöönpanoa koskevia EU:n 
määräaikaiskertomuksia, myös unionin 
erillisvirastojen kertomuksia, ja 2 kohdan 
a, d ja e alakohdan osalta kansainvälisten 
järjestöjen ja muiden elinten luomia asiaa 
koskevia indikaattoreita; 2 kohdan b, c ja d 
alakohdan osalta EU:n sääntelykehyksen 
käyttöönottoa kumppanimaissa; ja 
2 kohdan c ja f alakohdan osalta asiaa 
koskevien sopimusten ja yhteistyötoimien 
määrää. Indikaattoreita ovat muun muassa 
riittävästi seuratut demokraattiset vaalit, 
korruption laajuus, kauppavirrat ja sisäistä 
taloudellista eriarvoisuutta, kuten 
työllisyyttä ja inhimillisen pääoman 
kehitystä, mittaavat indikaattorit, ja 
velvoite päästää työmarkkinaosapuolet ja 
kansalaisyhteiskunta osallistumaan 
sosiaaliseen vuoropuheluun ja 
turvaamaan niiden oikeus tulla kuulluksi 
ennen alaa koskevan lainsäädännön ja 
politiikan käyttöön ottamista.

Or. en
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Tarkistus 52
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Näiden tavoitteiden saavuttamista on 
mitattava käyttäen muun muassa politiikan 
täytäntöönpanoa koskevia EU:n 
määräaikaiskertomuksia ja 2 kohdan a, d ja 
e alakohdan osalta kansainvälisten 
järjestöjen ja muiden elinten luomia asiaa 
koskevia indikaattoreita; 2 kohdan b, c ja d 
alakohdan osalta EU:n sääntelykehyksen 
käyttöönottoa kumppanimaissa; ja 2 
kohdan c ja f alakohdan osalta asiaa 
koskevien sopimusten ja yhteistyötoimien 
määrää. Indikaattoreita ovat muun muassa 
riittävästi seuratut demokraattiset vaalit, 
korruption laajuus, kauppavirrat ja sisäistä 
taloudellista eriarvoisuutta, kuten 
työllisyyttä, mittaavat indikaattorit.

3. Näiden tavoitteiden saavuttamista on 
mitattava käyttäen muun muassa politiikan 
täytäntöönpanoa koskevia EU:n 
määräaikaiskertomuksia ja 2 kohdan a, d ja 
e alakohdan osalta kansainvälisten 
järjestöjen ja muiden elinten luomia asiaa 
koskevia indikaattoreita; 2 kohdan b, c ja d 
alakohdan osalta EU:n sääntelykehyksen 
käyttöönottoa kumppanimaissa; ja 
2 kohdan c ja f alakohdan osalta asiaa 
koskevien sopimusten ja yhteistyötoimien 
määrää. Indikaattoreita ovat muun muassa 
riittävästi seuratut demokraattiset vaalit, 
korruption laajuus, tiedotusvälineiden 
vapaus, oikeuslaitoksen riippumattomuus, 
ihmisoikeuksien ja vähemmistöjen 
oikeuksien kunnioittaminen, kauppavirrat 
ja sisäistä taloudellista eriarvoisuutta, kuten 
työllisyyttä, mittaavat indikaattorit.

Or. en

Tarkistus 53
Marije Cornelissen

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Näiden tavoitteiden saavuttamista on 
mitattava käyttäen muun muassa politiikan 
täytäntöönpanoa koskevia EU:n 
määräaikaiskertomuksia ja 2 kohdan a, d ja 
e alakohdan osalta kansainvälisten 
järjestöjen ja muiden elinten luomia asiaa 
koskevia indikaattoreita; 2 kohdan b, c ja d 
alakohdan osalta EU:n sääntelykehyksen 

3. Näiden tavoitteiden saavuttamista on 
mitattava käyttäen muun muassa politiikan 
täytäntöönpanoa koskevia EU:n 
määräaikaiskertomuksia ja 2 kohdan a, d ja 
e alakohdan osalta kansainvälisten 
järjestöjen ja muiden elinten luomia asiaa 
koskevia indikaattoreita; 2 kohdan b, c ja d 
alakohdan osalta EU:n sääntelykehyksen 
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käyttöönottoa kumppanimaissa; ja 2 
kohdan c ja f alakohdan osalta asiaa 
koskevien sopimusten ja yhteistyötoimien 
määrää. Indikaattoreita ovat muun muassa 
riittävästi seuratut demokraattiset vaalit, 
korruption laajuus, kauppavirrat ja sisäistä 
taloudellista eriarvoisuutta, kuten 
työllisyyttä, mittaavat indikaattorit.

käyttöönottoa kumppanimaissa; ja 
2 kohdan c ja f alakohdan osalta asiaa 
koskevien sopimusten ja yhteistyötoimien 
määrää. Indikaattoreita ovat muun muassa 
riittävästi seuratut demokraattiset vaalit, 
korruption laajuus, kauppavirrat ja sisäistä 
taloudellista eriarvoisuutta mittaavat 
indikaattorit, työllisyyden taso ja laatu, 
köyhyyden taso ja tulojako.

Or. en

Tarkistus 54
Riikka Manner

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Näiden tavoitteiden saavuttamista on 
mitattava käyttäen muun muassa politiikan 
täytäntöönpanoa koskevia EU:n 
määräaikaiskertomuksia ja 2 kohdan a, d ja 
e alakohdan osalta kansainvälisten 
järjestöjen ja muiden elinten luomia asiaa 
koskevia indikaattoreita; 2 kohdan b, c ja d 
alakohdan osalta EU:n sääntelykehyksen 
käyttöönottoa kumppanimaissa; ja 2 
kohdan c ja f alakohdan osalta asiaa 
koskevien sopimusten ja yhteistyötoimien 
määrää. Indikaattoreita ovat muun muassa 
riittävästi seuratut demokraattiset vaalit, 
korruption laajuus, kauppavirrat ja sisäistä 
taloudellista eriarvoisuutta, kuten 
työllisyyttä, mittaavat indikaattorit.

3. Näiden tavoitteiden saavuttamista on 
mitattava käyttäen muun muassa politiikan 
täytäntöönpanoa koskevia EU:n 
määräaikaiskertomuksia ja 2 kohdan a, d ja 
e alakohdan osalta kansainvälisten 
järjestöjen ja muiden elinten luomia asiaa 
koskevia indikaattoreita; 2 kohdan b, c ja d 
alakohdan osalta EU:n sääntelykehyksen 
käyttöönottoa kumppanimaissa; ja 
2 kohdan c ja f alakohdan osalta asiaa 
koskevien sopimusten ja yhteistyötoimien 
määrää. Indikaattoreita ovat muun muassa 
riittävästi seuratut demokraattiset vaalit, 
korruption laajuus, kauppavirrat ja sisäistä 
taloudellista eriarvoisuutta, kuten 
koulutettujen määrää ja työllisyyttä, 
mittaavat indikaattorit.

Or. fi

Tarkistus 55
Jutta Steinruck

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Yleisen poliittisen kehyksen tämän 
asetuksen nojalla annettavan unionin tuen 
ohjelmointia ja täytäntöönpanoa varten 
muodostavat kumppanuus- ja 
yhteistyösopimukset, 
assosiaatiosopimukset ja muut voimassa 
olevat tai tulevat sopimukset, joilla luodaan 
suhteet kumppanimaihin, vastaavat 
tiedonannot, neuvoston päätelmät ja 
Euroopan parlamentin päätöslauselmat 
sekä kumppanimaiden kanssa pidettävien 
ministerikokousten päätelmät.

1. Yleisen poliittisen kehyksen tämän 
asetuksen nojalla annettavan unionin tuen 
ohjelmointia ja täytäntöönpanoa varten 
muodostavat kumppanuus- ja 
yhteistyösopimukset, 
assosiaatiosopimukset ja muut voimassa 
olevat tai tulevat sopimukset, joilla luodaan 
suhteet kumppanimaihin, vastaavat 
tiedonannot, neuvoston päätelmät ja 
Euroopan parlamentin päätöslauselmat 
sekä kumppanimaiden kanssa pidettävien 
ministerikokousten päätelmät, jotka 
kytkeytyvät aktiivisesti unionin sisäisiin 
välineisiin ja politiikan aloihin, jotka 
koskevat infrastruktuuria, energiaa, 
liikennettä, tieto- ja viestintätekniikkaa, 
työllisyys- ja sosiaalipolitiikkaa, 
muuttoliikettä, koulutusta, kulttuuria sekä 
tutkimusta ja innovointia.

Or. en

Tarkistus 56
Riikka Manner

Ehdotus asetukseksi
17 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jos kumppanimaa ei noudata demokratian, 
oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien ja
perusvapauksien kunnioittamisen 
periaatteita, unioni voi erityisen kiireellisiä 
tapauksia lukuun ottamatta kehottaa 
kyseistä maata järjestämään neuvottelut 
molempia osapuolia tyydyttävän ratkaisun 
löytämiseksi, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta kumppanimaiden ja -alueiden 
kanssa tehtyihin kumppanuus- ja 
yhteistyösopimuksiin ja 
assosiaatiosopimuksiin sisältyvien avun 
keskeyttämistä koskevien määräysten 
soveltamista. Jos neuvottelut kyseisen 
maan kanssa eivät johda molempia 

Jos kumppanimaa ei noudata demokratian, 
oikeusvaltion, ihmisoikeuksien, 
perusvapauksien ja sosiaalisen 
oikeudenmukaisuuden kunnioittamisen 
periaatteita, unioni voi erityisen kiireellisiä 
tapauksia lukuun ottamatta kehottaa 
kyseistä maata järjestämään neuvottelut 
molempia osapuolia tyydyttävän ratkaisun 
löytämiseksi, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta kumppanimaiden ja -alueiden 
kanssa tehtyihin kumppanuus- ja 
yhteistyösopimuksiin ja 
assosiaatiosopimuksiin sisältyvien avun 
keskeyttämistä koskevien määräysten 
soveltamista. Jos neuvottelut kyseisen 
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osapuolia tyydyttävään ratkaisuun tai jos 
neuvotteluista kieltäydytään tai jos 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.

maan kanssa eivät johda molempia 
osapuolia tyydyttävään ratkaisuun tai jos 
neuvotteluista kieltäydytään tai jos 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.

Or. fi


