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TARKISTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ulkoasiainvaliokuntaa 
sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale – alaviite

Komission teksti Tarkistus

__________________ __________________

1YK:n turvallisuusneuvoston 
päätöslauselman 1244/1999 määritelmän 
mukaisesti.

1Tämä ei vaikuta asemaa koskeviin 
kantoihin ja on YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselman 
1244/1999 sekä Kansainvälisen 
tuomioistuimen Kosovon 
itsenäisyysjulistuksesta antaman 
lausunnon mukainen.

Or. en

Tarkistus 2

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 

(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 
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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 
välistä johdonmukaisuutta olisi lisättävä.

demokraattisia instituutioita ja 
oikeusvaltioperiaatteen soveltamista, 
uudistamaan oikeuslaitosta ja 
julkishallintoa, kunnioittamaan 
perusoikeuksia, edistämään miesten ja 
naisten välistä tasa-arvoa ja torjumaan 
syrjintää sekä panemaan täytäntöön 
Euroopan unionin kehyksen, joka koskee 
kansallisia romanien 
integrointistrategioita. 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 
välistä johdonmukaisuutta olisi lisättävä.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

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 koordinointi, 
johdonmukaisuus ja keskinäinen 
täydentävyys sekä muiden kansainvälisten 
instituutioiden ja lahjoittajien tuki 
erityisesti säännöllisellä konsultoinnilla ja 
tietojenvaihdolla tukiprosessin eri 
vaiheissa.

Or. en
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Tarkistus 4

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, 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 lisätä 
valtioiden sisäisiä ja kansainvälisiä 
sijoituksia. 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
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Tarkistus 5

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. Siirtyminen 
komission hoitamasta liittymistä 
valmistelevien tukivarojen suorasta 
hallinnoinnista edunsaajamaalle siirrettyyn 
hallinnointiin olisi toteutettava asteittain ja 
kunkin edunsaajamaan valmiuksien 
mukaisesti ja sen olisi oltava 
degressiivistä, mikäli kyseiset valmiudet 
kehittyvät negatiiviseen suuntaan.

Or. en

Tarkistus 6

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 tai se ei enää noudata 
tukeen liittyviä poliittista päätöksentekoa 
tai tuen hallinnointia koskevia 
edellytyksiä, neuvoston olisi komission 
ehdotuksen pohjalta voitava toteuttaa 
tarvittavat toimenpiteet tilanteen 
korjaamiseksi.

Or. en
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Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Naisten ja miesten välistä tasa-
arvoa ja sukupuolinäkökulman huomioon 
ottamista on edistettävä liittymistä 
valmistelevan tukivälineen soveltamiseen 
liittyvien eri vaiheiden aikana, kuten sen 
suunnittelun, täytäntöönpanon, 
seurannan ja arvioinnin aikana.

Or. en

Tarkistus 8

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

Komission teksti Tarkistus

(iv a) työmarkkinaosapuolien valmiuksien 
vahvistaminen sosiaalisen vuoropuhelun 
kehittämiseksi;

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta – v alakohta

Komission teksti Tarkistus

(v) kansalaisyhteiskunnan ja sosiaalisen 
vuoropuhelun kehittäminen;

(v) kansalaisyhteiskunnan ja 
sosioekonomisten kumppanuuksien 
kehittäminen sekä sellaisten 
asianmukaisten kuulemismekanismien 
käyttöön ottaminen, joilla jäsennetään 
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viranomaisten kanssa käytävää 
vuoropuhelua;

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta – vi alakohta

Komission teksti Tarkistus

(vi) sovinto, rauhan rakentaminen ja 
luottamusta lisäävät toimenpiteet.

(vi) paikallinen, kansallinen ja 
alueellinen sovinto, rauhan rakentaminen 
ja luottamusta lisäävät toimenpiteet sekä 
hyvät naapuruussuhteet.

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(b) Tuetaan taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista kehitystä älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun aikaansaamiseksi 
muun muassa seuraavin toimin:

(b) Tuetaan taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista kehitystä älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun aikaansaamiseksi 
Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti 
muun muassa seuraavin toimin:

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

(ii) tarvittavat taloudelliset uudistukset, (ii) tarvittavat taloudelliset uudistukset, 



PA\895525FI.doc 9/17 PE483.844v03-00

FI

jotta maa pystyy selviytymään kilpailun ja 
markkinavoimien paineista unionissa, ja 
pyrkimys taloudellisten, sosiaalisten ja 
ympäristöön liittyvien tavoitteiden 
saavuttamiseen;

jotta maa pystyy selviytymään kilpailun ja 
markkinavoimien paineista unionissa, ja 
pyrkimys taloudellisten, sosiaalisten ja 
ympäristöön liittyvien tavoitteiden 
saavuttamiseen sekä yrityksien 
yhteiskuntavastuun periaatteiden 
noudattamiseen;

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

(iii) työllisyyden edistäminen ja 
inhimillisen pääoman kehittäminen;

(iii) laadukkaan työllisyyden edistäminen 
ja inhimillisen pääoman kehittäminen;

Or. en

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – c alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(c) Vahvistetaan edunsaajamaiden 
valmiuksia täyttää jäsenyysvelvoitteet 
tukemalla asteittaista mukautumista 
unionin säännöstöön, rakenne-, koheesio-, 
maatalous- ja maaseudun 
kehittämisrahastoihin ja unionin eri 
politiikan aloihin niiden hyväksymistä, 
täytäntöönpanoa ja täytäntöönpanon 
valvontaa varten.

(c) Vahvistetaan edunsaajamaiden 
valmiuksia täyttää jäsenyysvelvoitteet 
tukemalla asteittaista mukautumista 
unionin säännöstöön, rakenne-, koheesio-, 
maatalous- ja maaseudun 
kehittämisrahastoihin ja unionin eri 
politiikan aloihin niiden hyväksymistä, 
täytäntöönpanoa ja täytäntöönpanon 
valvontaa varten; tuetaan aktiivisesti 
täytäntöönpano- ja seurantamekanismeja, 
joilla varmistetaan yhteisön säännöstön ja 
asiaan liittyvien kansainvälisten normien 
ja sitoumuksien mukaisten velvoitteiden 
noudattaminen.
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Or. en

Tarkistus 15

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

Komission teksti Tarkistus

(d a) Lisätään taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista koheesiota vahvistamalla 
yhteisöön perustuvien aloitteiden 
valmiuksia ja ottamalla paikalliset ja 
alueelliset edunsaajat mukaan toimintaan 
sekä tukemalla asianmukaisia 
alakohtaisia ja yrityksiin liittyviä 
rakenteita, kyseisillä tasoilla toimivia 
pk-yrityksiä ja maaseutualueilla 
toteutettavia investointitoimia.

Or. en

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

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

– edistyminen demokratian, 
oikeusvaltioperiaatteen, ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien noudattamisen, 
oikeusjärjestelmän, hallinnollisten 
valmiuksien sekä laadukkaan sosiaalisen 
vuoropuhelun ja kansalaisvuoropuhelun 
alalla;

Or. en
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Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– edistyminen talousuudistuksissa; 
sosiaalisten ja taloudellisten 
kehitysstrategioiden vakaus ja
tuloksellisuus, edistyminen älykkäässä, 
kestävässä ja osallistavassa kasvussa, myös 
julkisin investoinnein liittymistä 
valmistelevan tukivälineen avulla;

– edistyminen talousuudistuksissa; 
sosiaalisten ja taloudellisten 
kehitysstrategioiden vakaus, tuloksellisuus 
ja yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus, 
edistyminen älykkäässä, kestävässä ja 
osallistavassa kasvussa sekä laadukkaiden 
työpaikkojen luominen, myös julkisin 
investoinnein liittymistä valmistelevan 
tukivälineen avulla;

Or. en

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– lainsäädännön saattaminen vastaamaan 
unionin säännöstöä; edistyminen unionin 
jäsenyyden edellyttämissä 
institutionaalisissa uudistuksissa, joihin 
kuuluu myös siirtyminen tämän asetuksen 
mukaisen tuen hajautettuun hallinnointiin;

– lainsäädännön saattaminen vastaamaan 
unionin säännöstöä, mukaan lukien 
arviointi säännöstön täytäntöönpanon 
edistymisestä; edistyminen unionin 
jäsenyyden edellyttämissä 
institutionaalisissa uudistuksissa, joihin 
kuuluu myös siirtyminen tämän asetuksen 
mukaisen tuen hajautettuun hallinnointiin;

Or. en
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Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. On syytä kannustaa mahdollisuuksia 
edistyä kohti erityistavoitteita siten, että 
yhdistetään eri toimialoilla 
samanaikaisesti annetut tuet.

Or. en

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Kaikilla toimialoilla annettavan tuen 
kehyksessä, mihin viitataan 1 kohdassa, 
on erityisesti otettava huomioon 
epäsuotuisimmassa asemassa olevien 
kansalaisten tarpeet ja niiden 
kansalaisten tarpeet, joita köyhyys uhkaa 
eniten ja/tai jotka ovat sosiaalisesti 
syrjäytyneitä.

Or. en

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jotta tuen toimittamisen tuloksellisuutta 
ja tehokkuutta voidaan lisätä ja välttää 
päällekkäinen rahoitus, komissio toteuttaa 
yhdessä jäsenvaltioiden kanssa tarpeelliset 
toimet paremman yhteensovittamisen ja 
keskinäisen täydentävyyden 

4. Jotta tuen toimittamisen tuloksellisuutta 
ja tehokkuutta voidaan lisätä ja välttää 
päällekkäinen rahoitus, komissio toteuttaa 
yhdessä jäsenvaltioiden kanssa tarpeelliset 
toimet paremman yhteensovittamisen ja 
keskinäisen täydentävyyden 
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varmistamiseksi monenvälisten ja 
alueellisten järjestöjen ja yhteisöjen, kuten 
kansainvälisten rahoituslaitosten ja
Yhdistyneiden Kansakuntien 
erityisjärjestöjen, rahastojen ja ohjelmien 
sekä EU:n ulkopuolisten tuenantajien 
kanssa.

varmistamiseksi monenvälisten ja 
alueellisten järjestöjen ja yhteisöjen, kuten 
kansainvälisten rahoituslaitosten, 
Euroopan neuvoston, Yhdistyneiden 
Kansakuntien erityisjärjestöjen, rahastojen 
ja ohjelmien sekä EU:n ulkopuolisten 
tuenantajien kanssa ja yksityisen sektorin 
aloitteiden avulla.

Or. en

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kun tämän asetuksen mukaista tukea 
valmistellaan, pannaan täytäntöön ja 
seurataan, periaatteena on, että komissio 
toimii kumppanuudessa edunsaajamaiden 
kanssa. Kumppanuuden osapuolia ovat 
tapauksesta riippuen toimivaltaiset 
kansalliset, alueelliset ja paikalliset 
viranomaiset, talouselämän edustajat ja 
työmarkkinaosapuolet, 
kansalaisyhteiskunta ja muut valtiosta 
riippumattomat toimijat.

5. Kun tämän asetuksen mukaista tukea 
valmistellaan, pannaan täytäntöön ja 
seurataan, periaatteena on, että komissio 
toimii kumppanuudessa edunsaajamaiden 
kanssa. Kumppanuuden aktiivisia 
osapuolia ovat periaatteessa toimivaltaiset 
kansalliset, alueelliset ja paikalliset 
viranomaiset, talouselämän edustajat ja 
työmarkkinaosapuolet, 
kansalaisyhteiskunta ja muut valtiosta 
riippumattomat toimijat.

Or. en

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio laatii liittymistä valmistelevan 
tukivälineen yhteisen strategiakehyksen. 
Liittymistä valmistelevan tukivälineen 

1. Komissio laatii liittymistä valmistelevan 
tukivälineen yhteisen strategiakehyksen. 
Liittymistä valmistelevan tukivälineen 
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yhteisellä strategiakehyksellä 
laajentumispolitiikan poliittiset prioriteetit 
muunnetaan keskeisiksi toimiksi, joille 
voidaan myöntää tämän asetuksen 
mukaista tukea.

yhteisellä strategiakehyksellä 
laajentumispolitiikan ja Eurooppa 2020 
-strategian poliittiset prioriteetit 
muunnetaan keskeisiksi toimiksi, joille 
voidaan myöntää tämän asetuksen 
mukaista tukea.

Or. en

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komission on otettava 
kansalaisyhteiskunta, 
työmarkkinaosapuolet ja Euroopan 
parlamentti mukaan liittymistä 
valmistelevan tukivälineen yhteisen 
strategiakehyksen luonnostelemiseen ja 
tarkistamiseen.

Or. en

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän asetuksen mukaista tukea 
myönnetään maakohtaisten tai useita maita 
koskevien suuntaa antavien strategia-
asiakirjojen, jäljempänä ’strategia-
asiakirjat’, perusteella, jotka komissio laatii 
unionin monivuotisen rahoituskehyksen 
voimassaoloajaksi yhteistyössä kyseisen 
edunsaajamaan tai kyseisten 
edunsaajamaiden kanssa.

1. Tämän asetuksen mukaista tukea 
myönnetään maakohtaisten tai useita maita 
koskevien suuntaa antavien strategia-
asiakirjojen, jäljempänä "strategia-
asiakirjat", perusteella, jotka komissio 
laatii unionin monivuotisen 
rahoituskehyksen voimassaoloajaksi 
yhteistyössä kyseisen edunsaajamaan tai 
kyseisten edunsaajamaiden kanssa ja 
kuultuaan kyseisen maan tai kyseisten 
maiden kansalaisyhteiskuntaa ja 
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työmarkkinaosapuolia.

Or. en

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Strategia-asiakirjoissa on esitettävä 
myönnettävien unionin varojen suuntaa 
antavat määrät toimintalohkoittain, 
vuositasolla eriteltynä, 5 artiklassa 
tarkoitetun liittymistä valmistelevan 
tukivälineen yhteisen strategiakehyksen 
perusteiden mukaisesti. Varojen suuntaa 
antavassa kohdentamisessa on otettava 
asianmukaisesti huomioon 
edunsaajamaiden tarpeet, vastaanottokyky 
ja hallinnolliset valmiudet. Sen on myös 
mahdollistettava esiin tuleviin tarpeisiin 
vastaaminen ja sisällettävä kannustimia, 
joilla parannetaan edunsaajamaiden 
suoritustasoa suuntaa antavissa 
monivuotisissa strategioissa vahvistettujen 
tavoitteiden osalta.

3. Strategia-asiakirjoissa on esitettävä 
myönnettävien unionin varojen suuntaa 
antavat määrät toimintalohkoittain, 
vuositasolla eriteltynä, 5 artiklassa 
tarkoitetun liittymistä valmistelevan 
tukivälineen yhteisen strategiakehyksen 
perusteiden mukaisesti, sanotun
vaikuttamatta kuitenkaan 
mahdollisuuteen yhdistää eri toimialoilla 
annettavia tukia. Varojen suuntaa 
antavassa kohdentamisessa on otettava 
asianmukaisesti huomioon 
edunsaajamaiden tarpeet, vastaanottokyky 
ja hallinnolliset valmiudet. Sen on myös 
mahdollistettava esiin tuleviin tarpeisiin 
vastaaminen ja sisällettävä kannustimia, 
joilla parannetaan edunsaajamaiden 
suoritustasoa suuntaa antavissa 
monivuotisissa strategioissa vahvistettujen 
tavoitteiden osalta.

Or. en

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Komission on otettava huomioon 
strategia-asiakirjoja luonnostellessaan ja 
tarkistaessaan Euroopan parlamentin 
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uusimmat päätöslauselmat, joissa 
tarkastellaan kunkin jäsenyyttä 
tavoittelevan ehdokasvaltion yhdentymistä 
unioniin. Strategia-asiakirjat on 
asetettava Euroopan parlamentin 
pyynnöstä sen saataville.

Or. en

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
13 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jos edunsaajamaa ei noudata demokratian, 
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 

Jos edunsaajamaa ei noudata demokratian, 
oikeusvaltion, ihmisoikeuksien, 
vähemmistöjen oikeuksien ja 
perusvapauksien periaatteita tai se ei 
noudata unionin kanssa tehtyihin 
sopimuksiin sisältyviä sitoumuksia taikka 
se ei edisty riittävästi liittymisperusteiden 
täyttämisessä, tai mikäli poliittiset tai 
hallinnolliset olosuhteet vaikuttavat 
kielteisesti tuen hallinnointiin tai tukea 
koskevaan päätöksentekoon, 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 
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välittömästi tiedoksi Euroopan 
parlamentille.

voi kuulua unionin tuen keskeyttäminen 
kokonaan tai osittain. Tätä koskevat 
päätökset on annettava kokonaisuudessaan 
välittömästi tiedoksi Euroopan 
parlamentille.

Or. en

Tarkistus 29

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 vähintään 1,5 prosenttia 
rahoituspuitteista varataan 
kansalaisjärjestöjä varten, 
kansalaisyhteiskuntaväline mukaan 
lukien.

Or. en


