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LYHYET PERUSTELUT

Koska on jaetun edun mukaista, että Euroopan ympärillä on demokraattinen, vakaa, vauras ja 
rauhallinen laajempi alue, Euroopan naapuruuspolitiikka (ENP) on olennainen EU:n 
naapurimaiden vakaudelle ja myötävaikuttaa kaikkien turvallisuuteen ja edistymiseen. 
Euroopan naapuruuspolitiikan rahoitusväline (ENI) tarjoaa keinon toteuttaa EU:n 
naapuripolitiikkaa, ja sen olisi perustuttava perusarvoihin, kuten kansanvaltaan ja 
oikeusvaltioon. Samalla sillä olisi kuitenkin tuettava erityistavoitteiden saavuttamista, kuten 
työpaikkojen luomista ja sellaisen sosiaalisen suojelun varmistamista, joka antaa näille maille 
lupauksen tulevasta voimaannuttamisesta ja osallistavasta kasvusta. EU on 
maailmanlaajuisesti kuuluisa sosiaalisesta mallistaan, ja sillä on ainutlaatuista asiantuntijuutta 
jaettavanaan ja tarjottavanaan.

ENIn malli on laadittava uudelleen ja on asetettava ehtoja – tehokkaammin kuin aiemmassa 
välineessä – jotta varat voidaan kohdentaa asianmukaisesti ja huolehtia joustavasti 
kumppanimaiden kehityksestä ja käänteentekevistä haasteista. Jos on tarkoitus soveltaa 
ehdollisuutta ja "enemmällä enemmän" -periaatetta, olisi asetettava etusijalle sosiaaliset 
kysymykset, joissa otetaan huomioon yhteisöjen arvokkuus ja konkreettinen edistyminen.

Siksi tähän asetukseen esitetään tarkistuksia, joissa asetetaan sosiaalisia tavoitteita 
rahoitusavun saamisen ehtona. Tämä vastaa Lissabonin sopimuksen ja etenkin sen kuuluisan 
sosiaalilausekkeen kirjainta ja henkeä. (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
9 artiklassa todetaan, että "unioni ottaa politiikkansa ja toimintansa määrittelyssä ja 
toteuttamisessa huomioon korkean työllisyystason edistämiseen, riittävän sosiaalisen suojelun 
takaamiseen, sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen sekä korkeatasoiseen koulutukseen ja 
ihmisten terveyden korkeatasoiseen suojeluun liittyvät vaatimukset".) 

TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1

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 

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

Or. en

Tarkistus 2

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, sosiaaliseen 
suojeluun sekä markkinatalouden ja 
kestävän kehityksen periaatteisiin.

Or. en

Tarkistus 3

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 
kokoamalla yhteen resursseja unionin 
talousarvion sisäisen toiminnan ja ulkoisen 
toiminnan välineistä erityisesti rajat 
ylittävää yhteistyötä, naapurimaihin 
ulottuvia unionin edun mukaisia 
infrastruktuurihankkeita, työllisyyden 
edistämis- ja seurantamekanismeja ja 
muita yhteistyön osa-alueita varten.
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Or. en

Tarkistus 4

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 ja sosiaalisen 
oikeudenmukaisuuden olisi oltava 
poikkileikkaava tavoite kaikissa tämän 
asetuksen nojalla toteutettavissa toimissa.

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 a) Unionin olisi tuettava 
kumppanimaita niiden pyrkiessä luomaan 
työllisyyttä, käsittelemään 
työmarkkinakysymyksiä ja kehittämään 
sosiaalipolitiikkansa.

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 b) Sekä unionin että sen 
kumppaneiden kannalta on olennaista 
tehdä yhteistyötä valvotun kiertomuuton 
alalla ja varmistaa oikeudenmukainen 



PE487.676v02-00 6/10 PA\898476FI.doc

FI

muuttoliike sekä ihmiskaupan ja riiston 
torjuminen.

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 c) Tämän asetuksen tavoitteisiin olisi 
kuuluttava kumppanimaiden 
kansalaisyhteiskuntien vahvistaminen, 
työmarkkinaosapuolten kanssa käytävän 
vuoropuhelun tehostaminen sekä 
tarvittavien rakenteellisten taloudellisten, 
sosiaalisten ja koulutusta koskevien 
parannusten tukeminen. 

Or. en

Tarkistus 8

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,
tasa-arvon periaatteita ja sosiaalista 
oikeudenmukaisuutta, luomaan syvä ja 
kestävä demokratia ja tiedotusvälineiden 
vapaus, edistämään hyvää hallintotapaa ja 
kehittämään kukoistava 
kansalaisyhteiskunta, johon myös 
työmarkkinaosapuolet ja sosiaalisen 
vuoropuhelun tehostaminen kuuluvat;

Or. en
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Tarkistus 9

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

Komission teksti Tarkistus

a a) pyrkimään luomaan ihmisarvoista 
työtä ja sosiaalista suojelua, toteuttamaan 
työvoimapolitiikassa tarvittavia 
parannuksia, myös opetus- ja 
koulutusohjelmia, suojelemaan 
työntekijöiden oikeuksia, käsittelemään 
työmarkkinoilla ilmeneviä 
väärinkäytöksiä ja saattamaan ILO:n 
normit voimaan; 

Or. en

Tarkistus 10

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, tukemaan 
erityisesti pk-yrityksiä 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;

Or. en
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Tarkistus 11

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 
hallitulle kiertomuutolle siten, että 
tarvittaessa voidaan järjestää 
asiantuntija-apua, välttää mahdollinen 
aivovuoto ja varmistaa yhdenvertaisen 
kohtelun periaate, edistää ihmisten välistä
kanssakäymistä ja sovittaa yhteen 
työnantajien soveltamat ammattitaitoa 
koskevat vaatimukset, 
työllistymismahdollisuudet ja tietyllä 
alueella käytettävissä oleva ammattitaito;

Or. en

Tarkistus 12

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 kestävää 
kehittämistä, ilmastonmuutostoimia sekä 
katastrofivalmiuksia ja -palautuvuutta;

Or. en
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Tarkistus 13

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 luottamuksen rakentamista, 
laittoman muuttoliikkeen valvontaa, jotta 
voidaan estää muuttajien altistuminen 
muun muassa laittoman toiminnan ja 
huonojen elinolojen riskeille, ja
edistämään muita turvallisuutta lisääviä 
toimenpiteitä sekä konfliktien ehkäisemistä 
ja ratkaisemista;

Or. en

Tarkistus 14

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, aa, 
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 
sosiaalista suojelua koskevien kysymysten 
sääntelyjärjestelmä, riittävästi seuratut 
demokraattiset vaalit, korruption laajuus, 
kauppavirrat ja sisäistä taloudellista 
eriarvoisuutta, kuten työllisyyttä, mittaavat 
indikaattorit sekä velvoite siihen, että 
työmarkkinaosapuolilla ja 
kansalaisyhteiskunnalla on oikeus 
osallistua sosiaaliseen vuoropuheluun ja 
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niitä on kuultava ennen kuin alan 
lainsäädäntöä otetaan käyttöön.

Or. en

Tarkistus 15

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 
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.

Jos kumppanimaa ei noudata demokratian, 
oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien, 
sosiaalisten oikeuksien 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 
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. en


