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LYHYET PERUSTELUT

Merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiota koskeva uusi päätös on suuri haaste 
MMA:ille, sillä niiden on voitava kehittää talouksiaan ja yhteiskuntiaan kestävästi lisäämällä 
kilpailukykyään, vastaamalla tarpeisiinsa ja kunnioittamalla erityispiirteitään ja 
moninaisuuttaan. Tässä yhteydessä on korostettava erityisesti ammattikoulutusta ja toimia 
työpaikkojen luomiseksi.

TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Kansalaisyhteiskunnan panosta 
MMA:iden kehitykseen voidaan edistää 
lujittamalla kansalaisjärjestöjä kaikilla 
yhteistyöaloilla.

(6) Kansalaisyhteiskunnan panosta 
MMA:iden kehitykseen voidaan edistää 
lujittamalla kansalaisjärjestöjä ja 
lisäämällä niiden vastuuta kaikilla 
yhteistyöaloilla.

Or. fr

Tarkistus 2

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Kun otetaan huomioon MMA:iden 
maantieteellinen sijainti, niiden ja niiden 
naapurien välistä yhteistyötä on jatkettava 
kaikkien osapuolten eduksi ja keskityttävä 
erityisesti yhteisen edun mukaisiin aloihin 
ja unionin arvojen ja normien 
edistämiseen, huolimatta kunkin tietyllä 
maantieteellisellä alueella sijaitsevan 
toimijan erilaisesta asemasta suhteessa 
unionin lainsäädäntöön.

(7) Kun otetaan huomioon MMA:iden 
maantieteellinen sijainti, niiden ja niiden 
naapurien välistä yhteistyötä on jatkettava 
kaikkien osapuolten eduksi ja keskityttävä 
erityisesti yhteisen edun mukaisiin aloihin 
ja etenkin unionin humanitaaristen ja 
yhteiskunnallisten arvojen ja normien 
edistämiseen, huolimatta kunkin tietyllä 
maantieteellisellä alueella sijaitsevan 
toimijan erilaisesta asemasta suhteessa 
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unionin lainsäädäntöön.

Or. fr

Tarkistus 3

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) On tärkeää tukea MMA:ita niiden 
pyrkiessä vähentämään riippuvuutta 
fossiilisista polttoaineista tarkoituksena 
vähentää polttoaineiden saantiin ja 
hintavaihteluihin liittyvää haavoittuvuutta 
ja lisätä näin talouden selviytymiskykyä ja 
vähentää alttiutta ulkoisille häiriöille.

(12) On tärkeää tukea MMA:ita niiden 
pyrkiessä vähentämään riippuvuutta 
fossiilisista polttoaineista tarkoituksena 
vähentää polttoaineiden saantiin ja 
hintavaihteluihin liittyvää haavoittuvuutta 
ja lisätä näin talouden selviytymiskykyä ja 
vähentää alttiutta ulkoisille häiriöille, jotka 
vaikuttavat muun muassa työpaikkoihin.

Or. fr

Tarkistus 4

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Unioni ja MMA:t tunnustavat 
koulutuksen tärkeyden MMA:iden 
kestävän kehityksen edistäjänä.

(15) Unioni ja MMA:t tunnustavat 
koulutuksen ja ammattikoulutuksen 
tärkeyden MMA:iden kestävän kehityksen 
edistäjänä.

Or. fr
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Tarkistus 5

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) MMA:issa esiintyvillä 
tartuntataudeilla, kuten denguekuume 
Karibian ja Tyynenmeren alueilla ja 
Chikungunya-virus Intian valtameren 
alueella, voi olla huomattavia kielteisiä 
vaikutuksia terveyteen ja talouteen. Sen 
lisäksi, että epidemiat heikentävät 
MMA:iden väestön tuottavuutta, niillä on 
todennäköisesti suuri vaikutus matkailuun, 
joka on monen MMA:n talouden tukipilari. 
Koska MMA:ihin matkustavien 
matkailijoiden ja siirtotyöläisten määrä on 
suuri, ne ovat alttiita näin maahan tuleville 
infektiotaudeille. Myös MMA:ista takaisin 
matkustavat voivat tuoda tartuntatauteja 
mukanaan Eurooppaan. Turvallisen 
matkailun varmistaminen on näin ollen 
erittäin keskeinen tekijä matkailuun 
suuresti tukeutuvien MMA:iden talouksien 
kestävyyden kannalta.

(17) MMA:issa esiintyvillä 
tartuntataudeilla, kuten denguekuume 
Karibian ja Tyynenmeren alueilla ja 
Chikungunya-virus Intian valtameren 
alueella, voi olla huomattavia kielteisiä 
vaikutuksia terveyteen ja talouteen. Sen 
lisäksi, että epidemiat heikentävät 
MMA:iden väestön tuottavuutta, niillä on 
todennäköisesti suuri vaikutus matkailuun, 
joka on monen MMA:n talouden tukipilari. 
Koska MMA:ihin matkustavien 
matkailijoiden ja siirtotyöläisten määrä on 
suuri, ne ovat alttiita näin maahan tuleville 
infektiotaudeille. Helposti saatavilla olevat
työterveyspalvelut ja säännölliset 
työterveystarkastukset voisivat vähentää 
epidemioiden merkitystä. Myös MMA:ista 
takaisin matkustavat voivat tuoda 
tartuntatauteja mukanaan Eurooppaan. 
Turvallisen matkailun varmistaminen on 
näin ollen erittäin keskeinen tekijä 
matkailuun suuresti tukeutuvien 
MMA:iden talouksien kestävyyden 
kannalta.

Or. fr

Tarkistus 6

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Unioni tunnustaa, että on tärkeää 
luoda MMA:iden kanssa aktiivisempi 
kumppanuus, jonka puitteissa edistetään 
hyvää hallintotapaa ja torjutaan 
järjestäytynyttä rikollisuutta, 

(19) Unioni tunnustaa, että on tärkeää 
luoda MMA:iden kanssa aktiivisempi 
kumppanuus, jonka puitteissa edistetään 
hyvää hallintotapaa talouden, 
sosiaaliasioiden ja verotuksen alalla ja 
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ihmiskauppaa, terrorismia ja korruptiota. torjutaan järjestäytynyttä rikollisuutta, 
ihmiskauppaa, terrorismia ja korruptiota.

Or. fr

Tarkistus 7

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Unionin ja MMA:iden välisen kaupan 
alan ja kauppaan liittyvän yhteistyön olisi 
edistettävä kestävän kehityksen tavoitetta 
taloudellisessa ja sosiaalisessa kehityksessä 
sekä ympäristönsuojelussa.

(20) Unionin ja MMA:iden välisen kaupan 
alan ja kauppaan liittyvän yhteistyön olisi 
edistettävä järjestelmällisesti kestävän 
kehityksen tavoitetta taloudellisessa ja 
sosiaalisessa kehityksessä sekä 
ympäristönsuojelussa.

Or. fr

Tarkistus 8

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Maailmanlaajuiset muutokset, jotka 
ilmenevät kaupan jatkuvana 
vapautumisena, koskevat keskeisesti 
unionia, MMA:iden tärkeintä 
kauppakumppania, sekä MMA:iden AKT-
naapurimaita ja niiden muita 
talouskumppaneita.

(21) Maailmanlaajuiset muutokset, jotka 
ilmenevät kaupan jatkuvana 
vapautumisena, koskevat keskeisesti 
unionia, MMA:iden tärkeintä 
kauppakumppania, sekä MMA:iden AKT-
naapurimaita ja niiden muita 
talouskumppaneita. Tämä edellyttää 
vastuun jakamista, jotta sosiaalisten
vähimmäisnormien kunnioittamista 
koskevia lausekkeita voidaan sisällyttää 
järjestelmällisesti kaikkiin neuvoteltuihin 
kumppanuuksiin tai kauppasopimuksiin.

Or. fr
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Tarkistus 9

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Ottaen huomioon yhdentymisen 
tavoitteet ja maailmankaupan kehityksen 
palvelujen ja sijoittautumisen alalla on 
tarpeen tukea palvelumarkkinoiden ja 
sijoitusmahdollisuuksien kehitystä 
parantamalla MMA:iden palvelujen ja 
sijoitusten pääsyä unionin markkinoille. 
Unionin olisi tältä osin tarjottava MMA:ille 
sellainen paras mahdollinen kohtelu, joka 
tarjotaan mille tahansa muulle 
kauppakumppanille kattavalla 
suosituimmuuskohtelulausekkeella, ja 
varmistettava MMA:ille joustavampi 
mahdollisuus kauppasuhteisiin 
rajoittamalla MMA:iden unionille tarjoama 
kohtelu siihen, joka tarjotaan muille 
keskeisille kauppakumppaneille.

(26) Ottaen huomioon yhdentymisen 
tavoitteet ja maailmankaupan kehityksen 
palvelujen ja sijoittautumisen alalla on 
tarpeen tukea palvelumarkkinoiden ja 
sijoitusmahdollisuuksien kehitystä 
parantamalla MMA:iden palvelujen ja 
sijoitusten pääsyä unionin markkinoille ja 
edistämällä MMA:iden osallistumista 
julkisiin hankintoihin. Unionin olisi tältä 
osin tarjottava MMA:ille sellainen paras 
mahdollinen kohtelu, joka tarjotaan mille 
tahansa muulle kauppakumppanille 
kattavalla 
suosituimmuuskohtelulausekkeella, ja 
varmistettava MMA:ille joustavampi 
mahdollisuus kauppasuhteisiin 
rajoittamalla MMA:iden unionille tarjoama 
kohtelu siihen, joka tarjotaan muille 
keskeisille kauppakumppaneille.

Or. fr

Tarkistus 10

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Terveys- ja kasvinsuojelutoimilla ja 
kaupan teknisillä esteillä voi olla 
vaikutusta kauppaan, mikä edellyttää 
yhteistyötä. Kaupallisessa ja kauppaan 
liittyvässä yhteistyössä olisi käsiteltävä 
myös kilpailupolitiikkaa ja 
immateriaalioikeuksia, jotka vaikuttavat 
kaupan tuottojen oikeudenmukaiseen 
jakoon.

(28) Terveys- ja kasvinsuojelutoimilla ja 
kaupan teknisillä esteillä voi olla 
vaikutusta kauppaan ja 
työllisyystilanteeseen, mikä edellyttää 
yhteistyötä. Kaupallisessa ja kauppaan 
liittyvässä yhteistyössä olisi käsiteltävä 
myös työllisyyspolitiikkaa, etenkin 
nuorten työllisyyttä koskevaa politiikkaa, 
kilpailupolitiikkaa ja 
immateriaalioikeuksia, jotka vaikuttavat 
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kaupan tuottojen oikeudenmukaiseen 
jakoon.

Or. fr

Tarkistus 11

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Sen varmistamiseksi, että MMA:t 
voivat osallistua parhain edellytyksin 
unionin sisämarkkinoille samoin kuin 
alueellisille, alialueellisille ja 
kansainvälisille markkinoille, on tärkeää 
kehittää MMA:iden valmiuksia 
asiaankuuluvilla aloilla. Näitä ovat 
henkilöresurssien ja osaamisen 
kehittäminen, pienten ja keskisuurten 
yritysten kehittäminen, toimialojen 
monipuolistaminen ja asianmukaisen 
oikeudellisen kehyksen täytäntöönpano 
investointeja edistävän liikeympäristön 
luomiseksi.

(29) Sen varmistamiseksi, että MMA:t 
voivat osallistua parhain edellytyksin 
unionin sisämarkkinoille samoin kuin 
alueellisille, alialueellisille ja 
kansainvälisille markkinoille, on tärkeää 
kehittää MMA:iden valmiuksia 
asiaankuuluvilla aloilla. Näitä ovat 
henkilöresurssien ja osaamisen 
kehittäminen tarjoamalla asianmukaista 
ammatti- ja täydennyskoulutusta, pienten 
ja keskisuurten yritysten kehittämisen 
helpottaminen edistämällä 
mikrorahoitusvälineiden saatavuutta ja 
lainansaantia, toimialojen 
monipuolistaminen ja asianmukaisen 
oikeudellisen kehyksen täytäntöönpano 
investointeja edistävän liikeympäristön 
luomiseksi. Yhdistämällä tätä varten 
EKR:n varoja ja EU:n yleiseen 
talousarvioon kirjattuja ohjelmia ja 
välineitä, joiden suhteen MMA:t ovat 
tukikelpoisia, olisi mahdollista tehostaa ja 
järkiperäistää investointeja.

Or. fr
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Tarkistus 12

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) työpaikkojen luominen, koulutus, 
ammattikoulutus ja terveys; 

Or. fr

Tarkistus 13

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 2 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) uuden tieto- ja viestintätekniikan 
saatavuuden parantaminen;

Or. fr

Tarkistus 14

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Lujittaakseen keskinäisiä suhteitaan 
unioni ja MMA:t pyrkivät tiedottamaan 
assosiaatiosta kansalaisilleen, erityisesti 
edistämällä MMA:iden viranomaisten, 
tiedeyhteisön, kansalaisyhteiskunnan ja 
yritysten ja niiden unionissa sijaitsevien 
kumppanien välisten yhteyksien ja 
yhteistyön kehittämistä.

1. Lujittaakseen keskinäisiä suhteitaan 
unioni ja MMA:t pyrkivät tiedottamaan 
assosiaatiosta kansalaisilleen, erityisesti 
edistämällä MMA:iden viranomaisten, 
tiedeyhteisön, kansalaisyhteiskunnan, 
työmarkkinaosapuolten ja yritysten ja 
niiden unionissa sijaitsevien kumppanien 
välisten yhteyksien ja yhteistyön 
kehittämistä.

Or. fr
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Tarkistus 15

Ehdotus päätökseksi
7 artikla – 4 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) työpaikkojen luominen ja 
ammattikoulutus; 

Or. fr

Tarkistus 16

Ehdotus päätökseksi
13 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Euroopan unionin ja MMA:iden 
välisellä keskustelufoorumilla, jäljempänä 
'MMA–EU-foorumi', kokoontuvat 
vuosittain MMA:iden viranomaiset, 
jäsenvaltioiden edustajat ja komissio. 
Euroopan parlamentin jäsenet, EIP:n 
edustajat ja syrjäisimpien alueiden 
edustajat osallistuvat tarvittaessa MMA–
EU-foorumiin;

a) Euroopan unionin ja MMA:iden 
välisellä keskustelufoorumilla, jäljempänä 
'MMA–EU-foorumi', kokoontuvat 
vuosittain MMA:iden viranomaiset, 
jäsenvaltioiden edustajat ja komissio. 
Euroopan parlamentin jäsenet, EIP:n 
edustajat ja syrjäisimpien alueiden 
edustajat osallistuvat MMA–EU-
foorumiin; 

Or. fr

Tarkistus 17

Ehdotus päätökseksi
29 artikla

Komission teksti Tarkistus

Assosiaation puitteissa tehtävän tieto- ja 
viestintätekniikan palvelujen alan 
yhteistyön tavoitteena on edistää 
MMA:issa innovointia, talouskasvua ja 
parannuksia sekä kansalaisten että yritysten 
jokapäiväisessä elämässä, mukaan lukien 
vammaisten yhdenvertaisten 

Assosiaation puitteissa tehtävän tieto- ja 
viestintätekniikan palvelujen alan 
yhteistyön tavoitteena on edistää 
MMA:issa innovointia, talouskasvua, 
yhteistyötä, ilmaisunvapautta, uusien 
työpaikkojen luomista ja parannuksia sekä 
kansalaisten että yritysten jokapäiväisessä 
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mahdollisuuksien lisääminen. Yhteistyö 
keskittyy erityisesti MMA:iden 
sääntelyvalmiuksien parantamiseen, ja sen 
puitteissa voidaan tukea MMA:iden tieto-
ja viestintäpalvelujen laajentamista 
seuraavilla toimenpiteillä:

elämässä, mukaan lukien vammaisten 
yhdenvertaisten mahdollisuuksien 
lisääminen. Yhteistyö keskittyy erityisesti 
MMA:iden sääntelyvalmiuksien 
parantamiseen, ja sen puitteissa voidaan 
tukea MMA:iden tieto- ja 
viestintäpalvelujen laajentamista 
seuraavilla toimenpiteillä:

a) sellaisen ennustettavissa olevan 
sääntely-ympäristön luominen, joka pysyy 
mukana teknisessä kehityksessä ja edistää 
kasvua, innovointia, kilpailua ja 
kuluttajansuojaa;

a) sellaisen ennustettavissa olevan 
sääntely-ympäristön luominen, joka pysyy 
mukana teknisessä kehityksessä ja edistää 
kasvua, innovointia, kilpailua ja 
kuluttajansuojaa;

b) vuoropuhelu erilaisista poliittisista 
kysymyksistä, jotka koskevat 
tietoyhteiskunnan edistämistä ja seurantaa;

b) vuoropuhelu erilaisista poliittisista 
kysymyksistä, jotka koskevat 
tietoyhteiskunnan edistämistä ja seurantaa;

c) tietojenvaihto standardeja ja 
yhteentoimivuutta koskevista 
kysymyksistä;

c) tietojenvaihto standardeja ja 
yhteentoimivuutta koskevista 
kysymyksistä;

d) yhteistyön edistäminen tieto- ja 
viestintätekniikan tutkimuksen alalla sekä 
tieto- ja viestintätekniikkaan pohjautuvien 
tutkimusinfrastruktuurien alalla;

d) yhteistyön edistäminen tieto- ja 
viestintätekniikan tutkimuksen alalla sekä 
tieto- ja viestintätekniikkaan pohjautuvien 
tutkimusinfrastruktuurien alalla;

e) palvelujen ja sovellusten kehittäminen 
aloilla, joilla on suuri yhteiskunnallinen 
vaikutus.

e) palvelujen ja sovellusten kehittäminen 
aloilla, joilla on suuri yhteiskunnallinen 
vaikutus, esimerkiksi koulutuksen ja 
ammattikoulutuksen alalla.

Or. fr

Tarkistus 18

Ehdotus päätökseksi
29 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) palvelujen ja sovellusten kehittäminen 
aloilla, joilla on suuri yhteiskunnallinen 
vaikutus.

e) palvelujen ja sovellusten kehittäminen 
aloilla, joilla on suuri yhteiskunnallinen 
vaikutus, esimerkiksi koulutuksen ja 
ammattikoulutuksen alalla.

Or. fr
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Tarkistus 19

Ehdotus päätökseksi
30 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Assosiaation puitteissa tehtävä tutkimus- ja 
innovaatiotoiminnan alan yhteistyö voi 
kattaa tieteen ja teknologian, mukaan 
lukien tieto- ja viestintätekniikka, ja sen 
tavoitteena on edistää MMA:iden kestävää 
kehitystä sekä MMA:iden osaamista ja 
teollisuuden kilpailukykyä. Erityisesti 
yhteistyön kohteena voivat olla seuraavat:

Assosiaation puitteissa tehtävä tutkimus- ja 
innovaatiotoiminnan alan yhteistyö voi 
kattaa tieteen, koulutuksen ja teknologian, 
mukaan lukien tieto- ja viestintätekniikka, 
ja sen tavoitteena on edistää MMA:iden 
kestävää kehitystä sekä MMA:iden 
osaamista ja teollisuuden kilpailukykyä. 
Erityisesti yhteistyön kohteena voivat olla 
seuraavat:

Or. fr

Tarkistus 20

Ehdotus päätökseksi
30 artikla – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) uusien teknologioiden yleisen 
saatavuuden edistäminen;

Or. fr

Tarkistus 21

Ehdotus päätökseksi
30 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) politiikan suunnittelu ja laitosten 
rakentaminen MMA:issa ja yhteiset 
toiminnot paikallisella, kansallisella tai 
alueellisella tasolla tavoitteena kehittää 
tieteeseen, teknologiaan ja innovointiin 

b) politiikan suunnittelu ja laitosten 
rakentaminen MMA:issa ja yhteiset 
toiminnot paikallisella, kansallisella tai 
alueellisella tasolla tavoitteena kehittää 
tieteeseen, koulutukseen, teknologiaan ja 
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liittyviä toimintoja ja niiden soveltamista; innovointiin liittyviä toimintoja ja niiden 
soveltamista;

Or. fr

Tarkistus 22

Ehdotus päätökseksi
30 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) yksittäisten MMA:ista peräisin olevien 
tutkijoiden, tutkimuslaitosten ja 
oikeushenkilöiden osallistuminen unionin 
tutkimus- ja innovaatio-ohjelmiin 
yhteistyön puitteissa;

d) yksittäisten MMA:ista peräisin olevien 
tutkijoiden, tutkimuslaitosten, pk-yritysten
ja oikeushenkilöiden osallistuminen 
unionin tutkimus- ja innovaatio-ohjelmiin 
ja yritysten kilpailukykyä koskevaan 
ohjelmaan yhteistyön puitteissa;

Or. fr

Tarkistus 23

Ehdotus päätökseksi
30 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) MMA:iden tutkijoiden koulutus, 
kansainvälinen liikkuvuus ja vaihto.

e) MMA:iden tutkijoiden ja opiskelijoiden 
koulutus, kansainvälinen liikkuvuus ja 
vaihto.

Or. fr

Tarkistus 24

Ehdotus päätökseksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Assosiaation tavoitteena on vahvistaa 2. Assosiaation tavoitteena on vahvistaa 
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MMA:issa ja unionissa asuvien nuorten 
välisiä siteitä muun muassa edistämällä 
MMA:iden nuorison oppimiseen liittyvää
liikkuvuutta ja lisäämällä nuorten välistä 
yhteisymmärrystä.

MMA:issa ja unionissa asuvien nuorten 
välisiä siteitä muun muassa edistämällä 
MMA:iden nuorison perus-, ammatti- ja 
täydennyskoulutukseen liittyvää 
liikkuvuutta ja lisäämällä nuorten välistä 
yhteisymmärrystä.

Or. fr

Tarkistus 25

Ehdotus päätökseksi
32 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) MMA:iden tukeminen 
koulutuspolitiikan määrittelyssä ja 
toteutuksessa.

b) MMA:iden tukeminen 
koulutuspolitiikan ja 
ammattikoulutuspolitiikan määrittelyssä ja 
toteutuksessa.

Or. fr

Tarkistus 26

Ehdotus päätökseksi
32 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Unioni varmistaa, että MMA:iden 
luonnolliset henkilöt, siten kuin heidät on 
määritelty 49 artiklassa, voivat osallistua 
unionin koulutusaloitteisiin samalta 
pohjalta kuin jäsenvaltioiden kansalaiset.

2. Unioni varmistaa, että MMA:iden 
luonnolliset henkilöt, siten kuin heidät on 
määritelty 49 artiklassa, voivat osallistua 
unionin koulutus- ja 
ammattikoulutusaloitteisiin samalta 
pohjalta kuin jäsenvaltioiden kansalaiset.

Or. fr
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Tarkistus 27

Ehdotus päätökseksi
32 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Unioni varmistaa, että MMA:iden 
koulutusalan elimet ja laitokset voivat 
ottaa osaa unionin koulutukseen liittyvien 
yhteistyöaloitteisiin samalta pohjalta kuin 
jäsenvaltioiden koulutusalan elimet ja 
laitokset.

3. Unioni varmistaa, että MMA:iden 
koulutusalalla ja ammattikoulutuksen 
alalla toimivat elimet ja laitokset voivat 
ottaa osaa unionin koulutukseen liittyvien 
yhteistyöaloitteisiin samalta pohjalta kuin 
jäsenvaltioiden koulutusalalla ja 
ammattikoulutuksen alalla toimivat elimet 
ja laitokset.

Or. fr

Tarkistus 28

Ehdotus päätökseksi
33 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vuoropuhelu käsittää ensi sijassa 
työllisyys- ja sosiaalipolitiikkaan liittyviä 
unionin ja MMA:iden yhteisen edun 
mukaista politiikkaa ja lainsäädäntöä 
koskevien tietojen ja parhaiden käytäntöjen 
vaihdon. Tältä osin otetaan huomioon 
sellaiset alat kuin osaamisen kehittäminen, 
sosiaaliturva, työmarkkinaosapuolten 
vuoropuhelu, yhtäläiset mahdollisuudet, 
syrjinnän kieltäminen ja vammaisten 
yhdenvertaiset mahdollisuudet, työterveys 
ja -turvallisuus sekä muut työelämän 
perusnormit.

2. Vuoropuhelu käsittää ensi sijassa 
työllisyys- ja sosiaalipolitiikkaan liittyviä 
unionin ja MMA:iden yhteisen edun 
mukaista politiikkaa ja lainsäädäntöä 
koskevien tietojen ja parhaiden käytäntöjen 
vaihdon. Työpaikkojen luomista etenkin 
pk-yrityksiin on tuettava edistämällä 
kunnianhimoisia sosiaalisia normeja. 
Vuoropuhelussa on edistettävä kaikkia 
innovatiivisia toimia, jotta voidaan luoda 
työpaikkoja aloille, joilla MMA:illa on 
vahvuuksia, kuten biologinen 
monimuotoisuus, kaivannaisvarat, uudet 
teknologiat ja yhteyksien parantamiseen 
liittyvät alat. Tältä osin otetaan huomioon 
sellaiset alat kuin työpaikkojen ennakoiva 
hallinto, osaamisen kehittäminen, 
sosiaaliturva, työmarkkinaosapuolten 
vuoropuhelu, yhtäläiset mahdollisuudet, 
syrjinnän kieltäminen ja vammaisten 
yhdenvertaiset mahdollisuudet, työterveys 
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ja -turvallisuus sekä muut työelämän 
perusnormit.

Or. fr

Tarkistus 29

Ehdotus päätökseksi
33 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu ja 
työelämän demokratian kehittäminen 
Assosiaation puitteissa 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun 
edistämistä ja työelämän demokratian 
kehittämistä voitaisiin tukea muun 
muassa seuraavin toimin: 
– toimet, joilla varmistetaan 
työmarkkinaosapuolten koulutus
– toimet. joilla mahdollistetaan viestintä 
ja työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun 
ja työelämän demokratian edistämiseen ja 
kehittämiseen tarkoitettujen foorumien 
luominen
– toimet, joilla mahdollistetaan parhaiden 
sosiaalisten käytäntöjen vaihto 
alueellisella ja paikallisella tasolla.

Or. fr

Tarkistus 30

Ehdotus päätökseksi
34 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) toimet, joiden tarkoituksena on parantaa 
valmiuksia ja reagointikykyä rajat 
ylittävien terveysuhkien kuten 
tartuntatautien varalta käyttäen perustana 

a) toimet, joiden tarkoituksena on parantaa 
valmiuksia ja reagointikykyä rajat 
ylittävien terveysuhkien kuten 
tartuntatautien varalta käyttäen perustana 
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nykyisiä rakenteita ja kohdistaen toimet 
epätavallisiin tapahtumiin;

nykyisiä rakenteita ja työterveyshuoltoa ja 
kohdistaen toimet epätavallisiin 
tapahtumiin;

Or. fr

Tarkistus 31

Ehdotus päätökseksi
34 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) valmiuksien kehittäminen vahvistamalla 
kansanterveysverkostoja alueellisella 
tasolla, helpottamalla asiantuntijoiden 
välistä tiedonvaihtoa ja edistämällä 
riittävää koulutusta;

b) valmiuksien kehittäminen vahvistamalla 
kansanterveysverkostoja alueellisella 
tasolla, helpottamalla asiantuntijoiden 
välistä tiedonvaihtoa ja edistämällä 
riittävää koulutusta ja ottamalla käyttöön 
telelääketieteen palvelut;

Or. fr

Tarkistus 32

Ehdotus päätökseksi
34 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Työterveys ja työturvallisuus
Assosiaation puitteissa tehtävän 
työterveys- ja työturvallisuusalan 
yhteistyön tavoitteena on lisätä 
MMA:iden valmiuksia ennaltaehkäistä 
sairauksia ja työtapaturmia muun muassa 
seuraavin toimin:
– toimet, joilla mahdollistetaan alueelle 
ominaisia riskejä koskevan tutkimusten ja 
asiantuntemuksen kehittäminen 
työterveys- ja työturvallisuusalalla
– työterveys- ja työturvallisuusalan 
säännösten uudenaikaistamisen 
tukeminen
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– työperäisten riskien ennaltaehkäisyn 
edistämistä koskevien toimien tukeminen.

Or. fr

Tarkistus 33

Ehdotus päätökseksi
54 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jos kolmansien maiden kanssa 
meneillään olevat 
kauppasopimusneuvottelut uhkaavat 
MMA:ille luonteenomaisia perinteisiä 
aloja, komissio tekee ennalta 
vaikutustenarvioinnin mahdollisista 
seurauksista ILO:n ja YK:n 
määrittelemien kriteerien mukaisesti. Kun 
ennalta tehdyt vaikutustenarvioinnit on 
toteutettu, komissio toimittaa ne 
Euroopan parlamentille, neuvostolle sekä 
MMA:iden hallinto- ja 
paikallisviranomaisille ennen kyseisten 
kansainvälisten sopimusten tekoa.

Or. fr

Tarkistus 34

Ehdotus päätökseksi
57 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) helpottamalla kaupan ja investointien 
esteiden poistamista sellaisten tavaroiden 
ja palvelujen osalta, joilla on erityistä 
merkitystä ilmastonmuutoksen vaikutusten 
lieventämisen kannalta, esimerkiksi 
kestävät ja uusiutuvat energialähteet sekä 
energiatehokkaat tuotteet ja palvelut, muun 
muassa laatimalla poliittisia 

b) helpottamalla kaupan ja investointien 
esteiden poistamista sellaisten tavaroiden 
ja palvelujen osalta, joilla on erityistä 
merkitystä ilmastonmuutoksen vaikutusten 
lieventämisen kannalta, esimerkiksi 
kestävät ja uusiutuvat energialähteet sekä 
energiatehokkaat tuotteet ja palvelut, muun 
muassa laatimalla poliittisia 
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toimintakehyksiä, jotka edistävät parhaiden 
saatavilla olevien teknologioiden 
käyttöönottoa, sekä edistämällä normeja, 
jotka vastaavat ympäristön ja talouden 
tarpeita ja minimoivat kaupan tekniset 
esteet;

toimintakehyksiä, jotka edistävät parhaiden 
saatavilla olevien teknologioiden 
käyttöönottoa, sekä edistämällä normeja, 
jotka vastaavat yhteiskunnan, ympäristön 
ja talouden tarpeita ja minimoivat kaupan 
tekniset esteet;

Or. fr

Tarkistus 35

Ehdotus päätökseksi
57 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) edistämällä sellaisten tavaroiden 
kauppaa, jotka parantavat sosiaalisia oloja 
ja ympäristöä säästäviä käytäntöjä, mukaan 
lukien tavarat, jotka kuuluvat kestävyyden 
takaavien vapaaehtoisten järjestelmien, 
esimerkiksi reilun kaupan, eettisen kaupan, 
ympäristömerkkien ja luonnonvaroja 
hyödyntävien tuotteiden 
sertifiointijärjestelmien, piiriin;

c) edistämällä sellaisten tavaroiden 
kauppaa, jotka parantavat sosiaalisia oloja 
ja ympäristöä säästäviä käytäntöjä, mukaan 
lukien tavarat, jotka kuuluvat kestävyyden 
takaavien vapaaehtoisten järjestelmien, 
esimerkiksi reilun kaupan, eettisen kaupan, 
ympäristömerkkien, sosiaalisen vastuun 
merkkien ja luonnonvaroja hyödyntävien 
tuotteiden sertifiointijärjestelmien, piiriin;

Or. fr

Tarkistus 36

Ehdotus päätökseksi
62 artikla

Komission teksti Tarkistus

62 artikla 62 artikla

Kuluttajapolitiikka, kuluttajien terveyden 
suojelu ja kauppa

Kuluttajapolitiikka, kuluttajien terveyden 
suojelu ja kauppa

Assosiaation puitteissa kuluttajapolitiikan, 
kuluttajien terveyden suojelun ja kaupan 
alalla tehtävään yhteistyöhön voi sisältyä 
lakien ja määräysten valmistelu 
kuluttajapolitiikan ja kuluttajien terveyden 

Assosiaation puitteissa kuluttajapolitiikan, 
kuluttajien terveyden suojelun ja kaupan 
alalla tehtävään yhteistyöhön voi sisältyä 
mahdollisesti MMA:illa laadittujen 
sääntöjen ja menettelyjen väliaikainen 
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suojelun aloilla tarpeettomien kaupan 
esteiden välttämiseksi.

tunnustaminen sekä lakien ja määräysten 
valmistelu kuluttajapolitiikan ja kuluttajien 
terveyden suojelun aloilla tarpeettomien 
kaupan esteiden välttämiseksi.

Or. fr

Tarkistus 37

Ehdotus päätökseksi
68 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) parantaa MMA:iden valmiuksia laatia ja 
panna täytäntöön politiikkoja, joita 
tarvitaan tavara- ja palvelukaupan 
kehittämiseksi;

a) parantaa muun muassa uuden tieto- ja 
viestintätekniikan avulla MMA:iden 
valmiuksia laatia ja panna täytäntöön 
politiikkoja, joita tarvitaan tavara- ja 
palvelukaupan kehittämiseksi;

Or. fr

Tarkistus 38

Ehdotus päätökseksi
68 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tukea MMA:iden pyrkimyksiä luoda 
asianmukaiset oikeudelliset ja 
institutionaaliset puitteet, sääntelykehys ja 
tarvittavat hallinnolliset menettelyt;

b) tukea MMA:iden pyrkimyksiä luoda 
asianmukaiset oikeudelliset ja 
institutionaaliset puitteet, sääntelykehys ja 
tarvittavat hallinnolliset menettelyt, joilla 
edistetään muun muassa sosiaalisten 
normien lujittamista ja luodaan kasvulle 
suotuisa yhteiskunnallinen ympäristö;

Or. fr
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Tarkistus 39

Ehdotus päätökseksi
68 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) helpottaa markkinoiden kehittämistä ja 
tuotekehitystä, mukaan lukien tuotteiden 
laadun parantaminen;

d) helpottaa markkinoiden kehittämistä ja 
monipuolistamista ja tuotekehitystä, 
mukaan lukien tuotteiden laadun 
parantaminen;

Or. fr

Tarkistus 40

Ehdotus päätökseksi
68 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) edistää tavara- ja palvelukaupan 
kannalta olennaisten henkilöstöresurssien 
ja ammattitaidon kehittämistä;

e) edistää tavara- ja palvelukaupan 
kannalta olennaisten henkilöstöresurssien 
ja ammattitaidon kehittämistä tarjoamalla 
asianmukaista koulutusta;

Or. fr

Tarkistus 41

Ehdotus päätökseksi
68 artikla – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) parantaa liike-elämässä välittäjinä 
toimivien valmiuksia tarjota MMA:iden 
yrityksille niiden vientitoiminnan kannalta 
olennaisia palveluja, esimerkiksi 
markkinatietoutta;

f) parantaa liike-elämässä välittäjinä 
toimivien valmiuksia tarjota MMA:iden 
yrityksille niiden vientitoiminnan kannalta 
olennaisia palveluja, esimerkiksi 
markkinatietoutta, hyödyntämällä 
tehokkaammin uusia teknologioita;

Or. fr
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