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Tarkistus 36
Helmut Scholz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Yhteistyön lujittamiseksi ja 
syventämiseksi Intian ja Kiinan sekä 
Aasian ja Latinalaisen Amerikan 
keskitulotason maiden kanssa 
kehitysyhteistyön rahoitusvälineen 
ulkopuolisilla aloilla toteutettiin
valmistelevia toimia, kuten liike-elämän
vuoropuhelua, kaupan edistämistoimia ja
tiedealan vaihtoa.

(5) Valmistelevilla toimilla, kuten 
julkisten tai yksityisten taloudellisten 
toimijoiden vuoropuhelulla ja tiedealan 
vaihdolla on tarkoitus lujittaa ja syventää 
yhteistyötä Intian ja Kiinan sekä Aasian ja 
Latinalaisen Amerikan keskitulotason 
maiden kanssa kehitysyhteistyön 
rahoitusvälineen ulkopuolisilla aloilla.

Or. en

Tarkistus 37
Franziska Keller

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) On unionin edun mukaista syventää 
suhteita kumppaneihin, joilla on yhä 
tärkeämpi rooli kansainvälisessä taloudessa 
ja kaupassa, etelän maiden keskinäisessä 
kaupassa ja yhteistyössä, monenvälisillä 
foorumeilla, kuten G20-ryhmän 
valtiovarainministerien ja keskuspankkien 
pääjohtajien kokouksissa, globaalissa 
hallinnassa sekä maailmanlaajuisten 
haasteiden ratkaisemisessa. Unionin on 
rakennettava kokonaisvaltaisia 
kumppanuuksia uusien kansainvälisten 
vaikuttajien kanssa vakaan ja osallistavan 
kansainvälisen järjestelmän tukemiseksi, 
globaalien julkishyödykkeiden 
tavoittelemiseksi, unionin keskeisten 

(7) On unionin edun mukaista syventää 
suhteita kumppaneihin, joilla on yhä 
tärkeämpi rooli kansainvälisessä taloudessa 
ja kaupassa, etelän maiden keskinäisessä 
kaupassa ja yhteistyössä, monenvälisillä 
foorumeilla, kuten G20-ryhmän 
valtiovarainministerien ja keskuspankkien 
pääjohtajien kokouksissa, globaalissa 
hallinnassa sekä maailmanlaajuisten 
haasteiden ratkaisemisessa. Unionin on 
rakennettava kokonaisvaltaisia 
kumppanuuksia uusien kansainvälisten 
vaikuttajien kanssa vakaan ja osallistavan 
kansainvälisen järjestelmän tukemiseksi, 
globaalien julkishyödykkeiden 
tavoittelemiseksi, unionin keskeisten 
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arvojen puolustamiseksi sekä unionin 
tuntemuksen lisäämiseksi näissä maissa.

arvojen edistämiseksi sekä unionin 
tuntemuksen lisäämiseksi näissä maissa.

Or. en

Tarkistus 38
Franziska Keller

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Huolimatta kansainvälisten vaikuttajien 
erityisestä painotuksesta, tämän asetuksen 
olisi katettava koko maailma, jotta sillä 
voidaan tukea tämän asetuksen tavoitteiden 
mukaisia yhteistyötoimia sellaisten 
kehitysmaiden kanssa, joihin liittyy
unionin merkittäviä etuja.

(9) Huolimatta kansainvälisten vaikuttajien 
erityisestä painotuksesta, tämän asetuksen 
olisi katettava koko maailma, jotta sillä 
voidaan tukea tämän asetuksen tavoitteiden 
mukaisia yhteistyötoimia sellaisten 
kehitysmaiden kanssa, joihin liittyy
merkittäviä yhteisiä etuja.

Or. en

Tarkistus 39
Marielle de Sarnez

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Erityisesti ilmastonmuutoksen 
torjuminen on tunnustettu yhdeksi unionin 
suureksi haasteeksi ja alaksi, jolla 
kiireelliset kansainväliset toimet ovat 
välttämättömiä. Komission tiedonannossa 
”Eurooppa 2020 -strategiaa tukeva 
talousarvio” todetaan, että ilmastoon 
liittyvää osuutta unionin talousarviosta on 
tarkoitus kasvattaa vähintään 20 
prosenttiin, ja tämän asetuksen olisi 
edistettävä kyseistä tavoitetta.

(12) Erityisesti ilmastonmuutoksen 
torjuminen on tunnustettu yhdeksi unionin 
suureksi haasteeksi ja alaksi, jolla 
kiireelliset kansainväliset toimet ovat 
välttämättömiä. Komission tiedonannossa 
”Eurooppa 2020 -strategiaa tukeva 
talousarvio” todetaan, että ilmastoon 
liittyvää osuutta unionin talousarviosta on 
tarkoitus kasvattaa vähintään 20 
prosenttiin, ja tämän asetuksen olisi 
edistettävä kyseistä tavoitetta. Asetuksen 
olisi edistettävä myös sitä, että 
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ympäristöön ja ilmastonmuutokseen
liittyviin uhkiin puuttuminen sisällytetään 
sääntöihin kansainvälisen kaupan 
järjestämisestä.

Or. fr

Tarkistus 40
Josefa Andrés Barea

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Unionin olisi kyettävä vastaamaan 
muuttuviin ja/tai ennakoimattomiin 
tarpeisiin joustavasti ja nopeasti 
hyväksymällä monivuotisiin ohjelmiin 
kuulumattomia toimenpiteitä, jotta 
voitaisiin tehostaa sen sitoutumista 
edistämään sen etuja sen suhteissa 
kolmansiin maihin.

(17) Unionin olisi kyettävä vastaamaan 
muuttuviin ja/tai ennakoimattomiin 
tarpeisiin joustavasti ja nopeasti 
hyväksymällä monivuotisiin ohjelmiin 
kuulumattomia toimenpiteitä, jotta 
voitaisiin tehostaa sen sitoutumista 
edistämään sen etuja sekä suojelemaan sen 
investointeja sen suhteissa kolmansiin 
maihin.

Or. es

Tarkistus 41
Franziska Keller

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Unionin olisi kyettävä vastaamaan 
muuttuviin ja/tai ennakoimattomiin 
tarpeisiin joustavasti ja nopeasti 
hyväksymällä monivuotisiin ohjelmiin 
kuulumattomia toimenpiteitä, jotta 
voitaisiin tehostaa sen sitoutumista 
edistämään sen etuja sen suhteissa 
kolmansiin maihin.

(17) Unionin olisi kyettävä vastaamaan 
muuttuviin ja/tai ennakoimattomiin 
tarpeisiin joustavasti ja nopeasti 
hyväksymällä monivuotisiin ohjelmiin 
kuulumattomia toimenpiteitä, jotta 
voitaisiin tehostaa sen sitoutumista 
edistämään yhteisiä etuja sen suhteissa 
kolmansiin maihin.
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Or. en

Tarkistus 42
Franziska Keller

Ehdotus asetukseksi
1 artikla  – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Tällä asetuksella perustetaan 
kumppanuusväline kolmansien maiden 
kanssa tehtävää yhteistyötä varten sekä 
EU:n että EU:n ja kumppanimaiden 
yhteisten etujen edistämiseksi. 
Kumppanuusvälineellä tuetaan 
toimenpiteitä, jotka vastaavat tehokkaalla 
ja joustavalla tavalla tavoitteisiin, joita 
nousee esiin unionin kahdenvälisissä, 
alueellisissa ja monenvälisissä suhteissa 
kolmansien maiden kanssa, sekä 
maailmanlaajuisiin haasteisiin.

1. Tällä asetuksella perustetaan 
kumppanuusväline kolmansien maiden 
kanssa tehtävää yhteistyötä varten sekä 
EU:n arvojen että EU:n ja 
kumppanimaiden yhteisten etujen 
edistämiseksi. Kumppanuusvälineellä 
tuetaan toimenpiteitä, jotka vastaavat 
tehokkaalla ja joustavalla tavalla 
tavoitteisiin, joita nousee esiin unionin 
kahdenvälisissä, alueellisissa ja 
monenvälisissä suhteissa kolmansien 
maiden kanssa, sekä maailmanlaajuisiin 
haasteisiin.

Or. en

Tarkistus 43
Helmut Scholz

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta  – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Eurooppa 2020 -strategian 
kansainvälisen ulottuvuuden 
toteuttaminen tukemalla EU:n 
kahdenvälisen, alueellisen ja 
alueidenvälisen yhteistyön 
kumppanuusstrategioita, edistämällä eri 
politiikanaloja koskevaa vuoropuhelua ja 
kehittämällä yhteisiä lähestymistapoja ja 
vastauksia maailmanlaajuisiin haasteisiin, 
kuten energian toimitusvarmuuteen, 

(a) tuetaan EU:n kahdenvälisen, 
alueellisen ja alueidenvälisen yhteistyön 
kumppanuusstrategioita, edistetään eri 
politiikanaloja koskevaa vuoropuhelua ja 
kehitetään yhteisiä lähestymistapoja ja 
vastauksia maailmanlaajuisiin haasteisiin, 
kuten energian toimitusvarmuuteen, 
sosiaalisen epätasa-arvon vähentämiseen, 
ilmastonmuutokseen ja 
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ilmastonmuutokseen ja 
ympäristöongelmiin. Tämän tavoitteen 
toteutumista mitataan sen perusteella, 
miten keskeiset kumppanimaat omaksuvat 
Eurooppa 2020 -strategian mukaisia 
toimintapolitiikkoja ja tavoitteita;

ympäristöongelmiin.

Or. en

Tarkistus 44
Gianluca Susta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla − 2 kohta − a alakohta

Komission teksti Tarkistus

Eurooppa 2020 -strategian kansainvälisen 
ulottuvuuden toteuttaminen tukemalla 
EU:n kahdenvälisen, alueellisen ja 
alueidenvälisen yhteistyön 
kumppanuusstrategioita, edistämällä eri 
politiikanaloja koskevaa vuoropuhelua ja 
kehittämällä yhteisiä lähestymistapoja ja 
vastauksia maailmanlaajuisiin haasteisiin, 
kuten energian toimitusvarmuuteen, 
ilmastonmuutokseen ja 
ympäristöongelmiin. Tämän tavoitteen 
toteutumista mitataan sen perusteella, 
miten keskeiset kumppanimaat omaksuvat 
Eurooppa 2020 -strategian mukaisia 
toimintapoliitikkoja ja tavoitteita;

Eurooppa 2020 -strategian kansainvälisen 
ulottuvuuden toteuttaminen unionin 
sisäisten ja ulkoisten politiikkojen 
yhdenmukaisuuden vahvistamiseksi 
erityisesti innovaatioiden, tutkimuksen ja 
kilpailukyvyn alueella tukemalla EU:n 
kahdenvälisen, alueellisen ja 
alueidenvälisen yhteistyön 
kumppanuusstrategioita, edistämällä eri 
politiikanaloja koskevaa vuoropuhelua ja 
kehittämällä yhteisiä lähestymistapoja ja 
vastauksia maailmanlaajuisiin haasteisiin, 
kuten energian toimitusvarmuuteen, 
ilmastonmuutokseen ja 
ympäristöongelmiin. Tämän tavoitteen 
toteutumista mitataan sen perusteella, 
miten keskeiset kumppanimaat omaksuvat 
Eurooppa 2020 -strategian mukaisia 
toimintapoliitikkoja ja tavoitteita;

Or. it

Tarkistus 45
Gianluca Susta
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla − 2 kohta − b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) markkinoille pääsyn parantaminen ja
eurooppalaisten yritysten
mahdollisuuksien kehittäminen
kaupankäynnin, investoinnin ja 
liiketoiminnan aloilla
talouskumppanuuksien sekä liikealan
lainsäädännöllisen yhteistyön avulla.
Tämän tavoitteen toteutumista mitataan 
sen perusteella, mikä on unionin osuus 
ulkomaankaupasta keskeisten 
kumppanimaiden kanssa, sekä niihin 
kumppanimaihin suuntautuvien kauppa- ja 
sijoitusvirtojen perusteella, jotka ovat 
erityisesti kohteena tämän asetuksen 
mukaisissa toimissa, ohjelmissa ja 
toimenpiteissä;

b) kolmansille markkinoille pääsyn 
parantaminen ja kaupankäynnin 
tukeminen, investoinnin ja kaupan 
esteiden poistaminen niin, että estetään
perusteettomat protektionistiset
toimenpiteet ja sääntelyrajoitukset myös 
kansainvälisiä standardeja edistämällä, 
immateriaalioikeuksien suojan 
parantaminen sekä turvallisten puitteiden 
tarjoaminen eurooppalaisten yritysten –
erityisesti pienten ja keskisuurten 
yritysten (pk-yritysten) – investoinneille ja 
uusille kaupallisille mahdollisuuksille 
maailmanlaajuisesti 
talouskumppanuuksien, liikealan ja 
lainsäädännöllisen yhteistyön, pk-yritysten 
kansainvälistymistä tukevien ohjelmien ja 
välineiden avulla; tämän tavoitteen 
toteutumista mitataan sen perusteella, mikä 
on unionin osuus ulkomaankaupasta 
keskeisten kumppanimaiden kanssa, sekä 
kaikkiin niihin kumppanimaihin 
suuntautuvien kauppa- ja sijoitusvirtojen 
perusteella, jotka ovat erityisesti kohteena 
tämän asetuksen mukaisissa toimissa, 
ohjelmissa ja toimenpiteissä;

Or. it

Tarkistus 46
Franziska Keller

Ehdotus asetukseksi
1 artikla –  2 kohta –  b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) markkinoille pääsyn parantaminen ja 
eurooppalaisten yritysten 
mahdollisuuksien kehittäminen 
kaupankäynnin, investoinnin ja 

(b) korkeiden sosiaali- ja 
ympäristönormien ja oikeudenmukaisten 
tasapuolisten ja kauppa- ja 
investointisuhteiden edistäminen
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liiketoiminnan aloilla
talouskumppanuuksien sekä liikealan ja 
lainsäädännöllisen yhteistyön avulla. 
Tämän tavoitteen toteutumista mitataan sen 
perusteella, mikä on unionin osuus 
ulkomaankaupasta keskeisten 
kumppanimaiden kanssa, sekä niihin 
kumppanimaihin suuntautuvien kauppa- ja 
sijoitusvirtojen perusteella, jotka ovat 
erityisesti kohteena tämän asetuksen 
mukaisissa toimissa, ohjelmissa ja 
toimenpiteissä;

talouskumppanuuksien sekä liikealan ja 
lainsäädännöllisen yhteistyön avulla. 
Tämän tavoitteen toteutumista mitataan 
muun muassa sen perusteella, mikä on 
unionin osuus ulkomaankaupasta 
keskeisten kumppanimaiden kanssa, 
kumppanimaiden kanssa käytävän 
kaupan tasapainon ja niihin 
suuntautuvien sijoitusvirtojen perusteella
sekä kaupan rajoitustoimien 
omaksumisella kumppanimaissa, jotka 
ovat erityisesti kohteena tämän asetuksen 
mukaisissa toimissa, ohjelmissa ja 
toimenpiteissä;

Or. en

Tarkistus 47
Helmut Scholz

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) markkinoille pääsyn parantaminen ja
eurooppalaisten yritysten 
mahdollisuuksien kehittäminen 
kaupankäynnin, investoinnin ja 
liiketoiminnan aloilla 
talouskumppanuuksien sekä liikealan ja
lainsäädännöllisen yhteistyön avulla. 
Tämän tavoitteen toteutumista mitataan sen 
perusteella, mikä on unionin osuus 
ulkomaankaupasta keskeisten 
kumppanimaiden kanssa, sekä niihin 
kumppanimaihin suuntautuvien kauppa- ja 
sijoitusvirtojen perusteella, jotka ovat 
erityisesti kohteena tämän asetuksen 
mukaisissa toimissa, ohjelmissa ja 
toimenpiteissä;

(b) sekä julkisten että yksityisten yritysten 
mahdollisuuksien kehittäminen 
kaupankäynnin, investoinnin ja 
liiketoiminnan aloilla 
talouskumppanuuksien, koulutuksen sekä 
lainsäädännöllisen yhteistyön avulla. 
Tämän tavoitteen toteutumista mitataan sen 
perusteella, miten keskinäinen vaihto 
kumppanimaiden kanssa lisääntyy, sekä 
niistä kumppanimaista tulevien ja niihin 
kumppanimaihin suuntautuvien kauppa- ja 
sijoitusvirtojen perusteella, jotka ovat 
erityisesti kohteena tämän asetuksen 
mukaisissa toimissa, ohjelmissa ja 
toimenpiteissä;

Or. en



PE489.708v01-00 10/16 AM\903553FI.doc

FI

Tarkistus 48
Franziska Keller

Ehdotus asetukseksi
3 artikla  – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

(4) Unioni pyrkii tämän asetuksen 
täytäntöönpanossa yhtenäisyyteen ja 
johdonmukaisuuteen muiden ulkoisten 
toimien alojensa, etenkin kehitysyhteistyön 
rahoitusvälineen, sekä unionin muiden 
samaa asiaa koskevien politiikkojen kanssa 
toimintapolitiikan laatimisen, strategisen 
suunnittelun ja ohjelmoinnin sekä 
täytäntöönpanotoimien yhteydessä.

4. Unioni pyrkii tämän asetuksen 
täytäntöönpanossa yhtenäisyyteen ja 
johdonmukaisuuteen muiden ulkoisten 
toimien alojensa, etenkin kehitysyhteistyön 
rahoitusvälineen kanssa SEUT-
sopimuksen 208 artiklassa vahvistetun 
unionin kehityspolitiikan 
johdonmukaisuuden periaatteen 
ohjaamana, sekä unionin muiden samaa 
asiaa koskevien politiikkojen kanssa 
toimintapolitiikan laatimisen, strategisen 
suunnittelun ja ohjelmoinnin sekä 
täytäntöönpanotoimien yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 49
Franziska Keller

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

(5) Tämän asetuksen perusteella 
rahoitettavat toimenpiteet perustuvat 
soveltuvissa tapauksissa 
yhteistyömalleihin, jotka on määritelty 
unionin ja kyseisten kolmansien maiden ja 
alueiden välisissä asiakirjoissa, kuten 
sopimuksissa, julistuksissa ja 
toimintasuunnitelmissa, ja ne ovat 
yhteydessä unionin erityisetuihin, 
toimintapoliittisiin painopisteisiin ja 
strategioihin liittyviin aloihin.

5. Tämän asetuksen perusteella 
rahoitettavat toimenpiteet perustuvat 
soveltuvissa tapauksissa 
yhteistyömalleihin, jotka on määritelty 
unionin ja kyseisten kolmansien maiden ja 
alueiden välisissä asiakirjoissa, kuten 
sopimuksissa, julistuksissa ja 
toimintasuunnitelmissa, ja ne ovat 
yhteydessä unionin erityisarvoihin, 
toimintapoliittisiin painopisteisiin ja 
strategioihin liittyviin aloihin.

Or. en
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Tarkistus 50
Marielle de Sarnez

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 51
Gianluca Susta

Ehdotus asetukseksi
1 liite − 1 kohta − c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kauppasuhteiden ja kaupan 
yhdentymisprosessien helpottaminen (ja 
tukeminen), myös etelän maiden 
keskuudessa, unionin investointivirtojen ja 
talouskumppanuuksien tukeminen 

c) talous- ja kauppasuhteiden ja kaupan 
yhdentymisprosessien helpottaminen (ja 
tukeminen), myös etelän maiden 
keskuudessa ja kauppasuhteiden 
syventäminen unionille strategisesti 
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kiinnittäen huomiota muun muassa pieniin 
ja keskisuuriin yrityksiin;

merkittävien nousevien makroalueiden 
kanssa, unionin investointivirtojen ja 
talouskumppanuuksien tukeminen 
kiinnittäen huomiota muun muassa pieniin 
ja keskisuuriin yrityksiin; pk-yritysten 
kansainvälistymistä tukevat toimet ja 
välineet (kuten koulutus- ja 
tiedotusohjelmat, tukipalvelut kolmansilla 
markkinoilla); immateriaalioikeuksien 
suojan parantaminen, lainsäädäntöä ja 
sääntelyä koskevan vuoropuhelun 
vahvistaminen, kolmansissa maissa 
markkinoille pääsyn helpottaminen;

Or. it

Tarkistus 52
Marielle de Sarnez

Ehdotus asetukseksi
 Liite 1 – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) sellaisen eri politiikkoja ja aloja 
koskevan vuoropuhelun edistäminen, johon 
osallistuu politiikan, talouden, sääntelyn, 
ympäristöalan, sosiaalialan, tutkimuksen ja 
kulttuurin toimijoita ja valtiosta 
riippumattomia järjestöjä unionista ja sen 
ulkopuolelta;

d) sellaisen eri politiikkoja ja aloja 
koskevan vuoropuhelun edistäminen, johon 
osallistuu politiikan, talouden, sääntelyn, 
ympäristöalan, sosiaalialan, tutkimuksen ja 
kulttuurin toimijoita ja valtiosta 
riippumattomia järjestöjä sekä alue- ja 
paikallisviranomaisia ja niiden järjestöjä
unionista ja sen ulkopuolelta;

Or. fr

Tarkistus 53
Josefa Andrés Barea

Ehdotus asetukseksi
Liite – ensimmäinen kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) unionin tai molemminpuolisiin etuihin f) unionin tai molemminpuolisiin etuihin 
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liittyvien aloitteiden ja toimien edistäminen 
seuraavilla aloilla: ilmastonmuutos, 
ympäristöasiat biodiversiteetti mukaan 
luettuna, resurssitehokkuus, raaka-aineet, 
energia, liikenne, tiede, tutkimus ja 
innovointi, työllisyys ja sosiaalipolitiikka, 
kestävä kehitys mukaan luettuna 
ihmisarvoisen työn edistäminen, yritysten 
sosiaalinen vastuu, etelän maiden 
keskinäinen kauppa ja yhteistyö, koulutus, 
kulttuuri, matkailu, tieto- ja
viestintäteknologia, terveys, oikeus, tulli, 
verotus, finanssiasiat, tilastointi ja muut 
unionin erityisiin etuihin tai unionin ja 
kolmansien maiden molemminpuolisiin 
etuihin liittyvät asiat;

liittyvien aloitteiden ja toimien edistäminen 
seuraavilla aloilla: ilmastonmuutos, 
ympäristöasiat biodiversiteetti mukaan 
luettuna, resurssitehokkuus, raaka-aineet, 
energia, liikenne, tiede, tutkimus ja 
innovointi, työllisyys ja sosiaalipolitiikka, 
kestävä kehitys mukaan luettuna 
ihmisarvoisen työn edistäminen, yritysten 
sosiaalinen vastuu, etelän maiden 
keskinäinen kauppa ja yhteistyö, koulutus, 
kulttuuri, matkailu, tieto- ja 
viestintäteknologia, terveys, oikeus, tulli, 
teollis- ja tekijänoikeudet, tietosuoja, 
verotus, finanssiasiat, tilastointi ja muut 
unionin erityisiin etuihin tai unionin ja 
kolmansien maiden molemminpuolisiin 
etuihin liittyvät asiat;

Or. es

Tarkistus 54
Helmut Scholz

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) unionin tai molemminpuolisiin etuihin 
liittyvien aloitteiden ja toimien edistäminen 
seuraavilla aloilla: ilmastonmuutos, 
ympäristöasiat biodiversiteetti mukaan 
luettuna, resurssitehokkuus, raaka-aineet, 
energia, liikenne, tiede, tutkimus ja 
innovointi, työllisyys- ja sosiaalipolitiikka, 
kestävä kehitys mukaan luettuna 
ihmisarvoisen työn edistäminen, yritysten 
sosiaalinen vastuu, etelän maiden 
keskinäinen kauppa ja yhteistyö, koulutus, 
kulttuuri, matkailu, tieto- ja 
viestintäteknologia, terveys, oikeus, tulli, 
verotus, finanssiasiat, tilastointi ja muut 
unionin erityisiin etuihin tai unionin ja 
kolmansien maiden molemminpuolisiin 
etuihin liittyvät asiat;

(f) unionin tai molemminpuolisiin etuihin 
liittyvien aloitteiden ja toimien edistäminen 
seuraavilla aloilla: ilmastonmuutos, 
ympäristöasiat biodiversiteetti mukaan 
luettuna, resurssitehokkuus, raaka-aineet, 
energia, liikenne, tiede, tutkimus ja 
innovointi, työllisyys- ja sosiaalipolitiikka, 
kestävä kehitys mukaan luettuna 
ihmisarvoisen työn edistäminen, 
sosiaalisen eriarvoisuuden vähentäminen, 
yritysten sosiaalinen vastuu, etelän maiden 
keskinäinen kauppa ja yhteistyö, koulutus, 
kulttuuri, matkailu, tieto- ja 
viestintäteknologia, terveys, oikeus, tulli, 
verotus, finanssiasiat, tilastointi ja muut 
unionin erityisiin etuihin tai unionin ja 
kolmansien maiden molemminpuolisiin 
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etuihin liittyvät asiat;

Or. en

Tarkistus 55
Marielle de Sarnez

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) unionin tai molemminpuolisiin etuihin 
liittyvien aloitteiden ja toimien edistäminen 
seuraavilla aloilla: ilmastonmuutos, 
ympäristöasiat biodiversiteetti mukaan 
luettuna, resurssitehokkuus, raaka-aineet, 
energia, liikenne, tiede, tutkimus ja 
innovointi, työllisyys- ja sosiaalipolitiikka, 
kestävä kehitys mukaan luettuna 
ihmisarvoisen työn edistäminen, yritysten 
sosiaalinen vastuu, etelän maiden 
keskinäinen kauppa ja yhteistyö, koulutus, 
kulttuuri, matkailu, tieto- ja 
viestintäteknologia, terveys, oikeus, tulli, 
verotus, finanssiasiat, tilastointi ja muut 
unionin erityisiin etuihin tai unionin ja 
kolmansien maiden molemminpuolisiin 
etuihin liittyvät asiat;

f) unionin tai molemminpuolisiin etuihin 
liittyvien aloitteiden ja toimien edistäminen 
seuraavilla aloilla: ilmastonmuutos, 
ympäristöasiat biodiversiteetti mukaan 
luettuna, resurssitehokkuus, raaka-aineet, 
energia, liikenne, tiede, tutkimus ja 
innovointi, alue- ja paikallisviranomaisten 
ja kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen,
työllisyys- ja sosiaalipolitiikka, kestävä 
kehitys mukaan luettuna ihmisarvoisen 
työn edistäminen, yritysten sosiaalinen 
vastuu, pohjoisen ja etelän välinen ja 
etelän maiden keskinäinen kauppa ja 
yhteistyö, koulutus, ammatillinen 
koulutus, kulttuuri, matkailu, 
paikalliskehitys, tieto- ja 
viestintäteknologia, terveys, oikeus, tulli, 
verotus, finanssiasiat, tilastointi ja muut 
unionin erityisiin etuihin tai unionin ja 
kolmansien maiden molemminpuolisiin 
etuihin liittyvät asiat;

Or. fr

Tarkistus 56
Helmut Scholz

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 1 kohta – g alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(g) unionia koskevan tietämyksen ja 
ymmärryksen sekä unionin näkyvyyden
lisääminen kolmansissa maissa.

(g) unionia koskevan tietämyksen ja 
ymmärryksen lisääminen ja sen
mahdollisuuksien vahvistaminen siteiden 
luomiseen kolmansien maiden kanssa 
unionin (ympäristöä, kulttuurista 
monimuotoisuutta, rahanpesun torjuntaa
koskevien) päätavoitteiden 
saavuttamiseksi.

Or. en

Tarkistus 57
Gianluca Susta

Ehdotus asetukseksi
1 a liite (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a LIITE
ALUSTAVAT 
RAHOITUSMÄÄRÄRAHAT 2014–2020
Rahoitusohjeen (1 131 000 000 euroa) 
erityistavoitteiden mukainen jako on 
seuraavanlainen:
– 1 tavoite (Eurooppa 2020 -strategian 
kansainvälisen ulottuvuuden 
toteuttaminen), 43 %;
– 2 tavoite (parantaa eurooppalaisten 
yritysten pääsyä markkinoille ja kehittää 
niiden kaupankäynti-, sijoitus- ja 
liiketoimintamahdollisuuksia), 30 %;
– 3 tavoite (parantaa ymmärrystä ja 
laajentaa unionin näkyvyyttä ja roolia 
maailmanlaajuisesti), 18 %; ja
– kohdentamattomat määrärahat (jaettava 
ohjelma-asiakirjan kolmen tavoitteen 
kesken niiden tarpeiden mukaisesti), 5 %.

Or. it
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Tarkistus 58
Franziska Keller

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Liite 1 a
ALUSTAVAT MÄÄRÄRAHAT 
AJANJAKSOKSI 2014–2020
Rahoitusohje (1 131 000 000 euroa) 
jakautuu erityistavoitteittain seuraavasti:
Tavoite 1 (Eurooppa 2020 -strategian 
ulkoinen ulottuvuus): 53 prosenttia)

Tavoite 2 (korkeiden sosiaali- ja 
ympäristönormien ja oikeudenmukaisten 
ja tasapuolisten kauppa- ja 
investointisuhteiden edistäminen): 20 
prosenttia    
Tavoite 3 (unionia ja sen roolia 
maailmassa koskevan ymmärryksen ja 
näkyvyyden lisääminen) 18 prosenttia 
sekä
Kohdentamaton varaus (ohjelmoidaan 
kolmelle tavoitteelle tarpeiden 
mukaisesti): 5 prosenttia.

Or. en


