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Tarkistus 7
Paul Murphy

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Konflikti- ja kriisitilanteet, mukaan 
luettuna luonnonkatastrofit ja ihmisen 
toiminnasta aiheutuvat katastrofit, ovat 
usein seurausta talous-, kauppa-, sosiaali-
ja ympäristöpolitiikan epäonnistumisesta 
päätöksenteon kaikilla tasoilla ja myös 
unionin tasolla. Siksi EU:n on asetettava 
epäonnistuneen politiikanteon 
korjaaminen etusijalle sitoutuessaan 
rauhan vaalimiseen ja konfliktinestoon. 
Kansainvälistä kauppaa koskeva 
politiikka voi olla tehokas väline näiden 
sitoumusten täyttämisessä edellyttäen, että 
sitä käytetään kestävän ja inhimillisen 
talouskasvun, ympäristön ja 
yhteisvastuun hyväksi ja että siinä 
sovelletaan mahdollisimman korkeita 
ympäristönormeja ja yhteiskunnallisia 
normeja.

Or. en

Tarkistus 8
Paul Murphy

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Jotta tämän asetuksen soveltamisalaa 
voitaisiin mukauttaa nopeasti muuttuviin 
tilanteisiin, komissiolle olisi siirrettävä 
valta hyväksyä säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

(11) Jotta tämän asetuksen soveltamisalaa 
voitaisiin mukauttaa nopeasti muuttuviin 
tilanteisiin, komissiolle olisi siirrettävä 
valta hyväksyä säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
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290 artiklan mukaisesti tämän asetuksen 
liitteissä säädettyjen teknisen avun ja 
rahoitusavun aloilla ja annettava valtuudet 
ottaa käyttöön muita menettelyjä tietojen 
vaihtamiseksi ja yhteistyön tekemiseksi. 
On erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle hyvissä ajoin.

290 artiklan mukaisesti tämän asetuksen 
liitteissä säädettyjen teknisen avun ja 
rahoitusavun aloilla ja annettava valtuudet 
ottaa käyttöön muita menettelyjä tietojen 
vaihtamiseksi ja yhteistyön tekemiseksi. 
On erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 
Komission on delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle hyvissä ajoin, jotta kyseiset 
toimielimet voivat käyttää täysipainoisesti 
toimivaltaansa, mukaan luettuna oikeus 
vastustaa delegoitua säädöstä tai 
peruuttaa säädösvallan siirto.

Or. en

Tarkistus 9
Maria Eleni Koppa

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) vastata maailmanlaajuisiin ja alueiden 
rajat ylittäviin, epävakautta aiheuttaviin 
erityisuhkiin, esimerkiksi 
ilmastonmuutokseen.

c) vastata maailmanlaajuisiin ja alueiden 
rajat ylittäviin, epävakautta aiheuttaviin 
erityisuhkiin, esimerkiksi 
ilmastonmuutokseen, ja varmistaa 
valmiudet hoitaa kriisiä edeltäviä ja sen 
jälkeisiä tilanteita.

Or. el

Tarkistus 10
Paul Murphy

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

c) vastata maailmanlaajuisiin ja alueiden 
rajat ylittäviin, epävakautta aiheuttaviin 
erityisuhkiin, esimerkiksi 
ilmastonmuutokseen.

c) vastata kiireellisesti 
ilmastonmuutokseen, joka on 
maailmanlaajuinen ja alueiden rajat 
ylittävä, epävakautta aiheuttava 
erityisuhka.

Or. en

Tarkistus 11
Maria Eleni Koppa

Ehdotus asetukseksi
Liite I – c kohta

Komission teksti Tarkistus

c) tuki, joilla kehitetään demokraattisia ja 
moniarvoisia valtioelimiä, mukaan lukien 
toimet naisten aseman parantamiseksi 
kyseissä elimissä, kansallis- ja 
paikallistason tehokasta siviilihallintoa ja 
siihen liittyviä oikeudellisia kehyksiä, 
riippumatonta tuomioistuinlaitosta, hyvää 
hallintotapaa ja yleistä järjestystä, mukaan 
lukien ei-sotilaallinen tekninen yhteistyö 
yleisen siviilivalvonnan tehostamiseksi, 
turvajärjestelmän valvontaa sekä 
toimenpiteitä, joilla vahvistetaan 
terrorismin, järjestäytyneen rikollisuuden 
ja laittoman kaupan kaikkien muotojen 
torjumiseen osallistuvien lainvalvonta- ja 
oikeusviranomaisten valmiuksia;

c) tuki, joilla kehitetään demokraattisia ja 
moniarvoisia valtioelimiä, mukaan lukien 
toimet naisten aseman parantamiseksi 
kyseissä elimissä, kansallis- ja 
paikallistason tehokasta siviilihallintoa ja 
siihen liittyviä oikeudellisia kehyksiä, 
riippumatonta tuomioistuinlaitosta, hyvää 
hallintotapaa ja yleistä järjestystä, mukaan 
lukien ei-sotilaallinen tekninen yhteistyö 
yleisen siviilivalvonnan tehostamiseksi, 
turvajärjestelmän valvontaa sekä 
toimenpiteitä, joilla vahvistetaan 
terrorismin, järjestäytyneen rikollisuuden 
ja laittoman kaupan, myös ihmiskaupan,
kaikkien muotojen torjumiseen 
osallistuvien lainvalvonta- ja 
oikeusviranomaisten valmiuksia;

Or. el

Tarkistus 12
Maria Eleni Koppa

Ehdotus asetukseksi
Liite I – e kohta
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Komission teksti Tarkistus

e) tuki toimenpiteille, jotka ovat tarpeen 
keskeisen infrastruktuurin, asuntojen, 
julkisten rakennusten, taloudellisten 
varojen ja keskeisen tuotantokapasiteetin 
ennalleen palauttamisen ja 
jälleenrakentamisen aloittamiseksi, 
taloudellisen toiminnan uudelleen
käynnistämiseksi, työpaikkojen luomiseksi 
ja kestävän sosiaalisen kehityksen 
mahdollistavien vähimmäisedellytysten 
luomiseksi;

e) tuki toimenpiteille, jotka ovat tarpeen 
keskeisen infrastruktuurin, asuntojen, 
julkisten rakennusten, taloudellisten 
varojen ja keskeisen tuotantokapasiteetin 
ennalleen palauttamisen ja 
jälleenrakentamisen aloittamiseksi, 
taloudellisen toiminnan uudelleen 
käynnistämiseksi, työpaikkojen luomiseksi 
ja säilyttämiseksi ja kestävän sosiaalisen 
kehityksen mahdollistavien 
vähimmäisedellytysten luomiseksi;

Or. el

Tarkistus 13
Maria Eleni Koppa

Ehdotus asetukseksi
Liite I – m kohta

Komission teksti Tarkistus

m) tuki sosioekonomisille toimenpiteille, 
joilla edistetään yhtäläisiä mahdollisuuksia 
käyttää luonnonvaroja sekä luonnonvarojen 
avointa hallintaa vallitsevissa ja 
puhkeamaisillaan olevissa kriisitilanteissa;

m) tuki sosioekonomisille toimenpiteille, 
joilla edistetään yhtäläisiä mahdollisuuksia 
käyttää luonnonvaroja sekä luonnonvarojen 
kestävää ja avointa hallintaa vallitsevissa 
ja puhkeamaisillaan olevissa 
kriisitilanteissa;

Or. el

Tarkistus 14
Maria Eleni Koppa

Ehdotus asetukseksi
Liite I – o kohta

Komission teksti Tarkistus

o) tuki toimenpiteille, joilla tuetaan 
kansalaisyhteiskunnan kehittymistä ja 

o) tuki toimenpiteille, joilla tuetaan 
kansalaisyhteiskunnan kehittymistä ja 
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järjestäytymistä sekä sen osallistumista 
poliittiseen prosessiin, mukaan lukien 
toimenpiteet, joilla parannetaan naisten 
asemaa näissä prosesseissa ja edistetään 
riippumatonta, moniarvoista ja 
ammattimaista mediaa;

järjestäytymistä sekä sen osallistumista 
poliittiseen prosessiin, mukaan lukien 
toimenpiteet, joilla parannetaan naisten 
asemaa näissä prosesseissa ja edistetään 
internetiä sekä riippumatonta, 
moniarvoista ja ammattimaista mediaa;

Or. el

Tarkistus 15
Damien Abad

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Pyrittäessä vähentämään konflikteja, 
joissa aseistautuneet liikkeet tai niiden 
liittolaiset käyttävät raakamineraaleja 
konfliktien rahoittamiseen, erityistä 
huomiota on kiinnitettävä laillisten 
viranomaisten tukemiseen, jotta ne voivat 
torjua tällaisia käytäntöjä ja noudattaa 
Kimberleyn prosessin 
sertifiointijärjestelmää ja etenkin 
toteuttaa raakatimanttien tuottamista ja 
kauppaa koskevia tehokkaita tarkastuksia 
maassaan.

Or. en

Tarkistus 16
Maria Eleni Koppa

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vahvistaa terrorismin, järjestäytyneen 
rikollisuuden ja kaikenlaisen laittoman 
kaupan torjuntaan sekä laittoman kaupan ja 
kauttakulun tehokkaaseen valvontaan 

a) vahvistaa terrorismin, järjestäytyneen 
rikollisuuden ja kaikenlaisen laittoman 
kaupan, myös ihmiskaupan, torjuntaan 
sekä laittoman kaupan ja kauttakulun 
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osallistuvien lainvalvonta-, oikeus- ja 
muiden siviiliviranomaisten valmiuksia.

tehokkaaseen valvontaan osallistuvien 
lainvalvonta-, oikeus- ja muiden 
siviiliviranomaisten valmiuksia.

Or. el


