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LYHYET PERUSTELUT

SEUT-sopimuksen 49 artiklan mukaan unionin jäsenyyttä voi hakea jokainen Euroopan valtio, 
joka kunnioittaa EU:n arvoja ja sitoutuu edistämään niitä. EU:n laajentuminen on antanut etuja 
kaikille EU:n kansalaisille ja tehnyt EU:sta valmiimman vastaamaan nykyisiin ja tuleviin 
haasteisiin.

Liittymistä valmistelevaa uutta tukivälinettä (IPA II) koskevan komission ehdotuksen 
tarkoituksena on luoda väline, joka tarjoaa ehdokasmaille teknistä ja taloudellista tukea, jotta ne 
voivat täyttää EU:n jäseneksi liittymisen kriteerit. Aiempi tukiväline (IPA), jonka voimassaolo 
päättyy vuoden 2013 lopussa, on osoittanut hyödyllisyytensä, sillä se on auttanut ehdokasmaita 
ratkaisemaan vaikeita ongelmia ja kehittymään kestävällä tavalla.

Valmistelija suhtautuu myönteisesti komission tavoitteeseen tehdä tulevasta liittymistä 
valmistelevasta tuesta entistäkin strategisempi, tehokkaampi ja paremmin kohdennettu ja
tähdätä kestävämpiin tuloksiin ehdokasmaiden valmiudessa liittyä jäseniksi. Uudella 
tukivälineellä olisi edelleen toteutettava politiikan yleistä tavoitetta ja tuettava ehdokasmaita 
ja mahdollisia ehdokasmaita niiden valmistautuessa EU-jäsenyyteen sekä niiden 
instituutioiden ja talouksien asteittaista saattamista Euroopan unionin normien ja 
toimintalinjojen mukaisiksi.

Valmistelija katsoo, että talouskehityksen on kuljettava rinta rinnan poliittisten uudistusten 
kanssa, koska taloudellinen hyvinvointi on tärkeä väline institutionaalisten ja poliittisten 
muutosten toteuttamisessa. Valmistelija katsoo, että komission ehdotuksessa ei korosteta 
riittävästi kysymyksiä, jotka liittyvät talouden kehitykseen, ja ehdottaa tarkistuksia tämän 
korjaamiseksi. Valmistelija katsoo siis, että on äärimmäisen tärkeää sisällyttää talouskehitys ja 
kaupan alan yhteistyö toimintalohkoihin, jotka saavat tukea IPA II -asetuksen nojalla.

TARKISTUKSET

Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ulkoasiainvaliokuntaa 
sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Eurooppa-neuvosto on myöntänyt 
ehdokasmaan aseman Islannille, 
Montenegrolle, entiselle Jugoslavian 
tasavallalle Makedonialle ja Turkille. Se 
on vahvistanut Albanian, Bosnia ja 
Hertsegovinan, Serbian ja Kosovon 
Eurooppa-perspektiivin, ja nämä maat ovat 

(6) Eurooppa-neuvosto on myöntänyt 
ehdokasmaan aseman Islannille, 
Montenegrolle, entiselle Jugoslavian 
tasavallalle Makedonialle, Turkille ja 
aivan äskettäin Serbialle. Se on 
vahvistanut Albanian, Bosnia ja 
Hertsegovinan ja Kosovon Eurooppa-
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mahdollisia ehdokasmaita. perspektiivin, ja nämä maat ovat 
mahdollisia ehdokasmaita.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) On unionin edun mukaista avustaa 
edunsaajamaita niiden toimissa
järjestelmiensä uudistamiseksi siten, että 
ne saatetaan vastaamaan unionin 
järjestelmiä. Jäsenvaltiot eivät voi 
riittävällä tavalla saavuttaa tämän 
asetuksen tavoitteita, vaan ne voidaan 
saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten 
unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Mainitussa artiklassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, 
mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi 
tarpeen.

(13) On unionin edun mukaista toimia 
yhteistyössä edunsaajamaiden kanssa 
tämän asetuksen mukaisen tuen 
täytäntöönpanossa ja siten tukea niiden
toimia järjestelmiensä uudistamiseksi ja 
saattamiseksi vastaamaan unionin 
järjestelmiä. Jäsenvaltiot eivät voi 
riittävällä tavalla saavuttaa tämän 
asetuksen tavoitteita, vaan ne voidaan 
saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten 
unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Mainitussa artiklassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, 
mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi 
tarpeen.

Or. en

Perustelu

Liittymistä valmistelevan tuen asianmukainen käyttö on edellytys tuen onnistumiselle. Sen 
vuoksi on sekä edunsaajamaiden että EU:n edun mukaista toimia tiiviissä yhteistyössä tuen 
täytäntöönpanon koko keston ajan. 
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Tarkistus 3

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

Komission teksti Tarkistus

(ii) tarvittavat taloudelliset uudistukset, 
jotta maa pystyy selviytymään kilpailun ja 
markkinavoimien paineista unionissa, ja 
pyrkimys taloudellisten, sosiaalisten ja 
ympäristöön liittyvien tavoitteiden 
saavuttamiseen;

(ii) tarvittavat taloudelliset uudistukset
muun muassa sijoitussuojan, kilpailun, 
julkisten hankintojen sekä terveys- ja 
kasvinsuojelusääntöjen alalla, jotta maa 
pystyy selviytymään kilpailun ja 
markkinavoimien paineista unionissa, ja 
pyrkimys taloudellisten, sosiaalisten ja 
ympäristöön liittyvien tavoitteiden 
saavuttamiseen;

Or. en

Perustelu

Asianmukainen investointisuoja, tehokas ja avoin kilpailu ja julkisia hankintoja koskeva 
lainsäädäntö sekä johdonmukainen lähentyminen EU:n terveys- ja kasvinsuojelusääntöjen 
kanssa ovat keskeisiä osatekijöitä edunsaajavaltioiden talouksien kilpailukyvyn 
parantamisessa. EU:n tätä koskeva tuki on siten ratkaisevan tärkeää.

Tarkistus 4

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

Komission teksti Tarkistus

(ii a) tarvittaessa tuki, jolla autetaan 
edunsaajamaita liittymään Maailman 
kauppajärjestön jäseneksi;

Or. en

Perustelu

Tällä hetkellä kolmella Länsi-Balkanin maalla on tarkkailija-asema WTO:ssa. Maat ovat 
Serbia, Bosnia ja Hertsegovina ja Montenegro. On erittäin tärkeää kannustaa näitä maita 
liittymään WTO:n jäseniksi ja tarjota niille liittymistä koskevaa tukea.
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Tarkistus 5

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

Komission teksti Tarkistus

(v). aineellisen pääoman kehittäminen, 
yhteyksien parantaminen unioniin ja 
alueellisten verkkojen parantaminen.

(v). aineellisen pääoman, erityisesti 
liikenneinfrastruktuurin, kehittäminen, 
yhteyksien parantaminen unioniin ja 
alueellisten verkkojen parantaminen.

Or. en

Perustelu

Soveltuva liikenneinfrastruktuuri on perusedellytys talouden kehittymiselle. Siksi valmistelija 
katsoo, että on tarpeen korostaa tätä aineellisen pääoman osatekijää. 

Tarkistus 6

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, erityisesti institutionaalisia ja 
hallinnollisia 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.

Or. en

Perustelu

On tarpeen vahvistaa ja tukea edunsaajamaiden institutionaalisia ja hallinnollisia 
valmiuksia, jotta ne voivat toteuttaa uudistuksia jäsenyyskriteerien täyttämiseksi. Siksi on 
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tärkeää suunnata EU:n tukea näiden valmiuksien lujittamiseen.

Tarkistus 7

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 ja 
tuloksellisuus, edistyminen älykkäässä, 
kestävässä ja osallistavassa kasvussa, myös 
julkisin investoinnein liittymistä 
valmistelevan tukivälineen avulla;
edistyminen suotuisan 
liiketoimintaympäristön luomisessa;

Or. en

Perustelu

Yhtenä talousuudistusten keskeisenä tavoitteena on luoda ennakoitava, avoin ja 
oikeudenmukainen liiketoimintaympäristö. Kehitys tällä alalla on mainittava niiden 
osoittimien joukossa, jotka kuvaavat edistystä liittymistä valmistelevan tuen erityistavoitteiden 
saavuttamisessa. 

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) talouskehitys ja kaupan alan 
yhteistyö;

Or. en

Perustelu

IPA II –asetuksen mukaisen tuen yhtenä erityistavoitteena on tukea taloudellista, sosiaalista 
ja alueellista kehitystä älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun aikaansaamiseksi. 
Komission ehdotuksen 3 artiklassa ei kuitenkaan mainita talouskehitystä ja kaupan alan 
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yhteistyötä niiden toimintalohkojen joukossa, joille tukea annetaan. Valmistelija katsoo, että 
tämä on merkittävä puute komission ehdotuksessa ja ehdottaa siksi, että talouskehitys ja 
kaupan alan yhteistyö sisällytetään tuen kattamiin toimintalohkoihin.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) toimenpidetyypit, joille liittymistä 
valmistelevasta tukivälineestä voidaan 
myöntää rahoitusta;

(b) toimenpidetyypit, joille liittymistä 
valmistelevasta tukivälineestä voidaan 
myöntää rahoitusta, ja niiden odotettavissa 
olevat tulokset;

Or. en

Perustelu

Ehdollisuuden periaatteen mukaisesti liittymistä valmistelevan tuen olisi oltava tuloshakuista. 
Siksi on tärkeää kuvata tulokset, joita edunsaajavaltioiden odotetaan saavuttavan.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jos strategia-asiakirjan 
väliarvioinnissa osoitetaan, että 
toimintalohkolle myönnettyjä varoja ei ole 
käytetty, enintään 20 prosenttia näistä 
varoista voidaan kohdentaa uudelleen 
muulle toimintalohkolle.

Or. en

Perustelu

Kohdentamisen joustavuus on tärkeää, jotta varoja voidaan käyttää paremmin ja antaa 
motiivi tuen käyttämiseen asianmukaisesti. Sen vuoksi valmistelija ehdottaa, että strategia-
asiakirjojen väliarvioinnin perusteella varoja voidaan kohdentaa uudelleen yksittäisille 
toimintalohkoille.


