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LYHYET PERUSTELUT

Euroopan naapuruuspolitiikan (ENP) tavoitteena on saada aikaan EU:n rajoille alue, joilla 
vallitsee vauraus ja hyvä naapuruus. EU tarjoaa ENP:n puitteissa naapureilleen erityissuhteen, 
jossa kumpikin osapuoli sitoutuu sellaisiin arvoihin ja periaatteisiin kuin demokratia ja 
ihmisoikeudet, oikeusvaltioperiaate, hyvä hallintotapa, markkinatalouden periaatteet ja 
kestävä kehitys, ilmastonmuutostoimet mukaan lukien. ENP antaa mahdollisuuden myös 
poliittiseen assosiaatioon ja taloudelliseen yhdentymiseen sekä liikkuvuuden ja ihmisten 
välisen vuorovaikutuksen lisäämiseen.

ENP laadittiin vuonna 2004, ja sen piiriin kuuluu EU:n rajojen itä- ja eteläpuolella seuraavat 
16 kumppania: Algeria, Armenia, Azerbaidžan, Egypti, Georgia, Israel, Jordania, Libanon, 
Libya, Marokko, miehitetyt palestiinalaisalueet, Moldovan tasavalta, Syyria, Tunisia, Ukraina 
ja Valko-Venäjä. Sen rahoittamista varten on olemassa eurooppalainen naapuruuden ja 
kumppanuuden väline (ENPI), joka kattaa ENP:n alaiset edellä mainitut 16 kumppanimaata ja 
Venäjän.

EU:n ja sen naapureiden välisten suhteiden muutokset ja naapurimaiden tilanteen 
kehittyminen erityisesti arabikevään seurauksena ovat saaneet EU:n määrittelemään uudelleen 
naapurimaita koskevien suhteiden strategiset ja poliittiset puitteet. Uudessa lähestymistavassa 
ehdotetaan tuen lisäämistä sellaisille kumppaneille, jotka sitoutuvat demokraattisen 
yhteiskunnan rakentamiseen ja uudistusten toteuttamiseen "enemmällä enemmän" -periaatteen 
ja molemminpuolisen vastuuvelvollisuuden periaatteen mukaisesti.

Eurooppalaisen naapuruuden ja kumppanuuden välineellä on tuettu onnistuneesti ENP:tä, 
mutta sen on kuitenkin kuvastettava uutta tilannetta ja sen rakenteen on oltava sellainen, että 
sillä edistetään uuden naapuruuspolitiikan periaatteita kuten "enemmällä enemmän"
-periaatetta.

"Enemmällä enemmän"-periaate

Kullekin kumppanille myönnettävän tuen muoto ja määrä on määriteltävä siten, että ne 
perustuvat demokraattisia uudistamisprosesseja koskevaan kumppanimaan sitoutuneisuuteen 
ja niissä edistymiseen sekä rakenteellisiin uudistuksiin, joilla varmistetaan markkinatalouden 
perusperiaatteiden kunnioittaminen ja noudattaminen.

Eriyttäminen

Naapuruuden ja kumppanuuden välineen käytössä olevat varat on eriytettävä muodoltaan ja 
määrältään kunkin jäsenmaan taloudellisen tilanteen ja tarpeiden mukaan ja sen mukaan, 
miten kumppanimaa on sitoutunut uudistuksiin ja niiden täytäntöönpanon edistämiseen 
"enemmällä enemmän" -periaatteen mukaisesti. 

Yksinkertaistaminen ja tehokkuuden lisääminen

Valmistelija kannattaa komission ehdotuksia, joiden mukaisesti käyttöön otetaan entistä 
yksinkertaisempia ja joustavampia menettelyjä. Sääntely-ympäristöä yksinkertaistetaan, 
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alueille, kumppanimaille, kansalaisyhteiskunnan järjestöille, pk-yrityksille ja muille 
vastaaville annetaan entistä paremmat mahdollisuudet saada EU:n tukea, 
ohjelmointimenettelyä helpotetaan ja lyhennetään sekä täytäntöönpanotoimenpiteiden 
hyväksymistä ja EU:n tuen myöntämistä nopeutetaan. 

Unionin tuen erityistavoitteet

Rahoitusvälineen soveltamisala koskee kumppanuus- ja yhteistyösopimusten, 
assosiaatiosopimusten, pitkälle menevien ja laaja-alaisten vapaakauppasopimusten (DCFTA) 
tai muiden asiaa koskevien sopimusten täytäntöönpanoa sekä hyvän hallintotavan ja 
tasavertaisen sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen edistämistä.

Erityisten temaattisten alojen luetteloa on järkeistettävä, jotta se kuvastaa entistä paremmin 
ENP:n keskeisiä tavoitteita ja menettelytapoja. Tässä mielessä valmistelija kannattaa 
komission lähestymistapaa ja ehdottaa päätavoitteita, joilla saadaan aikaan EU:n rajoille alue, 
joilla vallitsee vauraus ja hyvä naapuruus. 

Valmistelija ehdottaa, että eurooppalaisella naapuruuden ja kumppanuuden välineellä 
edistettäisiin markkinatalouden periaatteita, tavara- ja palvelumarkkinoiden avaamista, 
yritysten yhteistyötä, yksityisen sektorin kehittämistä, molempien osapuolten sijoitusten 
oikeusvarmuutta, työntekijöiden työllistettävyyttä, korruption, veropetosten ja rahanpesun 
torjuntaa, energiaverkkoja ja liikenneyhteyksiä sekä sosiaalisten turvaverkkojen 
vahvistamista. 

Soveltamisen keskeyttäminen

Unionin on oltava johdonmukainen ja vaativa naapuruutta koskevissa toimissaan sekä 
vaurauteen ja demokratiaan perustuvan alueen luomista koskevissa sitoumuksissaan. 
Valmistelija ehdottaa, että WTO:n sääntöjen tai EU:n kanssa tehtyjen kauppasopimusten 
vakavien ja toistuvien rikkomusten on oltava riittävä syy keskeyttää unionin tuki täysin tai 
osittain.

TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 206 artiklassa 
määrätään, että unioni edistää yhteisen 
edun mukaisesti maailmankaupan 
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sopusointuista kehitystä, kansainvälistä 
kauppaa ja ulkomaisia suoria sijoituksia 
koskevien rajoitusten asteittaista 
poistamista sekä tulli- ja muiden esteiden 
purkamista.

Or. es

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 sekä markkinatalouden ja 
toimivaan markkinatalouteen siirtymisen
ja kestävän kehityksen periaatteisiin.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) EU:n ja naapurimaiden välisten 
pitkälle menevien ja laaja-alaisten 
vapaakauppasopimusten (DCFTA) 
tekeminen on ensisijainen tavoite, jolla on 
varmistettava, että molempien osapuolten 
tavara- ja palvelumarkkinat avataan 
asteittain ja tasapuolisesti ja että EU:n 
kumppanit hyväksyvät EU:n torjunta-
aine- ja ympäristövaatimuksia vastaavat 
vaatimukset sekä sosiaaliset 
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vähimmäisnormit. 

Or. es

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 b) Julkisten hankintojen 
markkinoiden avaamisen sekä molempien 
osapuolten investointien 
oikeusvarmuuden takaamisen on oltava 
unionin naapuruuspolitiikan ensisijaisia 
tavoitteita.

Or. es

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Euroopan unionin ulkoisen tuen 
rahoitustarpeet kasvavat, mutta unionin 
talous- ja budjettitilanne rajoittaa tällaiseen 
tukeen käytettävissä olevia resursseja. Siksi 
komission on pyrittävä mahdollisimman 
tehokkaaseen resurssien käyttöön 
käyttämällä rahoitusvälineitä, joilla on 
vipuvaikutus. Tällaista vaikutusta voitaisiin 
lisätä mahdollistamalla rahoitusvälineiden 
sijoittamien ja tuottamien varojen käyttö ja 
uudelleenkäyttö.

(19) Euroopan unionin ulkoisen tuen 
rahoitustarpeet kasvavat, mutta unionin 
talous- ja budjettitilanne rajoittaa tällaiseen 
tukeen käytettävissä olevia resursseja. Siksi 
komission on pyrittävä mahdollisimman 
tehokkaaseen resurssien käyttöön 
käyttämällä rahoitusvälineitä, joilla on 
vipuvaikutus. Tällaista vaikutusta voitaisiin 
lisätä hyödyntämällä entistä enemmän 
Euroopan investointipankin (EIP) ja 
Euroopan jälleenrakennus- ja 
kehityspankin (EBRD) vipuvaikutusta ja 
mahdollistamalla rahoitusvälineiden 
sijoittamien ja tuottamien varojen käyttö ja 
uudelleenkäyttö.

Or. es
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Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Unioni on suhteissaan 
kumppaneihinsa ympäri maailman 
sitoutunut edistämään ihmisarvoista työtä 
sekä kansainvälisesti hyväksyttyjen työtä 
koskevien normien ja monenvälisten 
ympäristösopimusten ratifiointia ja 
tuloksellista täytäntöönpanoa.

(22) Unioni on suhteissaan 
kumppaneihinsa ympäri maailman 
sitoutunut edistämään ihmisarvoista työtä 
sekä kansainvälisesti hyväksyttyjen työtä 
koskevien normien ja monenvälisten 
ympäristösopimusten ratifiointia ja 
tuloksellista täytäntöönpanoa, hyvää 
hallintotapaa sekä korruption,
veropetosten ja rahanpesun torjuntaa.

Or. es

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän asetuksen mukaisella tuella 
edistetään unionin ja kumppanimaiden 
poliittista yhteistyötä ja asteittaista 
taloudellista yhdentymistä ja erityisesti 
kumppanuus- ja yhteistyösopimusten, 
assosiaatiosopimusten tai muiden voimassa 
olevien ja tulevien sopimusten sekä 
yhteisesti sovittujen toimintasuunnitelmien 
täytäntöönpanoa.

1. Tämän asetuksen mukaisella tuella 
edistetään unionin ja kumppanimaiden 
poliittista yhteistyötä ja asteittaista 
taloudellista yhdentymistä ja erityisesti 
kumppanuus- ja yhteistyösopimusten, 
assosiaatiosopimusten, pitkälle menevien 
ja laaja-alaisten vapaakauppasopimusten 
(DCFTA) tai muiden voimassa olevien ja 
tulevien sopimusten sekä yhteisesti 
sovittujen toimintasuunnitelmien 
täytäntöönpanoa.

Or. es
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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 ja 
tasa-arvon periaatteita sekä 
markkinatalouden periaatteita, luomaan 
syvä ja kestävä demokratia, edistämään 
hyvää hallintotapaa, torjumaan 
korruptiota, veropetoksia ja rahanpesua ja 
kehittämään kukoistava 
kansalaisyhteiskunta, johon myös 
työmarkkinaosapuolet kuuluvat;

Or. es

Tarkistus 9

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 ja lisäämään 
alakohtaista ja monialaista yhteistyötä 
muun muassa avaamalla tavara- ja 
palvelumarkkinat sekä lähentämällä 
lainsäädäntöä ja sääntelyä unionin ja 
muihin kansainvälisiin normeihin, 
rakentamalla tähän liittyviä instituutioita ja 
investoimalla erityisesti energian ja 
liikenteen verkkoyhteyksiin;

Or. es
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Tarkistus 10

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 ihmisten 
väliselle kanssakäymiselle sekä yritysten 
yhteistyölle;

Or. es

Tarkistus 11

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 vahvistamalla sosiaalisia 
turvaverkkoja, parantamalla 
työntekijöiden työllistyvyyttä ja
kehittämällä yksityissektoria erityisesti pk-
yrityksiä ja yrittäjyyttä tukien; edistämään 
sisäistä taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta, maaseudun 
kehittämistä, ilmastonmuutostoimia sekä 
katastrofivalmiuksia ja -palautuvuutta;

Or. es

Tarkistus 12

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

Komission teksti Tarkistus

d a) luomaan ulkomaisia suoria 
investointeja koskevat suotuisat puitteet, 
joilla taataan molempien osapuolten 
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investointien oikeusvarmuus;

Or. es

Tarkistus 13

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, 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, kauppa- ja 
investointivirrat ja sisäistä taloudellista 
eriarvoisuutta, kuten työllisyyttä, mittaavat 
indikaattorit.

Or. es

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yleisen poliittisen kehyksen tämän 
asetuksen nojalla annettavan unionin tuen 
ohjelmointia ja täytäntöönpanoa varten 
muodostavat kumppanuus- ja 
yhteistyösopimukset, 
assosiaatiosopimukset ja muut voimassa 

1. Yleisen poliittisen kehyksen tämän 
asetuksen nojalla annettavan unionin tuen 
ohjelmointia ja täytäntöönpanoa varten 
muodostavat kumppanuus- ja 
yhteistyösopimukset, 
assosiaatiosopimukset pitkälle menevät ja 
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olevat tai tulevat sopimukset, joilla luodaan 
suhteet kumppanimaihin, vastaavat 
tiedonannot, neuvoston päätelmät ja 
Euroopan parlamentin päätöslauselmat 
sekä kumppanimaiden kanssa pidettävien 
ministerikokousten päätelmät.

laaja-alaiset vapaakauppasopimukset 
(DCFTA) ja muut voimassa olevat tai 
tulevat sopimukset, joilla luodaan suhteet 
kumppanimaihin, vastaavat tiedonannot, 
neuvoston päätelmät ja Euroopan 
parlamentin päätöslauselmat sekä 
kumppanimaiden kanssa pidettävien 
ministerikokousten päätelmät.

Or. es

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän asetuksen nojalla annettava 
unionin tuki kullekin kumppanimaalle on 
eriytettävä muodoltaan ja määrältään sen 
mukaan, miten kumppanimaa on sitoutunut 
uudistuksiin ja miten se edistyy näiden 
uudistusten toteuttamisessa. Eriyttämisessä 
on otettava huomioon, miten 
kunnianhimoisella tasolla maan 
kumppanuus unionin kanssa on, miten se 
edistyy syvän ja kestävän demokratian 
rakentamisessa, miten se edistyy sovittujen 
uudistustavoitteiden toteuttamisessa, mitkä 
ovat maan tarpeet ja valmiudet ja mikä on 
unionin tuen mahdollinen vaikutus.

1. Tämän asetuksen nojalla annettava 
unionin tuki kullekin kumppanimaalle on 
eriytettävä muodoltaan ja määrältään sen 
mukaan, miten kumppanimaa on sitoutunut 
uudistuksiin ja miten se edistyy näiden 
uudistusten toteuttamisessa. Eriyttämisessä 
on otettava huomioon, miten 
kunnianhimoisella tasolla maan 
kumppanuus unionin kanssa on, miten se 
edistyy syvän ja kestävän demokratian 
rakentamisessa, miten sen noudattaa ja 
kunnioittaa markkinatalouden 
perusperiaatteita, miten se edistyy 
sovittujen uudistustavoitteiden 
toteuttamisessa, mitkä ovat maan tarpeet ja 
valmiudet ja mikä on unionin tuen 
mahdollinen vaikutus.

Or. es
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Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komission, jäsenvaltioiden ja Euroopan 
investointipankin (EIP) on varmistettava 
johdonmukaisuus tämän asetuksen nojalla 
annettavan tuen sekä unionin, 
jäsenvaltioiden ja Euroopan 
investointipankin antaman muun tuen 
välillä.

2. Komission, jäsenvaltioiden ja Euroopan 
investointipankin (EIP) on varmistettava 
johdonmukaisuus tämän asetuksen nojalla 
annettavan tuen sekä unionin, 
jäsenvaltioiden ja Euroopan 
investointipankin sekä Euroopan 
jälleenrakennus- ja kehityspankin 
antaman muun tuen välillä.

Or. es

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Kriisitilanteissa tai demokratian, 
oikeusvaltion, ihmisoikeuksien ja
perusvapauksien ollessa uhattuna sekä 
luonnonkatastrofien tai ihmisten toimista 
johtuvien katastrofien yhteydessä voidaan 
suorittaa ohjelmointiasiakirjojen 
tapauskohtainen uudelleentarkastelu. 
Tällaisen hätätilanteessa tehtävän 
uudelleentarkastelun yhteydessä on 
varmistettava, että johdonmukaisuus tämän 
asetuksen nojalla myönnettävän ja muista 
unionin rahoitusvälineistä myönnettävän 
tuen välillä säilyy. Hätätilanteessa tehtävän 
uudelleentarkastelun seurauksena voidaan 
hyväksyä tarkistettuja 
ohjelmointiasiakirjoja. Jos näin tapahtuu, 
komission on lähetettävä tarkistetut 
ohjelmointiasiakirjat Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle tiedoksi 
kuukauden kuluessa niiden 
hyväksymisestä.

9. Kriisitilanteissa tai demokratian, 
oikeusvaltion, ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien ollessa uhattuna, 
Maailman kauppajärjestön (WTO) 
sääntöjen tai unionin kanssa tehtyjen 
kauppasopimusten vakavien ja toistuvien 
rikkomusten vuoksi sekä 
luonnonkatastrofien tai ihmisten toimista 
johtuvien katastrofien yhteydessä voidaan 
suorittaa ohjelmointiasiakirjojen 
tapauskohtainen uudelleentarkastelu. 
Tällaisen hätätilanteessa tehtävän 
uudelleentarkastelun yhteydessä on 
varmistettava, että johdonmukaisuus tämän 
asetuksen nojalla myönnettävän ja muista 
unionin rahoitusvälineistä myönnettävän 
tuen välillä säilyy. Hätätilanteessa tehtävän 
uudelleentarkastelun seurauksena voidaan 
hyväksyä tarkistettuja 
ohjelmointiasiakirjoja. Jos näin tapahtuu, 
komission on lähetettävä tarkistetut 
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ohjelmointiasiakirjat Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle tiedoksi 
kuukauden kuluessa niiden 
hyväksymisestä.

Or. es

Tarkistus 18

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 ja 
perusvapauksien kunnioittamisen 
periaatteita tai jättää vakavasti ja 
toistuvasti noudattamatta WTO:n 
sääntöjä tai unionin kanssa tehtyjä 
kauppasopimuksia, 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. es
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