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LYHYET PERUSTELUT

Tämä asetusehdotus on yksi EU:n ulkopolitiikan osatekijöistä. Se on innovatiivinen ja 
poikkeaa muista EU:n kehitysyhteistyövälineistä. Sen tavoitteena on kumppanuus ja yhteistyö 
EU:n ja erityisesti niiden maiden välillä, jotka eivät enää tarvitse kehitysapua ja joista on 
tullut EU:lle taloudellisesti kiinnostavia kumppaneita. Näitä kumppaneita ovat muun muassa 
Kiina, Venäjä ja Latinalainen Amerikka. Sillä pyritään edistämään EU:n etuja ja vastaamaan 
suuriin maailmanlaajuisiin haasteisiin Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti. Välineen 
budjetti on rajallinen, sillä ajanjaksoksi 2014–2020 sille on kohdennettu 1 131 miljoonaa 
euroa. Siksi asetuksessa on määriteltävä hyvin tavoitteet, kohdealat ja -maat sekä 
koordinointimekanismit. 

Kumppanuusväline mahdollistaa, että EU voi tehdä maailmanlaajuisten toimijoiden kanssa 
muutakin kuin kehitysyhteistyötä edistääkseen EU:n etuja tehokkaasti maailmanlaajuisesti ja 
käsitelläkseen mitä tahansa globaaleja seikkoja tarvittaessa. Kumppanuusvälineellä tuetaan 
toimenpiteitä, jotka vastaavat tavoitteisiin, joita nousee esiin unionin kahdenvälisissä, 
alueellisissa ja monenvälisissä suhteissa kolmansien maiden ja alueiden kanssa, sekä 
maailmanlaajuisiin haasteisiin. Sillä pyritään markkinoille pääsyn parantamiseen ja 
kaupankäynnin kehittämiseen, kaupankäynnin ja investointien esteiden poistamiseen, 
perusteettomien protektionististen toimenpiteiden torjuntaan sekä uusien 
liiketoimintamahdollisuuksien tarjoamiseen eurooppalaisille yrityksille maailmanlaajuisesti 
talouskumppanuuksien sekä liikealan ja lainsäädännöllisen yhteistyön avulla.

Asetuksen ytimenä ovat unionin perusarvot eli kansanvalta, oikeusvaltion periaate, 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien yleismaailmallisuus ja jakamattomuus ja niiden 
kunnioittaminen sekä ihmisarvon ja kansainvälisen oikeuden noudattaminen. Tämä olisi 
varmistettava unionin yhteistyöpolitiikan määrittelyssä ja sen strategisessa suunnittelussa, 
ohjelmoinnissa ja toimenpiteiden täytäntöönpanossa. 

Tehokkaampi yhteistyö ja menettelyjen yhteensovittaminen sekä unionin ja sen 
jäsenvaltioiden välillä että muiden avunantajien ja toimijoiden suhteissa on olennaisen 
tärkeää, jotta varmistetaan toimenpiteiden johdonmukaisuus ja merkitys. Ehdotuksella 
kohdistetaan ja koordinoidaan paremmin jäsenvaltioiden ja unionin jäsenvaltioiden 
lainsäätäjien painopisteitä ja toimia, jotta unioni kykenee vastaamaan muuttuviin tarpeisiin 
joustavasti ja nopeasti. Tarkoituksena on tehostaa unionin sitoutumista edistää etujaan 
suhteissa kolmansiin maihin. Delegoituja säädöksiä koskevaa menettelyä sovelletaan 
alustaviin yhteistyöaloihin ja alustaviin määrärahoihin sekä niiden muuttamiseen. 

Siksi ehdotetaan, että suuntaa antavissa monivuotisissa ohjelmissa määritellään asianomaista 
maantieteellistä aluetta ja yhteistyöaluetta koskeva unionin strategia. Näin ollen ehdotetaan, 
että alustavat määrärahat ajanjaksoksi 2014–2020 ovat osa tätä asetusta ja että ne vahvistetaan 
liitteessä. Komissiolla on valta antaa delegoituja säädöksiä määrärahojen kohdentamiseksi 
uudelleen ohjelmien välillä. Määriteltäessä painopisteitä strategisten maantieteellisten 
alueiden ja yhteistyöalojen osalta, komissio toteuttaa perusteellisen, puolueettoman ja 
ennakkoluulottoman etukäteisarvioinnin unionin eduista ennen päätöstä suuntaa antavista 
monivuotisista ohjelmista.  
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Vähäisten suuntaa antavien monivuotisten ohjelmien muutosten alustavan määrärahan osuutta 
ehdotetaan laskettavaksi 20 prosentista 10 prosenttiin. Tämä ehdotus on riittävän turvallinen, 
koska nämä muutokset eivät vaikuta suuntaa antavissa monivuotisissa ohjelmissa 
määriteltyihin ensisijaisiin aloihin ja tavoitteisiin. Ehdotuksessa myös säädetään mukautuksia 
koskevasta menettelystä. Komissio hyväksyy nämä mukautukset yhteisen 
täytäntöönpanoasetuksen neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen,

Asetuksen täytäntöönpanoa koskevat tarkistamismekanismit vahvistetaan. Siksi ehdotetaan 
uusia tarkistamista koskevia säännöksiä. Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle viimeistään 30. kesäkuuta 2017 kertomuksen, jossa arvioidaan tämän asetuksen 
täytäntöönpanoa ensimmäisten kolmen vuoden aikana, sekä tarvittaessa 
lainsäädäntöehdotuksen asetuksen muuttamiseksi, mukaan luettuina liitteessä I a tarkoitetut 
alustavat määrärahat.

Kaikilla näillä tarkistuksilla tuetaan sitä, että unionin globaalilla välineellä kohdistetaan ja 
koordinoidaan paremmin kumppanuuden edistämistä ja unionin maailmanlaajuista 
näkyvyyttä. 

TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Unionin perustana olevat arvot ovat 
kansanvalta, oikeusvaltion periaate, 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
yleismaailmallisuus ja jakamattomuus ja 
niiden kunnioittaminen sekä ihmisarvon 
ja kansainvälisen oikeuden 
noudattaminen Se pyrkii kehittämään ja 
vakiinnuttamaan näitä arvoja 
kumppanimaissa ja -alueilla 
vuoropuhelun ja yhteistyön avulla. Unioni 
pyrkii myös johdonmukaisuuteen ulkoisen 
toimintansa muiden alojen kanssa. Tämä 
olisi varmistettava unionin 
yhteistyöpolitiikan määrittelyssä ja sen 
strategisessa suunnittelussa, 
ohjelmoinnissa ja toimenpiteiden 
täytäntöönpanossa. Tehokkaampi 
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yhteistyö ja menettelyjen 
yhteensovittaminen sekä unionin ja sen 
jäsenvaltioiden välillä että muiden 
avunantajien ja toimijoiden suhteissa on 
olennaisen tärkeää, jotta varmistetaan 
toimenpiteiden johdonmukaisuus ja 
merkitys. Unionin ja jäsenvaltioiden olisi 
parannettava yhteistyöpolitiikkojensa 
johdonmukaisuutta ja täydentävyyttä. Sen 
varmistamiseksi, että unionin ja 
jäsenvaltioiden yhteistyöpolitiikat 
täydentävät ja tukevat toisiaan, on 
aiheellista säätää yhteisohjelmointia 
koskevista menettelyistä, joita olisi 
noudatettava aina kun se on mahdollista 
ja hyödyllistä.

Or. en

Tarkistus 2

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 
arvojen puolustamiseksi sekä unionin 
tuntemuksen lisäämiseksi näissä maissa.

(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 Maailman 
kauppajärjestössä (WTO), 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 
arvojen puolustamiseksi sekä unionin 
tuntemuksen lisäämiseksi näissä maissa.
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Or. en

Tarkistus 3

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 
kehittyneiden maiden ja kehitysmaiden 
kanssa, joihin liittyy unionin merkittäviä 
etuja.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

   (10 a) Markkinoille pääsyn 
parantamiseen ja kaupankäynnin 
kehittämiseen tähtäävissä 
yhteistyötoimissa olisi otettava huomioon 
unionin edut ja varmistettava pitkän 
aikavälin hyödyt unionin kasvulle 
vahvemman taloudellisen turvallisuuden 
ja uusien kilpailukykyisten työpaikkojen 
jatkuvan luomisen kautta samalla kun 
tuetaan edistystä ja kehitystä 
kumppanimaissa, millä mahdollistetaan 
parempi alueellinen yhteistyö, 
kannustetaan investointeihin ja 
parannetaan talouden ohjausjärjestelmää, 
vahvistetaan talous- ja kauppasuhteita 
strategisten kumppaneiden kanssa ja 
saavutetaan todellinen vastavuoroinen 
pääsy markkinoille. Yhteistyötoimissa 
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olisi otettava paremmin huomioon 
unionin mikroyritysten ja pienten ja 
keskisuurten yritysten erityistarpeet niiden 
kilpailukyvyn lisäämiseksi. Olisi pyrittävä 
yhdenmukaisempiin unionin ja sen 
tärkeimpien kumppaneiden välisiin 
sääntöihin ja käytäntöihin siten, että ei 
lasketa unionin normien ja 
sertifikaatiomenettelyjen tasoa vaan 
hyväksytään laajemmin nykyiset 
monenväliset normit ja 
sertifikaatiomenettelyt, tuetaan sääntelyn 
lähentämiseen tähtääviä toimenpiteitä 
unionin tärkeimpien kauppakumppanien 
kanssa ja sääntely-yhteistyötä yleensä, 
jotta edistetään kansainvälisten normien 
vastaavuutta ja lähentymistä, millä 
vähennetään niihin liittyviä 
erimielisyyksiä ja 
liiketoimintakustannuksia.   

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Unioni on sitoutunut suhteissaan 
kumppaneihinsa kaikkialla maailmassa 
edistämään ihmisarvoista työtä kaikille 
sekä kansainvälisesti tunnustettujen 
työnormien ja monenvälisten 
ympäristösopimusten ratifiointia ja 
tosiasiallista täytäntöönpanoa.

(11) Unioni on sitoutunut suhteissaan 
kumppaneihinsa kaikkialla maailmassa 
edistämään kestävää kehitystä, vapaata ja 
oikeudenmukaista kauppaa ja
ihmisarvoista työtä kaikille sekä 
kansainvälisesti tunnustettujen työnormien 
ja monenvälisten ympäristösopimusten 
ratifiointia ja tosiasiallista 
täytäntöönpanoa. Tätä asetusta olisi 
käytettävä välineenä kansainvälisen 
kilpailukyvyn ja protektionismin riskin 
vähentämisen tukemiseen samalla kun 
edistetään eurooppalaisia arvoja ja 
kaupallisia etuja sekä välineenä 
vapaaseen ja oikeudenmukaiseen 
kauppaan, joka voi yleistää käytännössä 
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sosiaalisten ja ympäristöön liittyvien 
normien tehokkaan sisällyttämisen ja 
täytäntöönpanon kumppanimaiden 
kanssa, mukaan luettuina uusien 
työllisyyspolitiikkamallien edistäminen ja 
Kansainvälisen työjärjestön (ILO) 
ihmisarvoista työtä koskevat normit 
täyttävien työpaikkojen luominen sekä 
eurooppalaisten teollisuuksien ja pienten 
ja keskisuurten yritysten 
kasvumahdollisuudet. 

Or. en

Tarkistus 6

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 
ja kansainvälisen yhteisön suureksi 
haasteeksi ja alaksi, jolla kiireelliset 
kansainväliset toimet ovat välttämättömiä 
ottaen huomioon, että unionin tämän 
alan tavoitteet voidaan saavuttaa vain 
yhteistyössä sen tärkeimpien 
kauppakumppanien kanssa. Komission 
tiedonannossa "Eurooppa 2020 -strategiaa 
tukeva talousarvio" todetaan, että 
ilmastoon liittyvää osuutta unionin 
talousarviosta on tarkoitus kasvattaa, ja 
tämän asetuksen olisi edistettävä kyseistä 
tavoitetta.

Or. en
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Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Kun yhdellä välineellä voidaan edistää 
monenlaista yhteistyötä ja erilaisia 
kumppanuusaloitteita, voidaan lisäksi 
saavuttaa säästöjä, synergiaa ja enemmän 
tuloksia sekä keventää päätöksentekoa ja 
hallintoa ja lisätä unionin ulkoisten toimien 
näkyvyyttä.

(15) Kun yhdellä välineellä voidaan edistää 
monenlaista yhteistyötä ja erilaisia 
kumppanuusaloitteita, voidaan lisäksi 
saavuttaa unionin uudet haasteet 
huomioon ottava edistyksellinen ja 
innovatiivinen kauppa- ja 
investointistrategia, säästöjä, synergiaa ja 
enemmän tuloksia sekä keventää 
päätöksentekoa ja hallintoa ja lisätä 
unionin ulkoisten toimien näkyvyyttä.

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Tämän asetuksen tavoitteiden 
saavuttamiseksi tarvitaan eriytettyä ja 
joustavaa lähestymistapaa kehittämällä 
keskeisten kumppanimaiden kanssa 
sellaisia yhteistyömalleja, joissa otetaan 
huomioon niiden taloudellinen, 
yhteiskunnallinen ja poliittinen tilanne sekä 
unionin erityisedut, toimintapoliittiset 
painotukset ja strategiat, mutta samalla on 
säilytettävä mahdollisuus toimiin tarpeen 
mukaan missä tahansa maailmalla.

(16) Tämän asetuksen tavoitteiden 
saavuttamiseksi tarvitaan eriytettyä ja 
joustavaa lähestymistapaa kehittämällä 
keskeisten kumppanimaiden kanssa 
sellaisia yhteistyömalleja, joissa otetaan 
huomioon niiden taloudellinen, 
yhteiskunnallinen ja poliittinen tilanne sekä 
unionin erityisedut, toimintapoliittiset 
painotukset ja strategiat, mutta samalla on 
säilytettävä mahdollisuus toimiin tarpeen 
mukaan missä tahansa maailmalla. 
Unionin olisi sovellettava yhdennettyä 
lähestymistapaa kauppa-, ulko-, 
kehitysyhteistyö-, maatalous-, ympäristö-
ja tutkimuspolitiikkoihin. 

Or. en
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Tarkistus 9

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) On säädettävä asianmukaisesta 
ohjelmoinnista, suunnittelusta ja 
täytäntöönpanotoimenpiteistä sekä 
toimielinten välisestä yhteistyöstä, jotta 
varmistetaan, että unioni kykenee
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.

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Jotta tämän asetuksen soveltamisalaa 
voitaisiin mukauttaa tilanteen nopeisiin 
muutoksiin kolmansissa maissa, 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
liitteessä tarkasti määriteltyjä 
yhteistyöaloja. 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 yhtäaikaisesti, 

(19) Tarkasti määriteltyjen yhteistyöalojen 
muutokset, suuntaa antavien 
monivuotisten ohjelmien hyväksyminen ja 
alustavien määrärahojen mukautukset 
eivät ole tämän asetuksen olennaisia osia. 
Jotta tämän asetuksen soveltamisalaa 
voitaisiin mukauttaa tilanteen nopeisiin 
muutoksiin kolmansissa maissa, 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
liitteessä tarkasti määriteltyjä 
yhteistyöaloja, 5 artiklassa määriteltyjen 
suuntaa antavien monivuotisten 
ohjelmien hyväksymistä ja liitteessä I a 
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hyvissä ajoin ja asianmukaisesti. vahvistettuja alustavia ohjelmakohtaisia 
määrärahoja. 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 yhtäaikaisesti, 
hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Jotta voidaan varmistaa tämän 
asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, 
komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovaltaa. Tätä toimivaltaa 
olisi käytettävä yleisistä säännöistä ja 
periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot 
valvovat komission täytäntöönpanovallan 
käyttöä, 16 päivänä helmikuuta 2011 
annetun asetuksen (EU) N:o 182/2011 
mukaisesti. Täytäntöönpanosäädösten
etenkin politiikkaa ohjaava luonne tai
niiden rahoitusvaikutukset huomioon 
ottaen niitä annettaessa olisi 
pääsääntöisesti noudatettava
tarkastelumenettelyä lukuun ottamatta 
teknistä täytäntöönpanoa koskevia 
toimenpiteitä, joilla on vähäinen 
rahoitusvaikutus.

(20) Jotta voidaan varmistaa tämän 
asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, 
komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovaltaa. Tätä toimivaltaa 
olisi käytettävä yleisistä säännöistä ja 
periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot 
valvovat komission täytäntöönpanovallan 
käyttöä, 16 päivänä helmikuuta 2011 
annetun asetuksen (EU) N:o 182/2011 
mukaisesti. Täytäntöönpanosäädösten 
luonne niiden rahoitusvaikutukset 
huomioon ottaen niitä annettaessa olisi 
pääsääntöisesti noudatettava neuvoa-
antavaa menettelyä.

Or. en
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Tarkistus 12

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 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 ja alueiden kanssa, 
sekä maailmanlaajuisiin haasteisiin.

Or. en

Tarkistus 13

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, 
ilmastonmuutokseen ja 
ympäristöongelmiin. Tämän tavoitteen 
toteutumista mitataan sen perusteella, 
miten keskeiset kumppanimaat omaksuvat 
Eurooppa 2020 -strategian mukaisia 
toimintapolitiikkoja ja tavoitteita;

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, 
ilmastonmuutokseen ja 
ympäristöongelmiin. Tämän tavoitteen 
toteutumista mitataan sen perusteella, 
miten keskeiset kumppanimaat omaksuvat 
Eurooppa 2020 -strategian mukaisia 
toimintapolitiikkoja ja tavoitteita ja miten 
nämä toimintapolitiikat ja -tavoitteet 
vaikuttavat toimintapolitiikkojen 
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muotoiluun näissä maissa;

Or. en

Tarkistus 14

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) markkinoille pääsyn parantaminen ja
kaupankäynnin kehittäminen,
kaupankäynnin ja investointien esteiden 
poistaminen, perusteettomien 
protektionististen toimenpiteiden torjunta, 
turvallisen investointiympäristön ja 
uusien liiketoimintamahdollisuuksien 
tarjoaminen eurooppalaisille yrityksille 
maailmanlaajuisesti
talouskumppanuuksien sekä liikealan ja 
lainsäädännöllisen yhteistyön avulla;
Tämän tavoitteen toteutumista mitataan sen 
perusteella, mikä on unionin osuus 
ulkomaankaupasta keskeisten 
kumppanimaiden kanssa, sekä niihin 
kaikkiin kumppanimaihin suuntautuvien 
kauppa- ja sijoitusvirtojen perusteella, 
jotka ovat erityisesti kohteena tämän 
asetuksen mukaisissa toimissa, ohjelmissa 
ja toimenpiteissä;

Or. en

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) unionia ja sen roolia maailmassa 
koskevan ymmärryksen ja näkyvyyden 
lisääminen julkisuusdiplomatialla, 

c) unionia ja sen roolia maailmassa 
koskevan ymmärryksen ja näkyvyyden 
lisääminen julkisuusdiplomatialla, 
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koulutuksella / akateemisella yhteistyöllä 
ja ulkopuolisiin maihin kohdistuvilla 
toimilla unionin arvojen ja etujen 
edistämiseksi. Tämän tavoitteen 
toteutumista mitataan muun muassa 
mielipidekyselyin ja arvioinnein.

koulutuksella / akateemisella yhteistyöllä 
ja ulkopuolisiin maihin kohdistuvilla 
toimilla unionin arvojen ja etujen 
edistämiseksi. Tämän tavoitteen 
toteutumista mitataan sen perusteella, 
miten muun muassa mielipidekyselyissä tai 
arvioinneissa näkyy unionia koskevien 
käsitysten muuttuminen myönteisemmiksi 
ja molemminpuolisen ymmärtämyksen 
paraneminen suhteissa keskeisiin 
kumppanimaihin.

Or. en

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Unioni pyrkii edistämään, kehittämään 
ja lujittamaan sen perustana olevien 
vapauden, kansanvallan, ihmisoikeuksien 
ja perusvapauksien kunnioittamisen ja 
oikeusvaltion periaatteita vuoropuhelulla ja 
yhteistyöllä kolmansien maiden kanssa.

1. Unioni pyrkii edistämään, kehittämään 
ja lujittamaan sen perustana olevien 
vapauden, kansanvallan, ihmisoikeuksien 
ja perusvapauksien kunnioittamisen ja 
oikeusvaltion periaatteita vuoropuhelulla ja 
yhteistyöllä kolmansien maiden ja 
alueiden kanssa.

Or. en

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Unionin avun vaikutuksen 
tehostamiseksi kumppanimaiden kanssa 
tehtävää yhteistyötä suunniteltaessa 
noudatetaan tarvittaessa eriytettyä ja 
joustavaa lähestymistapaa 
kumppanimaiden taloudellisten, 

2. Unionin avun vaikutuksen 
tehostamiseksi kumppanimaiden ja -
alueiden kanssa tehtävää yhteistyötä 
suunniteltaessa noudatetaan tarvittaessa 
eriytettyä ja joustavaa lähestymistapaa 
kumppanimaiden taloudellisten, 
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yhteiskunnallisten ja poliittisten 
olosuhteiden sekä yhteisön erityisten 
etujen, toimintapoliittisten painopisteiden 
ja strategioiden huomioon ottamiseksi.

yhteiskunnallisten ja poliittisten 
olosuhteiden sekä yhteisön erityisten 
etujen, toimintapoliittisten painopisteiden 
ja strategioiden huomioon ottamiseksi.

Or. en

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) Unioni ja jäsenvaltiot edistävät kukin 
toimivaltansa puitteissa monenvälistä 
lähestymistapaa maailmanlaajuisiin 
haasteisiin ja tehostavat yhteistyötä 
kansainvälisten ja alueellisten järjestöjen ja 
elinten kanssa, joita ovat esimerkiksi 
kansainväliset rahoituslaitokset, 
Yhdistyneiden Kansakuntien 
erityisjärjestöt, rahastot ja ohjelmat, 
Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen 
järjestö, G20-ryhmän 
valtiovarainministerien ja keskuspankkien 
pääjohtajien ryhmä sekä muut 
kahdenväliset avunantajat.

3. Unioni ja jäsenvaltiot edistävät kukin 
toimivaltansa puitteissa monenvälistä 
lähestymistapaa maailmanlaajuisiin 
haasteisiin ja tehostavat yhteistyötä 
kansainvälisten ja alueellisten järjestöjen ja 
elinten kanssa, joita ovat esimerkiksi 
kansainväliset rahoituslaitokset, Maailman 
kauppajärjestö (WTO), Yhdistyneiden 
Kansakuntien erityisjärjestöt, rahastot ja 
ohjelmat, Taloudellisen yhteistyön ja 
kehityksen järjestö, G20-ryhmän 
valtiovarainministerien ja keskuspankkien 
pääjohtajien ryhmä sekä muut 
kahdenväliset avunantajat.

Or. en

Tarkistus 19

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 

4. Unioni varmistaa tämän asetuksen 
täytäntöönpanossa yhtenäisyyden ja 
johdonmukaisuuden muiden unionin
ulkoisten toimien alojen, etenkin 
kehitysyhteistyön rahoitusvälineen, sekä 
unionin muiden samaa asiaa koskevien 
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politiikkojen kanssa toimintapolitiikan 
laatimisen, strategisen suunnittelun ja 
ohjelmoinnin sekä täytäntöönpanotoimien 
yhteydessä.

politiikkojen kanssa toimintapolitiikan 
laatimisen, strategisen suunnittelun ja 
ohjelmoinnin sekä täytäntöönpanotoimien 
yhteydessä. Unioni varmistaa, että 
ohjelmoinnissa ja täytäntöönpanossa 
otetaan asianmukaisella tavalla 
huomioon ympäristöön, kestävään 
energiaan, sosiaalikysymyksiin, 
työllisyyteen ja muuhun hyvinvointiin 
liittyvät arvot.

Or. en

Tarkistus 20

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 niillä pyritään 
parantamaan maiden ja alueiden 
täytäntöönpanovalmiuksia, jotka liittyvät
unionin päätöksiin, erityisetuihin, 
toimintapoliittisiin painopisteisiin ja 
strategioihin liittyviin aloihin. Unionin 
kaupan, investointien ja taloudellisen 
yhteistyön edistämistä koskeva strategia 
perustuu maailmankaupan nykyisten 
suuntausten perusteelliseen analyysiin, 
unionin sisäiseen ja ulkoiseen 
kehitykseen sekä eurooppalaisten 
yritysten monipuolisuuteen, osaamiseen 
ja teknologiseen edistykseen.

Or. en
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Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

  1 a. Määriteltäessä painopisteitä 
strategisten maantieteellisten alueiden ja 
yhteistyöalojen osalta, komissio toteuttaa 
perusteellisen, puolueettoman ja 
ennakkoluulottoman etukäteisarvioinnin 
unionin eduista ennen päätöstä suuntaa 
antavista monivuotisista ohjelmista.  

Or. en

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Komissio hyväksyy suuntaa antavat 
monivuotiset ohjelmat yhteisen 
täytäntöönpanoasetuksen 15 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen. Tätä 
menettelyä sovelletaan myös sisällöllisiin 
tarkistuksiin, joilla tehdään merkittäviä 
muutoksia strategiaan tai sen ohjelmointiin.

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 7 artiklan 
mukaisesti suuntaa antavien 
monivuotisten ohjelmien hyväksymiseksi. 
Tätä menettelyä sovelletaan myös 
sisällöllisiin tarkistuksiin tai 
mukautuksiin, joilla tehdään merkittäviä 
muutoksia strategiaan tai sen ohjelmointiin.

Or. en
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Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Suuntaa antavissa monivuotisissa 
ohjelmissa määritellään unionin strategiset 
ja/tai molemminpuoliset edut ja ensisijaiset 
tavoitteet, erityistavoitteet ja odotetut 
tulokset. Jos maasta tai alueesta on laadittu 
yhteinen puiteasiakirja, jossa määritellään 
kattava unionin strategia, suuntaa antava 
monivuotinen ohjelma perustuu tähän 
asiakirjaan.

2. Suuntaa antavissa monivuotisissa 
ohjelmissa määritellään asianomaista 
maantieteellistä aluetta ja yhteistyöaluetta 
koskeva unionin strategia, unionin 
strategiset ja/tai molemminpuoliset edut ja 
ensisijaiset tavoitteet, erityistavoitteet,
odotetut tulokset ja tulosindikaattorit. Jos 
maasta tai alueesta on laadittu yhteinen 
puiteasiakirja, jossa määritellään kattava 
unionin strategia, suuntaa antava 
monivuotinen ohjelma perustuu tähän 
asiakirjaan.

Or. en

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio ja jäsenvaltiot kuulevat 
toisiaan sekä muita avunantajia ja 
toimijoita, sidosryhmät ja 
paikallisviranomaiset mukaan luettuina, 
ohjelmointiprosessin varhaisessa 
vaiheessa, jotta niiden yhteistyötoiminnot 
täydentäisivät mahdollisimman hyvin 
toisiaan. Tämän kuulemisen perusteella 
unioni ja jäsenvaltiot voivat päättää 
yhteisohjelmoinnista.

Or. en
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Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

(5) Kohdentamattomista varoista voidaan 
tehdä varaus suuntaa antaviin 
monivuotisiin ohjelmiin. Näiden varojen 
kohdentamisesta päätetään yhteisen 
täytäntöönpanoasetuksen mukaisesti.

5. Kohdentamattomista varoista voidaan 
tehdä korkeintaan viiden prosentin varaus 
suuntaa antaviin monivuotisiin ohjelmiin. 
Näiden varojen kohdentamisesta päätetään 
yhteisen täytäntöönpanoasetuksen 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

(6) Edellä 1 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä ei sovelleta vähäisiin 
suuntaa antavien monivuotisten ohjelmien 
muutoksiin, teknisiin mukautuksiin, 
varojen uudelleenkohdentamiseen 
ensisijaisen alan alustavan määrärahan 
sisällä tai alustavan kokonaismäärärahan
kasvattamiseen tai supistamiseen alle 
20 prosentilla, jos muutokset eivät vaikuta 
suuntaa antavissa monivuotisissa 
ohjelmissa määriteltyihin ensisijaisiin 
aloihin ja tavoitteisiin. Tällaisista 
mukautuksista on ilmoitettava kuukauden 
kuluessa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle.

6. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä ei sovelleta vähäisiin suuntaa 
antavien monivuotisten ohjelmien 
muutoksiin, teknisiin mukautuksiin, 
varojen uudelleenkohdentamiseen 
ensisijaisen alan alustavan määrärahan 
sisällä tai alustavan määrärahan
kasvattamiseen tai supistamiseen alle 
10 prosentilla, jos muutokset eivät vaikuta 
suuntaa antavissa monivuotisissa 
ohjelmissa määriteltyihin ensisijaisiin 
aloihin ja tavoitteisiin. Komissio hyväksyy 
nämä mukautukset yhteisen 
täytäntöönpanoasetuksen 15 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa 
menettelyä noudattaen, ja niistä on 
ilmoitettava kuukauden kuluessa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

Or. en
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Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

(7) Yhteisen täytäntöönpanoasetuksen 
15 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä voidaan soveltaa suuntaa 
antavien monivuotisten ohjelmien 
muuttamiseen, jos unionilta edellytetään 
nopeita toimia.

7. Yhteisen täytäntöönpanoasetuksen 
15 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä voidaan soveltaa suuntaa 
antavien monivuotisten ohjelmien 
muuttamiseen asianmukaisesti 
perustelluissa erittäin kiireellisissä 
tapauksissa, jos unionilta edellytetään 
nopeita toimia.

Or. en

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Siirretään 4 artiklassa tarkoitettu valta 
antaa delegoituja säädöksiä komissiolle 
tämän asetuksen voimassaoloajaksi.

1. Siirretään 4 artiklassa, 5 artiklan 
1 kohdassa ja 8 artiklan 1 kohdassa
tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä komissiolle tämän asetuksen 
voimassaoloajaksi.

Or. en

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rahoitusohje tämän asetuksen 
täytäntöönpanemiseksi kaudella 2014–
2020 on 1 131 000 000 euroa. 

1. Rahoitusohje tämän asetuksen 
täytäntöönpanemiseksi kaudella 2014–
2020 on 1 131 000 000 euroa. Alustavat 
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Budjettivallan käyttäjä päättää vuotuisista 
määrärahoista monivuotisessa 
rahoituskehyksessä määritellyissä rajoissa 
vuotuisen talousarviomenettelyn 
yhteydessä.

määrärahat ajanjaksoksi 2014–2014 
vahvistetaan liitteessä I a. Komissiolle 
siirretään valta antaa liitteen I a 
muuttamisesta tai täydentämisestä tai 
määrärahojen uudelleen kohdentamisesta 
ohjelmien välillä delegoituja säädöksiä 
7 artiklan mukaisesti. Budjettivallan 
käyttäjä päättää vuotuisista määrärahoista 
monivuotisessa rahoituskehyksessä 
määritellyissä rajoissa vuotuisen 
talousarviomenettelyn yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
9 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a artikla
Tarkistaminen

Komissio toimittaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle viimeistään 
30 päivänä kesäkuuta 2017 kertomuksen, 
jossa arvioidaan tämän asetuksen 
täytäntöönpanoa ensimmäisten kolmen 
vuoden aikana, sekä tarvittaessa 
lainsäädäntöehdotuksen asetuksen 
muuttamiseksi, mukaan luettuina 
muutokset liitteessä I a tarkoitettuihin 
alustaviin määrärahoihin.

Or. en
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Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämä asetus tulee voimaan kolmantena 
päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä. 
Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 
2014.

1. Tämä asetus tulee voimaan kolmantena 
päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä. 
Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 
2014 alkaen 31 päivään joulukuuta 2020.

Or. en

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
LIITE – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kauppasuhteiden ja kaupan 
yhdentymisprosessien helpottaminen (ja 
tukeminen), myös etelän maiden 
keskuudessa, unionin investointivirtojen ja 
talouskumppanuuksien tukeminen 
kiinnittäen huomiota muun muassa pieniin 
ja keskisuuriin yrityksiin;

c) kauppasuhteiden ja kaupan 
yhdentymisprosessien helpottaminen (ja 
tukeminen), myös etelän maiden 
keskuudessa, unionin investointivirtojen ja 
talouskumppanuuksien tukeminen 
kiinnittäen huomiota muun muassa pieniin 
ja keskisuuriin yrityksiin, teknisten 
määräysten ja normien lähentäminen, 
teollis- ja tekijänoikeudet, henkilötietojen 
suoja sekä parhaat käytänteet talous-, 
kauppa-, vero- ja finanssiasioissa;

Or. en
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Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
LIITE – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) korruption torjuntavälineiden ja 
avoimuuteen liittyvien toimien 
parantaminen ja niiden toteuttamisen 
vahvistaminen;

Or. en

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
LIITE – 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, yritysten 
sosiaalinen vastuu, etelän maiden 
keskinäinen kauppa ja yhteistyö, koulutus, 
kulttuuri, matkailu, tieto- ja 
viestintäteknologia, terveys, oikeus, tulli, 
verotus sekä finanssi- ja tilastointiasiat, 
jotka liittyvät unionin erityisiin etuihin tai 
unionin ja kolmansien maiden 
molemminpuolisiin etuihin;
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Ehdotus asetukseksi
Liite I a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

LIITE I 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 (eurooppalaisten yritysten 
markkinoille pääsyn parantaminen ja 
kaupankäynti-, investointi- ja 
liiketoimintamahdollisuuksien 
kehittäminen): 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.
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