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Tarkistus 10
Adina-Ioana Vălean

Asetusehdotus
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Lisäksi unioni on vuodesta 2007 
lujittanut ja syventänyt yhteistyötä ja 
kumppanuuksia Aasian, Keski-Aasian ja 
Latinalaisen Amerikan kehitysmaiden ja 
siirtymätalousmaiden sekä Irakin, Iranin, 
Jemenin ja Etelä-Afrikan kanssa 
kehitysyhteistyön rahoitusvälineen 
perustamisesta 18 päivänä joulukuuta 2006 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1905/2006 
nojalla.

(3) Lisäksi unioni on vuodesta 2007 
lujittanut ja syventänyt yhteistyötä ja 
kumppanuuksia Latinalaisen Amerikan,
Aasian, Keski-Aasian ja Lähi-idän
kehitysmaiden ja siirtymätalousmaiden 
sekä Etelä-Afrikan kanssa 
kehitysyhteistyön rahoitusvälineen 
perustamisesta 18 päivänä joulukuuta 2006 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1905/2006 
nojalla.

Or. en

Perustelu

Asetuksessa (EY) N:o 1905/2006 kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta ei mainita 
muita maita kuin Etelä-Afrikka. Nykyisen asetuksen sisällön mukaisesti on tärkeää välttää 
erittelyä, jotta rahoitusväline olisi monenlaisten valtioiden saatavilla, ja varmistaa samalla 
lainsäädännön johdonmukaisuus.

Tarkistus 11
Adina-Ioana Vălean

Asetusehdotus
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 

(7) On unionin edun mukaista syventää 
suhteita kumppaneihin, joilla on yhä 
tärkeämpi rooli kansainvälisessä taloudessa 
ja kaupassa, etelän maiden keskinäisessä 
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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.

kaupassa ja yhteistyössä, luonnonvarojen 
ja energiamarkkinoiden hallinnoinnissa, 
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.

Or. en

Tarkistus 12
Adina-Ioana Vălean

Asetusehdotus
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) EU tarvitsee koko maailman kattavan 
rahoitusvälineen, jolla se voi rahoittaa 
toimenpiteitä, joita ei välttämättä voida 
luokitella viralliseksi kehitysavuksi mutta 
joilla on keskeinen merkitys suhteiden 
syventämisessä ja lujittamisessa kyseisten 
kumppanimaiden kanssa erityisesti 
politiikanaloja koskevan vuoropuhelun ja 
kumppanuuksien kehittämisen avulla.

(8) EU tarvitsee koko maailman kattavan 
rahoitusvälineen, jolla se voi rahoittaa 
toimenpiteitä, joita ei välttämättä voida 
luokitella viralliseksi kehitysavuksi mutta 
joilla on keskeinen merkitys suhteiden 
syventämisessä ja lujittamisessa kyseisten 
kumppanimaiden kanssa erityisesti 
politiikanaloja koskevan vuoropuhelun ja 
kumppanuuksien sekä molemminpuolisiin 
etuihin liittyvien avainhankkeiden 
kehittämisen avulla.

Or. en

Tarkistus 13
Andrzej Grzyb
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Asetusehdotus
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"1 todetaan, että ilmastoon 
liittyvää osuutta unionin talousarviosta on 
tarkoitus kasvattaa vähintään 20 
prosenttiin, ja tämän asetuksen olisi 
edistettävä kyseistä tavoitetta.

(12) Ilmastonmuutoksen torjuminen on 
tunnustettu yhdeksi unionin haasteeksi ja 
alaksi, jolla kiireelliset kansainväliset 
toimet ovat välttämättömiä. Näin ollen 
EU:n olisi toiminnallaan turvattava 
maailmanlaajuinen sopimus 
ilmastonmuutoksen torjumisesta.

Or. en

Tarkistus 14
Adina-Ioana Vălean

Asetusehdotus
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 suureksi 
maailmanlaajuiseksi haasteeksi ja alaksi, 
jolla kiireelliset kansainväliset toimet ovat 
välttämättömiä. Komission tiedonannossa
"Eurooppa 2020 -strategiaa tukeva 
talousarvio"2 todetaan, että ilmastoon 
liittyvää osuutta unionin talousarviosta on 
tarkoitus kasvattaa vähintään 20 
prosenttiin, ja tämän asetuksen olisi 
edistettävä kyseistä tavoitetta.

Or. en

                                               
1 KOM(2011) 500.
2 KOM(2011) 500.
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Tarkistus 15
Andrzej Grzyb

Asetusehdotus
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Unionin olisi tuettava tähän 
asetukseen perustuvilla toimilla Eurooppa 
2020 -strategian toteuttamista ja etenkin 
tavoitteita, jotka liittyvät 
ilmastonmuutokseen, siirtymään 
vihreämpään talouteen, 
resurssitehokkuuteen, kauppaan ja 
investointeihin sekä liike-elämään ja 
sääntelyyn liittyvään yhteistyöhön 
kolmansien maiden kanssa, ja edistettävä 
julkisuusdiplomatiaa, koulutukseen 
liittyvää / akateemista yhteistyötä ja 
ulkopuolisiin maihin kohdistuvia toimia.

(14) Unionin olisi tuettava tähän 
asetukseen perustuvilla toimilla Eurooppa 
2020 -strategian toteuttamista ja edistettävä 
julkisuusdiplomatiaa, koulutukseen 
liittyvää / akateemista yhteistyötä ja 
ulkopuolisiin maihin kohdistuvia toimia.

Or. en

Tarkistus 16
Josefa Andrés Barea

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Unionin olisi tuettava tähän 
asetukseen perustuvilla toimilla Eurooppa 
2020 -strategian toteuttamista ja etenkin 
tavoitteita, jotka liittyvät 
ilmastonmuutokseen, siirtymään 
vihreämpään talouteen, 
resurssitehokkuuteen, kauppaan ja 
investointeihin sekä liike-elämään ja 
sääntelyyn liittyvään yhteistyöhön 
kolmansien maiden kanssa, ja edistettävä 
julkisuusdiplomatiaa, koulutukseen 
liittyvää / akateemista yhteistyötä ja 
ulkopuolisiin maihin kohdistuvia toimia.

(14) Unionin olisi tuettava tähän 
asetukseen perustuvilla toimilla 
Eurooppa 2020 -strategian toteuttamista ja 
etenkin tavoitteita, jotka liittyvät 
ilmastonmuutokseen, siirtymään 
vihreämpään talouteen, 
resurssitehokkuuteen, tieteeseen, 
tutkimukseen ja innovointiin, kauppaan ja 
investointeihin, energiaan, liike-elämään ja 
sääntelyyn liittyvään yhteistyöhön 
kolmansien maiden kanssa sekä 
eurooppalaisten yritysten markkinoille 
pääsyn parantamiseen, ja edistettävä 
julkisuusdiplomatiaa, koulutukseen 
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liittyvää / akateemista yhteistyötä ja 
ulkopuolisiin maihin kohdistuvia toimia.

Or. es

Tarkistus 17
Adina-Ioana Vălean

Asetusehdotus
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Unionin olisi tuettava tähän 
asetukseen perustuvilla toimilla Eurooppa 
2020 -strategian toteuttamista ja etenkin 
tavoitteita, jotka liittyvät 
ilmastonmuutokseen, siirtymään 
vihreämpään talouteen, 
resurssitehokkuuteen, kauppaan ja 
investointeihin sekä liike-elämään ja 
sääntelyyn liittyvään yhteistyöhön 
kolmansien maiden kanssa, ja edistettävä 
julkisuusdiplomatiaa, koulutukseen 
liittyvää / akateemista yhteistyötä ja 
ulkopuolisiin maihin kohdistuvia toimia.

(14) Unionin olisi tuettava tähän 
asetukseen perustuvilla toimilla Eurooppa 
2020 -strategian toteuttamista ja etenkin 
tavoitteita, jotka liittyvät 
ilmastonmuutokseen, energian 
toimitusvarmuuteen, siirtymään 
vihreämpään talouteen, 
resurssitehokkuuteen, kauppaan ja 
investointeihin sekä liike-elämään ja 
sääntelyyn liittyvään yhteistyöhön 
kolmansien maiden kanssa, ja edistettävä 
julkisuusdiplomatiaa, koulutukseen 
liittyvää / akateemista yhteistyötä ja 
ulkopuolisiin maihin kohdistuvia toimia.

Or. en

Tarkistus 18
Adina-Ioana Vălean

Asetusehdotus
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 

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

sitoutumista edistämään sen etuja sen 
suhteissa kolmansiin maihin.

Or. en

Tarkistus 19
Andrzej Grzyb

Asetusehdotus
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 
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. Erityistä huomiota on 
kiinnitettävä pienten ja keskisuurten 
yritysten tukemiseen EU:ssa ja niiden 
kansainvälistymiseen, kun otetaan 
huomioon näiden yritysten asema unionin 
taloudessa;

Or. en

Tarkistus 20
Josefa Andrés Barea

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – b alakohta
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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 
eurooppalaisten yritysten, etenkin pk-
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.

Or. es

Tarkistus 21
Silvia-Adriana Ţicău

Asetusehdotus
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tarkka luettelo yhteistyöaloista, joita 
unioni voi tukea tämän asetuksen nojalla, 
on liitteessä. Komissiolle siirretään valta 
antaa liitteen muuttamisesta tai 
täydentämisestä delegoituja säädöksiä 7 
artiklan mukaisesti.

Tarkka luettelo yhteistyöaloista, joita 
unioni voi tukea tämän asetuksen nojalla, 
on liitteessä. Komissiolle siirretään valta 
antaa liitteen täydentämisestä delegoituja 
säädöksiä 7 artiklan mukaisesti.
      

Or. ro

Tarkistus 22
Silvia-Adriana Ţicău

Asetusehdotus
8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta
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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, myös elinkeinoelämä 
mukaan luettuna, 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.

                

Or. ro

Tarkistus 23
Adina-Ioana Vălean

Asetusehdotus
Liite – a a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) aidosti toimivien markkinoiden 
luomiseen suunniteltujen aloitteiden ja 
toimien edistäminen ja tukeminen sekä 
liiallisen byrokratian ja kaupan esteiden 
poistaminen, millä pyritään edistämään 
EU:n kilpailuetua;

Or. en
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Tarkistus 24
Adina-Ioana Vălean

Asetusehdotus
Liite – f kohta

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, toimien ja 
hankkeiden 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;

Or. en


