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LYHYET PERUSTELUT

Kumppanuusvälineen tarkoituksena on toteuttaa Eurooppa 2020 -strategian kansainvälistä 
ulottuvuutta tukemalla EU:n kahdenvälisiä, alueellisia ja alueidenvälisiä kumppanuuksia, 
parantaa markkinoille pääsyä ja kehittää eurooppalaisten yritysten mahdollisuuksia 
kaupankäyntiin, investointiin ja liiketoimintaan sekä lisätä EU:n näkyvyyttä 
maailmanlaajuisesti. Kumppanuusvälineellä korvataan teollistuneiden ja muiden korkean 
tulotason maiden ja alueiden kanssa tehtävän yhteistyön rahoitusväline (ICI) ja laajennetaan 
sen soveltamisala ja maantieteellinen kattavuus kaikkiin kolmansiin maihin. 
Kumppanuusvälineen tavoitteiden ja soveltamisalan perusteella se tukee EU:n sisäisten 
politiikkojen ulkoista ulottuvuutta. Näin ollen tulevan välineen olisi täydennettävä sellaisten 
muiden EU:n ohjelmien toimia, jotka kuuluvat teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan 
toimivaltaan, muun muassa tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman "Horisontti 2020" sekä 
kilpailukykyä ja pk-yritysohjelman toimia.

Kumppanuusväline on maantieteellisen kattavuutensa ja yleisten toimintapoliittisten 
tavoitteidensa ansiosta todennäköisesti hyvin joustava. Erityistä huomiota olisi kuitenkin 
kiinnitettävä siihen, ettei mahdollisissa hakijoissa herätetä hämmennystä. Valmistelija panee 
merkille, että komissio aikoo käyttää delegoituja säädöksiä, jotta voidaan tarkistaa 
kumppanuusvälineen liitteessä tarkoitettuja yhteistyöaloja. Valmistelija myöntää, että näin 
voidaan vastata nopeasti tuleviin taloudellisiin haasteisiin. Hän kuitenkin katsoo, että 
liitteeseen ehdotettu sanamuoto on hyvin kattava ja se on laadittu yleisesti, minkä vuoksi se 
voidaan integroida asetukseen vaikuttamatta sen joustavuuteen.

Kun pidetään mielessä edellä mainitut huomiot, kumppanuusvälinettä koskevaan 
asetusehdotukseen ehdotettujen tarkistusten tarkoituksena on selventää edelleen sitä, miten 
kumppanuusvälineellä voidaan täydentää muiden EU:n ohjelmien toimia. Valmistelija katsoo, 
että toimien päällekkäisyys on estettävä, jotta kumppanuusvälineen kautta myönnettävän 
taloudellisen tuen vaikutukset ovat mahdollisimman suuret. Lisäksi valmistelija ehdottaa 
tarkistuksia kumppanuusvälineen liitteeseen, jossa määritellään yhteistyöalueet, sillä 
valmistelija katsoo, että on korostettava aiempaa enemmän tiettyjä teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokunnan toimivaltaan kuuluvia aloja, kuten tutkimusta ja innovointia, 
energiavarmuutta, teollisuutta ja yritystoimintaa tai tieto- ja viestintäteknologiaa.

TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan 
valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Lisäksi unioni on lujittanut (6) Lisäksi unioni on lujittanut 
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kahdenvälisiä suhteitaan muiden entistä 
merkittävämpien keskitulotason 
kehitysmaiden kanssa Aasiassa ja 
Latinalaisessa Amerikassa laajentamalla 
yhteistyökumppanuutta ja politiikanaloja 
koskevaa vuoropuhelua kehitysyhteistyön 
ulkopuolelle. Suhteet Venäjään ovat myös 
kehittyneet muun muassa unionin ja 
Venäjän modernisaatiokumppanuuden 
myötä, mikä on korostanut Venäjän 
merkitystä unionin strategisena 
kumppanina kahdenvälisissä suhteissa ja 
maailmanlaajuisissa asioissa.

kahdenvälisiä suhteitaan muiden entistä 
merkittävämpien keskitulotason 
kehitysmaiden kanssa Aasiassa ja 
Latinalaisessa Amerikassa laajentamalla 
yhteistyökumppanuutta ja politiikanaloja 
koskevaa vuoropuhelua kehitysyhteistyön 
ulkopuolelle. Suhteet Venäjään ovat myös 
kehittyneet muun muassa unionin ja 
Venäjän modernisaatiokumppanuuden 
sekä unionin ja Venäjän välisen 
energiavuoropuhelun kaltaisten 
aloitteiden myötä, mikä on korostanut 
Venäjän merkitystä unionin strategisena 
kumppanina kahdenvälisissä suhteissa ja 
maailmanlaajuisissa asioissa.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Tämän asetuksen mukaisilla 
toimilla voidaan täydentää muiden 
unionin ohjelmien (kuten tutkimuksen ja 
innovoinnin puiteohjelma 
"Horisontti 2020" sekä kilpailukykyä ja 
pk-yrityksiä koskeva ohjelma) perusteella 
täytäntöönpantujen sisäisten politiikkojen 
ulkoista ulottuvuutta, kun samalla 
huolehditaan päällekkäisyyksien 
estämisestä.

Or. en

Perustelu

On tärkeää luoda synergiaa EU:n ja kolmansien maiden välillä, erityisesti kun otetaan 
huomioon unionin ohjelmat, kuten Horisontti 2020 ja muut pk-yrityksiä koskevat ohjelmat.
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Tarkistus 3

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 ihmisarvoista työtä kaikille 
sekä kansainvälisesti tunnustettujen 
työnormien, monenvälisten 
ympäristösopimusten ja YK:n 
merioikeusyleissopimuksen ratifiointia ja 
tosiasiallista täytäntöönpanoa.

Or. en

Tarkistus 4

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, kauppaan ja 
investointeihin, energiaan sekä liike-
elämään ja sääntelyyn liittyvään 
yhteistyöhön kolmansien maiden kanssa, ja 
edistettävä julkisuusdiplomatiaa, 
koulutukseen liittyvää / akateemista 
yhteistyötä ja ulkopuolisiin maihin 
kohdistuvia toimia.

Or. en
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Tarkistus 5

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.

Or. en

Tarkistus 6

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 politiikkojen kanssa 
toimintapolitiikan laatimisen, strategisen 
suunnittelun ja ohjelmoinnin sekä 
täytäntöönpanotoimien yhteydessä.

(4) Unioni pyrkii tämän asetuksen 
täytäntöönpanossa ja toimintapolitiikan 
laatimisen, strategisen suunnittelun ja 
ohjelmoinnin sekä täytäntöönpanotoimien 
yhteydessä yhtenäisyyteen ja 
johdonmukaisuuteen muiden ulkoisten 
toimien alojensa, etenkin kehitysyhteistyön 
rahoitusvälineen, sekä unionin muiden 
samaa asiaa koskevien politiikkojen ja 
ohjelmien kanssa.

Or. en
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Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Liite – e a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) unionin energiavarmuuden 
haasteisiin puuttuminen, energia-alan 
etenemissuunnitelman 2050 edistäminen 
ja energian maailmanmarkkinoiden 
avoimuuden ja ennakoitavuuden 
edistäminen sekä teknologian siirto;

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Liite – e b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e b) unionin teollisuuden kilpailukyvyn 
tehostamiseen tarkoitettujen 
kumppanuuksien, aloitteiden ja 
toimenpiteiden edistäminen, unionin 
tutkimus- ja innovaatiokyvyn 
vahvistamiseen tähtäävien aloitteiden 
edistäminen ja unionin digitaalistrategian 
edistäminen;

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Liite – f kohta

Komission teksti Tarkistus

f) unionin tai molemminpuolisiin etuihin 
liittyvien aloitteiden ja toimien edistäminen 
seuraavilla aloilla: ilmastonmuutos, 
ympäristöasiat biodiversiteetti mukaan 

f) unionin tai molemminpuolisiin etuihin 
liittyvien aloitteiden ja toimien edistäminen 
seuraavilla aloilla: ilmastonmuutos, 
ympäristöasiat biodiversiteetti mukaan 
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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;

luettuna, resurssitehokkuus, raaka-aineet, 
liikenne, työllisyys- ja sosiaalipolitiikka, 
kestävä kehitys mukaan luettuna 
ihmisarvoisen työn edistäminen, yritysten 
sosiaalinen vastuu, etelän maiden 
keskinäinen kauppa ja yhteistyö, koulutus, 
kulttuuri, matkailu, terveys, oikeus, tulli, 
verotus, finanssiasiat, tilastointi ja muut 
unionin erityisiin etuihin tai unionin ja 
kolmansien maiden molemminpuolisiin 
etuihin liittyvät asiat;

Or. en


