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Tarkistus 14
Tomasz Piotr Poręba

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Tämän asetuksen mukaista tukea olisi 
myönnettävä osana laajentumispolitiikan 
viitekehystä, jonka unioni on määrittänyt 
kunkin edunsaajamaan osalta ottaen 
huomioon edistymiskertomukset ja 
laajentumisstrategian sisältävän komission 
vuosittaisen laajentumispaketin, vakautus-
ja assosiaatiosopimukset ja Eurooppa- tai 
liittymiskumppanuudet. Tuki olisi 
keskitettävä pääasiassa muutamalle 
toimintalohkolle, jotka auttavat 
edunsaajamaita vahvistamaan 
demokraattisia instituutioita ja 
oikeusvaltioperiaatteen soveltamista, 
uudistamaan oikeuslaitosta ja 
julkishallintoa, kunnioittamaan 
perusoikeuksia ja edistämään miesten ja 
naisten välistä tasa-arvoa ja torjumaan 
syrjintää. Tuella olisi myös kehitettävä 
niiden taloudellista ja sosiaalista kehitystä, 
joka tähtää älykkääseen, kestävään ja 
osallistavaan kasvuun Eurooppa 2020 -
strategian mukaisesti ja saattaa maat 
vähitellen vastaamaan Kööpenhaminan 
arviointiperusteita. Rahoitustuen ja 
liittymistä valmistelevan strategian 
täytäntöönpanon yleisen edistymisen 
välistä johdonmukaisuutta olisi lisättävä.

(8) Tämän asetuksen mukaista tukea olisi 
myönnettävä osana laajentumispolitiikan 
viitekehystä, jonka unioni on määrittänyt 
kunkin edunsaajamaan osalta ottaen 
huomioon edistymiskertomukset ja 
laajentumisstrategian sisältävän komission 
vuosittaisen laajentumispaketin, vakautus-
ja assosiaatiosopimukset ja Eurooppa- tai 
liittymiskumppanuudet. Tuki olisi 
keskitettävä pääasiassa muutamalle 
toimintalohkolle, jotka auttavat 
edunsaajamaita vahvistamaan 
demokraattisia instituutioita ja 
oikeusvaltioperiaatteen soveltamista, 
uudistamaan oikeuslaitosta ja 
julkishallintoa, kunnioittamaan 
perusoikeuksia ja edistämään miesten ja 
naisten välistä tasa-arvoa, suojelemaan 
kansallisia, etnisiä, uskonnollisia ja
kielellisiä vähemmistöjä ja torjumaan 
syrjintää. Tuella olisi myös kehitettävä 
niiden taloudellista ja sosiaalista kehitystä, 
joka tähtää älykkääseen, kestävään ja 
osallistavaan kasvuun Eurooppa 2020 -
strategian mukaisesti ja saattaa maat 
vähitellen vastaamaan Kööpenhaminan 
arviointiperusteita. Rahoitustuen ja 
liittymistä valmistelevan strategian 
täytäntöönpanon yleisen edistymisen 
välistä johdonmukaisuutta olisi lisättävä.

Or. pl

Tarkistus 15
Derek Vaughan
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Tämän asetuksen mukaista tukea olisi 
myönnettävä osana laajentumispolitiikan 
viitekehystä, jonka unioni on määrittänyt 
kunkin edunsaajamaan osalta ottaen 
huomioon edistymiskertomukset ja 
laajentumisstrategian sisältävän komission 
vuosittaisen laajentumispaketin, vakautus-
ja assosiaatiosopimukset ja Eurooppa- tai 
liittymiskumppanuudet. Tuki olisi 
keskitettävä pääasiassa muutamalle 
toimintalohkolle, jotka auttavat 
edunsaajamaita vahvistamaan 
demokraattisia instituutioita ja 
oikeusvaltioperiaatteen soveltamista, 
uudistamaan oikeuslaitosta ja 
julkishallintoa, kunnioittamaan 
perusoikeuksia ja edistämään miesten ja 
naisten välistä tasa-arvoa ja torjumaan 
syrjintää. Tuella olisi myös kehitettävä 
niiden taloudellista ja sosiaalista kehitystä, 
joka tähtää älykkääseen, kestävään ja 
osallistavaan kasvuun Eurooppa 2020 -
strategian mukaisesti ja saattaa maat 
vähitellen vastaamaan Kööpenhaminan 
arviointiperusteita. Rahoitustuen ja 
liittymistä valmistelevan strategian 
täytäntöönpanon yleisen edistymisen 
välistä johdonmukaisuutta olisi lisättävä.

(8) Tämän asetuksen mukaista tukea olisi 
myönnettävä osana laajentumispolitiikan 
viitekehystä, jonka unioni on määrittänyt 
kunkin edunsaajamaan osalta ottaen 
huomioon edistymiskertomukset ja 
laajentumisstrategian sisältävän komission 
vuosittaisen laajentumispaketin, vakautus-
ja assosiaatiosopimukset ja Eurooppa- tai 
liittymiskumppanuudet. Tuki olisi 
keskitettävä pääasiassa muutamalle 
toimintalohkolle, jotka auttavat 
edunsaajamaita vahvistamaan 
demokraattisia instituutioita ja 
oikeusvaltioperiaatteen soveltamista, 
uudistamaan oikeuslaitosta ja 
julkishallintoa, kunnioittamaan 
perusoikeuksia, edistämään miesten ja 
naisten välistä tasa-arvoa sekä torjumaan 
syrjintää, korruptiota ja järjestäytynyttä 
rikollisuutta. Tuella olisi myös kehitettävä 
niiden taloudellista ja sosiaalista kehitystä, 
joka tähtää älykkääseen, kestävään ja 
osallistavaan kasvuun Eurooppa 2020 -
strategian mukaisesti ja saattaa maat 
vähitellen vastaamaan Kööpenhaminan 
arviointiperusteita. Rahoitustuen ja 
liittymistä valmistelevan strategian 
täytäntöönpanon yleisen edistymisen 
välistä johdonmukaisuutta olisi lisättävä.

Or. en

Tarkistus 16
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Vaikka … hyväksytyssä Euroopan (15) Vaikka … hyväksytyssä Euroopan 
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parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 
N:o …/…, jäljempänä ’yhteinen 
täytäntöönpanoasetus’, asetetaan unionin 
ulkoisen toiminnan välineitä koskevat 
yhteiset täytäntöönpanosäännöt ja -
menettelyt, komissiolle olisi myös 
siirrettävä valta hyväksyä 
yksityiskohtaisempia sääntöjä, joilla 
vahvistetaan yhdenmukaiset edellytykset 
tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi, 
erityisesti hallinnointirakenteiden ja -
menettelyjen osalta. Tällaisissa säännöissä 
olisi otettava huomioon aikaisemman 
liittymistä valmistelevan tuen 
hallinnoinnista ja täytäntöönpanosta saadut 
kokemukset, ja niitä olisi mukautettava 
edunsaajamaiden tilanteen kehittymisen 
perusteella.

parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 
N:o …/…, jäljempänä ’yhteinen 
täytäntöönpanoasetus’, asetetaan unionin 
ulkoisen toiminnan välineitä koskevat 
yhteiset täytäntöönpanosäännöt ja -
menettelyt, komissiolle olisi myös 
siirrettävä valta hyväksyä 
yksityiskohtaisempia sääntöjä, joilla 
vahvistetaan yhdenmukaiset edellytykset 
tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi, 
erityisesti hallinnointirakenteiden ja -
menettelyjen osalta. Tällaisissa säännöissä 
olisi otettava huomioon aikaisemman 
liittymistä valmistelevan tuen 
hallinnoinnista ja täytäntöönpanosta saadut 
kokemukset, ja niitä olisi mukautettava 
edunsaajamaiden tilanteen kehittymisen 
perusteella. Olisi kuitenkin korostettava, 
että komission olisi käytettävä delegoituja 
säädöksiä ainoastaan tarvittaessa ja siten 
turvattava Euroopan parlamentin oikeus 
ilmaista kantansa komission ehdottamista 
toimenpiteistä.

Or. pt

Tarkistus 17
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Tuen myöntämisessä olisi jatkossakin 
hyödynnettävä rakenteita ja välineitä, jotka 
ovat osoittautuneet toimiviksi liittymistä 
valmistelevassa prosessissa. Siirtyminen 
komission hoitamasta liittymistä 
valmistelevien tukivarojen suorasta 
hallinnoinnista edunsaajamaalle siirrettyyn 
hajautettuun hallinnointiin olisi toteutettava 
asteittain ja kunkin edunsaajamaan 
valmiuksien mukaisesti.

(17) Tuen myöntämisessä olisi jatkossakin 
hyödynnettävä rakenteita ja välineitä, jotka 
ovat osoittautuneet toimiviksi liittymistä 
valmistelevassa prosessissa. Siirtyminen 
komission hoitamasta liittymistä 
valmistelevien tukivarojen suorasta 
hallinnoinnista edunsaajamaalle siirrettyyn 
hajautettuun hallinnointiin olisi toteutettava 
asteittain ja kunkin edunsaajamaan 
valmiuksien mukaisesti. Korruption 
torjumiseksi olisi lisättävä avoimuutta, 
edistettävä hyvää hallintoa, estettävä 
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väärinkäytöksiä, tehostettava säännösten 
noudattamista, lisättävä seurantaa, 
vastuullisuutta ja valvontaa ja prosessin 
kuluessa olisi toteutettava tarkastuksia.

Or. en

Tarkistus 18
Derek Vaughan

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

(iv) julkishallinnon uudistus ja hyvä 
hallintotapa;

(iv) julkishallinnon uudistus, hyvä 
hallintotapa ja instituutioiden valmiuksien 
parantaminen;

Or. en

Tarkistus 19
Derek Vaughan

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

Komission teksti Tarkistus

(b) Tuetaan taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista kehitystä älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun aikaansaamiseksi 
muun muassa seuraavin toimin:

(b) Tuetaan taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista kehitystä älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun aikaansaamiseksi ja 
lisätään jäsenvaltioiden ja ehdokasmaiden 
tai mahdollisten ehdokasmaiden välistä 
yhteistyötä kokemusten ja tiedon 
vaihtamiseksi unionin lainsäädännöstä ja 
hallinnosta muun muassa seuraavin 
toimin:

Or. en
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Tarkistus 20
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias

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 kehittäminen, 
yhteyksien parantaminen unionin 
infrastruktuureihin ja alueellisiin 
verkkoihin.

Or. en

Tarkistus 21
Derek Vaughan

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

Komission teksti Tarkistus

(v a) infrastruktuurihankkeiden 
kehittäminen vastaamaan alueellisiin ja 
kansallisiin liikenne-, energia ja 
viestintätarpeisiin.

Or. en

Tarkistus 22
François Alfonsi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– edistyminen demokratian, 
oikeusvaltioperiaatteen, ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien noudattamisen, 
oikeusjärjestelmän ja hallinnollisten 
valmiuksien alalla;

– edistyminen demokratian, 
oikeusvaltioperiaatteen, ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien noudattamisen sekä 
vähemmistöjen oikeuksien 
kunnioittamisen, oikeusjärjestelmän ja 
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hallinnollisten valmiuksien alalla;

Or. fr

Tarkistus 23
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) siirtyminen kohti unionin jäsenyyttä ja 
valmiuksien kehittäminen;

(a) siirtyminen kohti unionin jäsenyyttä, 
kansalaisten Euroopan unionia koskevan 
tietoisuuden lisääminen ja valmiuksien 
kehittäminen;

Or. en

Tarkistus 24
Petru Constantin Luhan

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

Komission teksti Tarkistus

(e a) toimet ilmastonmuutoksen 
torjumiseksi ja katastrofien 
ehkäisemiseksi;

Or. ro

Tarkistus 25
Petru Constantin Luhan

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kun tämän asetuksen mukaista tukea (5) Kun tämän asetuksen mukaista tukea 
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valmistellaan, pannaan täytäntöön ja 
seurataan, periaatteena on, että komissio 
toimii kumppanuudessa edunsaajamaiden 
kanssa. Kumppanuuden osapuolia ovat
tapauksesta riippuen toimivaltaiset 
kansalliset, alueelliset ja paikalliset 
viranomaiset, talouselämän edustajat ja 
työmarkkinaosapuolet, 
kansalaisyhteiskunta ja muut valtiosta 
riippumattomat toimijat.

valmistellaan, pannaan täytäntöön ja 
seurataan, periaatteena on, että komissio 
toimii kumppanuudessa edunsaajamaiden 
kanssa. Kumppanuuden osapuolia ovat 
toimivaltaiset kansalliset, alueelliset ja 
paikalliset viranomaiset, talouselämän 
edustajat ja työmarkkinaosapuolet, 
kansalaisyhteiskunta ja muut valtiosta 
riippumattomat toimijat.

Or. ro

Tarkistus 26
Dimitar Stoyanov

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – а alakohta

Komission teksti Tarkistus

(а) perusteet, joita käytetään varojen 
kohdentamisessa edunsaajamaille sekä 
useita maita koskeville ja alueellisille 
yhteistyötoimille;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. bg

Tarkistus 27
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenyyttä lähestyvän maan strategia-
asiakirjassa on (viimeistään vuotta ennen 
unionin jäseneksi liittymistä) määrättävä 
siirtymäajasta liittymistä valmistelevasta 
tukivälineestä rakenne- ja 
koheesiorahastoon.
Siirtymäajan kuluessa on perustettava 
unionin varoja hallinnoiva 
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toimintaryhmä, joka avustaa 
asiaankuuluvia viranomaisia tarjottavan 
teknisen avun määrittelemisessä. 

Or. en

Perustelu

Tämä auttaisi maata valmistamaan EU:n rakenne- ja koheesiorahastojen käyttöön heti, kun 
maa liittyy unionin jäseneksi.

Tarkistus 28
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Strategia-asiakirjoja on tarkasteltava 
uudelleen niiden voimassaoloajan 
puolivälissä ja tarkistettava tarpeen 
mukaan. Niitä voidaan kuitenkin tarkistaa 
komission aloitteesta milloin tahansa.

4. Strategia-asiakirjoja on tarkasteltava 
uudelleen niiden voimassaoloajan 
puolivälissä ja tarkistettava tarpeen 
mukaan. Niitä voidaan kuitenkin tarkistaa 
komission aloitteesta milloin tahansa.

Euroopan parlamentilla on oikeus pyytää 
komissiota tarkastelemaan strategia-
asiakirjoja uudelleen.
Jos komission vastaus pyyntöön on 
kielteinen, se antaa asiasta perusteellisen 
selityksen.

Or. en

Tarkistus 29
François Alfonsi
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Liittymistä valmistelevalla 
tukivälineellä voidaan tarvittaessa 
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rahoittaa ohjelmia ja toimenpiteitä, joita 
toteutetaan osana makroalueellisia 
strategioita ja joissa liittymistä 
valmistelevan tukivälineen 
edunsaajamaat ovat mukana.

Or. fr

Tarkistus 30
Dimitar Stoyanov

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rahoituspuitteet tämän asetuksen 
täytäntöönpanemiseksi kaudella 2014–
2020 ovat 14 110 100 000 euroa
(nykyhintoina). Rahoituspuitteista enintään
3 prosenttia kohdennetaan 
edunsaajamaiden ja EU:n jäsenvaltioiden 
välisiin rajat ylittäviin yhteistyöohjelmiin.

1. Rahoituspuitteet tämän asetuksen 
täytäntöönpanemiseksi kaudella 2014–
2020 ovat 14 110 100 000 euroa
(nykyhintoina). Rahoituspuitteista
vähintään 7 prosenttia ja enintään
14 prosenttia kohdennetaan 
edunsaajamaiden ja EU:n jäsenvaltioiden 
välisiin rajat ylittäviin yhteistyöohjelmiin.

Or. bg


