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Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 
lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 
kursiivilla.
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käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin ja sen 
jäsenvaltioiden suojelemisesta kolmansien maiden käyttämältä taloudelliselta 
pakottamiselta
(COM(2021)0775 – C9-0458/2021 – 2021/0406(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2021)0775),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
2 kohdan ja 207 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen 
Euroopan parlamentille (C9-0458/2021),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
3 kohdan,

– ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 74 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen, komission antaman sitoumuksen 
hyväksyä parlamentin kanta sekä neuvoston edustajan 14. joulukuuta 2021 päivätyllä 
kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä mainittu kanta Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

– ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan sekä sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokunnan lausunnot,

– ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön (A9-0246/2022),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.
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Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Yhdistyneiden Kansakuntien 
peruskirjan 1 artiklan mukaan 
Yhdistyneiden kansakuntien tavoitteena on 
kehittää kansojen välillä ystävällisiä 
suhteita, jotka perustuvat yhtäläisten 
oikeuksien kunnioittamiseen.

(3) Yhdistyneiden Kansakuntien 
peruskirjan 1 artiklan mukaan 
Yhdistyneiden kansakuntien tavoitteena on 
kehittää kansojen välillä ystävällisiä 
suhteita, jotka perustuvat yhtäläisten 
oikeuksien kunnioittamiseen. Lisäksi 
Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan 
mukaisista valtioiden välisiä ystävällisiä 
suhteita ja yhteistyötä koskevista 
kansainvälisen oikeuden periaatteista 
annetun julistuksen mukaan 
kansainvälisiä suhteita on hoidettava 
täysivaltaisen tasa-arvoisuuden 
periaatteen ja 
puuttumattomuusperiaatteen1 a 
mukaisesti.
___________________
1 a YK:n yleiskokouksen julistus 
Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan 
mukaisista valtioiden välisiä ystävällisiä 
suhteita ja yhteistyötä koskevista 
kansainvälisen oikeuden periaatteista, 
annettu 24 päivänä lokakuuta 1970, 
A/RES/2625(XXV).

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Yhdistyneiden kansakuntien 
kansainvälisen oikeuden toimikunta on 
kodifioinut valtioiden vastuuta 
kansainvälisen oikeuden vastaisista 
teoista koskevan kansainvälisen oikeuden 
vuonna 20011 a, ja tämän oikeuden olisi 
ohjattava unionin toimintaa silloin, kun 
unioniin kohdistuu kolmannen maan 
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taholta taloudellista pakottamista, joka 
katsotaan kansainvälisen oikeuden 
vastaiseksi teoksi. Yhdistyneiden 
Kansakuntien peruskirjan mukaisista 
valtioiden välisiä ystävällisiä suhteita ja 
yhteistyötä koskevista kansainvälisen 
oikeuden periaatteista annetussa 
julistuksessa1 b todetaan, että mikään 
valtio ei saa käyttää tai kannustaa 
käyttämään taloudellisia poliittisia tai 
muunlaisia pakottamistoimia saadakseen 
toisen valtion taipumaan tahtoonsa tämän 
omien suvereenien oikeuksien 
käyttämisessä tai saadakseen 
minkäänlaisia etuja siltä. Nämä 
kansainvälisen tapaoikeuden kodifioidut 
säännöt ovat sitovia.
__________________
1 a Yhdistyneiden kansakuntien 
kansainvälisen oikeuden toimikunnan 
53. istunnossaan vuonna 2001 
hyväksymät kansainvälisen oikeuden 
vastaiset teot (Internationally Wrongful 
Acts), jotka Yhdistyneiden kansakuntien 
yleiskokous on ottanut huomioon 
päätöslauselmassaan 56/83.
1 b Yhdistyneiden kansakuntien 
yleiskokouksen päätöslauselma 2625 
(XXV), annettu 24 päivänä lokakuuta 
1970. 

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Vaikka unioni toimii aina 
kansainvälisen oikeuden puitteissa, on 
olennaisen tärkeää, että sillä on 
käytettävissään asianmukainen väline, jolla 
se voi estää ja torjua kolmansien maiden 
harjoittaman taloudellisen pakottamisen, 
jotta EU:n ja sen jäsenvaltioiden oikeudet 
ja edut voidaan turvata. Näin on erityisesti 

(6) Vaikka unioni toimii aina 
kansainvälisen oikeuden puitteissa, on 
olennaisen tärkeää, että sillä on 
käytettävissään asianmukainen väline, jolla 
se voi estää ja torjua kolmansien maiden 
harjoittaman taloudellisen pakottamisen, 
jotta EU:n ja sen jäsenvaltioiden oikeudet 
ja edut voidaan turvata. Näin on erityisesti 
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silloin, kun kolmannet maat toteuttavat 
kauppaan tai sijoituksiin vaikuttavia 
toimia, jotka vaikuttavat unionin tai 
jäsenvaltion oikeutettuihin suvereeneihin 
valintoihin pyrkimällä estämään unionia tai 
jäsenvaltiota kumoamasta, muuttamasta tai 
hyväksymästä tiettyä toimea tai saamaan 
unionin tai jäsenvaltion kumoamaan, 
muuttamaan tai hyväksymään tietyn 
toimen. Tällaisiin kauppaan tai sijoituksiin 
vaikuttaviin toimiin voivat kuulua 
kolmannen maan alueella toteutettujen ja 
siellä vaikuttavien toimien lisäksi myös 
kolmannen maan toteuttamat toimet – 
myös kolmannen maan määräysvallassa 
olevien tai unionissa toimivien yhteisöjen 
kautta toteutettuina – jotka aiheuttavat 
haittaa taloudelliselle toiminnalle 
unionissa.

silloin, kun kolmannet maat toteuttavat, 
laiminlyövät tai uhkaavat toteuttaa 
kauppaan tai sijoituksiin vaikuttavia 
toimia, jotka vaikuttavat unionin tai 
jäsenvaltion oikeutettuihin suvereeneihin 
valintoihin pyrkimällä estämään unionia tai 
jäsenvaltiota kumoamasta, muuttamasta tai 
hyväksymästä tiettyä toimea tai saamaan 
unionin tai jäsenvaltion kumoamaan, 
muuttamaan tai hyväksymään tietyn 
toimen, mukaan lukien minkälainen 
tahansa poliittinen valinta tai poliittista 
valintaa koskeva kanta, kuten Euroopan 
parlamentin päätöslauselmat. Tällaisiin 
kauppaan tai sijoituksiin vaikuttaviin 
toimiin voivat kuulua kolmannen maan 
alueella toteutettujen toimien, 
laiminlyöntien tai toimien, joita uhataan 
toteuttaa siellä, ja siellä vaikuttavien 
toimien lisäksi myös kolmannen maan 
toteuttamat toimet tai toimet, joita se 
uhkaa toteuttaa – myös kolmannen maan 
määräysvallassa olevien tai unionissa 
toimivien yhteisöjen kautta toteutettuina – 
jotka aiheuttavat haittaa taloudelliselle 
toiminnalle unionissa, kuten jotkin 
kolmansien maiden pakotteiden 
ekstraterritoriaaliset vaikutukset EU:n 
yrityksiin ja yksilöihin ja viime kädessä 
Euroopan unionin täysivaltaiseen 
päätöksentekoon.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Tällä asetuksella pyritään 
varmistamaan, että unioni reagoi 
tuloksellisesti, tehokkaasti ja nopeasti 
taloudelliseen pakottamiseen käyttämällä 
muun muassa unionin tai jäsenvaltion 
taloudellisen pakottamisen ja, viimeisenä 
keinona, vastatoimien ehkäisevää 
vaikutusta.

(7) Tällä asetuksella pyritään 
varmistamaan, että unioni reagoi 
tuloksellisesti, tehokkaasti ja nopeasti 
taloudelliseen pakottamiseen käyttämällä 
erityisesti unionin tai jäsenvaltion 
taloudellisen pakottamisen ja tarvittaessa 
vastatoimien ehkäisevää vaikutusta, kun 
vastatoimia on tarpeen toteuttaa, koska 
muilla välineillä ei ole mahdollista 
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suojata riittävästi unionin etua. Tämä 
asetus täydentää unionin kauppa-alan 
oikeutta, kuten Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetusta (EY) N:o 2271/961 a.

__________________
1 a Neuvoston asetus (EY) N:o 2271/96, 
annettu 22 päivänä marraskuuta 1996, 
tietyn kolmannen maan lainsäädännön 
soveltamisen ekstraterritoriaalisilta 
vaikutuksilta sekä siihen perustuvilta tai 
siitä aiheutuvilta toimilta 
suojautumisesta, EYVL L 309, 
29.11.1996, s. 1.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Jäsenvaltiot eivät voi yksin 
riittävällä tavalla saavuttaa tämän 
asetuksen tavoitteita, erityisesti torjua 
kolmansien maiden käyttämää unioniin tai 
jäsenvaltioon kohdistuvaa taloudellista 
pakottamista. Tämä johtuu siitä, että 
jäsenvaltioilla, jotka ovat kansainvälisen 
oikeuden mukaisia erillisiä toimijoita, ei 
ehkä ole kansainvälisen oikeuden nojalla 
oikeutta vastata unionia vastaan 
kohdistettuun taloudelliseen 
pakottamiseen. Lisäksi Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
207 artiklassa unionille annetun 
yksinomaisen toimivallan vuoksi 
jäsenvaltiot eivät voi vastata taloudelliseen 
pakottamiseen toteuttamalla yhteisen 
kauppapolitiikan toimenpiteitä. Sen vuoksi 
nämä tavoitteet voidaan saavuttaa 
tehokkaammin unionin tasolla.

(8) Jäsenvaltiot eivät voi yksin 
riittävällä tavalla saavuttaa tämän 
asetuksen tavoitteita, erityisesti torjua 
kolmansien maiden käyttämää unioniin tai 
jäsenvaltioon kohdistuvaa taloudellista 
pakottamista. Tämä johtuu siitä, että 
jäsenvaltioilla, jotka ovat kansainvälisen 
oikeuden mukaisia erillisiä toimijoita, ei 
ehkä ole kansainvälisen oikeuden nojalla 
oikeutta vastata unionia vastaan 
kohdistettuun taloudelliseen 
pakottamiseen. Lisäksi Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
207 artiklassa unionille annetun 
yksinomaisen toimivallan vuoksi 
jäsenvaltiot eivät voi vastata taloudelliseen 
pakottamiseen toteuttamalla yhteisen 
kauppapolitiikan toimenpiteitä. Sen vuoksi 
on tarpeen luoda näiden tavoitteiden 
tosiasialliseksi saavuttamiseksi tarvittavat 
keinot unionin tasolla.
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Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti 
on tarpeen ja asianmukaista vahvistaa 
säännöt, jotka koskevat kolmansien maiden 
käyttämän taloudellisen pakottamisen 
tutkimista ja määrittämistä sekä niiden 
vastatoimia, jotta voidaan luoda tehokkaat 
ja kattavat puitteet unionin toimille 
taloudellisen pakottamisen torjumiseksi. 
Ennen unionin vastatoimia olisi erityisesti 
tutkittava tosiseikat, määritettävä 
taloudellisen pakottamisen käyttäminen ja 
mahdollisuuksien mukaan pyrittävä 
löytämään ratkaisu yhteistyössä 
asianomaisen kolmannen maan kanssa. 
Unionin käyttöönottamien toimien olisi 
oltava oikeassa suhteessa kolmansien 
maiden taloudellisen pakottamisen 
aiheuttamaan vahinkoon. Unionin 
vastatoimien määrittelykriteereissä olisi 
otettava huomioon erityisesti tarve välttää 
tai minimoida sivuvaikutukset, 
hallinnolliset rasitteet ja kustannukset, 
jotka aiheutuvat talouden toimijoille 
unionissa, sekä unionin etu. Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklan 
4 kohdan mukaisesti tässä asetuksessa ei 
siksi ylitetä sitä, mikä on tarpeen aiottujen 
tavoitteiden saavuttamiseksi.

(9) Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti 
on tarpeen ja asianmukaista vahvistaa 
säännöt, jotka koskevat kolmansien maiden 
käyttämän taloudellisen pakottamisen 
tutkimista ja määrittämistä sekä niiden 
vastatoimia, jotta voidaan luoda tehokkaat 
ja kattavat puitteet unionin toimille 
taloudellisen pakottamisen torjumiseksi. 
Ennen unionin vastatoimia olisi erityisesti 
tutkittava tosiseikat, määritettävä 
taloudellisen pakottamisen käyttäminen ja 
mahdollisuuksien mukaan ja edellyttäen, 
että kyseinen kolmas maa osallistuu 
vilpittömässä mielessä, pyrittävä 
löytämään ratkaisu yhteistyössä 
asianomaisen kolmannen maan kanssa. 
Unionin käyttöönottamien toimien olisi 
oltava oikeassa suhteessa kolmansien 
maiden taloudellisen pakottamisen 
aiheuttamaan vahinkoon ja niiden 
tarkoituksena olisi ensisijaisesti oltava 
taloudellisen pakottamisen lopettaminen 
tai tarvittaessa aiheutuneen vahingon 
korvaaminen. Unionin vastatoimien 
määrittelykriteereissä olisi otettava 
huomioon erityisesti, miten tehokkaita 
toimet ovat lopettamaan taloudellisen 
pakottamisen ja miten toimilla voidaan 
helpottaa sellaisten unionin talouden 
toimijoiden asemaa, joihin taloudellinen 
pakottaminen vaikuttaa, muun muassa 
kyseisille talouden toimijoille tarkoitetulla 
tilapäisellä korvausrahastolla. Olisi myös 
otettava huomioon tarve ilmaista 
seuraavat vaiheet selkeästi ja tarve välttää 
tai minimoida eskaloitumisen riskit 
kansainvälisissä kauppasuhteissa, 
sivuvaikutukset, kohtuuton hallinnollinen 
monimutkaisuus ja kustannukset, jotka 
aiheutuvat talouden toimijoille unionissa, 
sekä unionin etu. Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 5 artiklan 4 kohdan 
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mukaisesti tässä asetuksessa ei siksi ylitetä 
sitä, mikä on tarpeen aiottujen tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Unionin tämän asetuksen 
perusteella mahdollisesti toteuttamien 
toimien olisi oltava kansainvälisen 
oikeuden mukaisten unionin velvoitteiden 
mukaisia. Kansainvälinen oikeus antaa 
mahdollisuuden – ottaen huomioon tietyt 
edellytykset, kuten oikeasuhteisuus ja 
ennakkoilmoitus – ottaa käyttöön 
vastatoimia eli toimenpiteitä, jotka muutoin 
olisivat vastoin vahinkoa kärsineen 
osapuolen kansainvälisiä velvoitteita 
kansainvälisen lain rikkomisesta vastuussa 
olevaan maahan nähden ja joiden 
tavoitteena on saada rikkominen 
loppumaan tai saada siitä korvauksia.10 Sen 
vuoksi tämän asetuksen nojalla 
toteutettavat vastatoimet olisi toteutettava 
joko unionin kansainvälisten velvoitteiden 
mukaisina toimina tai sallittuina 
vastatoimina. Ne eivät saisi kansainvälisen 
oikeuden nojalla ja suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti ylittää tasoa, joka on oikeassa 
suhteessa unionille tai jäsenvaltiolle 
kolmannen maan käyttämän taloudellisen 
pakottamisen aiheuttamaan vahinkoon, 
ottaen huomioon kolmannen maan toimien 
vakavuus sekä kyseessä olevat unionin 
oikeudet ja edut. Tältä osin unionille tai 
jäsenvaltiolle aiheutuneen vahingon 
katsotaan kansainvälisessä oikeudessa 
käsittävän unionin talouden toimijoille 
aiheutuneen vahingon.

(10) Unionin tämän asetuksen 
perusteella mahdollisesti toteuttamien 
toimien olisi oltava kansainvälisen 
oikeuden mukaisten unionin velvoitteiden 
mukaisia. Unionin olisi jatkettava sen 
sääntöihin perustuvan monenvälisen 
kauppajärjestelmän tukemista, jonka 
ytimenä on Maailman kauppajärjestö 
(WTO). Kansainvälinen oikeus antaa 
mahdollisuuden – ottaen huomioon tietyt 
edellytykset, kuten oikeasuhteisuus ja 
ennakkoilmoitus – ottaa käyttöön 
vastatoimia eli toimenpiteitä, jotka muutoin 
olisivat vastoin vahinkoa kärsineen 
osapuolen kansainvälisiä velvoitteita 
kansainvälisen lain rikkomisesta vastuussa 
olevaan maahan nähden ja joiden 
tavoitteena on saada rikkominen 
loppumaan tai saada siitä korvauksia.10 Sen 
vuoksi tämän asetuksen nojalla 
toteutettavat vastatoimet olisi toteutettava 
joko unionin kansainvälisten velvoitteiden 
mukaisina toimina tai sallittuina 
vastatoimina. Niiden olisi kansainvälisen 
oikeuden nojalla ja suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti oltava oikeassa suhteessa 
unionille tai jäsenvaltiolle kolmannen 
maan käyttämän taloudellisen 
pakottamisen aiheuttamaan vahinkoon, 
ottaen huomioon kolmannen maan toimien 
vakavuus sekä kyseessä olevat unionin 
oikeudet ja edut. Tältä osin unionille tai 
jäsenvaltiolle aiheutuneen vahingon 
katsotaan kansainvälisessä oikeudessa 
käsittävän unionin talouden toimijoille 
aiheutuneen vahingon.
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__________________ __________________
10 Ks. Yhdistyneiden kansakuntien 
kansainvälisen oikeuden toimikunnan 
53. istunnossaan vuonna 2001 
hyväksymien valtioiden vastuuta 
kansainvälisen oikeuden vastaisista teoista 
koskevien artiklojen (Responsibility of 
States for Internationally Wrongful Acts) 
22 ja 49–53 artikla, jotka Yhdistyneiden 
kansakuntien yleiskokous on ottanut 
huomioon päätöslauselmassaan 56/83.

10 Ks. Yhdistyneiden kansakuntien 
kansainvälisen oikeuden toimikunnan 
53. istunnossaan vuonna 2001 
hyväksymien valtioiden vastuuta 
kansainvälisen oikeuden vastaisista teoista 
koskevien artiklojen (Responsibility of 
States for Internationally Wrongful Acts) 
22 ja 49–53 artikla, jotka Yhdistyneiden 
kansakuntien yleiskokous on ottanut 
huomioon päätöslauselmassaan 56/83.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Pakottaminen on kansainvälisen 
oikeuden mukaan kiellettyä, kun maa ottaa 
käyttöön kaupan tai sijoitusten rajoitusten 
kaltaisia toimia saadakseen toisen maan 
toteuttamaan tai jättämään toteuttamatta 
sellaisen toimen, jota kyseinen maa ei ole 
kansainvälisesti velvollinen toteuttamaan ja 
joka kuuluu sen suvereniteettiin, kun 
pakottaminen saavuttaa tietyn laadullisen 
tai määrällisen kynnysarvon, joka riippuu 
sekä tavoitelluista päämääristä että 
käytetyistä keinoista. Komission olisi 
tarkasteltava kolmannen maan toimia 
käyttäen sellaisia laadullisia ja määrällisiä 
arviointiperusteita, jotka auttavat 
määrittämään, puuttuuko kolmas maa 
unionin tai jäsenvaltion oikeutettuihin 
suvereeneihin valintoihin ja onko sen 
toiminta taloudellista pakottamista, joka 
edellyttää unionin reagointia.

(11) Pakottaminen on kansainvälisen 
oikeuden mukaan kiellettyä, kun maa ottaa 
käyttöön kaupan tai sijoitusten rajoitusten 
kaltaisia toimia saadakseen toisen maan 
toteuttamaan tai jättämään toteuttamatta 
sellaisen toimen, jota kyseinen maa ei ole 
kansainvälisesti velvollinen toteuttamaan ja 
joka kuuluu sen suvereniteettiin, kun 
pakottaminen saavuttaa tietyn laadullisen 
tai määrällisen kynnysarvon, joka riippuu 
sekä tavoitelluista päämääristä että 
käytetyistä keinoista. Komission olisi 
otettava huomioon sellaisia laadullisia tai 
määrällisiä arviointiperusteita, jotka 
auttavat määrittämään, puuttuuko kolmas 
maa unionin tai jäsenvaltion oikeutettuihin 
suvereeneihin valintoihin ja onko sen 
toiminta taloudellista pakottamista, joka 
edellyttää unionin reagointia.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(13) Komission olisi tarkasteltava 
omasta aloitteestaan tai mistä tahansa 
lähteestä, mukaan lukien oikeushenkilöt ja 
luonnolliset henkilöt tai jäsenvaltio, 
saatujen tietojen perusteella, ovatko 
kolmansien maiden toimet pakottavia. 
Tämän tarkastelun jälkeen komission olisi 
tehtävä päätös, jossa se määrittää, onko 
kolmannen maan toimi pakottava. Jos 
komissio havaitsee, että toimi on 
pakottava, sen olisi ilmoitettava asiasta 
asianomaiselle kolmannelle maalle, 
pyydettävä taloudellisen pakottamisen 
lopettamista ja tarvittaessa vahingon 
korvaamista.

(13) Komissio voisi tarkastella ja 
erityisesti perustellun valituksen 
tapauksessa sen olisi tarkasteltava omasta 
aloitteestaan tai mistä tahansa lähteestä, 
mukaan lukien oikeushenkilöt ja 
luonnolliset henkilöt, Euroopan 
parlamentti tai jäsenvaltio, saatujen 
tietojen perusteella, ovatko kolmansien 
maiden toimet pakottavia. Tämän 
tarkastelun jälkeen komission olisi tehtävä 
päätös, jossa se määrittää, onko kolmannen 
maan toimi pakottava. Komission olisi 
julkisesti ilmoitettava tämän tarkastelun 
tulos. Jos on kyse pakottavasta toimesta, 
komission olisi ilmoitettava asiasta 
asianomaiselle kolmannelle maalle, 
pyydettävä taloudellisen pakottamisen 
lopettamista ja tarvittaessa vahingon 
korvaamista.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Unionin olisi tuettava samojen tai 
samankaltaisten taloudellisten 
pakottamistoimien kohteena olevia 
kolmansia maita tai muita asianomaisia 
kolmansia maita ja tehtävä yhteistyötä 
niiden kanssa. Unionin olisi osallistuttava 
kansainväliseen koordinointiin kahden-, 
useamman- tai monenvälisillä foorumeilla, 
joilla pyritään estämään tai poistamaan 
taloudellinen pakottaminen.

(14) Unionin olisi tehtävä yhteistyötä 
samojen tai samankaltaisten taloudellisten 
pakottamistoimien kohteena olevien 
kumppaneiden tai muiden asianomaisten 
kumppaneiden kanssa. Unionin olisi 
osallistuttava kansainväliseen 
koordinointiin kaikilla kahden-, 
useamman- tai monenvälisillä foorumeilla, 
jotka soveltuvat taloudellisen 
pakottamisen estämiseen tai poistamiseen.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(15) Unioni voisi ottaa vastatoimia 
käyttöön vain, jos muut keinot, kuten 
neuvottelut, välitys tai oikeudelliset 
ratkaisumenettelyt, eivät johda 
taloudellisen pakottamisen nopeaan ja 
tosiasialliseen lopettamiseen, pakottamisen 
unionille tai sen jäsenvaltioille aiheuttaman 
vahingon korvaamiseen ja jos toimet ovat 
tarpeen unionin ja sen jäsenvaltioiden 
etujen ja oikeuksien suojaamiseksi ja ne 
ovat unionin edun mukaisia. On aiheellista, 
että asetuksessa vahvistetaan unionin 
vastatoimien käyttöönottoon ja 
soveltamiseen sovellettavat säännöt ja 
menettelyt ja mahdollistetaan tarvittaessa 
nopea toiminta unionin vastatoimien 
tehokkuuden säilyttämiseksi.

(15) Unionia kannustetaan käyttämään 
ennakoivasti kaikkia käytettävissä olevia 
keinoja käydä vuoropuhelua 
asianomaisen kolmannen maan kanssa, 
kuten neuvottelut, oikeudelliset 
ratkaisumenettelyt tai välitys, ja sen olisi 
otettava toimia käyttöön tapauksissa, 
joissa nämä keinot eivät johda 
taloudellisen pakottamisen nopeaan ja 
tosiasialliseen lopettamiseen, pakottamisen 
unionille tai sen jäsenvaltioille aiheuttaman 
vahingon korvaamiseen ja jos toimet ovat 
tarpeen unionin ja sen jäsenvaltioiden 
etujen ja oikeuksien suojaamiseksi ja ne 
ovat unionin edun mukaisia. On aiheellista, 
että asetuksessa vahvistetaan unionin 
vastatoimien käyttöönottoon ja 
soveltamiseen sovellettavat säännöt ja 
menettelyt ja mahdollistetaan tarvittaessa 
nopea toiminta unionin vastatoimien 
tehokkuuden säilyttämiseksi.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Tämän asetuksen mukaisesti 
toteutettavat unionin vastatoimet olisi 
valittava ja suunniteltava puolueettomin 
perustein, joita ovat muun muassa 
seuraavat: miten tehokkaita toimet ovat 
lopettamaan kolmannen maan käyttämän 
pakottamisen; mikä mahdollisuus toimilla 
on helpottaa unionin talouden toimijoiden 
asemaa, joihin kolmannen maan 
taloudellinen pakottaminen vaikuttaa; 
unioniin kohdistuvien kielteisten 
taloudellisten ja muiden vaikutusten 
välttämistä tai minimoimista koskeva 
tavoite; ja kohtuuttoman hallinnollisen 
monimutkaisuuden ja kohtuuttomien 
kustannusten välttäminen. On myös 

(16) Tämän asetuksen mukaisesti 
toteutettavat unionin vastatoimet olisi 
valittava ja suunniteltava puolueettomin 
perustein, joita ovat muun muassa 
seuraavat: ennen kaikkea se, miten 
tehokkaita toimet ovat lopettamaan 
kolmannen maan käyttämän pakottamisen; 
miten tehokkaita toimet ovat korvaamaan 
taloudellisen pakottamisen aiheuttaman 
vahingon ja mikä mahdollisuus toimilla on 
helpottaa unionin talouden toimijoiden 
asemaa, joihin kolmannen maan 
taloudellinen pakottaminen vaikuttaa. 
Komission olisi myös otettava huomioon 
muita merkityksellisiä tekijöitä, kuten 
unioniin kohdistuvien kielteisten 
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olennaisen tärkeää, että unionin 
vastatoimien valinnassa ja suunnittelussa 
otetaan huomioon unionin etu. Unionin 
vastatoimet olisi valittava monista eri 
vaihtoehdoista, jotta kussakin tapauksessa 
voidaan toteuttaa niistä sopivimmat.

taloudellisten ja muiden vaikutusten 
välttämistä tai minimoimista koskeva 
tavoite. ja kohtuuttoman hallinnollisen 
monimutkaisuuden ja kohtuuttomien 
kustannusten välttäminen. On myös 
olennaisen tärkeää, että unionin 
vastatoimien valinnassa ja suunnittelussa 
otetaan huomioon unionin etu. Unionin 
vastatoimet olisi valittava monista eri 
vaihtoehdoista, jotta kussakin tapauksessa 
voidaan toteuttaa niistä sopivimmat.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Kun tavoitteena on taloudellisen 
pakottamisen lopettaminen, unionin 
vastatoimia, jotka koostuvat suoria 
ulkomaisia sijoituksia tai palvelukauppaa 
koskevista rajoituksista, olisi sovellettava 
ainoastaan yhden tai useamman unioniin 
sijoittautuneen sellaisen oikeushenkilön 
unionissa tarjoamiin palveluihin tai 
tekemiin suoriin sijoituksiin, joka on 
asianomaisen kolmannen maan henkilöiden 
omistuksessa tai määräysvallassa, jos se on 
tarpeen unionin vastatoimien tehokkuuden 
varmistamiseksi ja erityisesti niiden 
välttämisen estämiseksi. Tämän asetuksen 
nojalla annettavissa 
täytäntöönpanosäädöksissä perustellaan 
asianmukaisesti päätös tällaisten rajoitusten 
asettamisesta tässä asetuksessa 
täsmennettyjen perusteiden mukaisesti.

(18) Kun tavoitteina ovat taloudellisen 
pakottamisen lopettaminen ja tarvittaessa 
aiheutuneen vahingon korvaaminen, 
unionin vastatoimia, jotka koostuvat suoria 
ulkomaisia sijoituksia tai palvelukauppaa 
koskevista rajoituksista, olisi sovellettava 
ainoastaan yhden tai useamman unioniin 
sijoittautuneen sellaisen oikeushenkilön 
unionissa tarjoamiin palveluihin tai 
tekemiin suoriin sijoituksiin, joka on 
asianomaisen kolmannen maan henkilöiden 
omistuksessa tai määräysvallassa, jos se on 
tarpeen unionin vastatoimien tehokkuuden 
varmistamiseksi ja erityisesti niiden 
välttämisen estämiseksi. Tämän asetuksen 
nojalla annettavissa 
täytäntöönpanosäädöksissä perustellaan 
asianmukaisesti päätös tällaisten rajoitusten 
asettamisesta tässä asetuksessa 
täsmennettyjen perusteiden mukaisesti.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus
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(20) On olennaisen tärkeää säätää 
sidosryhmien 
osallistumismahdollisuuksista unionin 
vastatoimien toteuttamista ja muuttamista 
varten ja tarvittaessa keskeyttämistä ja 
lopettamista varten, kun otetaan huomioon 
tällaisiin sidosryhmiin mahdollisesti 
kohdistuvat vaikutukset.

(20) On olennaisen tärkeää säätää 
sidosryhmien, myös yritysten, 
osallistumismahdollisuuksista unionin 
vastatoimien toteuttamista ja muuttamista 
varten ja tarvittaessa keskeyttämistä ja 
lopettamista varten, kun otetaan huomioon 
tällaisiin sidosryhmiin mahdollisesti 
kohdistuvat vaikutukset.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 a) Kun otetaan huomioon selvä lisäys 
ulkomaiden taloudellisen vipuvaikutuksen 
käytössä unionia vastaan ja se, että 
näiden käytäntöjen toistuvuus ja 
vaikuttavuus todennäköisesti kasvavat, 
kauppasopimusten valvojan olisi oltava 
vastuussa tämän asetuksen toiminnasta ja 
täytäntöönpanosta myös, jotta 
parannetaan varautumista tällaisiin 
tapauksiin, arvioidaan unionin 
riippuvuuksia ja vahvuuksia, otetaan 
käyttöön tarvittavia koordinoituja toimia 
ja pystytään viime kädessä tarvittaessa 
nopeaan reagointiin. Tällainen 
horisontaalinen toimivalta antaisi 
tarvittavaa tukea unionille, jotta se voi 
paremmin ennakoida taloudellista 
pakottamista ja reagoida siihen 
tehokkaasti.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) On tärkeää varmistaa tehokas 
viestintä sekä näkemysten ja tietojen vaihto 
yhtäältä komission ja toisaalta Euroopan 

(21) On tärkeää varmistaa tehokas ja 
säännöllinen vuoropuhelu sekä 
näkemysten ja tietojen vaihto yhtäältä 
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parlamentin ja neuvoston välillä, erityisesti 
kun on kyse pyrkimyksistä käydä 
vuoropuhelua asianomaisen kolmannen 
maan kanssa, jotta voidaan tutkia 
vaihtoehtoja taloudellisen pakottamisen 
lopettamiseksi, sekä asioista, jotka voivat 
johtaa unionin vastatoimien toteuttamiseen 
tämän asetuksen nojalla.

komission ja toisaalta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston välillä, erityisesti 
kun on kyse kolmansien maiden toimien 
jatkuvista tarkasteluista, pyrkimyksistä 
käydä vuoropuhelua asianomaisen 
kolmannen maan kanssa, jotta voidaan 
tutkia vaihtoehtoja taloudellisen 
pakottamisen lopettamiseksi tai 
tarvittaessa korvauksen saamiseksi 
aiheutuneesta vahingosta, sekä asioista, 
jotka voivat johtaa unionin vastatoimien 
toteuttamiseen tämän asetuksen nojalla, 
mukaan lukien kolmannen maan toimien 
tarkastelun vaiheet ja taloudellisten 
pakottamistoimien määrittäminen sekä 
unionin vastatoimien tehokkuus.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Komission olisi arvioitava tämän 
asetuksen nojalla toteutettavien toimien 
tehokkuutta ja toimivuutta sekä 
mahdollisia tulevia toimia koskevia 
päätelmiä. Komission olisi myös 
tarkasteltava tätä asetusta uudelleen 
saatuaan riittävästi kokemusta tämän 
asetuksen olemassaolosta tai 
soveltamisesta. Uudelleentarkastelun olisi 
katettava tämän asetuksen soveltamisala, 
toiminta, tehokkuus ja vaikuttavuus. 
Komission olisi toimitettava arviointinsa 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle,

(26) Komission olisi arvioitava tämän 
asetuksen nojalla toteutettavien toimien 
tehokkuutta ja toimivuutta sekä 
mahdollisia tulevia toimia koskevia 
päätelmiä. Komission olisi myös 
tarkasteltava tätä asetusta uudelleen 
saatuaan riittävästi kokemusta tämän 
asetuksen olemassaolosta tai 
soveltamisesta ja erityisesti jotta voidaan 
varmistaa johdonmukaisuus ulkomaisen 
lainsäädännön vaikutukset estävän 
säädöksen tulevan uudelleentarkastelun 
kanssa. Tämän asetuksen 
uudelleentarkastelun olisi katettava tämän 
asetuksen soveltamisala, toiminta, 
tehokkuus ja vaikuttavuus. Komission olisi 
toimitettava arviointinsa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle,

__________________
1 a Neuvoston asetus (EY) N:o 2271/96, 
annettu 22 päivänä marraskuuta 1996, 
tietyn kolmannen maan lainsäädännön 
soveltamisen ekstraterritoriaalisilta 
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vaikutuksilta sekä siihen perustuvilta tai 
siitä aiheutuvilta toimilta 
suojautumisesta, EYVL L 309, 
29.11.1996, s. 1.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan 
säännöt ja menettelyt unionin ja sen 
jäsenvaltioiden etujen tehokkaan suojelun 
varmistamiseksi silloin, kun kolmas maa 
pyrkii kauppaan tai sijoituksiin 
vaikuttavilla toimilla pakottamaan unionin 
tai jäsenvaltion hyväksymään tietyn toimen 
tai pidättymään sen hyväksymisestä. Tässä 
asetuksessa vahvistetaan puitteet, joiden 
avulla unioni voi vastata tällaisissa 
tilanteissa, jotta se saa kolmannen maan 
luopumaan tai se voi estää sitä 
toteuttamasta tällaisia toimia, antaen 
samalla unionille mahdollisuuden 
viimeisenä keinona ryhtyä vastatoimiin.

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan 
säännöt ja menettelyt unionin ja sen 
jäsenvaltioiden etujen tehokkaan suojelun 
varmistamiseksi silloin, kun kolmas maa 
pyrkii kauppaan tai sijoituksiin 
vaikuttavilla minkälaisilla tahansa 
toimilla tai toimien laiminlyönnillä tai 
niillä uhkaamisella pakottamaan unionin 
tai jäsenvaltion hyväksymään tietyn toimen 
tai pidättymään sen hyväksymisestä, 
mukaan lukien tietty poliittinen valinta, 
säädös tai poliittista valintaa koskeva 
kanta. Tässä asetuksessa vahvistetaan 
puitteet, joiden avulla unioni voi vastata 
tällaisissa tilanteissa, jotta se saa 
kolmannen maan luopumaan tällaisista 
toimista tai lopettamaan ne ja tarvittaessa 
korjaamaan niitä tai se voi estää sitä 
toteuttamasta tällaisia toimia, antaen siten 
unionille mahdollisuuden ryhtyä 
vastatoimiin.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kaikkien tämän asetuksen nojalla 
toteutettavien toimien on oltava 
kansainvälisen oikeuden mukaisten unionin 
velvoitteiden mukaisia, ja niitä on 
toteutettava unionin ulkoisen toiminnan 

2. Kaikkien tämän asetuksen nojalla 
toteutettavien toimien on oltava 
kansainvälisen oikeuden mukaisten unionin 
velvoitteiden mukaisia.
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periaatteiden ja tavoitteiden mukaisesti.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
1 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a artikla
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan
1. ’pakottamisella’ kolmannen maan 
toimia, joilla vaikutetaan unionin tai 
jäsenvaltion oikeutettuihin suvereeneihin 
valintoihin pyrkimällä estämään unionia 
tai jäsenvaltiota kumoamasta, 
muuttamasta tai hyväksymästä tiettyä 
toimea tai saamaan unionin tai 
jäsenvaltion kumoamaan, muuttamaan 
tai hyväksymään tietyn toimen;
2. ’kolmannen maan toimella’ minkä 
tahansa tyyppistä tai muotoista toimea, 
toimen laiminlyöntiä tai sellaisella 
uhkaamista asianomaisen kolmannen 
maan toimesta; 3. ’tietyllä toimella’ 
unionin tai jäsenvaltion tiettyä poliittista 
valintaa, säädöstä tai poliittista valintaa 
koskevaa kantaa;
4. ’toimien laiminlyönnillä’ sitä, että 
kolmas maa ei noudata oikeudellisesti 
sitovien kansainvälisen oikeuden 
välineiden mukaisia velvoitteitaan;
5. ’pakottamisen uhalla’ sellaisen 
kolmannen maan toimen perusteltua 
uhkaa, joka on uskottava ja merkittävä ja 
joka voidaan panna nopeasti ja helposti 
täytäntöön;6. ’taloudellisella 
pakottamisella’ kolmannen maan toimen 
välityksellä tapahtuvaa pakottamista, joka 
vaikuttaa kauppaan tai sijoituksiin;
7. ’vahingolla’ unionille tai 
jäsenvaltiolle, mukaan lukien unionin 
talouden toimijat, aiheutunutta kielteistä 



PE703.008v02-00 20/94 RR\1265025FI.docx

FI

vaikutusta;
8. ’unionin vastatoimella’ 
taloudellisesta pakottamisesta vastuussa 
olevaa kolmatta maata kohtaan 
suunnattua mitä tahansa unionin 
kansainvälisten velvoitteiden mukaista tai 
kansainvälisen oikeuden mukaan sallittua 
toimea, joka on oikeassa suhteessa 
unionille tai jäsenvaltiolle aiheutuneeseen 
vahinkoon ja jonka tavoitteena on saada 
taloudellinen pakottaminen loppumaan ja 
tarvittaessa saada korvaus aiheutuneesta 
vahingosta;
9. ’unionin edulla’ ennen kaikkea 
tarvetta säilyttää unionin tai sen 
jäsenvaltioiden poliittinen liikkumavara 
tehdä oikeutettuja suvereeneja valintoja, 
varmistaa unionin sosiaalinen, poliittinen 
ja taloudellinen yhteenkuuluvuus ja 
vaalia sen strategisia ja taloudellisia 
etuja.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä asetusta sovelletaan, jos 
kolmas maa

1. Tätä asetusta sovelletaan 
ainoastaan tapauksissa, joissa on kyse 
taloudellisesta pakottamisesta, jos kolmas 
maa

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– soveltamalla tai uhkaamalla 
soveltaa kauppaan tai sijoituksiin 
vaikuttavia toimia.

– soveltaa tai uhkaa soveltaa 
kauppaan tai sijoituksiin vaikuttavia 
toimia.
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Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa tällaisiin kolmansien 
maiden toimiin viitataan taloudellisena 
pakottamisena.

Poistetaan.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Seuraavat seikat on otettava 
huomioon määritettäessä, täyttyvätkö 
1 kohdassa säädetyt edellytykset:

2. Komissio ottaa seuraavat seikat 
huomioon määritettäessä, täyttyvätkö 
1 kohdassa säädetyt edellytykset:

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kolmannen maan toimen 
voimakkuus, vakavuus, toistuvuus, kesto, 
laajuus ja suuruus sekä siitä johtuva paine;

(a) kolmannen maan toimen 
voimakkuus, vakavuus, toistuvuus, kesto, 
laajuus ja suuruus tai toimen laiminlyönti 
tai sillä uhkaaminen sekä siitä johtuva 
paine; komissio arvioi, ovatko tällaiset 
toimet osa laajempaa käyttäytymismallia;

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) se, harjoittaako kolmas maa 
häirintämallia, jonka tarkoituksena on 

(b) se, harjoittaako kolmas maa selvää 
häirintämallia, jonka tarkoituksena on 



PE703.008v02-00 22/94 RR\1265025FI.docx

FI

saada unioni, jäsenvaltioita tai muita maita 
ryhtymään tiettyihin toimiin;

saada unioni, jäsenvaltioita tai muita maita 
ryhtymään tiettyihin toimiin;

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) missä määrin kolmannen maan 
toimi loukkaa unionin tai jäsenvaltioiden 
suvereniteettia;

(c) missä määrin kolmannen maan 
toimi tai toimen laiminlyönti tai sillä 
uhkaaminen loukkaa unionin tai 
jäsenvaltioiden suvereniteettia;

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) käyttääkö kolmas maa toimintansa 
perusteena kansainvälisesti tunnustettua 
oikeutettua huolta;

(d) käyttääkö kolmas maa toimintansa 
perusteena kansainvälisen oikeuden ja 
kansainvälisten yleissopimusten nojalla 
oikeutetuksi tunnustettua huolta;

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio voi tutkia mitä tahansa 
kolmannen maan toimea määrittääkseen, 
täyttääkö se 2 artiklan 1 kohdassa säädetyt 
edellytykset. Komissio toimii ripeästi.

1. Komissio voi tutkia tai, jos on kyse 
asianmukaisesti perustellusta valituksesta, 
komissio tutkii mitä tahansa kolmannen 
maan toimea, toimen laiminlyöntiä tai 
sellaisen uhkaa määrittääkseen, täyttääkö 
se 2 artiklan 1 kohdassa säädetyt 
edellytykset. Komissio toimii ripeästi.
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Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi suorittaa 1 kohdassa 
tarkoitetun tarkastelun omasta aloitteestaan 
tai mistä tahansa lähteestä saatujen tietojen 
perusteella. Komissio varmistaa 12 artiklan 
mukaisesti suojan luottamuksellisille 
tiedoille, joihin voi sisältyä tietojen 
toimittajan henkilöllisyys.

2. Komissio suorittaa 1 kohdassa 
tarkoitetun tarkastelun kerättyjen 
perusteltujen tietojen perusteella omasta 
aloitteestaan tai mistä tahansa luotettavasta 
lähteestä ja erityisesti talouden toimijoilta 
tai ammattiliitoilta saatujen tietojen 
perusteella. Euroopan parlamentti ja 
jäsenvaltiot voivat myös antaa tällaisia 
perusteltuja tietoja komissiolle. Komissio 
varmistaa 12 artiklan mukaisesti suojan 
luottamuksellisille tiedoille, joihin voi 
sisältyä tietojen toimittajan 
henkilöllisyyden salaaminen. Komissio 
perustaa julkisesti saatavilla olevia 
turvallisia välineitä, jotta helpotetaan 
ulkoisista lähteistä saatavien 
asiaankuuluvien ja perusteltujen tietojen 
toimittamista.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi julkaista ilmoituksen 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä tai 
käyttää muuta soveltuvaa julkista 
viestintävälinettä ja pyytää toimittamaan 
tietoja asetetussa määräajassa. Tässä 
tapauksessa komissio ilmoittaa 
asianomaiselle kolmannelle maalle 
tarkastelun vireillepanosta.

Komissio tiedottaa asianmukaisesti, myös 
näkemysten vaihdon muodossa, 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
ajoissa kolmansien maiden toimien 
tarkastelumenettelyn käynnistämisestä ja 
edistymisestä. Komissio voi julkaista 
ilmoituksen tarkastelumenettelyn 
käynnistämisestä Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä tai käyttää muuta 
soveltuvaa julkista viestintävälinettä. 
Ilmoituksen on sisällettävä pyyntö 
toimittaa tietoja asetetussa määräajassa ja 
siinä on annettava tieto 4 artiklassa 
tarkoitetun määrittämisen määräajasta, 
joka saa olla enintään neljä kuukautta. 
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Tässä tapauksessa komissio ilmoittaa 
asianomaiselle kolmannelle maalle 
tarkastelun vireillepanosta.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevan 3 artiklan mukaisesti 
suoritetun tutkimuksen jälkeen komissio 
antaa päätöksen, jossa määritetään, 
täyttääkö kyseisen kolmannen maan toimi 
2 artiklan 1 kohdassa säädetyt edellytykset. 
Komissio toimii ripeästi.

Edellä olevan 3 artiklan mukaisesti 
suoritetun tutkimuksen jälkeen komissio 
antaa päätöksen, jossa määritetään, 
täyttääkö kyseisen kolmannen maan toimi 
2 artiklan 1 kohdassa säädetyt edellytykset. 
Jos 3 artiklan mukaista ilmoitusta ei ole 
julkaistu ja jos havaitaan, että toimi on 
pakottava, päätökseen on sisällyttävä tieto 
7 artiklassa tarkoitetun 
täytäntöönpanosäädöksen 
antamisaikataulusta, joka saa olla 
enintään kuusi kuukautta. Komissio voi 
asianmukaisesti perustelluista 
pakottavista syistä ja unionille tai sen 
jäsenvaltioille aiheutuvan 
peruuttamattoman vahingon välttämiseksi 
pidentää tätä määräaikaa enintään 
neljällä kuukaudella. Komissio toimii 
ripeästi. Komissio tiedottaa, myös 
näkemysten vaihdon muodossa, 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
päätöksestä ja julkaisee sen Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä ja muissa 
soveltuvissa julkisissa viestintävälineissä.

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ennen päätöksen antamista komissio voi 
pyytää asianomaista kolmatta maata 
esittämään huomautuksensa.

Ennen päätöksen antamista komissio voi 
pyytää asianomaista kolmatta maata 
esittämään huomautuksensa kohtuullisessa 
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ja asetetussa määräajassa, joka ei saa 
aiheettomasti viivästyttää komission 
päätöstä.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos komissio päättää, että asianomaisen 
kolmannen maan toimi täyttää 2 artiklan 
1 kohdassa säädetyt edellytykset, se 
ilmoittaa päätöksestään asianomaiselle 
kolmannelle maalle ja pyytää sitä 
lopettamaan taloudellisen pakottamisen ja 
tarvittaessa korvaamaan unionille tai sen 
jäsenvaltioille aiheutuneen vahingon.

Jos komissio päättää, että asianomaisen 
kolmannen maan toimi täyttää artiklan 
1 kohdassa säädetyt edellytykset, se 
ilmoittaa päätöksestään asianomaiselle 
kolmannelle maalle ja pyytää kyseistä 
kolmatta maata lopettamaan taloudellisen 
pakottamisen välittömästi ja tarvittaessa 
korvaamaan unionille tai sen jäsenvaltioille 
aiheutuneen vahingon kohtuullisessa ja 
asetetussa määräajassa.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Komissio on valmis käymään unionin 
puolesta vuoropuhelua kyseisen kolmannen 
maan kanssa tutkiakseen vaihtoehtoja 
taloudellisen pakottamisen lopettamiseksi. 
Tällaisia vaihtoehtoja voivat olla muun 
muassa seuraavat:

Komissio on 4 artiklassa tarkoitetun 
ilmoituksen jälkeen valmis käymään 
unionin puolesta ennakoivasti 
vuoropuhelua kyseisen kolmannen maan 
kanssa, ja edellyttäen myös että kyseinen 
maa osallistuu vilpittömässä mielessä, 
tutkiakseen vaihtoehtoja taloudellisen 
pakottamisen lopettamiseksi ja tarvittaessa 
kolmannen maan unionille tai sen 
jäsenvaltioille aiheuttaman vahingon 
korvaamiseksi. Tällaiset vaihtoehdot eivät 
saa aiheettomasti viivästyttää menettelyä 
ja niitä voivat olla muun muassa seuraavat:
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Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– välitys, sovittelu tai hyvät 
palvelukset, joiden tarkoituksena on 
avustaa unionia ja asianomaista kolmatta 
maata näissä pyrkimyksissä;

Poistetaan.

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– asian saattaminen oikeudelliseen 
ratkaisumenettelyyn.

– asian saattaminen myös muiden 
vaihtoehtojen rinnalla kansainväliseen 
oikeudelliseen ratkaisumenettelyyn.

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 3 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– välitys, sovittelu tai hyvät 
palvelukset, joiden tarkoituksena on 
avustaa unionia ja asianomaista kolmatta 
maata kyseisissä pyrkimyksissä;

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio pitää Euroopan parlamentin ja 
neuvoston ajan tasalla asian kehityksestä.

Komissio pitää Euroopan parlamentin ja 
neuvoston viipymättä ja säännöllisesti 
kaikilta osin ajan tasalla myös näkemysten 
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vaihdon muodossa ja ilmoittaa niille 
asianomaisen kolmannen maan kanssa 
käytävän vuoropuhelun kehityksestä.

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio aloittaa unionin puolesta 
pakottamisen lopettamista koskevat 
neuvottelut tai yhteistyön muiden sellaisten 
maiden kanssa, jotka ovat samojen tai 
samankaltaisten taloudellisten 
pakottamistoimien kohteena, tai minkä 
tahansa sellaisen kolmannen maan kanssa, 
jota asia koskee. Tähän voi sisältyä 
tarvittaessa koordinointi asiaankuuluvilla 
kansainvälisillä foorumeilla ja koordinointi 
pakottamisen torjumiseksi.

Komissio aloittaa unionin puolesta 
pakottamisen lopettamista koskevat 
neuvottelut tai yhteistyön muiden sellaisten 
maiden ja kumppaneiden kanssa, jotka 
ovat samojen tai samankaltaisten 
taloudellisten pakottamistoimien kohteena, 
tai minkä tahansa sellaisen kolmannen 
maan ja kumppanin kanssa, jota asia 
koskee. Tähän voi sisältyä tarvittaessa 
koordinointi asiaankuuluvien tietojen ja 
kokemusten jakamiseksi, jotta helpotetaan 
yhteistä ja johdonmukaista vastausta 
tällaisiin pakottamistoimiin, koordinointi 
asiaankuuluvilla kansainvälisillä 
foorumeilla ja koordinointi pakottamisen 
torjumiseksi. Tällainen kuuleminen tai 
yhteistyö ei saa aiheettomasti viivästyttää 
tämän välineen soveltamista. Komissio 
tiedottaa kuulemisesta tai yhteistyöstä 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
myös näkemysten vaihdon muodossa.

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksen, jossa 
määritetään, että se toteuttaa unionin 
vastatoimen, jos

1. Komissio toteuttaa unionin 
vastatoimen täytäntöönpanosäädöksellä 
liitteessä I säädettyjen toimien joukosta, 
jos
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Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) edellä olevan 4 ja 5 artiklan 
mukainen toiminta ei ole johtanut 
taloudellisen pakottamisen lopettamiseen 
eikä sen unionille tai jäsenvaltiolle 
aiheuttaman vahingon korvaamiseen 
kohtuullisen ajan kuluessa;

(a) edellä olevan 4 ja 5 artiklan 
mukainen toiminta ei ole johtanut 
taloudellisen pakottamisen lopettamiseen 
eikä tarvittaessa sen unionille tai 
jäsenvaltioille aiheuttaman vahingon 
korvaamiseen 4 artiklassa tarkoitetussa 
päätöksessä asetetussa määräajassa;

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) toimet ovat unionin edun mukaisia. (c) toimet ovat unionin edun mukaisia 
tarkasteltavana olevassa taloudellista 
pakottamista koskevassa tapauksessa.

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio määrittää 
täytäntöönpanosäädöksessä myös 
asianmukaisen unionin toimen liitteessä I 
säädettyjen toimien joukosta. Kyseisiä 
toimia voidaan soveltaa myös 8 artiklan 
mukaisesti nimettyihin luonnollisiin tai 
oikeushenkilöihin. Lisäksi komissio voi 
toteuttaa toimia muiden säädösten 
nojalla.

Komissio perustelee ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetussa 
täytäntöönpanosäädöksessä, että a, b ja 
c alakohdassa tarkoitetut edellytykset 
täyttyvät. Se myös määrittää ja perustelee 
asianmukaisen unionin toimen. Kyseisiä 
toimia voidaan soveltaa myös 8 artiklan 
mukaisesti nimettyihin luonnollisiin tai 
oikeushenkilöihin.
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Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Täytäntöönpanosäädös annetaan 
15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu 
täytäntöönpanosäädös annetaan 15 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen. Komissio 
tiedottaa, myös näkemysten vaihdon 
muodossa, Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle täytäntöönpanosäädöksestä ja 
julkaisee sen Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä ja muissa 
soveltuvissa julkisissa viestintävälineissä.

Tarkistus 46

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

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi myös toteuttaa muita kuin 
liitteessä I lueteltuja toimia muiden 
säädösten nojalla. Tällaisen toteuttamisen 
on oltava koordinoitua ja johdonmukaista 
tämän asetuksen nojalla toteutettavien 
toimien kanssa.

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Unionin vastatoimia sovelletaan 
tietystä päivästä sen jälkeen, kun 
1 kohdassa tarkoitettu 
täytäntöönpanosäädös on annettu. 
Komissio vahvistaa kyseisen 
soveltamispäivän ottaen huomioon 
olosuhteet niin, että asianomaiselle 

2. Unionin vastatoimia sovelletaan 
tietystä päivästä sen jälkeen, kun 
1 kohdassa tarkoitettu 
täytäntöönpanosäädös on annettu ja joka 
tapauksessa kolmen kuukauden kuluessa 
sen hyväksymisestä. Komissio vahvistaa 
kyseisen soveltamispäivän ottaen 
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kolmannelle maalle voidaan ilmoittaa 
3 kohdan mukaisesti ja se voi lopettaa 
taloudellisen pakottamisen.

huomioon olosuhteet niin, että 
asianomaiselle kolmannelle maalle voidaan 
ilmoittaa 3 kohdan mukaisesti ja se voi 
lopettaa taloudellisen pakottamisen ja 
tarvittaessa korvata aiheutuneen 
vahingon.

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio ilmoittaa 
täytäntöönpanosäädöksen antamisen 
yhteydessä asianomaiselle kolmannelle 
maalle 1 kohdan nojalla toteutettavista 
unionin vastatoimista. Kyseisessä 
ilmoituksessa komissio kehottaa unionin 
puolesta asianomaista kolmatta maata 
lopettamaan viipymättä taloudellisen 
pakottamisen, tarjoutuu neuvottelemaan 
ratkaisusta ja ilmoittaa asianomaiselle 
kolmannelle maalle, että unionin 
vastatoimea sovelletaan, jos taloudellista 
pakottamista ei lopeteta.

3. Komissio ilmoittaa 
täytäntöönpanosäädöksen antamisen 
yhteydessä asianomaiselle kolmannelle 
maalle 1 kohdan nojalla toteutettavista 
unionin vastatoimista. Kyseisessä 
ilmoituksessa komissio kehottaa unionin 
puolesta asianomaista kolmatta maata 
lopettamaan välittömästi taloudellisen 
pakottamisen, tarjoutuu neuvottelemaan 
ratkaisusta, mukaan lukien tarvittaessa 
kolmannen maan unionille tai 
jäsenvaltioille aiheuttaman vahingon 
korvaamisesta, ja ilmoittaa asianomaiselle 
kolmannelle maalle, että unionin 
vastatoimea sovelletaan, jos taloudellista 
pakottamista ei lopeteta tai jos kyseinen 
kolmas maa ei tarvittaessa korvaa 
aiheutunutta vahinkoa.

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa 
täytäntöönpanosäädöksessä on mainittava, 
että unionin vastatoimien soveltamista 
lykätään kyseisessä 
täytäntöönpanosäädöksessä määritetyksi 
ajaksi, jos komissiolla on uskottavaa tietoa 

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa 
täytäntöönpanosäädöksessä on mainittava, 
että unionin vastatoimien soveltamista 
lykätään mutta ainoastaan ajaksi, joka on 
tarpeen, jotta komissio voi todentaa 
pakottamisen tosiasiallisen lopettamisen, 



RR\1265025FI.docx 31/94 PE703.008v02-00

FI

siitä, että kolmas maa on lopettanut 
taloudellisen pakottamisen ennen unionin 
vastatoimien soveltamisen aloittamista. 
Tässä tapauksessa komissio julkaisee 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä 
ilmoituksen, jossa ilmoitetaan tällaisten 
tietojen olemassaolosta, ja päivämäärä, 
josta alkaen lykkäystä sovelletaan. Jos 
kolmas maa lopettaa taloudellisen 
pakottamisen ennen unionin vastatoimien 
soveltamisen aloittamista, komissio 
lopettaa unionin vastatoimet 10 artiklan 
mukaisesti.

ja joka on määritettävä kyseisessä 
täytäntöönpanosäädöksessä, jos 
komissiolla on uskottavaa tietoa siitä, että 
kolmas maa on toteuttanut konkreettisia 
toimia lopettaakseen taloudellisen 
pakottamisen tai sillä uhkaamisen taikka 
on korvannut syntyneen vahingon ennen 
unionin vastatoimien soveltamisen 
aloittamista. Tässä tapauksessa komissio 
julkaisee Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä ilmoituksen, jossa ilmoitetaan 
tällaisten tietojen olemassaolosta, ja 
päivämäärä, josta alkaen lykkäystä 
sovelletaan. Jos kolmas maa lopettaa 
taloudellisen pakottamisen tai tarvittaessa 
korvaa aiheutuneen vahingon ennen 
unionin vastatoimien soveltamisen 
aloittamista, komissio lopettaa unionin 
vastatoimet 10 artiklan mukaisesti.

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Sen estämättä, mitä 2, 3 ja 
4 kohdassa säädetään, unionin 
vastatoimia voidaan soveltaa ilman, että 
komissio unionin puolesta ensin kehottaa 
asianomaista kolmatta maata lopettamaan 
taloudellisen pakottamisen tai että 
komissio ensin ilmoittaa sille unionin 
vastatoimien soveltamisesta, jos se on 
tarpeen unionin tai jäsenvaltioiden 
oikeuksien ja etujen, erityisesti unionin 
vastatoimien tehokkuuden, säilyttämiseksi.

5. Unionin vastatoimia voidaan 
soveltaa ilman, että komissio unionin 
puolesta ensin kehottaa asianomaista 
kolmatta maata jälleen lopettamaan 
taloudellisen pakottamisen tai että 
komissio ensin ilmoittaa sille unionin 
vastatoimien soveltamisesta 3 kohdan 
mukaisesti, jos se on tarpeen unionin tai 
jäsenvaltioiden oikeuksien ja etujen, 
erityisesti unionin vastatoimien 
tehokkuuden, säilyttämiseksi.

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 6 kohta



PE703.008v02-00 32/94 RR\1265025FI.docx

FI

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio antaa 15 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen välittömästi sovellettavia 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
määrätään unionin vastatoimista 
asianmukaisesti perustelluissa erittäin 
kiireellisissä tapauksissa, jotta voidaan 
välttää unionille tai sen jäsenvaltioille 
taloudellisesta pakottamisesta aiheutuva 
peruuttamaton vahinko. Tässä sovelletaan 
2–5 kohdassa säädettyjä vaatimuksia. 
Nämä säädökset ovat voimassa enintään 
kolme kuukautta.

6. Komissio toteuttaa 15 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen unionin vastatoimen 7 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuna välittömästi 
sovellettavana 
täytäntöönpanosäädöksenä, jossa 
määrätään unionin vastatoimista 
asianmukaisesti perustelluissa erittäin 
kiireellisissä tapauksissa, jotta voidaan 
välttää unionille tai sen jäsenvaltioille 
taloudellisesta pakottamisesta aiheutuva 
peruuttamaton vahinko. Tässä sovelletaan 
1–4 kohdassa säädettyjä vaatimuksia, ja 
5 kohdassa luetellut edellytykset katsotaan 
täytetyiksi. Nämä säädökset ovat voimassa 
enintään kolme kuukautta, minkä jälkeen 
toimet voidaan tarvittaessa hyväksyä 
7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla 
täytäntöönpanosäädöksellä. Komissio 
tiedottaa, myös näkemysten vaihdon 
muodossa, Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle täytäntöönpanosäädöksistä ja 
julkaisee ne Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä ja muissa 
soveltuvissa julkisissa viestintävälineissä.

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 7 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

7. Komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 14 artiklan 
mukaisesti liitteessä I olevan luettelon 
muuttamiseksi, jotta voidaan säätää 
muuntyyppisistä kolmannen maan toimien 
vastatoimista. Komissio voi antaa tällaisia 
delegoituja säädöksiä, jos vastatoimien 
tyypit voisivat

7. Komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 14 artiklan 
mukaisesti liitteessä I olevan luettelon 
muuttamiseksi, jotta voidaan säätää 
muuntyyppisistä kolmannen maan toimien 
vastatoimista, sen jälkeen, kun se on 
ilmoittanut delegoiduista säädöksistä 
neuvostolle ja Euroopan parlamentille. 
Komissio voi antaa tällaisia delegoituja 
säädöksiä, jos vastatoimien tyypit voisivat
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Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Mikään unionin vastatoimi ei saa 
ylittää tasoa, joka on oikeassa suhteessa 
unionille tai jäsenvaltiolle kolmannen 
maan käyttämän taloudellisen 
pakottamisen aiheuttamaan vahinkoon, 
ottaen huomioon kolmannen maan 
toimien vakavuus sekä kyseessä olevat 
oikeudet.

1. Unionin vastatoimien on oltava 
oikeassa suhteessa unionille tai 
jäsenvaltiolle kolmannen maan käyttämän 
taloudellisen pakottamisen aiheuttaman 
vahingon tasoon ja taloudelliseen 
vaikutukseen unioniin ja sen 
jäsenvaltioihin, ja vastatoimilla on 
pystyttävä tehokkaasti suojaamaan 
unionin ja sen jäsenvaltioiden oikeuksia 
tehdä oikeutettuja suvereeneja valintoja 
tiettyjen säädösten, toimintapolitiikkojen 
tai kantojen osalta.

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio valitsee ja suunnittelee 
asianmukaisen vastatoimen ottaen 
huomioon 4 artiklan mukaisesti tehdyn 
määrityksen, 2 artiklan 2 kohdassa 
säädetyt perusteet ja unionin edun 
käytettävissä olevien tietojen perusteella, 
mukaan lukien 11 artiklan mukaisesti 
kerätyt tiedot, sekä seuraavat perusteet:

2. Komissio valitsee ja suunnittelee 
asianmukaisen vastatoimen ottaen 
huomioon 4 artiklan mukaisesti tehdyn 
määrityksen, 2 artiklassa säädetyt 
perusteet käytettävissä olevien tietojen 
perusteella, mukaan lukien 11 artiklan 
mukaisesti kerätyt tiedot, sekä seuraavat 
perusteet:

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) miten tehokkaita toimet ovat 
lopettamaan taloudellisen pakottamisen;

(a) miten tehokkaita toimet ovat 
lopettamaan taloudellisen pakottamisen ja 
tarvittaessa unionille ja sen jäsenvaltioille 
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aiheutuneen vahingon korvaamisessa;

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi päättää soveltaa 7 tai 
8 artiklan mukaisia unionin vastatoimia, 
jotka koostuvat suoria ulkomaisia 
sijoituksia tai palvelukauppaa koskevista 
rajoituksista, myös sellaisen yhden tai 
useamman unioniin sijoittautuneen 
oikeushenkilön unionissa tarjoamiin 
palveluihin tai tekemiin suoriin sijoituksiin, 
joka on asianomaisen kolmannen maan 
henkilöiden omistuksessa tai 
määräysvallassa, jos se on tarpeen tämän 
asetuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Komissio voi päättää tällaisesta 
soveltamisesta, jos unionin vastatoimet, 
jotka eivät kata tällaisia tilanteita, eivät 
riittäisi saavuttamaan tehokkaasti tämän 
asetuksen tavoitteita, erityisesti jos tällaiset 
toimet voitaisiin välttää. Arvioidessaan 
tällaisen päätöksen antamista komissio 
ottaa 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen 
perusteiden lisäksi huomioon muun muassa 
seuraavat seikat:

3. Komissio voi päättää soveltaa 7 tai 
8 artiklan mukaisia unionin vastatoimia, 
jotka koostuvat suoria ulkomaisia 
sijoituksia tai palvelukauppaa koskevista 
rajoituksista, myös sellaisen yhden tai 
useamman unioniin sijoittautuneen 
oikeushenkilön unionissa tarjoamiin 
palveluihin tai tekemiin suoriin sijoituksiin, 
joka on asianomaisen kolmannen maan 
henkilöiden omistuksessa tai 
määräysvallassa, jos se on tarpeen tämän 
asetuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Komissio voi päättää tällaisesta 
soveltamisesta, jos unionin vastatoimet, 
jotka eivät kata tällaisia tilanteita, eivät 
riittäisi saavuttamaan tehokkaasti tämän 
asetuksen tavoitteita, erityisesti jos 
tällaisten toimien vaikutukset voitaisiin 
välttää tai kiertää. Arvioidessaan tällaisen 
päätöksen antamista komissio ottaa 1 ja 2 
kohdassa tarkoitettujen perusteiden lisäksi 
huomioon muun muassa seuraavat seikat:

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tällaisten unionin sisäisten 
rajoitusten tosiasiallinen vaikutus 
taloudellisen pakottamisen lopettamista 
koskevaan tavoitteeseen;

(b) tällaisten unionin sisäisten 
rajoitusten mahdollinen tosiasiallinen 
vaikutus taloudellisen pakottamisen 
lopettamista koskevaan tavoitteeseen;
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Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio ilmoittaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle unionin 
vastatoimien valinta- ja 
suunnitteluperusteista.

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio seuraa unionin 
vastatoimet käynnistäneitä kolmannen 
maan käyttöön ottamia taloudellisia 
pakottamistoimia sekä unionin 
toteuttamien vastatoimien tehokkuutta ja 
niiden vaikutuksia unionin etuihin ja 
tiedottaa tästä Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle.

1. Komissio seuraa unionin 
vastatoimet käynnistäneitä kolmannen 
maan käyttöön ottamia taloudellisia 
pakottamistoimia sekä unionin 
toteuttamien vastatoimien tehokkuutta ja 
niiden vaikutuksia unionin etuihin ja 
tiedottaa tästä säännöllisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos asianomainen kolmas maa 
keskeyttää taloudellisen pakottamisen tai 
jos se on unionin edun mukaista, 
komissio voi keskeyttää asianomaisen 
unionin vastatoimen soveltamisen siksi 
ajaksi, kun kolmas maa keskeyttää 
pakottamisen, tai niin kauan kuin se on 
unionin edun kannalta tarpeen. Komissio 
keskeyttää unionin vastatoimet, jos 
asianomainen kolmas maa on tarjonnut 
sopimuksen, jonka unioni on hyväksynyt, 

2. Jos asianomainen kolmas maa 
keskeyttää taloudellisen pakottamisen 
kokonaan, komissio keskeyttää 
asianomaisen unionin vastatoimen 
soveltamisen siksi ajaksi, kun kolmas maa 
keskeyttää pakottamisen, tai jos se on 
unionin edun kannalta tarpeen, komissio 
voi keskeyttää unionin vastatoimien 
soveltamisen niin pitkäksi aikaa kuin se 
on tarpeen. Komissio keskeyttää unionin 
vastatoimet, jos asianomainen kolmas maa 
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asian saattamisesta sitovaan 
kansainväliseen kolmannen osapuolen 
oikeudelliseen ratkaisumenettelyyn ja 
kyseinen kolmas maa myös keskeyttää 
taloudellisen pakottamisensa. Komissio 
tekee päätöksen unionin vastatoimen 
soveltamisen keskeyttämisestä antamalla 
täytäntöönpanosäädöksen. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset annetaan 
15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

on tarjonnut sopimuksen, jonka unioni on 
hyväksynyt, asian saattamisesta 
5 artiklassa tarkoitettuun sitovaan 
kansainväliseen kolmannen osapuolen 
oikeudelliseen ratkaisumenettelyyn ja jos 
kyseinen kolmas maa on myös lopettanut 
taloudellisen pakottamisensa ja sitoutuu 
tukemaan ja noudattamaan kolmannen 
osapuolen oikeudellista 
ratkaisumenettelyä. Komissio tekee 
päätöksen unionin vastatoimen 
soveltamisen keskeyttämisestä antamalla 
täytäntöönpanosäädöksen. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset annetaan 
15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos on tarpeen mukauttaa unionin 
vastatoimia ottaen huomioon 2 artiklassa ja 
9 artiklan 2 kohdassa säädetyt edellytykset 
ja perusteet tai muu kehitys, mukaan lukien 
kolmannen maan reaktio, komissio voi 
tarvittaessa muuttaa 7 artiklan mukaisesti 
hyväksyttyjä unionin vastatoimia 
täytäntöönpanosäädöksellä 15 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

3. Jos on tarpeen mukauttaa unionin 
vastatoimia ottaen huomioon 2 artiklassa ja 
9 artiklan 2 kohdassa säädetyt edellytykset 
ja perusteet tai muu kehitys, mukaan lukien 
kolmannen maan reaktio, komissio 
tarvittaessa muuttaa nopeasti 7 artiklan 
mukaisesti hyväksyttyjä unionin 
vastatoimia täytäntöönpanosäädöksellä 
15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
10 artikla– 4 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) jos taloudellinen pakottaminen on 
päättynyt;

(a) jos taloudellinen pakottaminen on 
päättynyt ja aiheutunut vahinko on 
korvattu;
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Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) jos kolmannen osapuolen 
oikeudellisen ratkaisumenettelyn antama 
sitova ratkaisu kyseisen kolmannen maan 
ja unionin tai jäsenvaltion välisessä riidassa 
edellyttää unionin vastatoimen 
peruuttamista;

(c) jos kolmannen osapuolen 
oikeudellisen ratkaisumenettelyn antama 
sitova ratkaisu kyseisen kolmannen maan 
ja unionin tai jäsenvaltion välisessä riidassa 
edellyttää unionin vastatoimen 
peruuttamista, edellyttäen, että kolmas 
maa on toteuttanut konkreettisia toimia 
päätöksen panemiseksi täytäntöön; tai

Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Asianmukaisesti perustelluissa 
erittäin kiireellisissä tapauksissa komissio 
antaa välittömästi sovellettavia 
täytäntöönpanosäädöksiä 7 artiklan 
mukaisesti hyväksyttyjen unionin 
vastatoimien keskeyttämiseksi, 
muuttamiseksi tai lopettamiseksi. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset annetaan 
15 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen, ja ne ovat voimassa 
enintään kaksi kuukautta.

5. Asianmukaisesti perustelluissa 
erittäin kiireellisissä tapauksissa komissio 
antaa välittömästi sovellettavia 
täytäntöönpanosäädöksiä 7 artiklan 
mukaisesti hyväksyttyjen unionin 
vastatoimien keskeyttämiseksi tai 
muuttamiseksi. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset annetaan 
15 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen, ja ne ovat voimassa 
enintään kaksi kuukautta, jonka jälkeen 
voidaan tarvittaessa antaa 2, 3 tai 
4 kohdassa tarkoitettu 
täytäntöönpanosäädös. Komissio tiedottaa 
Euroopan parlamentille viipymättä 
päätöksestä ja sen perusteluista.

Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Ennen unionin vastatoimien 
toteuttamista tai tällaisten toimien 
muuttamista komission tulee – ja ennen 
tällaisten toimien keskeyttämistä tai 
lopettamista se voi – pyytää tietoja ja 
näkemyksiä unionin toimijoihin ja unionin 
etuihin kohdistuvista taloudellisista 
vaikutuksista Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä julkaistavalla ilmoituksella tai 
muulla soveltuvalla julkisella 
viestintävälineellä. Ilmoituksessa on 
ilmoitettava määräaika, jonka kuluessa 
tiedot on toimitettava.

1. Ennen unionin vastatoimien 
toteuttamista tai tällaisten toimien 
muuttamista komission tulee – ja ennen 
tällaisten toimien keskeyttämistä tai 
lopettamista se voi – pyytää tietoja ja 
näkemyksiä unionin toimijoihin 
kohdistuvista taloudellisista vaikutuksista 
tarvittaessa Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä julkaistavalla ilmoituksella tai 
muulla soveltuvalla julkisella 
viestintävälineellä. Ilmoituksessa on 
ilmoitettava määräaika, jonka kuluessa 
tiedot on toimitettava.

Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Suorittaessaan 1 kohdan mukaista 
tiedonkeruuta komissio antaa asiasta tietoa 
sidosryhmille, erityisesti 
toimialajärjestöille, joihin mahdolliset 
unionin vastatoimet vaikuttavat, sekä 
jäsenvaltioille, jotka osallistuvat 
asianomaisia aloja koskevan lainsäädännön 
valmisteluun tai täytäntöönpanoon, ja 
kuulee niitä.

3. Suorittaessaan 1 kohdan mukaista 
tiedonkeruuta komissio antaa asiasta tietoa 
sidosryhmille, erityisesti 
toimialajärjestöille ja EU:n 
työmarkkinaosapuolille, joihin mahdolliset 
unionin vastatoimet vaikuttavat, sekä 
jäsenvaltioille, jotka osallistuvat 
asianomaisia aloja koskevan lainsäädännön 
valmisteluun tai täytäntöönpanoon, ja 
kuulee niitä.

Tarkistus 67

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tällaisten toimien 
vuorovaikutuksesta asiaankuuluvan 
jäsenvaltion lainsäädännön kanssa;

(b) tällaisten toimien 
vuorovaikutuksesta asiaankuuluvan 
unionin ja jäsenvaltion lainsäädännön 
kanssa;
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Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 4 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) unionin edusta. (d) tällaisten toimenpiteiden 
vaikutuksesta kolmannen maan 
pakottavien toimien kielteisten 
vaikutusten vähentämiseen.

Tarkistus 69

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio ottaa mahdollisimman 
tarkasti huomioon tiedonkeruussa kerätyt 
tiedot. Täytäntöönpanosäädösehdotukseen 
liitetään suunniteltujen toimien analyysi, 
kun se toimitetaan komitealle 15 artiklan 2 
kohdassa tarkoitetun tarkastelumenettelyn 
yhteydessä.

5. Komissio ottaa mahdollisimman 
tarkasti huomioon tiedonkeruussa kerätyt 
tiedot. Täytäntöönpanosäädösehdotukseen 
liitetään suunniteltujen toimien ja niiden 
mahdollisten vaikutusten analyysi, kun se 
toimitetaan komitealle 15 artiklan 2 
kohdassa tarkoitetun tarkastelumenettelyn 
yhteydessä. Komissio tiedottaa Euroopan 
parlamentille tällaisesta analyysistä 
asetuksen (EU) N:o 182/2011 10 artiklan 
mukaisesti.

Tarkistus 70

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Ennen täytäntöönpanosäädöksen 
antamista 7 artiklan 6 kohdan tai 10 
artiklan 5 kohdan mukaisesti komissio 
pyytää kohdennetusti tietoja ja 
näkemyksiä asianomaisilta sidosryhmiltä, 
paitsi jos erittäin kiireelliset syyt ovat 
sellaiset, että tietojen pyytäminen ja 

6. Komissio pyytää kohdennetusti 
tietoja ja näkemyksiä asianomaisilta 
sidosryhmiltä ja erityisesti talouden 
toimijoilta, joihin taloudellinen 
pakottaminen vaikuttaa, yleisen 
periaatteen mukaisesti ennen 
täytäntöönpanosäädöksen antamista 
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kuuleminen ei ole mahdollista tai tarpeen 
objektiivisista syistä, esimerkiksi unionin 
kansainvälisten velvoitteiden 
noudattamisen varmistamiseksi.

7 artiklan 6 kohdan tai 10 artiklan 
5 kohdan mukaisesti, paitsi jos erittäin 
kiireellisten syiden aiheuttama 
poikkeustilanne on sellainen, että tietojen 
pyytäminen ja kuuleminen ei ole 
mahdollista tai tarpeen objektiivisista 
syistä, esimerkiksi unionin kansainvälisten 
velvoitteiden noudattamisen 
varmistamiseksi.

Tarkistus 71

Ehdotus asetukseksi
11 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 a artikla
Kauppasopimusten valvoja

EU:n kauppasopimusten noudattamista ja 
täytäntöönpanoa valvova virkamies eli 
kauppasopimusten valvoja vastaa tämän 
asetuksen täytäntöönpanosta ja sen 
koordinoinnista muiden pakottamisen 
torjuntaan liittyvien välineiden, kuten 
ulkomaisen lainsäädännön vaikutukset 
estävän säädöksen1 a kanssa. Tätä 
asetusta sovellettaessa valvoja
a)  kerää tietoja ja toimittaa 
kustannus- ja data-analyyseja 
taloudellisten pakottamistoimien luonteen 
määrittämiseksi;
b) toimii 
luottamuksellisuusperiaatetta kaikilta 
osin noudattaen tärkeimpänä 
yhteyspisteenä EU:n yrityksille ja 
yksityisen sektorin sidosryhmille, jotka 
ovat joutuneet taloudellisten 
pakottamistoimien kohteeksi, myös 
jatkuvan taloudellisen pakottamisen 
yhteydessä annettavan avun osalta.
__________________
1 a Neuvoston asetus (EY) N:o 2271/96, 
annettu 22 päivänä marraskuuta 1996, 
tietyn kolmannen maan lainsäädännön 
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soveltamisen ekstraterritoriaalisilta 
vaikutuksilta sekä siihen perustuvilta tai 
siitä aiheutuvilta toimilta 
suojautumisesta, EYVL L 309, 
29.11.1996, s. 1.

Tarkistus 72

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän asetuksen mukaisesti saatuja 
tietoja saa käyttää ainoastaan siihen 
tarkoitukseen, jota varten ne on pyydetty.

1. Tämän asetuksen mukaisesti saatuja 
tietoja saa käyttää ainoastaan siihen 
tarkoitukseen, jota varten ne on toimitettu, 
pyydetty tai saatu.

Tarkistus 73

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tietojen antaja voi pyytää, että 
toimitettuja tietoja käsitellään 
luottamuksellisena. Tällöin tietojen 
mukaan on liitettävä ei-luottamuksellinen 
tiivistelmä tai ilmoitus syistä, miksi tietoja 
ei voida esittää tiivistettynä. Komissio, 
neuvosto, Euroopan parlamentti ja 
jäsenvaltiot sekä niiden virkamiehet eivät 
saa ilmaista tämän asetuksen nojalla 
saatuja luottamuksellisia tietoja muutoin 
kuin tiedot toimittaneen osapuolen 
nimenomaisella luvalla.

2. Tietojen antaja voi pyytää, että 
toimitettuja tietoja käsitellään 
luottamuksellisena. Tällöin tietojen 
mukaan on liitettävä ei-luottamuksellinen 
mutta tarkoituksenmukainen tiivistelmä 
tai ilmoitus syistä, miksi tietoja ei voida 
esittää tiivistettynä. Komissio, neuvosto, 
Euroopan parlamentti ja jäsenvaltiot sekä 
niiden virkamiehet eivät saa ilmaista tämän 
asetuksen nojalla saatuja luottamuksellisia 
tietoja muutoin kuin tiedot toimittaneen 
osapuolen nimenomaisella luvalla.

Tarkistus 74

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Edellä oleva 2 kohta ei estä 
komissiota julkistamasta yleisiä tietoja 
tiivistelmänä, joka ei sisällä tietoja, joiden 
perusteella tietojen toimittaja voitaisiin 
tunnistaa. Tällaisessa ilmaisemisessa on 
otettava huomioon asianomaisten 
osapuolten oikeutetut edut siten, että 
heidän luottamuksellisia tietojaan ei 
paljasteta.

3. Edellä oleva 2 kohta ei estä 
komissiota julkistamasta yleisiä tietoja 
tarkoituksenmukaisena tiivistelmänä, joka 
ei sisällä tietoja, joiden perusteella tietojen 
toimittaja voitaisiin tunnistaa. Tällaisessa 
ilmaisemisessa on otettava huomioon 
asianomaisten osapuolten oikeutetut edut 
siten, että heidän luottamuksellisia 
tietojaan ei paljasteta.

Tarkistus 75

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Uudelleentarkastelu Kertomukset ja uudelleentarkastelu

Tarkistus 76

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio arvioi kaikki 7 artiklan 
nojalla hyväksytyt unionin vastatoimet 
kuuden kuukauden kuluttua niiden 
päättymisestä ottaen huomioon 
sidosryhmien palautteen ja muut 
asiaankuuluvat tiedot. 
Arviointikertomuksessa tarkastellaan 
unionin vastatoimen tehokkuutta ja 
toimivuutta ja tehdään mahdollisia 
päätelmiä tulevista toimista.

1. Komissio arvioi kaikki 7 artiklan 
nojalla hyväksytyt unionin vastatoimet 
kuuden kuukauden kuluttua niiden 
päättymisestä ottaen huomioon 
sidosryhmien palautteen, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston antamat tiedot 
ja muut asiaankuuluvat tiedot. Komissio 
julkaisee vuosittain arviointikertomuksen, 
jossa se tarkastelee unionin vastatoimen 
tehokkuutta ja toimivuutta ja jossa tehdään 
mahdollisia päätelmiä tulevista toimista. 
Komissio esittää tällaisen kertomuksen 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
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Tarkistus 77

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio tarkastelee tätä asetusta ja 
sen täytäntöönpanoa uudelleen viimeistään 
kolmen vuoden kuluttua tämän asetuksen 
mukaisen ensimmäisen 
täytäntöönpanosäädöksen antamisesta tai 
kuuden vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta sen mukaan, kumpi 
ajankohta on aikaisempi, ja antaa siitä 
kertomuksen Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle.

2. Komissio tarkastelee tätä asetusta ja 
sen täytäntöönpanoa uudelleen viimeistään 
kolmen vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta ja viimeistään neljän 
vuoden välein sen jälkeen. Se varmistaa 
erityisesti täydentävyyden ulkomaisen 
lainsäädännön vaikutukset estävän 
säädöksen uudelleentarkastelun kanssa ja 
antaa siitä kertomuksen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle erityisesti 
kauppasopimusten valvojan 
asiaankuuluvassa raportoinnissa.
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PERUSTELUT

EU tarvitsee kiireellisesti pakottamistoimien vastaisen välineen, jotta voidaan täyttää 
valitettava EU:n lainsäädännön puute: tilanteessa, jossa ollaan siirtymässä sääntöpohjaisesta 
valtahierarkkiseen kansainväliseen kauppaan, EU:lla ei tällä hetkellä ole välinettä, jolla se 
voisi hillitä taloudellista pakottamista ja tarvittaessa vastata siihen suojellakseen unionin ja 
sen jäsenvaltioiden oikeutettuja etuja.

Tämän välineen käyttöönoton edellytykset on määriteltävä laajasti, ja niiden on oltava 
maaneutraaleja. Taloudellinen pakottaminen voi olla monenlaista. Esimerkkeinä voidaan 
mainita Yhdysvaltojen uhkaus toteuttaa useiden EU:n jäsenvaltioiden digiveroon liittyviä 
vastatoimia, Kiinan asettama kielto tuonnille Liettuasta sen jälkeen, kun Taiwan avasi 
tosiasiallisen suurlähetystön Vilnassa, ”spontaanit” länsimaisten tuotemerkkien boikotit ja 
Kiinaan kriittisesti suhtautuneita Euroopan parlamentin jäseniä koskevat kiellot sekä Venäjän 
asettama kielto tuoda maataloustuotteita EU:n jäsenvaltioista.

Vaikka mahdollisuuksien mukaan olisi turvauduttava olemassa oleviin 
riitojenratkaisumekanismeihin ja pyrittävä saamaan aikaan maailmanlaajuinen ja yhteinen 
strategia, EU:n olisi voitava puuttua nopeammin tilanteeseen, kun jokin maa pyrkii 
painostamaan EU:ta tai sen jäsenvaltioita tekemään jonkin poliittisen valinnan tai pidättymään 
sellaisesta soveltamalla tai uhkaamalla soveltaa kauppaan ja sijoituksiin vaikuttavia 
toimenpiteitä. Tällaisen välineen puuttuminen on oikeusjärjestelmässämme oleva heikkous, 
sillä taloudellisen pakottamisen torjuminen on kansainvälisen oikeuden mukaan sallittua. Jo 
yksistään tällaisen välineen olemassaololla olisi ehkäisevä vaikutus. Lisäksi olisi otettava 
huomioon, että EU:n kauppakumppanit ovat jo ottaneet käyttöön vastaavia välineitä – EU on 
kuromassa eroa umpeen, ei kiihdyttämässä kilpavarustelua.

Lisäksi on huomattava, että pakottamistoimien vastaisen välineen nojalla toteutetut 
toimenpiteet ovat viimeinen keino EU:n vastatessa kolmannen maan toteuttamiin 
pakottamistoimiin pyrkimyksenään ainoastaan suojella unionin oikeutettua poliittista 
liikkumavaraa. Se ei ole offensiivinen väline, jota EU voisi käyttää umpimähkäisesti.

Viime vuosina vastassamme on ollut maailmanlaajuisia kaupan jännitteitä ja olemme 
joutuneet kohtaamaan covid-19-pandemian vaikutukset globaaleihin toimitusketjuihin, joiden 
haavoittuvuudet ovat paljastuneet entistä selvemmin Venäjän hyökättyä Ukrainaan 
helmikuussa 2022. Tässä tilanteessa katson, että EU ei voi toimia uskottavana kansainvälisenä 
keskustelukumppanina, jollei sillä ole sen etuja, oikeuksia ja suvereeneja poliittisia valintoja 
suojelevaa tehokasta kaupan välinettä. Valtion- ja hallitusten johtajien 10.–11. maaliskuuta 
2022 pitämässä kokouksessa annetussa Versailles’n julistuksessa korostetaan EU:n 
kauppapolitiikan roolia Euroopan strategisen riippumattomuuden kehittämisessä vakaamman 
taloudellisen perustan avulla lisäämällä tämän perustan häiriönsietokykyä, kilpailukykyä ja 
mukautuvuutta vihreään ja digitaaliseen siirtymään huolehtien samalla siitä, ettei ketään jätetä 
jälkeen.

Euroopan parlamentti kehotti komissiota vuonna 2020 esittämään ehdotuksen 
pakottamistoimien vastaisesta välineestä, minkä seurauksena annettiin muutettuun 
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täytäntöönpanoasetukseen liitetty EU:n toimielinten yhteinen julistus1. Siinä yhteydessä sekä 
jäsenvaltiot että Euroopan parlamentti ilmaisivat huolensa kauppaa koskevista tiettyjen 
kolmansien maiden käytännöistä, joilla yritetään pakottaa EU ja/tai sen jäsenvaltiot 
toteuttamaan tai peruuttamaan tiettyjä poliittisia toimenpiteitä. Odotan mielenkiinnolla 
neuvoston yhteistä kantaa tästä uudesta välineestä.

Olen tyytyväinen siihen, että Euroopan komission puheenjohtaja otti huolenaiheemme esille 
syyskuussa 2020 ja esitti lupauksensa mukaisesti ehdotuksen pakottamistoimien vastaisesta 
välineestä ennen vuoden 2021 loppua. Tämä uusi väline täydentää EU:n kaupan 
keinovalikoimaa yhdessä vastavuoroisuuden edistämistä kansainvälisille 
hankintamarkkinoille pääsyssä ja vääristäviä ulkomaisia tukia koskevien uusien sääntöjen 
kanssa. Parlamentti on työskennellyt määrätietoisesti näiden eteen osana EU:n 
kauppapolitiikan uudelleentarkastelua. Kuten olemme myös korostaneet mietinnössämme 
covid-19:n vaikutuksista kauppaan2, tällaisen uudelleentarkastelun tarkoituksena on 
varmistaa, että kauppa edistää EU:n strategisen riippumattomuuden yleistavoitteen 
saavuttamista. 

Sen vuoksi kannatan yleisesti ottaen komission ehdotusta kaupan alan välineestä, ja 
mietintöluonnokseni tarkistuksissa keskitytään seuraaviin seitsemään seikkaan: 

1. Taloudellisen pakottamisen entistä laajempi määritelmä todellisen ehkäisevän 
vaikutuksen varmistamiseksi. Tämä väline kattaa myös sen, että kolmas maa uhkaa toimilla, 
mitä sellaisenaan voidaan pitää taloudellisena pakkokeinona, sekä kaikki toimet, joilla 
vaikutetaan EU:n tiettyyn poliittiseen valintaan, olipa se minkä muotoinen tahansa. 

2. EU:n tarvittaessa toteuttamat nopeat ja tehokkaat vastatoimet tekevät tästä 
välineestä uskottavan: EU:n vastatoimien on oltava oikeasuhteisia ja nopeita, kun ne ovat 
kiireellisiä, ja niillä on pyrittävä paitsi lopettamaan pakottaminen myös mahdollisuuksien 
mukaan puuttumaan pakottamisen aiheuttamaan vahinkoon.

3. Oikeusvaltioperiaate on turvattava oikeusvarmuudella ja kansainvälisen oikeuden 
mukaisilla vastatoimilla; menettelyssä on löydettävä oikea tasapaino nopean reagoinnin 
tarpeen ja sen välillä, että on tärkeää ilmoittaa tarvittavien menettelyvaiheiden aikataulu.

4. Sitoutuminen neuvotteluratkaisun hakemiseen viivyttämättä tarpeettomasti 
prosessia: olisi varmistettava riittävät mahdollisuudet vuoropuheluun kolmannen maan 
kanssa sekä yhteistyöhön kansainvälisillä foorumeilla ja EU:n muiden kauppakumppanien 
kanssa viivyttämättä tarpeettomasti vastatoimien käyttöönottoa. 

5. Välineen keskiössä on unionin etu: tässä yhteydessä ratkaiseva osa unionin etua on 
torjua tehokkaasti kolmansien maiden toimia, joilla vaikutetaan aiheettomasti unionin ja/tai 
jäsenvaltioiden oikeutettuihin suvereeneihin valintoihin. Unionin etu tarkoittaa myös sen 
varmistamista, että kaikissa tämän asetuksen nojalla toteutettavissa toimissa otetaan 
huomioon unionin taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus ja huolehditaan, etteivät ne 
vaikuta kielteisesti näihin. 

1 Yhteinen julistus (EUVL C 49, 12.2.2021, s. 1).
2 Euroopan parlamentin päätöslauselma 7. heinäkuuta 2021 covid-19:n kauppaan liittyvistä näkökohdista ja 
vaikutuksista (2020/2117(INI))
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6. On varmistettava johdonmukaisuus muiden sellaisten välineiden kanssa, joilla 
puututaan kolmansien maiden toteuttamien toimien ekstraterritoriaalisiin vaikutuksiin, kuten 
ulkomaisen lainsäädännön vaikutukset estävä säädös. Tämän asetuksen varhainen 
uudelleentarkastelu voisi tästä syystä olla tarpeen.

7. Demokraattinen valvonta kaikissa vaiheissa: sidosryhmien osallistuminen – 
varmistaen samalla täysi luottamuksellisuus – on olennaisen tärkeää pakottamisen 
tunnistamiseksi, sen laajuuden ja vaikutusten määrittämiseksi ja siten tehokkaiden 
vastatoimien suunnittelemiseksi. Parlamentti, joka huolehtii tämän välineen demokraattisesta 
valvonnasta, on pidettävä yhdessä neuvoston kanssa ajan tasalla kaikissa asiaankuuluvissa 
vaiheissa EU:n toimien käsittelystä niiden jatkuvaan uudelleentarkasteluun asti.



RR\1265025FI.docx 47/94 PE703.008v02-00

FI

28.7.2022

ULKOASIAINVALIOKUNNAN LAUSUNTO

kansainvälisen kaupan valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin ja sen jäsenvaltioiden 
suojelemisesta kolmansien maiden käyttämältä taloudelliselta pakottamiselta
(COM(2021)0775 – C9-0458/2021 – 2021/0406(COD))

Valmistelija: Markéta Gregorová

TARKISTUKSET

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan valiokuntaa ottamaan 
huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Nykyaikainen keskenään 
kytkeytynyt maailmantalous lisää 
taloudellisen pakottamisen riskiä ja 
mahdollisuuksia siihen, sillä se tarjoaa 
maille entistä tehokkaampia keinoja, myös 
hybridikeinoja, käyttää taloudellista 
pakottamista. On suotavaa, että unioni 
osallistuu taloudellisen pakottamisen 
ehkäisemistä ja poistamista koskevien 
kansainvälisten puitteiden luomiseen, 
kehittämiseen ja selkeyttämiseen.

(5) Nykyaikainen keskenään 
kytkeytynyt maailmantalous lisää 
taloudellisen pakottamisen riskiä ja 
mahdollisuuksia siihen, sillä se tarjoaa 
maille, erityisesti epädemokraattisille 
hallinnoille, entistä tehokkaampia keinoja, 
myös hybridikeinoja ja suoria tai välillisiä 
keinoja, käyttää taloudellista pakottamista. 
On tärkeää, että unioni osallistuu 
taloudellisen pakottamisen ehkäisemistä ja 
poistamista koskevien kansainvälisten 
puitteiden luomiseen, kehittämiseen ja 
selkeyttämiseen.
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Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Epädemokraattiset hallinnot, 
kuten Venäjän federaatio, Kiinan 
kansantasavalta tai Iranin islamilainen 
tasavalta, horjuttavat edelleen 
kansainvälistä sääntöpohjaista järjestystä, 
uhkaavat unionin ja jäsenvaltioiden 
demokraattista hallintoa ja turvallisuutta 
sekä heikentävät unionin taloudellista 
kilpailukykyä.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Vaikka unioni toimii aina 
kansainvälisen oikeuden puitteissa, on 
olennaisen tärkeää, että sillä on 
käytettävissään asianmukainen väline, jolla 
se voi estää ja torjua kolmansien maiden 
harjoittaman taloudellisen pakottamisen, 
jotta EU:n ja sen jäsenvaltioiden oikeudet 
ja edut voidaan turvata. Näin on erityisesti 
silloin, kun kolmannet maat toteuttavat 
kauppaan tai sijoituksiin vaikuttavia 
toimia, jotka vaikuttavat unionin tai 
jäsenvaltion oikeutettuihin suvereeneihin 
valintoihin pyrkimällä estämään unionia tai 
jäsenvaltiota kumoamasta, muuttamasta tai 
hyväksymästä tiettyä toimea tai saamaan 
unionin tai jäsenvaltion kumoamaan, 
muuttamaan tai hyväksymään tietyn 
toimen. Tällaisiin kauppaan tai sijoituksiin 
vaikuttaviin toimiin voivat kuulua 
kolmannen maan alueella toteutettujen ja 
siellä vaikuttavien toimien lisäksi myös 
kolmannen maan toteuttamat toimet – 
myös kolmannen maan määräysvallassa 
olevien tai unionissa toimivien yhteisöjen 

(6) Vaikka unioni toimii aina 
kansainvälisen oikeuden puitteissa, on 
olennaisen tärkeää, että sillä on 
käytettävissään asianmukainen väline, jolla 
se voi estää ja torjua kolmansien maiden 
harjoittaman taloudellisen pakottamisen, 
jotta EU:n ja sen jäsenvaltioiden oikeudet 
ja edut voidaan turvata. Näin on erityisesti 
silloin, kun kolmannet maat toteuttavat tai 
uhkaavat toteuttaa kauppaan tai 
sijoituksiin vaikuttavia toimia, jotka 
vaikuttavat unionin tai jäsenvaltion 
oikeutettuihin suvereeneihin valintoihin, 
mukaan lukien sen valtiolliset ja 
oikeudelliset toimet ja päätökset, 
pyrkimällä suoraan tai välillisesti 
estämään unionia tai jäsenvaltiota 
kumoamasta, muuttamasta tai 
hyväksymästä tiettyä toimea tai saamaan 
unionin tai jäsenvaltion kumoamaan, 
muuttamaan tai hyväksymään tietyn 
toimen. Tällaisiin kauppaan tai sijoituksiin 
vaikuttaviin toimiin tai niiden uhkaan 
voivat kuulua kolmannen maan alueella 
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kautta toteutettuina – jotka aiheuttavat 
haittaa taloudelliselle toiminnalle 
unionissa.

toteutettujen toimien tai toimien, joita 
uhataan toteuttaa siellä, ja siellä 
vaikuttavien toimien lisäksi myös 
kolmannen maan toteuttamat toimet tai 
toimet, joita se uhkaa toteuttaa – myös 
kolmannen maan määräysvallassa olevien 
tai unionissa toimivien yhteisöjen kautta 
toteutettuina – jotka aiheuttavat haittaa 
taloudelliselle toiminnalle unionissa, kuten 
muun muassa jotkin kolmansien maiden 
pakotteiden ekstraterritoriaaliset 
vaikutukset.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Kiinan kansantasavallan 
käyttämä, unionin jäsenvaltioon 
Liettuaan kohdistuva taloudellinen 
pakottaminen horjuttaa unionin 
sisämarkkinoiden perusperiaatteita ja 
edellyttää yhteisiä toimia.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 b) Kiinan kansantasavallan 
käyttämä, unionin ehdokasmaihin ja 
mahdollisiin ehdokasmaihin kohdistuva 
taloudellinen pakottaminen horjuttaa 
unionin laajentumispolitiikkaa sekä 
demokraattisten ja taloudellisten 
uudistusten onnistumista maissa, jotka 
haluavat unionin jäsenvaltioiksi. Kiinan 
investoinnit ja lainat Länsi-Balkanin 
maissa, erityisesti Montenegron 
hallituksen Bar–Boljare-moottoritien 
rakentamista varten ottama miljardin 
euron laina, lisäävät näiden maiden 
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alttiutta ulkomaiselle sekaantumiselle ja 
rasittavat niiden julkista taloutta.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Jäsenvaltiot eivät voi yksin 
riittävällä tavalla saavuttaa tämän 
asetuksen tavoitteita, erityisesti torjua 
kolmansien maiden käyttämää unioniin tai 
jäsenvaltioon kohdistuvaa taloudellista 
pakottamista. Tämä johtuu siitä, että 
jäsenvaltioilla, jotka ovat kansainvälisen 
oikeuden mukaisia erillisiä toimijoita, ei 
ehkä ole kansainvälisen oikeuden nojalla 
oikeutta vastata unionia vastaan 
kohdistettuun taloudelliseen 
pakottamiseen. Lisäksi Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 207 
artiklassa unionille annetun yksinomaisen 
toimivallan vuoksi jäsenvaltiot eivät voi 
vastata taloudelliseen pakottamiseen 
toteuttamalla yhteisen kauppapolitiikan 
toimenpiteitä. Sen vuoksi nämä tavoitteet 
voidaan saavuttaa tehokkaammin unionin 
tasolla.

(8) Jäsenvaltiot eivät voi yksin 
riittävällä tavalla saavuttaa tämän 
asetuksen tavoitteita, erityisesti torjua 
kolmansien maiden käyttämää unioniin tai 
jäsenvaltioon kohdistuvaa taloudellista 
pakottamista. Tämä johtuu siitä, että 
jäsenvaltioilla, jotka ovat kansainvälisen 
oikeuden mukaisia erillisiä toimijoita, ei 
ehkä ole kansainvälisen oikeuden nojalla 
oikeutta vastata unionia vastaan 
kohdistettuun taloudelliseen 
pakottamiseen. Lisäksi Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 207 
artiklassa unionille annetun yksinomaisen 
toimivallan vuoksi jäsenvaltiot eivät voi 
vastata taloudelliseen pakottamiseen 
toteuttamalla yhteisen kauppapolitiikan 
toimenpiteitä. Sen vuoksi nämä tavoitteet 
saavutetaan tehokkaammin unionin tasolla 
ja yhtenäisyyden ja yhteisvastuun 
hengessä.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti 
on tarpeen ja asianmukaista vahvistaa 
säännöt, jotka koskevat kolmansien maiden 
käyttämän taloudellisen pakottamisen 
tutkimista ja määrittämistä sekä niiden 
vastatoimia, jotta voidaan luoda tehokkaat 
ja kattavat puitteet unionin toimille 
taloudellisen pakottamisen torjumiseksi. 

(9) Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti 
on tarpeen ja asianmukaista vahvistaa 
säännöt, jotka koskevat kolmansien maiden 
käyttämän taloudellisen pakottamisen 
tutkimista ja määrittämistä sekä niiden 
vastatoimia, jotta voidaan luoda tehokkaat 
ja kattavat puitteet unionin toimille 
taloudellisen pakottamisen torjumiseksi. 
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Ennen unionin vastatoimia olisi erityisesti 
tutkittava tosiseikat, määritettävä 
taloudellisen pakottamisen käyttäminen ja 
mahdollisuuksien mukaan pyrittävä 
löytämään ratkaisu yhteistyössä 
asianomaisen kolmannen maan kanssa. 
Unionin käyttöönottamien toimien olisi 
oltava oikeassa suhteessa kolmansien 
maiden taloudellisen pakottamisen 
aiheuttamaan vahinkoon. Unionin 
vastatoimien määrittelykriteereissä olisi 
otettava huomioon erityisesti tarve välttää 
tai minimoida sivuvaikutukset, 
hallinnolliset rasitteet ja kustannukset, 
jotka aiheutuvat talouden toimijoille 
unionissa, sekä unionin etu. Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklan 4 
kohdan mukaisesti tässä asetuksessa ei 
siksi ylitetä sitä, mikä on tarpeen aiottujen 
tavoitteiden saavuttamiseksi.

Ennen unionin vastatoimia olisi enintään 
kolmen kuukauden mittaisen kohtuullisen 
määräajan kuluessa erityisesti tutkittava 
tosiseikat, määritettävä taloudellisen 
pakottamisen käyttäminen ja 
mahdollisuuksien mukaan pyrittävä 
löytämään ratkaisu yhteistyössä 
asianomaisen kolmannen maan kanssa. 
Unionin käyttöönottamien toimien olisi 
oltava oikeassa suhteessa kolmansien 
maiden taloudellisen pakottamisen 
aiheuttamaan vahinkoon. Unionin 
vastatoimien määrittelykriteereissä olisi 
otettava huomioon erityisesti tarve välttää 
tai minimoida sivuvaikutukset, 
hallinnolliset rasitteet ja kustannukset, 
jotka aiheutuvat talouden toimijoille 
unionissa, sekä unionin etu. Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklan 4 
kohdan mukaisesti tässä asetuksessa ei 
siksi ylitetä sitä, mikä on tarpeen aiottujen 
tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Pakottaminen on kansainvälisen 
oikeuden mukaan kiellettyä, kun maa ottaa 
käyttöön kaupan tai sijoitusten rajoitusten 
kaltaisia toimia saadakseen toisen maan 
toteuttamaan tai jättämään toteuttamatta 
sellaisen toimen, jota kyseinen maa ei ole 
kansainvälisesti velvollinen toteuttamaan ja 
joka kuuluu sen suvereniteettiin, kun 
pakottaminen saavuttaa tietyn laadullisen 
tai määrällisen kynnysarvon, joka riippuu 
sekä tavoitelluista päämääristä että 
käytetyistä keinoista. Komission olisi 
tarkasteltava kolmannen maan toimia 
käyttäen sellaisia laadullisia ja määrällisiä 
arviointiperusteita, jotka auttavat 
määrittämään, puuttuuko kolmas maa 
unionin tai jäsenvaltion oikeutettuihin 
suvereeneihin valintoihin ja onko sen 

(11) Pakottaminen on kansainvälisen 
oikeuden mukaan kiellettyä, kun maa ottaa 
käyttöön kaupan tai sijoitusten rajoitusten 
kaltaisia toimia tai hyväksyy 
ekstraterritoriaalisesti sovellettavia lakeja, 
jotka vaikuttavat haitallisesti 
kansainvälisiä velvoitteitaan noudattavien 
Euroopan unionin talouden toimijoiden 
etuihin, saadakseen toisen maan 
toteuttamaan tai jättämään toteuttamatta 
sellaisen toimen, jota kyseinen maa ei ole 
kansainvälisesti velvollinen toteuttamaan ja 
joka kuuluu sen suvereniteettiin, kun 
pakottaminen saavuttaa tietyn laadullisen 
tai määrällisen kynnysarvon, joka riippuu 
sekä tavoitelluista päämääristä että 
käytetyistä keinoista. Komission olisi 
tarkasteltava kolmannen maan toimia 
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toiminta taloudellista pakottamista, joka 
edellyttää unionin reagointia.

käyttäen sellaisia laadullisia ja määrällisiä 
arviointiperusteita, jotka auttavat 
määrittämään, puuttuuko kolmas maa 
unionin tai jäsenvaltion oikeutettuihin 
suvereeneihin valintoihin, harjoittaako 
kolmas maa häirintämallia, jonka 
tarkoituksena on saada unioni, 
jäsenvaltioita tai muita maita ryhtymään 
tiettyihin toimiin, käyttääkö kolmas maa 
toimintansa perusteena kansainvälisesti 
tunnustettua oikeutettua huolta, onko 
kolmas maa ennen toimiensa 
käyttöönottoa yrittänyt vilpittömässä 
mielessä vakavasti ratkaista asian 
käyttämällä kansainvälistä koordinointia 
tai oikeudellista ratkaisumenettelyä joko 
kahdenvälisesti tai kansainvälisellä 
foorumilla, ja jos on yrittänyt, millä 
tavalla, mikä on kolmannen maan toimen 
voimakkuus, vakavuus, toistuvuus, kesto, 
laajuus ja suuruus sekä siitä johtuva 
paine ja onko sen toiminta taloudellista 
pakottamista, joka edellyttää unionin 
reagointia.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Komission olisi tarkasteltava 
omasta aloitteestaan tai mistä tahansa 
lähteestä, mukaan lukien oikeushenkilöt ja 
luonnolliset henkilöt tai jäsenvaltio, 
saatujen tietojen perusteella, ovatko 
kolmansien maiden toimet pakottavia. 
Tämän tarkastelun jälkeen komission olisi 
tehtävä päätös, jossa se määrittää, onko 
kolmannen maan toimi pakottava. Jos 
komissio havaitsee, että toimi on 
pakottava, sen olisi ilmoitettava asiasta 
asianomaiselle kolmannelle maalle, 
pyydettävä taloudellisen pakottamisen 
lopettamista ja tarvittaessa vahingon 
korvaamista.

(13) Komission olisi tarkasteltava 
omasta aloitteestaan tai mistä tahansa 
lähteestä, mukaan lukien oikeushenkilöt ja 
luonnolliset henkilöt, Euroopan 
parlamentti tai jäsenvaltio, saatujen 
tietojen perusteella, ovatko kolmansien 
maiden toimet pakottavia. Tämän 
tarkastelun jälkeen komission olisi tehtävä 
päätös, jossa se määrittää, onko kolmannen 
maan toimi pakottava. Jos komissio 
havaitsee, että toimi on pakottava, sen olisi 
ilmoitettava asiasta asianomaiselle 
kolmannelle maalle, pyydettävä, että 
taloudellisen pakottaminen lopetetaan 
enintään 90 päivän kuluessa, ja 
pyydettävä tarvittaessa vahingon 
korvaamista.
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Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Unionin olisi tuettava samojen tai 
samankaltaisten taloudellisten 
pakottamistoimien kohteena olevia 
kolmansia maita tai muita asianomaisia 
kolmansia maita ja tehtävä yhteistyötä 
niiden kanssa. Unionin olisi osallistuttava 
kansainväliseen koordinointiin kahden-, 
useamman- tai monenvälisillä foorumeilla, 
joilla pyritään estämään tai poistamaan 
taloudellinen pakottaminen.

(14) Unionin olisi tuettava samojen tai 
samankaltaisten taloudellisten 
pakottamistoimien kohteena olevia 
kolmansia maita tai muita asianomaisia 
kolmansia maita, erityisesti samanmielisiä 
demokraattisia kumppaneita, ja tehtävä 
yhteistyötä niiden kanssa. Unionin olisi 
osallistuttava kansainväliseen 
koordinointiin kahden-, useamman- tai 
monenvälisillä foorumeilla, joilla pyritään 
estämään tai poistamaan taloudellinen 
pakottaminen.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Unioni voisi ottaa vastatoimia 
käyttöön vain, jos muut keinot, kuten 
neuvottelut, välitys tai oikeudelliset 
ratkaisumenettelyt, eivät johda 
taloudellisen pakottamisen nopeaan ja 
tosiasialliseen lopettamiseen, pakottamisen 
unionille tai sen jäsenvaltioille aiheuttaman 
vahingon korvaamiseen ja jos toimet ovat 
tarpeen unionin ja sen jäsenvaltioiden 
etujen ja oikeuksien suojaamiseksi ja ne 
ovat unionin edun mukaisia. On aiheellista, 
että asetuksessa vahvistetaan unionin 
vastatoimien käyttöönottoon ja 
soveltamiseen sovellettavat säännöt ja 
menettelyt ja mahdollistetaan tarvittaessa 
nopea toiminta unionin vastatoimien 
tehokkuuden säilyttämiseksi.

(15) Unioni voisi ottaa vastatoimia 
käyttöön vain, jos muut keinot, kuten 
neuvottelut, välitys tai oikeudelliset 
ratkaisumenettelyt, eivät johda 
taloudellisen pakottamisen nopeaan ja 
tosiasialliseen lopettamiseen enintään 
kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun on 
määritetty, että kolmas maa käyttää 
taloudellista pakottamista, sekä 
pakottamisen unionille tai sen 
jäsenvaltioille aiheuttaman vahingon 
korvaamiseen ja jos toimet ovat tarpeen 
unionin ja sen jäsenvaltioiden etujen ja 
oikeuksien suojaamiseksi ja ne ovat 
unionin edun mukaisia. On aiheellista, että 
asetuksessa vahvistetaan unionin 
vastatoimien käyttöönottoon ja 
soveltamiseen sovellettavat säännöt ja 
menettelyt ja mahdollistetaan nopea 



PE703.008v02-00 54/94 RR\1265025FI.docx

FI

toiminta unionin vastatoimien tehokkuuden 
säilyttämiseksi.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Tämän asetuksen mukaisesti 
toteutettavat unionin vastatoimet olisi 
valittava ja suunniteltava puolueettomin 
perustein, joita ovat muun muassa 
seuraavat: miten tehokkaita toimet ovat 
lopettamaan kolmannen maan käyttämän 
pakottamisen; mikä mahdollisuus toimilla 
on helpottaa unionin talouden toimijoiden 
asemaa, joihin kolmannen maan 
taloudellinen pakottaminen vaikuttaa; 
unioniin kohdistuvien kielteisten 
taloudellisten ja muiden vaikutusten 
välttämistä tai minimoimista koskeva 
tavoite; ja kohtuuttoman hallinnollisen 
monimutkaisuuden ja kohtuuttomien 
kustannusten välttäminen. On myös 
olennaisen tärkeää, että unionin 
vastatoimien valinnassa ja suunnittelussa 
otetaan huomioon unionin etu. Unionin 
vastatoimet olisi valittava monista eri 
vaihtoehdoista, jotta kussakin tapauksessa 
voidaan toteuttaa niistä sopivimmat.

(16) Tämän asetuksen mukaisesti 
toteutettavat unionin vastatoimet olisi 
valittava ja suunniteltava puolueettomin 
perustein, joita ovat muun muassa 
seuraavat: miten tehokkaita toimet ovat 
lopettamaan kolmannen maan käyttämän 
pakottamisen; miten tehokkaita toimet 
ovat korvaamaan taloudellisen 
pakottamisen aiheuttaman vahingon; 
mikä mahdollisuus toimilla on helpottaa 
unionin talouden toimijoiden asemaa, 
joihin kolmannen maan taloudellinen 
pakottaminen vaikuttaa; unioniin 
kohdistuvien kielteisten taloudellisten ja 
muiden vaikutusten välttämistä tai 
minimoimista koskeva tavoite; ja 
kohtuuttoman hallinnollisen 
monimutkaisuuden ja kohtuuttomien 
kustannusten välttäminen; strateginen 
viestintä unionin toimista sen 
varmistamiseksi, että kolmas maa ei 
vääristele tai manipuloi niitä väärien 
tietojen, disinformaation tai propagandan 
avulla; unionin muihin politiikkoihin tai 
tavoitteisiin kohdistuvien kielteisten 
vaikutusten välttäminen tai minimointi; ja 
samojen tai samankaltaisten 
taloudellisten pakottamistoimien kohteena 
olevien muiden maiden toteuttamien 
vastatoimien olemassaolo ja luonne. On 
myös olennaisen tärkeää, että unionin 
vastatoimien valinnassa ja suunnittelussa 
otetaan huomioon unionin etu. Unionin 
vastatoimet olisi valittava monista eri 
vaihtoehdoista, jotta kussakin tapauksessa 
voidaan toteuttaa niistä sopivimmat.
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Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Kun tavoitteena on taloudellisen 
pakottamisen lopettaminen, unionin 
vastatoimia, jotka koostuvat suoria 
ulkomaisia sijoituksia tai palvelukauppaa 
koskevista rajoituksista, olisi sovellettava 
ainoastaan yhden tai useamman unioniin 
sijoittautuneen sellaisen oikeushenkilön 
unionissa tarjoamiin palveluihin tai 
tekemiin suoriin sijoituksiin, joka on 
asianomaisen kolmannen maan henkilöiden 
omistuksessa tai määräysvallassa, jos se on 
tarpeen unionin vastatoimien tehokkuuden 
varmistamiseksi ja erityisesti niiden 
välttämisen estämiseksi. Tämän asetuksen 
nojalla annettavissa 
täytäntöönpanosäädöksissä perustellaan 
asianmukaisesti päätös tällaisten rajoitusten 
asettamisesta tässä asetuksessa 
täsmennettyjen perusteiden mukaisesti.

(18) Kun tavoitteina ovat taloudellisen 
pakottamisen lopettaminen ja aiheutuneen 
vahingon korvaaminen, unionin 
vastatoimia, jotka koostuvat suoria 
ulkomaisia sijoituksia tai palvelukauppaa 
koskevista rajoituksista, olisi sovellettava 
ainoastaan yhden tai useamman unioniin 
sijoittautuneen sellaisen oikeushenkilön 
unionissa tarjoamiin palveluihin tai 
tekemiin suoriin sijoituksiin, joka on 
asianomaisen kolmannen maan henkilöiden 
omistuksessa tai määräysvallassa, jos se on 
tarpeen unionin vastatoimien tehokkuuden 
varmistamiseksi ja erityisesti niiden 
välttämisen estämiseksi. Tämän asetuksen 
nojalla annettavissa 
täytäntöönpanosäädöksissä perustellaan 
asianmukaisesti päätös tällaisten rajoitusten 
asettamisesta tässä asetuksessa 
täsmennettyjen perusteiden mukaisesti.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) On tärkeää varmistaa tehokas 
viestintä sekä näkemysten ja tietojen vaihto 
yhtäältä komission ja toisaalta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston välillä, erityisesti 
kun on kyse pyrkimyksistä käydä 
vuoropuhelua asianomaisen kolmannen 
maan kanssa, jotta voidaan tutkia 
vaihtoehtoja taloudellisen pakottamisen 
lopettamiseksi, sekä asioista, jotka voivat 
johtaa unionin vastatoimien toteuttamiseen 
tämän asetuksen nojalla.

(21) On tärkeää varmistaa tehokas ja 
säännöllinen viestintä sekä näkemysten ja 
tietojen vaihto yhtäältä komission ja 
toisaalta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston välillä, erityisesti kun on kyse 
pyrkimyksistä käydä vuoropuhelua 
asianomaisen kolmannen maan kanssa, 
jotta voidaan tutkia vaihtoehtoja 
taloudellisen pakottamisen lopettamiseksi 
ja aiheutuneen vahingon korvaamiseksi, 
sekä asioista, jotka voivat johtaa unionin 
vastatoimien toteuttamiseen tämän 
asetuksen nojalla.
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Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan 
säännöt ja menettelyt unionin ja sen 
jäsenvaltioiden etujen tehokkaan suojelun 
varmistamiseksi silloin, kun kolmas maa 
pyrkii kauppaan tai sijoituksiin 
vaikuttavilla toimilla pakottamaan unionin 
tai jäsenvaltion hyväksymään tietyn toimen 
tai pidättymään sen hyväksymisestä. Tässä 
asetuksessa vahvistetaan puitteet, joiden 
avulla unioni voi vastata tällaisissa 
tilanteissa, jotta se saa kolmannen maan 
luopumaan tai se voi estää sitä 
toteuttamasta tällaisia toimia, antaen 
samalla unionille mahdollisuuden 
viimeisenä keinona ryhtyä vastatoimiin.

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan 
säännöt ja menettelyt unionin ja sen 
jäsenvaltioiden etujen tehokkaan suojelun 
varmistamiseksi silloin, kun kolmas maa 
pyrkii kauppaan tai sijoituksiin 
vaikuttavilla toimilla, toimien 
laiminlyönnillä tai niillä uhkaamisella, 
mukaan lukien sellaisten 
ekstraterritoriaalisesti sovellettavien 
lakien hyväksyminen, jotka vaikuttavat 
haitallisesti kansainvälisiä velvoitteitaan 
noudattavien unionin talouden 
toimijoiden etuihin, pakottamaan unionin 
tai jäsenvaltion hyväksymään tietyn toimen 
tai pidättymään sen hyväksymisestä. Tässä 
asetuksessa vahvistetaan puitteet, joiden 
avulla unioni voi vastata tällaisissa 
tilanteissa, jotta se saa kolmannen maan 
luopumaan tai se voi estää sitä 
toteuttamasta tällaisia toimia tai saa sen 
lopettamaan niiden toteuttamisen ja 
korvaamaan aiheutuneen vahingon, 
antaen samalla unionille mahdollisuuden 
viimeisenä keinona ryhtyä vastatoimiin.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– vaikuttaa unionin tai jäsenvaltion 
oikeutettuihin suvereeneihin valintoihin 
pyrkimällä estämään unionia tai 
jäsenvaltiota kumoamasta, muuttamasta tai 
hyväksymästä tiettyä toimea tai saamaan 
unionin tai jäsenvaltion kumoamaan, 
muuttamaan tai hyväksymään tietyn 

– vaikuttaa unionin tai jäsenvaltion 
oikeutettuihin suvereeneihin valintoihin, 
mukaan lukien valtiolliset ja oikeudelliset 
toimet ja päätökset, pyrkimällä estämään 
unionia tai jäsenvaltiota kumoamasta, 
muuttamasta tai hyväksymästä tiettyä 
toimea tai saamaan unionin tai jäsenvaltion 
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toimen kumoamaan, muuttamaan tai hyväksymään 
tietyn toimen, mukaan lukien jotkin 
kolmansien maiden lakien ja 
oikeudellisten päätösten 
ekstraterritoriaaliset vaikutukset

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– soveltamalla tai uhkaamalla 
soveltaa kauppaan tai sijoituksiin 
vaikuttavia toimia.

– soveltamalla taloudellista 
turvallisuutta, kauppaa, sijoituksia tai 
kilpailukykyä heikentäviä toimia, 
laiminlyömällä toimien toteuttamisen tai 
uhkaamalla soveltaa niitä

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– kiertää tai auttaa toista kolmatta 
maata kiertämään unionin määräämiä 
rajoittavia toimenpiteitä.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Seuraavat seikat on otettava 
huomioon määritettäessä, täyttyvätkö 1 
kohdassa säädetyt edellytykset:

2. Seuraavat seikat on otettava 
huomioon määritettäessä, täyttyvätkö 1 
kohdassa säädetyt edellytykset:

a) kolmannen maan toimen 
voimakkuus, vakavuus, toistuvuus, kesto, 
laajuus ja suuruus sekä siitä johtuva paine;

a) kolmannen maan toimen 
voimakkuus, vakavuus, toistuvuus, kesto, 
laajuus ja suuruus, toimen laiminlyönti tai 
sillä uhkaaminen sekä siitä johtuva paine;

b) se, harjoittaako kolmas maa b) se, harjoittaako kolmas maa 
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häirintämallia, jonka tarkoituksena on 
saada unioni, jäsenvaltioita tai muita maita 
ryhtymään tiettyihin toimiin;

häirintämallia, jonka tarkoituksena on 
saada unioni, jäsenvaltioita tai muita maita 
ryhtymään tiettyihin toimiin tai heikentää 
unionin tai jäsenvaltioiden toimintakykyä;

(b a) laajempi konteksti, mukaan lukien 
se, ovatko kolmannen maan 
pakottamistoimet osa laajempaa 
käyttäytymismallia, jossa heikennetään 
unionin tai jäsenvaltioiden etuja, 
turvallisuutta tai toimintakykyä;

(c) missä määrin kolmannen maan 
toimi loukkaa unionin tai jäsenvaltioiden 
suvereniteettia;

(c) missä määrin kolmannen maan 
toimi, toimen laiminlyönti tai sillä 
uhkaaminen loukkaa unionin tai 
jäsenvaltioiden suvereniteettia;

(d) käyttääkö kolmas maa toimintansa 
perusteena kansainvälisesti tunnustettua 
oikeutettua huolta;

(d) käyttääkö kolmas maa toimintansa 
perusteena asianmukaisesti määritettyä ja 
kansainvälisen oikeuden ja 
kansainvälisten yleissopimusten nojalla 
oikeutetuksi tunnustettua oikeutettua 
huolta;

(e) onko kolmas maa ennen toimiensa 
käyttöönottoa yrittänyt vilpittömässä 
mielessä vakavasti ratkaista asian 
käyttämällä kansainvälistä koordinointia tai 
oikeudellista ratkaisumenettelyä joko 
kahdenvälisesti tai kansainvälisellä 
foorumilla, ja jos on yrittänyt, millä tavalla.

(e) onko kolmas maa ennen toimiensa 
käyttöönottoa yrittänyt vilpittömässä 
mielessä vakavasti ratkaista asian 
käyttämällä kansainvälistä koordinointia tai 
oikeudellista ratkaisumenettelyä joko 
kahdenvälisesti tai kansainvälisellä 
foorumilla, ja jos on yrittänyt, millä tavalla.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio voi tutkia mitä tahansa 
kolmannen maan toimea määrittääkseen, 
täyttääkö se 2 artiklan 1 kohdassa säädetyt 
edellytykset. Komissio toimii ripeästi.

1. Komissio tutkii minkä tahansa 
kolmannen maan toimen, sen 
laiminlyönnin tai sillä uhkaamisen 
määrittääkseen, täyttääkö se 2 artiklan 
1 kohdassa säädetyt edellytykset. Komissio 
toimii ripeästi.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi suorittaa 1 kohdassa 
tarkoitetun tarkastelun omasta aloitteestaan 
tai mistä tahansa lähteestä saatujen tietojen 
perusteella. Komissio varmistaa 12 artiklan 
mukaisesti suojan luottamuksellisille 
tiedoille, joihin voi sisältyä tietojen 
toimittajan henkilöllisyys.

2. Komissio suorittaa 1 kohdassa 
tarkoitetun tarkastelun omasta aloitteestaan 
tai mistä tahansa lähteestä saatujen tietojen 
perusteella. Komissio varmistaa 12 artiklan 
mukaisesti suojan luottamuksellisille 
tiedoille, joihin voi sisältyä tietojen 
toimittajan henkilöllisyys. Komissio 
käyttää nykyistä keskitettyä yhteyspistettä 
ja helpottaa ulkoisista lähteistä peräisin 
olevien tietojen anonyymiä tai julkista 
toimittamista.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi julkaista ilmoituksen 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä tai 
käyttää muuta soveltuvaa julkista 
viestintävälinettä ja pyytää toimittamaan 
tietoja asetetussa määräajassa. Tässä 
tapauksessa komissio ilmoittaa 
asianomaiselle kolmannelle maalle 
tarkastelun vireillepanosta.

Komissio ilmoittaa asianmukaisesti ja 
oikea-aikaisesti Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle kolmannen maan toimien 
tarkastelun kehityksestä. Se julkaisee 
ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä tai käyttää muuta soveltuvaa 
julkista viestintävälinettä ja pyytää 
toimittamaan tietoja asetetussa 
määräajassa, joka saa olla enintään neljä 
kuukautta. Tässä tapauksessa komissio 
ilmoittaa asianomaiselle kolmannelle 
maalle tarkastelun vireillepanosta. 
Komissio varmistaa, että tarkastelua 
varten osoitetaan riittävästi resursseja, 
jotta se voidaan suorittaa nopeasti.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ennen päätöksen antamista komissio voi 
pyytää asianomaista kolmatta maata 

Ennen päätöksen antamista komissio voi 
pyytää asianomaista kolmatta maata 
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esittämään huomautuksensa. esittämään huomautuksensa kohtuullisessa 
ja täsmennetyssä määräajassa, joka ei saa 
aiheettomasti viivästyttää komission 
päätöstä.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos komissio päättää, että asianomaisen 
kolmannen maan toimi täyttää 2 artiklan 1 
kohdassa säädetyt edellytykset, se ilmoittaa 
päätöksestään asianomaiselle kolmannelle 
maalle ja pyytää sitä lopettamaan 
taloudellisen pakottamisen ja tarvittaessa 
korvaamaan unionille tai sen jäsenvaltioille 
aiheutuneen vahingon.

Jos komissio päättää, että asianomaisen 
kolmannen maan toimi täyttää 2 artiklan 1 
kohdassa säädetyt edellytykset, se ilmoittaa 
päätöksestään asianomaiselle kolmannelle 
maalle ja pyytää sitä lopettamaan 
taloudellisen pakottamisen ja tarvittaessa 
korvaamaan unionille tai sen jäsenvaltioille 
aiheutuneen vahingon kohtuullisessa ja 
täsmennetyssä määräajassa, joka saa olla 
enintään kolme kuukautta.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– asian saattaminen oikeudelliseen 
ratkaisumenettelyyn.

– asian saattaminen samanaikaisesti 
oikeudelliseen ratkaisumenettelyyn ilman, 
että tämä viivästyttää aiheettomasti 
komission päätöstä.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio pyrkii taloudellisen pakottamisen 
lopettamiseen myös ottamalla asian esille 
asiaankuuluvilla kansainvälisillä 
foorumeilla.

Komissio pyrkii taloudellisen pakottamisen 
lopettamiseen – komission toteuttaman 
kolmannen maan toimien määrittämisen 
lisäksi – ottamalla asian esille 
asiaankuuluvilla kansainvälisillä 
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foorumeilla.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio pitää Euroopan parlamentin ja 
neuvoston ajan tasalla asian kehityksestä.

Komissio pitää Euroopan parlamentin ja 
neuvoston täysimääräisesti, säännöllisesti 
ja oikea-aikaisesti ajan tasalla kaikesta 
kehityksestä.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Käydessään vuoropuhelua asianomaisen 
kolmannen maan kanssa komissio saa 
tukea muilta asiaankuuluvilta unionin 
toimielimiltä, erityisesti EUH:lta ja 
unionin edustustolta asianomaisessa 
kolmannessa maassa, kun se on suotavaa 
tai kun se katsotaan tarpeelliseksi.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Asetettua määräaikaa, jonka kuluessa 
asianomaisen kolmannen maan on 
lopetettava pakottaminen ja korvattava 4 
artiklassa tarkoitettu vahinko, voidaan 
jatkaa asianmukaisesti perustelluissa 
poikkeustapauksissa.
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Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio aloittaa unionin puolesta 
pakottamisen lopettamista koskevat 
neuvottelut tai yhteistyön muiden sellaisten 
maiden kanssa, jotka ovat samojen tai 
samankaltaisten taloudellisten 
pakottamistoimien kohteena, tai minkä 
tahansa sellaisen kolmannen maan kanssa, 
jota asia koskee. Tähän voi sisältyä 
tarvittaessa koordinointi asiaankuuluvilla 
kansainvälisillä foorumeilla ja koordinointi 
pakottamisen torjumiseksi.

Komissio aloittaa unionin puolesta 
pakottamisen lopettamista koskevat 
neuvottelut tai yhteistyön muiden sellaisten 
maiden kanssa, jotka ovat samojen tai 
samankaltaisten taloudellisten 
pakottamistoimien kohteena, tai minkä 
tahansa sellaisen kolmannen maan kanssa, 
jota asia koskee. Tähän olisi sisällyttävä 
koordinointi asiaankuuluvilla 
kansainvälisillä foorumeilla ja koordinointi 
pakottamisen torjumiseksi.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Käydessään vuoropuhelua samojen tai 
samankaltaisten taloudellisten 
pakottamistoimien kohteena olevien 
muiden maiden kanssa komissio saa 
tukea muilta asiaankuuluvilta unionin 
toimielimiltä, erityisesti EUH:lta ja 
unionin edustustolta asianomaisessa 
kolmannessa maassa, kun se on suotavaa 
tai katsotaan tarpeelliseksi.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) toimet ovat tarpeen unionin ja sen 
jäsenvaltioiden etujen ja oikeuksien 
suojaamiseksi kyseisessä tapauksessa, ja

(b) toimet ovat tarpeen unionin ja sen 
jäsenvaltioiden turvallisuuden, etujen ja 
oikeuksien suojaamiseksi kyseisessä 
tapauksessa, ja
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Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio määrittää 
täytäntöönpanosäädöksessä myös 
asianmukaisen unionin toimen liitteessä I 
säädettyjen toimien joukosta. Kyseisiä 
toimia voidaan soveltaa myös 8 artiklan 
mukaisesti nimettyihin luonnollisiin tai 
oikeushenkilöihin. Lisäksi komissio voi 
toteuttaa toimia muiden säädösten nojalla.

Komissio määrittää 
täytäntöönpanosäädöksessä myös 
asianmukaisen unionin toimen, muun 
muassa liitteessä I säädettyjen toimien 
joukosta. Kyseisiä toimia voidaan soveltaa 
myös 8 artiklan mukaisesti nimettyihin 
luonnollisiin tai oikeushenkilöihin. Lisäksi 
komissio voi toteuttaa toimia muiden 
säädösten nojalla.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Unionin vastatoimia sovelletaan 
tietystä päivästä sen jälkeen, kun 1 
kohdassa tarkoitettu täytäntöönpanosäädös 
on annettu. Komissio vahvistaa kyseisen 
soveltamispäivän ottaen huomioon 
olosuhteet niin, että asianomaiselle 
kolmannelle maalle voidaan ilmoittaa 3 
kohdan mukaisesti ja se voi lopettaa 
taloudellisen pakottamisen.

2. Unionin vastatoimia sovelletaan 
tietystä päivästä sen jälkeen, kun 1 
kohdassa tarkoitettu täytäntöönpanosäädös 
on annettu. Komissio vahvistaa kyseisen 
soveltamispäivän ottaen huomioon 
olosuhteet niin, että asianomaiselle 
kolmannelle maalle voidaan ilmoittaa 3 
kohdan mukaisesti ja se voi lopettaa 
taloudellisen pakottamisen ja korvata 
aiheutuneen vahingon.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio ilmoittaa 
täytäntöönpanosäädöksen antamisen 
yhteydessä asianomaiselle kolmannelle 

3. Komissio ilmoittaa 
täytäntöönpanosäädöksen antamisen 
yhteydessä asianomaiselle kolmannelle 
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maalle 1 kohdan nojalla toteutettavista 
unionin vastatoimista. Kyseisessä 
ilmoituksessa komissio kehottaa unionin 
puolesta asianomaista kolmatta maata 
lopettamaan viipymättä taloudellisen 
pakottamisen, tarjoutuu neuvottelemaan 
ratkaisusta ja ilmoittaa asianomaiselle 
kolmannelle maalle, että unionin 
vastatoimea sovelletaan, jos taloudellista 
pakottamista ei lopeteta.

maalle 1 kohdan nojalla toteutettavista 
unionin vastatoimista. Kyseisessä 
ilmoituksessa komissio kehottaa unionin 
puolesta asianomaista kolmatta maata 
lopettamaan välittömästi taloudellisen 
pakottamisen, tarjoutuu neuvottelemaan 
ratkaisusta ja kolmannen maan unionille 
ja sen jäsenvaltioille aiheuttaman 
vahingon korvaamisesta ja ilmoittaa 
asianomaiselle kolmannelle maalle, että 
unionin vastatoimea sovelletaan, jos 
taloudellista pakottamista ei lopeteta 
enintään 90 päivän kuluessa.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Mikään unionin vastatoimi ei saa 
ylittää tasoa, joka on oikeassa suhteessa 
unionille tai jäsenvaltiolle kolmannen 
maan käyttämän taloudellisen 
pakottamisen aiheuttamaan vahinkoon, 
ottaen huomioon kolmannen maan toimien 
vakavuus sekä kyseessä olevat oikeudet.

1. Mikään unionin vastatoimi ei saa 
ylittää tasoa, joka on oikeassa suhteessa 
unionille tai jäsenvaltiolle kolmannen 
maan käyttämän taloudellisen 
pakottamisen aiheuttamaan vahinkoon, 
ottaen huomioon kolmannen maan toimien 
vakavuus ja kyseessä olevat oikeudet sekä 
toimien vaikutukset unioniin tai 
jäsenvaltioon.

Tarkistus 37

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

Komission teksti Tarkistus

Komissio ilmoittaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 
suunniteltaessa unionin vastatoimia.

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Komissio seuraa unionin 
vastatoimet käynnistäneitä kolmannen 
maan käyttöön ottamia taloudellisia 
pakottamistoimia sekä unionin 
toteuttamien vastatoimien tehokkuutta ja 
niiden vaikutuksia unionin etuihin ja 
tiedottaa tästä Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle.

1. Komissio seuraa unionin 
vastatoimet käynnistäneitä kolmannen 
maan käyttöön ottamia taloudellisia 
pakottamistoimia sekä unionin 
toteuttamien vastatoimien tehokkuutta ja 
niiden vaikutuksia unionin etuihin ja 
tiedottaa tästä säännöllisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos asianomainen kolmas maa 
keskeyttää taloudellisen pakottamisen tai 
jos se on unionin edun mukaista, komissio 
voi keskeyttää asianomaisen unionin 
vastatoimen soveltamisen siksi ajaksi, kun 
kolmas maa keskeyttää pakottamisen, tai 
niin kauan kuin se on unionin edun 
kannalta tarpeen. Komissio keskeyttää 
unionin vastatoimet, jos asianomainen 
kolmas maa on tarjonnut sopimuksen, 
jonka unioni on hyväksynyt, asian 
saattamisesta sitovaan kansainväliseen 
kolmannen osapuolen oikeudelliseen 
ratkaisumenettelyyn ja kyseinen kolmas 
maa myös keskeyttää taloudellisen 
pakottamisensa. Komissio tekee päätöksen 
unionin vastatoimen soveltamisen 
keskeyttämisestä antamalla 
täytäntöönpanosäädöksen. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset annetaan 15 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

2. Jos asianomainen kolmas maa 
keskeyttää taloudellisen pakottamisen ja 
jos unionille ja sen jäsenvaltioille 
aiheutunut vahinko on korvattu tai jos se 
on unionin edun mukaista, komissio voi 
keskeyttää asianomaisen unionin 
vastatoimen soveltamisen siksi ajaksi, kun 
kolmas maa keskeyttää pakottamisen, tai 
niin kauan kuin se on unionin edun 
kannalta tarpeen. Komissio keskeyttää 
unionin vastatoimet, jos asianomainen 
kolmas maa on tarjonnut sopimuksen, 
jonka unioni on hyväksynyt, asian 
saattamisesta sitovaan kansainväliseen 
kolmannen osapuolen oikeudelliseen 
ratkaisumenettelyyn ja kyseinen kolmas 
maa myös keskeyttää taloudellisen 
pakottamisensa ja jos taloudellisen 
pakottamisen unionille ja sen 
jäsenvaltioille aiheuttama vahinko on 
korvattu. Komissio tekee päätöksen 
unionin vastatoimen soveltamisen 
keskeyttämisestä antamalla 
täytäntöönpanosäädöksen. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset annetaan 15 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.



PE703.008v02-00 66/94 RR\1265025FI.docx

FI

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) jos taloudellinen pakottaminen on 
päättynyt;

(a) jos taloudellinen pakottaminen on 
päättynyt ja aiheutunut vahinko on 
korvattu;

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Suorittaessaan 1 kohdan mukaista 
tiedonkeruuta komissio antaa asiasta tietoa 
sidosryhmille, erityisesti 
toimialajärjestöille, joihin mahdolliset 
unionin vastatoimet vaikuttavat, sekä 
jäsenvaltioille, jotka osallistuvat 
asianomaisia aloja koskevan lainsäädännön 
valmisteluun tai täytäntöönpanoon, ja 
kuulee niitä.

3. Suorittaessaan 1 kohdan mukaista 
tiedonkeruuta komissio antaa asiasta tietoa 
sidosryhmille, erityisesti 
toimialajärjestöille ja ammattiliitoille, 
joihin mahdolliset unionin vastatoimet 
vaikuttavat, sekä jäsenvaltioille, jotka 
osallistuvat asianomaisia aloja koskevan 
lainsäädännön valmisteluun tai 
täytäntöönpanoon, ja kuulee niitä.

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) tällaisten toimien vaikutuksesta 
kolmansien maiden toimijoihin tai unionin 
kilpailijoihin, käyttäjiin tai kuluttajiin tai 
tällaisten toimijoiden unionin 
työntekijöihin, liikekumppaneihin tai 
asiakkaisiin;

(a) tällaisten toimien vaikutuksesta 
kolmansien maiden toimijoihin tai unionin 
kilpailijoihin, ammattiliittoihin, käyttäjiin 
tai kuluttajiin tai tällaisten toimijoiden 
unionin työntekijöihin, liikekumppaneihin 
tai asiakkaisiin;

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

5. Komissio ottaa mahdollisimman 
tarkasti huomioon tiedonkeruussa kerätyt 
tiedot. Täytäntöönpanosäädösehdotukseen 
liitetään suunniteltujen toimien analyysi, 
kun se toimitetaan komitealle 15 artiklan 2 
kohdassa tarkoitetun tarkastelumenettelyn 
yhteydessä.

5. Komissio ottaa mahdollisimman 
tarkasti huomioon tiedonkeruussa kerätyt 
tiedot. Täytäntöönpanosäädösehdotukseen 
liitetään suunniteltujen toimien ja niiden 
mahdollisten vaikutusten analyysi, kun se 
toimitetaan komitealle 15 artiklan 2 
kohdassa tarkoitetun tarkastelumenettelyn 
yhteydessä. Komissio pitää Euroopan 
parlamentin ajan tasalla asetuksen 
(EU) N:o 182/2011 11 artiklan 
mukaisesti.

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio tarkastelee tätä asetusta ja 
sen täytäntöönpanoa uudelleen viimeistään 
kolmen vuoden kuluttua tämän asetuksen 
mukaisen ensimmäisen 
täytäntöönpanosäädöksen antamisesta tai 
kuuden vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta sen mukaan, kumpi 
ajankohta on aikaisempi, ja antaa siitä 
kertomuksen Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle.

2. Komissio tarkastelee tätä asetusta ja 
sen täytäntöönpanoa uudelleen viimeistään 
kolmen vuoden kuluttua tämän asetuksen 
mukaisen ensimmäisen 
täytäntöönpanosäädöksen antamisesta tai 
neljän vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta sen mukaan, kumpi 
ajankohta on aikaisempi, ja antaa siitä 
kertomuksen Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle. Kertomuksen antamisen 
yhteydessä komissio myös antaa 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
ajantasaisia tietoja tämän asetuksen 
kehityksestä.

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – l a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(l a) rajoitusten asettaminen 
sijoituksille, joita Euroopan unionin 
talouden toimijat voivat tehdä 
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kolmannessa maassa;

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – l b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(l b) kilpailupolitiikkaan liittyviin 
aloihin vaikuttavien toimenpiteiden 
käyttöönotto;

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – l c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(l c) viisumien myöntämisen 
keskeyttäminen ja valinnaisten 
viisumimaksuvapautusten 
keskeyttäminen;

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – l d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(l d) rajoitusten asettaminen sellaisten 
tavaroiden ja teknologian viennille, joiden 
katsotaan olevan strategisesti arvokkaita 
kolmannelle maalle.
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SISÄMARKKINA- JA KULUTTAJANSUOJAVALIOKUNNAN LAUSUNTO

kansainvälisen kaupan valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin ja sen jäsenvaltioiden 
suojelemisesta kolmansien maiden käyttämältä taloudelliselta pakottamiselta
(COM(2021)0775 – C9-0458/2021 – 2021/0406(COD))

Valmistelija: Svenja Hahn

LYHYET PERUSTELUT

Komissio antoi 8. joulukuuta 2021 ehdotuksen asetukseksi unionin ja sen jäsenvaltioiden 
suojelemisesta kolmansien maiden käyttämältä taloudelliselta pakottamiselta. Ehdotetulla 
välineellä reagoidaan siihen, että EU:sta ja sen jäsenvaltioista on viime vuosina tullut 
tarkoituksellisen taloudellisen painostuksen kohde, ja sen tavoitteena on vahvistaa ja 
täydentää kaupan suojatoimia ja huolehtia siitä, että EU:n on mahdollista suojata itseään 
paremmin maailmanlaajuisesti. 

EU:lla ei tällä hetkellä ole välinettä, joka olisi suunnattu erityisesti pakottamista vastaan, 
minkä vuoksi Euroopan parlamentti ja useat jäsenvaltiot ovat pyytäneet tällaista välinettä, 
kuten komission, neuvoston ja Euroopan parlamentin 2. helmikuuta 2021 antamassa 
yhteisessä julkilausumassa todettiin. Komission ehdotus on annettu kyseisen julkilausuman 
perusteella. Tämän uuden välineen ansiosta komissio voisi ottaa käyttöön kauppaa, 
investointeja ja muita seikkoja koskevia rajoituksia sellaista kolmatta maata vastaan, joka 
epäasianmukaisesti sekaantuu EU:n ja sen jäsenvaltioiden toimintapoliittisiin valintoihin. 
Ehdotetun välineen olisi kuitenkin tarkoitus toimia pääasiassa niin, että se ehkäisee 
taloudellista pelottelua jo pelkän olemassaolonsa vuoksi. 

Komissio ehdottaa yhteisen kauppapolitiikan alalla käytettävissä olevan perinteisen 
täytäntöönpanovallan ja siirretyn säädösvallan käyttämistä. Komission ehdotuksen mukaan 
unionin vastatoimet määritettäisiin ja hyväksyttäisiin täytäntöönpanosäädöksellä, kun taas 
mahdollisiin vastatoimiin ja alkuperäsääntöihin (liitteet I ja II) tehtäviin muutoksiin 
sovellettaisiin delegoituja säädöksiä. 

Vaikka ehdotettu väline on kaupan suojamekanismi, ehdotuksella on vaikutuksia myös 
sisämarkkinoihin. Osa liitteestä I ja koko liite II kuuluvat IMCO-valiokunnan 
vastuualueeseen: tavarat ja julkiset hankinnat sekä alkuperäsäännöt.

Kun otetaan huomioon kauppaan liittyvien konfliktien tai kolmannen maan toteuttamien 
toimien vaikutus sisämarkkinoiden toimintaan, on yllättävää, että vaikutuksia 
sisämarkkinoihin ei ole arvioitu. Näin on siitäkin huolimatta, että kolmannen maan käyttämät 
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pakottamistoimet samoin kuin mahdolliset vastatoimet vaikuttaisivat varmasti myös 
sisämarkkinoihin, kuten olemme nähneet Kiinan kiellettyä Liettuasta peräisin olevat tuotteet 
diplomaattisen riidan jälkeen, millä on ollut selkeitä heijastusvaikutuksia muihin 
jäsenvaltioihin ja sisämarkkinoihin.

Kun otetaan huomioon kolmansien maiden käyttämien pakottamistoimien vaikutukset 
sisämarkkinoihin, ehdotan valmistelijana, että jäsenvaltioille annetaan rooli komission 
tutkimuksen käynnistämisessä. Ehdotan myös lisäyksiä, joilla komissio velvoitetaan pitämään 
Euroopan parlamentti ja jäsenvaltiot ajan tasalla koko prosessin ajan.

Komission ehdotuksessa suuri osa päätöksenteosta jätetään yksinomaan komissiolle ilman 
parlamentaarista valvontaa, sillä huomattava osa toimista ehdotetaan toteutettavaksi 
pelkästään täytäntöönpanosäädöksillä.

Mielestäni olisi asianmukaisempaa, että komissiolla olisi toimivalta määrittää, että on 
toteutettu pakottamistoimi, minkä jälkeen komissio tekee päätöksen asianmukaisista 
vastatoimista Euroopan parlamentin ja jäsenvaltioiden valvonnassa. Tämä tarkoittaisi, että 
vastatoimet määritettäisiin ja hyväksyttäisiin delegoidulla säädöksellä eikä 
täytäntöönpanosäädöksellä, kuten komission ehdotuksen mukaan. Menettelyn muuttaminen 
täytäntöönpanosäädöksestä delegoiduksi säädökseksi varmistaisi vastatoimien 
parlamentaarisen valvonnan sen sijaan, että komissiolle myönnettäisiin täysi toimivalta toimia 
yksin.

Sen jälkeen, kun Euroopan parlamentti ja jäsenvaltiot ovat osallistuneet vastatoimista 
päättämiseen, komissio voisi keskeyttää tai lopettaa toimet täytäntöönpanosäädöksellä. 
Toimien muuttamista koskevan toimivallan olisi kuitenkin kuuluttava parlamentaarisen 
valvonnan piiriin, minkä vuoksi ehdotan valmistelijana, että myös toimien muuttaminen 
tehtäisiin delegoidulla säädöksellä.

Koska yksi ehdotettua välinettä koskevista keskeisistä huolenaiheista on kyky toimia 
nopeasti, ehdotan, ettei komission ehdotuksen 10 artiklan 5 kohtaan tehdä mitään muutoksia. 
Kyseisessä kohdassa komissiolle annetaan valta antaa asianmukaisesti perustelluissa erittäin 
kiireellisissä tapauksissa välittömästi sovellettavia täytäntöönpanosäädöksiä unionin 
vastatoimien keskeyttämiseksi, muuttamiseksi tai lopettamiseksi enintään kahden kuukauden 
ajaksi.

Kaiken kaikkiaan ehdotetulla välineellä vastataan selvästi tarpeeseen, mutta on välttämätöntä 
luoda väline, joka ei johda protektionismiin vaan turvaa sisämarkkinoiden toiminnan.

TARKISTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan 
valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:
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Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Nykyaikainen keskenään 
kytkeytynyt maailmantalous lisää 
taloudellisen pakottamisen riskiä ja 
mahdollisuuksia siihen, sillä se tarjoaa 
maille entistä tehokkaampia keinoja, myös 
hybridikeinoja, käyttää taloudellista 
pakottamista. On suotavaa, että unioni 
osallistuu taloudellisen pakottamisen 
ehkäisemistä ja poistamista koskevien 
kansainvälisten puitteiden luomiseen, 
kehittämiseen ja selkeyttämiseen.

(5) Nykyaikainen keskenään 
kytkeytynyt maailmantalous lisää 
taloudellisen pakottamisen riskiä ja 
mahdollisuuksia siihen, sillä se tarjoaa 
maille entistä tehokkaampia keinoja, myös 
hybridikeinoja, käyttää taloudellista 
pakottamista. Tätä varten on olennaisen 
tärkeää vahvistaa sisämarkkinoiden 
häiriönsietokykyä, monipuolistaa 
kauppasuhteita ja parantaa Euroopan 
kilpailukykyä. On myös suotavaa, että 
unioni osallistuu taloudellisen 
pakottamisen ehkäisemistä ja poistamista 
koskevien kansainvälisten puitteiden 
luomiseen, kehittämiseen ja 
selkeyttämiseen unionin nykyisiä välineitä 
täydentävän estämisvälineen avulla. 
Taloudellisen pakottamisen käyttö 
unionia ja jäsenvaltioita vastaan on 
lisääntynyt tasaisesti.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Vaikka unioni toimii aina 
kansainvälisen oikeuden puitteissa, on 
olennaisen tärkeää, että sillä on 
käytettävissään asianmukainen väline, jolla 
se voi estää ja torjua kolmansien maiden 
harjoittaman taloudellisen pakottamisen, 
jotta EU:n ja sen jäsenvaltioiden oikeudet 
ja edut voidaan turvata. Näin on erityisesti 
silloin, kun kolmannet maat toteuttavat 
kauppaan tai sijoituksiin vaikuttavia 
toimia, jotka vaikuttavat unionin tai 
jäsenvaltion oikeutettuihin suvereeneihin 
valintoihin pyrkimällä estämään unionia tai 

(6) Vaikka unioni toimii aina 
kansainvälisen oikeuden puitteissa, on 
olennaisen tärkeää, että sillä on 
käytettävissään asianmukainen väline, jolla 
se voi estää ja torjua kolmansien maiden 
harjoittaman taloudellisen pakottamisen, 
jotta EU:n ja sen jäsenvaltioiden oikeudet 
ja edut voidaan turvata ja 
sisämarkkinoiden moitteeton toiminta 
varmistaa. Näin on erityisesti silloin, kun 
kolmannet maat toteuttavat kauppaan tai 
sijoituksiin vaikuttavia toimia, jotka 
vaikuttavat unionin tai jäsenvaltion 
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jäsenvaltiota kumoamasta, muuttamasta tai 
hyväksymästä tiettyä toimea tai saamaan 
unionin tai jäsenvaltion kumoamaan, 
muuttamaan tai hyväksymään tietyn 
toimen. Tällaisiin kauppaan tai sijoituksiin 
vaikuttaviin toimiin voivat kuulua 
kolmannen maan alueella toteutettujen ja 
siellä vaikuttavien toimien lisäksi myös 
kolmannen maan toteuttamat toimet – 
myös kolmannen maan määräysvallassa 
olevien tai unionissa toimivien yhteisöjen 
kautta toteutettuina – jotka aiheuttavat 
haittaa taloudelliselle toiminnalle 
unionissa.

oikeutettuihin suvereeneihin valintoihin 
pyrkimällä estämään unionia tai 
jäsenvaltiota kumoamasta, muuttamasta tai 
hyväksymästä tiettyä toimea tai saamaan 
unionin tai jäsenvaltion kumoamaan, 
muuttamaan tai hyväksymään tietyn 
toimen. Tällaisiin kauppaan tai sijoituksiin 
vaikuttaviin toimiin voivat kuulua 
kolmannen maan alueella toteutettujen ja 
siellä vaikuttavien toimien lisäksi myös 
kolmannen maan toteuttamat toimet – 
myös kolmannen maan määräysvallassa 
olevien tai unionissa toimivien yhteisöjen 
kautta toteutettuina – jotka aiheuttavat 
haittaa sisämarkkinoiden toiminnalle tai 
taloudelliselle toiminnalle unionissa.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Kolmannen maan yksittäiseen 
jäsenvaltioon kohdistamilla 
pakottamistoimilla on kielteisiä 
vaikutuksia sisämarkkinoiden 
moitteettomaan toimintaan, sillä ne 
aiheuttavat esimerkiksi häiriöitä 
toimitusketjuissa. Hyvin toimivien ja 
häiriönsietokykyisten sisämarkkinoiden 
varmistamisella on strateginen merkitys 
tässä yhteydessä, sillä se voisi estää 
kolmansia maita käyttämästä taloudellista 
pakottamista. Sen vuoksi on erityisen 
tärkeää vahvistaa säännöt, joilla 
suojellaan sisämarkkinoita kielteisiltä 
häiriöiltä, sekä säännöt, joilla säilytetään 
unionin kyky tehdä suvereeneja valintoja 
harkitessaan unionin toimenpiteitä, kun 
kolmas maa toteuttaa pakottamistoimia.
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Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Tällä asetuksella pyritään 
varmistamaan, että unioni reagoi 
tuloksellisesti, tehokkaasti ja nopeasti 
taloudelliseen pakottamiseen käyttämällä 
muun muassa unionin tai jäsenvaltion 
taloudellisen pakottamisen ja, viimeisenä 
keinona, vastatoimien ehkäisevää 
vaikutusta.

(7) Tällä asetuksella pyritään 
varmistamaan, että unioni reagoi 
tuloksellisesti, tehokkaasti ja nopeasti 
taloudelliseen pakottamiseen käyttämällä 
muun muassa unionin tai jäsenvaltion 
taloudellisen pakottamisen ja, viimeisenä 
keinona, vastatoimien ehkäisevää 
vaikutusta. Tämän välineen aktivoinnin ja 
erityistoimien käynnistämisen edellytykset 
olisi määriteltävä selkeästi, jotta vältetään 
tämän asetuksen epäasianmukainen 
käyttö ja suojellaan unionin 
teollisuudenaloja ulkomaiselta kilpailulta.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti 
on tarpeen ja asianmukaista vahvistaa 
säännöt, jotka koskevat kolmansien maiden 
käyttämän taloudellisen pakottamisen 
tutkimista ja määrittämistä sekä niiden 
vastatoimia, jotta voidaan luoda tehokkaat 
ja kattavat puitteet unionin toimille 
taloudellisen pakottamisen torjumiseksi. 
Ennen unionin vastatoimia olisi erityisesti 
tutkittava tosiseikat, määritettävä 
taloudellisen pakottamisen käyttäminen ja 
mahdollisuuksien mukaan pyrittävä 
löytämään ratkaisu yhteistyössä 
asianomaisen kolmannen maan kanssa. 
Unionin käyttöönottamien toimien olisi 
oltava oikeassa suhteessa kolmansien 
maiden taloudellisen pakottamisen 
aiheuttamaan vahinkoon. Unionin 
vastatoimien määrittelykriteereissä olisi 
otettava huomioon erityisesti tarve välttää 

(9) Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti 
on tarpeen ja asianmukaista vahvistaa 
säännöt, jotka koskevat kolmansien maiden 
käyttämän taloudellisen pakottamisen 
tutkimista ja määrittämistä sekä niiden 
vastatoimia, jotta voidaan luoda tehokkaat, 
uskottavat ja kattavat puitteet unionin 
toimille taloudellisen pakottamisen 
torjumiseksi. Ennen unionin vastatoimia 
olisi erityisesti tutkittava tosiseikat, 
määritettävä taloudellisen pakottamisen 
käyttäminen ja sen vaikutus unioniin ja 
mahdollisuuksien mukaan pyrittävä 
löytämään ratkaisu yhteistyössä 
asianomaisen kolmannen maan kanssa. 
Unionin käyttöönottamien toimien olisi 
oltava oikeassa suhteessa kolmansien 
maiden taloudellisen pakottamisen 
aiheuttamaan vahinkoon. Unionin 
vastatoimien määrittelykriteereissä olisi 
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tai minimoida sivuvaikutukset, 
hallinnolliset rasitteet ja kustannukset, 
jotka aiheutuvat talouden toimijoille 
unionissa, sekä unionin etu. Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklan 4 
kohdan mukaisesti tässä asetuksessa ei 
siksi ylitetä sitä, mikä on tarpeen aiottujen 
tavoitteiden saavuttamiseksi.

otettava huomioon erityisesti 
oikeusvarmuuden tarve sekä tarve välttää 
tai minimoida sivuvaikutukset, 
hallinnolliset rasitteet ja kustannukset, 
jotka aiheutuvat talouden toimijoille 
unionissa, sekä unionin etu, joka liittyy 
sisämarkkinoiden eheyden ja 
moitteettoman toiminnan turvaamiseen. 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 
artiklan 4 kohdan mukaisesti tässä 
asetuksessa ei siksi ylitetä sitä, mikä on 
tarpeen aiottujen tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Unioni voisi ottaa vastatoimia 
käyttöön vain, jos muut keinot, kuten 
neuvottelut, välitys tai oikeudelliset 
ratkaisumenettelyt, eivät johda 
taloudellisen pakottamisen nopeaan ja 
tosiasialliseen lopettamiseen, pakottamisen 
unionille tai sen jäsenvaltioille aiheuttaman 
vahingon korvaamiseen ja jos toimet ovat 
tarpeen unionin ja sen jäsenvaltioiden 
etujen ja oikeuksien suojaamiseksi ja ne 
ovat unionin edun mukaisia. On aiheellista, 
että asetuksessa vahvistetaan unionin 
vastatoimien käyttöönottoon ja 
soveltamiseen sovellettavat säännöt ja 
menettelyt ja mahdollistetaan tarvittaessa 
nopea toiminta unionin vastatoimien 
tehokkuuden säilyttämiseksi.

(15) Unioni voisi ottaa vastatoimia 
käyttöön vain, jos muut keinot, kuten 
neuvottelut, välitys tai oikeudelliset 
ratkaisumenettelyt, eivät johda 
taloudellisen pakottamisen nopeaan ja 
tosiasialliseen lopettamiseen, pakottamisen 
unionille tai sen jäsenvaltioille aiheuttaman 
vahingon korvaamiseen ja jos toimet ovat 
tarpeen sisämarkkinoiden sekä unionin ja 
sen jäsenvaltioiden etujen ja oikeuksien 
suojaamiseksi ja ne ovat unionin edun 
mukaisia. On aiheellista, että asetuksessa 
vahvistetaan unionin vastatoimien 
käyttöönottoon ja soveltamiseen 
sovellettavat säännöt ja menettelyt ja 
mahdollistetaan tarvittaessa nopea toiminta 
unionin vastatoimien tehokkuuden 
säilyttämiseksi. Tällaisilla sovellettavilla 
säännöillä olisi varmistettava, että asetus 
ei aiheuta haittaa unionin avoimuudelle 
ja sääntöpohjaiselle kaupalle.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(16) Tämän asetuksen mukaisesti 
toteutettavat unionin vastatoimet olisi 
valittava ja suunniteltava puolueettomin 
perustein, joita ovat muun muassa 
seuraavat: miten tehokkaita toimet ovat 
lopettamaan kolmannen maan käyttämän 
pakottamisen; mikä mahdollisuus toimilla 
on helpottaa unionin talouden toimijoiden 
asemaa, joihin kolmannen maan 
taloudellinen pakottaminen vaikuttaa; 
unioniin kohdistuvien kielteisten 
taloudellisten ja muiden vaikutusten 
välttämistä tai minimoimista koskeva 
tavoite; ja kohtuuttoman hallinnollisen 
monimutkaisuuden ja kohtuuttomien 
kustannusten välttäminen. On myös 
olennaisen tärkeää, että unionin 
vastatoimien valinnassa ja suunnittelussa 
otetaan huomioon unionin etu. Unionin 
vastatoimet olisi valittava monista eri 
vaihtoehdoista, jotta kussakin tapauksessa 
voidaan toteuttaa niistä sopivimmat.

(16) Tämän asetuksen mukaisesti 
toteutettavat unionin vastatoimet olisi 
valittava ja suunniteltava puolueettomin 
perustein, joita ovat muun muassa 
seuraavat: miten tehokkaita toimet ovat 
lopettamaan kolmannen maan käyttämän 
pakottamisen; mikä mahdollisuus toimilla 
on helpottaa unionin talouden toimijoiden 
asemaa, joihin kolmannen maan 
taloudellinen pakottaminen vaikuttaa; 
unioniin kohdistuvien kielteisten 
taloudellisten ja muiden vaikutusten 
välttämistä tai minimoimista koskeva 
tavoite; ja kohtuuttoman hallinnollisen 
monimutkaisuuden ja kohtuuttomien 
kustannusten välttäminen. On myös 
olennaisen tärkeää, että unionin 
vastatoimien valinnassa ja suunnittelussa 
otetaan huomioon unionin etu ja että nämä 
toimet ovat oikeasuhteisia ja 
kohdennettuja, jotta voidaan maksimoida 
niiden tehokkuus ja minimoida niiden 
vaikutus unionin talouden toimijoihin. 
Unionin vastatoimet olisi valittava monista 
eri vaihtoehdoista, jotta kussakin 
tapauksessa voidaan toteuttaa niistä 
sopivimmat.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Unionin vastatoimien toteuttamisen 
jälkeen komission olisi jatkuvasti 
arvioitava tilannetta suhteessa kolmansien 
maiden käyttämiin taloudellisiin 
pakottamistoimiin, unionin vastatoimien 
tehokkuuteen ja niiden vaikutuksiin ja 
arvioitava, onko vastatoimia tarpeen 
mukauttaa, keskeyttää tai lopettaa. Sen 
vuoksi on tarpeen vahvistaa säännöt ja 
menettelyt, jotka koskevat unionin 

(19) Unionin vastatoimien toteuttamisen 
jälkeen komission olisi jatkuvasti 
arvioitava tilannetta suhteessa kolmansien 
maiden käyttämiin taloudellisiin 
pakottamistoimiin, unionin vastatoimien 
tehokkuuteen ja niiden vaikutuksiin ja 
arvioitava, onko vastatoimia tarpeen 
mukauttaa, keskeyttää tai lopettaa. Sen 
vuoksi on tarpeen vahvistaa säännöt ja 
menettelyt, jotka koskevat unionin 
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vastatoimien muuttamista, keskeyttämistä 
ja lopettamista, sekä tilanteet, joissa 
vastatoimien muuttaminen, keskeyttäminen 
tai lopettaminen on asianmukaista.

vastatoimien muuttamista, keskeyttämistä 
ja lopettamista, sekä tilanteet, joissa 
vastatoimien muuttaminen, keskeyttäminen 
tai lopettaminen on asianmukaista. 
Komission olisi pidettävä Euroopan 
parlamentti ja neuvosto täysimääräisesti 
ajan tasalla menettelyn jokaisessa 
vaiheessa raportoimalla säännöllisesti 
viimeaikaisesta kehityksestä, vastatoimien 
tehokkuutta koskevan 
uudelleentarkastelun tuloksista sekä 
seuraavista toimista, joita se aikoo 
toteuttaa.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) On olennaisen tärkeää säätää 
sidosryhmien 
osallistumismahdollisuuksista unionin 
vastatoimien toteuttamista ja muuttamista 
varten ja tarvittaessa keskeyttämistä ja 
lopettamista varten, kun otetaan huomioon 
tällaisiin sidosryhmiin mahdollisesti 
kohdistuvat vaikutukset.

(20) On olennaisen tärkeää säätää 
sidosryhmien, mukaan lukien yritykset, 
osallistumismahdollisuuksista unionin 
vastatoimien toteuttamista ja muuttamista 
varten ja tarvittaessa keskeyttämistä ja 
lopettamista varten, kun otetaan huomioon 
tällaisiin sidosryhmiin mahdollisesti 
kohdistuvat vaikutukset.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) On tärkeää varmistaa tehokas 
viestintä sekä näkemysten ja tietojen vaihto 
yhtäältä komission ja toisaalta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston välillä, erityisesti 
kun on kyse pyrkimyksistä käydä 
vuoropuhelua asianomaisen kolmannen 
maan kanssa, jotta voidaan tutkia 
vaihtoehtoja taloudellisen pakottamisen 
lopettamiseksi, sekä asioista, jotka voivat 
johtaa unionin vastatoimien toteuttamiseen 

(21) On tärkeää varmistaa tehokas 
viestintä sekä näkemysten ja tietojen vaihto 
yhtäältä komission ja toisaalta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston välillä, erityisesti 
kun on kyse pyrkimyksistä käydä 
vuoropuhelua asianomaisen kolmannen 
maan kanssa, jotta voidaan tutkia 
vaihtoehtoja taloudellisen pakottamisen 
lopettamiseksi, sekä asioista, jotka voivat 
johtaa unionin vastatoimien toteuttamiseen 
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tämän asetuksen nojalla. tämän asetuksen nojalla. Komission olisi 
yleisesti ottaen pidettävä Euroopan 
parlamentti ja neuvosto täysimääräisesti 
ajan tasalla meneillään olevista 
kehityskuluista menettelyn jokaisessa 
vaiheessa ennakkokeskusteluista alkaen 
vastatoimista ilmoittamiseen saakka.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Komission olisi arvioitava tämän 
asetuksen nojalla toteutettavien toimien 
tehokkuutta ja toimivuutta sekä 
mahdollisia tulevia toimia koskevia 
päätelmiä. Komission olisi myös 
tarkasteltava tätä asetusta uudelleen 
saatuaan riittävästi kokemusta tämän 
asetuksen olemassaolosta tai 
soveltamisesta. Uudelleentarkastelun olisi 
katettava tämän asetuksen soveltamisala, 
toiminta, tehokkuus ja vaikuttavuus. 
Komission olisi toimitettava arviointinsa 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle,

(26) Komission olisi arvioitava 
perusteellisesti tämän asetuksen nojalla 
toteutettavien toimien tehokkuutta ja 
toimivuutta sekä mahdollisia tulevia toimia 
koskevia päätelmiä. Komission olisi myös 
tarkasteltava tätä asetusta uudelleen 
saatuaan riittävästi kokemusta tämän 
asetuksen olemassaolosta tai 
soveltamisesta, sen vaikutuksesta 
kauppaan, investointeihin ja 
sisämarkkinoihin sekä sen 
johdonmukaisuudesta olemassa olevien 
välineiden kanssa. Uudelleentarkastelun 
olisi katettava tämän asetuksen 
soveltamisala, toiminta, tehokkuus ja 
vaikuttavuus. Komission olisi toimitettava 
arviointinsa säännöllisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle,

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan 
säännöt ja menettelyt unionin ja sen 
jäsenvaltioiden etujen tehokkaan suojelun 
varmistamiseksi silloin, kun kolmas maa 
pyrkii kauppaan tai sijoituksiin 
vaikuttavilla toimilla pakottamaan unionin 

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan 
säännöt ja menettelyt unionin ja sen 
jäsenvaltioiden etujen tehokkaan suojelun 
varmistamiseksi ja sisämarkkinoiden 
eheyden ja moitteettoman toiminnan 
turvaamiseksi silloin, kun kolmas maa 
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tai jäsenvaltion hyväksymään tietyn toimen 
tai pidättymään sen hyväksymisestä. Tässä 
asetuksessa vahvistetaan puitteet, joiden 
avulla unioni voi vastata tällaisissa 
tilanteissa, jotta se saa kolmannen maan 
luopumaan tai se voi estää sitä 
toteuttamasta tällaisia toimia, antaen 
samalla unionille mahdollisuuden 
viimeisenä keinona ryhtyä vastatoimiin.

pyrkii kauppaan tai sijoituksiin 
vaikuttavilla toimilla pakottamaan unionin 
tai jäsenvaltion hyväksymään tietyn toimen 
tai pidättymään sen hyväksymisestä. 
Tällaista pakottamista on torjuttava, jotta 
voidaan suojella unionin ja sen 
jäsenvaltioiden lainsäädäntövaltaan 
liittyviä oikeuksia, oikeusvaltioperiaatetta 
ja sisämarkkinoiden toimintaa sekä estää 
mahdolliset vääristymät, joita kolmannen 
maan käyttämät pakottamistoimet voisivat 
aiheuttaa. Tässä asetuksessa vahvistetaan 
puitteet, joiden avulla unioni voi vastata 
tällaisissa tilanteissa, jotta se saa 
kolmannen maan luopumaan tai se voi 
estää sitä toteuttamasta tällaisia toimia, 
antaen samalla unionille mahdollisuuden 
viimeisenä keinona ryhtyä vastatoimiin.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kaikkien tämän asetuksen nojalla 
toteutettavien toimien on oltava 
kansainvälisen oikeuden mukaisten unionin 
velvoitteiden mukaisia, ja niitä on 
toteutettava unionin ulkoisen toiminnan 
periaatteiden ja tavoitteiden mukaisesti.

2. Kaikkien tämän asetuksen nojalla 
toteutettavien toimien on oltava 
kansainvälisen oikeuden mukaisten unionin 
velvoitteiden mukaisia, ja niitä on 
toteutettava unionin ulkoisen toiminnan ja 
sisämarkkinoiden periaatteiden ja 
tavoitteiden mukaisesti.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– soveltamalla tai uhkaamalla 
soveltaa kauppaan tai sijoituksiin 
vaikuttavia toimia.

– soveltamalla tai uhkaamalla 
soveltaa sisämarkkinoihin, kauppaan tai 
sijoituksiin vaikuttavia toimia.

Tarkistus 15
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) jäsenvaltion markkinoille tai 
unionin sisämarkkinoille aiheutuva 
rahoitukseen liittyvä ja taloudellinen 
vahinko;

Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) käyttääkö kolmas maa toimintansa 
perusteena kansainvälisesti tunnustettua 
oikeutettua huolta;

Poistetaan.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi suorittaa 1 kohdassa 
tarkoitetun tarkastelun omasta aloitteestaan 
tai mistä tahansa lähteestä saatujen tietojen 
perusteella. Komissio varmistaa 12 artiklan 
mukaisesti suojan luottamuksellisille 
tiedoille, joihin voi sisältyä tietojen 
toimittajan henkilöllisyys.

2. Komissio voi suorittaa 1 kohdassa 
tarkoitetun tarkastelun omasta aloitteestaan 
tai mistä tahansa muusta lähteestä saatujen 
tietojen perusteella. Komissio toimii, kun 
yksi tai useampi jäsenvaltio pyytää 
tällaista tarkastelua. Komissio toimii 
ripeästi ja raportoi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle viipymättä 
tarkastelunsa tuloksista ja seuraavista 
toimista, joita se aikoo toteuttaa, sekä 
varmistaa 12 artiklan mukaisesti suojan 
luottamuksellisille tiedoille, joihin voi 
sisältyä tietojen toimittajan henkilöllisyys.
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Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi pyytää tietoja siitä, 
miten asianomaisen kolmannen maan 
toimet vaikuttavat.

3. Komissio voi pyytää tietoja siitä, 
miten asianomaisen kolmannen maan 
toimet vaikuttavat, tai toimia arvioimalla 
tarvittaessa suoraan tällaista vaikutusta 
sisämarkkinoihin.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi julkaista ilmoituksen 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä tai 
käyttää muuta soveltuvaa julkista 
viestintävälinettä ja pyytää toimittamaan 
tietoja asetetussa määräajassa. Tässä 
tapauksessa komissio ilmoittaa 
asianomaiselle kolmannelle maalle 
tarkastelun vireillepanosta.

Komissio tiedottaa säännöllisesti 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kolmansien maiden toimien meneillään 
olevan tarkastelun kehityksestä. Se voi 
julkaista ilmoituksen Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä tai käyttää muuta 
soveltuvaa julkista viestintävälinettä ja 
pyytää toimittamaan tietoja asetetussa 
määräajassa, joka ei saa aiheettomasti 
viivästyttää komission päätöstä. Tässä 
tapauksessa komissio ilmoittaa 
asianomaiselle kolmannelle maalle 
tarkastelun vireillepanosta.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevan 3 artiklan mukaisesti 
suoritetun tutkimuksen jälkeen komissio 
antaa päätöksen, jossa määritetään, 
täyttääkö kyseisen kolmannen maan toimi 
2 artiklan 1 kohdassa säädetyt edellytykset. 
Komissio toimii ripeästi.

Edellä olevan 3 artiklan mukaisesti 
suoritetun tutkimuksen jälkeen komissio 
antaa päätöksen, jossa määritetään, 
täyttääkö kyseisen kolmannen maan toimi 
2 artiklan 1 kohdassa säädetyt edellytykset. 
Komissio toimii ripeästi ja ilmoittaa tästä 
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päätöksestä Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ennen päätöksen antamista komissio voi 
pyytää asianomaista kolmatta maata 
esittämään huomautuksensa.

Ennen päätöksen antamista komissio 
pyytää asianomaista kolmatta maata 
esittämään huomautuksensa asetetussa 
määräajassa, joka ei saa aiheettomasti 
viivästyttää komission päätöstä.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– välitys, sovittelu tai hyvät 
palvelukset, joiden tarkoituksena on 
avustaa unionia ja asianomaista kolmatta 
maata näissä pyrkimyksissä;

– välitys, suora sovittelu tai sovittelu 
kansainvälisten yhteisöjen välityksellä tai 
hyvät palvelukset, joiden tarkoituksena on 
avustaa unionia ja asianomaista kolmatta 
maata näissä pyrkimyksissä;

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio pitää Euroopan parlamentin ja 
neuvoston ajan tasalla asian kehityksestä.

Komissio pitää Euroopan parlamentin, 
asianomaiset jäsenvaltiot ja neuvoston 
viipymättä täysimääräisesti ajan tasalla 
asianomaisen kolmannen maan kanssa 
käytävän vuoropuhelun kehityksestä 
prosessin kaikissa vaiheissa sekä 
seuraavista toimista, joita toteutetaan.
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Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) toimet ovat tarpeen unionin ja sen 
jäsenvaltioiden etujen ja oikeuksien 
suojaamiseksi kyseisessä tapauksessa, ja

(b) toimet ovat oikeasuhteiset ja 
tarpeen unionin ja sen jäsenvaltioiden 
etujen ja oikeuksien suojaamiseksi tai 
sisämarkkinoihin kohdistuvien häiriöiden 
estämiseksi kyseisessä tapauksessa, ja

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio määrittää 
täytäntöönpanosäädöksessä myös 
asianmukaisen unionin toimen liitteessä I 
säädettyjen toimien joukosta. Kyseisiä 
toimia voidaan soveltaa myös 8 artiklan 
mukaisesti nimettyihin luonnollisiin tai 
oikeushenkilöihin. Lisäksi komissio voi 
toteuttaa toimia muiden säädösten nojalla.

Komissio määrittää 
täytäntöönpanosäädöksessä myös 
asianmukaisen unionin toimen liitteessä I 
säädettyjen toimien joukosta. Kyseisiä 
toimia voidaan soveltaa myös 8 artiklan 
mukaisesti nimettyihin luonnollisiin tai 
oikeushenkilöihin. Lisäksi komissio voi 
toteuttaa toimia muiden säädösten nojalla. 
Tällaiset toimet eivät saa rikkoa 
kansainvälistä oikeutta.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio antaa 15 artiklan 3 
kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen välittömästi sovellettavia 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa määrätään 
unionin vastatoimista asianmukaisesti 
perustelluissa erittäin kiireellisissä 
tapauksissa, jotta voidaan välttää unionille 
tai sen jäsenvaltioille taloudellisesta 
pakottamisesta aiheutuva peruuttamaton 

6. Komissio antaa 15 artiklan 3 
kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen välittömästi sovellettavia 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa määrätään 
unionin vastatoimista asianmukaisesti 
perustelluissa erittäin kiireellisissä 
tapauksissa, jotta voidaan välttää unionille 
tai sen jäsenvaltioille tai sisämarkkinoille 
taloudellisesta pakottamisesta aiheutuva 
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vahinko. Tässä sovelletaan 2–5 kohdassa 
säädettyjä vaatimuksia. Nämä säädökset 
ovat voimassa enintään kolme kuukautta.

peruuttamaton vahinko. Tässä sovelletaan 
2–5 kohdassa säädettyjä vaatimuksia. 
Nämä säädökset ovat voimassa enintään 
kolme kuukautta. Jos komissio aikoo 
hyväksyä välittömästi sovellettavia 
täytäntöönpanosäädöksiä tämän kohdan 
ensimmäisen alakohdan mukaisesti, se 
ilmoittaa asiasta Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle ennen tällaisten säädösten 
hyväksymistä.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 7 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) helpottaa yhtä tehokkaasti tai 
tehokkaammin unionin talouden 
toimijoiden asemaa, joihin taloudellinen 
pakottaminen vaikuttaa;

(b) helpottaa yhtä tehokkaasti tai 
tehokkaammin niiden unionin toimijoiden 
asemaa, joihin taloudellinen pakottaminen 
vaikuttaa;

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 7 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) helpottaa yhtä tehokkaasti tai 
tehokkaammin sisämarkkinoiden 
toimintaa lieventämällä taloudellisen 
pakottamisen vaikutusta;

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Mikään unionin vastatoimi ei saa 
ylittää tasoa, joka on oikeassa suhteessa 
unionille tai jäsenvaltiolle kolmannen 
maan käyttämän taloudellisen 

1. Mikään unionin vastatoimi ei saa 
ylittää tasoa, joka on oikeassa suhteessa 
unionille, sisämarkkinoille tai 
jäsenvaltiolle kolmannen maan käyttämän 
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pakottamisen aiheuttamaan vahinkoon, 
ottaen huomioon kolmannen maan toimien 
vakavuus sekä kyseessä olevat oikeudet.

taloudellisen pakottamisen aiheuttamaan 
vahinkoon, ottaen huomioon kolmannen 
maan toimien vakavuus sekä kyseessä 
olevat oikeudet.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio valitsee ja suunnittelee 
asianmukaisen vastatoimen ottaen 
huomioon 4 artiklan mukaisesti tehdyn 
määrityksen, 2 artiklan 2 kohdassa säädetyt 
perusteet ja unionin edun käytettävissä 
olevien tietojen perusteella, mukaan lukien 
11 artiklan mukaisesti kerätyt tiedot, sekä 
seuraavat perusteet:

2. Komissio valitsee ja suunnittelee 
asianmukaisen vastatoimen ottaen 
huomioon 4 artiklan mukaisesti tehdyn 
määrityksen, 2 artiklan 2 kohdassa säädetyt 
perusteet ja unionin edun käytettävissä 
olevien tietojen perusteella, mukaan lukien 
11 artiklan mukaisesti kerätyt tiedot, sekä 
seuraavat objektiiviset perusteet:

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) mikä mahdollisuus toimilla on 
helpottaa unionin niiden talouden 
toimijoiden asemaa, joihin taloudellinen 
pakottaminen vaikuttaa;

(b) mikä mahdollisuus toimilla on 
helpottaa sisämarkkinoiden toimintaa ja 
unionin niiden talouden toimijoiden ja 
muiden toimijoiden asemaa, joihin 
taloudellinen pakottaminen vaikuttaa;

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) unionin vastatoimien toimijoille 
aiheuttamien kielteisten vaikutusten 
välttäminen tai minimointi, mukaan lukien 
vaihtoehtojen saatavuus asianomaisille 
toimijoille, esimerkiksi tavaroiden tai 

(c) unionin vastatoimien toimijoille 
aiheuttamien kielteisten vaikutusten 
välttäminen tai minimointi, mukaan lukien 
pitkän aikavälin ennakoitavuus ja 
vaihtoehtojen saatavuus asianomaisille 
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palvelujen vaihtoehtoiset hankintalähteet; toimijoille, esimerkiksi tavaroiden tai 
palvelujen vaihtoehtoiset hankintalähteet;

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio seuraa unionin 
vastatoimet käynnistäneitä kolmannen 
maan käyttöön ottamia taloudellisia 
pakottamistoimia sekä unionin 
toteuttamien vastatoimien tehokkuutta ja 
niiden vaikutuksia unionin etuihin ja 
tiedottaa tästä Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle.

1. Komissio seuraa säännöllisesti 
unionin vastatoimet käynnistäneitä 
kolmannen maan käyttöön ottamia 
taloudellisia pakottamistoimia sekä unionin 
toteuttamien vastatoimien tehokkuutta ja 
niiden vaikutuksia unionin etuihin ja 
tiedottaa tästä Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos on tarpeen mukauttaa unionin 
vastatoimia ottaen huomioon 2 artiklassa ja 
9 artiklan 2 kohdassa säädetyt edellytykset 
ja perusteet tai muu kehitys, mukaan lukien 
kolmannen maan reaktio, komissio voi 
tarvittaessa muuttaa 7 artiklan mukaisesti 
hyväksyttyjä unionin vastatoimia 
täytäntöönpanosäädöksellä 15 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

3. Jos on tarpeen mukauttaa unionin 
vastatoimia ottaen huomioon 2 artiklassa ja 
9 artiklan 2 kohdassa säädetyt edellytykset 
ja perusteet, analyysi näiden toimien 
tehokkuudesta tai muu kehitys, mukaan 
lukien kolmannen maan reaktio, komissio 
voi tarvittaessa muuttaa 7 artiklan 
mukaisesti hyväksyttyjä unionin 
vastatoimia täytäntöönpanosäädöksellä 15 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltiolla, joka on ollut 
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taloudellisen pakottamisen kohteena, on 
oikeus pyytää komissiota tarkastelemaan 
uudelleen vastatoimia, jos kyseinen 
jäsenvaltio katsoo, että ne eivät enää ole 
tehokkaita torjumaan kolmannen maan 
toteuttamaa pakottamista. Komissiolla on 
harkintavalta toimia.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) jos se on unionin edun kannalta 
asianmukaista.

(d) jos se on unionin edun kannalta 
asianmukaista ja asianmukaisesti 
perusteltua.

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Asianmukaisesti perustelluissa 
erittäin kiireellisissä tapauksissa komissio 
antaa välittömästi sovellettavia 
täytäntöönpanosäädöksiä 7 artiklan 
mukaisesti hyväksyttyjen unionin 
vastatoimien keskeyttämiseksi, 
muuttamiseksi tai lopettamiseksi. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset annetaan 15 
artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen, ja ne ovat voimassa enintään 
kaksi kuukautta.

5. Asianmukaisesti perustelluissa 
erittäin kiireellisissä tapauksissa komissio 
antaa välittömästi sovellettavia 
täytäntöönpanosäädöksiä 7 artiklan 
mukaisesti hyväksyttyjen unionin 
vastatoimien keskeyttämiseksi, 
muuttamiseksi tai lopettamiseksi. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset annetaan 15 
artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen, ja ne ovat voimassa enintään 
kaksi kuukautta. Komissio tiedottaa 
Euroopan parlamentille viipymättä 
päätöksestä ja sen perusteluista.

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 4 kohta – a a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(a a) tällaisten toimien vaikutuksesta 
kuluttajien hyvinvointiin unionissa sekä 
unionin ja jäsenvaltioiden talouden ja 
tuottavuuden kasvuun samoin kuin 
tällaisten toimien vaikutuksesta yrityksiin;

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio arvioi kaikki 7 artiklan 
nojalla hyväksytyt unionin vastatoimet 
kuuden kuukauden kuluttua niiden 
päättymisestä ottaen huomioon 
sidosryhmien palautteen ja muut 
asiaankuuluvat tiedot. 
Arviointikertomuksessa tarkastellaan 
unionin vastatoimen tehokkuutta ja 
toimivuutta ja tehdään mahdollisia 
päätelmiä tulevista toimista.

1. Komissio arvioi kaikki 7 artiklan 
nojalla hyväksytyt unionin vastatoimet 
kuuden kuukauden kuluttua niiden 
päättymisestä ottaen huomioon 
sidosryhmien palautteen ja muut 
asiaankuuluvat tiedot. 
Arviointikertomuksessa tarkastellaan 
unionin vastatoimen tehokkuutta ja 
toimivuutta ja tehdään mahdollisia 
päätelmiä tulevista toimista. Komissio 
tiedottaa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yleisistä päätelmistään, ja 
arviointikertomus julkaistaan.

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio tarkastelee tätä asetusta ja 
sen täytäntöönpanoa uudelleen viimeistään 
kolmen vuoden kuluttua tämän asetuksen 
mukaisen ensimmäisen 
täytäntöönpanosäädöksen antamisesta tai 
kuuden vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta sen mukaan, kumpi 
ajankohta on aikaisempi, ja antaa siitä 
kertomuksen Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle.

2. Komissio tarkastelee tätä asetusta ja 
sen täytäntöönpanoa uudelleen ja antaa 
tarvittaessa asiaa koskevia 
lainsäädäntöehdotuksia viimeistään 
kahden vuoden kuluttua tämän asetuksen 
mukaisen ensimmäisen 
täytäntöönpanosäädöksen antamisesta tai 
viiden vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta sen mukaan, kumpi 
ajankohta on aikaisempi, ja vähintään 
viiden vuoden välein sen jälkeen ja antaa 
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siitä kertomuksen Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle.

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio antaa kuitenkin 
viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [kahden 
vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta] ja sen jälkeen kahden 
vuoden välein Euroopan parlamentille 
kertomuksen toteutetuista toimista, 
arvioiduista tarkasteluista, suoritetuista 
välitystoimista ja käsiteltyjä asioita 
koskevista päätelmistä.

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – d alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) kyseisen kolmannen maan 
tavaroiden, palvelujen tai tavaroiden tai 
palvelujen toimittajien jättäminen julkisten 
hankintojen ulkopuolelle tai sellaisten 
tarjousten jättäminen julkisten hankintojen 
ulkopuolelle, joiden kokonaisarvo on 
suurempi kuin tietty prosenttiosuus 
kyseisen kolmannen maan tavaroista tai 
palveluista; ja/tai

i) kyseisen kolmannen maan 
tavaroiden, palvelujen, urakoiden tai 
tavaroiden, palvelujen tai urakoiden 
toimittajien jättäminen julkisten 
hankintojen ulkopuolelle tai sellaisten 
tarjousten jättäminen julkisten hankintojen 
ulkopuolelle, joiden kokonaisarvo on 
suurempi kuin tietty prosenttiosuus 
kyseisen kolmannen maan tavaroista tai 
palveluista; ja/tai
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