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TARKISTUKSET

Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavia ulkoasiainvaliokuntaa sekä 
kehitysvaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a viite (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan parlamentin 
14 päivänä maaliskuuta 2018 antaman 
päätöslauselman seuraavasta 
monivuotisesta rahoituskehyksestä: 
vuoden 2020 jälkeistä monivuotista 
rahoituskehystä koskevan parlamentin 
kannan valmistelu,

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Ohjelman ”naapuruus-, kehitys- ja 
kansainvälisen yhteistyön väline”, 
jäljempänä ’väline’, yleiseksi tavoitteeksi 
olisi asetettava unionin arvojen ja etujen 
puolustaminen ja edistäminen 
maailmanlaajuisesti Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 3 artiklan 5 kohdassa, 
8 artiklassa ja 21 artiklassa vahvistettujen 
unionin ulkoisen toiminnan tavoitteiden ja 
periaatteiden mukaisesti.

(1) Ohjelman ”naapuruus-, kehitys- ja 
kansainvälisen yhteistyön väline”, 
jäljempänä ’väline’, yleisen tavoitteen olisi 
edistettävä taloudellista ja sosiaalista 
kehitystä sekä köyhyyden poistamista ja 
unionin arvojen ja etujen puolustamista 
maailmanlaajuisesti Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 3 artiklan 5 kohdassa, 
8 artiklassa ja 21 artiklassa vahvistettujen 
unionin ulkoisen toiminnan tavoitteiden ja 
periaatteiden mukaisesti.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(2) Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 21 artiklan mukaisesti unioni 
huolehtii johdonmukaisuudesta ulkoisen 
toimintansa eri alojen välillä sekä näiden ja 
muiden politiikkojensa välillä ja pyrkii 
saamaan aikaan pitkälle menevää 
yhteistyötä kaikilla kansainvälisten 
suhteiden aloilla. Tämän asetuksen nojalla 
mahdollisten monenlaisten toimien olisi 
edistettävä kyseisessä perussopimuksen 
artiklassa vahvistettuja tavoitteita.

(2) Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 21 artiklan mukaisesti unioni 
huolehtii johdonmukaisuudesta ulkoisen 
toimintansa eri alojen välillä sekä näiden ja 
muiden politiikkojensa, erityisesti 
kansainvälisen kaupan, välillä ja pyrkii 
saamaan aikaan pitkälle menevää 
yhteistyötä kaikilla kansainvälisten 
suhteiden aloilla. Tämän asetuksen nojalla 
mahdollisten monenlaisten toimien olisi 
edistettävä kyseisessä perussopimuksen 
artiklassa vahvistettuja tavoitteita.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Unionin kauppapolitiikan on 
oltava johdonmukaista unionin muiden 
ulko- ja sisäpolitiikkojen kanssa ja 
noudatettava perussopimuksiin kirjattua, 
kehitykseen vaikuttavien politiikkojen 
johdonmukaisuuden periaatetta, jotta 
voidaan taata avoimuus ja vakaus sekä 
luoda tasapuolisemmat 
kilpailuedellytykset. Osallistava ja 
oikeudenmukainen kauppapolitiikka, joka 
vastaa kestävän kehityksen ja 
ihmisoikeuksien edistämisen tavoitteita, 
voi merkittävästi edistää köyhyyden 
poistamista.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Tässä välineessä säädetään toimista 
näiden tavoitteiden saavuttamisen ja 

(6) Tässä välineessä säädetään toimista 
näiden tavoitteiden saavuttamisen ja 
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ulkoisen toiminnan politiikkojen tueksi 
lähtökohtana toimet, joita tuettiin aiemmin 
asetuksen (EU) N:o 233/201446, 
yhdettätoista Euroopan kehitysrahastoa 
(EKR) koskevan sisäisen sopimuksen47 ja 
täytäntöönpanoasetuksen48, asetuksen (EU) 
N:o 232/201449, asetuksen (EU) N:o 
230/201450, asetuksen (EU) N:o 
235/201451, asetuksen (EU) N:o 
234/201452, asetuksen (Euratom) N:o 
237/201453, asetuksen (EU) N:o 
236/201454, päätöksen N:o 466/2014/EU, 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 480/200955 
ja asetuksen (EU) 2017/160156 nojalla.

ulkoisen toiminnan politiikkojen tueksi 
lähtökohtana toimet, joita tuettiin aiemmin 
asetuksen (EU) N:o 233/201446, 
yhdettätoista Euroopan kehitysrahastoa 
(EKR) koskevan sisäisen sopimuksen47 ja 
täytäntöönpanoasetuksen48, asetuksen (EU) 
N:o 232/201449, asetuksen (EU) N:o 
230/201450, asetuksen (EU) N:o 
235/201451, asetuksen (EU) N:o 
234/201452, asetuksen (Euratom) N:o 
237/201453, asetuksen (EU) N:o 
236/201454, päätöksen N:o 466/2014/EU, 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 480/200955 
ja asetuksen (EU) 2017/160156 
nojalla. Tässä unionin rahoitusvälineiden 
yksinkertaistetussa ja virtaviivaistetussa 
rakenteessa olisi noudatettava taustalla 
olevien unionin politiikkojen tavoitteita, ja 
siinä olisi parannettava ulkoisten toimien 
EU-rahoituksen avoimuutta, 
vastuuvelvollisuutta, tehokkuutta ja 
johdonmukaisuutta sekä mahdollistettava 
joustavuus.

_________________ _________________
46 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 233/2014, annettu 
11 päivänä maaliskuuta 2014, 
kehitysyhteistyön rahoitusvälineen 
perustamisesta kaudelle 2014–2020 
(EUVL L 77, 15.3.2014, s. 44).

46 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 233/2014, annettu 
11 päivänä maaliskuuta 2014, 
kehitysyhteistyön rahoitusvälineen 
perustamisesta kaudelle 2014–2020 
(EUVL L 77, 15.3.2014, s. 44).

47 Neuvostossa kokoontuneiden Euroopan 
unionin jäsenvaltioiden hallitusten 
edustajien sisäinen sopimus vuosia 2014–
2020 koskevaan monivuotiseen 
rahoituskehykseen perustuvan Euroopan 
unionin avun rahoituksesta AKT–EU-
kumppanuussopimuksen mukaisesti sekä 
rahoitustuen myöntämisestä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
neljännessä osassa tarkoitetuille 
merentakaisille maille ja alueille (EUVL L 
210, 6.8.2013, s. 1).

47 Neuvostossa kokoontuneiden Euroopan 
unionin jäsenvaltioiden hallitusten 
edustajien sisäinen sopimus vuosia 2014–
2020 koskevaan monivuotiseen 
rahoituskehykseen perustuvan Euroopan 
unionin avun rahoituksesta AKT–EU-
kumppanuussopimuksen mukaisesti sekä 
rahoitustuen myöntämisestä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
neljännessä osassa tarkoitetuille 
merentakaisille maille ja alueille (EUVL L 
210, 6.8.2013, s. 1).

48 Neuvoston asetus (EU) 2015/322, 
annettu 2 päivänä maaliskuuta 2015, 
yhdennentoista Euroopan kehitysrahaston 
täytäntöönpanosta (EUVL L 58, 3.3.2015, 
s. 1).

48 Neuvoston asetus (EU) 2015/322, 
annettu 2 päivänä maaliskuuta 2015, 
yhdennentoista Euroopan kehitysrahaston 
täytäntöönpanosta (EUVL L 58, 3.3.2015, 
s. 1).
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49 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 232/2014, annettu 
11 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan 
naapuruusvälineen perustamisesta (EUVL 
L 77, 15.3.2014, s. 27).

49 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 232/2014, annettu 
11 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan 
naapuruusvälineen perustamisesta (EUVL 
L 77, 15.3.2014, s. 27).

50 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 230/2014, annettu 
11 päivänä maaliskuuta 2014, vakautta ja 
rauhaa edistävän välineen perustamisesta 
(EUVL L 77, 15.3.2014, s. 1).

50 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 230/2014, annettu 
11 päivänä maaliskuuta 2014, vakautta ja 
rauhaa edistävän välineen perustamisesta 
(EUVL L 77, 15.3.2014, s. 1).

51 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 235/2014, annettu 
11 päivänä maaliskuuta 2014, demokratian 
ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuista 
edistämistä koskevasta rahoitusvälineestä 
(EUVL L 77, 15.3.2014, s. 85).

51 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 235/2014, annettu 
11 päivänä maaliskuuta 2014, demokratian 
ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuista 
edistämistä koskevasta rahoitusvälineestä 
(EUVL L 77, 15.3.2014, s. 85).

52 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 234/2014, annettu 
11 päivänä maaliskuuta 2014, 
kumppanuusvälineen perustamisesta 
kolmansien maiden kanssa tehtävää 
yhteistyötä varten (EUVL L 77, 15.3.2014, 
s. 77).

52 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 234/2014, annettu 
11 päivänä maaliskuuta 2014, 
kumppanuusvälineen perustamisesta 
kolmansien maiden kanssa tehtävää 
yhteistyötä varten (EUVL L 77, 15.3.2014, 
s. 77).

53 Neuvoston asetus (Euratom) 
N:o 237/2014, annettu 13 päivänä 
joulukuuta 2013, välineen perustamisesta 
ydinturvallisuuteen liittyvää yhteistyötä 
varten (EUVL L 77, 15.3.2014, s. 109).

53 Neuvoston asetus (Euratom) 
N:o 237/2014, annettu 13 päivänä 
joulukuuta 2013, välineen perustamisesta 
ydinturvallisuuteen liittyvää yhteistyötä 
varten (EUVL L 77, 15.3.2014, s. 109).

54 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 236/2014 unionin ulkoisen 
toiminnan rahoitusvälineiden 
täytäntöönpanoa koskevista yhteisistä 
säännöistä ja menettelyistä (EUVL L 77, 
15.3.2014, s. 95).

54 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 236/2014 unionin ulkoisen 
toiminnan rahoitusvälineiden 
täytäntöönpanoa koskevista yhteisistä 
säännöistä ja menettelyistä (EUVL L 77, 
15.3.2014, s. 95).

55 Neuvoston asetus (EY, Euratom) 
N:o 480/2009, annettu 25 päivänä 
toukokuuta 2009, takuurahaston 
perustamisesta ulkosuhteisiin liittyville 
hankkeille (EUVL L 145, 10.6.2009, 
s. 10).

55 Neuvoston asetus (EY, Euratom) 
N:o 480/2009, annettu 25 päivänä 
toukokuuta 2009, takuurahaston 
perustamisesta ulkosuhteisiin liittyville 
hankkeille (EUVL L 145, 10.6.2009, 
s. 10).

56 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2017/1601, annettu 26 päivänä 
syyskuuta 2017, Euroopan kestävän 
kehityksen rahaston (EKKR), EKKR-
takuun ja EKKR-takuurahaston 

56 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2017/1601, annettu 26 päivänä 
syyskuuta 2017, Euroopan kestävän 
kehityksen rahaston (EKKR), EKKR-
takuun ja EKKR-takuurahaston 
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perustamisesta. perustamisesta.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Toimien maailmanlaajuinen 
viitekehys on sääntöihin perustuva 
maailmanjärjestys, jonka keskeinen 
periaate on monenvälisyys ja jonka ytimen 
muodostaa Yhdistyneet kansakunnat. 
Agenda 2030 -toimintaohjelma on yhdessä 
Pariisin ilmastosopimuksen57 ja Addis 
Abeban toimintaohjelman58 kanssa 
kansainvälisen yhteisön vastaus kestävään 
kehitykseen liittyviin maailmanlaajuisiin 
haasteisiin ja kehityssuuntauksiin. Agenda 
2030 -toimintaohjelma rakentuu kestävän 
kehityksen tavoitteille ja tarjoaa 
muutosvoimaisen kehyksen köyhyyden 
poistamiselle ja kestävälle kehitykselle 
maailmanlaajuisesti. Sen soveltamisala on 
universaali, ja se tarjoaa toiminnalle laaja-
alaisen jaetun kehyksen, jota sovelletaan 
unioniin, sen jäsenvaltioihin ja sen 
kumppaneihin. Siinä otetaan 
tasapainoisesti huomioon kestävän 
kehityksen taloudellinen, sosiaalinen ja 
ympäristöön liittyvä ulottuvuus ja tärkeät 
riippuvuussuhteet päätavoitteiden ja 
alatavoitteiden välillä. Agenda 2030 
-toimintaohjelmassa ei unohdeta ketään. 
Toimintaohjelman täytäntöönpanoa 
koordinoidaan tiiviisti asiaan liittyvien 
unionin muiden kansainvälisten 
sitoumusten kanssa. Tämän asetuksen 
nojalla toteutettavissa toimissa olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota kestävän 
kehityksen tavoitteiden välisiin yhteyksiin 
ja yhdennettyyn toimintaan, jolla voidaan 
saada aikaan sivuhyötyjä ja saavuttaa 
useita tavoitteita johdonmukaisella tavalla.

(7) Toimien maailmanlaajuinen 
viitekehys on sääntöihin ja arvoihin 
perustuva maailmanjärjestys, jonka 
keskeinen periaate on monenvälisyys ja 
jonka ytimen muodostaa Yhdistyneet 
kansakunnat. Agenda 2030 -
toimintaohjelma on yhdessä Pariisin 
ilmastosopimuksen57 ja Addis Abeban 
toimintaohjelman58 kanssa kansainvälisen 
yhteisön vastaus kestävään kehitykseen 
liittyviin maailmanlaajuisiin haasteisiin ja 
kehityssuuntauksiin. Agenda 2030 
-toimintaohjelma rakentuu kestävän 
kehityksen tavoitteille ja tarjoaa 
muutosvoimaisen kehyksen köyhyyden 
poistamiselle ja kestävälle kehitykselle 
maailmanlaajuisesti. Sen soveltamisala on 
universaali, ja se tarjoaa toiminnalle laaja-
alaisen jaetun kehyksen, jota sovelletaan 
unioniin, sen jäsenvaltioihin ja sen 
kumppaneihin. Siinä otetaan 
tasapainoisesti huomioon kestävän 
kehityksen taloudellinen, sosiaalinen ja 
ympäristöön liittyvä ulottuvuus ja tärkeät 
riippuvuussuhteet päätavoitteiden ja 
alatavoitteiden välillä. Agenda 2030 
-toimintaohjelmassa ei unohdeta ketään. 
Toimintaohjelman täytäntöönpanoa 
koordinoidaan tiiviisti asiaan liittyvien 
unionin muiden kansainvälisten 
sitoumusten kanssa. Tämän asetuksen 
nojalla toteutettavissa toimissa olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota kestävän 
kehityksen tavoitteiden välisiin yhteyksiin 
ja yhdennettyyn toimintaan, jolla voidaan 
saada aikaan sivuhyötyjä ja saavuttaa 
useita tavoitteita johdonmukaisella tavalla.

__________________ __________________
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57 Allekirjoitettu New Yorkissa 22 päivänä 
huhtikuuta 2016.

57 Allekirjoitettu New Yorkissa 22 päivänä 
huhtikuuta 2016.

58 Addis Abeban toimintasuunnitelma, 
hyväksytty 16 päivänä kesäkuuta 2015 
kolmannessa kehitysrahoitusta 
käsitelleessä konferenssissa ja vahvistettu 
Yhdistyneiden kansakuntien 
yleiskokouksessa 27 päivänä heinäkuuta 
2015 (A/RES/69/313).

58 Addis Abeban toimintasuunnitelma, 
hyväksytty 16 päivänä kesäkuuta 2015 
kolmannessa kehitysrahoitusta 
käsitelleessä konferenssissa ja vahvistettu 
Yhdistyneiden kansakuntien 
yleiskokouksessa 27 päivänä heinäkuuta 
2015 (A/RES/69/313).

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Unioni toteaa jälleen 
sitoutuneensa kaikilta osin 
monenvälisyyden kestävään arvoon ja 
kehottaa laatimaan sellaisen 
kauppapoliittisen ohjelman, joka perustuu 
kaikkia hyödyttävään vapaaseen, reiluun 
ja sääntöihin perustuvaan kauppaan ja 
jolla tuetaan kestävän kehityksen 
toimintaohjelmaa ottamalla mukaan 
sosiaalisia oikeuksia sekä ympäristö- ja 
ihmisoikeuksia ja varmistamalla, että 
monenvälisesti hyväksyttyjä ja 
yhdenmukaistettuja sääntöjä sovelletaan 
tasavertaisesti kaikkiin. Kun otetaan 
huomioon viimeisimmät kansainväliset 
tapahtumat, olisi kiireellisesti toteutettava 
WTO:n nykyaikaistaminen ja 
tarkasteltava perusteellisesti uudelleen 
useita WTO:n toiminnan näkökohtia, 
jotta voidaan lisätä sen tehokkuutta ja 
legitimiteettiä.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi



AD\1176749FI.docx 9/30 PE629.557v05-00

FI

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Tämän asetuksen 
täytäntöönpanossa olisi noudatettava 
viittä periaatetta, jotka on määritetty EU:n 
ulko- ja turvallisuuspoliittisessa 
globaalistrategiassa, jäljempänä 
’globaalistrategia’, joka hyväksyttiin 
19 päivänä kesäkuuta 2016 ja joka edustaa 
unionin yhteistä visiota ja muodostaa 
puitteet yhtenäiselle ja vastuulliselle 
ulkoiselle toiminnalle kumppanina muiden 
kanssa EU:n arvoja ja etuja edistäen. 
Unionin olisi lujitettava kumppanuuksia, 
edistettävä eri politiikan aloja koskevaa 
vuoropuhelua ja yhteisiä vastauksia 
maailmanlaajuisiin haasteisiin. Sen toimien 
olisi tuettava kaikin puolin unionin etuja ja 
arvoja muun muassa säilyttämällä rauhaa, 
ehkäisemällä konflikteja, lisäämällä 
kansainvälistä turvallisuutta, puuttumalla 
sääntelemättömän muuttoliikkeen 
perimmäisiin syihin ja auttamalla maita ja 
alueita ja niiden asukkaita selviytymään 
luonnon tai ihmisen aiheuttamista 
katastrofeista, tukemalla kauppapolitiikkaa, 
talousdiplomatiaa ja taloudellista 
yhteistyötä, edistämällä digitaalisia 
ratkaisuja ja teknologioita sekä edistämällä 
unionin politiikkojen kansainvälistä 
ulottuvuutta. Etujaan edistäessään unionin 
olisi noudatettava ja edistettävä 
periaatteita, joiden mukaan kunnioitetaan 
korkeatasoisia sosiaalisia ja 
ympäristönormeja, oikeusvaltioperiaatetta, 
kansainvälistä oikeutta ja ihmisoikeuksia.

(8) Tämän asetuksen soveltamisen olisi 
perustuttava viiteen periaatteeseen, jotka 
on määritetty EU:n ulko- ja 
turvallisuuspoliittisessa 
globaalistrategiassa, jäljempänä 
’globaalistrategia’, joka hyväksyttiin 
19 päivänä kesäkuuta 2016 ja joka edustaa 
unionin yhteistä visiota ja muodostaa 
puitteet yhtenäiselle ja vastuulliselle 
ulkoiselle toiminnalle kumppanina muiden 
kanssa EU:n arvoja ja etuja edistäen. 
Unionin olisi lujitettava kumppanuuksia, 
edistettävä eri politiikan aloja koskevaa 
vuoropuhelua ja yhteisiä vastauksia 
maailmanlaajuisiin haasteisiin. Sen toimien 
olisi tuettava kaikin puolin unionin etuja ja 
arvoja muun muassa edistämällä 
demokratiaa ja ihmisoikeuksia, 
säilyttämällä rauhaa, ehkäisemällä 
konflikteja, toteuttamalla rauhanvälitystä 
ja konfliktin jälkeistä jälleenrakentamista 
ja edistämällä naisten roolia kaikissa 
vaiheissa, lisäämällä kansainvälistä 
turvallisuutta, puuttumalla pakkomuuton 
ja asuinsijoilta siirtymisen perimmäisiin 
syihin ja auttamalla maita ja alueita ja 
niiden asukkaita selviytymään luonnon tai 
ihmisen aiheuttamista katastrofeista, 
edistämällä talousuudistuksia, luomalla 
edellytykset perustaa kansainvälinen 
oikeuskehys ilmastonmuutoksen vuoksi 
siirtymään joutumaan henkilöille, 
tukemalla reilua, kestävää sekä sääntöihin 
ja arvoihin perustuvaa kauppapolitiikkaa 
kehitysyhteistyön välineenä, jolla voidaan 
parantaa oikeusvaltiota ja ihmisoikeuksia, 
myös edistämällä sellaisten välineiden 
kaupan kansainvälistä kieltoa, joita 
voidaan käyttää kidutukseen ja 
kuolemanrangaistuksen 
täytäntöönpanoon, edistämällä 
talousdiplomatiaa ja taloudellista 
yhteistyötä, edistämällä digitaalisia 
ratkaisuja ja teknologioita, torjumalla 
maailmanlaajuisia kansanterveydellisiä 
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uhkia sekä edistämällä unionin 
politiikkojen kansainvälistä ulottuvuutta. 
Etujaan edistäessään unionin olisi 
noudatettava ja edistettävä periaatteita, 
joiden mukaan kunnioitetaan 
korkeatasoisia sosiaalisia, työ- ja 
ympäristönormeja, myös 
ilmastonmuutoksen yhteydessä, 
oikeusvaltioperiaatetta ja kansainvälistä 
oikeutta, myös humanitaarista oikeutta ja 
kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Kesäkuun 7 päivänä 2017 
allekirjoitettu uusi kehityspolitiikkaa 
koskeva eurooppalainen konsensus, 
jäljempänä ’konsensus’60, muodostaa 
kehyksen unionin ja sen jäsenvaltioiden 
yhteiselle lähestymistavalle 
kehitysyhteistyöhön Agenda 2030 
-toimintaohjelman ja Addis Abeban 
toimintasuunnitelman 
täytäntöönpanemiseksi. Köyhyyden 
poistaminen, syrjinnän ja eriarvoisuuden 
torjuminen, sen varmistaminen, ettei 
ketään unohdeta, sekä selviytymiskyvyn 
parantaminen muodostavat EU:n 
kehitysyhteistyöpolitiikan ytimen.

(9) Kesäkuun 7 päivänä 2017 
allekirjoitettu uusi kehityspolitiikkaa 
koskeva eurooppalainen konsensus, 
jäljempänä ’konsensus’60, muodostaa 
kehyksen unionin ja sen jäsenvaltioiden 
yhteiselle lähestymistavalle 
kehitysyhteistyöhön Agenda 2030 
-toimintaohjelman ja Addis Abeban 
toimintasuunnitelman 
täytäntöönpanemiseksi. Niissä tähdätään 
kestävään kehitykseen ja pyritään 
nopeuttamaan siirtymää painottamalla 
kehitysyhteistyöpolitiikan kaikenkattavia 
osatekijöitä, kuten sukupuolten tasa-
arvoa, nuorisoa, investointeja ja kauppaa, 
kestävää energiaa ja ilmastotoimia, hyvää 
hallintoa, demokratiaa, oikeusvaltiota ja 
ihmisoikeuksia, muuttoliikettä ja 
liikkuvuutta, jotta unionin ulkopolitiikka, 
myös yhteinen kauppapolitiikka, 
kokonaisuudessaan edistäisi 
Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 
kehityksen Agenda 2030 -
toimintaohjelmassa määritettyjä 
tavoitteita. Köyhyyden poistaminen, 
syrjinnän ja eriarvoisuuden torjuminen, sen 
varmistaminen, ettei ketään unohdeta, sekä 
selviytymiskyvyn parantaminen 
muodostavat EU:n 
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kehitysyhteistyöpolitiikan ytimen.

_________________ _________________
60 Neuvoston ja neuvostossa 
kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten 
edustajien, Euroopan parlamentin ja 
komission yhteinen julkilausuma Uusi 
kehityspolitiikkaa koskeva eurooppalainen 
konsensus – ”Meidän maailmamme, 
meidän ihmisarvomme, meidän 
tulevaisuutemme”, 8 päivänä kesäkuuta 
2017.

60 Neuvoston ja neuvostossa 
kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten 
edustajien, Euroopan parlamentin ja 
komission yhteinen julkilausuma Uusi 
kehityspolitiikkaa koskeva eurooppalainen 
konsensus – ”Meidän maailmamme, 
meidän ihmisarvomme, meidän 
tulevaisuutemme”, 8 päivänä kesäkuuta 
2017.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Vuonna 2015 tarkistetulla62 
Euroopan naapuruuspolitiikalla pyritään 
vakauttamaan naapurialueilla sijaitsevia 
maita ja parantamaan selviytymiskykyä 
etenkin talouskehitystä edistämällä, mikä 
kuuluu unionin tärkeimpiin poliittisiin 
painopisteisiin. Jotta tarkistetun Euroopan 
naapuruuspolitiikan tavoitteet 
saavutettaisiin, siinä on keskitytty neljään 
painopistealaan: hyvä hallintotapa, 
demokratia, oikeusvaltioperiaate ja 
ihmisoikeudet, erityisesti painottaen 
tiiviimpiä yhteyksiä 
kansalaisyhteiskuntaan; talouskehitys; 
turvallisuus; muuttoliike ja liikkuvuus, 
mukaan lukien sääntelemättömän 
muuttoliikkeen ja pakkomuuton 
perimmäisten syiden käsittely. Euroopan 
naapuruuspolitiikassa ovat tärkeitä 
eriyttäminen ja voimakas molempien 
osapuolten omistajuus, sillä näin otetaan 
huomioon vuorovaikutuksen eri tasot ja 
kunkin maan intressit sen ja unionin 
kumppanuuden luonteen ja painotuksen 
suhteen.

(19) Vuonna 2015 tarkistetulla62 
Euroopan naapuruuspolitiikalla pyritään 
vakauttamaan naapurialueilla sijaitsevia 
maita ja parantamaan selviytymiskykyä 
etenkin talouskehitystä edistämällä, mikä 
kuuluu unionin tärkeimpiin poliittisiin 
painopisteisiin. Jotta tarkistetun Euroopan 
naapuruuspolitiikan tavoitteet 
saavutettaisiin, siinä on keskitytty neljään 
painopistealaan: hyvä hallintotapa, 
demokratia, oikeusvaltioperiaate ja 
ihmisoikeudet, erityisesti painottaen 
tiiviimpiä yhteyksiä 
kansalaisyhteiskuntaan; talouskehitys; 
turvallisuus; muuttoliike ja liikkuvuus, 
mukaan lukien pakkomuuton ja 
pakolaisuuden perimmäisten syiden 
käsittely. Euroopan naapuruuspolitiikassa 
ovat tärkeitä eriyttäminen ja voimakas 
molempien osapuolten omistajuus, sillä 
näin otetaan huomioon vuorovaikutuksen 
eri tasot ja kunkin maan intressit sen ja 
unionin kumppanuuden luonteen ja 
painotuksen suhteen. Unioni on 
naapuruuspolitiikan yhteydessä 
sitoutunut monien naapureina olevien 
kumppanimaiden kanssa neuvottelemaan 
pitkälle menevistä, laaja-alaisista ja 
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kunnianhimoisista 
vapaakauppasopimuksista sekä tekemään 
niitä. Näillä sopimuksilla pyritään 
helpottamaan markkinoille pääsyä ja 
parantamaan investointiolosuhteita mutta 
myös edistämään naapuruuspolitiikan 
yleisten tavoitteiden, kuten kestävän, 
osallistavan ja kaikkia hyödyttävän 
taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen, 
saavuttamista. Kaikkien kumppanimaiden 
ja unionin kansalaisyhteiskunta, 
kansalliset parlamentit ja Euroopan 
parlamentti olisi otettava mukaan 
neuvotteluprosessiin sekä sopimusten 
täytäntöönpanon seurantaan. Tällä 
asetuksella olisi siten tuettava 
sopimusneuvotteluja sekä tehtyjen 
sopimusten asianmukaista 
täytäntöönpanoa.

_________________ _________________
62 Yhteinen tiedonanto Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
komitealle: Euroopan naapuruuspolitiikan 
tarkistus, 18.11.2015.

62 Yhteinen tiedonanto Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
komitealle: Euroopan naapuruuspolitiikan 
tarkistus, 18. marraskuuta 2015.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 a) Tällä asetuksella olisi myös 
myötävaikutettava unionin ulkosuhteiden 
kauppaa koskeviin näkökohtiin, kuten 
yhteistyö kolmansien maiden kanssa due 
diligence -velvoitteiden soveltamisessa 
tinan, tantaalin ja volframin 
toimitusketjuun, Kimberleyn prosessi, 
kestävyyssopimus sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 978/20121 a (yleinen tullietuusasetus) 
mukaisten velvoitteiden noudattaminen, 
metsähallintoa ja puukauppaa (FLEGT) 
koskevan toimintasuunnitelman 
mukainen yhteistyö ja kauppaa tukevan 
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kehitysyhteistyön aloitteet, jotta 
varmistetaan johdonmukaisuus ja 
vastavuoroinen tuki unionin 
kauppapolitiikan ja sen 
kehitystavoitteiden ja -toimien kesken;
_________________
1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 978/2012, annettu 
25 päivänä lokakuuta 2012, yleisen 
tullietuusjärjestelmän soveltamisesta ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 732/2008 
kumoamisesta (EUVL L 303, 31.10.2012, 
s. 1).

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Muuttoliikkeeseen liittyvää 
yhteistyötä kumppanimaiden kanssa on 
olennaista tehostaa entisestään hyödyntäen 
hyvin hallitun ja säännellyn muuttoliikkeen 
etuja ja puuttuen tehokkaasti 
sääntelemättömään muuttoliikkeeseen. 
Tällä yhteistyöllä olisi edistettävä 
kansainvälisen suojelun saannin 
varmistamista, sääntelemättömän 
muuttoliikkeen perimmäisten syiden 
käsittelyä, rajaturvallisuuden lujittamista ja 
toimia sääntelemättömän muuttoliikkeen, 
ihmiskaupan ja siirtolaisten salakuljetuksen 
torjumiseksi sekä tarvittaessa 
palauttamiseen, takaisinottoon ja 
uudelleenkotouttamiseen liittyvää työtä 
keskinäisen vastuun pohjalta ja 
kunnioittaen kaikilta osin humanitaarisia ja 
ihmisoikeuksiin liittyviä velvoitteita. 
Tämän vuoksi kolmansien maiden 
toimivan yhteistyön unionin kanssa tällä 
alalla olisi oltava olennainen osa tämän 
asetuksen yleisiä periaatteita. Muuttoliike- 
ja kehitysyhteistyöpolitiikan keskinäistä 
johdonmukaisuutta on tärkeää parantaa sen 
varmistamiseksi, että kehitysapu tukee 

(29) Muuttoliikkeeseen liittyvää 
yhteistyötä kumppanimaiden kanssa on 
olennaista tehostaa entisestään hyödyntäen 
hyvin hallitun ja säännellyn muuttoliikkeen 
etuja ja puuttuen tehokkaasti 
sääntelemättömään muuttoliikkeeseen. 
Tällä yhteistyöllä olisi edistettävä 
kansainvälisen suojelun saannin 
varmistamista, pakkomuuton ja 
asuinsijoilta siirtymisen perimmäisten 
syiden käsittelyä, rajaturvallisuuden 
lujittamista ja toimia sääntelemättömän 
muuttoliikkeen, ihmiskaupan ja 
siirtolaisten salakuljetuksen torjumiseksi 
sekä tarvittaessa palauttamiseen, 
takaisinottoon ja uudelleenkotouttamiseen 
liittyvää työtä keskinäisen vastuun pohjalta 
ja kunnioittaen kaikilta osin humanitaarisia 
ja ihmisoikeuksiin liittyviä velvoitteita. 
Tämän vuoksi kolmansien maiden 
toimivan yhteistyön unionin kanssa tällä 
alalla olisi oltava olennainen osa tämän 
asetuksen yleisiä periaatteita. Muuttoliike- 
ja kehitysyhteistyöpolitiikan keskinäistä 
johdonmukaisuutta on tärkeää parantaa sen 
varmistamiseksi, että kehitysapu tukee 
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kumppanimaiden toimia muuttoliikkeen 
hallinnan tehostamiseksi. Tällä asetuksella 
olisi edistettävä koordinoitua, 
kokonaisvaltaista ja jäsenneltyä 
lähestymistapaa muuttoliikkeeseen 
maksimoiden synergiat ja hyödyntäen 
tarvittavaa vipuvaikutusta.

kumppanimaiden toimia muuttoliikkeen 
hallinnan tehostamiseksi. Tällä asetuksella 
olisi edistettävä koordinoitua, 
kokonaisvaltaista ja jäsenneltyä 
lähestymistapaa muuttoliikkeeseen 
maksimoiden synergiat ja hyödyntäen 
tarvittavaa vipuvaikutusta.

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin.)

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) EKKR+:lla olisi pyrittävä tukemaan 
investointeja keinona tukea kestävän 
kehityksen tavoitteiden saavuttamista 
edistämällä kestävää ja osallistavaa 
taloudellista ja sosiaalista kehitystä, 
edistämään kumppanimaiden 
sosioekonomista selviytymiskykyä 
kiinnittäen erityisesti huomiota köyhyyden 
poistamiseen, kestävään ja osallistavaan 
kasvuun, ihmisarvoisten työpaikkojen 
luomiseen, taloudellisiin 
mahdollisuuksiin, osaamiseen ja 
yrittäjyyteen, sosioekonomisesti tärkeisiin 
aloihin, mikroyrityksiin, pieniin ja 
keskisuuriin yrityksiin sekä käsittelemään 
sääntelemättömän muuttoliikkeen 
tapauskohtaisia sosioekonomisia 
perimmäisiä syitä kulloinkin 
noudatettavien suuntaa-antavien ohjelma-
asiakirjojen mukaisesti. Erityistä huomiota 
olisi kiinnitettävä maihin, joiden tilanne on 
todettu epävakaaksi tai joissa on käynnissä 
konflikti, vähiten kehittyneisiin maihin ja 
erittäin velkaantuneisiin köyhiin maihin.

(34) EKKR+:lla olisi pyrittävä tukemaan 
investointeja keinona tukea kestävän 
kehityksen tavoitteiden saavuttamista 
edistämällä kestävää ja osallistavaa 
taloudellista ja sosiaalista kehitystä, 
edistämään kumppanimaiden 
sosioekonomista selviytymiskykyä 
kiinnittäen erityisesti huomiota köyhyyden 
poistamiseen, kestävään ja osallistavaan 
kasvuun, ihmisarvoisten työpaikkojen ja 
taloudellisten mahdollisuuksien 
luomiseen erityisesti naisille ja nuorille, 
osaamiseen ja yrittäjyyteen, 
sosioekonomisesti tärkeisiin aloihin, 
mikroyrityksiin, pieniin ja keskisuuriin 
yrityksiin sekä käsittelemään 
sääntelemättömän muuttoliikkeen 
tapauskohtaisia sosioekonomisia 
perimmäisiä syitä kulloinkin 
noudatettavien suuntaa-antavien ohjelma-
asiakirjojen mukaisesti. Erityistä huomiota 
olisi kiinnitettävä maihin, joiden tilanne on 
todettu epävakaaksi tai joissa on käynnissä 
konflikti, vähiten kehittyneisiin maihin ja 
erittäin velkaantuneisiin köyhiin maihin.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
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Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Nykyisen EKKR-takuun ja 
ulkosuhteisiin liittyvien hankkeiden 
takuurahaston pohjalta olisi perustettava 
ulkosuhdetoimien takuujärjestely. 
Ulkosuhdetoimien takuujärjestelyllä olisi 
tuettava EKKR+ -toimia, jotka katetaan 
talousarviotakuilla, makrotaloudellisella 
rahoitusavulla ja neuvoston päätökseen 
77/270/Euratom71 perustuvilla lainoilla 
kolmansille maille. Näitä toimia olisi 
tuettava tämän asetuksen määrärahoilla 
sekä asetuksen (EU) N:o ... (IPA III) 
määrärahoilla, joista olisi katettava myös 
makrotaloudellisen rahoitusavun lainat ja 
niistä aiheutuvat vastuut, ja asetuksen (EU) 
N:o ... (EINS) määrärahoista, joista olisi 
katettava myös kyseisen asetuksen 
10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut lainat 
kolmansille maille. EKKR+ -toimien 
rahoituksessa olisi asetettava etusijalle 
toimet, joilla on suuri vaikutus 
työpaikkojen luomiseen ja joiden 
kustannus-hyötysuhde parantaa 
investoinnin kestävyyttä. 
Ulkosuhdetoimien takuujärjestelyllä 
tuettavista toimista olisi tehtävä 
perusteellinen ennakkoarviointi tarpeen 
mukaan sosiaalisista, ympäristö- ja 
rahoitusnäkökulmista paremman sääntelyn 
vaatimusten mukaisesti. Ulkosuhdetoimien 
takuujärjestelyä ei pitäisi käyttää 
keskeisten julkisten palvelujen 
tuottamiseen, joka pysyy valtioiden 
vastuulla.

(36) Nykyisen EKKR-takuun ja 
ulkosuhteisiin liittyvien hankkeiden 
takuurahaston pohjalta olisi perustettava 
ulkosuhdetoimien takuujärjestely. 
Ulkosuhdetoimien takuujärjestelyllä olisi 
tuettava EKKR+ -toimia, jotka katetaan 
talousarviotakuilla, makrotaloudellisella 
rahoitusavulla ja neuvoston päätökseen 
77/270/Euratom71 perustuvilla lainoilla 
kolmansille maille. Näitä toimia olisi 
tuettava tämän asetuksen määrärahoilla 
sekä asetuksen (EU) N:o ... (IPA III) 
määrärahoilla, joista olisi katettava myös 
makrotaloudellisen rahoitusavun lainat ja 
niistä aiheutuvat vastuut, ja asetuksen (EU) 
N:o ... (EINS) määrärahoista, joista olisi 
katettava myös kyseisen asetuksen 
10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut lainat 
kolmansille maille. EKKR+ -toimien 
rahoituksessa olisi asetettava etusijalle 
toimet, joilla on suuri vaikutus 
ihmisarvoisten työpaikkojen luomiseen ja 
joiden kustannus-hyötysuhde parantaa 
investoinnin kestävyyttä. 
Ulkosuhdetoimien takuujärjestelyllä 
tuettavista toimista olisi tehtävä 
perusteellinen ennakkoarviointi tarpeen 
mukaan sosiaalisista, ympäristö- ja 
rahoitusnäkökulmista paremman sääntelyn 
vaatimusten mukaisesti. Ulkosuhdetoimien 
takuujärjestelyä ei pitäisi käyttää 
keskeisten julkisten palvelujen 
tuottamiseen, joka pysyy valtioiden 
vastuulla.

_________________ _________________
71 Neuvoston päätös 77/270/Euratom, tehty 
29 päivänä maaliskuuta 1977, komission 
valtuuttamisesta ottamaan Euratom-lainoja 
ydinlaitosten rahoittamiseen 
osallistumiseksi (EYVL L 88, 6.4.1977, 
s. 9).

71 Neuvoston päätös 77/270/Euratom, tehty 
29 päivänä maaliskuuta 1977, komission 
valtuuttamisesta ottamaan Euratom-lainoja 
ydinlaitosten rahoittamiseen 
osallistumiseksi (EYVL L 88, 6.4.1977, 
s. 9).

Tarkistus 15
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Jotta voitaisiin järjestää 
joustovaraa, lisätä houkuttelevuutta 
yksityiselle sektorille ja maksimoida 
investointien vaikutus, olisi säädettävä 
tukikelpoisia vastapuolia koskeva poikkeus 
varainhoitoasetuksen säännöistä, jotka 
koskevat unionin talousarvion 
täytäntöönpanomenetelmiä. Tukikelpoiset 
vastapuolet voisivat olla myös elimiä, joille 
ei ole annettu tehtäväksi julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuden 
täytäntöönpanoa, ja ne voisivat olla myös 
kumppanimaan yksityisoikeuden 
soveltamisalaan kuuluvia elimiä.

(37) Jotta voitaisiin järjestää 
joustovaraa, lisätä houkuttelevuutta 
yksityiselle sektorille, edistää 
oikeudenmukaista kilpailua ja 
maksimoida investointien vaikutus, olisi 
säädettävä tukikelpoisia vastapuolia 
koskeva poikkeus varainhoitoasetuksen 
säännöistä, jotka koskevat unionin 
talousarvion täytäntöönpanomenetelmiä. 
Tukikelpoiset vastapuolet voisivat olla 
myös elimiä, joille ei ole annettu tehtäväksi 
julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuden täytäntöönpanoa, ja ne 
voisivat olla myös kumppanimaan 
yksityisoikeuden soveltamisalaan kuuluvia 
elimiä.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ohjelman ”naapuruus-, kehitys- ja 
kansainvälisen yhteistyön väline”, 
jäljempänä ’väline’, yleiseksi tavoitteeksi 
olisi asetettava unionin arvojen ja etujen 
puolustaminen ja edistäminen 
maailmanlaajuisesti Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 3 artiklan 5 kohdassa, 
8 artiklassa ja 21 artiklassa vahvistettujen 
unionin ulkoisen toiminnan tavoitteiden ja 
periaatteiden mukaisesti.

1. Tämän asetuksen yleisenä 
tavoitteena on puolustaa ja edistää 
unionin arvoja ja etuja maailmanlaajuisesti 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
3 artiklan 5 kohdassa, 8 artiklassa ja 
21 artiklassa sekä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 11, 207 ja 
208 artiklassa vahvistettujen unionin 
ulkoisen toiminnan tavoitteiden ja 
periaatteiden mukaisesti.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
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3 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tukea ja edistää vuoropuhelua ja 
yhteistyötä naapurialueilla, Saharan 
eteläpuolisessa Afrikassa, Aasiassa ja 
Tyynenmeren alueella sekä Amerikassa ja 
Karibian alueella sijaitsevien kolmansien 
maiden ja alueiden kanssa, erityisesti 
kestävän taloudellisen ja sosiaalisen 
kehityksen aikaansaamiseksi ja 
köyhyyden poistamiseksi;

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) maailmanlaajuisella tasolla 
vahvistaa ja tukea demokratiaa, 
oikeusvaltioperiaatetta, ihmisoikeuksia ja 
kestävää kehitystä keskittyen erityisesti 
sääntöihin ja arvoihin perustuvaan 
kansainväliseen kauppaan, poistaa 
köyhyyttä, vauhdittaa talouskasvua sekä 
edistää ja puolustaa monenvälisyyttä, 
tukea kansalaisyhteiskunnan 
organisaatioita, edistää vakautta ja 
rauhaa sekä ratkaista muita 
maailmanlaajuisia haasteita, mukaan 
lukien muuttoliike ja liikkuvuus;

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

7 artikla 7 artikla

Poliittinen kehys Poliittinen kehys

Assosiaatiosopimukset, kumppanuus- ja 
yhteistyösopimukset, monenväliset 

Assosiaatiosopimukset, kumppanuus-, 
kauppa- ja yhteistyösopimukset, 
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sopimukset ja muut sopimukset, joilla 
luodaan oikeudellisesti sitova suhde 
kumppanimaihin, sekä Eurooppa-
neuvoston ja neuvoston päätelmät, 
huippukokousten julkilausumat tai 
kumppanimaiden kanssa pidettyjen 
ministerikokousten päätelmät, 
asiaankuuluvat Euroopan parlamentin 
päätöslauselmat sekä komission 
tiedonannot tai komission ja unionin 
ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkean edustajan yhteiset tiedonannot 
muodostavat yleisen poliittisen kehyksen 
tämän asetuksen nojalla myönnettävän 
unionin tuen täytäntöönpanoa varten.

monenväliset sopimukset, muut 
sopimukset ja asiaa koskeva unionin 
lainsäädäntö, joilla luodaan oikeudellisesti 
sitova suhde kumppanimaihin, sekä 
Eurooppa-neuvoston ja neuvoston 
päätelmät, huippukokousten julkilausumat 
tai kumppanimaiden kanssa pidettyjen 
ministerikokousten päätelmät, 
asiaankuuluvat Euroopan parlamentin 
päätöslauselmat sekä komission 
tiedonannot tai komission ja unionin 
ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkean edustajan yhteiset tiedonannot 
muodostavat yleisen poliittisen kehyksen 
tämän asetuksen nojalla myönnettävän 
unionin tuen täytäntöönpanoa varten.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Unioni edistää edelleen välineen 
mukaisissa suhteissaan kolmansiin 
maihin kansainvälisiä pyrkimyksiä saada 
aikaan monenvälinen sopimus sellaisten 
välineiden kaupan kieltämisestä, joita 
voidaan käyttää kidutukseen ja 
kuolemanrangaistuksen 
täytäntöönpanoon.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Suhteissa kumppanimaihin otetaan 
huomioon niiden tulokset sitoumusten, 
kansainvälisten sopimusten ja unionin 
kanssa luotujen sopimussuhteiden 
täytäntöönpanossa.

Suhteissa kumppanimaihin otetaan 
huomioon niiden tulokset sitoumusten, 
kansainvälisten sopimusten, erityisesti 
Pariisin sopimuksen, ja unionin kanssa 
luotujen sopimussuhteiden, erityisesti 
assosiaatio-, kumppanuus- ja 
yhteistyösopimusten sekä 
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kauppasopimusten, täytäntöönpanossa.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio varmistaa osallistavan 
kumppanuuden periaatteen mukaisesti 
tarvittaessa, että kumppanimaan 
sidosryhmiä, mukaan lukien 
kansalaisyhteiskunnan organisaatiot ja 
paikallisviranomaiset, kuullaan 
asianmukaisesti ja että niiden saatavilla on 
hyvissä ajoissa tarvittavaa tietoa, jotta ne 
voivat osallistua mielekkäällä tavalla 
ohjelmien suunnitteluun, täytäntöönpanoon 
ja seurantaan liittyviin prosesseihin.

Komissio varmistaa osallistavan 
kumppanuuden periaatteen mukaisesti, että 
kumppanimaan sidosryhmiä, mukaan 
lukien kansalaisyhteiskunnan organisaatiot 
ja paikallisviranomaiset, kuullaan 
asianmukaisesti ja että niiden saatavilla on 
hyvissä ajoissa tarvittavaa tietoa, jotta ne 
voivat osallistua mielekkäällä tavalla 
ohjelmien suunnitteluun, täytäntöönpanoon 
ja seurantaan liittyviin prosesseihin.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Omistajuusperiaatteen mukaisesti komissio 
käyttää soveltuvin osin ensisijaisesti 
kumppanimaan järjestelmiä ohjelmien 
täytäntöönpanoon.

Omistajuusperiaatteen mukaisesti komissio 
käyttää ensisijaisesti kumppanimaan 
järjestelmiä ohjelmien täytäntöönpanoon.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Komissio antaa tietoja Euroopan 
parlamentille ja vaihtaa säännöllisesti 
näkemyksiä sen kanssa.

8. Komissio toimittaa olennaiset 
tiedot ja saattaa päätökseen monivuotiset 
ohjelma-asiakirjat, toimintasuunnitelmat 
ja toimenpiteet ja vaihtaa säännöllisesti 
näkemyksiä Euroopan parlamentin 
asiasta vastaavien valiokuntien kanssa 
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omasta aloitteestaan tai Euroopan 
parlamentin pyynnöstä.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kumppaneiden tarpeet, jotka 
määritetään tarkkojen kriteerien mukaisesti 
ottaen huomioon väestön, köyhyyden, 
epätasa-arvon, inhimillisen kehityksen, 
talouden ja ympäristön haavoittuvuuden 
sekä valtion ja yhteiskunnan 
selviytymiskyvyn;

a) kumppaneiden tarpeet, jotka 
määritetään tarkkojen kriteerien mukaisesti 
ja sisällytetään rekisteriin, johon 
Euroopan parlamentti voi pyynnöstä 
tutustua, ottaen huomioon väestön, 
köyhyyden, epätasa-arvon, inhimillisen 
kehityksen, ihmisoikeus- ja 
perusvapaustilanteen, talouden ja 
ympäristön haavoittuvuuden sekä valtion ja 
yhteiskunnan selviytymiskyvyn.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Yhteistyössä teollisuusmaiden 
kanssa keskitytään unionin ja yhteisten 
etujen edistämiseen.

4. Yhteistyössä teollisuusmaiden 
kanssa keskitytään unionin ja yhteisten 
etujen sekä yhteisten etujen ja arvojen, 
yhteisten tavoitteiden ja monenvälisyyden 
puolustamisen edistämiseen. Tarvittaessa 
tällainen yhteistyö perustuu unionin, 
myös Euroopan parlamentin, ja 
jäsenvaltioiden väliseen vuoropuheluun, 
johon myös kansalaisyhteiskunta 
osallistuu.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
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12 artikla – 3 a kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) kaikki olemassa olevat 
monenväliset tai kahdenväliset 
sopimukset tai kyseistä maata ja/tai 
aluetta koskevat asetukset, esimerkiksi 
yleinen tullietuusasetus, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 
2017/821, neuvoston asetus (EY) N:o 
1236/2005 ja tulevat asetukset 
kaksikäyttötuotteista ja 
kulttuurihyödykkeistä;

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 b kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c b) kaikki monen- tai kahdenväliset 
kauppasopimukset, mukaan lukien 
unionin ja sen naapurimaiden välillä 
tehdyt pitkälle menevien ja laaja-alaisten 
vapaakauppasopimusten tyyppiset 
sopimukset, sekä kaikentyyppiset unionin 
jollekin kumppanimaalle myöntämät 
kauppaetuudet;

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Maantieteellisten ohjelmien 
suuntaa-antavia monivuotisia ohjelmia 
voidaan tarkistaa kun se on tarpeen niiden 
tuloksellisen täytäntöönpanon kannalta, 
etenkin jos 7 artiklassa tarkoitettu 
poliittinen kehys muuttuu huomattavasti tai 
kriisin tai kriisin jälkeisen tilanteen 
seurauksena.

3. Maantieteellisten ohjelmien 
suuntaa-antavia monivuotisia ohjelmia 
voidaan tarkistaa Euroopan parlamentin 
kuulemisen jälkeen, kun se on tarpeen 
niiden tuloksellisen täytäntöönpanon 
kannalta, etenkin jos 7 artiklassa tarkoitettu 
poliittinen kehys muuttuu huomattavasti tai 
kriisin tai kriisin jälkeisen tilanteen 
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seurauksena.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Temaattisten ohjelmien suuntaa-
antavia monivuotisia ohjelmia voidaan 
tarkistaa kun se on tarpeen niiden 
tuloksellisen täytäntöönpanon kannalta, 
etenkin jos 7 artiklassa tarkoitettu 
poliittinen kehys muuttuu huomattavasti.

4. Temaattisten ohjelmien suuntaa-
antavia monivuotisia ohjelmia voidaan 
tarkistaa Euroopan parlamentin 
kuulemisen jälkeen, kun se on tarpeen 
niiden tuloksellisen täytäntöönpanon 
kannalta, etenkin jos 7 artiklassa tarkoitettu 
poliittinen kehys muuttuu huomattavasti.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kumppanuus unionin kanssa, 
mukaan lukien kumppanuuden tavoitetaso;

d) kumppanuus- ja 
assosiaatiosopimus sekä kauppa- ja 
investointisuhteet unionin kanssa, mukaan 
lukien kumppanuuden tavoitetaso;

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio hyväksyy vuotuiset tai 
monivuotiset toimintasuunnitelmat tai 
toimenpiteet. Toimenpiteet voivat olla 
yksittäisiä toimenpiteitä, 
erityistoimenpiteitä, tukitoimenpiteitä tai 
poikkeuksellisia avustustoimenpiteitä. 
Toimintasuunnitelmissa ja toimenpiteissä 
yksilöidään kunkin toimen osalta tavoitteet, 
odotetut tulokset ja tärkeimmät toiminnot, 
täytäntöönpanomenetelmät, talousarvio ja 

1. Komissio hyväksyy vuotuiset tai 
monivuotiset toimintasuunnitelmat tai 
toimenpiteet tiiviissä yhteistyössä 
Euroopan parlamentin kanssa. 
Toimenpiteet voivat olla yksittäisiä 
toimenpiteitä, erityistoimenpiteitä, 
tukitoimenpiteitä tai poikkeuksellisia 
avustustoimenpiteitä. 
Toimintasuunnitelmissa ja toimenpiteissä 
yksilöidään kunkin toimen osalta tavoitteet, 
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niihin mahdollisesti liittyvät tukimenot. odotetut tulokset ja tärkeimmät toiminnot, 
täytäntöönpanomenetelmät, talousarvio ja 
niihin mahdollisesti liittyvät tukimenot.

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi hyväksyä 
erityistoimenpiteitä, jotka eivät sisälly 
ohjelma-asiakirjoihin, kun on kyse 
ennakoimattomista tarpeista tai 
olosuhteista ja jos rahoitus ei ole 
mahdollista sopivammista lähteistä.

Komissio voi tiiviissä yhteistyössä 
Euroopan parlamentin kanssa hyväksyä 
erityistoimenpiteitä, jotka eivät sisälly 
ohjelma-asiakirjoihin, kun on kyse 
ennakoimattomista tarpeista tai 
olosuhteista ja jos rahoitus ei ole 
mahdollista sopivammista lähteistä.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EKKR+:n, joka on integroitu 
rahoituspaketti rahoituksen myöntämiseen 
23 artiklan 1 kohdan a, e, f ja 
g alakohdassa tarkoitetuissa 
toteutusmuodoissa, tarkoituksena on tukea 
investointeja ja lisätä rahoituksen saantia 
keinona tukea kestävää ja osallistavaa 
taloudellista ja sosiaalista kehitystä, edistää 
kumppanimaiden sosioekonomista 
selviytymiskykyä kiinnittäen erityisesti 
huomiota köyhyyden poistamiseen, 
kestävään ja osallistavaan kasvuun, 
ihmisarvoisten työpaikkojen luomiseen, 
taloudellisiin mahdollisuuksiin, 
osaamiseen ja yrittäjyyteen, 
sosioekonomisesti tärkeisiin sektoreihin, 
mikroyrityksiin, pieniin ja keskisuuriin 
yrityksiin sekä puuttua sääntelemättömän 
muuttoliikkeen tapauskohtaisiin 
sosioekonomisiin perimmäisiin syihin 
kulloinkin noudatettavien suuntaa-antavien 

EKKR+:n, joka on integroitu 
rahoituspaketti rahoituksen myöntämiseen 
23 artiklan 1 kohdan a, e, f ja 
g alakohdassa tarkoitetuissa 
toteutusmuodoissa, tarkoituksena on tukea 
investointeja ja lisätä rahoituksen saantia 
keinona tukea kestävää ja osallistavaa 
taloudellista ja sosiaalista kehitystä, edistää 
kumppanimaiden sosioekonomista 
selviytymiskykyä kiinnittäen erityisesti 
huomiota köyhyyden poistamiseen, 
kestävään ja osallistavaan kasvuun, 
ihmisarvoisten työpaikkojen ja 
taloudellisten mahdollisuuksien 
luomiseen erityisesti naisille ja nuorille, 
osaamiseen ja yrittäjyyteen, 
sosioekonomisesti tärkeisiin sektoreihin, 
mikroyrityksiin, pieniin ja keskisuuriin 
yrityksiin sekä puuttua sääntelemättömän 
muuttoliikkeen tapauskohtaisiin 
sosioekonomisiin perimmäisiin syihin 
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ohjelma-asiakirjojen mukaisesti. Erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä maihin, joiden 
tilanne on todettu epävakaaksi tai joissa on 
käynnissä konflikti, vähiten kehittyneisiin 
maihin ja erittäin velkaantuneisiin köyhiin 
maihin.

kulloinkin noudatettavien suuntaa-antavien 
ohjelma-asiakirjojen mukaisesti. Erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä maihin, joiden 
tilanne on todettu epävakaaksi tai joissa on 
käynnissä konflikti, vähiten kehittyneisiin 
maihin ja erittäin velkaantuneisiin köyhiin 
maihin.

Tarkistus 35

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

Komission teksti Tarkistus

Väliarvioinnissa on myös arvioitava 
rahoitusvälineiden yksinkertaistetun ja 
virtaviivaistetun rakenteen toimintaa sen 
osalta, että niissä noudatetaan taustalla 
olevien unionin politiikkojen tavoitteita 
sekä ulkoisten toimien EU-rahoituksen 
avoimuutta, vastuuvelvollisuutta, 
tehokkuutta, johdonmukaisuutta ja 
joustavuutta koskevia periaatteita.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lopullisesta arvioinnista laadittavassa 
kertomuksessa tarkastellaan lisäksi tämän 
asetuksen tehokkuutta, lisäarvoa, 
yksinkertaistamismahdollisuuksia, sisäistä 
ja ulkoista johdonmukaisuutta sekä sitä, 
ovatko sen tavoitteet edelleen 
asianmukaisia.

Lopullisesta arvioinnista laadittavassa 
kertomuksessa tarkastellaan lisäksi tämän 
asetuksen tehokkuutta, lisäarvoa, 
yksinkertaistetun ja virtaviivaistetun 
rakenteen toimintaa, sisäistä ja ulkoista 
johdonmukaisuutta sekä sitä, ovatko sen 
tavoitteet edelleen asianmukaisia.

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
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Liite II – A osa – 4 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) Metsäkadon hillitseminen, 
metsälainsäädännön noudattamisen, 
metsähallinnon ja puukaupan edistäminen 
(FLEGT) sekä laittomien hakkuiden ja 
laittoman puutavaran ja laittomien 
puutuotteiden kaupan torjuminen

j) Metsäkadon pysäyttäminen, 
metsälainsäädännön noudattamisen, 
metsähallinnon ja puukaupan edistäminen 
(FLEGT) sekä laittomien hakkuiden ja 
laittoman puutavaran ja laittomien 
puutuotteiden kaupan torjuminen 
Vapaaehtoisia kumppanuussopimuksia 
koskevien neuvottelujen ja 
täytäntöönpanon tukeminen

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
Liite II – A osa – 5 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) Monenvälisyyden, kestävän 
taloudellisen yhteistyön sekä 
kansainvälisten kauppa- ja 
investointisuhteiden sekä Maailman 
kauppajärjestön sääntöjen ja 
periaatteiden edistäminen ja 
vahvistaminen

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
Liite II – A osa – 5 kohta – n alakohta

Komission teksti Tarkistus

n) Alueellisen yhdentymisen ja 
optimaalisten kauppapolitiikkojen 
tukeminen sekä EU:n ja sen kumppaneiden 
kauppasopimusten lujittamisen ja 
täytäntöönpanon tukeminen

n) Alueellisen yhdentymisen ja 
optimaalisten kauppapolitiikkojen 
tukeminen osallistavan ja kestävän 
kehityksen tukemiseksi sekä EU:n ja sen 
kumppaneiden kauppasopimusten 
lujittamisen ja täytäntöönpanon tukeminen.

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
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Liite II – A osa – 5 kohta – s alakohta

Komission teksti Tarkistus

s) Oikeudenmukaisen, kestävän ja 
häiriöttömän pääsyn tarjoaminen kaivos- 
ja kaivannaisteollisuuden alalle

s) Sen varmistaminen, että pääsy 
kaivos- ja kaivannaisteollisuuden alalle on 
oikeudenmukaista ja kestävää

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1 kohta – 4 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Konfliktien rahoittamiseen 
liittyvän luonnonvarojen käytön 
estäminen ja sidosryhmien 
kannustaminen noudattamaan eri 
aloitteita, kuten Kimberleyn prosessin 
sertifiointijärjestelmää, mukaan lukien 
aloitteet, jotka liittyvät 
[konfliktimineraaleista annettu EU:n 
asetus], etenkin luonnonvarojen 
tuotantoa ja kauppaa koskevien 
tehokkaiden sisäisten valvontatoimien 
täytäntöön panemiseksi;

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1 kohta – 4 b luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Sellaisten välineiden kaupan 
kansainvälistä kieltoa, joita voidaan 
käyttää kidutukseen ja 
kuolemanrangaistuksen 
täytäntöönpanoon, koskevien unionin 
pyrkimysten edistäminen.

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
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Liite III – 1 kohta – 5 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Tehokkaan monenvälisyyden ja 
strategisen kumppanuuden edistäminen, 
millä edistetään valmiuksien kehittämistä 
kansainvälisissä, alueellisissa ja 
kansallisissa puitteissa ihmisoikeuksien, 
demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen 
edistämiseksi ja suojelemiseksi. Strategisia 
kumppanuuksia tehostetaan painottaen 
erityisesti YK:n ihmisoikeusvaltuutetun 
toimistoa, Kansainvälistä 
rikostuomioistuinta (ICC) ja 
asiaankuuluvia alueellisia ja kansallisia 
ihmisoikeusmekanismeja. Lisäksi 
ohjelmassa edistetään ihmisoikeuksiin ja 
demokratiaan liittyvää koulutusta ja 
tutkimusta muun muassa Global Campus 
for Human Rights and Democracy 
-verkostolle.

– Tehokkaan monenvälisyyden ja 
strategisten kumppanuuksien edistäminen, 
millä edistetään valmiuksien kehittämistä 
kansainvälisissä, alueellisissa ja 
kansallisissa puitteissa ja kasvatetaan 
paikallisten toimijoiden 
vaikutusmahdollisuuksia ihmisoikeuksien, 
demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen 
edistämiseksi ja suojelemiseksi. 
Ihmisoikeuskumppanuuksissa on 
keskityttävä kansallisen ja kansainvälisen 
ihmisoikeusjärjestelmän vahvistamiseen, 
myös tukemalla monenvälisyyttä, koska 
YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston, 
Kansainvälisen rikostuomioistuimen 
(ICC) sekä asiaankuuluvien alueellisten 
ja kansallisten ihmisoikeusmekanismien 
riippumattomuus ja tehokkuus ovat 
keskeisessä asemassa. Ihmisoikeuksiin ja 
demokratiaan liittyvän koulutuksen ja 
tutkimuksen tukemisen jatkaminen muun 
muassa tukemalla Global Campus for 
Human Rights and Democracy -verkostoa.

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1 kohta – 5 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– WTO:n nykyaikaistamisen 
tukeminen tavoitteena lisätä sekä sen 
tehokkuutta että sen legitiimiyttä

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 4 kohta – A osa – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Ihmisarvoista työtä koskevan b) Ihmisarvoista työtä koskevan 
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maailmanlaajuisen asialistan edistäminen 
etenkin maailmanlaajuisissa arvoketjuissa 
ja lisätiedon hankkiminen toimivista 
työllisyyspolitiikoista, jotka vastaavat 
työmarkkinoiden tarpeisiin, mukaan lukien 
ammatillinen koulutus ja elinikäinen 
oppiminen

maailmanlaajuisen asialistan edistäminen, 
etenkin maailmanlaajuiset arvoketjut ja 
lisätiedon hankkiminen toimivista 
työllisyyspolitiikoista, jotka vastaavat 
työmarkkinoiden tarpeisiin, mukaan lukien 
ammatillinen koulutus ja elinikäinen 
oppiminen

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 4 kohta – C osa – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Liiketoimintaympäristön ja 
investointiolosuhteiden parantaminen, 
julkisen ja yksityisen sektorin 
vuoropuhelun tehostaminen sekä 
mikroyritysten ja pienten ja keskisuurten 
yritysten valmiuksien kehittäminen

b) Liiketoimintaympäristön ja 
investointiolosuhteiden parantaminen, 
julkisen ja yksityisen sektorin 
vuoropuhelun tehostaminen sekä 
mikroyritysten ja pienten ja keskisuurten 
yritysten valmiuksien kehittäminen 
mukaan luettuna niiden 
kansainvälistäminen;

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 4 kohta – C osa – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) Unionin kauppapolitiikan, 
kauppasopimusten ja niiden 
täytäntöönpanon tukeminen, sekä 
kumppanimaiden markkinoille pääsyn 
parantaminen ja unionin yritysten 
kaupankäynti-, investointi- ja 
liiketoimintamahdollisuuksien 
edistäminen ja samalla 
markkinoillepääsyn ja 
investointitoiminnan esteiden poistaminen

c) Unionin kauppapolitiikan 
välineiden ja kauppasopimusten 
täytäntöönpanon tukeminen, jolla pyritään 
parantamaan kestävää kehitystä, talouden 
monipuolistumista ja pääsyä unionin 
markkinoille sekä helpottamaan 
ilmastoystävällisen teknologian ja teollis- 
ja tekijänoikeuksilla suojatun omaisuuden 
saatavuutta;
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