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LYHYET PERUSTELUT

Ehdotus asetukseksi eurooppalaista naapuruuden ja kumppanuuden välinettä koskevista 
yleisistä määräyksistä (ENPI) sai alkunsa uudesta Euroopan naapuruuspolitiikasta (ENP), 
jonka tavoitteena on rakentaa läheisempiä suhteita maihin, joilla on yhteistä rajaa Euroopan 
unionin kanssa tai jotka rajoittuvat sen kanssa yhteiseen merialueeseen. Kyseessä on 
puiteasetus, joka tarjoaa rahoitusvälineet naapuruuspolitiikan toimeenpanemiseksi olemassa 
olevien ja tulevien kunkin maan kanssa erikseen sovittujen, niiden tarpeisiin ja voimavaroihin 
perustuvien, mittatilaustyönä tehtyjen toimintasuunnitelmien mukaisesti. 

Ehdotuksella pyritään tarjoamaan tehokas väline, jonka perustana on ajatus, että hyvät suhteet 
ja demokraattinen asenne yhdessä unionin perinteisten arvojen kanssa, joihin kuuluvat 
demokratian ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen sekä rauhan, vapauden, Euroopan 
sosiaalisen mallin ja kestävän kehityksen tukeminen, edistävät yhdentymistä ja kehitystä 
ENPIn piiriin kuuluvissa maissa. Tätä välinettä voitaisiin käyttää aivan erityisellä tavalla 
Israelin ja Palestiinalaishallinnon tapauksessa. Israel on jo allekirjoittanut ENPIn ja 
neuvottelut Palestiinalaishallinnon kanssa ovat käynnissä. EU voisi käyttää kumppanuutta
molempien maiden kanssa konfliktin ratkaisemiseen.

Ajanjaksolle 2007–2013 ehdotettu 14 929 miljoonan euron budjetti ei vaikuta riittävältä, kun 
otetaan huomioon kumppanimaiden osallistuminen EU:n virastojen toimintaan. Lisärahoitusta 
tarvitaan muun muassa, koska halutaan edistää naapurimaiden tiedemiesten, teknisten 
asiantuntijoiden ja johdon osallistumista opetussuunnitelmiin ja yhteisiin hankkeisiin. 
Valmistelija haluaa mainita tässä yhteydessä etenkin Euroopan ympäristökeskuksen (EYK), 
Euroopan lääkeviraston (EMA), Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA), 
Euroopan meriturvallisuusviraston (EMSA) ja Euroopan tautien ehkäisy- ja 
valvontakeskuksen (ECDPC).

Aluekartoituksesta ja ympäristöseurannasta (etenkin avaruudesta käsin tapahtuvasta) 
vastaavien laitosten rahoittaminen voisi myöskin olla osapuolten yhteinen etu.

Komission lainsäädäntöesitykseen liitettävässä rahoitusselvityksessä ehdotettuihin 
budjettikohtiin liittyy vakavia huolenaiheita. Määrärahojen kohdentaminen Euroopan 
naapuruuspolitiikkaan ei saa johtaa (naapurimaiden joukkoon kuulumattomille) Aasian, 
Latinalaisen Amerikan ja Afrikan kehitysmaille varattujen määrärahojen supistamiseen.
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TARKISTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa ulkoasiainvaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
2 artiklan 2 kohdan t alakohta

(t) kumppanimaiden tukeminen 
osallistumisessa yhteisön ohjelmiin ja sen 
erillisvirastojen toimintaan;

(t) kumppanimaiden tukeminen 
osallistumisessa yhteisön ohjelmiin ja sen 
erillisvirastojen toimintaan, 
koulutussuunnitelmiin ja tulevaan 
Euroopan tutkimusneuvostoon sekä
teknologisiin foorumeihin;

Perustelu

Jotta ohjelmiin osallistuminen olisi mahdollisimman tehokasta, on tärkeää panostaa 
kumppanimaiden virkamiesten ja johdon koulutukseen. Osallistuminen Euroopan 
tutkimusneuvoston ja teknologisten foorumien toimintaan edistää eurooppalaiseen malliin 
liittyvää ymmärtämystä ja jakamista.

Tarkistus 2
15 artiklan 2 kohdan i a alakohta (uusi)

(i a) aluekartoituksesta ja 
ympäristöseurannasta (myös avaruudesta 
käsin tapahtuvasta) vastaavien laitosten 
rahoittaminen;

Perustelu

On tärkeää antaa kumppanimaille mahdollisuus osallistua EU:n perustamiin 
seurantaverkkoihin.

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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