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Tarkistus 1
Mário David

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 3 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 7. huhtikuuta 2011 
antamansa päätöslauselmat Euroopan 
naapuruuspolitiikan 
uudelleentarkastelusta – itäinen 
ulottuvuus ja Euroopan 
naapuruuspolitiikan 
uudelleentarkastelusta – eteläinen 
ulottuvuus (P7_TA-PROV(2011)0153 ja 
P7_TA-PROV(2011)0154),

Or. en

Tarkistus 2
Mário David

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 4 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 15. joulukuuta 2011 
antamansa päätöslauselman Euroopan 
naapuruuspolitiikan 
uudelleentarkastelusta (P7_TA-
PROV(2011)0576) ja erityisesti sen 
10 kohdan,

Or. en

Tarkistus 3
Eduard Kukan

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 6 a viite (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 14. joulukuuta 2011 
antamansa päätöslauselman Euroopan 
naapuruuspolitiikan 
uudelleentarkastelusta,

Or. en

Tarkistus 4
Tokia Saïfi, Cristian Dan Preda, Nadezhda Neynsky, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 10 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

- ottaa huomioon ulkoasiainneuvoston 
20. kesäkuuta 2011 3101. kokouksessaan 
hyväksymät Euroopan 
naapuruuspolitiikkaa koskevat neuvoston 
päätelmät,

Or. en

Tarkistus 5
Tokia Saïfi, Cristian Dan Preda, Nadezhda Neynsky, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 11 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

- ottaa huomioon ulkoasiainneuvoston 20. 
kesäkuuta 2011 3101. kokouksessaan 
hyväksymät eurooppalaista 
demokratiarahastoa koskevat neuvoston 
päätelmät,

Or. en
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Tarkistus 6
Tokia Saïfi, Nadezhda Neynsky, Cristian Dan Preda, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 12 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon eurooppalaisen 
demokratiarahaston perustamista tukevan 
25. marraskuuta 2011 päivätyn kirjeen 
Euroopan parlamentin puhemies Jerzy 
Buzekille ja korkea edustaja/komission 
varapuheenjohtaja Catherine Ashtonille,

Or. en

Tarkistus 7
Sabine Lösing

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 12 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon selvittämättömän 
kysymyksen siitä, miten ehdotettu 
eurooppalainen demokratiarahasto 
puuttuu Euroopan neuvoston 
toimivaltaan, ja sen, että ennen 
eurooppalaisen demokratiarahaston 
mahdollista perustamista on suoritettava 
riippumaton tutkimus siitä, missä määrin 
ehdotettu eurooppalainen 
demokratiarahasto puuttuu Euroopan 
neuvoston toimivaltaan,

Or. de

Tarkistus 8
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että ihmisoikeudet ja 
demokratia on kirjattu EU:n 
perussopimuksiin unionin 
perustavanlaatuisina arvoina ja sen 
ulkoisen toiminnan periaatteina ja 
tavoitteina;

A. ottaa huomioon, että yleismaailmalliset
ihmisoikeudet ja demokratia on kirjattu 
EU:n perussopimuksiin unionin 
perustavanlaatuisina arvoina ja sen 
ulkoisen toiminnan periaatteina ja 
tavoitteina;

Or. en

Tarkistus 9
Mikael Gustafsson
naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta
Ana Gomes
ulkoasiainvaliokunnan puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A a – ottaa huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
8 artiklan, jossa ilmaistaan sukupuolten 
tasa-arvon valtavirtaistamisen periaate 
todeten, että unioni pyrkii kaikissa 
toimissaan poistamaan eriarvoisuutta 
miesten ja naisten välillä sekä edistämään 
miesten ja naisten välistä tasa-arvoa,

Or. en

Tarkistus 10
Sabine Lösing

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A a. toteaa, että kuten kaikkien EU:n 
toimien, myös sen ulkoisten 



AM\887375FI.doc 7/70 PE478.531v01-00

FI

rahoitusvälineiden, ehdotetun 
eurooppalaisen demokratiarahaston on 
oltava kansainvälisen oikeuden mukaisia 
ja näin ollen kunnioitettava valtioiden 
itsemääräämisoikeutta;

Or. en

Tarkistus 11
Tokia Saïfi, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Nadezhda Neynsky, Andrzej Grzyb

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B a. ottaa huomioon, että Euroopan 
parlamentti suhtautui myönteisesti 
Véronique de Keyserin 
ulkoasiainvaliokunnan puolesta 
laatimassa mietinnössä 
demokratiakehitystä edistävästä EU:n 
ulkopolitiikasta (2011/2032(INI)) 
esitettyyn aloitteeseen eurooppalaisen 
demokratiarahaston perustamisesta;

Or. en

Tarkistus 12
Tokia Saïfi, Cristian Dan Preda, Nadezhda Neynsky, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B b. toteaa, että useat korkean profiilin 
ihmisoikeuksien puolustajat, muun 
muassa Saharov-palkinnon saajat Aung 
San Suu Kyi ja Alaksandr Milinkevich, 
tukivat kirjeessään Euroopan parlamentin 
puhemies Jerzy Buzekille ja korkea 
edustaja/komission varapuheenjohtaja 
Catherine Ashtonille eurooppalaisen 
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demokratiarahaston perustamista;

Or. en

Tarkistus 13
Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että EU ja sen 
jäsenvaltiot eivät ole vielä ryhtyneet
noudattamaan käytännössä sellaista aidosti 
johdonmukaista ja strategista 
lähestymistapaa demokratiakehitystä 
koskeviin kysymyksiin, jossa 
demokratiatuki otettaisiin huomioon 
itsenäisenä kysymyksenä;

C. ottaa huomioon, että EU ei ole vielä 
ryhtynyt noudattamaan käytännössä 
sellaista aidosti johdonmukaista ja 
strategista lähestymistapaa 
demokratiakehitystä koskeviin 
kysymyksiin, jossa demokratiatuki 
otettaisiin huomioon itsenäisenä 
kysymyksenä;

Or. en

Tarkistus 14
Mikael Gustafsson
naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta
Ana Gomes
ulkoasiainvaliokunnan puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. toteaa, että naisilla voi olla keskeinen 
asema demokratisoitumisprosesseissa ja 
yhteiskunnallisten liikkeiden 
menestymisessä;

Or. en
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Tarkistus 15
Tokia Saïfi, Cristian Dan Preda, Nadezhda Neynsky, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. toteaa, että niin kutsutun arabikevään 
tapahtumat osoittivat, että EU tarvitsee 
suhteissaan demokraattisia uudistuksia 
tavoitteleviin maihin enemmän tietoon 
perustuvan ja strategisemman sitoumuksen, 
joka perustuu uuteen, uskottavuuden 
palauttamiseen tähtäävään 
lähestymistapaan;

D. toteaa, että niin kutsutun arabikevään 
tapahtumat osoittivat, että EU tarvitsee 
suhteissaan demokraattisia uudistuksia 
tavoitteleviin maihin enemmän tietoon 
perustuvan ja strategisemman sitoumuksen, 
joka perustuu uuteen, uskottavuuden 
palauttamiseen tähtäävään 
lähestymistapaan; katsoo, että 
eurooppalaisen demokratiarahaston 
perustaminen voisi olla yksi EU:n 
konkreettisimmista vastauksista 
demokratisoitumisen haasteisiin 
naapurustossamme ja muuallakin;

Or. en

Tarkistus 16
Elena Băsescu

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. toteaa, että niin kutsutun arabikevään 
tapahtumat osoittivat, että EU tarvitsee 
suhteissaan demokraattisia uudistuksia 
tavoitteleviin maihin enemmän tietoon 
perustuvan ja strategisemman sitoumuksen, 
joka perustuu uuteen, uskottavuuden 
palauttamiseen tähtäävään 
lähestymistapaan;

D. toteaa, että niin kutsutun arabikevään 
tapahtumat osoittivat, että EU tarvitsee 
suhteissaan demokraattisia uudistuksia 
tavoitteleviin maihin enemmän tietoon 
perustuvan ja strategisemman sitoumuksen, 
joka perustuu uuteen, uskottavuuden 
palauttamiseen ja oikea-aikaisen avun 
tarjoamiseen demokratiaan siirtymisen 
prosessissa tähtäävään lähestymistapaan;

Or. en
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Tarkistus 17
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. toteaa, että niin kutsutun arabikevään 
tapahtumat osoittivat, että EU tarvitsee 
suhteissaan demokraattisia uudistuksia 
tavoitteleviin maihin enemmän tietoon 
perustuvan ja strategisemman 
sitoumuksen, joka perustuu uuteen, 
uskottavuuden palauttamiseen tähtäävään 
lähestymistapaan;

D. toteaa, että niin kutsutun arabikevään 
tapahtumat osoittivat, että EU tarvitsee 
suhteissaan demokraattisia uudistuksia 
tavoitteleviin maihin viipymättä 
strategisemman sitoumuksen, joka 
perustuu uuteen, uskottavuuden 
palauttamiseen tähtäävään 
lähestymistapaan;

Or. en

Tarkistus 18
Barbara Lochbihler

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. toteaa, että niin kutsutun arabikevään 
tapahtumat osoittivat, että EU tarvitsee 
suhteissaan demokraattisia uudistuksia 
tavoitteleviin maihin enemmän tietoon 
perustuvan ja strategisemman sitoumuksen, 
joka perustuu uuteen, uskottavuuden 
palauttamiseen tähtäävään
lähestymistapaan;

D. toteaa, että niin kutsutun arabikevään ja 
itäisen naapurialueen tapahtumat 
osoittivat, että EU tarvitsee suhteissaan 
autoritaarisiin valtioihin ja demokraattisia 
uudistuksia tavoitteleviin maihin enemmän 
tietoon perustuvan ja strategisemman 
sitoumuksen, joka perustuu uuteen ja 
erilaiseen lähestymistapaan 
uskottavuuden palauttamiseksi;

Or. en

Tarkistus 19
Mikael Gustafsson
naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta
Ana Gomes
ulkoasiainvaliokunnan puolesta
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D a toteaa Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän 
viimeaikaisten tapahtumien osoittaneen, 
että naiset ovat ratkaisevia demokraattista 
muutosta edistäviä toimijoita ja että 
naisten oikeuksia rikotaan usein, naisiin 
kohdistuu suurempi köyhyysriski ja heidät 
syrjäytetään valtion poliittisesta, 
yhteiskunnallisesta ja taloudellisesta 
elämästä;

Or. en

Tarkistus 20
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D a katsoo, että kansannousut Pohjois-
Afrikassa ja Lähi-idässä vahvistavat 
kiireellisen tarpeen tarkastella EU:n 
naapurialueiden epävakautta ja 
epädemokraattisia hallintojärjestelmiä 
Euroopan oman turvallisuuden ja 
vakauden kannalta;

Or. en

Tarkistus 21
Elena Băsescu

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale



PE478.531v01-00 12/70 AM\887375FI.doc

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. ottaa huomioon, että EU:n 
naapuruuspolitiikan ja EU:n 
muutossuunnitelman puitteissa kehitetyn 
demokratiatukea koskevan tehostetun 
lähestymistavan lisäksi on lujitettava 
valmiuksia reagoida nopeasti 
demokratiakehitykseen;

E. ottaa huomioon, että EU:n 
naapuruuspolitiikan ja EU:n 
muutossuunnitelman puitteissa kehitetyn 
demokratiatukea koskevan tehostetun 
lähestymistavan lisäksi on lujitettava 
valmiuksia reagoida sekä nopeasti että 
johdonmukaisesti demokratiakehitykseen;

Or. en

Tarkistus 22
Barbara Lochbihler

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. ottaa huomioon, että EU:n 
naapuruuspolitiikan ja EU:n 
muutossuunnitelman puitteissa kehitetyn 
demokratiatukea koskevan tehostetun 
lähestymistavan lisäksi on lujitettava 
valmiuksia reagoida nopeasti 
demokratiakehitykseen;

E. ottaa huomioon, että EU:n 
naapuruuspolitiikan ja EU:n 
muutossuunnitelman puitteissa kehitetyn 
demokratiatukea ja ihmisoikeuksien 
tukemista koskevan tehostetun 
lähestymistavan lisäksi on lujitettava 
valmiuksia reagoida nopeasti 
demokratiakehitykseen;

Or. en

Tarkistus 23
Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. ottaa huomioon, että EU:n 
naapuruuspolitiikan ja EU:n 
muutossuunnitelman puitteissa kehitetyn 
demokratiatukea koskevan tehostetun 

E. ottaa huomioon, että EU:n 
naapuruuspolitiikan ja EU:n 
muutossuunnitelman puitteissa kehitetyn 
demokratiatukea koskevan tehostetun 
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lähestymistavan lisäksi on lujitettava 
valmiuksia reagoida nopeasti 
demokratiakehitykseen;

lähestymistavan lisäksi on lujitettava 
valmiuksia reagoida nopeasti 
demokratiakehitykseen ja oikeusvaltion 
kehitykseen;

Or. en

Tarkistus 24
Barbara Lochbihler

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. ottaa huomioon, että demokratiaa ja 
ihmisoikeuksia koskevassa 
eurooppalaisessa rahoitusvälineessä 
keskitytään pitkän aikavälin toimiin, joilla 
täydennetään EU:n nykyisiä 
maantieteellisiä välineitä;

F. ottaa huomioon, että demokratiaa ja 
ihmisoikeuksia koskevassa 
eurooppalaisessa rahoitusvälineessä 
keskitytään vaarassa olevia 
ihmisoikeuksien puolustajia, myös 
toimittajia ja toisinajattelijoita, koskeviin 
kiireellisiin toimenpiteisiin ja pitkän 
aikavälin toimiin, joilla täydennetään EU:n 
nykyisiä maantieteellisiä välineitä;

Or. en

Tarkistus 25
Eduard Kukan

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. ottaa huomioon, että poliittisilla 
puolueilla, merkittävillä poliittisilla
henkilöillä (kuten toisinajattelijoilla, 
opposition jäsenillä ja nuorilla johtajilla), 
yhteiskunnallisilla liikkeillä, 
kansalaisyhteiskunnan ja 
tiedotusvälineiden edustajilla (myös 
toimittajilla, bloginpitäjillä, sosiaalisen 
median aktivisteilla) on yhä keskeinen 

G. ottaa huomioon, että poliittisilla 
puolueilla, merkittävillä poliittisilla 
henkilöillä (kuten toisinajattelijoilla, 
opposition jäsenillä ja nuorilla johtajilla), 
yhteiskunnallisilla liikkeillä, 
kansalaisyhteiskunnan ja 
tiedotusvälineiden edustajilla (myös 
toimittajilla, bloginpitäjillä, sosiaalisen 
median aktivisteilla), jotka selkeästi 
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rooli kaikissa demokratioissa ja 
demokratiakehityksessä ja että näille 
toimijoille annettu tuki on aiemmin ollut 
vähäistä resurssien puutteen sekä 
demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan 
eurooppalaisen rahoitusvälineen tiukasti 
rajatun tehtävänannon ja menettelyjen 
keston vuoksi;

pyrkivät parantamaan demokratiaa, on 
yhä keskeinen rooli kaikissa 
demokratioissa ja demokratiakehityksessä 
ja että näille toimijoille annettu tuki on 
aiemmin ollut vähäistä resurssien puutteen 
sekä demokratiaa ja ihmisoikeuksia 
koskevan eurooppalaisen rahoitusvälineen 
tiukasti rajatun tehtävänannon ja 
menettelyjen keston vuoksi;

Or. en

Tarkistus 26
Elena Băsescu

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. ottaa huomioon, että poliittisilla 
puolueilla, merkittävillä poliittisilla 
henkilöillä (kuten toisinajattelijoilla, 
opposition jäsenillä ja nuorilla johtajilla), 
yhteiskunnallisilla liikkeillä, 
kansalaisyhteiskunnan ja 
tiedotusvälineiden edustajilla (myös 
toimittajilla, bloginpitäjillä, sosiaalisen 
median aktivisteilla) on yhä keskeinen 
rooli kaikissa demokratioissa ja 
demokratiakehityksessä ja että näille 
toimijoille annettu tuki on aiemmin ollut 
vähäistä resurssien puutteen sekä 
demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan 
eurooppalaisen rahoitusvälineen tiukasti 
rajatun tehtävänannon ja menettelyjen 
keston vuoksi;

G. ottaa huomioon, että poliittisilla 
puolueilla, merkittävillä poliittisilla 
persoonilla (kuten toisinajattelijoilla, 
opposition jäsenillä ja nuorisojärjestöjen 
johtajilla), yhteiskunnallisilla liikkeillä, 
kansalaisyhteiskunnan ja 
tiedotusvälineiden edustajilla (myös 
toimittajilla, bloginpitäjillä, sosiaalisen 
median aktivisteilla) on yhä keskeinen 
rooli kaikissa demokratioissa ja 
demokratiakehityksessä ja että näille 
toimijoille annettu tuki on aiemmin ollut 
vähäistä resurssien puutteen sekä 
demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan 
eurooppalaisen rahoitusvälineen tiukasti 
rajatun tehtävänannon ja menettelyjen 
keston vuoksi;

Or. en

Tarkistus 27
Barbara Lochbihler
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. ottaa huomioon, että poliittisilla 
puolueilla, merkittävillä poliittisilla 
henkilöillä (kuten toisinajattelijoilla, 
opposition jäsenillä ja nuorilla johtajilla), 
yhteiskunnallisilla liikkeillä, 
kansalaisyhteiskunnan ja 
tiedotusvälineiden edustajilla (myös 
toimittajilla, bloginpitäjillä, sosiaalisen 
median aktivisteilla) on yhä keskeinen
rooli kaikissa demokratioissa ja 
demokratiakehityksessä ja että näille 
toimijoille annettu tuki on aiemmin ollut 
vähäistä resurssien puutteen sekä
demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan 
eurooppalaisen rahoitusvälineen tiukasti 
rajatun tehtävänannon ja menettelyjen 
keston vuoksi;

G. ottaa huomioon, että poliittisilla 
puolueilla, poliittisilla henkilöillä (kuten 
toisinajattelijoilla, opposition jäsenillä ja 
nuorilla johtajilla), yhteiskunnallisilla 
liikkeillä, kansalaisyhteiskunnalla ja 
tiedotusvälineillä (myös toimittajilla, 
bloginpitäjillä, sosiaalisen median 
aktivisteilla) on yhä keskeinen merkitys 
kaikissa demokratioissa ja 
demokratiakehityksessä ja että demokratiaa 
ja ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen 
rahoitusvälineen puolueeton tuki näille 
toimijoille on aiemmin ollut vähäistä 
rajallisten resurssien vuoksi;

Or. en

Tarkistus 28
Marietje Schaake

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. ottaa huomioon, että poliittisilla 
puolueilla, merkittävillä poliittisilla 
henkilöillä (kuten toisinajattelijoilla, 
opposition jäsenillä ja nuorilla johtajilla), 
yhteiskunnallisilla liikkeillä, 
kansalaisyhteiskunnan ja 
tiedotusvälineiden edustajilla (myös 
toimittajilla, bloginpitäjillä, sosiaalisen 
median aktivisteilla) on yhä keskeinen 
rooli kaikissa demokratioissa ja 
demokratiakehityksessä ja että näille 
toimijoille annettu tuki on aiemmin ollut 
vähäistä resurssien puutteen sekä 

G. ottaa huomioon, että poliittisilla 
puolueilla, merkittävillä poliittisilla 
henkilöillä (kuten toisinajattelijoilla, 
opposition jäsenillä ja nuorilla johtajilla), 
yhteiskunnallisilla liikkeillä, 
kansalaisyhteiskunnan, kulttuurialan ja 
tiedotusvälineiden edustajilla (myös 
toimittajilla, bloginpitäjillä, sosiaalisen 
median aktivisteilla, taiteilijoilla) on yhä 
keskeinen rooli kaikissa demokratioissa ja 
demokratiakehityksessä ja että näille 
toimijoille annettu tuki on aiemmin ollut 
vähäistä resurssien puutteen sekä 
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demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan 
eurooppalaisen rahoitusvälineen tiukasti 
rajatun tehtävänannon ja menettelyjen 
keston vuoksi;

demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan 
eurooppalaisen rahoitusvälineen tiukasti 
rajatun tehtävänannon ja menettelyjen 
keston vuoksi;

Or. en

Tarkistus 29
Tokia Saïfi, Cristian Dan Preda, Nadezhda Neynsky, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb, 
Michael Gahler

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G a toteaa, että ulkoasiainneuvosto on 
tukenut aloitetta eurooppalaisen 
demokratiarahaston perustamisesta; 
katsoo, että työt sen perustamiseksi 
etenevät nopeasti ja on pikaisesti päästävä 
sopimukseen yksityiskohtaisista 
operatiivisista kysymyksistä;

Or. en

Tarkistus 30
Andreas Mölzer

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – a alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(a) selvittämään, voidaanko eurooppalaisen 
demokratiarahaston avulla luoda EU:lle 
strategisempi ja poliittisempi 
lähestymistapa demokratiatukeen siten, 
että se tarjoaisi tilanteeseen sopivaa, 
joustavaa, oikea-aikaista ja alhaalta ylös 
suuntautuvaa tukea ja että sitä voitaisiin 
tarvittaessa muuttaa nopeasti, jotta voidaan 
helpottaa kumppanimaiden siirtymistä 
demokratiaan;

(a) selvittämään, voidaanko eurooppalaisen 
demokratiarahaston avulla luoda EU:lle 
strategisempi ja poliittisempi 
lähestymistapa demokraattisen kehityksen 
tukemiseen siten, että se tarjoaisi 
tilanteeseen sopivaa, joustavaa, oikea-
aikaista ja alhaalta ylös suuntautuvaa tukea 
ja että sitä voitaisiin tarvittaessa muuttaa 
nopeasti, jotta voidaan helpottaa 
kumppanimaiden siirtymistä demokratiaan;
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Or. de

Tarkistus 31
Eduard Kukan

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – a alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(a) selvittämään, voidaanko eurooppalaisen 
demokratiarahaston avulla luoda EU:lle 
strategisempi ja poliittisempi 
lähestymistapa demokratiatukeen siten, että 
se tarjoaisi tilanteeseen sopivaa, joustavaa, 
oikea-aikaista ja alhaalta ylös suuntautuvaa 
tukea ja että sitä voitaisiin tarvittaessa 
muuttaa nopeasti, jotta voidaan helpottaa
kumppanimaiden siirtymistä demokratiaan;

(a) selvittämään, voidaanko eurooppalaisen 
demokratiarahaston avulla luoda EU:lle 
strategisempi ja poliittisempi 
lähestymistapa demokratiatukeen siten, että 
se tarjoaisi tilanteeseen sopivaa, joustavaa, 
oikea-aikaista ja alhaalta ylös suuntautuvaa 
tukea ja että sitä voitaisiin tarvittaessa 
muuttaa nopeasti, jotta voidaan auttaa
helpottamaan kumppanimaiden siirtymistä 
demokratiaan;

Or. en

Tarkistus 32
Véronique De Keyser

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – a alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(a) selvittämään, voidaanko eurooppalaisen 
demokratiarahaston avulla luoda EU:lle 
strategisempi ja poliittisempi 
lähestymistapa demokratiatukeen siten, että 
se tarjoaisi tilanteeseen sopivaa, joustavaa, 
oikea-aikaista ja alhaalta ylös suuntautuvaa 
tukea ja että sitä voitaisiin tarvittaessa 
muuttaa nopeasti, jotta voidaan helpottaa
kumppanimaiden siirtymistä
demokratiaan;

(a) selvittämään, voidaanko eurooppalaisen 
demokratiarahaston avulla luoda EU:lle 
strategisempi ja poliittisempi 
lähestymistapa demokratiatukeen siten, että 
se tarjoaisi tilanteeseen sopivaa, joustavaa, 
oikea-aikaista ja alhaalta ylös suuntautuvaa 
tukea ja että sitä voitaisiin tarvittaessa 
muuttaa nopeasti, jotta voidaan varmistaa 
yleismaailmallisten demokraattisten 
arvojen edistäminen kumppanimaissa;

Or. en
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Tarkistus 33
Alexander Graf Lambsdorff

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – a alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(a) selvittämään, voidaanko
eurooppalaisen demokratiarahaston avulla 
luoda EU:lle strategisempi ja poliittisempi 
lähestymistapa demokratiatukeen siten, että 
se tarjoaisi tilanteeseen sopivaa, joustavaa, 
oikea-aikaista ja alhaalta ylös suuntautuvaa 
tukea ja että sitä voitaisiin tarvittaessa 
muuttaa nopeasti, jotta voidaan helpottaa 
kumppanimaiden siirtymistä demokratiaan;

(a) varmistamaan, että eurooppalaisen 
demokratiarahaston avulla luodaan EU:lle 
strategisempi ja poliittisempi 
lähestymistapa demokratiatukeen siten, että 
se tarjoaisi tilanteeseen sopivaa, joustavaa, 
oikea-aikaista ja alhaalta ylös suuntautuvaa 
tukea ja että sitä voitaisiin tarvittaessa 
muuttaa nopeasti, jotta voidaan helpottaa 
kumppanimaiden siirtymistä demokratiaan;

Or. en

Tarkistus 34
Sabine Lösing

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A a katsoo, että eurooppalaisen 
demokratiarahaston perustamista ei pidä 
harkita, koska sen epädemokraattinen 
soveltaminen ja demokraattisen, avoimen 
ja riippumattoman valvonnan 
puuttuminen on äärimmäisen 
ongelmallista;

Or. en

Tarkistus 35
Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko
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Päätöslauselmaesitys
1 kohta – a a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(a a) varmistamaan, että säästötoimien 
aikana eurooppalaisella 
demokratiarahastolla ei ole 
talousarviovaikutuksia ja että rahoitus, 
henkilöstö ja muut tarvittavat resurssit 
siirretään eurooppalaiselle 
demokratiarahastolle EU:n nykyisistä 
toimielimistä ja erillisvirastoista;

Or. en

Tarkistus 36
Vincent Peillon, Marielle De Sarnez, Hélène Flautre, Barbara Lochbihler

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – a a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(a a) osoittamaan, että uuden rahaston 
luominen on sopivampi ja tehokkaampi 
tapa edellä esitettyjen tavoitteiden 
saavuttamiseksi kuin olemassa olevien 
välineiden, erityisesti ihmisoikeuksia 
koskevan eurooppalaisen aloitteen, 
tarkistaminen;

Or. fr

Tarkistus 37
Véronique De Keyser

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – a a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(a a) työstämään eurooppalaiselle 
demokratiarahastolle selkeät tehtävät ja 
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arvot, jotta edunsaajien valintaan ja 
erityisesti valintamenettelylle voidaan 
asettaa selkeät kriteerit;

Or. en

Tarkistus 38
Alexander Graf Lambsdorff

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – a a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(a a) korostamaan EU:n demokratiatuen 
johdonmukaisuutta ja vaikuttavuutta 
sellaisena kuin se esitetään 
toimintasuunnitelmassa demokratian 
tukemiseksi EU:n ulkosuhteissa sekä 
valtuuttamaan ja organisoimaan 
eurooppalaisen demokratiarahaston 
tämän mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 39
Raimon Obiols, María Muñiz De Urquiza

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – a a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(a a) pyytää, että eurooppalaisella 
demokratiarahastolla taataan 
demokraattisten prosessien 
omavastuullisuusperiaate kansallisella 
tasolla ja että demokraattinen 
kehittäminen toteutetaan lisäämällä 
vaikutusmahdollisuuksia yhteiskunnan 
perustasta aina korkeisiin hallintoelimiin;

Or. es
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Tarkistus 40
Andreas Mölzer

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(b) varmistamaan, että eurooppalaisen 
demokratiarahaston avulla edistetään ja 
kannustetaan kestävää "syvädemokratiaa"
siirtymävaiheen maissa sekä maissa, jotka 
ovat siirtymävaihetta edeltävässä 
vaiheessa, siten, että keskitytään 
ensisijaisesti mutta ei yksinomaan unionin 
naapureihin;

(b) varmistamaan, että eurooppalaisen 
demokratiarahaston avulla edistetään ja 
kannustetaan pyrkimyksiä syvällekäyviin 
ja kestäviin demokraattisiin uudistuksiin 
demokratiaan siirtymässä olevissa maissa 
sekä maissa, jotka ovat siirtymävaihetta 
edeltävässä vaiheessa, siten, että 
keskitytään ensisijaisesti mutta ei 
yksinomaan unionin naapureihin;

Or. de

Tarkistus 41
Tokia Saïfi, Cristian Dan Preda, Nadezhda Neynsky, Eduard Kukan, Hans-Gert 
Pöttering, Andrzej Grzyb, Michael Gahler, Véronique De Keyser

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(b) varmistamaan, että eurooppalaisen 
demokratiarahaston avulla edistetään ja 
kannustetaan kestävää "syvädemokratiaa" 
siirtymävaiheen maissa sekä maissa, jotka 
ovat siirtymävaihetta edeltävässä 
vaiheessa, siten, että keskitytään 
ensisijaisesti mutta ei yksinomaan 
unionin naapureihin;

(b) varmistamaan, että samalla kun 
eurooppalaisella demokratiarahastolla
kannustetaan kestävää "syvädemokratiaa" 
siirtymävaiheen maissa sekä maissa, jotka 
ovat siirtymävaihetta edeltävässä tai sitä 
seuraavassa vaiheessa, sille osoitetaan 
selkeät toimivaltuudet, jotta se voi 
täydentää muiden välineiden demokratiaa 
tukevia toimenpiteitä ja jotta korostetaan 
uuden yksikön lisäarvoa;

Or. en
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Tarkistus 42
Mikael Gustafsson
naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta
Ana Gomes
ulkoasiainvaliokunnan puolesta

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(b) varmistamaan, että eurooppalaisen 
demokratiarahaston avulla edistetään ja 
kannustetaan kestävää "syvädemokratiaa" 
siirtymävaiheen maissa sekä maissa, jotka 
ovat siirtymävaihetta edeltävässä 
vaiheessa, siten, että keskitytään 
ensisijaisesti mutta ei yksinomaan unionin 
naapureihin;

(b) varmistamaan, että eurooppalaisen 
demokratiarahaston avulla edistetään ja 
kannustetaan kestävää "syvädemokratiaa" 
siirtymävaiheen maissa sekä maissa, jotka 
ovat siirtymävaihetta edeltävässä 
vaiheessa, siten, että keskitytään 
ensisijaisesti mutta ei yksinomaan unionin 
naapureihin; korostamaan tarvetta tukea 
naisten poliittista, taloudellista ja 
yhteiskunnallista osallistumista 
demokraattisiin uudistusprosesseihin 
valtioissa, joissa parhaillaan käydään läpi 
siirtymäprosessia demokraattiseen 
järjestelmään;

Or. en

Tarkistus 43
Elena Băsescu

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(b) varmistamaan, että eurooppalaisen 
demokratiarahaston avulla edistetään ja 
kannustetaan kestävää "syvädemokratiaa"
siirtymävaiheen maissa sekä maissa, jotka 
ovat siirtymävaihetta edeltävässä 
vaiheessa, siten, että keskitytään 
ensisijaisesti mutta ei yksinomaan unionin 
naapureihin;

(b) varmistamaan, että eurooppalaisen 
demokratiarahaston avulla edistetään ja 
kannustetaan kestävän "syvädemokratian" 
kehittämistä siirtymävaiheen maissa sekä 
maissa, jotka ovat siirtymävaihetta 
edeltävässä vaiheessa, siten, että 
keskitytään ensisijaisesti mutta ei 
yksinomaan unionin naapureihin;

Or. en
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Tarkistus 44
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(b) varmistamaan, että eurooppalaisen 
demokratiarahaston avulla edistetään ja 
kannustetaan kestävää "syvädemokratiaa" 
siirtymävaiheen maissa sekä maissa, jotka 
ovat siirtymävaihetta edeltävässä 
vaiheessa, siten, että keskitytään 
ensisijaisesti mutta ei yksinomaan unionin 
naapureihin;

(b) varmistamaan, että eurooppalaisen 
demokratiarahaston avulla edistetään ja 
kannustetaan kestävän "syvädemokratian" 
kehittämistä siirtymävaiheen maissa sekä 
maissa, jotka ovat siirtymävaihetta 
edeltävässä vaiheessa, siten, että 
keskitytään ensisijaisesti mutta ei 
yksinomaan unionin naapureihin; 
ottamaan asianmukaisella tavalla 
huomioon EU:n strategiset edut 
demokratian edistämisessä välineenä, 
jolla vaalitaan ihmisten turvallisuutta 
kaikkialla maailmassa;

Or. en

Tarkistus 45
Alexander Graf Lambsdorff

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(b) varmistamaan, että eurooppalaisen 
demokratiarahaston avulla edistetään ja
kannustetaan kestävää "syvädemokratiaa" 
siirtymävaiheen maissa sekä maissa, jotka 
ovat siirtymävaihetta edeltävässä 
vaiheessa, siten, että keskitytään 
ensisijaisesti mutta ei yksinomaan unionin 
naapureihin;

(b) varmistamaan, että samalla kun 
eurooppalaisella demokratiarahastolla
kannustetaan kestävää "syvädemokratiaa" 
siirtymävaiheen maissa sekä maissa, jotka 
ovat siirtymävaihetta edeltävässä tai sitä 
seuraavassa vaiheessa, sille osoitetaan 
selkeät toimivaltuudet, jotta se voi 
täydentää muiden välineiden demokratiaa 
tukevia toimenpiteitä, siten, että 
keskitytään ensisijaisesti mutta ei 
yksinomaan unionin naapureihin;
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Or. en

Tarkistus 46
Raimon Obiols, María Muñiz De Urquiza

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(b) varmistamaan, että eurooppalaisen 
demokratiarahaston avulla edistetään ja 
kannustetaan kestävää "syvädemokratiaa" 
siirtymävaiheen maissa sekä maissa, jotka 
ovat siirtymävaihetta edeltävässä 
vaiheessa, siten, että keskitytään 
ensisijaisesti mutta ei yksinomaan unionin 
naapureihin;

(b) varmistamaan, että eurooppalaisen 
demokratiarahaston avulla edistetään ja 
kannustetaan kestävää "syvädemokratiaa" 
siirtymävaiheen maissa sekä maissa, jotka 
ovat siirtymävaihetta edeltävässä 
vaiheessa, siten, että keskitytään 
ensisijaisesti unionin naapureihin, 
erityisesti Tunisiaan, Egyptiin, Libyaan, 
Jemeniin ja Marokkoon, ja että tätä 
voidaan perustellulla päätöksellä 
laajentaa muihin maihin;

Or. es

Tarkistus 47
Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(b) varmistamaan, että eurooppalaisen 
demokratiarahaston avulla edistetään ja 
kannustetaan kestävää "syvädemokratiaa" 
siirtymävaiheen maissa sekä maissa, jotka 
ovat siirtymävaihetta edeltävässä 
vaiheessa, siten, että keskitytään 
ensisijaisesti mutta ei yksinomaan unionin 
naapureihin;

(b) varmistamaan, että eurooppalaisen 
demokratiarahaston avulla edistetään ja 
kannustetaan kestävää "syvädemokratiaa" 
siirtymävaiheen maissa sekä maissa, jotka 
ovat siirtymävaihetta edeltävässä 
vaiheessa, siten, että keskitytään 
ensisijaisesti unionin naapureihin;

Or. en
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Tarkistus 48
Sabine Lösing

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(b a) toistaa, että ehdotetun 
eurooppalaisen demokratiarahaston 
varoja ei pidä käyttää poliittisesti 
strategisiin tarkoituksiin tai rahoittajien 
taloudellisten, turvallisuuspoliittisten tai 
geostrategisten etujen edistämiseen;

Or. en

Tarkistus 49
Tokia Saïfi, Cristian Dan Preda, Nadezhda Neynsky, Andrzej Grzyb

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(b a) hankkimaan arvokkaita kokemuksia 
keskittymällä aluksi mutta ei yksinomaan 
Euroopan naapurialueisiin;

Or. en

Tarkistus 50
Raimon Obiols, María Muñiz De Urquiza

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(b a) suosittelee epävakaiden valtioiden 
sisäisten ongelmien ja niissä tehtävän 
työn erityisluonteen vuoksi, että 
eurooppalainen demokratiarahasto ei 
toimi kyseisissä valtioissa;
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Or. es

Tarkistus 51
Tokia Saïfi, Cristian Dan Preda, Nadezhda Neynsky, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb, 
Michael Gahler

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b b alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(b b) antamaan eurooppalaiselle 
demokratiarahastolle mahdollisuuden
kehittää tehokkaita keinoja, joilla voidaan 
puuttua kehitykseen siirtymävaiheen 
maissa sekä maissa, jotka ovat 
siirtymävaihetta edeltävässä tai sitä 
seuraavassa vaiheessa;

Or. en

Tarkistus 52
Barbara Lochbihler

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – c alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(c) huolehtimaan siitä, että eurooppalainen 
demokratiarahasto luo yhteisvaikutuksia 
jäsenvaltioiden, niiden virastojen ja niiden 
rahoittamien säätiöiden tekemän työn 
kanssa ja täydentää tällaista toimintaa ja 
että rahasto toimii tiiviisti yhdessä niiden 
kanssa ja että sen avulla luodaan 
kumppanuuksia ja vältetään 
päällekkäisyyksiä;

(c) huolehtimaan siitä, että 
eurooppalaisella demokratiarahastolla on 
asema, joka luo yhteisvaikutuksia EU:n 
toimielinten, myös Euroopan 
parlamentin, EU:n jäsenvaltioiden, niiden 
virastojen ja niiden rahoittamien säätiöiden 
tekemän työn kanssa ja täydentää sitä ja 
että rahasto toimii tiiviisti yhdessä niiden 
kanssa ja että sen avulla luodaan 
kumppanuuksia ja vältetään 
päällekkäisyyksiä;

Or. en
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Tarkistus 53
Raimon Obiols, María Muñiz De Urquiza

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – c alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(c) huolehtimaan siitä, että eurooppalainen 
demokratiarahasto luo yhteisvaikutuksia 
jäsenvaltioiden, niiden virastojen ja niiden 
rahoittamien säätiöiden tekemän työn 
kanssa ja täydentää tällaista toimintaa ja 
että rahasto toimii tiiviisti yhdessä niiden 
kanssa ja että sen avulla luodaan 
kumppanuuksia ja vältetään 
päällekkäisyyksiä;

(c) huolehtimaan siitä, että eurooppalainen 
demokratiarahasto luo yhteisvaikutuksia 
jäsenvaltioiden, niiden virastojen ja niiden 
rahoittamien säätiöiden tekemän työn 
kanssa ja täydentää tällaista toimintaa ja 
että rahasto toimii tiiviisti yhdessä niiden 
kanssa ja että sen avulla luodaan 
kumppanuuksia ja vältetään 
päällekkäisyyksiä; pyytää demokratian 
edistämiseksi erityisesti Välimeren 
alueella, että rahasto täydentää 
eurooppalaista Anna Lindh -säätiötä ja 
että sitä koordinoidaan läheisesti sen 
kanssa;

Or. es

Tarkistus 54
Sabine Lösing

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – c a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(c a) korostamaan, että riippumattoman 
kolmannen osapuolen on tarkastettava 
ehdotetun eurooppalaisen 
demokratiarahaston edunsaajat 
etukäteen, ja vahvistamaan, että 
mahdollisten edunsaajien on sitouduttava 
keskeisiin demokraattisiin arvoihin ja 
ihmisoikeuksiin sekä sitouduttava tiukasti 
väkivallattomuuden periaatteeseen, millä 
torjutaan tiukasti tuki henkilöille, 
ryhmille tai liikkeille, jotka ovat 
turvautuneet tai turvautuvat väkivaltaan 
tai sotilaallisiin keinoihin;
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Or. en

Tarkistus 55
Tokia Saïfi, Cristian Dan Preda, Nadezhda Neynsky, Andrzej Grzyb, Michael Gahler

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(d) varmistamaan, että eurooppalaisella 
demokratiarahastolla on täydentävä rooli ja 
että se ei haittaa nykyisten 
rahoitusvälineiden, erityisesti demokratiaa 
ja ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen 
rahoitusvälineen, toimintaa; tarvittaessa 
eurooppalaisen demokratiarahaston avulla 
olisi käynnistettävä hankkeita, joita 
demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskeva 
eurooppalainen rahoitusväline voi
myöhemmin jatkaa, jolloin rahaston ja 
rahoitusvälineen välille syntyy 
kosketuspinta ja voidaan varmistaa 
johdonmukaisuus ja kestävyys pitkällä 
aikavälillä;

(d) varmistamaan, että eurooppalaisella 
demokratiarahastolla on täydentävä rooli ja 
että se ei ole päällekkäinen tai haittaa 
nykyisten rahoitusvälineiden, erityisesti 
demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan 
eurooppalaisen rahoitusvälineen, toimintaa; 
tarvittaessa eurooppalaisen 
demokratiarahaston avulla olisi 
käynnistettävä hankkeita, joita demokratiaa 
ja ihmisoikeuksia koskevasta 
eurooppalaisesta rahoitusvälineestä tai 
maantieteellisistä välineistä voidaan
myöhemmin jatkaa, jolloin rahaston ja 
rahoitusvälineen välille syntyy 
ohjelmasuunnittelun kosketuspinta, jolla
voidaan varmistaa johdonmukaisuus ja 
kestävyys pitkällä aikavälillä;

Or. en

Tarkistus 56
Barbara Lochbihler

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(d) varmistamaan, että eurooppalaisella 
demokratiarahastolla on täydentävä rooli 
ja että se ei haittaa nykyisten 
rahoitusvälineiden, erityisesti demokratiaa 

(d) varmistamaan, että eurooppalainen 
demokratiarahasto keskittyy yksinomaan 
lisäarvoonsa, joka on määritettävä ja 
jonka on perustuttava täydentävään 
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ja ihmisoikeuksia koskevan 
eurooppalaisen rahoitusvälineen, 
toimintaa; tarvittaessa eurooppalaisen 
demokratiarahaston avulla olisi 
käynnistettävä hankkeita, joita 
demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskeva 
eurooppalainen rahoitusväline voi
myöhemmin jatkaa, jolloin rahaston ja 
rahoitusvälineen välille syntyy 
kosketuspinta ja voidaan varmistaa 
johdonmukaisuus ja kestävyys pitkällä 
aikavälillä;

rooliin suhteessa nykyisiin 
rahoitusvälineisiin, erityisesti demokratiaa 
ja ihmisoikeuksia koskevaan 
eurooppalaiseen rahoitusvälineeseen ja 
vakautusvälineeseen, joiden toimintaa 
eurooppalaisen demokratiarahaston 
toiminta ei saa haitata; tarvittaessa 
eurooppalaisen demokratiarahaston avulla 
voitaisiin käynnistää hankkeita, joita muut 
välineet voisivat myöhemmin jatkaa, 
jolloin voidaan varmistaa johdonmukaisuus 
ja kestävyys pitkällä aikavälillä;

Or. en

Tarkistus 57
Eduard Kukan

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(d) varmistamaan, että eurooppalaisella 
demokratiarahastolla on täydentävä rooli ja 
että se ei haittaa nykyisten 
rahoitusvälineiden, erityisesti demokratiaa 
ja ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen 
rahoitusvälineen, toimintaa; tarvittaessa 
eurooppalaisen demokratiarahaston avulla 
olisi käynnistettävä hankkeita, joita 
demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskeva 
eurooppalainen rahoitusväline voi 
myöhemmin jatkaa, jolloin rahaston ja 
rahoitusvälineen välille syntyy 
kosketuspinta ja voidaan varmistaa 
johdonmukaisuus ja kestävyys pitkällä 
aikavälillä;

(d) varmistamaan, että eurooppalaisella 
demokratiarahastolla on täydentävä rooli ja 
että se ei haittaa nykyisten 
rahoitusvälineiden, erityisesti demokratiaa
ja ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen 
rahoitusvälineen ja 
kansalaisyhteiskuntavälineen, toimintaa; 
tarvittaessa eurooppalaisen 
demokratiarahaston avulla olisi 
käynnistettävä hankkeita, joita demokratiaa 
ja ihmisoikeuksia koskeva eurooppalainen 
rahoitusväline voi myöhemmin jatkaa, 
jolloin rahaston ja rahoitusvälineen välille 
syntyy kosketuspinta ja voidaan varmistaa 
johdonmukaisuus ja kestävyys pitkällä 
aikavälillä;

Or. en

Tarkistus 58
Göran Färm, Ana Gomes, Jens Geier, Véronique De Keyser
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Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(d) varmistamaan, että eurooppalaisella 
demokratiarahastolla on täydentävä rooli ja 
että se ei haittaa nykyisten 
rahoitusvälineiden, erityisesti demokratiaa 
ja ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen 
rahoitusvälineen, toimintaa; tarvittaessa 
eurooppalaisen demokratiarahaston avulla 
olisi käynnistettävä hankkeita, joita 
demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskeva 
eurooppalainen rahoitusväline voi 
myöhemmin jatkaa, jolloin rahaston ja 
rahoitusvälineen välille syntyy 
kosketuspinta ja voidaan varmistaa 
johdonmukaisuus ja kestävyys pitkällä 
aikavälillä;

(d) varmistamaan, että eurooppalaisella 
demokratiarahastolla on täydentävä rooli ja 
että se ei haittaa nykyisten 
rahoitusvälineiden toimintaa; 
korostamaan, että eurooppalaisen 
demokratiarahaston perustaminen ei saa 
johtaa päällekkäisyyteen muiden 
välineiden kanssa, erityisesti demokratiaa 
ja ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen 
rahoitusvälineen kanssa; tarvittaessa 
eurooppalaisen demokratiarahaston avulla 
olisi käynnistettävä hankkeita, joita 
demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskeva 
eurooppalainen rahoitusväline voi 
myöhemmin jatkaa, jolloin rahaston ja 
rahoitusvälineen välille syntyy 
kosketuspinta ja voidaan varmistaa 
johdonmukaisuus ja kestävyys pitkällä 
aikavälillä;

Or. en

Tarkistus 59
Raimon Obiols, María Muñiz De Urquiza

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(d) varmistamaan, että eurooppalaisella 
demokratiarahastolla on täydentävä rooli ja 
että se ei haittaa nykyisten 
rahoitusvälineiden, erityisesti demokratiaa 
ja ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen 
rahoitusvälineen, toimintaa; tarvittaessa 
eurooppalaisen demokratiarahaston avulla 
olisi käynnistettävä hankkeita, joita 
demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskeva 
eurooppalainen rahoitusväline voi 

(d) varmistamaan, että eurooppalaisella 
demokratiarahastolla on täydentävä rooli ja 
että se ei haittaa nykyisten 
rahoitusvälineiden, erityisesti demokratiaa 
ja ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen 
rahoitusvälineen, toimintaa; pyytää takeita 
siitä, että eurooppalaisen 
demokratiarahaston perustaminen ei 
johda demokratiaa ja ihmisoikeuksia 
koskevalle eurooppalaiselle 
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myöhemmin jatkaa, jolloin rahaston ja 
rahoitusvälineen välille syntyy 
kosketuspinta ja voidaan varmistaa 
johdonmukaisuus ja kestävyys pitkällä 
aikavälillä;

rahoitusvälineelle seuraavissa 
rahoitusnäkymissä (2014–2020) 
myönnettävien varojen vähenemiseen; 
tarvittaessa eurooppalaisen 
demokratiarahaston avulla olisi 
käynnistettävä hankkeita, joita demokratiaa 
ja ihmisoikeuksia koskeva eurooppalainen 
rahoitusväline voi myöhemmin jatkaa, kun 
hankkeen tavoitteet ovat yhtenevät 
rahoitusvälineen painopisteiden, 
aihekohtaisten linjausten ja 
ohjelmasuunnittelun kanssa, jolloin 
rahaston ja rahoitusvälineen välille syntyy 
kosketuspinta ja voidaan varmistaa 
johdonmukaisuus ja kestävyys pitkällä 
aikavälillä;

Or. es

Tarkistus 60
Véronique De Keyser

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

d a) määrittelemään ennen hankkeen 
aloittamista tarkan menettelyn, jonka 
perusteella voidaan välttää 
päällekkäisyydet rahoitusvälineiden, 
erilaisiin ihmisoikeuksiin liittyvien 
yhteisön ja parlamentaaristen rakenteiden 
(kuten parlamentaarista demokratiaa 
edistävä toimisto, vaalikoordinointiryhmä) 
ja eurooppalaisen demokratiarahaston 
välillä;

Or. fr

Tarkistus 61
Véronique De Keyser
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Päätöslauselmaesitys
1 kohta – e alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

e) mahdollistamaan sen, että 
eurooppalainen demokratiarahasto voi 
toimia siirtymisen varhaisissa vaiheissa, 
käynnistää hankkeita, joita EU ei ole 
toistaiseksi voinut tukea byrokraattisten 
rajoitteiden vuoksi, sekä tekemään 
rahastosta vähemmän riskialttiin;

e) mahdollistamaan sen, että 
eurooppalainen demokratiarahasto voi 
toimia siirtymisen varhaisissa vaiheissa, 
käynnistää hankkeita, joita EU ei ole 
toistaiseksi voinut tukea byrokraattisten 
rajoitteiden vuoksi;

Or. fr

Tarkistus 62
Andreas Mölzer

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – e alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(e) mahdollistamaan sen, että 
eurooppalainen demokratiarahasto voi 
toimia siirtymisen varhaisissa vaiheissa, 
käynnistää hankkeita, joita EU ei ole 
toistaiseksi voinut tukea byrokraattisten 
rajoitteiden vuoksi, sekä tekemään 
rahastosta vähemmän riskialttiin;

(e) mahdollistamaan sen, että 
eurooppalainen demokratiarahasto voi 
toimia demokratiakehityksen varhaisissa 
vaiheissa, käynnistää hankkeita, joita EU ei 
ole toistaiseksi voinut tukea byrokraattisten 
rajoitteiden vuoksi, sekä tekemään 
rahastosta nopeamman, tehokkaamman ja 
kattavamman;

Or. de

Tarkistus 63
Tokia Saïfi, Eduard Kukan, Nadezhda Neynsky, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, 
Michael Gahler

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – e alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(e) mahdollistamaan sen, että (e) mahdollistamaan sen, että 
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eurooppalainen demokratiarahasto voi 
toimia siirtymisen varhaisissa vaiheissa, 
käynnistää hankkeita, joita EU ei ole 
toistaiseksi voinut tukea byrokraattisten 
rajoitteiden vuoksi, sekä tekemään 
rahastosta vähemmän riskialttiin;

eurooppalainen demokratiarahasto voi 
toimia kolmessa vaiheessa: siirtymistä 
edeltävässä vaiheessa, siirtymävaiheessa 
ja siirtymistä seuraavassa vaiheessa, 
käynnistää hankkeita, joita EU ei ole 
toistaiseksi voinut tukea byrokraattisten 
rajoitteiden vuoksi, sekä tekemään 
rahastosta vähemmän riskialttiin
kunnioittaen samalla 
varainhoitoasetuksia sekä rahoittajien 
laillisia rajoituksia;

Or. en

Tarkistus 64
Elena Băsescu

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – e alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(e) mahdollistamaan sen, että 
eurooppalainen demokratiarahasto voi 
toimia siirtymisen varhaisissa vaiheissa, 
käynnistää hankkeita, joita EU ei ole 
toistaiseksi voinut tukea byrokraattisten 
rajoitteiden vuoksi, sekä tekemään 
rahastosta vähemmän riskialttiin;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 65
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – e alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(e) mahdollistamaan sen, että 
eurooppalainen demokratiarahasto voi 
toimia siirtymisen varhaisissa vaiheissa, 
käynnistää hankkeita, joita EU ei ole 

(e) mahdollistamaan sen, että 
eurooppalainen demokratiarahasto voi 
toimia siirtymisen varhaisissa vaiheissa, 
käynnistää hankkeita ja toteuttaa alueelta 
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toistaiseksi voinut tukea byrokraattisten 
rajoitteiden vuoksi, sekä tekemään 
rahastosta vähemmän riskialttiin;

peräisin olevia innovatiivisia ratkaisuja ja 
ajatuksia, joita EU ei ole toistaiseksi 
voinut tukea byrokraattisten rajoitteiden 
vuoksi, sekä tekemään rahastosta 
vähemmän riskialttiin;

Or. en

Tarkistus 66
Barbara Lochbihler

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – e alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(e) mahdollistamaan sen, että 
eurooppalainen demokratiarahasto voi 
toimia siirtymisen varhaisissa vaiheissa, 
käynnistää hankkeita, joita EU ei ole 
toistaiseksi voinut tukea byrokraattisten 
rajoitteiden vuoksi, sekä tekemään 
rahastosta vähemmän riskialttiin;

(e) mahdollistamaan sen, että 
eurooppalainen demokratiarahasto voi 
toimia siirtymisen varhaisissa vaiheissa, 
käynnistää hankkeita, joita EU ei ole 
toistaiseksi voinut tukea menettelyihin 
liittyvien rajoitteiden ja
riskinpienentämisen vuoksi, sekä 
tekemään rahastosta vähemmän riskialttiin;

Or. en

Tarkistus 67
Göran Färm, Ana Gomes, Jens Geier, Véronique De Keyser

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – e alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(e) mahdollistamaan sen, että 
eurooppalainen demokratiarahasto voi 
toimia siirtymisen varhaisissa vaiheissa, 
käynnistää hankkeita, joita EU ei ole 
toistaiseksi voinut tukea byrokraattisten 
rajoitteiden vuoksi, sekä tekemään 
rahastosta vähemmän riskialttiin;

(e) mahdollistamaan sen, että 
eurooppalainen demokratiarahasto voi 
toimia siirtymisen varhaisissa vaiheissa, 
käynnistää hankkeita, joita EU ei ole 
toistaiseksi voinut tukea menettelyihin 
liittyvien rajoitteiden vuoksi, sekä 
tekemään rahastosta vähemmän riskialttiin; 
pahoittelee kuitenkin sitä, ettei yhteisön 
kehystä voida käyttää tällaisiin 
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hankkeisiin; korostaa yhteisömenetelmän 
merkitystä ja kehottaa komissiota 
tutkimaan, kuinka EU:n välineitä 
voitaisiin uudistaa ja muuttaa, jotta ne 
mahdollistaisivat tulevaisuudessa myös 
nopean reagoinnin mekanismit;

Or. en

Tarkistus 68
Raimon Obiols, María Muñiz De Urquiza

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – e a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(e a) pyytää huolehtimaan EU:n 
vaalitarkkailuvaltuuskuntien 
puolueettomuudesta ja katsoo tästä syystä, 
että niiden ei pitäisi sisältyä 
eurooppalaisen demokratiarahaston 
demokratiaa edistäviin toimiin;

Or. es

Tarkistus 69
Véronique De Keyser

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – f alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(f) ottamaan tietyn valtion saaman 
rahoituksen varhaisissa vaiheissa tuen 
kohteeksi laajan joukon mahdollisia 
avunsaajia, joihin kuuluu keskeisiä 
poliittisia toimijoita (uudet poliittiset 
toimijat, vasta perustetut poliittiset 
puolueet, ruohonjuuritason liikkeet ja 
rekisteröitymättömät kansalaisjärjestöt, 
ammattiliitot), valvontaryhmiä, ilmiantajia, 
yksittäisiä toisinajattelijoita, 

f) ottamaan tietyn valtion saaman 
rahoituksen varhaisissa vaiheissa tuen 
kohteeksi laajan joukon mahdollisia 
avunsaajia, joihin kuuluu keskeisiä 
poliittisia toimijoita (uudet poliittiset 
toimijat, vasta perustetut poliittiset 
puolueet, ruohonjuuritason liikkeet ja 
rekisteröitymättömät kansalaisjärjestöt, 
ammattiliitot), valvontaryhmiä, ilmiantajia, 
yksittäisiä toisinajattelijoita, 
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tiedotusvälineitä ja ajatushautomoita, jotta 
eurooppalaisesta demokratiarahastosta 
voidaan tukea lukuisia erilaisia 
demokratiaan pyrkiviä toimijoita;

tiedotusvälineitä ja ajatushautomoita, jotta 
eurooppalaisesta demokratiarahastosta 
voidaan tukea lukuisia erilaisia 
demokratiaan pyrkiviä paikallisia 
toimijoita;

Or. fr

Tarkistus 70
Andrzej Grzyb

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – f alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(f) ottamaan tietyn valtion saaman 
rahoituksen varhaisissa vaiheissa tuen 
kohteeksi laajan joukon mahdollisia 
avunsaajia, joihin kuuluu keskeisiä 
poliittisia toimijoita (uudet poliittiset 
toimijat, vasta perustetut poliittiset 
puolueet, ruohonjuuritason liikkeet ja 
rekisteröitymättömät kansalaisjärjestöt, 
ammattiliitot), valvontaryhmiä, ilmiantajia, 
yksittäisiä toisinajattelijoita, 
tiedotusvälineitä ja ajatushautomoita, jotta 
eurooppalaisesta demokratiarahastosta 
voidaan tukea lukuisia erilaisia 
demokratiaan pyrkiviä toimijoita;

(f) ottamaan tietyn valtion saaman 
rahoituksen varhaisissa vaiheissa tuen 
kohteeksi laajan joukon mahdollisia 
avunsaajia, joihin kuuluu keskeisiä 
poliittisia toimijoita (esimerkiksi uudet 
poliittiset toimijat, vasta perustetut 
poliittiset puolueet, ruohonjuuritason 
liikkeet ja rekisteröitymättömät 
kansalaisjärjestöt, ammattiliitot), 
valvontaryhmiä, ilmiantajia, yksittäisiä 
toisinajattelijoita, poliittisesti aktiivisia 
taiteilijoita, tiedotusvälineitä, 
ajatushautomoita ja niin edelleen, jotta 
eurooppalaisesta demokratiarahastosta 
voidaan tukea lukuisia erilaisia 
demokratiaan pyrkiviä toimijoita; 
tarjoamaan edellä mainituille tukea 
moniarvoisella tavalla;

Or. en

Tarkistus 71
Tokia Saïfi, Cristian Dan Preda, Nadezhda Neynsky, Eduard Kukan, Michael Gahler

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – f alakohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(f) ottamaan tietyn valtion saaman
rahoituksen varhaisissa vaiheissa tuen 
kohteeksi laajan joukon mahdollisia 
avunsaajia, joihin kuuluu keskeisiä 
poliittisia toimijoita (uudet poliittiset 
toimijat, vasta perustetut poliittiset 
puolueet, ruohonjuuritason liikkeet ja 
rekisteröitymättömät kansalaisjärjestöt, 
ammattiliitot), valvontaryhmiä, ilmiantajia, 
yksittäisiä toisinajattelijoita, 
tiedotusvälineitä ja ajatushautomoita, jotta 
eurooppalaisesta demokratiarahastosta 
voidaan tukea lukuisia erilaisia 
demokratiaan pyrkiviä toimijoita;

(f) ottamaan tietyn valtion saaman 
rahoituksen varhaisissa vaiheissa tuen 
kohteeksi laajan joukon mahdollisia 
avunsaajia, joihin kuuluu keskeisiä 
poliittisia toimijoita (uudet poliittiset 
toimijat, ruohonjuuritason liikkeet ja 
rekisteröitymättömät kansalaisjärjestöt,
ammattiliitot), valvontaryhmiä, ilmiantajia, 
yksittäisiä toisinajattelijoita, poliittisesti 
aktiivisia taiteilijoita, tiedotusvälineitä ja 
ajatushautomoita ja niin edelleen, jotta 
eurooppalaisesta demokratiarahastosta 
voidaan tukea lukuisia erilaisia 
demokratiaan pyrkiviä toimijoita; 
tarjoamaan edellä mainituille tukea 
moniarvoisella tavalla välttäen kuitenkin 
suoraa rahoitusta poliittisille puolueille;

Or. en

Tarkistus 72
Mikael Gustafsson
naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta
Ana Gomes
ulkoasiainvaliokunnan puolesta

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – f alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(f) ottamaan tietyn valtion saaman 
rahoituksen varhaisissa vaiheissa tuen 
kohteeksi laajan joukon mahdollisia 
avunsaajia, joihin kuuluu keskeisiä 
poliittisia toimijoita (uudet poliittiset 
toimijat, vasta perustetut poliittiset 
puolueet, ruohonjuuritason liikkeet ja 
rekisteröitymättömät kansalaisjärjestöt, 
ammattiliitot), valvontaryhmiä, ilmiantajia, 
yksittäisiä toisinajattelijoita, 
tiedotusvälineitä ja ajatushautomoita, jotta 
eurooppalaisesta demokratiarahastosta 

(f) ottamaan tietyn valtion saaman 
rahoituksen varhaisissa vaiheissa tuen 
kohteeksi laajan joukon mahdollisia 
avunsaajia, joihin kuuluu keskeisiä 
poliittisia toimijoita (uudet poliittiset 
toimijat, vasta perustetut poliittiset 
puolueet, ruohonjuuritason liikkeet ja 
rekisteröitymättömät kansalaisjärjestöt, 
ammattiliitot), valvontaryhmiä, ilmiantajia, 
yksittäisiä toisinajattelijoita, 
tiedotusvälineitä ja ajatushautomoita, jotta 
eurooppalaisesta demokratiarahastosta 
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voidaan tukea lukuisia erilaisia 
demokratiaan pyrkiviä toimijoita;

voidaan tukea lukuisia erilaisia 
demokratiaan pyrkiviä toimijoita; 
korostaa, että ensisijaisiksi on katsottava 
demokratisoitusmisuudistuksiin liittyvät 
sukupuolisensitiiviset alat, kuten naisiin 
kohdistuvan väkivallan torjuminen, 
työllistymismahdollisuuksien tarjoaminen 
naisille, naisten osallistumisen lisääminen 
vaaleissa ja poliittisissa puolueissa, 
yhdenvertaisen oikeussuojan ja 
koulutuksen laajentaminen naisiin ja 
tyttöihin sekä naisten oikeuksien nykyisen 
rikkomisen ehkäiseminen tai 
lopettaminen;

Or. en

Tarkistus 73
Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – f alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(f) ottamaan tietyn valtion saaman 
rahoituksen varhaisissa vaiheissa tuen 
kohteeksi laajan joukon mahdollisia 
avunsaajia, joihin kuuluu keskeisiä 
poliittisia toimijoita (uudet poliittiset 
toimijat, vasta perustetut poliittiset 
puolueet, ruohonjuuritason liikkeet ja 
rekisteröitymättömät kansalaisjärjestöt, 
ammattiliitot), valvontaryhmiä, ilmiantajia, 
yksittäisiä toisinajattelijoita, 
tiedotusvälineitä ja ajatushautomoita, jotta 
eurooppalaisesta demokratiarahastosta 
voidaan tukea lukuisia erilaisia 
demokratiaan pyrkiviä toimijoita;

(f) ottamaan tietyn valtion saaman 
rahoituksen varhaisissa vaiheissa tuen 
kohteeksi laajan joukon mahdollisia 
avunsaajia, joihin kuuluu keskeisiä 
poliittisia toimijoita (uudet poliittiset 
toimijat, vasta perustetut poliittiset 
puolueet, ruohonjuuritason liikkeet ja 
rekisteröitymättömät kansalaisjärjestöt, 
ammattiliitot), valvontaryhmiä, ilmiantajia, 
yksittäisiä poliittisia aktivisteja, 
tiedotusvälineitä ja ajatushautomoita, jotta 
eurooppalaisesta demokratiarahastosta 
voidaan tukea lukuisia erilaisia 
demokratiaan pyrkiviä toimijoita;

Or. en

Tarkistus 74
Véronique De Keyser
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Päätöslauselmaesitys
1 kohta – f alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(f) ottamaan tietyn valtion saaman 
rahoituksen varhaisissa vaiheissa tuen 
kohteeksi laajan joukon mahdollisia 
avunsaajia, joihin kuuluu keskeisiä 
poliittisia toimijoita (uudet poliittiset 
toimijat, vasta perustetut poliittiset 
puolueet, ruohonjuuritason liikkeet ja 
rekisteröitymättömät kansalaisjärjestöt, 
ammattiliitot), valvontaryhmiä, ilmiantajia, 
yksittäisiä toisinajattelijoita, 
tiedotusvälineitä ja ajatushautomoita, jotta 
eurooppalaisesta demokratiarahastosta 
voidaan tukea lukuisia erilaisia 
demokratiaan pyrkiviä toimijoita;

(f) ottamaan tietyn valtion saaman 
rahoituksen varhaisissa vaiheissa tuen 
kohteeksi laajan joukon mahdollisia 
avunsaajia, joihin kuuluu keskeisiä 
poliittisia toimijoita (uudet poliittiset 
toimijat, vasta perustetut poliittiset 
puolueet, ruohonjuuritason liikkeet ja 
rekisteröitymättömät kansalaisjärjestöt, 
ammattiliitot), valvontaryhmiä, ilmiantajia, 
yksittäisiä toisinajattelijoita, 
tiedotusvälineitä ja ajatushautomoita, uusia 
mediatoimijoita (esimerkiksi bloggaajia 
jne.), vähemmistöjen oikeuksia ajavia 
järjestöjä ja naisjärjestöjä, jotta 
eurooppalaisesta demokratiarahastosta 
voidaan tukea lukuisia erilaisia 
demokratiaan pyrkiviä toimijoita;

Or. en

Tarkistus 75
Alexander Graf Lambsdorff

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – f alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(f) ottamaan tietyn valtion saaman 
rahoituksen varhaisissa vaiheissa tuen 
kohteeksi laajan joukon mahdollisia 
avunsaajia, joihin kuuluu keskeisiä 
poliittisia toimijoita (uudet poliittiset 
toimijat, vasta perustetut poliittiset 
puolueet, ruohonjuuritason liikkeet ja 
rekisteröitymättömät kansalaisjärjestöt, 
ammattiliitot), valvontaryhmiä, ilmiantajia, 
yksittäisiä toisinajattelijoita, 
tiedotusvälineitä ja ajatushautomoita, jotta 
eurooppalaisesta demokratiarahastosta 

(f) ottamaan tietyn valtion saaman 
rahoituksen varhaisissa vaiheissa tuen 
kohteeksi laajan joukon mahdollisia 
avunsaajia, joihin kuuluu keskeisiä 
poliittisia toimijoita (uudet poliittiset 
toimijat, vasta perustetut poliittiset 
puolueet, ruohonjuuritason liikkeet ja 
rekisteröitymättömät kansalaisjärjestöt, 
ammattiliitot), valvontaryhmiä, ilmiantajia, 
yksittäisiä toisinajattelijoita, 
tiedotusvälineitä ja ajatushautomoita, jotta 
eurooppalaisesta demokratiarahastosta 
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voidaan tukea lukuisia erilaisia 
demokratiaan pyrkiviä toimijoita;

voidaan tukea lukuisia erilaisia 
demokratiaan pyrkiviä toimijoita; 
tarjoamaan edellä mainituille poliittisille 
toimijoille ja liikkeille tukea 
moniarvoisella tavalla;

Or. en

Tarkistus 76
Barbara Lochbihler

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – f alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(f) ottamaan tietyn valtion saaman 
rahoituksen varhaisissa vaiheissa tuen 
kohteeksi laajan joukon mahdollisia 
avunsaajia, joihin kuuluu keskeisiä 
poliittisia toimijoita (uudet poliittiset 
toimijat, vasta perustetut poliittiset 
puolueet, ruohonjuuritason liikkeet ja 
rekisteröitymättömät kansalaisjärjestöt, 
ammattiliitot), valvontaryhmiä, ilmiantajia, 
yksittäisiä toisinajattelijoita, 
tiedotusvälineitä ja ajatushautomoita, jotta 
eurooppalaisesta demokratiarahastosta 
voidaan tukea lukuisia erilaisia 
demokratiaan pyrkiviä toimijoita;

(f) ottamaan tietyn valtion saaman 
rahoituksen varhaisissa vaiheissa tuen 
kohteeksi laajan joukon mahdollisia 
avunsaajia, joihin kuuluu keskeisiä 
demokratiaa puolustavia toimijoita, myös 
ruohonjuuritason liikkeitä ja 
rekisteröitymättömiä kansalaisjärjestöjä 
ja ammattiliittoja, valvontaryhmiä, 
ilmiantajia, yksittäisiä toisinajattelijoita, 
tiedotusvälineitä ja ajatushautomoita, jotta 
eurooppalaisesta demokratiarahastosta 
voidaan tukea lukuisia erilaisia 
demokratiaan pyrkiviä toimijoita 
poissulkien suoran tuen poliittisille 
puolueille, muttei valmiuksien 
lisäämiseen tähtääviä toimia ja 
koulutusta, koska poliittisten puolueiden 
ulkopuolinen rahoitus voi viedä niiden 
maineen omassa valtiossa;

Or. en

Tarkistus 77
Eduard Kukan

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – f alakohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(f) ottamaan tietyn valtion saaman 
rahoituksen varhaisissa vaiheissa tuen 
kohteeksi laajan joukon mahdollisia 
avunsaajia, joihin kuuluu keskeisiä 
poliittisia toimijoita (uudet poliittiset 
toimijat, vasta perustetut poliittiset 
puolueet, ruohonjuuritason liikkeet ja 
rekisteröitymättömät kansalaisjärjestöt, 
ammattiliitot), valvontaryhmiä, ilmiantajia, 
yksittäisiä toisinajattelijoita, 
tiedotusvälineitä ja ajatushautomoita, jotta 
eurooppalaisesta demokratiarahastosta 
voidaan tukea lukuisia erilaisia 
demokratiaan pyrkiviä toimijoita;

(f) ottamaan tietyn valtion saaman 
rahoituksen varhaisissa vaiheissa tuen 
kohteeksi laajan joukon mahdollisia 
avunsaajia, joihin kuuluu keskeisiä 
poliittisia toimijoita (uudet poliittiset 
toimijat, vasta perustetut poliittiset 
puolueet, ruohonjuuritason liikkeet ja 
rekisteröitymättömät kansalaisjärjestöt, 
ammattiliitot), valvontaryhmiä, ilmiantajia, 
yksittäisiä toisinajattelijoita, 
tiedotusvälineitä, myös sähköisiä 
viestimiä, ja ajatushautomoita, jotta 
eurooppalaisesta demokratiarahastosta 
voidaan tukea lukuisia erilaisia 
demokratiaan pyrkiviä toimijoita ja näiden 
maiden muuttumista hyvin 
hallinnoiduiksi ja vapaiksi yhteiskunniksi;

Or. en

Tarkistus 78
Marietje Schaake

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – f alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(f) ottamaan tietyn valtion saaman 
rahoituksen varhaisissa vaiheissa tuen 
kohteeksi laajan joukon mahdollisia 
avunsaajia, joihin kuuluu keskeisiä 
poliittisia toimijoita (uudet poliittiset 
toimijat, vasta perustetut poliittiset 
puolueet, ruohonjuuritason liikkeet ja 
rekisteröitymättömät kansalaisjärjestöt, 
ammattiliitot), valvontaryhmiä, ilmiantajia, 
yksittäisiä toisinajattelijoita, 
tiedotusvälineitä ja ajatushautomoita, jotta 
eurooppalaisesta demokratiarahastosta 
voidaan tukea lukuisia erilaisia 
demokratiaan pyrkiviä toimijoita;

(f) ottamaan tietyn valtion saaman 
rahoituksen varhaisissa vaiheissa tuen 
kohteeksi laajan joukon mahdollisia 
avunsaajia, joihin kuuluu keskeisiä 
poliittisia toimijoita (uudet poliittiset 
toimijat, vasta perustetut poliittiset 
puolueet, ruohonjuuritason liikkeet ja 
rekisteröitymättömät kansalaisjärjestöt, 
ammattiliitot), valvontaryhmiä, ilmiantajia, 
yksittäisiä toisinajattelijoita, kulttuurialan 
toimijoita ja instituutioita,
tiedotusvälineitä ja ajatushautomoita, jotta 
eurooppalaisesta demokratiarahastosta 
voidaan tukea lukuisia erilaisia 
demokratiaan pyrkiviä toimijoita;
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Or. en

Tarkistus 79
Tokia Saïfi, Eduard Kukan, Nadezhda Neynsky, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – f a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(f a) varmistamaan, että kaikissa 
eurooppalaisen demokratiarahaston 
toiminnan vaiheissa kiinnitetään 
huomiota naisten ja nuorten 
osallistamiseen sekä innovatiivisiin 
tapoihin hyödyntää ja tarjota käyttöön 
saatavilla olevaa sosiaalista mediaa;

Or. en

Tarkistus 80
Raimon Obiols, María Muñiz De Urquiza

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – f a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(f a) pitää oleellisena, että eurooppalainen 
demokratiarahasto myöntää tukea 
siirtymävaiheessa olevien maiden 
yhteiskuntien kaikille puolueille, jotka 
ovat demokratian avaintoimijoita, jotta ne 
auttaisivat saamaan aikaan 
yksimielisyyttä kansallisella tasolla; 

Or. es

Tarkistus 81
Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko



AM\887375FI.doc 43/70 PE478.531v01-00

FI

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – f a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(f a) varmistamaan, että myönnetyn 
rahoituksen osalta järjestetään 
kansainvälisiä tiedotuskampanjoita 
eurooppalaisen demokratiarahaston 
tukemista aktivisteista ja järjestöistä, jotta 
epädemokraattisten hallintojärjestelmien 
vallanpitäjien on entistä vaikeampaa 
asettaa syytteeseen tai ahdistella näitä 
aktivisteja kostoksi näiden viranomaisia 
kohtaan esittämästä kritiikistä;

Or. en

Tarkistus 82
Véronique De Keyser

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – g alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

g) antamaan eurooppalaiselle 
demokratiarahastolle mahdollisuuden 
myöntää avustuksia suoraan edunsaajille 
ja jakaa uudelleen taloudellisia resursseja 
voittoa tavoittelemattomien yksiköiden, 
kuten säätiöiden ja kansalaisjärjestöjen, 
kautta; varsinkin alussa uudelleen 
jakaminen on tehokas keino, jonka 
ansiosta rahasto voi toimia paikan päällä 
sellaisten kumppaneiden kanssa, joilla on 
tarvittavaa tietämystä ja paikallista 
infrastruktuuria ja johon paikallinen 
väestö luottaa;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 83
Tokia Saïfi, Cristian Dan Preda, Nadezhda Neynsky, Andrzej Grzyb, Michael Gahler
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Päätöslauselmaesitys
1 kohta – g alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(g) antamaan eurooppalaiselle 
demokratiarahastolle mahdollisuuden 
myöntää avustuksia suoraan edunsaajille ja 
jakaa uudelleen taloudellisia resursseja 
voittoa tavoittelemattomien yksiköiden, 
kuten säätiöiden ja kansalaisjärjestöjen, 
kautta; varsinkin alussa uudelleen 
jakaminen on tehokas keino, jonka ansiosta 
rahasto voi toimia paikan päällä sellaisten 
kumppaneiden kanssa, joilla on tarvittavaa 
tietämystä ja paikallista infrastruktuuria ja 
johon paikallinen väestö luottaa;

(g) antamaan eurooppalaiselle 
demokratiarahastolle mahdollisuuden 
myöntää avustuksia suoraan edunsaajille ja 
jakaa uudelleen taloudellisia resursseja 
voittoa tavoittelemattomien yksiköiden, 
kuten säätiöiden ja kansalaisjärjestöjen, 
kautta; varsinkin alussa uudelleen 
jakaminen on tehokas keino, jonka ansiosta 
rahasto voi toimia paikan päällä sellaisten 
kumppaneiden kanssa, joilla on tarvittavaa 
tietämystä ja paikallista infrastruktuuria ja 
johon paikallinen väestö luottaa; uudelleen 
jakaminen myös rajoittaisi 
eurooppalaisen demokratiarahaston 
hallinnollista taakkaa ja mahdollisia 
riskejä;

Or. en

Tarkistus 84
Eduard Kukan

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – g alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(g) antamaan eurooppalaiselle 
demokratiarahastolle mahdollisuuden 
myöntää avustuksia suoraan edunsaajille ja 
jakaa uudelleen taloudellisia resursseja 
voittoa tavoittelemattomien yksiköiden, 
kuten säätiöiden ja kansalaisjärjestöjen, 
kautta; varsinkin alussa uudelleen 
jakaminen on tehokas keino, jonka ansiosta 
rahasto voi toimia paikan päällä sellaisten 
kumppaneiden kanssa, joilla on tarvittavaa 
tietämystä ja paikallista infrastruktuuria ja 
johon paikallinen väestö luottaa;

(g) antamaan eurooppalaiselle 
demokratiarahastolle mahdollisuuden 
myöntää avustuksia suoraan ja 
syrjimättömällä tavalla edunsaajille ja 
jakaa uudelleen taloudellisia resursseja 
voittoa tavoittelemattomien yksiköiden, 
kuten säätiöiden ja kansalaisjärjestöjen, 
kautta; varsinkin alussa uudelleen 
jakaminen on tehokas keino, jonka ansiosta 
rahasto voi toimia paikan päällä sellaisten 
kumppaneiden kanssa, joilla on tarvittavaa 
tietämystä ja paikallista infrastruktuuria ja 
johon paikallinen väestö luottaa;
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Or. en

Tarkistus 85
Vincent Peillon, Marielle De Sarnez, Hélène Flautre, Barbara Lochbihler, Michael 
Gahler

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – g alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

g) antamaan eurooppalaiselle 
demokratiarahastolle mahdollisuuden 
myöntää avustuksia suoraan edunsaajille 
ja jakaa uudelleen taloudellisia resursseja
voittoa tavoittelemattomien yksiköiden, 
kuten säätiöiden ja kansalaisjärjestöjen, 
kautta; varsinkin alussa uudelleen 
jakaminen on tehokas keino, jonka ansiosta 
rahasto voi toimia paikan päällä sellaisten 
kumppaneiden kanssa, joilla on tarvittavaa 
tietämystä ja paikallista infrastruktuuria ja 
johon paikallinen väestö luottaa;

g) antamaan etusijan taloudellisten 
resurssien jaon voittoa 
tavoittelemattomien yksiköiden, kuten 
säätiöiden ja kansalaisjärjestöjen, kautta
sen sijaan, että avustukset myönnetään 
suoraan edunsaajille; uudelleen jakaminen 
on tehokas keino, jonka ansiosta rahasto 
voi toimia paikan päällä sellaisten 
kumppaneiden kanssa, joilla on tarvittavaa 
tietämystä ja paikallista infrastruktuuria ja 
johon paikallinen väestö luottaa;

Or. fr

Tarkistus 86
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – g alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(g) antamaan eurooppalaiselle 
demokratiarahastolle mahdollisuuden 
myöntää avustuksia suoraan edunsaajille ja 
jakaa uudelleen taloudellisia resursseja 
voittoa tavoittelemattomien yksiköiden, 
kuten säätiöiden ja kansalaisjärjestöjen, 
kautta; varsinkin alussa uudelleen 
jakaminen on tehokas keino, jonka ansiosta 
rahasto voi toimia paikan päällä sellaisten 
kumppaneiden kanssa, joilla on tarvittavaa 

(g) antamaan eurooppalaiselle 
demokratiarahastolle mahdollisuuden 
myöntää avustuksia ensisijaisesti suoraan 
edunsaajille ja jakaa uudelleen taloudellisia 
resursseja voittoa tavoittelemattomien 
yksiköiden, kuten säätiöiden ja 
kansalaisjärjestöjen, kautta; varsinkin 
alussa uudelleen jakaminen on tehokas 
keino, jonka ansiosta rahasto voi toimia 
paikan päällä sellaisten kumppaneiden 
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tietämystä ja paikallista infrastruktuuria ja 
johon paikallinen väestö luottaa;

kanssa, joilla on tarvittavaa tietämystä ja 
paikallista infrastruktuuria ja johon 
paikallinen väestö luottaa;

Or. en

Tarkistus 87
Alexander Graf Lambsdorff

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – g alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(g) antamaan eurooppalaiselle 
demokratiarahastolle mahdollisuuden 
myöntää avustuksia suoraan edunsaajille ja 
jakaa uudelleen taloudellisia resursseja 
voittoa tavoittelemattomien yksiköiden, 
kuten säätiöiden ja kansalaisjärjestöjen, 
kautta; varsinkin alussa uudelleen 
jakaminen on tehokas keino, jonka ansiosta 
rahasto voi toimia paikan päällä sellaisten 
kumppaneiden kanssa, joilla on tarvittavaa 
tietämystä ja paikallista infrastruktuuria ja 
johon paikallinen väestö luottaa;

(g) antamaan eurooppalaiselle 
demokratiarahastolle mahdollisuuden 
myöntää avustuksia suoraan edunsaajille ja 
jakaa uudelleen taloudellisia resursseja 
voittoa tavoittelemattomien yksiköiden, 
kuten säätiöiden ja kansalaisjärjestöjen, 
kautta; varsinkin alussa uudelleen 
jakaminen on tehokas keino, jonka ansiosta 
rahasto voi toimia paikan päällä sellaisten 
kumppaneiden kanssa, joilla on tarvittavaa 
tietämystä ja paikallista infrastruktuuria ja 
johon paikallinen väestö luottaa; 
mahdollistamaan edunsaajien 
ydinrakenteen, jolla rajoitetaan 
eurooppalaisen demokratiarahaston 
hallinnollista taakkaa;

Or. en

Tarkistus 88
Véronique De Keyser

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – h alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(h) pitämään yllä avointa ja osallistavaa
hallintorakennetta, joka mahdollistaa 
jäsenvaltioiden ja EU:n toimielinten, myös 

h) pitämään yllä kevyttä, avointa ja 
poliittisesti tasapainoista
hallintorakennetta, joka mahdollistaa 
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parlamentin, edustajien sekä 
riippumattomien asiantuntijoiden ja 
käytännön toimijoiden tasapainoisen 
edustuksen sekä luomaan tasapainon 
eurooppalaisen demokratiarahaston 
itsenäisyyden ja riippumattomuuden ja sen 
rahoittajia kohtaan tarvittavan 
tilivelvollisuuden välille;

jäsenvaltioiden ja EU:n toimielinten, myös 
parlamentin, edustajien sekä 
riippumattomien asiantuntijoiden ja 
käytännön toimijoiden tasapainoisen 
edustuksen sekä luomaan tasapainon 
eurooppalaisen demokratiarahaston 
itsenäisyyden ja riippumattomuuden ja sen 
rahoittajia kohtaan tarvittavan 
tilivelvollisuuden välille;

Or. fr

Tarkistus 89
Göran Färm, Jens Geier, Ana Gomes, Véronique De Keyser

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – h alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(h) pitämään yllä avointa ja osallistavaa 
hallintorakennetta, joka mahdollistaa 
jäsenvaltioiden ja EU:n toimielinten, myös 
parlamentin, edustajien sekä 
riippumattomien asiantuntijoiden ja 
käytännön toimijoiden tasapainoisen 
edustuksen sekä luomaan tasapainon 
eurooppalaisen demokratiarahaston 
itsenäisyyden ja riippumattomuuden ja sen 
rahoittajia kohtaan tarvittavan 
tilivelvollisuuden välille;

(h) varmistamaan, että EU:lla on sen 
rahoitusosuutta vastaavaa poliittista 
vaikutusvaltaa; perustamaan avoimen ja 
osallistavan hallintorakenteen, joka 
mahdollistaa jäsenvaltioiden ja EU:n 
toimielinten, myös parlamentin, edustajien 
sekä riippumattomien asiantuntijoiden ja 
käytännön toimijoiden tasapainoisen 
edustuksen sekä luomaan selkeän
tasapainon eurooppalaisen 
demokratiarahaston itsenäisyyden ja 
riippumattomuuden ja sen rahoittajia 
kohtaan tarvittavan tilivelvollisuuden 
välille;

Or. en

Tarkistus 90
Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – h alakohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(h) pitämään yllä avointa ja osallistavaa 
hallintorakennetta, joka mahdollistaa 
jäsenvaltioiden ja EU:n toimielinten, myös 
parlamentin, edustajien sekä 
riippumattomien asiantuntijoiden ja 
käytännön toimijoiden tasapainoisen 
edustuksen sekä luomaan tasapainon 
eurooppalaisen demokratiarahaston 
itsenäisyyden ja riippumattomuuden ja sen 
rahoittajia kohtaan tarvittavan 
tilivelvollisuuden välille;

(h) pitämään yllä avointa ja osallistavaa 
hallintorakennetta, joka mahdollistaa 
jäsenvaltioiden ja EU:n toimielinten, myös 
parlamentin, edustajien sekä 
riippumattomien asiantuntijoiden ja 
käytännön toimijoiden tasapainoisen ja 
kustannustehokkaan edustuksen sekä 
luomaan tasapainon eurooppalaisen 
demokratiarahaston itsenäisyyden ja 
riippumattomuuden ja sen rahoittajia 
kohtaan tarvittavan tilivelvollisuuden 
välille ja varmistamaan mahdollisimman 
korkean tason nuhteettomuuden sen 
kirjanpidossa varmistaen erityisesti, 
etteivät varat päädy korruptioon ja että 
varoja ei makseta henkilöille tai tahoille, 
joilla on minkäänlaisia yhteyksiä rikollis-
tai terroristijärjestöihin;

Or. en

Tarkistus 91
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – h alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(h) pitämään yllä avointa ja osallistavaa 
hallintorakennetta, joka mahdollistaa 
jäsenvaltioiden ja EU:n toimielinten, 
myös parlamentin, edustajien sekä 
riippumattomien asiantuntijoiden ja 
käytännön toimijoiden tasapainoisen 
edustuksen sekä luomaan tasapainon 
eurooppalaisen demokratiarahaston 
itsenäisyyden ja riippumattomuuden ja sen 
rahoittajia kohtaan tarvittavan 
tilivelvollisuuden välille;

(h) pitämään yllä avointa ja osallistavaa 
hallintorakennetta, joka mahdollistaa 
neuvoston, komission ja parlamentin,
edustajien sekä riippumattomien 
asiantuntijoiden ja käytännön toimijoiden 
tasapainoisen edustuksen sekä luomaan 
tasapainon eurooppalaisen 
demokratiarahaston itsenäisyyden ja 
riippumattomuuden ja sen rahoittajia 
kohtaan tarvittavan tilivelvollisuuden 
välille;

Or. en
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Tarkistus 92
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – h a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(h a) ottamaan huomioon, että rahaston 
varat tulevat pääasiassa EU:n 
talousarviosta; tarkistamaan johtokunnan 
ja sen täytäntöönpanoelimen 
kokoonpanon siten, että jäsenvaltiot ovat 
edustettuina neuvoston kautta yksittäisistä 
maksuosuuksista riippumatta, ja 
vahvistamaan Euroopan parlamentin 
edustusta sen keskeisen poliittisen kentän 
osallistumisen varmistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 93
Elena Băsescu

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – i alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(i) luomaan eurooppalaiseen 
demokratiarahastoon asianmukaiset 
kanavat rakenteellista yhteistyötä ja 
koordinointia varten Brysselissä ja paikan 
päällä olevia toimijoita varten  sekä 
huolehtimaan tiiviistä koordinoinnista 
eurooppalaisen demokratiarahaston tulevan 
täytäntöönpanoelimen ja sihteeristön, 
Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH), 
komission ja parlamentin kesken ja 
huolehtimaan siitä, että ne kuulevat 
toisiaan EU:n välineiden strategioista, 
tavoitteista ja aloitteista, sekä huolehtimaan 
rakenteellisesta vuoropuhelusta paikalla 
toimivien EU:n edustustojen ja 

(i) luomaan eurooppalaiseen 
demokratiarahastoon asianmukaiset 
kanavat rakenteellista yhteistyötä ja 
koordinointia varten Brysselissä ja paikan 
päällä olevia toimijoita varten sekä 
huolehtimaan tiiviistä koordinoinnista 
eurooppalaisen demokratiarahaston tulevan 
täytäntöönpanoelimen ja sihteeristön, 
Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH), 
komission ja parlamentin kesken ja 
huolehtimaan siitä, että ne kuulevat 
toisiaan toistensa välineiden strategioista, 
tavoitteista ja aloitteista, sekä huolehtimaan 
rakenteellisesta vuoropuhelusta paikalla 
toimivien EU:n edustustojen ja 
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jäsenvaltioiden lähetystöjen kesken; jäsenvaltioiden lähetystöjen kesken;

Or. en

Tarkistus 94
Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – i alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(i) luomaan eurooppalaiseen 
demokratiarahastoon asianmukaiset 
kanavat rakenteellista yhteistyötä ja 
koordinointia varten Brysselissä ja paikan 
päällä olevia toimijoita varten  sekä 
huolehtimaan tiiviistä koordinoinnista 
eurooppalaisen demokratiarahaston tulevan 
täytäntöönpanoelimen ja sihteeristön, 
Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH), 
komission ja parlamentin kesken ja 
huolehtimaan siitä, että ne kuulevat 
toisiaan EU:n välineiden strategioista, 
tavoitteista ja aloitteista, sekä huolehtimaan 
rakenteellisesta vuoropuhelusta paikalla 
toimivien EU:n edustustojen ja 
jäsenvaltioiden lähetystöjen kesken;

(i) luomaan eurooppalaiseen 
demokratiarahastoon asianmukaiset 
kanavat rakenteellista yhteistyötä ja 
koordinointia varten Brysselissä ja paikan 
päällä olevia toimijoita varten  sekä 
huolehtimaan tiiviistä koordinoinnista 
eurooppalaisen demokratiarahaston tulevan 
täytäntöönpanoelimen ja henkilöstön, 
Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH), 
komission ja parlamentin kesken ja 
huolehtimaan siitä, että ne kuulevat 
toisiaan EU:n välineiden strategioista, 
tavoitteista ja aloitteista, sekä huolehtimaan 
rakenteellisesta vuoropuhelusta paikalla 
toimivien EU:n edustustojen ja 
jäsenvaltioiden lähetystöjen kesken;

Or. en

Tarkistus 95
Andreas Mölzer

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – j alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(j) varmistamaan, että eurooppalaisella 
demokratiarahastolla on lujat yhteydet 
edunsaajaryhmiin siten, että sillä ei ole 
alueellisia toimistoja vaan että se käyttää 
paikallisia organisaatioita tai 

(j) varmistamaan, että eurooppalaisella 
demokratiarahastolla on lujat yhteydet 
edunsaajaryhmiin siten, että sillä ei ole 
alueellisia toimistoja vaan että se käyttää 
paikallisia organisaatioita tai 
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riippumattomia asiantuntijoita ja toimijoita; riippumattomia asiantuntijoita ja toimijoita, 
ja tässä yhteydessä on myös varmistettava, 
että käyttöön myönnettyjä varoja ei 
käytetä tehottomasti saati väärin;

Or. de

Tarkistus 96
Véronique De Keyser

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – j alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(j) varmistamaan, että eurooppalaisella 
demokratiarahastolla on lujat yhteydet 
edunsaajaryhmiin siten, että sillä ei ole 
alueellisia toimistoja vaan että se käyttää 
paikallisia organisaatioita tai 
riippumattomia asiantuntijoita ja toimijoita;

j) varmistamaan, että eurooppalaisella 
demokratiarahastolla on lujat yhteydet 
edunsaajaryhmiin siten, että sillä ei ole 
alueellisia toimistoja vaan että se käyttää 
Euroopan unionin edustustoja sekä 
paikallisia organisaatioita tai 
riippumattomia asiantuntijoita ja toimijoita;

Or. fr

Tarkistus 97
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – j alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(j) varmistamaan, että eurooppalaisella 
demokratiarahastolla on lujat yhteydet
edunsaajaryhmiin siten, että sillä ei ole 
alueellisia toimistoja vaan että se käyttää 
paikallisia organisaatioita tai 
riippumattomia asiantuntijoita ja toimijoita;

(j) varmistamaan, että eurooppalaisella 
demokratiarahastolla on lujat yhteydet 
edunsaajaryhmiin siten, että sillä ei ole 
alueellisia toimistoja vaan että se käyttää 
EU:n edustustoja, paikallisia 
organisaatioita tai riippumattomia 
asiantuntijoita ja toimijoita;

Or. en
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Tarkistus 98
Tokia Saïfi, Eduard Kukan, Nadezhda Neynsky, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, 
Michael Gahler

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – j alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(j) varmistamaan, että eurooppalaisella 
demokratiarahastolla on lujat yhteydet 
edunsaajaryhmiin siten, että sillä ei ole 
alueellisia toimistoja vaan että se käyttää 
paikallisia organisaatioita tai 
riippumattomia asiantuntijoita ja toimijoita;

(j) varmistamaan, että eurooppalaisella 
demokratiarahastolla on lujat yhteydet 
edunsaajaryhmiin ja että se kuulee niitä 
säännöllisesti siten, että sillä ei ole 
alueellisia toimistoja vaan että se käyttää 
paikallisia organisaatioita tai 
riippumattomia asiantuntijoita ja toimijoita;

Or. en

Tarkistus 99
Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – j alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(j) varmistamaan, että eurooppalaisella 
demokratiarahastolla on lujat yhteydet 
edunsaajaryhmiin siten, että sillä ei ole 
alueellisia toimistoja vaan että se käyttää 
paikallisia organisaatioita tai 
riippumattomia asiantuntijoita ja toimijoita;

(j) varmistamaan, että eurooppalaisella 
demokratiarahastolla on lujat yhteydet 
edunsaajaryhmiin siten, että sillä ei ole 
alueellisia toimistoja vaan että se käyttää 
paikallisia organisaatioita tai 
riippumattomia asiantuntijoita ja toimijoita,
jotka on seulottu perusteellisesti sen 
varmistamiseksi, ettei näillä ole mitään 
yhteyksiä rikollis- tai terroristijärjestöihin;

Or. en

Tarkistus 100
Andreas Mölzer

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – k alakohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(k) kehittämään eurooppalaiselle 
demokratiarahastolle hallinnollisesti 
joustavan ja tehokkaan Brysselissä 
toimivan rakenteen, jolla on yksinkertaiset 
mekanismit avustusten myöntämistä 
varten; hakijoita ei pitäisi vaatia 
osallistumaan monimutkaisiin 
hankintamenettelyihin ja edunsaajien 
osallistuminen rahoitukseen ei saisi olla 
rahoituksen edellytys;

(k) kehittämään eurooppalaiselle 
demokratiarahastolle hallinnollisesti 
joustavan ja tehokkaan Brysselissä 
toimivan rakenteen, jolla on yksinkertaiset
ja nopeat mutta silti kattavat mekanismit 
oikeutettujen avustusten myöntämistä 
varten; edunsaajien osallistuminen 
rahoitukseen ei saisi olla rahoituksen 
edellytys;

Or. de

Tarkistus 101
Andrzej Grzyb

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – k alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(k) kehittämään eurooppalaiselle 
demokratiarahastolle hallinnollisesti 
joustavan ja tehokkaan Brysselissä 
toimivan rakenteen, jolla on 
yksinkertaiset mekanismit avustusten 
myöntämistä varten; hakijoita ei pitäisi 
vaatia osallistumaan monimutkaisiin 
hankintamenettelyihin ja edunsaajien 
osallistuminen rahoitukseen ei saisi olla 
rahoituksen edellytys;

(k) kehittämään eurooppalaiselle 
demokratiarahastolle hallinnollisesti 
joustavan ja tehokkaan organisaation, joka 
perustuu parhaaseen saatavilla olevaan 
paikalliseen lainsäädäntöön ja 
asiantuntemukseen ja jolla on kevyt 
rakenne ja toimisto Brysselissä; 
eurooppalainen demokratiarahasto on 
varustettava yksinkertaisilla 
mekanismeilla avustusten myöntämistä 
varten; hakijoita ei pitäisi vaatia 
osallistumaan monimutkaisiin 
hankintamenettelyihin ja edunsaajien 
osallistuminen rahoitukseen ei saisi olla 
rahoituksen edellytys;

Or. en

Tarkistus 102
Göran Färm, Jens Geier, Ana Gomes, Véronique De Keyser
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Päätöslauselmaesitys
1 kohta – k alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(k) kehittämään eurooppalaiselle 
demokratiarahastolle hallinnollisesti 
joustavan ja tehokkaan Brysselissä 
toimivan rakenteen, jolla on yksinkertaiset 
mekanismit avustusten myöntämistä 
varten; hakijoita ei pitäisi vaatia 
osallistumaan monimutkaisiin 
hankintamenettelyihin ja edunsaajien 
osallistuminen rahoitukseen ei saisi olla 
rahoituksen edellytys;

(k) kehittämään eurooppalaiselle 
demokratiarahastolle hallinnollisesti 
joustavan ja tehokkaan Brysselissä 
toimivan rakenteen, jolla on EU:n 
talousarvioon sovellettavan 
varainhoitoasetuksen soveltamiseen 
koulutettu hallintohenkilöstö ja
yksinkertaiset mekanismit avustusten 
myöntämistä varten; hakijoita ei pitäisi 
vaatia osallistumaan monimutkaisiin 
hankintamenettelyihin ja edunsaajien 
osallistuminen rahoitukseen ei saisi olla 
rahoituksen edellytys;

Or. en

Tarkistus 103
Vincent Peillon, Marielle De Sarnez, Hélène Flautre, Barbara Lochbihler, Michael 
Gahler

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – k alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(k) kehittämään eurooppalaiselle 
demokratiarahastolle hallinnollisesti 
joustavan ja tehokkaan Brysselissä 
toimivan rakenteen, jolla on yksinkertaiset 
mekanismit avustusten myöntämistä 
varten; hakijoita ei pitäisi vaatia 
osallistumaan monimutkaisiin 
hankintamenettelyihin ja edunsaajien 
osallistuminen rahoitukseen ei saisi olla 
rahoituksen edellytys;

k) kehittämään eurooppalaiselle 
demokratiarahastolle hallinnollisesti
joustavan ja tehokkaan Brysselissä 
toimivan rakenteen, jolla on yksinkertaiset 
mekanismit avustusten myöntämistä 
varten; hakijoita ei pitäisi vaatia 
osallistumaan monimutkaisiin 
hankintamenettelyihin ja edunsaajien 
osallistuminen rahoitukseen ei saisi olla 
rahoituksen edellytys; avustuksien 
myöntämisen ehtona pitäisi kuitenkin olla 
selkeiden ja tiukkojen ehtojen 
noudattaminen, ja olisi julkistettava 
luettelo edunsaajista; olisi toteutettava 
menettelyitä ja asianmukaisia 
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suojatoimia, jotta vältetään kaikki 
petokset ja kaikki väärinkäytökset, jotka 
liittyvät edunsaajille suoraan tai 
epäsuorasti myönnettyihin varoihin;

Or. fr

Tarkistus 104
Tokia Saïfi, Cristian Dan Preda, Nadezhda Neynsky, Andrzej Grzyb, Michael Gahler

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – k a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(k a) kantamaan vastuunsa yksittäisiä 
lahjoittajia kohtaan ja noudattamaan 
yhteisiä tilinpäätösstandardeja 
kanavoitaessa varoja hallinnollisesti 
joustavan rakenteen kautta;

Or. en

Tarkistus 105
Elmar Brok, Franziska Katharina Brantner

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – k a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(k a) tarkastelemaan eurooppalaisen 
demokratiarahaston perustamista EU:n 
uuden varainhoitoasetuksen puitteissa 
suunniteltuna erityisrahastona; tämä 
erityisrahasto on sisällytettävä EU:n 
talousarvioon ja sen on mahdollistettava 
jäsenvaltioiden ja yksityisten toimijoiden 
ylimääräiset maksuosuudet; tätä EU:n 
erityisrahastoa perustettaessa on 
kiinnitettävä riittävästi huomiota sen 
joustavuuteen;

Or. en
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Tarkistus 106
Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – k a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(k a) varmistamaan, että perustetaan 
asianmukainen seurantajärjestelmä, jolla 
arvioidaan tarjotun rahoituksen 
vaikuttavuutta;

Or. en

Tarkistus 107
Elmar Brok, Franziska Katharina Brantner

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – k b alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(k b) kehottaa kuitenkin tarkastelemaan 
ensisijaisesti eurooppalaisen 
demokratiarahaston perustamista EU:n 
ulkoisena rahoitusvälineenä EU:n 
toimielinkehyksessä, jotta taataan se, että 
parlamentilla on asianmukainen 
lainsäädäntö- ja talousarviovalta EU:n 
maksuosuuksien ja toiminnan 
suunnittelun osalta;

Or. en

Tarkistus 108
Göran Färm, Jens Geier, Ana Gomes, Véronique De Keyser

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – l alakohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(l) huolehtimaan siitä, että EU:n 
maksuosuus eurooppalaisen 
demokratiarahaston talousarvioon 
toimitetaan täysin EU:n varainhoitoa 
koskevien sääntöjen mukaisesti, ja 
vahvistamaan budjettivallan käyttäjän 
oikeuden seurata ja valvoa varojen käyttöä;

(l) huolehtimaan siitä, että EU:n 
maksuosuus eurooppalaisen 
demokratiarahaston talousarvioon 
toimitetaan täysin EU:n varainhoitoa 
koskevien sääntöjen mukaisesti 
asianmukaisesti koulutetun henkilöstön 
toimesta, ja varmistamaan EU:n varojen 
myöntämisen avoimuuden; korostaa
budjettivallan käyttäjän oikeutta seurata ja 
valvoa varojen käyttöä sekä myöntää 
vastuuvapaus EU:n varojen 
käyttämisestä; palauttaa mieleen 
komission vastuun käyttää ja valvoa EU:n 
varoja varainhoitoasetuksen sääntöjen 
mukaan;

Or. en

Tarkistus 109
Andrew Duff, Elmar Brok

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – l alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(l) huolehtimaan siitä, että EU:n 
maksuosuus eurooppalaisen 
demokratiarahaston talousarvioon 
toimitetaan täysin EU:n varainhoitoa 
koskevien sääntöjen mukaisesti, ja 
vahvistamaan budjettivallan käyttäjän 
oikeuden seurata ja valvoa varojen käyttöä;

(l) huolehtimaan siitä, että EU:n 
maksuosuus eurooppalaisen 
demokratiarahaston talousarvioon 
toimitetaan moitteettoman varainhoidon 
periaatteiden mukaisesti, ja vahvistamaan 
budjettivallan käyttäjän oikeuden viime 
kädessä seurata ja valvoa varojen käyttöä;

Or. en

Tarkistus 110
Véronique De Keyser

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – 1 a alakohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

l a) varmistamaan, että jos 
eurooppalainen demokratiarahasto saa 
tukea yhteisön talousarviosta, sen 
rahoittamisen vuoksi ei saa vähentää 
ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen 
aloitteen rajallisia määrärahoja;

Or. fr

Tarkistus 111
Barbara Lochbihler

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(l a) varmistamaan, että taatessaan 
joustavuuden eurooppalainen 
demokratiarahasto takaa myös terveen 
varainhoidon sekä säilyttää hallintokulut 
ja transaktiokulut matalina välttäen 
muodostumasta pelkäksi ylimääräiseksi 
hallinnon tasoksi lahjoittajien ja 
edunsaajien välillä;

Or. en

Tarkistus 112
Barbara Lochbihler

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – l b alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(l b) varmistamaan, ettei EU:n 
talousarviosta rahoiteta enempää kuin 
50 prosenttia eurooppalaisen 
demokratiarahaston määrärahoista ja että 
eurooppalaista demokratiarahastoa ei 
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rahoiteta ihmisoikeuksiin ja 
demokratiaan, erityisesti demokratiaa ja 
ihmisoikeuksia koskevaan 
eurooppalaiseen aloitteeseen osoitettujen 
jo valmiiksi niukkojen varojen 
kustannuksella;

Or. en

Tarkistus 113
Tokia Saïfi, Cristian Dan Preda, Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – m alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(m) antamaan parlamentille laajan 
poliittisen valvontaroolin eurooppalaisen 
demokratiarahaston toiminnassa muun 
muassa varmistamalla, että parlamentille 
tiedotetaan antamalla sille rahaston 
vuosikertomukset;

(m) antamaan Euroopan parlamentille 
täyden demokraattisen talousarviovallan
eurooppalaisen demokratiarahaston 
talousarvioon kokonaisuudessaan ja 
takaamaan, että rahaston toimenpiteiden 
täytäntöönpanoa seurataan ja arvioidaan 
perusteellisesti ja riippumattomasti;

Or. en

Tarkistus 114
Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – m alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(m) antamaan parlamentille laajan
poliittisen valvontaroolin eurooppalaisen 
demokratiarahaston toiminnassa muun 
muassa varmistamalla, että parlamentille 
tiedotetaan antamalla sille rahaston 
vuosikertomukset;

(m) antamaan parlamentille poliittisen 
valvontavallan eurooppalaisen 
demokratiarahaston toiminnassa muun 
muassa varmistamalla, että parlamentille 
tiedotetaan antamalla sille rahaston 
vuosikertomukset;

Or. en
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Tarkistus 115
Alexander Graf Lambsdorff

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – m alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(m) antamaan parlamentille laajan 
poliittisen valvontaroolin eurooppalaisen 
demokratiarahaston toiminnassa muun 
muassa varmistamalla, että parlamentille 
tiedotetaan antamalla sille rahaston 
vuosikertomukset;

(m) antamaan parlamentille laajan 
poliittisen valvontaroolin eurooppalaisen 
demokratiarahaston toiminnassa muun 
muassa varmistamalla, että parlamentille 
tiedotetaan antamalla sille rahaston 
vuosikertomukset; antamaan Euroopan 
parlamentille riittävästi tilaa jakaa luovaa 
valtaansa ja kokemuksia jäsenvaltioiden 
siirtymävaiheista 
demokratisoitumisprosessien tukemiseksi 
Euroopan rajojen ulkopuolella;

Or. en

Tarkistus 116
Barbara Lochbihler

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – m alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(m) antamaan parlamentille laajan 
poliittisen valvontaroolin eurooppalaisen 
demokratiarahaston toiminnassa muun 
muassa varmistamalla, että parlamentille 
tiedotetaan antamalla sille rahaston 
vuosikertomukset;

(m) antamaan Euroopan parlamentille 
laajan poliittisen valvontaroolin 
eurooppalaisen demokratiarahaston 
toiminnassa ja ohjelmasuunnittelussa
muun muassa tiedottamalla Euroopan 
parlamentille antamalla sille rahaston 
vuosikertomukset;

Or. en

Tarkistus 117
Andrzej Grzyb
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Päätöslauselmaesitys
1 kohta – m alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(m) antamaan parlamentille laajan 
poliittisen valvontaroolin eurooppalaisen 
demokratiarahaston toiminnassa muun 
muassa varmistamalla, että parlamentille 
tiedotetaan antamalla sille rahaston 
vuosikertomukset;

(m) antamaan parlamentille laajan 
poliittisen valvontaroolin eurooppalaisen 
demokratiarahaston toiminnassa muun 
muassa varmistamalla, että parlamentille 
tiedotetaan antamalla sille rahaston 
vuosikertomukset; talousarvion valvonta 
on toteutettava yhdisteltyjen tietojen 
pohjalta kiinnittäen erityistä huomiota 
eurooppalaisen demokratiarahaston 
edunsaajia koskevien arkaluonteisten 
tietojen tietoturvaan;

Or. en

Tarkistus 118
Raimon Obiols, María Muñiz De Urquiza

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – m alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(m) antamaan parlamentille laajan 
poliittisen valvontaroolin eurooppalaisen 
demokratiarahaston toiminnassa muun 
muassa varmistamalla, että parlamentille
tiedotetaan antamalla sille rahaston 
vuosikertomukset;

(m) antamaan parlamentille laajan 
poliittisen valvontaroolin eurooppalaisen 
demokratiarahaston toiminnassa niin, että 
parlamentti voi antaa panoksensa 
ohjelmasuunnittelu- sekä painopisteiden 
ja strategisten linjojen 
määrittelyvaiheessa ja varmistaa, että sille 
myös tiedotetaan antamalla sille rahaston
vuotuiset toimintakertomukset sekä 
tilinpäätöskertomukset;

Or. es

Tarkistus 119
Sabine Lösing



PE478.531v01-00 62/70 AM\887375FI.doc

FI

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – m alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(m) antamaan parlamentille laajan 
poliittisen valvontaroolin eurooppalaisen 
demokratiarahaston toiminnassa muun 
muassa varmistamalla, että parlamentille 
tiedotetaan antamalla sille rahaston 
vuosikertomukset;

(m) takaamaan parlamentille laajan 
poliittisen valvontaroolin eurooppalaisen 
demokratiarahaston toiminnassa muun 
muassa varmistamalla, että parlamentille 
tiedotetaan antamalla sille rahaston 
vuosikertomukset, myös riippumattoman 
kolmannen osapuolen arvioinnit;

Or. en

Tarkistus 120
Tokia Saïfi, Eduard Kukan, Nadezhda Neynsky, Cristian Dan Preda, Hans-Gert 
Pöttering, Andrzej Grzyb, Michael Gahler, Véronique De Keyser

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – m a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(m a) antamaan Euroopan parlamentille 
riittävästi tilaa jakaa luovaa valtaansa ja 
jäsenvaltioiden kansainvälisiä 
kokemuksia demokratisoitumisprosessien 
tukemiseksi Euroopan rajojen 
ulkopuolella;

Or. en

Tarkistus 121
Andrzej Grzyb

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – n alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(n) varmistamaan parlamentin 
mahdollisuudet osallistua ja tulla kuulluksi 
eurooppalaisen demokratiarahaston koko 

(n) varmistamaan parlamentin 
mahdollisuudet osallistua ja tulla kuulluksi 
eurooppalaisen demokratiarahaston koko 
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luomis-, perustamis- ja toimintaprosessin 
ajan muun muassa ottamalla parlamentin 
jäseniä rahaston hallintoneuvostoon ja 
täytäntöönpanoelimeen, jotta voidaan 
turvata poliittinen tasapaino ja antaa 
parlamentille mahdollisuus osallistua 
merkityksellisellä tavalla ja 
järjestelmällisesti rahaston toimintojen 
perustana olevien poliittisten ja strategisten 
suuntaviivojen määrittelyyn;

luomis-, perustamis- ja toimintaprosessin 
ajan muun muassa ottamalla parlamentin 
jäseniä rahaston hallintoneuvostoon, jotta 
voidaan turvata täytäntöönpanoelimen ja 
sen toimien poliittinen tasapaino ja antaa 
parlamentille mahdollisuus osallistua 
merkityksellisellä tavalla ja 
järjestelmällisesti rahaston toimintojen 
perustana olevien poliittisten ja strategisten 
suuntaviivojen määrittelyyn;

Or. en

Tarkistus 122
Göran Färm, Jens Geier, Ana Gomes, Véronique De Keyser

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – n alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(n) varmistamaan parlamentin 
mahdollisuudet osallistua ja tulla kuulluksi 
eurooppalaisen demokratiarahaston koko 
luomis-, perustamis- ja toimintaprosessin 
ajan muun muassa ottamalla parlamentin 
jäseniä rahaston hallintoneuvostoon ja 
täytäntöönpanoelimeen, jotta voidaan 
turvata poliittinen tasapaino ja antaa 
parlamentille mahdollisuus osallistua 
merkityksellisellä tavalla ja 
järjestelmällisesti rahaston toimintojen 
perustana olevien poliittisten ja strategisten 
suuntaviivojen määrittelyyn;

(n) lisäämään Euroopan parlamentin 
osallistumista välineen 
hallintoneuvostoon asianmukaisen 
vaikutusvallan takaamiseksi parlamentille 
EU:n toisen talousarviovallan käyttäjän 
vastuun mukaisesti; varmistamaan 
parlamentin mahdollisuudet osallistua ja 
tulla kuulluksi eurooppalaisen 
demokratiarahaston koko luomis-, 
perustamis- ja toimintaprosessin ajan muun 
muassa ottamalla parlamentin jäseniä 
rahaston hallintoneuvostoon ja 
täytäntöönpanoelimeen, jotta voidaan 
turvata poliittinen tasapaino ja antaa 
parlamentille mahdollisuus osallistua 
merkityksellisellä tavalla ja 
järjestelmällisesti rahaston toimintojen 
perustana olevien poliittisten ja strategisten 
suuntaviivojen määrittelyyn;

Or. en
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Tarkistus 123
Vincent Peillon, Barbara Lochbihler, Michael Gahler, Hélène Flautre, Marielle De 
Sarnez

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – n alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(n) varmistamaan parlamentin 
mahdollisuudet osallistua ja tulla kuulluksi 
eurooppalaisen demokratiarahaston koko 
luomis-, perustamis- ja toimintaprosessin 
ajan muun muassa ottamalla parlamentin 
jäseniä rahaston hallintoneuvostoon ja 
täytäntöönpanoelimeen, jotta voidaan 
turvata poliittinen tasapaino ja antaa 
parlamentille mahdollisuus osallistua 
merkityksellisellä tavalla ja 
järjestelmällisesti rahaston toimintojen 
perustana olevien poliittisten ja 
strategisten suuntaviivojen määrittelyyn;

n) varmistamaan parlamentin 
mahdollisuudet osallistua ja tulla kuulluksi 
eurooppalaisen demokratiarahaston koko 
luomis-, perustamis- ja toimintaprosessin 
ajan muun muassa ottamalla parlamentin 
jäseniä rahaston hallintoneuvostoon ja 
täytäntöönpanoelimeen, jotta voidaan 
turvata poliittinen tasapaino ja antaa 
parlamentille mahdollisuus osallistua 
merkityksellisellä tavalla ja 
järjestelmällisesti poliittisten ja strategisten 
suuntaviivojen, painopisteiden, 
odotettujen tuloksien sekä avustuksien 
kokonaismäärän määrittelyyn;

Or. fr

Tarkistus 124
Véronique De Keyser

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – n alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(n) varmistamaan parlamentin 
mahdollisuudet osallistua ja tulla kuulluksi 
eurooppalaisen demokratiarahaston koko 
luomis-, perustamis- ja toimintaprosessin 
ajan muun muassa ottamalla parlamentin 
jäseniä rahaston hallintoneuvostoon ja 
täytäntöönpanoelimeen, jotta voidaan 
turvata poliittinen tasapaino ja antaa 
parlamentille mahdollisuus osallistua 
merkityksellisellä tavalla ja 
järjestelmällisesti rahaston toimintojen 
perustana olevien poliittisten ja strategisten 

(n) varmistamaan parlamentin 
mahdollisuudet osallistua ja tulla kuulluksi 
eurooppalaisen demokratiarahaston koko 
luomis-, perustamis- ja toimintaprosessin 
ajan muun muassa ottamalla poliittisesti 
tasapainoisesti parlamentin jäseniä 
rahaston hallintoneuvostoon ja 
täytäntöönpanoelimeen, jotta voidaan 
turvata poliittinen tasapaino ja antaa 
parlamentille mahdollisuus osallistua 
merkityksellisellä tavalla ja 
järjestelmällisesti rahaston toimintojen 
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suuntaviivojen määrittelyyn; perustana olevien poliittisten ja strategisten 
suuntaviivojen määrittelyyn;

Or. en

Tarkistus 125
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – n alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(n) varmistamaan parlamentin 
mahdollisuudet osallistua ja tulla kuulluksi 
eurooppalaisen demokratiarahaston koko 
luomis-, perustamis- ja toimintaprosessin 
ajan muun muassa ottamalla parlamentin 
jäseniä rahaston hallintoneuvostoon ja 
täytäntöönpanoelimeen, jotta voidaan 
turvata poliittinen tasapaino ja antaa 
parlamentille mahdollisuus osallistua 
merkityksellisellä tavalla ja 
järjestelmällisesti rahaston toimintojen 
perustana olevien poliittisten ja strategisten 
suuntaviivojen määrittelyyn;

(n) varmistamaan parlamentin 
mahdollisuudet osallistua ja tulla kuulluksi 
eurooppalaisen demokratiarahaston koko 
luomis-, perustamis- ja toimintaprosessin 
ajan muun muassa ottamalla parlamentin 
keskeistä poliittista kokoonpanoa 
vastaavasti parlamentin jäseniä rahaston 
hallintoneuvostoon ja 
täytäntöönpanoelimeen, jotta voidaan 
turvata poliittinen tasapaino ja antaa 
parlamentille mahdollisuus osallistua 
merkityksellisellä tavalla ja 
järjestelmällisesti rahaston toimintojen 
perustana olevien poliittisten ja strategisten 
suuntaviivojen määrittelyyn;

Or. en

Tarkistus 126
Barbara Lochbihler

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – n alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(n) varmistamaan parlamentin 
mahdollisuudet osallistua ja tulla kuulluksi 
eurooppalaisen demokratiarahaston koko 
luomis-, perustamis- ja toimintaprosessin 
ajan muun muassa ottamalla parlamentin 

(n) varmistamaan Euroopan parlamentin 
mahdollisuudet osallistua ja tulla kuulluksi 
eurooppalaisen demokratiarahaston koko 
luomis-, käynnistämis- ja 
toimintaprosessin ajan muun muassa 
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jäseniä rahaston hallintoneuvostoon ja 
täytäntöönpanoelimeen, jotta voidaan 
turvata poliittinen tasapaino ja antaa 
parlamentille mahdollisuus osallistua 
merkityksellisellä tavalla ja 
järjestelmällisesti rahaston toimintojen 
perustana olevien poliittisten ja strategisten 
suuntaviivojen määrittelyyn;

ottamalla Euroopan parlamentin jäseniä 
rahaston hallintoneuvostoon ja 
täytäntöönpanoelimeen, jotta voidaan 
turvata poliittinen tasapaino sekä 
Euroopan parlamentin ja muiden 
institutionaalisten toimijoiden yhtäläinen 
edustus ja antaa Euroopan parlamentille 
mahdollisuus osallistua merkityksellisellä 
tavalla ja järjestelmällisesti rahaston 
toimintojen perustana olevien poliittisten ja 
strategisten suuntaviivojen määrittelyyn;

Or. en

Tarkistus 127
Mário David

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – n alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(n) varmistamaan parlamentin 
mahdollisuudet osallistua ja tulla kuulluksi 
eurooppalaisen demokratiarahaston koko 
luomis-, perustamis- ja toimintaprosessin 
ajan muun muassa ottamalla parlamentin 
jäseniä rahaston hallintoneuvostoon ja 
täytäntöönpanoelimeen, jotta voidaan 
turvata poliittinen tasapaino ja antaa 
parlamentille mahdollisuus osallistua 
merkityksellisellä tavalla ja 
järjestelmällisesti rahaston toimintojen 
perustana olevien poliittisten ja strategisten 
suuntaviivojen määrittelyyn;

(n) varmistamaan parlamentin 
mahdollisuudet osallistua ja tulla kuulluksi 
eurooppalaisen demokratiarahaston koko 
luomis-, perustamis- ja toimintaprosessin 
ajan muun muassa ottamalla parlamentin 
jäseniä rahaston hallintoneuvostoon ja 
täytäntöönpanoelimeen, jotta voidaan 
turvata poliittinen tasapaino ja antaa 
parlamentille mahdollisuus osallistua 
merkityksellisellä tavalla ja 
järjestelmällisesti rahaston toimintojen 
perustana olevien poliittisten ja strategisten 
suuntaviivojen määrittelyyn; vaatii 
valvontaoikeutta ja Euroopan 
parlamentin osallistumista 
hallintorakenteeseen auttamaan 
vuotuisten tavoitteiden, painopistealojen, 
odotettujen tulosten ja määrärahojen 
jakamisen määrittämisessä laajassa 
merkityksessä sekä osallistumista 
seurantatoimiin;

Or. en
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Tarkistus 128
Barbara Lochbihler

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – n a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(n a) varmistamaan tilapäisen komitean 
perustamisen täytäntöönpanoelimen 
yhteyteen, jotta hätätilanteisiin voidaan 
vastata nopeasti;

Or. en

Tarkistus 129
Andreas Mölzer

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – o alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(o) tarkastelemaan vuoden kuluttua 
uudelleen eurooppalaisen 
demokratiarahaston toiminnan vaikutuksia 
ja tuloksia;

(o) tarkastelemaan vuoden kuluttua, tai 
erityisissä olosuhteissa, esimerkiksi jos 
avustuksia on lyhyessä ajassa myönnetty 
keskimääräistä enemmän, puolen vuoden 
välein uudelleen eurooppalaisen 
demokratiarahaston toiminnan vaikutuksia 
ja tuloksia;

Or. de

Tarkistus 130
Tokia Saïfi, Eduard Kukan, Nadezhda Neynsky, Cristian Dan Preda, Hans-Gert 
Pöttering, Andrzej Grzyb, Michael Gahler, Véronique De Keyser

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – o alakohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(o) tarkastelemaan vuoden kuluttua 
uudelleen eurooppalaisen 
demokratiarahaston toiminnan vaikutuksia 
ja tuloksia;

(o) tarkastelemaan vuoden kuluttua 
uudelleen eurooppalaisen 
demokratiarahaston toiminnan vaikutuksia 
ja tuloksia sekä sen täydentävyyttä ja 
lisäarvoa EU:n välineiden kannalta ja 
näiden uutta rakennetta tulevalla 
rahoitusajanjaksolla;

Or. en

Tarkistus 131
Andrew Duff, Elmar Brok

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – o alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(o) tarkastelemaan vuoden kuluttua 
uudelleen eurooppalaisen 
demokratiarahaston toiminnan vaikutuksia 
ja tuloksia;

(o) tarkastelemaan jatkuvasti 
eurooppalaisen demokratiarahaston 
toiminnan vaikutuksia ja tuloksia ja 
harkitsemaan aikanaan sen kokoa, 
rakennetta, rahoitusmekanismeja ja 
päätöksentekovastuuta koskevia 
mahdollisia uudistuksia;

Or. en

Tarkistus 132
Elena Băsescu

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – o alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(o) tarkastelemaan vuoden kuluttua 
uudelleen eurooppalaisen 
demokratiarahaston toiminnan vaikutuksia 
ja tuloksia;

(o) tarkastelemaan vuoden kuluttua 
uudelleen eurooppalaisen 
demokratiarahaston toiminnan vaikutuksia 
ja tuloksia; tekemään asianmukaiset 
päätelmät ja tarvittaessa mukauttamaan 



AM\887375FI.doc 69/70 PE478.531v01-00

FI

rahaston toimintaa niiden mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 133
Alexander Graf Lambsdorff

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – o alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(o) tarkastelemaan vuoden kuluttua 
uudelleen eurooppalaisen 
demokratiarahaston toiminnan vaikutuksia 
ja tuloksia;

(o) tarkastelemaan vuoden kuluttua 
uudelleen eurooppalaisen 
demokratiarahaston toiminnan vaikutuksia 
ja tuloksia; mahdollistamaan riittävät 
seurantavalmiudet rahastossa ja 
takaamaan rahoitettujen toimien 
vaikutusten ja kestävyyden 
riippumattoman arvioinnin;

Or. en

Tarkistus 134
Raimon Obiols, María Muñiz De Urquiza

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – o alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(o) tarkastelemaan vuoden kuluttua 
uudelleen eurooppalaisen 
demokratiarahaston toiminnan vaikutuksia 
ja tuloksia;

(o) tarkastelemaan vuoden kuluttua 
uudelleen eurooppalaisen 
demokratiarahaston toiminnan vaikutuksia 
ja tuloksia ja toimittamaan kyseisen 
tarkastelun tulokset Euroopan 
parlamentille; tulosten pohjalta olisi 
harkittava toimeksiannon laajentamista 
tai pitämistä ennallaan;

Or. es
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Tarkistus 135
Sabine Lösing

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – o alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(o) tarkastelemaan vuoden kuluttua
uudelleen eurooppalaisen 
demokratiarahaston toiminnan vaikutuksia 
ja tuloksia;

(o) huolehtimaan eurooppalaisen 
demokratiarahaston toiminnan vaikutusten 
ja tulosten vuotuisesta uudelleen
tarkastelusta ja arvioinnista 
riippumattoman kolmannen osapuolen 
toimesta;

Or. en


