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Tarkistus 1
Tokia Saïfi

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 5 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon komission 
27. tammikuuta 2012 Euroopan 
parlamentille, neuvostolle ja Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle antaman 
tiedonannon "Kauppa, kasvu ja kehitys –
kauppa- ja investointipolitiikan räätälöinti 
apua eniten tarvitsevien maiden tarpeiden 
mukaan" (COM(2012)0022),

Or. fr

Tarkistus 2
Marie-Christine Vergiat

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 10 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Yhdistyneiden 
kansakuntien 8. syyskuuta 2000 
hyväksymän vuosituhatjulistuksen 
vuosituhannen kehitystavoitteista1,

Or. fr

Tarkistus 3
Raimon Obiols

                                               
1 http://www.un.org/french/millenaire/ares552f.pdf
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 14 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 25. maaliskuuta 2010 
antamansa päätöslauselman 
maailmanlaajuisen rahoitus- ja 
talouskriisin vaikutuksista kehitysmaihin 
ja kehitysyhteistyöhön 
(P7_TA(2010)0089),

Or. es

Tarkistus 4
Marie-Christine Vergiat

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 15 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Maailman 
terveysjärjestön korkean tason 
neuvottelujen johdosta 
19. tammikuuta 2009 antaman 
kertomuksen "La crise financière et la 
santé dans le monde" (Rahoituskriisi ja 
terveys maailmanlaajuisen tarkastelun 
kohteena),

Or. fr

Tarkistus 5
Marietje Schaake

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 15 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 11. joulukuuta 2012 
antamansa päätöslauselman 
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"Digitaalisen vapauden strategia EU:n 
ulkopolitiikassa", 

Or. en

Tarkistus 6
Marie-Christine Vergiat

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 20 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Kansainvälisen 
työjärjestön (ILO) ja Maailmanpankin 
19. huhtikuuta 2012 antaman yhteisen 
kertomuksen "Inventory of Policy 
Responses to the Financial and Economic 
Crisis" (Finanssi- ja talouskriisin 
torjumiseksi toteutettavat poliittiset 
toimenpiteet),

Or. xm

Tarkistus 7
Marie-Christine Vergiat

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 20 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Kansainvälisen 
työjärjestön (ILO) pääjohtajan 
kansainvälisen työkonferenssin 
100. kokouksen johdosta 
15. toukokuuta 2011 antaman 
kertomuksen "Une nouvelle ère de justice 
sociale" (Uusi sosiaalisen 
oikeudenmukaisuuden aikakausi),

Or. fr
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Tarkistus 8
Marie-Christine Vergiat

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 22 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon kansainvälisen 
työkonferenssin 101. istunnon johdosta 
vuonna 2012 antaman päätöslauselman 
ja päätelmät "La crise de l'emploi des 
jeunes: Appel à l'action" (Toimien 
toteuttaminen nuorten työllisyyskriisin 
torjumiseksi),

Or. fr

Tarkistus 9
Marie-Christine Vergiat

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. toteaa, että vaikka finanssi- ja 
talouskriisin vaikutukset ulottuvatkin 
eriasteisina kaikille maailman alueille, 
tämän päätöslauselman tarkoituksena on 
arvioida finanssi- ja talouskriisin 
vaikutuksia kolmansissa maissa ja 
erityisesti kehitysmaissa ja vähiten 
kehittyneissä maissa;

A. toteaa, että OECD:n jäsenvaltioissa 
vallitsevan finanssikriisin vuoksi 
maailmaa uhkaa vakavin taloudellinen 
taantuma 1930-luvun jälkeen; toteaa, että 
Maailman terveysjärjestön (WHO) arvion 
mukaan yli 100 miljoonaa ihmistä on 
ajautunut uudelleen köyhyyteen 
elintarvikkeiden ja energian hintojen 
nousun vuoksi;

Or. fr

Tarkistus 10
Rui Tavares

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. toteaa, että vaikka finanssi- ja 
talouskriisin vaikutukset ulottuvatkin 
eriasteisina kaikille maailman alueille, 
tämän päätöslauselman tarkoituksena on 
arvioida finanssi- ja talouskriisin 
vaikutuksia kolmansissa maissa ja 
erityisesti kehitysmaissa ja vähiten 
kehittyneissä maissa;

A. toteaa, että vaikka finanssi- ja 
talouskriisin vaikutukset ulottuvatkin 
eriasteisina kaikille maailman alueille, 
Euroopan unioni mukaan luettuna, tämän 
päätöslauselman tarkoituksena on arvioida 
finanssi- ja talouskriisin vaikutuksia 
kolmansissa maissa ja erityisesti 
kehitysmaissa ja vähiten kehittyneissä 
maissa;

Or. en

Tarkistus 11
Rui Tavares

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että rahoitusalan 
kriisi ja talousarvioon kohdistuva paine, 
jonka kriisi on aiheuttanut joidenkin 
EU:n jäsenvaltioiden hallituksille, ovat 
synnyttäneet yksityistämisaallon, jonka 
myötä julkisia yrityksiä on myyty 
autoritaaristen hallintojärjestelmien 
valtionyrityksille; tästä syystä näiden 
EU:n jäsenvaltioiden hallitukset ovat 
taloudellisesti riippuvaisia kolmansista 
valtioista; ottaa huomioon, että tällainen 
riippuvuus vaikuttaa ihmisoikeustilanteen 
kehittymiseen sekä jäsenvaltiossa että 
näissä valtioissa mutta myös muissa 
valtioissa, joissa EU:n diplomaattisen 
vaikutusvallan muuttuminen muihin 
maailmanlaajuisessa valta-asemassa 
oleviin tahoihin nähden saattaa olla 
keskeisessä asemassa ihmisoikeuksien 
kunnioittamisen ja ylläpitämisen 
kannalta;

Or. en
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Tarkistus 12
Marie-Christine Vergiat

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että finanssi- ja 
talouskriisi on kietoutunut yhteen monien 
muiden kriisien, esimerkiksi ruoka-, 
energia- ja sosiaalikriisin, kanssa;

B. ottaa huomioon, että yleisesti "finanssi-
ja talouskriisiksi" nimitetty kriisi on 
tosiasiassa maailmanlaajuinen 
järjestelmäkriisi, joka koskettaa kaikkia 
yhteiskunnan osia ja vaikuttaa kaikkiin 
aloihin, kuten politiikkaan, sosiaalialaan, 
ympäristöalaan, elintarvikealaan, 
energia-alaan ja niin edelleen;

Or. fr

Tarkistus 13
Jean Roatta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että finanssi- ja 
talouskriisi on kietoutunut yhteen monien 
muiden kriisien, esimerkiksi ruoka-, 
energia- ja sosiaalikriisin, kanssa;

B. ottaa huomioon, että finanssikriisi on 
johtanut talouskriisin puhkeamiseen, 
mikä on aiheuttanut muita kriisejä, 
esimerkiksi ruoka-, energia- ja 
sosiaalikriisin;

Or. fr

Tarkistus 14
Rui Tavares

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että finanssi- ja 
talouskriisi on kietoutunut yhteen monien 
muiden kriisien, esimerkiksi ruoka-, 
energia- ja sosiaalikriisin, kanssa;

B. ottaa huomioon, että finanssi- ja 
talouskriisi on kietoutunut yhteen monien 
muiden kriisien, esimerkiksi ruoka-, 
energia- ja sosiaalikriisin sekä ekologisen 
kriisin, kanssa;

Or. en

Tarkistus 15
Tokia Saïfi

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että finanssi- ja 
talouskriisi on kietoutunut yhteen monien 
muiden kriisien, esimerkiksi ruoka-, 
energia- ja sosiaalikriisin, kanssa;

B. ottaa huomioon, että finanssi- ja 
talouskriisi on kietoutunut yhteen monien 
muiden kriisien, esimerkiksi ruoka-, 
energia- ja sosiaalikriisin sekä 
ympäristökriisin, kanssa;

Or. fr

Tarkistus 16
Raimon Obiols

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että finanssi- ja 
talouskriisi on kietoutunut yhteen monien 
muiden kriisien, esimerkiksi ruoka-, 
energia- ja sosiaalikriisin, kanssa;

B. ottaa huomioon, että finanssi- ja 
talouskriisi on kietoutunut yhteen monien 
muiden kriisien, esimerkiksi ruoka-, 
energia-, sosiaali- ja ympäristökriisin, 
kanssa;

Or. es
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Tarkistus 17
Marie-Christine Vergiat

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B a. ottaa huomioon, että toisin kuin 
1980- ja 1990-luvulla puhjenneet kriisit, 
jotka saivat alkunsa kehitysmaissa, 
nykyinen kriisi alkoi teollistuneista 
valtioista; ottaa huomioon, että kriisin 
kaikkia vaikutuksia ei ole vielä koettu 
kehitysmaissa, mutta se uhkaa pahentaa 
huomattavasti maailman köyhimpien 
valtioiden tilannetta, jotka joutuvat jo 
tällä hetkellä kamppailemaan 
selviytyäkseen pysyvistä taloudellisista 
ongelmista;

Or. fr

Tarkistus 18
Rui Tavares

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. ottaa huomioon, että kriisi juontaa 
juurensa valtioittain vaihtelevista 
tekijöistä ja että lahjonnan ja 
rahoitusalan kriisin välillä vallitsee 
kiistaton yhteys; ottaa huomioon, että 
lahjonta estää demokratian ja 
oikeusvaltioperiaatteen toteutumisen ja 
vaikuttaa välittömästi väestöön, koska 
lahjonta korottaa julkisten palvelujen 
hintaa, alentaa niiden tasoa ja rajoittaa 
usein köyhien ihmisten mahdollisuutta 
saada vettä, koulutusta, terveydenhoitoa 
ja monia muita tärkeitä palveluita;

Or. en
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Tarkistus 19
Marie-Christine Vergiat

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. ottaa huomioon, että finanssi- ja 
talouskriisi on koetellut ankarimmin 
kehitysmaita ja vähiten kehittyneitä maita, 
ja tämä näkyy ennen kaikkea siten, että 
maiden vientituotteiden kysyntä vähenee, 
velkaantuminen kasvaa voimakkaasti ja 
suorat ulkomaiset sijoitukset ja virallinen 
kehitysapu uhkaavat vähentyä, minkä 
vuoksi maiden on vaikea kunnioittaa 
ihmisoikeuksia, koska sosiaalisten ja 
taloudellisten oikeuksien varmistamiseksi 
tarvittavia resursseja on vähemmän ja yhä 
useammat ihmiset ajautuvat köyhyyteen;

D. ottaa huomioon, että finanssi- ja 
talouskriisi on koetellut ankarimmin 
vähiten kehittyneitä maita, ja tämä näkyy 
ennen kaikkea siten, että maiden 
vientituotteiden kysyntä vähenee, 
velkaantuminen kasvaa voimakkaasti 
erityisesti näille maille aikaisemmin 
saneltujen politiikkojen johdosta ja suorat 
ulkomaiset sijoitukset ja virallinen 
kehitysapu uhkaavat vähentyä, mikä johtaa 
talousarvioiden leikkaamiseen ja 
vaikeuttaa ihmisoikeuksien, kuten 
erityisesti taloudellisten, sosiaalisten ja 
kulttuuristen oikeuksien käyttämistä, ja 
yhä useammat ihmiset ajautuvat 
köyhyyteen;

Or. fr

Tarkistus 20
Marietje Schaake

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. ottaa huomioon, että finanssi- ja 
talouskriisi on koetellut ankarimmin 
kehitysmaita ja vähiten kehittyneitä maita, 
ja tämä näkyy ennen kaikkea siten, että 
maiden vientituotteiden kysyntä vähenee, 
velkaantuminen kasvaa voimakkaasti ja 
suorat ulkomaiset sijoitukset ja virallinen 
kehitysapu uhkaavat vähentyä, minkä 
vuoksi maiden on vaikea kunnioittaa 

D. ottaa huomioon, että finanssi- ja 
talouskriisi on koetellut ankarasti 
kehitysmaita ja vähiten kehittyneitä maita, 
ja tämä näkyy ennen kaikkea siten, että 
maiden vientituotteiden kysyntä vähenee,
velkaantuminen kasvaa voimakkaasti ja 
suorat ulkomaiset sijoitukset ja virallinen 
kehitysapu uhkaavat vähentyä, mikä 
vaikuttaa myös ihmisoikeuksiin, koska 
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ihmisoikeuksia, koska sosiaalisten ja 
taloudellisten oikeuksien varmistamiseksi 
tarvittavia resursseja on vähemmän ja yhä 
useammat ihmiset ajautuvat köyhyyteen;

sosiaalisten ja taloudellisten oikeuksien 
varmistamiseksi tarvittavia resursseja on 
vähemmän ja yhä useammat ihmiset 
ajautuvat köyhyyteen;

Or. en

Tarkistus 21
Jean Roatta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. huomauttaa, että maailmanlaajuinen 
talouskriisi on vaarantanut kriisiä 
edeltäneiden kymmenen vuoden aikana 
kehitysmaissa saavutetun kohonneen 
elintason ja että eriarvoisuus on kasvanut 
neljänneksessä kehittyvistä talouksista, 
mikä rajoittaa koulutuksen, ruoan, maan ja 
luottojen saatavuutta;

E. huomauttaa, että maailmanlaajuinen 
talouskriisi on selvästi muuttanut 
elintasoa kehitysmaissa kuluneiden 
kymmenen vuoden aikana ja että 
eriarvoisuus on kasvanut neljänneksessä 
kehittyvistä talouksista, mikä rajoittaa 
koulutuksen, ruoan, maan ja luottojen 
saatavuutta;

Or. fr

Tarkistus 22
Marie-Christine Vergiat

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E a. ottaa huomioon, että kansainvälisen 
työtoimiston tutkimuksien mukaan 
80 prosenttia maailman väestöstä jakaa 
keskenään 30 prosenttia maailman 
varallisuudesta, 61 miljoonan 
rikkaimman ihmisen yhteenlasketut tulot 
vastaavat 3,5 miljardin köyhimmän 
ihmisen tuloja, kriisi on vahvistanut 
nykyiseen maailmanlaajuistumiseen 
liittyviä uhkia ja lisännyt jo ennestään 
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jyrkkää sosiaalista epätasa-arvoa 
hyödyttäen kaikkein suurituloisimpia, 
joiden tulojen kasvu on huimaavaa 
keskituloihin nähden;

Or. fr

Tarkistus 23
Tokia Saïfi

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. ottaa huomioon, että EU:n 
yhteenlaskettu virallinen kehitysapu laski 
53,5 miljardista eurosta vuonna 2010 aina 
53,1 miljardiin euroon vuonna 2011, minkä 
seurauksena EU:n virallisen kehitysavun 
osuus laski 0,42 prosenttiin BKTL:sta, kun 
vuonna 2010 se oli 0,44 prosenttia 
BKTL:sta;

F. ottaa huomioon, että EU:n 
yhteenlaskettu virallinen kehitysapu laski 
53,5 miljardista eurosta vuonna 2010 aina 
53,1 miljardiin euroon vuonna 2011, minkä 
seurauksena EU:n virallisen kehitysavun 
osuus laski 0,42 prosenttiin BKTL:sta, kun 
vuonna 2010 se oli 0,44 prosenttia 
BKTL:sta; ottaa huomioon, että EU ja sen 
jäsenvaltiot ovat tästä huolimatta 
kehitystuen antajina edelleen 
maailmanlaajuisessa johtoasemassa;

Or. fr

Tarkistus 24
Marie-Christine Vergiat

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. toteaa, että EU:n kumppanimaidensa 
kanssa allekirjoittamien kauppasopimusten 
tavoitteena on muun muassa edistää ja 
lisätä kaupankäyntiä ja sijoituksia sekä 
parantaa markkinoille pääsyä, jotta 
voitaisiin lisätä taloudellista 
yhdentymistä, vähentää köyhyyttä, luoda 

G. toteaa, että EU:n kumppanimaidensa 
kanssa allekirjoittamien kauppasopimusten 
tavoitteet ovat jääneet saavuttamatta 
taloudellisen yhdentymisen, köyhyyden 
vähentämisen, uusien 
työllistymismahdollisuuksien, työolojen 
parantamisen ja elintason kohentamisen 
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uusia työllistymismahdollisuuksia, 
parantaa työoloja, kohentaa elintasoa ja 
tällä tavoin edistää ihmisoikeuksien 
toteutumista;

alalla ja että ne ovat saattaneet jopa 
johtaa taloudellisten ja sosiaalisten 
perusoikeuksien rikkomiseen, kyseisten 
väestönosien köyhtymiseen ja siihen, että 
monikansalliset yhtiöt ovat anastaneet 
luonnonvaroja;

Or. fr

Tarkistus 25
Elena Băsescu

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. toteaa, että EU:n kumppanimaidensa 
kanssa allekirjoittamien kauppasopimusten 
tavoitteena on muun muassa edistää ja 
lisätä kaupankäyntiä ja sijoituksia sekä 
parantaa markkinoille pääsyä, jotta 
voitaisiin lisätä taloudellista yhdentymistä, 
vähentää köyhyyttä, luoda uusia 
työllistymismahdollisuuksia, parantaa 
työoloja, kohentaa elintasoa ja tällä tavoin 
edistää ihmisoikeuksien toteutumista;

G. toteaa, että EU:n kumppanimaidensa 
kanssa allekirjoittamien kauppasopimusten 
tavoitteena on muun muassa edistää ja 
lisätä kaupankäyntiä ja sijoituksia sekä 
parantaa markkinoille pääsyä, jotta 
voitaisiin lisätä taloudellista yhdentymistä 
ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta, vähentää 
köyhyyttä, luoda uusia 
työllistymismahdollisuuksia, parantaa 
työoloja, kohentaa elintasoa ja tällä tavoin 
edistää ihmisoikeuksien toteutumista;

Or. en

Tarkistus 26
Tokia Saïfi

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. toteaa, että EU:n kumppanimaidensa 
kanssa allekirjoittamien kauppasopimusten 
tavoitteena on muun muassa edistää ja 
lisätä kaupankäyntiä ja sijoituksia sekä 
parantaa markkinoille pääsyä, jotta 

G. toteaa, että EU:n kumppanimaidensa 
kanssa allekirjoittamien kauppasopimusten 
tavoitteena on muun muassa edistää ja 
lisätä kaupankäyntiä ja sijoituksia sekä 
parantaa markkinoille pääsyä, jotta 
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voitaisiin lisätä taloudellista yhdentymistä, 
vähentää köyhyyttä, luoda uusia 
työllistymismahdollisuuksia, parantaa 
työoloja, kohentaa elintasoa ja tällä tavoin 
edistää ihmisoikeuksien toteutumista;

voitaisiin lisätä taloudellista kasvua ja 
yhdentymistä, vähentää köyhyyttä, luoda 
uusia työllistymismahdollisuuksia, 
parantaa työoloja, kohentaa elintasoa ja 
tällä tavoin edistää ihmisoikeuksien 
toteutumista;

Or. fr

Tarkistus 27
Marietje Schaake

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. toteaa, että EU:n kumppanimaidensa 
kanssa allekirjoittamien kauppasopimusten 
tavoitteena on muun muassa edistää ja 
lisätä kaupankäyntiä ja sijoituksia sekä 
parantaa markkinoille pääsyä, jotta 
voitaisiin lisätä taloudellista yhdentymistä, 
vähentää köyhyyttä, luoda uusia 
työllistymismahdollisuuksia, parantaa 
työoloja, kohentaa elintasoa ja tällä tavoin 
edistää ihmisoikeuksien toteutumista;

G. toteaa, että EU:n kumppanimaidensa 
kanssa allekirjoittamien kauppasopimusten 
tavoitteena on muun muassa edistää ja 
lisätä kaupankäyntiä ja sijoituksia sekä 
parantaa markkinoille pääsyä, jotta 
voitaisiin lisätä taloudellista yhteistyötä, 
vähentää köyhyyttä, luoda uusia 
työllistymismahdollisuuksia, parantaa 
työoloja, kohentaa elintasoa ja tällä tavoin 
edistää ihmisoikeuksien toteutumista;

Or. en

Tarkistus 28
Marie-Christine Vergiat

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. katsoo, että jokaiseen 
kauppasopimukseen sisältyvän 
ihmisoikeuslausekkeen asianmukainen 
seuranta ja täytäntöönpano on taattava 
käytännössä; ottaa huomioon, että EU:n
kauppasopimuksiin sisältyvän 

H. katsoo, että EU:n kolmansien valtioiden 
kanssa tekemien sopimuksien demokratia-
ja ihmisoikeuslausekkeet ovat pitkälti 
jääneet kuolleiksi kirjaimiksi, vaikka 
niiden olisi tosiasiassa muodostettava 
unionia ja kumppanivaltioita 
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ihmisoikeuslausekkeen järjestelmällinen 
rikkominen oikeuttaa jokaisen 
sopimuspuolen toteuttamaan 
asianmukaisia toimenpiteitä, esimerkiksi 
keskeyttämään sopimuksen soveltamisen 
tai irtisanomaan sopimuksen joko osittain 
tai kokonaan;

oikeudellisesti velvoittava sitoumus;

Or. fr

Tarkistus 29
Elena Băsescu

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. katsoo, että jokaiseen 
kauppasopimukseen sisältyvän 
ihmisoikeuslausekkeen asianmukainen 
seuranta ja täytäntöönpano on taattava 
käytännössä; ottaa huomioon, että EU:n 
kauppasopimuksiin sisältyvän 
ihmisoikeuslausekkeen järjestelmällinen 
rikkominen oikeuttaa jokaisen 
sopimuspuolen toteuttamaan asianmukaisia 
toimenpiteitä, esimerkiksi keskeyttämään 
sopimuksen soveltamisen tai irtisanomaan 
sopimuksen joko osittain tai kokonaan;

H. katsoo, että jokaiseen 
kauppasopimukseen sisältyvän 
ihmisoikeuslausekkeen asianmukainen 
seuranta ja täytäntöönpano on taattava 
käytännössä; ottaa huomioon, että EU:n 
kauppasopimuksiin sisältyvän 
ihmisoikeuslausekkeen järjestelmällinen 
rikkominen oikeuttaa jokaisen 
sopimuspuolen toteuttamaan asianmukaisia 
toimenpiteitä, esimerkiksi keskeyttämään 
sopimuksen soveltamisen tai irtisanomaan 
sopimuksen joko osittain tai kokonaan tai 
määräämään rajoituksia;

Or. en

Tarkistus 30
Marie-Christine Vergiat

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. katsoo, että kauppaa tukevaa apua 
koskeva aloite (Aid for Trade) on 

Poistetaan.
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tuottanut myönteisiä tuloksia tukemalla 
parempien kaupankäyntivalmiuksien ja 
taloudellisen infrastruktuurin 
kehittämistä kumppanimaissa;

Or. fr

Tarkistus 31
Ana Gomes, David Martin

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I a. ottaa huomioon, että yksi 
rahoitusalan kriisiin johtaneista syistä on 
se, että ei ole otettu käyttöön 
asianmukaisia toimenpiteitä lahjonnan 
laillisten ja laittomien muotojen 
ehkäisemiseksi, havaitsemiseksi ja 
torjumiseksi; ottaa huomioon, että laajalle 
levinnyt lahjonta julkisella ja yksityisellä 
sektorilla niin kehitysmaissa kuin 
kehittyneissä valtioissa estää 
kansalaisoikeuksien sekä poliittisten ja 
sosiaalisten oikeuksien tehokkaan, laaja-
alaisen ja tasapuolisen suojelemisen ja 
edistämisen; 

Or. en

Tarkistus 32
Rui Tavares

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I a. ottaa huomioon, että vallitseva 
talouskriisi aiheuttaa merkittäviä 
seurauksia demokratiaa ja hallintoa 
tukevalle avulle, jota Euroopan unioni ja 
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muut merkittävät avunantajat antavat; 
ottaa huomioon, että 
avunantajavaltioiden taloudelliset 
vaikeudet kannustavat todennäköisesti 
vähentämään ulkomaille annettavaa 
tukea, mutta toteaa, että 
maailmanlaajuisen kriisin vuoksi on 
entistä tärkeämpää jatkaa poliittisten 
uudistuksien ja demokratiakehityksen 
tukemista kolmansissa valtioissa;

Or. en

Tarkistus 33
Marie-Christine Vergiat

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. katsoo, että köyhyydessä elävät 
tarvitsevat tehokkaita ja kohtuuhintaisia 
oikeussuojakeinoja voidakseen vedota 
oikeuksiinsa tai riitauttaakseen heihin 
kohdistuneet ihmisoikeusloukkaukset; 
toteaa, että köyhyydessä elävillä ei ole 
mahdollisuutta oikeudenmukaiseen 
oikeudenkäyntiin ja oikeudelliseen 
menettelyyn ja sen vuoksi he joutuvat 
entistä heikompaan taloudelliseen ja 
sosiaaliseen asemaan;

K. katsoo, että tehokkaat ja tasapuoliset 
oikeussuojakeinot ovat kaikille kuuluva 
perusoikeus ja että fyysisesti, henkisesti ja 
taloudellisesti haavoittuvassa asemassa 
olevien henkilöiden on voitava vedota 
oikeuksiinsa tai riitauttaa heihin 
kohdistuneet ihmisoikeusloukkaukset; 
toteaa, että on välttämätöntä taata 
mahdollisuus oikeudenmukaiseen 
oikeudenkäyntiin ja oikeudelliseen 
menettelyyn, jotta he voivat käyttää 
kaikkia oikeuksiaan;

Or. fr

Tarkistus 34
Marietje Schaake

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. katsoo, että köyhyydessä elävät 
tarvitsevat tehokkaita ja kohtuuhintaisia 
oikeussuojakeinoja voidakseen vedota 
oikeuksiinsa tai riitauttaakseen heihin 
kohdistuneet ihmisoikeusloukkaukset; 
toteaa, että köyhyydessä elävillä ei ole 
mahdollisuutta oikeudenmukaiseen 
oikeudenkäyntiin ja oikeudelliseen 
menettelyyn ja sen vuoksi he joutuvat 
entistä heikompaan taloudelliseen ja 
sosiaaliseen asemaan;

K. katsoo, että köyhyydessä elävät 
tarvitsevat tehokkaita ja kohtuuhintaisia 
oikeussuojakeinoja voidakseen vedota 
oikeuksiinsa tai riitauttaakseen heihin 
kohdistuneet ihmisoikeusloukkaukset; 
toteaa, että se, että köyhyydessä elävillä ei 
ole mahdollisuutta oikeudenmukaiseen 
oikeudenkäyntiin ja oikeudelliseen 
menettelyyn, on itsessään 
ihmisoikeusrikkomus, ja sen vuoksi 
ihmiset joutuvat entistä heikompaan 
taloudelliseen ja sosiaaliseen asemaan;

Or. en

Tarkistus 35
Raimon Obiols

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. katsoo, että köyhyydessä elävät 
tarvitsevat tehokkaita ja kohtuuhintaisia 
oikeussuojakeinoja voidakseen vedota 
oikeuksiinsa tai riitauttaakseen heihin 
kohdistuneet ihmisoikeusloukkaukset; 
toteaa, että köyhyydessä elävillä ei ole 
mahdollisuutta oikeudenmukaiseen 
oikeudenkäyntiin ja oikeudelliseen 
menettelyyn ja sen vuoksi he joutuvat 
entistä heikompaan taloudelliseen ja 
sosiaaliseen asemaan;

K. katsoo, että köyhyydessä elävät, jotka 
eivät pysty puolustamaan itseään, 
tarvitsevat tehokkaita ja kohtuuhintaisia 
oikeussuojakeinoja voidakseen vedota 
oikeuksiinsa tai riitauttaakseen heihin 
kohdistuneet ihmisoikeusloukkaukset; 
toteaa, että köyhyydessä elävillä ei ole 
mahdollisuutta oikeudenmukaiseen 
oikeudenkäyntiin ja oikeudelliseen 
menettelyyn ja sen vuoksi he joutuvat 
entistä heikompaan taloudelliseen ja 
sosiaaliseen asemaan;

Or. es

Tarkistus 36
Marietje Schaake
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan L kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

L. ottaa huomioon, että vuonna 2012 
maailmassa oli 200 miljoonaa työtöntä, 
mikä on 27 miljoonaa enemmän kuin 
kriisin alkaessa vuonna 2008; katsoo, että 
tämä vaarantaa oikeuden työntekoon ja 
johtaa kotitalouksien tulojen 
vähenemiseen; ottaa huomioon, että 
työttömyys voi aiheuttaa fyysisiä 
sairauksia ja heikentää taloudellista 
tilannetta ja lisäksi se vaikuttaa suoraan 
mielenterveyteen ja voi heikentää 
itsetuntoa, mikä johtaa usein 
masennukseen ja jopa itsemurhiin;

L. ottaa huomioon, että vuonna 2012 
maailmassa oli 200 miljoonaa työtöntä, 
mikä on 27 miljoonaa enemmän kuin 
kriisin alkaessa vuonna 2008; katsoo, että 
tämä vaarantaa oikeuden työntekoon ja 
johtaa kotitalouksien tulojen 
vähenemiseen; 

Or. en

Tarkistus 37
Jean Roatta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan L kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

L. ottaa huomioon, että vuonna 2012 
maailmassa oli 200 miljoonaa työtöntä, 
mikä on 27 miljoonaa enemmän kuin 
kriisin alkaessa vuonna 2008; katsoo, että 
tämä vaarantaa oikeuden työntekoon ja 
johtaa kotitalouksien tulojen 
vähenemiseen; ottaa huomioon, että 
työttömyys voi aiheuttaa fyysisiä 
sairauksia ja heikentää taloudellista 
tilannetta ja lisäksi se vaikuttaa suoraan 
mielenterveyteen ja voi heikentää 
itsetuntoa, mikä johtaa usein 
masennukseen ja jopa itsemurhiin;

L. ottaa huomioon, että vuonna 2012 
maailmassa oli 200 miljoonaa työtöntä, 
mikä on 27 miljoonaa enemmän kuin 
kriisin alkaessa vuonna 2008; katsoo, että 
tämä vaarantaa oikeuden työntekoon ja 
johtaa kotitalouksien tulojen 
vähenemiseen; ottaa huomioon, että 
taloudellisen tilanteen heikentyminen ja 
työttömyys saattavat vaikuttaa yksilöiden 
terveyteen, mikä voi aiheuttaa itsetunnon 
heikentymistä, jopa masentumista;

Or. fr
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Tarkistus 38
Jean Roatta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan N kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

N. ottaa huomioon, että naiset saavat 
miehiä useammin työpaikalla osakseen 
eriarvoista kohtelua irtisanomisten, 
sosiaaliturvaetuuksien ja 
uudelleenpalkkaamisen alalla; ottaa 
huomioon, että miesten on pakko lisätä 
työmääräänsä, koska heidän työnsä 
katsotaan yleensä olevan kotitalouden 
ensisijainen tulonlähde;

N. ottaa huomioon eriarvoisuuden, jota 
saattaa esiintyä miesten ja naisten välillä 
työelämässä;

Or. fr

Tarkistus 39
Marietje Schaake

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan N kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

N. ottaa huomioon, että naiset saavat 
miehiä useammin työpaikalla osakseen 
eriarvoista kohtelua irtisanomisten, 
sosiaaliturvaetuuksien ja 
uudelleenpalkkaamisen alalla; ottaa 
huomioon, että miesten on pakko lisätä 
työmääräänsä, koska heidän työnsä 
katsotaan yleensä olevan kotitalouden 
ensisijainen tulonlähde;

N. ottaa huomioon, että naiset saavat 
miehiä useammin työpaikalla osakseen 
eriarvoista kohtelua irtisanomisten, 
sosiaaliturvaetuuksien ja 
uudelleenpalkkaamisen alalla; 

Or. en

Tarkistus 40
Marie-Christine Vergiat
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan N kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

N. ottaa huomioon, että naiset saavat 
miehiä useammin työpaikalla osakseen 
eriarvoista kohtelua irtisanomisten, 
sosiaaliturvaetuuksien ja 
uudelleenpalkkaamisen alalla; ottaa 
huomioon, että miesten on pakko lisätä 
työmääräänsä, koska heidän työnsä 
katsotaan yleensä olevan kotitalouden 
ensisijainen tulonlähde;

N. ottaa huomioon, että naiset saavat 
miehiä useammin työpaikalla osakseen 
eriarvoista kohtelua työllistymisen, 
irtisanomisten, sosiaaliturvaetuuksien ja 
uudelleenpalkkaamisen alalla;

Or. fr

Tarkistus 41
Jean Roatta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan O kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

O. ottaa huomioon, että sosioekonominen 
kriisi aiheuttaa perheille lisää paineita ja 
lisää perheväkivaltaa sekä pääasiassa 
naisiin ja lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 42
Marietje Schaake

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan O kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

O. ottaa huomioon, että sosioekonominen 
kriisi aiheuttaa perheille lisää paineita ja 
lisää perheväkivaltaa sekä pääasiassa 
naisiin ja lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa;

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 43
Marie-Christine Vergiat

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan O kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

O. ottaa huomioon, että sosioekonominen 
kriisi aiheuttaa perheille lisää paineita ja 
lisää perheväkivaltaa sekä pääasiassa 
naisiin ja lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa;

O. ottaa huomioon, että kriisin 
taloudellisten ja sosiaalisten seurauksien 
aiheuttama lisäpaine saattaa lisätä 
perheväkivaltaa sekä pääasiassa naisiin ja 
lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa;

Or. fr

Tarkistus 44
Marie-Christine Vergiat

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan P kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

P. huomauttaa, että tämä kriisi koettelee 
suhteettoman voimakkaasti nuoria, jotka 
ovat työmarkkinoilla uusia tulokkaita, 
sillä heidät palkataan viimeisinä ja 
irtisanotaan ensimmäisinä; ottaa 
huomioon, että vuonna 2011 maailmassa 
oli 74,8 miljoonaa 15–24-vuotiasta nuorta 
työtöntä, mikä on yli 4 miljoonaa enemmän 
kuin vuonna 2007, ja että työttömyysaste 
oli poikkeuksellisen korkea Lähi-idässä ja 
Pohjois-Afrikassa;

P. huomauttaa, että tämä kriisi koettelee 
suhteettoman voimakkaasti nuoria; ottaa 
huomioon, että vuonna 2011 maailmassa 
oli 74,8 miljoonaa 15–24-vuotiasta nuorta 
työtöntä, mikä on yli 4 miljoonaa enemmän 
kuin vuonna 2007, ja että työttömyysaste 
oli poikkeuksellisen korkea Lähi-idässä ja 
Pohjois-Afrikassa;

Or. fr

Tarkistus 45
Marietje Schaake
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan R kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

R. ottaa huomioon, että finanssi- ja 
talouskriisi koettelee erityisesti lapsia, sillä 
yleensä lasten elinolot huononevat, kun 
heidän huoltajansa kohtaavat vaikeuksia 
ja uhkia;

R. ottaa huomioon, että finanssi- ja 
talouskriisi koettelee erityisesti lapsia;

Or. en

Tarkistus 46
Elena Băsescu

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan T a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

T a. ottaa huomioon, että kolmansien 
valtioiden vähemmistöryhmät joutuvat 
usein kärsimään syrjinnästä, ja että 
talouskriisi vaikeuttaa entisestään niiden 
mahdollisuuksia käyttää sosiaalisia 
oikeuksia;

Or. en

Tarkistus 47
Marie-Christine Vergiat

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan U kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

U. toteaa, että elintarvikkeiden nousevilla 
ja epävakailla hinnoilla on vaikutuksia 
miljooniin ihmisiin, jotka joutuvat 
ponnistelemaan täyttääkseen 
perustarpeensa; ottaa huomioon, että 

U. toteaa, että elintarvikkeilla keinottelu 
johtaa hintojen nousuun ja epävakauteen, 
mikä vaikuttaa miljooniin ihmisiin, jotka 
joutuvat ponnistelemaan täyttääkseen 
perustarpeensa; ottaa huomioon, että 
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vuodesta 2007 alkaen edistyminen 
köyhyyden vähentämisessä on hidastunut 
kaikkialla maailmassa; ottaa huomioon, 
että 868 miljoonaa ihmistä kärsii 
kroonisesta aliravitsemuksesta, ja valtaosa 
heistä (850 miljoonaa) elää kehitysmaissa; 
ottaa huomioon, että heikossa asemassa 
olevien kotitalouksien 
selviytymisstrategioihin kuuluu 
esimerkiksi se, että lapsen kehityksen 
kriittisten vaiheiden aikana tai 
raskausaikana ruoan määrää vähennetään 
ja/tai sen laatua heikennetään, ja tällä on 
pitkäkestoisia vaikutuksia fyysiseen 
kasvuun ja mielenterveyteen;

vuodesta 2007 alkaen edistyminen 
köyhyyden vähentämisessä on hidastunut 
kaikkialla maailmassa; ottaa huomioon, 
että 868 miljoonaa ihmistä kärsii 
kroonisesta aliravitsemuksesta, ja valtaosa 
heistä (850 miljoonaa) elää kehitysmaissa; 
ottaa huomioon, että heikossa asemassa 
olevien kotitalouksien 
selviytymisstrategioihin kuuluu 
esimerkiksi se, että lapsen kehityksen 
kriittisten vaiheiden aikana tai 
raskausaikana ruoan määrää vähennetään 
ja/tai sen laatua heikennetään, ja tällä on 
pitkäkestoisia vaikutuksia fyysiseen 
kasvuun ja mielenterveyteen;

Or. fr

Tarkistus 48
Raimon Obiols

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan U kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

U. toteaa, että elintarvikkeiden nousevilla 
ja epävakailla hinnoilla on vaikutuksia
miljooniin ihmisiin, jotka joutuvat 
ponnistelemaan täyttääkseen 
perustarpeensa; ottaa huomioon, että 
vuodesta 2007 alkaen edistyminen 
köyhyyden vähentämisessä on hidastunut 
kaikkialla maailmassa; ottaa huomioon, 
että 868 miljoonaa ihmistä kärsii 
kroonisesta aliravitsemuksesta, ja valtaosa 
heistä (850 miljoonaa) elää kehitysmaissa; 
ottaa huomioon, että heikossa asemassa 
olevien kotitalouksien 
selviytymisstrategioihin kuuluu 
esimerkiksi se, että lapsen kehityksen 
kriittisten vaiheiden aikana tai 
raskausaikana ruoan määrää vähennetään 
ja/tai sen laatua heikennetään, ja tällä on 
pitkäkestoisia vaikutuksia fyysiseen 

U. toteaa, että finanssikeinottelu 
johdannaismarkkinoilla on aiheuttanut 
elintarvikkeiden hintojen nousua ja 
epävakautta ja vaikuttanut siten
miljooniin ihmisiin, jotka joutuvat 
ponnistelemaan täyttääkseen 
perustarpeensa; ottaa huomioon, että 
vuodesta 2007 alkaen edistyminen 
köyhyyden vähentämisessä on hidastunut 
kaikkialla maailmassa; ottaa huomioon, 
että 868 miljoonaa ihmistä kärsii 
kroonisesta aliravitsemuksesta, ja valtaosa 
heistä (850 miljoonaa) elää kehitysmaissa; 
ottaa huomioon, että heikossa asemassa 
olevien kotitalouksien 
selviytymisstrategioihin kuuluu 
esimerkiksi se, että lapsen kehityksen 
kriittisten vaiheiden aikana tai 
raskausaikana ruoan määrää vähennetään 
ja/tai sen laatua heikennetään, ja tällä on 
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kasvuun ja mielenterveyteen; pitkäkestoisia vaikutuksia fyysiseen 
kasvuun ja mielenterveyteen;

Or. es

Tarkistus 49
Elisabeth Jeggle, Andrzej Grzyb

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan U a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

U a. ottaa huomioon, että 
elintarviketuotantoa ja entistä enemmän 
energiantarpeen täyttämistä sekä 
teollisuutta varten tuotettujen 
maataloustuotteiden kasvavan kysynnän 
lisäksi myös kilpailu maasta, resurssista, 
josta on tulossa entistä harvinaisempi, 
lisääntyy; ottaa huomioon, että kansalliset 
ja kansainväliset sijoittajat käyttävät 
pitkän aikavälin osto- tai 
leasingsopimuksia taatakseen 
käyttöoikeuden laajoihin maa-alueisiin, 
mikä saattaa aiheuttaa sosioekonomisia ja 
ympäristöön liittyviä ongelmia 
asianomaisille valtioille ja erityisesti 
paikallisväestölle;

Or. en

Tarkistus 50
Marie-Christine Vergiat

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan V kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

V. ottaa huomioon, että talouskriisin 
vaikutukset voivat koetella erityisen 
ankarasti ikääntyneitä, jotka voivat olla 
suuremmassa vaarassa menettää 

V. ottaa huomioon, että YK:n elintarvike-
ja maatalousjärjestön FAOn mukaan 
tarvittaisiin alle kolme miljardia euroa 
kaikkein vakavimmin aliravitsemuksesta 
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työpaikkansa ja joiden mahdollisuudet 
saada täydennyskoulutusta tai tulla 
uudelleenpalkatuksi ovat muita 
epätodennäköisemmät; ottaa huomioon, 
että kriisi voi rajoittaa heidän 
mahdollisuuksiaan saada kohtuuhintaista 
terveydenhoitoa;

kärsivien (kuolemaa edeltävässä 
viimeisessä vaiheessa elävien) ihmisten 
hoitamiseksi, että kyse on 19 miljoonasta 
alle 5-vuotiaasta lapsesta ja että 
jäsenvaltioiden on ehdottomasti 
kunnioitettava alaan liittyviä 
sitoumuksiaan; ottaa huomioon, että 
talouskriisin vaikutukset voivat koetella 
erityisen ankarasti ikääntyneimpiä 
työntekijöitä, jotka voivat olla 
suuremmassa vaarassa menettää 
työpaikkansa ja joiden mahdollisuudet 
saada täydennyskoulutusta tai tulla 
uudelleenpalkatuksi ovat muita 
epätodennäköisemmät; ottaa huomioon, 
että kriisi voi rajoittaa heidän 
mahdollisuuksiaan saada kohtuuhintaista 
terveydenhoitoa;

Or. fr

Tarkistus 51
Elena Băsescu

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan W kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

W. ottaa huomioon, että lääkkeiden 
hintojen nousu (30 prosenttia) heikentää 
kaikkein heikoimmassa asemassa olevien, 
erityisesti lasten ja vanhusten, oikeutta 
terveyteen;

W. ottaa huomioon, että lääkkeiden 
hintojen nousu (30 prosenttia) heikentää 
kaikkein heikoimmassa asemassa olevien, 
erityisesti lasten, vanhusten ja vammaisten 
henkilöiden, oikeutta terveyteen;

Or. en

Tarkistus 52
Marietje Schaake

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan Y kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Y. ottaa huomioon, että maastamuuttajien 
rahalähetykset ovat merkittävä keino 
lieventää kriisin aiheuttamaa iskua 
kehitysmaiden talouksille;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 53
Tokia Saïfi, Jean Roatta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan Y kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Y. ottaa huomioon, että maastamuuttajien 
rahalähetykset ovat merkittävä keino 
lieventää kriisin aiheuttamaa iskua 
kehitysmaiden talouksille;

Y. ottaa huomioon, että maastamuuttajien 
rahalähetykset, mikrorahoitus ja suorat 
ulkomaiset sijoitukset ovat merkittäviä 
keinoja lieventää kriisin aiheuttamaa iskua 
kehitysmaiden talouksille;

Or. fr

Tarkistus 54
Raimon Obiols

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan Y kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Y. ottaa huomioon, että maastamuuttajien 
rahalähetykset ovat merkittävä keino 
lieventää kriisin aiheuttamaa iskua 
kehitysmaiden talouksille;

Y. ottaa huomioon, että vähenemään päin 
olevat maastamuuttajien rahalähetykset 
ovat merkittävä keino lieventää kriisin 
aiheuttamaa iskua kehitysmaiden 
talouksille;

Or. es
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Tarkistus 55
Jean Roatta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan Z kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Z. katsoo, että ihmiskauppa on orjuuden 
nykymuoto ja loukkaa vakavalla tavalla 
perusluonteisia ihmisoikeuksia; ottaa 
huomioon, että maailmanlaajuinen 
talouskriisi lisää ihmiskaupan kysyntää ja 
kaikki ihmiskaupan muodot yleistyvät 
edelleen niin, että ihmiskaupan kohteeksi 
joutuneita on koko maailmassa 
20,9 miljoonaa; ottaa huomioon, että 
ihmiskauppiaat käyttävät hyväkseen 
potentiaalisten uhriensa tarvetta löytää 
ihmisarvoista työtä ja paeta köyhyyttä; 
toteaa, että kaksi kolmannesta ihmiskaupan 
uhreista on naisia ja tyttöjä;

Z. katsoo, että ihmiskauppa on orjuuden 
nykymuoto ja loukkaa vakavalla tavalla 
perusluonteisia ihmisoikeuksia; ottaa 
huomioon, että ihmiskauppiaat käyttävät 
hyväkseen potentiaalisten uhriensa tarvetta 
löytää ihmisarvoista työtä ja paeta 
köyhyyttä; toteaa, että kaksi kolmannesta 
ihmiskaupan uhreista on naisia ja tyttöjä;

Or. fr

Tarkistus 56
Elisabeth Jeggle, Andrzej Grzyb

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan BA kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

BA. ottaa huomioon, että maatalous tarjoaa 
kehitysmaissa työtä ja toimeentuloa yli 
70 prosentille työvoimasta; huomauttaa, 
että resurssipulasta kärsivissä alhaisen 
tulotason maissa maatalousalan kasvu 
vähentää köyhyyttä viisi kertaa 
tehokkaammin (Saharan eteläpuolisessa 
Afrikassa 11 kertaa tehokkaammin) kuin 
muiden alojen kasvu;

BA. ottaa huomioon, että maatalous tarjoaa 
kehitysmaissa työtä ja toimeentuloa yli 
70 prosentille työvoimasta; huomauttaa, 
että resurssipulasta kärsivissä alhaisen 
tulotason maissa maatalousalan kasvu 
vähentää köyhyyttä viisi kertaa 
tehokkaammin (Saharan eteläpuolisessa 
Afrikassa 11 kertaa tehokkaammin) kuin 
muiden alojen kasvu; ottaa huomioon, että 
maaseudun kehittäminen ja toimenpiteet, 
joiden tarkoituksena on tukea 
maataloutta ja erityisesti paikallista 
tuotantoa, ovat kaikkien 



PE502.039v01-00 30/67 AM\922223FI.doc

FI

kehitysstrategioiden keskeisiä tekijöitä ja 
olennaisen tärkeässä asemassa 
köyhyyden, nälän ja alikehittyneisyyden 
poistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 57
Tokia Saïfi

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan BA kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

BA. ottaa huomioon, että maatalous tarjoaa 
kehitysmaissa työtä ja toimeentuloa yli 
70 prosentille työvoimasta; huomauttaa, 
että resurssipulasta kärsivissä alhaisen 
tulotason maissa maatalousalan kasvu 
vähentää köyhyyttä viisi kertaa 
tehokkaammin (Saharan eteläpuolisessa 
Afrikassa 11 kertaa tehokkaammin) kuin 
muiden alojen kasvu;

BA. ottaa huomioon, että maatalous tarjoaa 
kehitysmaissa työtä ja toimeentuloa yli 
70 prosentille työvoimasta; ottaa 
huomioon, että maatalouden tukemiseksi 
tarkoitetun virallisen kehitysavun suuruus 
vähenee jatkuvasti ja sen osuus on enää 
viisi prosenttia koko virallisesta 
kehitysavusta; huomauttaa, että 
resurssipulasta kärsivissä alhaisen 
tulotason maissa maatalousalan kasvu 
vähentää köyhyyttä viisi kertaa 
tehokkaammin (Saharan eteläpuolisessa 
Afrikassa 11 kertaa tehokkaammin) kuin 
muiden alojen kasvu;

Or. fr

Tarkistus 58
Marie-Christine Vergiat

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. toistaa puolustavansa ja edistävänsä 
erittäin määrätietoisesti ihmisoikeuksia ja 
perusvapauksia – kansalaisoikeuksia sekä 
poliittisia, taloudellisia, sosiaalisia ja 

1. toistaa, että Lissabonin sopimuksessa 
vahvistetaan ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien – kansalaisoikeuksien ja
poliittisten oikeuksien sekä taloudellisten, 
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sivistyksellisiä oikeuksia –
ulkopolitiikkansa keskeisenä periaatteena 
ja kaikkien muiden politiikan alojen 
tukipilarina Lissabonin sopimusta 
noudattaen, etenkin talous- ja 
finanssikriisin aikana;

sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien
– puolustamista EU:n ulkopolitiikan 
perusperiaatteena ja sen kaikkien muiden 
politiikan alojen tukipilarina; korostaa, että 
kriisillä on merkittäviä taloudellisia ja 
sosiaalisia seurauksia väestöön, myös 
Euroopan unionissa; toteaa, että 
Euroopan unionin ja muiden 
kansainvälisten elimien, kuten 
Kansainvälisen valuuttarahaston FMI:n, 
hyväksymät eri säästötoimenpiteet ovat 
pahentaneet sosiaalisiin oikeuksiin 
liittyvää tilannetta ja aiheuttaneet 
erityisesti työttömyyden ja epävarmuuden 
räjähdysmäisen lisääntymisen sekä 
haavoittuvimmassa ja suojattomimmassa 
asemassa olevien ihmisten elinolojen 
huonontumisen niin jäsenvaltioissa kuin 
kolmansissa valtioissa;

Or. fr

Tarkistus 59
Leonidas Donskis

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. toistaa puolustavansa ja edistävänsä 
erittäin määrätietoisesti ihmisoikeuksia ja 
perusvapauksia – kansalaisoikeuksia sekä 
poliittisia, taloudellisia, sosiaalisia ja 
sivistyksellisiä oikeuksia –
ulkopolitiikkansa keskeisenä periaatteena 
ja kaikkien muiden politiikan alojen 
tukipilarina Lissabonin sopimusta 
noudattaen, etenkin talous- ja 
finanssikriisin aikana;

1. toistaa puolustavansa ja edistävänsä 
erittäin määrätietoisesti ihmisoikeuksia ja 
perusvapauksia – kansalaisoikeuksia sekä 
poliittisia, taloudellisia, sosiaalisia ja 
sivistyksellisiä oikeuksia – Euroopan 
unionin ulkopolitiikan keskeisenä 
periaatteena ja kaikkien muiden politiikan 
alojen tukipilarina Lissabonin sopimusta 
noudattaen, etenkin talous- ja 
finanssikriisin aikana;

Or. en
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Tarkistus 60
Marie-Christine Vergiat

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. korostaa, että ihmisoikeuksiin sisältyy 
myös oikeus ruokaan, veteen, 
koulutukseen, asianmukaiseen 
asumiseen, maahan, ihmisarvoiseen 
työhön, terveyteen ja sosiaaliturvaan; 
tuomitsee sen, että nämä oikeudet ovat 
kriisin alusta alkaen olleet taantumassa 
joissakin valtioissa; myöntää, että 
useimmissa tapauksissa mainittujen 
oikeuksien toteutumattomuus johtuu 
köyhyydestä ja sen kärjistymisestä; 
kehottaa EU:ta investoimaan enemmän 
varoja ja rahoitusta vuosituhannen 
kehitystavoitteiden saavuttamiseen, koska 
on erittäin epätodennäköistä, että ne 
pannaan täytäntöön vuoteen 2015 
mennessä;

Or. fr

Tarkistus 61
Rui Tavares

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. kehottaa kriisin koettelemia EU:n 
jäsenvaltioita olemaan tinkimättä 
ihmisoikeusperiaatteista niiden 
diplomaattisissa suhteissa kolmansiin 
valtioihin nähden, myös mahdollisissa 
tilapäisissä yhteyksissä autoritaaristen 
hallintojärjestelmien kanssa, johtuen 
talousarvioon ja verotukseen liittyvistä 
paineista kotimaassa ja kasvavasta 
ulkoisesta tai sisäisestä riippuvuudesta;



AM\922223FI.doc 33/67 PE502.039v01-00

FI

Or. en

Tarkistus 62
Marie-Christine Vergiat

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. korostaa, että tähän kriisiin on 
vastattava kansainvälisesti koordinoidulla 
monenvälisellä yhteistyöllä sekä 
alueellisella että alueiden välisellä tasolla 
ja noudattaen ennen kaikkea vahvasti 
ihmisoikeuksiin perustuvaa 
lähestymistapaa;

2. korostaa, että sen lisäksi, että tähän 
mennessä hyväksyttyjen politiikkojen 
avulla ei ole pystytty vastaamaan tähän 
kriisiin, sosiaalinen ja taloudellinen 
tilanne on heikentynyt huomattavasti 
kyseisissä valtioissa; on erityisen 
huolestunut humanitaarisista kriiseistä, 
myös tietyissä EU:n jäsenvaltioissa, kuten 
Kreikassa, ja poliittisista seurauksista, 
jotka aiheuttavat ääriliikkeiden nousun ja 
mellakoiden puhkeamisen nälän vuoksi; 
vahvistaa uudelleen, että kriisistä 
selviytymiseksi on ehdottomasti 
muutettava hallituksien politiikkaa sekä 
unionissa ja kansainvälisesti tehtävää 
yhteistyötä kansalaisten alulle panemien 
ja heitä hyödyttävien suuntauksien 
edistämiseksi;

Or. fr

Tarkistus 63
Marie-Christine Vergiat

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. palauttaa mieliin, että kansainvälisen 
ihmisoikeuslainsäädännön mukaisesti 
hallitusten velvollisuutena on kunnioittaa, 
suojella ja toteuttaa ihmisoikeuksia 
kaikkina aikoina; kehottaa hallituksia 

3. palauttaa mieliin, että hallitusten 
velvollisuutena on kunnioittaa, suojella ja 
toteuttaa ihmisoikeuksia kaikkina aikoina, 
taloudelliset ja sosiaaliset ihmisoikeudet 
mukaan lukien; on näin ollen erittäin 
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estämään syrjintää ja varmistamaan 
perusluonteiset ihmisoikeudet kaikille; 
pitää valitettavana sitä kuilua, joka 
edelleen vallitsee näiden oikeuksien 
lainsäädännössä tunnustamisen ja niiden 
poliittisen täytäntöönpanon välillä;

huolestunut entistä useampien ihmisten 
äärimmäisen epävarmasta tilanteesta ja 
korostaa tarvetta varmistaa tiettyjen 
julkisten palvelujen toiminta ja vahvistaa 
sitä, jotta voidaan taata väestöjen 
luovuttamaton oikeus omiin varoihinsa, 
koulutukseen, terveydenhoitoon, 
sosiaaliturvaan, työllisyyteen ja 
ihmisarvoisiin elinoloihin; kehottaa 
hallituksia estämään syrjintää ja 
varmistamaan nämä perusluonteiset 
ihmisoikeudet kaikille; pitää valitettavana 
sitä kuilua, joka edelleen vallitsee näiden 
oikeuksien lainsäädännössä tunnustamisen 
ja niiden poliittisen täytäntöönpanon 
välillä;

Or. fr

Tarkistus 64
Marietje Schaake

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. palauttaa mieliin, että kansainvälisen 
ihmisoikeuslainsäädännön mukaisesti 
hallitusten velvollisuutena on kunnioittaa, 
suojella ja toteuttaa ihmisoikeuksia 
kaikkina aikoina; kehottaa hallituksia 
estämään syrjintää ja varmistamaan 
perusluonteiset ihmisoikeudet kaikille; 
pitää valitettavana sitä kuilua, joka 
edelleen vallitsee näiden oikeuksien 
lainsäädännössä tunnustamisen ja niiden 
poliittisen täytäntöönpanon välillä;

3. palauttaa mieliin, että kansainvälisen 
ihmisoikeuslainsäädännön mukaisesti 
hallitusten velvollisuutena on kunnioittaa, 
suojella ja toteuttaa ihmisoikeuksia, 
digitaaliset vapaudet mukaan luettuina,
kaikkina aikoina; kehottaa hallituksia 
estämään syrjintää ja varmistamaan 
perusluonteiset ihmisoikeudet kaikille; 
pitää valitettavana sitä kuilua, joka 
edelleen vallitsee näiden oikeuksien 
lainsäädännössä tunnustamisen ja niiden 
poliittisen täytäntöönpanon välillä;

Or. en

Tarkistus 65
Raimon Obiols
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Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. palauttaa mieliin, että kansainvälisen 
ihmisoikeuslainsäädännön mukaisesti 
hallitusten velvollisuutena on kunnioittaa, 
suojella ja toteuttaa ihmisoikeuksia 
kaikkina aikoina; kehottaa hallituksia 
estämään syrjintää ja varmistamaan 
perusluonteiset ihmisoikeudet kaikille; 
pitää valitettavana sitä kuilua, joka 
edelleen vallitsee näiden oikeuksien 
lainsäädännössä tunnustamisen ja niiden 
poliittisen täytäntöönpanon välillä;

3. palauttaa mieliin, että kansainvälisen 
ihmisoikeuslainsäädännön mukaisesti 
hallitusten velvollisuutena on kunnioittaa, 
suojella ja toteuttaa ihmisoikeuksia 
kaikkina aikoina; kehottaa hallituksia 
estämään kaikenlaista syrjintää ja 
varmistamaan perusluonteiset 
ihmisoikeudet kaikille; pitää valitettavana 
sitä kuilua, joka edelleen vallitsee näiden 
oikeuksien lainsäädännössä tunnustamisen 
ja niiden poliittisen täytäntöönpanon 
välillä;

Or. es

Tarkistus 66
Marie-Christine Vergiat

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. kehottaa hallituksia asettamaan 
toiminnassaan etusijalle kaikkein 
heikoimmassa asemassa olevien 
väestönosien edut ottamalla ihmisoikeudet 
huomioon päätöksentekomenettelyssään; 
kehottaa hallituksia toteuttamaan kaikki 
tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, 
että oikeussuojakeinot ovat kaikkien 
saatavilla, kiinnittäen erityistä huomiota 
köyhyydessä eläviin ihmisiin, joiden on 
ymmärrettävä täydellisesti oikeutensa ja 
se, miten he niitä voivat käyttää; kehottaa 
EU:ta lisäämään tukeaan 
kumppanimaidensa oikeusvaltioperiaatetta 
ja oikeuslaitosta koskeville 
uudistusohjelmille;

4. kehottaa hallituksia asettamaan 
toiminnassaan etusijalle kansalaisten edut, 
mikä edellyttää, että he voivat osallistua 
päätöksentekoon sekä poliittiseen, 
taloudelliseen ja sosiaaliseen prosessiin; 
kehottaa hallituksia toteuttamaan kaikki 
tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, 
että oikeussuojakeinot ovat kaikkien 
saatavilla, kiinnittäen erityistä huomiota 
köyhyydessä ja epävarmassa tilanteessa 
eläviin ihmisiin, joille on tiedotettava 
täydellisesti heidän oikeuksistaan ja siitä, 
miten he niitä voivat käyttää; kehottaa 
EU:ta lisäämään tukeaan 
kumppanimaidensa oikeusvaltioperiaatetta 
ja oikeuslaitosta koskeville 
uudistusohjelmille;
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Or. fr

Tarkistus 67
Elisabeth Jeggle, Andrzej Grzyb

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. kehottaa hallituksia asettamaan 
toiminnassaan etusijalle kaikkein 
heikoimmassa asemassa olevien 
väestönosien edut ottamalla ihmisoikeudet 
huomioon päätöksentekomenettelyssään; 
kehottaa hallituksia toteuttamaan kaikki 
tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, 
että oikeussuojakeinot ovat kaikkien 
saatavilla, kiinnittäen erityistä huomiota 
köyhyydessä eläviin ihmisiin, joiden on 
ymmärrettävä täydellisesti oikeutensa ja se, 
miten he niitä voivat käyttää; kehottaa 
EU:ta lisäämään tukeaan 
kumppanimaidensa oikeusvaltioperiaatetta 
ja oikeuslaitosta koskeville 
uudistusohjelmille;

4. kehottaa hallituksia asettamaan 
toiminnassaan etusijalle kaikkein 
heikoimmassa asemassa olevien 
väestönosien edut ottamalla ihmisoikeudet 
huomioon päätöksentekomenettelyssään; 
kehottaa hallituksia toteuttamaan kaikki 
tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, 
että oikeussuojakeinot ovat kaikkien 
saatavilla, kiinnittäen erityistä huomiota 
köyhyydessä eläviin ihmisiin, joiden on 
ymmärrettävä täydellisesti oikeutensa ja se, 
miten he niitä voivat käyttää; kehottaa 
EU:ta lisäämään tukeaan 
kumppanimaidensa oikeusvaltioperiaatetta 
ja oikeuslaitosta koskeville 
uudistusohjelmille sekä mahdollistamaan 
aktiivisen kansalaisyhteiskunnan 
toimimisen kaikenlaisten 
demokratiaprosessien perustana;

Or. en

Tarkistus 68
Raimon Obiols

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. kehottaa hallituksia asettamaan 
toiminnassaan etusijalle kaikkein 
heikoimmassa asemassa olevien 
väestönosien edut ottamalla ihmisoikeudet 

4. kehottaa hallituksia asettamaan 
toiminnassaan etusijalle kaikkein 
heikoimmassa asemassa olevien 
väestönosien edut ottamalla ihmisoikeudet 
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huomioon päätöksentekomenettelyssään; 
kehottaa hallituksia toteuttamaan kaikki 
tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, 
että oikeussuojakeinot ovat kaikkien 
saatavilla, kiinnittäen erityistä huomiota 
köyhyydessä eläviin ihmisiin, joiden on 
ymmärrettävä täydellisesti oikeutensa ja se, 
miten he niitä voivat käyttää; kehottaa 
EU:ta lisäämään tukeaan 
kumppanimaidensa oikeusvaltioperiaatetta 
ja oikeuslaitosta koskeville 
uudistusohjelmille;

huomioon päätöksentekomenettelyssään; 
kehottaa hallituksia toteuttamaan kaikki 
tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, 
että oikeussuojakeinot ovat kaikkien 
saatavilla, kiinnittäen erityistä huomiota 
köyhyydessä eläviin ihmisiin, joiden on 
ymmärrettävä täydellisesti oikeutensa ja se, 
miten he niitä voivat käyttää; kehottaa 
EU:ta torjumaan rankaisemattomuutta ja 
lisäämään tukeaan kumppanimaidensa 
oikeusvaltioperiaatetta ja oikeuslaitosta 
koskeville uudistusohjelmille;

Or. es

Tarkistus 69
Marie-Christine Vergiat

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. on tyytyväinen siihen, että EU on 
sitoutunut edistämään taloudellisia, 
sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia sekä 
lisäämään toimiaan peruspalvelujen 
yleismaailmallisen ja syrjimättömän 
saatavuuden varmistamiseksi kiinnittäen 
erityistä huomiota köyhiin ja muita 
heikommassa asemassa oleviin 
väestöryhmiin ihmisoikeuksia ja 
demokratiaa koskevan EU:n 
strategiakehyksen mukaisesti; odottaa, että 
tämä muunnetaan konkreettisiksi 
toimenpiteiksi, esimerkiksi EU:n 
edustustojen laatimissa maakohtaisissa 
ihmisoikeusstrategioissa;

5. toteaa, että EU on sitoutunut edistämään 
taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä 
oikeuksia sekä lisäämään toimiaan 
julkisten palvelujen yleismaailmallisen ja 
syrjimättömän saatavuuden 
varmistamiseksi; katsoo, että tämä on 
perustavan tärkeää kaikkein köyhimpien 
ja muiden heikommassa asemassa olevien 
ryhmien oikeuksien kannalta; odottaa, 
että tämä sitoumus ei jää pelkäksi 
sanahelinäksi vaan että sitä ilmennetään 
konkreettisina toimenpiteinä Euroopan 
unionissa ja kolmansien valtioiden kanssa 
tehdyn yhteistyön kehyksessä, esimerkiksi 
EU:n edustustojen laatimissa 
maakohtaisissa ihmisoikeusstrategioissa;

Or. fr

Tarkistus 70
Marie-Christine Vergiat
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Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. vaatii ihmisoikeuksista vastaavaa EU:n 
erityisedustajaa varmistamaan, että 
ihmisoikeudet ovat toiminta-aloitteissa 
etusijalla, kiinnittäen erityistä huomiota 
kolmansien maiden heikoimmassa 
asemassa oleviin yhteiskuntaryhmiin;

6. vaatii ihmisoikeuksista vastaavaa EU:n 
erityisedustajaa varmistamaan, että 
ihmisoikeudet ovat toiminta-aloitteissa 
etusijalla, kiinnittäen erityistä huomiota 
kolmansien maiden heikoimmassa 
asemassa oleviin yhteiskuntaryhmiin; 
korostaa uudelleen ihmisten 
luovuttamatonta oikeutta määrätä omista 
asioistaan ilman, että ulkomaat puuttuvat 
asiaan; toteaa, että Euroopan unionin ja 
kolmansien valtioiden väliset sopimukset 
samoin kuin Kansainvälisen 
valuuttarahaston ja muiden 
kansainvälisten järjestöjen määräämät 
toimet ovat usein johtaneet siihen, että 
kokonaisilta väestönosilta on evätty 
oikeus käyttää omia varojaan ja 
taloudellisia, poliittisia ja sosiaalisia 
oikeuksia; toistaa haluavansa kehittää 
uudenlaista kansojen välistä yhteistyötä, 
jossa painotetaan molemminpuolista 
kehitystä ja asianomaisten kansojen etuja.

Or. fr

Tarkistus 71
Leonidas Donskis

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. korostaa, että on annettava jatkuvaa 
tukea demokratiaa ja ihmisoikeuksia 
koskevasta eurooppalaisesta 
rahoitusvälineestä rahoitettaville 
hankkeille, joissa ihmisoikeuksien 
puolustajat työskentelevät taloudellisten ja 
sosiaalisten oikeuksien, kuten 

7. painottaa, että on tärkeää varmistaa, 
että ihmisoikeuksien ja demokratian 
edistämisen tukemista ei heikennetä 
leikkaamalla tällaisille hankkeille 
myönnettyjä varoja kriisin vuoksi; 
korostaa tässä yhteydessä, että on 
annettava jatkuvaa tukea demokratiaa ja 



AM\922223FI.doc 39/67 PE502.039v01-00

FI

työntekijöiden ja maahanmuuttajien 
oikeuksien, puolesta, ja korostaa, että on 
tärkeää edistää ihmisoikeuskasvatusta;

ihmisoikeuksia koskevasta 
eurooppalaisesta rahoitusvälineestä 
rahoitettaville hankkeille, joissa 
ihmisoikeuksien puolustajat työskentelevät 
taloudellisten ja sosiaalisten oikeuksien, 
kuten työntekijöiden ja maahanmuuttajien 
oikeuksien, puolesta, ja korostaa, että on 
tärkeää edistää ihmisoikeuskasvatusta;

Or. en

Tarkistus 72
Marie-Christine Vergiat

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. korostaa, että on annettava jatkuvaa 
tukea demokratiaa ja ihmisoikeuksia 
koskevasta eurooppalaisesta 
rahoitusvälineestä rahoitettaville 
hankkeille, joissa ihmisoikeuksien 
puolustajat työskentelevät taloudellisten ja 
sosiaalisten oikeuksien, kuten 
työntekijöiden ja maahanmuuttajien 
oikeuksien, puolesta, ja korostaa, että on 
tärkeää edistää ihmisoikeuskasvatusta;

7. korostaa, että on annettava jatkuvaa 
tukea demokratiaa ja ihmisoikeuksia 
koskevasta eurooppalaisesta 
rahoitusvälineestä rahoitettaville 
hankkeille, myös niille, joissa 
ihmisoikeuksien puolustajat työskentelevät 
taloudellisten ja sosiaalisten oikeuksien, 
kuten työntekijöiden ja maahanmuuttajien 
oikeuksien, puolesta, ja korostaa, että on 
tärkeää edistää ihmisoikeuskasvatusta;

Or. fr

Tarkistus 73
Marie-Christine Vergiat

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. korostaa, että komission on otettava 
ihmisoikeudet huomioon säädösehdotusten 
ja muiden ehdotusten, 
täytäntöönpanotoimien sekä kauppa- ja 

9. korostaa, että Euroopan unionin 
tekemissä eri sopimuksissa ei kunnioiteta 
demokratia- ja ihmisoikeuslausekkeita; 
muistuttaa tältä osin, että tällainen 
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investointisopimusten 
vaikutustenarvioinneissa, jos niillä on 
merkittäviä taloudellisia, sosiaalisia ja 
ympäristövaikutuksia;

asenne johtaa monissa tapauksissa 
kaksinaismoralistiseen politiikkaan, mikä 
voi vain heikentää EU:n uskottavuutta 
ihmisoikeuksien, oikeusvaltion 
periaatteen ja demokratian alalla ja 
johtaa lopulta ihmisoikeuksien 
yleismaailmallisuuden 
kyseenalaistamiseen; kehottaa 
integroimaan järjestelmällisesti 
demokratia- ja ihmisoikeuslausekkeet ja 
kunnioittamaan niitä täysimääräisesti; 
korostaa, että EU:n on sen 
ihmisoikeuksien alalla tekemien 
kansainvälisten sitoumuksien 
kunnioittamiseksi otettava ihmisoikeudet 
huomioon säädösehdotusten ja muiden 
ehdotusten, täytäntöönpanotoimien sekä 
kauppa- ja investointisopimusten 
vaikutustenarvioinneissa, jos niillä on 
merkittäviä taloudellisia, sosiaalisia ja 
ympäristövaikutuksia; katsoo, että 
demokratia- ja ihmisoikeuslausekkeita 
olisi täydennettävä toiminnan 
täytäntöönpanon valvontamekanismilla; 
pitää tarpeellisina etukäteen täytäntöön 
pantavia valvontamekanismeja, joita 
hyödynnetään ennen puitesopimuksen 
tekemistä, joilla säädellään sen tekemistä 
ja jotka muodostavat olennaisen osan 
sopimusta, samoin kuin jälkikäteen 
täytäntöön pantavia 
valvontamekanismeja, joiden avulla 
voidaan todeta kyseisten lausekkeiden 
mahdollinen rikkominen; kehottaa 
tekemään kaikki mahdolliset päätelmät 
näiden mekanismien johdosta, mukaan 
lukien kyseisten sopimuksien 
soveltamisen keskeyttäminen;

Or. fr

Tarkistus 74
Raimon Obiols

Päätöslauselmaesitys
10 kohta



AM\922223FI.doc 41/67 PE502.039v01-00

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kehottaa jäsenvaltioita täyttämään 
sitoumuksensa nostaa monen- ja 
kahdenvälisen virallisen kehitysavun osuus 
0,7 prosenttiin BKTL:sta ja varmistamaan 
kehitysavun tehokas käyttö, jotta rahalle 
voidaan saada vastinetta;

10. kehottaa jäsenvaltioita täyttämään 
sitoumuksensa nostaa monen- ja 
kahdenvälisen virallisen kehitysavun osuus 
0,7 prosenttiin BKTL:sta ja varmistamaan 
kehitysavun tehokas käyttö, jotta saadaan 
rahalle vastinetta ja turvataan 
yhdenmukainen ihmisoikeus- ja 
kehittämispolitiikka;

Or. es

Tarkistus 75
Marie-Christine Vergiat

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. korostaa, että tarvitaan johdonmukaista 
politiikkaa ja koordinointia, jotta voidaan 
saavuttaa köyhyyden vähentämistä 
koskeva tavoite ja lisätä EU:n ulkoisen 
avun vaikutuksia;

12. korostaa, että tarvitaan johdonmukaista 
politiikkaa, tahtoa ja koordinointia, jotta 
voidaan saavuttaa vuosituhattavoitteet 
erityisesti köyhyyden poistamiseksi, ja että 
on taattava kaikille oikeus koulutukseen, 
edistettävä sukupuolien välistä tasa-arvoa, 
parannettava oikeutta terveydenhoitoon, 
suojeltava ympäristöä ja luotava 
kansainvälisiä kumppanuuksia 
molemminpuolisen kehityksen 
edistämiseksi; painottaa, että tavoitteiden 
saavuttaminen edellyttää EU:lta todellista 
panostamista, ja että on syytä pahoitella 
merkittävien viivästyksien syntymistä;

Or. fr

Tarkistus 76
Ryszard Czarnecki

Päätöslauselmaesitys
12 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. korostaa, että tarvitaan johdonmukaista 
politiikkaa ja koordinointia, jotta voidaan 
saavuttaa köyhyyden vähentämistä koskeva 
tavoite ja lisätä EU:n ulkoisen avun 
vaikutuksia;

12. korostaa, että tarvitaan johdonmukaista 
politiikkaa ja koordinointia, jotta voidaan 
saavuttaa köyhyyden vähentämistä koskeva 
tavoite ja lisätä EU:n ulkoisen avun 
vaikutuksia erityisesti Pakistanissa;

Or. en

Tarkistus 77
Elisabeth Jeggle, Andrzej Grzyb

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. korostaa, että tarvitaan johdonmukaista 
politiikkaa ja koordinointia, jotta voidaan 
saavuttaa köyhyyden vähentämistä koskeva 
tavoite ja lisätä EU:n ulkoisen avun 
vaikutuksia;

12. korostaa, että tarvitaan johdonmukaista 
politiikkaa ja koordinointia, jotta voidaan 
saavuttaa köyhyyden vähentämistä koskeva 
tavoite ja lisätä EU:n ulkoisen avun 
uskottavuutta ja vaikutuksia;

Or. en

Tarkistus 78
Ana Gomes, David Martin

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. toistaa, että kumppanimaille annettava 
budjettituki olisi kytkettävä lähemmin 
kumppanimaiden ihmisoikeus- ja 
hallintotilanteeseen;

13. toistaa, että kumppanimaille annettava 
budjettituki ja kaikki kauppasopimukset 
olisi kytkettävä lähemmin 
kumppanimaiden ihmisoikeus- ja 
hallintotilanteeseen; katsoo, että avun- ja 
lainanantajien olisi nimittäin reagoitava
yhteensovitetulla tavalla raportoituihin 
petos- ja lahjontatapauksiin sekä 
edistettävä näissä valtioissa toteutettavia 
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uudistuksia kohti hyvää hallintotapaa ja 
avoimuutta; kehottaa EU:ta ja 
jäsenvaltioita laatimaan järjestelmällisiä 
riskinarviointeja laajalle levinneestä 
lahjonnasta kumppanivaltioissa, mikä 
saattaa estää kehitysyhteistyöhön ja 
humanitaarisiin hankkeisiin liittyvät 
toivotut seuraukset; 

Or. en

Tarkistus 79
Marie-Christine Vergiat

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. toistaa, että kumppanimaille annettava 
budjettituki olisi kytkettävä lähemmin 
kumppanimaiden ihmisoikeus- ja 
hallintotilanteeseen;

13. toistaa, että kumppanimaille annettava 
budjettituki olisi kytkettävä lähemmin 
kumppanimaiden ihmisoikeus- ja 
demokratiatilanteeseen, mutta tukea on 
annettava kunnioittaen täysimääräisesti 
kansojen itsemääräämisoikeutta ja niiden 
oikeutta valita poliittinen, taloudellinen ja 
sosiaalinen suuntautumisensa;

Or. fr

Tarkistus 80
Ryszard Czarnecki

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. toistaa, että kumppanimaille annettava 
budjettituki olisi kytkettävä lähemmin 
kumppanimaiden ihmisoikeus- ja 
hallintotilanteeseen;

13. toistaa, että kumppanimaille annettava 
budjettituki olisi kytkettävä lähemmin 
kumppanimaiden ihmisoikeus- ja 
hallintotilanteeseen, erityisesti 
Pakistanissa;
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Or. en

Tarkistus 81
Marie-Christine Vergiat

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. kehottaa kehitysmaita harjoittamaan 
talouspolitiikkaa, jolla edistetään kestävää 
kasvua ja kehitystä, luodaan työpaikkoja, 
asetetaan heikoimmassa asemassa olevat 
yhteiskuntaryhmät etusijalle poliittisissa 
toimissa ja luodaan kehitystä 
moitteettoman verotusjärjestelmän 
pohjalta, mikä on välttämätöntä, jotta 
kansallisia varoja voidaan käyttää 
tehokkaammin ja oikeudenmukaisemmin;

14. kehottaa kaikkia maita muuttamaan 
perusteellisesti niiden täytäntöönpanemaa 
politiikkaa ja ottamaan käyttöön sellaisia 
poliittisia, taloudellisia ja sosiaalisia 
suuntaviivoja, joilla edistetään kestävää 
kasvua ja kehitystä, luodaan työpaikkoja, 
asetetaan heikoimmassa asemassa olevat 
yhteiskuntaryhmät etusijalle poliittisissa 
toimissa ja luodaan kehitystä 
moitteettoman verotusjärjestelmän 
pohjalta, mikä on välttämätöntä, jotta 
kansallisia varoja voidaan käyttää 
tehokkaammin ja oikeudenmukaisemmin;

Or. fr

Tarkistus 82
Raimon Obiols

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. kehottaa kehitysmaita harjoittamaan 
talouspolitiikkaa, jolla edistetään kestävää 
kasvua ja kehitystä, luodaan työpaikkoja, 
asetetaan heikoimmassa asemassa olevat 
yhteiskuntaryhmät etusijalle poliittisissa 
toimissa ja luodaan kehitystä 
moitteettoman verotusjärjestelmän 
pohjalta, mikä on välttämätöntä, jotta 
kansallisia varoja voidaan käyttää 
tehokkaammin ja oikeudenmukaisemmin;

14. kehottaa kehitysmaita harjoittamaan 
talouspolitiikkaa, jolla edistetään kestävää 
kasvua ja kehitystä, luodaan työpaikkoja, 
asetetaan heikoimmassa asemassa olevat 
yhteiskuntaryhmät etusijalle poliittisissa 
toimissa ja luodaan kehitystä veropetosten 
ehkäisemiseen tähtäävän moitteettoman 
verotusjärjestelmän pohjalta, mikä on 
välttämätöntä, jotta kansallisia varoja 
voidaan käyttää tehokkaammin ja
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oikeudenmukaisemmin;

Or. es

Tarkistus 83
Marie-Christine Vergiat

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. kannustaa kehitysmaita 
hyödyntämään EU:n yleisessä 
tullietuusjärjestelmässä tarjottavia 
tullietuuksia edistääkseen talouskasvuaan 
ja parantaakseen kilpailukykyään;
muistuttaa kehitysmaita niiden 
velvollisuudesta ratifioida ja panna 
täytäntöön 27 keskeistä kansainvälistä 
ihmisoikeussopimusta;

15. muistuttaa kehitysmaita niiden 
velvollisuudesta ratifioida ja panna 
täytäntöön 27 keskeistä kansainvälistä 
ihmisoikeussopimusta;

Or. fr

Tarkistus 84
Tokia Saïfi

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. kannustaa kehitysmaita hyödyntämään 
EU:n yleisessä tullietuusjärjestelmässä 
tarjottavia tullietuuksia edistääkseen 
talouskasvuaan ja parantaakseen 
kilpailukykyään; muistuttaa kehitysmaita 
niiden velvollisuudesta ratifioida ja panna 
täytäntöön 27 keskeistä kansainvälistä 
ihmisoikeussopimusta;

15. kannustaa kehitysmaita hyödyntämään 
EU:n yleisessä tullietuusjärjestelmässä 
tarjottavia tullietuuksia edistääkseen 
talouskasvuaan, lisätäkseen vientinsä 
monimuotoisuutta ja parantaakseen 
kilpailukykyään; muistuttaa kehitysmaita 
niiden velvollisuudesta ratifioida ja panna 
täytäntöön 27 keskeistä kansainvälistä 
ihmisoikeussopimusta EU:n yleisen 
tullietuusjärjestelmän kehyksessä;

Or. fr
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Tarkistus 85
Marietje Schaake

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. kannustaa kehitysmaita hyödyntämään 
EU:n yleisessä tullietuusjärjestelmässä 
tarjottavia tullietuuksia edistääkseen 
talouskasvuaan ja parantaakseen 
kilpailukykyään; muistuttaa kehitysmaita 
niiden velvollisuudesta ratifioida ja panna 
täytäntöön 27 keskeistä kansainvälistä 
ihmisoikeussopimusta;

15. kannustaa kehitysmaita käyttämään
EU:n yleisessä tullietuusjärjestelmässä 
tarjottavia tullietuuksia edistääkseen
talouskasvuaan ja parantaakseen 
kilpailukykyään; muistuttaa kehitysmaita 
niiden velvollisuudesta ratifioida ja panna 
täytäntöön 27 keskeistä kansainvälistä 
ihmisoikeussopimusta;

Or. en

Tarkistus 86
Tokia Saïfi

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. vaatii erityistä valvontamekanismia, 
jonka avulla seurataan EU:n 
allekirjoittamiin kahden- ja 
kansainvälisiin sopimuksiin sisältyvien 
ihmisoikeuslausekkeiden täytäntöönpanoa; 
on tyytyväinen siihen, että kolmansien 
maiden ihmisoikeustilanteen analysointia 
pyritään parantamaan kauppaa ja/tai 
investointeja koskevien sopimusten 
käyttöönoton tai tekemisen yhteydessä;

17. suhtautuu myönteisesti erityisen 
valvontamekanismin käyttöönottoon, 
jonka avulla seurataan EU:n 
allekirjoittamiin kahdenvälisiin ja 
alueellisiin eli niin sanottuihin uuden 
sukupolven sopimuksiin sisältyvien 
ihmisoikeuslausekkeiden täytäntöönpanoa; 
on tyytyväinen siihen, että kolmansien 
maiden ihmisoikeustilanteen analysointia 
pyritään parantamaan kauppaa ja/tai 
investointeja koskevien sopimusten 
käyttöönoton tai tekemisen yhteydessä;

Or. fr



AM\922223FI.doc 47/67 PE502.039v01-00

FI

Tarkistus 87
Leonidas Donskis

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. vaatii erityistä valvontamekanismia, 
jonka avulla seurataan EU:n 
allekirjoittamiin kahden- ja kansainvälisiin 
sopimuksiin sisältyvien 
ihmisoikeuslausekkeiden täytäntöönpanoa; 
on tyytyväinen siihen, että kolmansien 
maiden ihmisoikeustilanteen analysointia 
pyritään parantamaan kauppaa ja/tai 
investointeja koskevien sopimusten 
käyttöönoton tai tekemisen yhteydessä;

17. vaatii erityistä valvontamekanismia, 
jonka avulla seurataan EU:n 
allekirjoittamiin kahden- ja kansainvälisiin 
sopimuksiin sisältyvien 
ihmisoikeuslausekkeiden täytäntöönpanoa; 
on tyytyväinen siihen, että kolmansien 
maiden ihmisoikeustilanteen analysointia 
pyritään parantamaan kauppaa ja/tai 
investointeja koskevien sopimusten 
käyttöönoton tai tekemisen yhteydessä; 
toteaa huolestuneena, että kumppanuus-
ja yhteistyösopimuksien ihmisoikeuksien 
valvontaa koskevia voimassa olevia 
määräyksiä ei ole määritelty selvästi tai ne 
eivät ole riittävän kunnianhimoisia; 
kehottaa EU:ta omaksumaan 
vankkumattoman periaatteellisen kannan 
ja vaatimaan, että sen kumppanivaltiot 
noudattavat kansainvälisten sopimuksien 
perusihmisoikeuksia koskevia 
lausekkeita;

Or. en

Tarkistus 88
Marie-Christine Vergiat

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. vaatii erityistä valvontamekanismia, 
jonka avulla seurataan EU:n 
allekirjoittamiin kahden- ja kansainvälisiin 
sopimuksiin sisältyvien 
ihmisoikeuslausekkeiden täytäntöönpanoa; 
on tyytyväinen siihen, että kolmansien 

17. vaatii erityistä valvontamekanismia, 
jonka avulla seurataan EU:n 
allekirjoittamiin kahden- ja kansainvälisiin 
sopimuksiin sisältyvien 
ihmisoikeuslausekkeiden täytäntöönpanoa; 
on tyytyväinen siihen, että kolmansien 



PE502.039v01-00 48/67 AM\922223FI.doc

FI

maiden ihmisoikeustilanteen analysointia 
pyritään parantamaan kauppaa ja/tai 
investointeja koskevien sopimusten 
käyttöönoton tai tekemisen yhteydessä;

maiden ihmisoikeustilanteen analysointia 
pyritään parantamaan kauppaa ja/tai 
investointeja koskevien sopimusten 
käyttöönoton tai tekemisen yhteydessä; 
kehottaa ottamaan tosiasiallisesti 
huomioon nämä lausekkeet, jotka ovat 
olennainen osa sopimuksia, ja 
pahoittelee, että niiden huomioon 
ottamatta jättäminen on saattanut johtaa 
erityisesti taloudellisten ja sosiaalisten 
perusoikeuksien rikkomiseen sekä 
asianomaisten väestönosien köyhtymiseen 
samoin kuin siihen, että monikansalliset 
yhtiöt ovat anastaneet luonnonvaroja; 
katsoo, että näiden lausekkeiden lisäksi 
on tarpeen ottaa käyttöön uusia yhteistyön 
muotoja, joilla mahdollistetaan 
kolmansien valtioiden taloudellinen ja 
sosiaalinen kehitys väestön tarpeet 
huomioon ottaen;

Or. fr

Tarkistus 89
Marie-Christine Vergiat

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. kehottaa hallituksia täyttämään 
luonnonvarojen hyvää hallinnointia
koskevat velvoitteensa kansalaisia kohtaan;

20. katsoo, että luonnonvarat ovat elämän 
kannalta tärkeitä ja tuottavat yhteistä 
hyötyä, minkä vuoksi niitä olisi pidettävä 
yhteiskunnan yhteisinä varoina; 
huomauttaa kuitenkin, että monella 
paikallisväestöllä ei edelleenkään ole 
mahdollisuutta käyttää niitä; korostaa 
tästä syystä, että on tärkeää kehittää 
välineitä, joilla pyritään mittamaan 
luonnonvarojen käyttöön liittyvää 
eriarvoisuutta; suhtautuu myönteisesti 
siihen, että YK:n yleiskokous hyväksyi 
28. heinäkuuta 2010 päätöslauselman, 
jossa tunnustetaan vettä ja jätevesihuoltoa 
koskeva perusoikeus; toivoo, että 
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Euroopan unioni ja jäsenvaltiot panevat 
täytäntöön päätöslauselman suositukset 
taloudellisten varojen myöntämiseksi 
erityisesti kehitysmaille; kehottaa 
hallituksia täyttämään luonnonvarojen 
valvontaa ja niiden saatavuutta koskevat 
velvoitteensa kansalaisia kohtaan;

Or. fr

Tarkistus 90
Marie-Christine Vergiat

Päätöslauselmaesitys
20 kohta – 1 alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1) toteaa, että monilla ihmisillä mutta 
myöskään kulttuurisilla vähemmistöillä ei 
ole tai ei ole enää oikeutta käyttää tiettyjä 
luonnonvaroja, mikä johtuu siitä, että 
yksityiset yritykset tai yksiköt ovat 
anastaneet ne kyseisten valtioiden 
poliittisten viranomaisten tuella; korostaa, 
että tilanne on johtanut viljelijöiden 
karkottamisesta johtuvaan 
elintarvikepulaan sekä elintarvikkeiden 
hintojen korottamiseen ja veden kaltaisten 
perushyödykkeiden saannin 
vaikeutumiseen; pyytää tästä syystä 
Euroopan unionia ja jäsenvaltioita 
toteuttamaan tarvittavia toimia 
tehdäkseen lopun eurooppalaisten 
yritysten harjoittamasta resurssien ja 
erityisesti maan anastamisesta sekä 
edistämään ehdotuksia kansainvälisissä ja 
alueellisissa elimissä ja kokouksissa 
(Maailmanpankki, WTO, UNCTAD, 
Kansainvälinen valuuttarahasto, OECD 
ja niin edelleen) maailmanlaajuisten 
julkishyödykkeiden tunnustamiseksi ja 
sisällyttämiseksi YK:n 
erityissopimukseen;

Or. fr
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Tarkistus 91
Marie-Christine Vergiat

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. kehottaa hallituksia toteuttamaan kaikki 
tarvittavat toimenpiteet pienentääkseen 
äärimmäisiä tuloeroja ja luomaan olot, 
joissa tällä hetkellä äärimmäisessä 
köyhyydessä elävät voivat hyödyntää 
potentiaaliaan täysipainoisesti ja elää 
ihmisarvoista elämää;

21. kehottaa hallituksia toteuttamaan kaikki 
tarvittavat toimenpiteet – mukaan lukien 
vähimmäis- ja enimmäispalkan 
käyttöönotto sekä vaurauden, tuotannon 
tuloksien ja tuotantovälineiden 
tosiasiallinen jakaminen – pienentääkseen 
äärimmäisiä tuloeroja ja luomaan olot, 
joissa tällä hetkellä epävarmassa 
tilanteessa, köyhyydessä, muiden valta-
aseman alaisina tai hyväksi käytettyinä
elävät voivat hyödyntää potentiaaliaan 
täysipainoisesti ja elää ihmisarvoista 
elämää;

Or. fr

Tarkistus 92
Ryszard Czarnecki

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. kehottaa hallituksia toteuttamaan kaikki 
tarvittavat toimenpiteet pienentääkseen 
äärimmäisiä tuloeroja ja luomaan olot, 
joissa tällä hetkellä äärimmäisessä 
köyhyydessä elävät voivat hyödyntää 
potentiaaliaan täysipainoisesti ja elää 
ihmisarvoista elämää;

21. kehottaa hallituksia toteuttamaan kaikki 
tarvittavat toimenpiteet pienentääkseen
äärimmäisiä tuloeroja ja luomaan olot, 
joissa tällä hetkellä äärimmäisessä 
köyhyydessä elävät voivat hyödyntää 
potentiaaliaan täysipainoisesti ja elää 
ihmisarvoista elämää, erityisesti 
Pakistanissa;

Or. en
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Tarkistus 93
Marie-Christine Vergiat

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. kehottaa kehitysmaiden hallituksia 
kehittämään sosiaaliturvajärjestelmiä, 
koska nämä ovat olennaisen tärkeitä 
heikoimmassa asemassa olevien
suojelemiseksi ja taloudellisten ja 
ympäristöön liittyvien uhkien sietokyvyn 
lisäämiseksi ja koska ne ovat osoittautuneet 
ennemminkin yhteiskuntaan tehtäväksi 
investoinniksi kuin kustannukseksi, mistä 
ovat osoituksena esimerkiksi Brasilian 
bolsa familia -järjestelmä tai kysyntään 
perustuvat julkiset työllistämisohjelmat, 
kuten Intian kansallinen maatalouden 
työllisyystakuuohjelma (NREGS); 
korostaa, että näiden 
käteissiirtojärjestelmien onnistuminen 
riippuu pitkälti siitä, että niiden ehdoksi 
asetetaan koulunkäynnin aloittaminen ja 
sen jatkaminen sekä terveyttä koskevat 
näkökohdat, erityisesti lasten 
rokottaminen;

22. kehottaa kehitysmaiden ja 
jäsenvaltioiden hallituksia luomaan ja 
vahvistamaan todellista sosiaaliturvaa ja 
suojarakenteita, kuten 
terveydenhoitopalvelut ja niiden 
käyttämisestä maksettavat korvaukset, 
työttömyyskorvausjärjestelmä ja 
ihmisarvoiset ja kaikkien saatavilla olevat 
eläkejärjestelyt, sekä takaamaan ne, koska 
nämä ovat perusoikeuksia ja olennaisen 
tärkeitä koko väestön suojelemiseksi ja 
taloudellisten ja ympäristöön liittyvien 
uhkien sietokyvyn lisäämiseksi ja koska ne 
ovat osoittautuneet ennemminkin 
yhteiskuntaan tehtäväksi investoinniksi 
kuin kustannukseksi, mistä ovat 
osoituksena esimerkiksi Brasilian bolsa 
familia -järjestelmä tai kysyntään 
perustuvat julkiset työllistämisohjelmat, 
kuten Intian kansallinen maatalouden 
työllisyystakuuohjelma (NREGS); 
korostaa, että näiden 
käteissiirtojärjestelmien onnistuminen 
riippuu pitkälti siitä, että niiden ehdoksi 
asetetaan koulunkäynnin aloittaminen ja 
sen jatkaminen sekä terveyttä koskevat 
näkökohdat, erityisesti lasten 
rokottaminen;

Or. fr

Tarkistus 94
Marie-Christine Vergiat

Päätöslauselmaesitys
24 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. katsoo, että investoimalla 
kehitysmaissa kestävään maatalouteen 
vauhditetaan merkittävällä tavalla 
puutteellisen ruokaturvan torjumista ja 
yleistä kasvua; kehottaa hallituksia 
tukemaan vastuullisia yksityisen sektorin 
investointeja sekä pieniä 
elintarviketuottajia, erityisesti naisia ja 
maatalousosuuskuntia, jotka vähentävät 
tehokkaimmin äärimmäistä köyhyyttä 
lisäämällä työvoiman tuottoa ja luomalla 
köyhille työpaikkoja; korostaa, että on 
tärkeää investoida sellaiseen maaseudun 
infrastruktuuriin, joka vähentää 
liiketoimintakustannuksia ja antaa 
viljelijöille mahdollisuuden saada 
tuotteensa markkinoille ja luoda 
lisätuloja;

24. katsoo, että investoimalla 
kehitysmaissa kestävään maatalouteen 
todellisen elintarvikeomavaraisuuden ja 
maan hankkimista koskevan oikeuden 
takaamiseksi sekä maan anastamisen 
torjumiseksi vauhditetaan merkittävällä 
tavalla puutteellisen ruokaturvan torjumista 
ja yleistä kasvua; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita varmistamaan, että 
kansallisen ja EU:n lainsäädännön piiriin 
kuuluvat yritykset eivät pyri toimimaan 
piittaamatta ihmisoikeuksista ja 
sosiaalisista normeista sekä terveys- ja 
ympäristönormeista, jotka sitovat niitä, 
kun ne sijoittuvat kolmanteen valtioon tai 
harjoittavat siellä toimintaansa;

Or. fr

Tarkistus 95
Jean Roatta

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. katsoo, että investoimalla 
kehitysmaissa kestävään maatalouteen 
vauhditetaan merkittävällä tavalla 
puutteellisen ruokaturvan torjumista ja 
yleistä kasvua; kehottaa hallituksia 
tukemaan vastuullisia yksityisen sektorin 
investointeja sekä pieniä 
elintarviketuottajia, erityisesti naisia ja 
maatalousosuuskuntia, jotka vähentävät 
tehokkaimmin äärimmäistä köyhyyttä 
lisäämällä työvoiman tuottoa ja luomalla 
köyhille työpaikkoja; korostaa, että on 
tärkeää investoida sellaiseen maaseudun 
infrastruktuuriin, joka vähentää 

24. katsoo, että investoimalla 
kehitysmaissa kestävään maatalouteen 
vauhditetaan merkittävällä tavalla 
puutteellisen ruokaturvan torjumista ja 
yleistä kasvua; kehottaa hallituksia 
tukemaan vastuullisia yksityisen sektorin 
investointeja sekä pieniä 
elintarviketuottajia, erityisesti naisia ja 
maatalousosuuskuntia, jotka vähentävät 
tehokkaimmin äärimmäistä köyhyyttä 
lisäämällä työvoiman tuottoa; korostaa, että 
on tärkeää investoida sellaiseen maaseudun 
infrastruktuuriin, joka vähentää 
liiketoimintakustannuksia ja antaa 
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liiketoimintakustannuksia ja antaa 
viljelijöille mahdollisuuden saada 
tuotteensa markkinoille ja luoda lisätuloja;

viljelijöille mahdollisuuden saada 
tuotteensa markkinoille ja luoda lisätuloja;

Or. fr

Tarkistus 96
Elisabeth Jeggle, Andrzej Grzyb

Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 a. kehottaa hallituksia estämään 
maahan sijoittavia kansallisia ja 
kansainvälisiä rahoitusalan keinottelijoita 
vaikuttamasta kielteisesti pienviljelijöihin 
ja paikallisiin tuottajiin aiheuttamalla 
pakkomuuttoja ja ympäristöongelmia sekä 
horjuttamalla elintarvikkeisiin ja 
toimeentuloon liittyvää turvallisuutta; 
muistuttaa tässä yhteydessä, että 
työllisyyden ja ravinnonsaannin 
turvaaminen on ihmisoikeuksien 
kunnioittamisen, demokratiaprosessin ja 
poliittisen sitoutumisen edellytyksiä;

Or. en

Tarkistus 97
Elisabeth Jeggle, Andrzej Grzyb

Päätöslauselmaesitys
24 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 b. muistuttaa niin hallituksia kuin 
yksityistä sektoria, että on kunnioitettava 
epävirallista ja perinteistä 
maanomistajuutta samoin kuin 
maankäyttöoikeuksia; korostaa, että 
erityisesti haavoittuvassa asemassa olevat 
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ryhmät, kuten alkuperäiskansat, ovat 
eniten suojelun tarpeessa, koska maa on 
usein ainoa resurssi, josta ne saavat 
elinkeinonsa;

Or. en

Tarkistus 98
Marie-Christine Vergiat

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. kehottaa hallituksia olemaan 
leikkaamatta tai rajoittamatta 
elintarviketukia, sillä näillä tuilla voidaan 
vähentää nälkää ja parantaa tukea saavien 
kotitalouksien ravinnonsaantia;

25. kehottaa hallituksia olemaan 
leikkaamatta tai rajoittamatta 
elintarviketukia vaan sen sijaan lisäämään 
niitä, sillä näillä tuilla voidaan vähentää 
nälkää, parantaa tukea saavien 
kotitalouksien ravinnonsaantia ja pelastaa 
lukuisia ihmishenkiä;

Or. fr

Tarkistus 99
Elisabeth Jeggle, Andrzej Grzyb

Päätöslauselmaesitys
25 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 a. kehottaa lisäämään avoimuutta 
raaka-ainemarkkinoilla, jotta vältetään 
maatalouden raaka-aineiden hintojen 
vaihtelu liiallisen keinottelun johdosta, ja 
korostaa tarvetta lisätä kansainvälistä 
huomiota ja koordinaatiota tämän asian 
yhteydessä;

Or. en
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Tarkistus 100
Marie-Christine Vergiat

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. muistuttaa hallituksia siitä, että nuoria 
koskevassa työllisyyspolitiikassa on 
keskityttävä paitsi työpaikkojen luomiseen 
myös sellaiseen tulotasoon ja sellaisiin 
työehtoihin, jotka riittävät takaamaan 
asianmukaisen elintason;

26. on erityisen huolestunut 
nuorisotyöttömyyden, myös 
vastavalmistuneiden työttömyyden, 
räjähdysmäisestä kasvusta; muistuttaa 
hallituksia siitä, että niiden on taattava 
työpaikkojen luominen mutta myös
tulotason, turvallisuuden ja työehtojen 
asianmukaisuus;

Or. fr

Tarkistus 101
Rui Tavares

Päätöslauselmaesitys
26 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26 a. korostaa, että arabikevään 
tapahtumat paljastivat tätä aluetta 
koskevan EU:n politiikan puutteita, 
nuorten tilanne mukaan luettuna, sillä 
nuoret kärsivät suurtyöttömyydestä ja 
heidän tulevaisuudennäkymänsä ovat 
heikot heidän omissa kotimaissaan; 
kehottaa EU:ta parantamaan 
rahoituskriisin vaikutuksien torjuntaa 
kolmansissa valtioissa, myös ottamalla 
huomioon kansalaisjärjestöjen 
kertomukset;

Or. en

Tarkistus 102
Elena Băsescu
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Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. ilmaisee tukevansa 
finanssitransaktioveron käyttöönottoa 
kaikkialla maailmassa, sillä tämä voi olla 
innovatiivinen kehityksen 
rahoitusmekanismi, joka lopulta edistää 
taloudellisia ja sosiaalisia oikeuksia 
kaikkialla maailmassa; kannustaa 
jäsenvaltioita tukemaan 
finanssitransaktioveroa koskevaa EU:n 
ehdotusta;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 103
Marietje Schaake

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. ilmaisee tukevansa 
finanssitransaktioveron käyttöönottoa 
kaikkialla maailmassa, sillä tämä voi olla 
innovatiivinen kehityksen 
rahoitusmekanismi, joka lopulta edistää 
taloudellisia ja sosiaalisia oikeuksia 
kaikkialla maailmassa; kannustaa 
jäsenvaltioita tukemaan 
finanssitransaktioveroa koskevaa EU:n 
ehdotusta;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 104
Marie-Christine Vergiat
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Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. pitää äärimmäisen tärkeänä sitä, että 
vahvistetaan ammattitaidon kehittämiseen 
ja koulutukseen liittyviä toimenpiteitä, 
kuten työharjoittelua ja 
työpaikkakoulutusta, ja tuetaan näin 
onnistunutta siirtymistä koulusta 
työelämään;

28. pitää äärimmäisen tärkeänä sitä, että 
taataan työpaikat ja koulutus, jotta kaikki 
saavat mahdollisuuden kehittää itseään 
pysyvässä työpaikassa, josta maksetaan 
asianmukaista palkkaa, ja osallistumalla 
jokaisen liikkuvuuden ja itsenäistymisen 
mahdollistavaan koulutukseen; korostaa 
valtion ensiarvoisen tärkeää asemaa 
tämän tavoitteen kannalta;

Or. fr

Tarkistus 105
Raimon Obiols

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. pitää äärimmäisen tärkeänä sitä, että 
vahvistetaan ammattitaidon kehittämiseen 
ja koulutukseen liittyviä toimenpiteitä, 
kuten työharjoittelua ja 
työpaikkakoulutusta, ja tuetaan näin 
onnistunutta siirtymistä koulusta 
työelämään;

28. pitää äärimmäisen tärkeänä sitä, että 
vahvistetaan ammattitaidon kehittämiseen 
ja koulutukseen liittyviä toimenpiteitä, 
kuten epävirallista koulutusta,
työharjoittelua ja työpaikkakoulutusta, ja 
tuetaan näin onnistunutta siirtymistä 
koulusta työelämään;

Or. es

Tarkistus 106
Marie-Christine Vergiat

Päätöslauselmaesitys
28 kohta – 1 alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1) korostaa, että Yhdistyneiden 
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kansakuntien orjuudesta antama 
määritelmä vastaa sellaisen henkilön 
asiantilaa tai olosuhdetta, johon 
kohdistuvat omistusoikeuden 
tunnusmerkit tai tietyt tämänkaltaiset 
tunnusmerkit; pahoittelee, että nykyisen 
orjakaupan muotoja on edelleen olemassa 
ja että monet kolmansien valtioiden 
kansalaiset joutuvat niiden uhreiksi, myös 
Euroopan unionissa; kehottaa näin ollen 
komissiota panemaan täytäntöön paljon 
tiukempaa asiaa koskevaa politiikkaa 
erityisesti kotiapulaisten kohdalla, sillä 
kyseessä on yhteiskunnallinen ja 
ammatillinen ryhmä, jota orjuuden 
muodot eniten koskettavat;

Or. fr

Tarkistus 107
Jean Roatta

Päätöslauselmaesitys
28 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28 a. katsoo, että kehitysmaissa olisi 
otettava käyttöön talouspolitiikkaa 
koskevia innovoivia rahoitusjärjestelmiä; 
kannustaa valtioita kehittämään niiden 
omiin varoihin nivottuja 
rahoitusjärjestelmiä;

Or. fr

Tarkistus 108
Marie-Christine Vergiat

Päätöslauselmaesitys
29 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. kehottaa sekä niiden maiden 
hallituksia, joissa käytetään paljon 
lapsityövoimaa, että kansainvälisiä 
avunantajia edistämään ennalta ehkäiseviä 
toimenpiteitä, esimerkiksi parantamaan 
koulukäyntimahdollisuuksia, parantamaan 
koulujen laatua ja vähentämään koulujen 
menoja, jotta voidaan vähentää köyhyyttä 
ja edistää talouskasvua;

29. kehottaa sekä niiden maiden 
hallituksia, joissa käytetään paljon 
lapsityövoimaa, että kansainvälisiä 
avunantajia edistämään ennalta ehkäiseviä 
toimenpiteitä, esimerkiksi ottamaan 
käyttöön yleisen ja maksuttoman 
oppivelvollisuuden sekä parantamaan 
koulujen laatua, jotta voidaan vähentää 
köyhyyttä ja edistää talouskasvua;

Or. fr

Tarkistus 109
Jean Roatta

Päätöslauselmaesitys
29 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29 a. kehottaa parantamaan 
kehitysmaissa toimivien yrityksien 
kilpailukykyä, jotta vähennetään 
työttömyyttä ja edistetään 
työllisyyspolitiikkoja;

Or. fr

Tarkistus 110
Marietje Schaake

Päätöslauselmaesitys
33 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33. korostaa, että naisten on osallistuttava 
enemmän työmarkkinaosapuolten 
vuoropuheluun ja 
päätöksentekomenettelyihin; toistaa, että 
naisten kouluttaminen ja vaikutusvallan 

33. korostaa, että naisten on osallistuttava 
enemmän työmarkkinaosapuolten 
vuoropuheluun ja 
päätöksentekomenettelyihin; toistaa, että 
naisten kouluttaminen ja vaikutusvallan 
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lisääminen ovat välttämättömiä 
edellytyksiä naisten yhtäläisille 
oikeuksille esimerkiksi päättää 
kotitalouden varojen käytöstä;

lisääminen ovat välttämättömiä 
edellytyksiä;

Or. en

Tarkistus 111
Raimon Obiols

Päätöslauselmaesitys
33 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33. korostaa, että naisten on osallistuttava 
enemmän työmarkkinaosapuolten 
vuoropuheluun ja 
päätöksentekomenettelyihin; toistaa, että 
naisten kouluttaminen ja vaikutusvallan 
lisääminen ovat välttämättömiä 
edellytyksiä naisten yhtäläisille oikeuksille
esimerkiksi päättää kotitalouden varojen 
käytöstä;

33. korostaa, että naisten on osallistuttava 
enemmän työmarkkinaosapuolten 
vuoropuheluun ja 
päätöksentekomenettelyihin; toistaa, että 
naisten ja tyttöjen kouluttaminen ja naisten 
vaikutusvallan lisääminen ovat 
välttämättömiä edellytyksiä heidän 
yhtäläisille oikeuksilleen esimerkiksi 
päättää kotitalouden varojen käytöstä;

Or. es

Tarkistus 112
Marietje Schaake

Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. kehottaa hallituksia käsittelemään 
niitä kriittisiä ihmisoikeuskysymyksiä, 
joita ikääntyneet kohtaavat erityisesti 
taloudellisen taantuman aikana, 
esimerkiksi pitkäaikaistyöttömyyttä, iästä 
johtuvaa työnsaantiin liittyvää syrjintää, 
epävarmoja tuloja ja kohtuuttoman 
kallista terveydenhuoltoa; kehottaa 
hallituksia ottamaan käyttöön joustavaa 

Poistetaan.
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työvoimaosuutta edistäviä innovatiivisia 
mekanismeja, esimerkiksi myöntämällä 
sosiaalieläkettä osa-aikatyötä tekeville 
ikääntyneille työntekijöille;

Or. en

Tarkistus 113
Marie-Christine Vergiat

Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. kehottaa hallituksia käsittelemään niitä 
kriittisiä ihmisoikeuskysymyksiä, joita 
ikääntyneet kohtaavat erityisesti 
taloudellisen taantuman aikana, 
esimerkiksi pitkäaikaistyöttömyyttä, iästä 
johtuvaa työnsaantiin liittyvää syrjintää,
epävarmoja tuloja ja kohtuuttoman kallista 
terveydenhuoltoa; kehottaa hallituksia 
ottamaan käyttöön joustavaa 
työvoimaosuutta edistäviä innovatiivisia 
mekanismeja, esimerkiksi myöntämällä 
sosiaalieläkettä osa-aikatyötä tekeville 
ikääntyneille työntekijöille;

34. kehottaa hallituksia käsittelemään niitä 
kriittisiä ihmisoikeuskysymyksiä, joita 
ikääntyneet kohtaavat erityisesti 
taloudellisen kriisin aikana, esimerkiksi 
eläkejärjestelmien poistamista tai 
leikkaamista, epävarmoja tuloja ja 
kohtuuttoman kallista terveydenhuoltoa 
sekä sosiaaliturvan puutetta; kehottaa 
hallituksia takaamaan nämä kaikkein 
perustavimmat oikeudet ja 
asianmukaisten eläkkeiden maksamisen 
kansallisen yhteisvastuujärjestelmän 
välityksellä; tuomitsee ankarasti 
toimintamallit, jotka perustuvat 
ikääntyneiden ihmisten "töihin 
palaamiseen" ja joilla torjutaan kyseisen 
väestönosan kasvavaa köyhtymistä 
esimerkiksi siten, että suositaan 
ikääntyneiden ihmisten osa-aikatyötä;

Or. fr

Tarkistus 114
Elena Băsescu

Päätöslauselmaesitys
34 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. kehottaa hallituksia käsittelemään niitä 
kriittisiä ihmisoikeuskysymyksiä, joita 
ikääntyneet kohtaavat erityisesti 
taloudellisen taantuman aikana, 
esimerkiksi pitkäaikaistyöttömyyttä, iästä 
johtuvaa työnsaantiin liittyvää syrjintää, 
epävarmoja tuloja ja kohtuuttoman kallista 
terveydenhuoltoa; kehottaa hallituksia 
ottamaan käyttöön joustavaa 
työvoimaosuutta edistäviä innovatiivisia 
mekanismeja, esimerkiksi myöntämällä 
sosiaalieläkettä osa-aikatyötä tekeville 
ikääntyneille työntekijöille;

34. kehottaa hallituksia käsittelemään niitä 
kriittisiä ihmisoikeuskysymyksiä, joita 
ikääntyneet kohtaavat erityisesti 
taloudellisen taantuman aikana, 
esimerkiksi pitkäaikaistyöttömyyttä, iästä 
johtuvaa työnsaantiin liittyvää syrjintää, 
epävarmoja tuloja ja kohtuuttoman kallista 
terveydenhuoltoa; kehottaa hallituksia 
ottamaan käyttöön joustavaa 
työvoimaosuutta edistäviä innovatiivisia 
mekanismeja, esimerkiksi myöntämällä 
sosiaalieläkettä osa-aikatyötä tekeville 
ikääntyneille työntekijöille sekä 
kehittämällä uudelleenkoulutusohjelmia 
tai verotoimenpiteitä, joilla kannustetaan 
ikääntyneiden ihmisten työllistymistä;

Or. en

Tarkistus 115
Elena Băsescu

Päätöslauselmaesitys
34 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34 a. kehottaa suojelemaan kolmansien 
valtioiden vähemmistöryhmiä, jotta 
vahvistetaan syrjinnän torjuntaa, ja 
varmistamaan identiteetin ja politiikkaan 
osallistumisen edistämisen;

Or. en

Tarkistus 116
Marietje Schaake

Päätöslauselmaesitys
35 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35. kehottaa pienentämään ulkomailla 
asuvien kansalaisten rahalähetyksistä 
perittäviä transaktiokuluja ja saattamaan 
tällaiset järjestelyt helpommin saataville 
esimerkiksi helpottamalla muuttajien 
pankkitilin avaamista 
vastaanottajamaassa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 117
Marie-Christine Vergiat

Päätöslauselmaesitys
35 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35. kehottaa pienentämään ulkomailla 
asuvien kansalaisten rahalähetyksistä 
perittäviä transaktiokuluja ja saattamaan 
tällaiset järjestelyt helpommin saataville 
esimerkiksi helpottamalla muuttajien 
pankkitilin avaamista vastaanottajamaassa;

35. kehottaa pienentämään ulkomailla 
asuvien kansalaisten rahalähetyksistä 
perittäviä transaktiokuluja ja helpottamaan 
esimerkiksi muuttajien pankkitilin 
avaamista vastaanottajamaassa;

Or. fr

Tarkistus 118
Marie-Christine Vergiat

Päätöslauselmaesitys
36 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36. kehottaa hallituksia varmistamaan, että 
ne asettavat ihmiskaupan torjumisen 
etusijalle myös talous- ja finanssikriisin 
aikana; kehottaa hallituksia panemaan 
täysimääräisesti täytäntöön 
ihmiskauppiaiden ja ihmisten 

36. kehottaa hallituksia varmistamaan, että 
ne asettavat ihmiskaupan torjumisen 
etusijalle myös talous- ja finanssikriisin 
aikana; kehottaa hallituksia panemaan 
täysimääräisesti täytäntöön 
ihmiskauppiaiden ja ihmisten 
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salakuljettajien syytteeseen asettamista 
koskevan lainsäädännön, lisäämään 
ihmiskaupan uhreille annettavaa tukea ja 
oikeusapua sekä tiivistämään 
kansainvälistä yhteistyötä tällä alalla;

salakuljettajien syytteeseen asettamista 
koskevan lainsäädännön, lisäämään 
ihmiskaupan uhreille annettavaa tukea ja 
oikeusapua sekä tiivistämään 
kansainvälistä yhteistyötä tällä alalla; 
pahoittelee myös, että Euroopan 
unionissa ja jäsenvaltioissa pannaan 
täytäntöön politiikkoja, joiden 
tarkoituksena on saada Euroopan 
naapuruuspolitiikan osapuolina olevat 
kolmannet valtiot toimimaan Euroopan 
unionin vartijoina maahanmuuttajiin ja 
turvapaikanhakijoihin nähden, sivuuttaen 
niiden henkilöiden keskeisimmät 
oikeudet, jotka yrittävät kaikin keinoin 
päästä unioniin; tuomitsee ankarasti 
Euroopan unionin, sen jäsenvaltioiden ja 
niiden kumppanivaltioiden kyvyttömyyden 
taata turvapaikkaoikeus ja 
meripelastustoimien toteuttaminen; 
katsoo, että tällaisia siirtolaisuuteen 
liittyviä politiikanaloja voidaan pitää 
osoituksena suhtautumistavasta eteläisten 
valtioiden väestöön;

Or. fr

Tarkistus 119
Marie-Christine Vergiat

Päätöslauselmaesitys
37 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37. suhtautuu myönteisesti vuoden 2015 
jälkeistä kehitysohjelmaa käsittelevän 
YK:n korkean tason paneelin 
keskusteluihin, joihin kehitysyhteistyöstä 
vastaava komission jäsen on osallistunut; 
katsoo, että vuoden 2015 jälkeisessä 
ohjelmassa on asetettava etusijalle 
ihmisoikeuksien asteittainen 
toteuttaminen ja otettava huomioon 
finanssi- ja talouskriisin vaikutukset 
kaikkein köyhimpiin ja heikoimmassa 

37. suhtautuu myönteisesti vuoden 2015 
jälkeistä kehitysohjelmaa käsittelevän 
YK:n korkean tason paneelin 
keskusteluihin, joihin kehitysyhteistyöstä 
vastaava komission jäsen on osallistunut; 
katsoo, että vuoden 2015 jälkeisessä 
ohjelmassa on asetettava etusijalle 
ihmisoikeuksien yleismaailmallinen 
täytäntöönpano ja otettava huomioon 
finanssi- ja talouskriisin vaikutukset 
erityisesti kaikkein köyhimpiin ja 
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asemassa oleviin; kehottaa kaikkia 
asianosaisia harkitsemaan määrällisten 
tavoitteiden ja indikaattoreiden sekä 
laadullisten ja tuloksiin perustuvien 
indikaattoreiden määrittämistä;

heikoimmassa asemassa oleviin; kehottaa 
kaikkia asianosaisia harkitsemaan 
määrällisten tavoitteiden ja 
indikaattoreiden sekä laadullisten ja 
tuloksiin perustuvien indikaattoreiden 
määrittämistä;

Or. fr

Tarkistus 120
Raimon Obiols

Päätöslauselmaesitys
37 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37. suhtautuu myönteisesti vuoden 2015 
jälkeistä kehitysohjelmaa käsittelevän 
YK:n korkean tason paneelin 
keskusteluihin, joihin kehitysyhteistyöstä 
vastaava komission jäsen on osallistunut; 
katsoo, että vuoden 2015 jälkeisessä 
ohjelmassa on asetettava etusijalle 
ihmisoikeuksien asteittainen toteuttaminen 
ja otettava huomioon finanssi- ja 
talouskriisin vaikutukset kaikkein 
köyhimpiin ja heikoimmassa asemassa 
oleviin; kehottaa kaikkia asianosaisia 
harkitsemaan määrällisten tavoitteiden ja 
indikaattoreiden sekä laadullisten ja 
tuloksiin perustuvien indikaattoreiden 
määrittämistä;

37. suhtautuu myönteisesti vuoden 2015 
jälkeistä kehitysohjelmaa käsittelevän 
YK:n korkean tason paneelin 
keskusteluihin, joihin kehitysyhteistyöstä 
vastaava komission jäsen on osallistunut; 
katsoo, että vuoden 2015 jälkeisessä 
ohjelmassa on asetettava etusijalle 
ihmisoikeuksien asteittainen toteuttaminen,
otettava huomioon finanssi- ja talouskriisin 
vaikutukset kaikkein köyhimpiin ja 
heikoimmassa asemassa oleviin ja 
sitouduttava edelleen köyhyyden 
vähentämistä koskevien tavoitteiden 
saavuttamiseen; kehottaa kaikkia 
asianosaisia harkitsemaan määrällisten 
tavoitteiden ja indikaattoreiden sekä 
laadullisten ja tuloksiin perustuvien 
indikaattoreiden määrittämistä;

Or. es

Tarkistus 121
Rui Tavares

Päätöslauselmaesitys
38 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

38. korostaa, että on tutkittava ja 
analysoitava lisää finanssi- ja talouskriisin 
vaikutuksia eri alueisiin sekä parannettava 
maailmanlaajuisten ja alueellisten kriisien 
varhaisten merkkien seurantaa; painottaa, 
että tutkimuksessa ja politiikan 
suunnittelussa olisi käytettävä enemmän 
aggregoimattomia tietoja, jotta voitaisiin 
ymmärtää ja käsitellä paremmin 
köyhimpien ja heikoimmassa asemassa 
olevien väestönosien kohtaamia ongelmia; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
antamaan taloudellista tukea YK:n "Global 
Pulse" -innovaatiolaboratoriolle, jonka 
YK:n pääsihteeri perusti vuonna 2009 ja 
jonka tavoitteena on kerätä ja analysoida 
tietoja, joiden avulla voidaan ymmärtää 
paremmin finanssi- ja talouskriisin 
vaikutuksia heikoimmassa asemassa 
oleviin väestönosiin ja toteuttaa 
asianmukaisia toimia;

38. korostaa, että on tutkittava ja 
analysoitava lisää finanssi- ja talouskriisin 
vaikutuksia eri alueisiin, kuten EU:hun ja 
sen suhteisiin kolmansiin valtioihin, sekä 
parannettava maailmanlaajuisten ja 
alueellisten kriisien varhaisten merkkien 
seurantaa; painottaa, että tutkimuksessa ja 
politiikan suunnittelussa olisi käytettävä 
enemmän aggregoimattomia tietoja, jotta 
voitaisiin ymmärtää ja käsitellä paremmin 
köyhimpien ja heikoimmassa asemassa 
olevien väestönosien kohtaamia ongelmia; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
antamaan taloudellista tukea YK:n "Global 
Pulse" -innovaatiolaboratoriolle, jonka 
YK:n pääsihteeri perusti vuonna 2009 ja 
jonka tavoitteena on kerätä ja analysoida 
tietoja, joiden avulla voidaan ymmärtää 
paremmin finanssi- ja talouskriisin 
vaikutuksia heikoimmassa asemassa 
oleviin väestönosiin ja toteuttaa 
asianmukaisia toimia;

Or. en

Tarkistus 122
Elena Băsescu

Päätöslauselmaesitys
38 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

38 a. kehottaa kaikkia valtioita 
toteuttamaan lisätoimia vuosituhannen 
kehitystavoitteiden saavuttamiseksi 
vuoteen 2015 mennessä ja tarkastelemalla 
aloja, joilla ei tällä hetkellä saavuteta 
edistystä;

Or. en
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Tarkistus 123
Raimon Obiols

Päätöslauselmaesitys
39 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

39. kehottaa puhemiestä välittämään tämän 
päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 
Euroopan ulkosuhdehallinnolle, 
jäsenvaltioiden hallituksille ja 
parlamenteille sekä YK:n 
ihmisoikeusvaltuutetulle.

39. kehottaa puhemiestä välittämään tämän 
päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 
Euroopan ulkosuhdehallinnolle, 
ihmisoikeuksista vastaavalle EU:n 
erityisedustajalle, jäsenvaltioiden 
hallituksille ja parlamenteille sekä YK:n 
ihmisoikeusvaltuutetulle.

Or. es

Tarkistus 124
Rui Tavares

Päätöslauselmaesitys
39 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

39. kehottaa puhemiestä välittämään tämän 
päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 
Euroopan ulkosuhdehallinnolle, 
jäsenvaltioiden hallituksille ja 
parlamenteille sekä YK:n 
ihmisoikeusvaltuutetulle.

39. kehottaa puhemiestä välittämään tämän 
päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 
Euroopan ulkosuhdehallinnolle, 
ihmisoikeuksista vastaavalle Euroopan 
unionin erityisedustajalle, jäsenvaltioiden 
hallituksille ja parlamenteille sekä YK:n 
ihmisoikeusvaltuutetulle.

Or. en


