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Tarkistus 15
Philippe Boulland

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Vaikka ihmisoikeuksien 
kunnioittamiseen perustuvan kulttuurin ja 
kansalaisten kannalta toimivan 
demokratian rakentaminen ja säilyttäminen 
on erityisen tärkeää ja vaikeaa 
demokratiakehityksen alkuvaiheissa 
olevissa maissa, kyseessä on itse asiassa 
jatkuva haaste, johon ennen kaikkea 
asianomaisen maan asukkaiden on 
vastattava mutta jonka yhteydessä ei pidä 
väheksyä kansainvälisen yhteisön 
osallistumisen merkitystä. Se edellyttää 
myös, että perustetaan useita instituutioita, 
erityisesti demokraattiset kansalliset 
parlamentit, joiden on varmistettava 
osallistuminen, edustus, reagointivalmius 
ja vastuullisuus.

(9) Vaikka ihmisoikeuksien, talous-, 
sosiaali-, hallinto- ja verotusalan hyvän 
hallinnan periaatteiden kunnioittamiseen 
perustuvan kulttuurin ja kansalaisten 
kannalta toimivan demokratian 
rakentaminen ja säilyttäminen on erityisen 
tärkeää ja vaikeaa demokratiakehityksen 
alkuvaiheissa olevissa maissa, kyseessä on 
itse asiassa jatkuva haaste, johon ennen 
kaikkea asianomaisen maan asukkaiden on 
vastattava mutta jonka yhteydessä ei pidä 
väheksyä kansainvälisen yhteisön 
osallistumisen merkitystä. Se edellyttää 
myös, että perustetaan useita instituutioita, 
erityisesti demokraattiset kansalliset 
parlamentit, joiden on varmistettava 
osallistuminen, edustus, reagointivalmius 
ja vastuullisuus.

Or. fr

Tarkistus 16
Michael Cashman

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Tämän asetuksen nojalla 
myönnettävällä unionin avulla on tarkoitus 
täydentää muita demokratiaa ja 
ihmisoikeuksia koskevien unionin 
politiikkojen täytäntöönpanossa käytettäviä 
välineitä, joita ovat mm. poliittinen 

(11) Tämän asetuksen nojalla 
myönnettävällä unionin avulla on tarkoitus 
täydentää muita demokratiaa ja 
ihmisoikeuksia koskevien unionin 
politiikkojen täytäntöönpanossa käytettäviä 
välineitä, joita ovat mm. poliittinen 
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vuoropuhelu ja diplomatiaan liittyvät 
toimenpiteet sekä erilaiset rahoitukseen 
liittyvän ja teknisen yhteistyön välineet, 
kuten maantieteelliset ja temaattiset 
ohjelmat. Tämän asetuksen mukainen apu 
täydentää myös vakautusvälineen käyttöä 
kriisipainotteisimmissa toimissa.

vuoropuhelu ja diplomatiaan liittyvät 
toimenpiteet sekä erilaiset rahoitukseen 
liittyvän ja teknisen yhteistyön välineet, 
kuten maantieteelliset ja temaattiset 
ohjelmat. Tämän asetuksen mukainen apu 
täydentää myös vakautusvälineen ja 
tulevan eurooppalaisen 
demokratiarahaston käyttöä 
kriisipainotteisimmissa toimissa, mutta on 
siitä erillistä.

Or. en

Tarkistus 17
Philippe Boulland

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Vaikka demokratiaan ja 
ihmisoikeuksiin liittyvät tavoitteet on 
otettava yhä laajemmin huomioon kaikissa 
ulkoista apua koskevissa 
rahoitusvälineissä, tämän asetuksen nojalla 
annettavalla unionin avulla on erityinen 
täydentävä asema ja erillinen merkitys 
maailmanlaajuisen luonteensa vuoksi ja 
siksi, että se ei ole riippuvaista kolmansien 
maiden hallitusten ja muiden julkisten 
viranomaisten suostumuksesta. Tämä 
mahdollistaa arkaluonteisiin ihmisoikeus-
ja demokratiakysymyksiin liittyvän 
yhteistyön kansalaisyhteiskunnan kanssa ja 
tarjoaa joustovaraa, jonka turvin kyetään 
vastaamaan muuttuviin olosuhteisiin. 
Lisäksi uusi väline antaa unionille 
valmiudet laatia ja tukea sellaisia 
erityistavoitteita ja -toimenpiteitä 
kansainvälisellä tasolla, jotka eivät liity 
mihinkään tiettyyn maantieteelliseen 
alueeseen tai kriisiin ja jotka edellyttävät 
mahdollisesti valtioiden rajat ylittävää 
toimintaa tai kattavat operaatioita sekä 
unionissa että joissakin kolmansissa 

(13) Vaikka demokratiaan ja 
ihmisoikeuksiin liittyvät tavoitteet on 
otettava yhä laajemmin huomioon kaikissa 
ulkoista apua koskevissa 
rahoitusvälineissä, tämän asetuksen nojalla 
annettavalla unionin avulla on erityinen 
täydentävä asema ja erillinen merkitys 
maailmanlaajuisen luonteensa vuoksi ja 
siksi, että se ei ole riippuvaista kolmansien 
maiden hallitusten ja muiden julkisten 
viranomaisten suostumuksesta. Tämä 
mahdollistaa arkaluonteisiin ihmisoikeus-
ja demokratiakysymyksiin liittyvän 
yhteistyön kansalaisyhteiskunnan kanssa
noudattamalla talous-, sosiaali-, hallinto-
ja verotusalan hyvän hallinnan 
periaatteita, ja tarjoaa joustovaraa, jonka 
turvin kyetään vastaamaan muuttuviin 
olosuhteisiin. Lisäksi uusi väline antaa 
unionille valmiudet laatia ja tukea sellaisia 
erityistavoitteita ja -toimenpiteitä 
kansainvälisellä tasolla, jotka eivät liity 
mihinkään tiettyyn maantieteelliseen 
alueeseen tai kriisiin ja jotka edellyttävät 
mahdollisesti valtioiden rajat ylittävää 
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maissa. Lisäksi se tarjoaa puitteet 
Euroopan unionin riippumattomien 
vaalitarkkailuvaltuuskuntien tukemisen 
kaltaiselle toiminnalle, joka edellyttää 
johdonmukaista toimintapolitiikkaa, 
yhtenäistä hallinnointijärjestelmää ja 
yhteisiä toimintaperiaatteita.

toimintaa tai kattavat operaatioita sekä 
unionissa että joissakin kolmansissa 
maissa. Lisäksi se tarjoaa puitteet 
Euroopan unionin riippumattomien 
vaalitarkkailuvaltuuskuntien tukemisen 
kaltaiselle toiminnalle, joka edellyttää 
johdonmukaista toimintapolitiikkaa, 
yhtenäistä hallinnointijärjestelmää ja 
yhteisiä toimintaperiaatteita.

Or. fr

Tarkistus 18
Eleni Theocharous

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) edistää ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien kunnioittamista ja 
noudattamista ihmisoikeuksien 
yleismaailmallisen julistuksen ja muiden 
ihmisoikeuksia koskevien kansainvälisten 
ja alueellisten välineiden mukaisesti, ja 
vahvistaa niiden suojelua, edistämistä ja 
valvontaa pääasiassa tukemalla 
asianmukaisia kansalaisjärjestöjä, 
ihmisoikeuksien puolustajia ja sortotoimien 
ja väärinkäytösten uhreja;

(a) edistää ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien kunnioittamista ja 
noudattamista ihmisoikeuksien 
yleismaailmallisen julistuksen ja muiden 
ihmisoikeuksia koskevien kansainvälisten 
ja alueellisten välineiden mukaisesti, ja 
vahvistaa niiden suojelua, edistämistä ja 
valvontaa pääasiassa tukemalla 
asianmukaisia kansalaisjärjestöjä, 
ihmisoikeuksien puolustajia ja sortotoimien 
ja väärinkäytösten uhreja demokraattisen 
elintason parantamiseksi ja siinä 
esiintyvien erojen kiinni kuromiseksi sekä 
ihmisarvon ja demokratiakehityksen 
lujittamiseksi;

Or. en

Tarkistus 19
Philippe Boulland

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(b) tukea ja vakiinnuttaa demokraattisia 
uudistuksia kolmansissa maissa 
tehostamalla osallistuvaa ja edustuksellista 
demokratiaa, vahvistaa koko 
demokraattista prosessia ja parantaa 
vaalimenettelyiden luotettavuutta 
erityisesti vaalitarkkailutoiminnalla.

(b) tukea ja vakiinnuttaa demokraattisia 
uudistuksia kolmansissa maissa 
tehostamalla osallistuvaa ja edustuksellista 
demokratiaa, noudattaa talous-, sosiaali-, 
hallinto- ja verotusalan hyvän hallinnan 
periaatteita, vahvistaa koko demokraattista 
prosessia ja parantaa vaalimenettelyiden 
luotettavuutta erityisesti 
vaalitarkkailutoiminnalla.

Or. fr

Tarkistus 20
Michael Cashman

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tukea ja vakiinnuttaa demokraattisia 
uudistuksia kolmansissa maissa 
tehostamalla osallistuvaa ja edustuksellista 
demokratiaa, vahvistaa koko 
demokraattista prosessia ja parantaa 
vaalimenettelyiden luotettavuutta 
erityisesti vaalitarkkailutoiminnalla.

(b) tukea ja vakiinnuttaa demokraattisia 
uudistuksia kolmansissa maissa 
tehostamalla osallistuvaa ja edustuksellista 
demokratiaa erityisesti kansallisten 
parlamenttien, paikallisviranomaisten ja 
kansalaisyhteiskunnan keskeisen roolin 
kautta, vahvistaa koko demokraattista 
prosessia ja parantaa vaalimenettelyiden 
luotettavuutta erityisesti 
vaalitarkkailutoiminnalla.

Or. en

Tarkistus 21
Eleni Theocharous

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta – i alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(i) edistetään yhdistymis- ja 
kokoontumisvapautta, henkilöiden vapaata 
liikkuvuutta, mielipiteen vapautta ja 
sananvapautta, myös taiteellisen ja 
kulttuurisen ilmaisun vapautta, vapaata 
lehdistöä ja riippumattomia moniarvoisia 
tiedotusvälineitä, sekä perinteisiä että tieto-
ja viestintätekniikkaan perustuvia 
tiedotusvälineitä, internetin vapautta sekä 
toimia, joilla torjutaan näiden vapauksien 
harjoittamisen hallinnollisia esteitä, 
sensuurin torjunta mukaan luettuna;

(i) edistetään yhdistymis- ja 
kokoontumisvapautta, henkilöiden vapaata 
liikkuvuutta, mielipiteen vapautta ja 
sananvapautta, myös taiteellisen ja 
kulttuurisen ilmaisun vapautta, vapaata 
lehdistöä ja riippumattomia moniarvoisia 
tiedotusvälineitä, sekä perinteisiä että tieto-
ja viestintätekniikkaan perustuvia 
tiedotusvälineitä, internetin vapautta sekä 
toimia, joilla torjutaan näiden vapauksien 
harjoittamisen hallinnollisia esteitä, 
sensuurin torjunta mukaan luettuna, sekä 
kirjataan nämä vapaudet lainsäädäntöön;

Or. en

Tarkistus 22
Philippe Boulland

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) tuetaan uudistuksia, joiden tavoitteena 
on tehokas ja avoin demokraattinen vastuu 
ja valvonta, mukaan luettuna turvallisuus-
ja oikeusalojen vastuu ja valvonta, ja 
edistetään toimenpiteitä korruption 
torjumiseksi;

iv) tuetaan uudistuksia, joiden tavoitteena 
on tehokas ja avoin demokraattinen vastuu 
ja valvonta, mukaan luettuna turvallisuus-
ja oikeusalojen vastuu ja valvonta, ja 
edistetään toimenpiteitä korruption 
torjumiseksi, erityisesti hyvän talous- ja 
verohallinnon avulla;

Or. fr

Tarkistus 23
Philippe Boulland

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta – v alakohta
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Komission teksti Tarkistus

v) edistetään poliittista moniarvoisuutta ja 
demokraattista poliittista edustusta ja 
kannustetaan kansalaisia, erityisesti 
syrjäytyneitä ryhmiä, osallistumaan 
paikallisiin, alueellisiin ja kansallisiin 
demokraattisiin uudistusprosesseihin;

v) edistetään poliittista moniarvoisuutta ja 
demokraattista poliittista edustusta ja 
kannustetaan kansalaisia, erityisesti naisia 
ja syrjäytyneitä ryhmiä, osallistumaan 
paikallisiin, alueellisiin ja kansallisiin 
demokraattisiin uudistusprosesseihin;

Or. fr

Tarkistus 24
Leonidas Donskis

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) rasismin ja muukalaisvihan sekä 
sukupuoleen, rotuun, ihonväriin, etniseen 
taikka yhteiskunnalliseen alkuperään, 
geneettisiin ominaisuuksiin, kieleen, 
uskontoon tai vakaumukseen, poliittisiin tai 
muihin mielipiteisiin, kansalliseen 
vähemmistöön kuulumiseen, 
varallisuuteen, syntyperään, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen perustuvan ja 
kaikenlaisen muun syrjinnän torjunta;

iii) rasismin ja muukalaisvihan sekä 
sukupuoleen, rotuun, ihonväriin, kastiin, 
etniseen taikka yhteiskunnalliseen 
alkuperään, geneettisiin ominaisuuksiin, 
kieleen, uskontoon tai vakaumukseen, 
poliittisiin tai muihin mielipiteisiin, 
kansalliseen vähemmistöön kuulumiseen, 
varallisuuteen, syntyperään, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen perustuvan ja 
kaikenlaisen muun syrjinnän torjunta;

Or. en

Tarkistus 25
Leonidas Donskis

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta – v alakohta

Komission teksti Tarkistus

v) alkuperäiskansojen oikeuksien sekä 
vähemmistöihin ja etnisiin ryhmiin 

v) alkuperäiskansojen oikeuksien, kastiin 
perustuvan syrjinnän kohteeksi 
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kuuluvien henkilöiden oikeuksien 
ajaminen;

joutuneiden henkilöiden oikeuksien sekä 
vähemmistöihin ja etnisiin ryhmiin 
kuuluvien henkilöiden oikeuksien 
ajaminen;

Or. en

Tarkistus 26
Philippe Boulland

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta – vi alakohta

Komission teksti Tarkistus

vi) kaikkinaisen naisten syrjinnän 
poistamista koskevassa yleissopimuksessa 
ja sen valinnaisissa pöytäkirjoissa 
tarkoitettujen naisten oikeuksien 
ajamiseen, mukaan luettuina toimet, joiden 
tavoitteena on estää naisten sukuelinten 
silpominen, pakkoavioliitot, 
kunniarikokset, naiskauppa ja kaikenlainen 
muu naisiin kohdistuva väkivalta;

vi) kaikkinaisen naisten syrjinnän 
poistamista koskevassa yleissopimuksessa 
ja sen valinnaisissa pöytäkirjoissa 
tarkoitettujen naisten oikeuksien 
ajamiseen, erityisesti mahdollisuus 
osallistua koulutukseen ja saada 
terveydenhoitoa sekä oikeus määrätä 
omasta ruumiistaan, mukaan luettuina 
toimet, joiden tavoitteena on estää naisten 
sukuelinten silpominen, pakkoavioliitot, 
kunniarikokset, naiskauppa ja kaikenlainen 
muu naisiin kohdistuva väkivalta;

Or. fr

Tarkistus 27
Philippe Boulland

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

Komission teksti Tarkistus

ii a) tarjota oikeus- ja verotusalan 
koulutusta paikallisille toimijoille 
sellaisten hyvän hallintotavan 
mekanismien luomiseksi, joilla voidaan 
torjua korruptiota.
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Or. fr

Tarkistus 28
Eleni Theocharous

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – d alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(d) kansalaisten demokraattisiin 
vaalimenettelyihin kohdistaman
luottamuksen lisääminen ja 
vaalimenettelyjen luotettavuuden ja 
avoimuuden parantaminen sekä koko 
vaalisyklin tehokkuuden ja 
yhdenmukaisuuden edistäminen erityisesti

(d) kansalaisten luottamuksen lisääminen 
ehdokkaisiin ja kaikkiin asiaan liittyviin 
poliittisiin ja ihmisoikeuksiin sekä niiden 
suojeleminen ja demokraattisten 
vaalimenettelyjen luotettavuuden ja 
avoimuuden parantaminen sekä koko 
vaalisyklin tehokkuuden ja 
yhdenmukaisuuden edistäminen erityisesti

Or. en

Tarkistus 29
Filip Kaczmarek

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – d alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) unionin vaalitarkkailuvaltuuskuntien 
avulla;

i) unionin vaalitarkkailuvaltuuskuntien 
avulla niin, että muihin demokraattista 
prosessia tukeviin toimiin myönnetään 
vähintään saman verran määrärahoja 
kuin vaalitarkkailutoimintaan, johon 
osoitetaan enintään 25 prosenttia tällä 
asetuksella perustetun rahoitusvälineen 
kokonaistalousarviosta;

Or. en

Tarkistus 30
Nirj Deva
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – d alakohta – iv a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(iv a) tukemalla kulloisenkin 
kumppanimaan pyrkimyksiä luoda ja 
kehittää tarvittavat puitteet ja 
institutionaaliset valmiudet demokratian 
ja ihmisoikeuksien vaalimiseksi sen 
jälkeen, kun demokraattiset vaalit on 
pidetty;

Or. en

Tarkistus 31
Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kaikissa tässä asetuksessa tarkoitetuissa 
avustustoimenpiteissä on otettava tarpeen 
vaatiessa huomioon sukupuolten välisen 
tasa-arvon, lapsen oikeuksien, 
alkuperäiskansojen oikeuksien ja
vammaisten oikeuksien edistäminen ja 
suojeleminen sekä sellaiset periaatteet, 
kuten heikossa asemassa olevien ryhmien 
vaikutusmahdollisuudet, osallistuminen ja 
syrjimättömyys sekä vastuullisuus.

2. Kaikissa tässä asetuksessa tarkoitetuissa 
avustustoimenpiteissä on otettava tarpeen 
vaatiessa huomioon sukupuolten välisen 
tasa-arvon, lapsen oikeuksien, 
alkuperäiskansojen oikeuksien, 
vammaisten oikeuksien ja HLBT-ihmisten 
oikeuksien edistäminen ja suojeleminen 
sekä sellaiset periaatteet, kuten heikossa 
asemassa olevien ryhmien 
vaikutusmahdollisuudet, osallistuminen ja 
syrjimättömyys sekä vastuullisuus.

Or. sv

Tarkistus 32
Michael Cashman

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Kaikissa tässä asetuksessa tarkoitetuissa 
avustustoimenpiteissä on otettava tarpeen 
vaatiessa huomioon sukupuolten välisen 
tasa-arvon, lapsen oikeuksien, 
alkuperäiskansojen oikeuksien ja
vammaisten oikeuksien edistäminen ja 
suojeleminen sekä sellaiset periaatteet kuin
heikossa asemassa olevien ryhmien 
vaikutusmahdollisuudet, osallistuminen ja 
syrjimättömyys sekä vastuullisuus.

2. Kaikissa tässä asetuksessa tarkoitetuissa 
avustustoimenpiteissä on otettava tarpeen 
vaatiessa huomioon sukupuolten välisen 
tasa-arvon, lapsen oikeuksien, 
alkuperäiskansojen oikeuksien,
vammaisten oikeuksien ja vähemmistöjen 
oikeuksien edistäminen ja suojeleminen 
sekä sellaiset periaatteet kuin heikossa 
asemassa olevien ryhmien 
vaikutusmahdollisuudet, osallistuminen ja 
syrjimättömyys sekä vastuullisuus.

Or. en


