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TARKISTUKSET

Kehitysyhteistyövaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ulkoasiainvaliokuntaa sisällyttämään 
mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Kyseinen rahoitusväline edistää unionin 
ulkoisen toiminnan tavoitteiden, mukaan 
luettuna Euroopan kehityspolitiikan 
tavoitteiden, saavuttamista.

(5) Kyseinen rahoitusväline edistää unionin 
ulkoisen toiminnan tavoitteiden, mukaan 
luettuna Euroopan kehityspolitiikan 
tavoitteiden, saavuttamista
kehityspolitiikkaa koskevan 
eurooppalaisen konsensuksen1 ja 
kehityspolitiikan johdonmukaisuuden 
sekä ihmisoikeuksien kunnioittamiseen 
perustuvan kehitysnäkemyksen pohjalta.
_______________
1 EUVL C 46, 24.2.2006, s. 1.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Demokratia ja ihmisoikeudet liittyvät 
väistämättömästi toisiinsa, kuten 
neuvoston 18 päivänä marraskuuta 2009 
antamissa päätelmissä demokratian 
tukemisesta EU:n ulkosuhteissa 
muistutettiin. Perusoikeuksiin kuuluvat 
sananvapaus ja yhdistymisvapaus ovat 
poliittisen moniarvoisuuden ja 
demokratiakehityksen edellytyksiä, kun 
taas demokraattinen valvonta ja vallanjako 

(8) Demokratia, demokraattinen 
hallintotapa, kehitys ja kaikkien 
ihmisoikeuksien kunnioittaminen ovat 
toisistaan riippuvaisia ja toisiaan 
vahvistavia, kuten neuvoston 18 päivänä 
marraskuuta 2009 antamissa päätelmissä 
demokratian tukemisesta EU:n 
ulkosuhteissa muistutettiin. 
Perusoikeuksiin kuuluvat sananvapaus ja 
yhdistymisvapaus ovat poliittisen 
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ovat olennaisia riippumattoman 
oikeuslaitoksen ja oikeusvaltioperiaatteen 
kannalta. Näitä puolestaan tarvitaan 
ihmisoikeuksien suojaamiseksi tehokkaasti.

moniarvoisuuden ja demokratiakehityksen 
edellytyksiä, kun taas demokraattinen 
valvonta ja vallanjako ovat olennaisia 
riippumattoman oikeuslaitoksen ja 
riippumattomien lainsäädäntöelinten sekä 
oikeusvaltioperiaatteen kannalta. Näitä 
puolestaan tarvitaan ihmisoikeuksien 
suojaamiseksi tehokkaasti.

Or. en

Tarkistus 3

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 
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 edistettäessä 
oikeutta kehitykseen, jossa kaikki 
ihmisoikeudet ja perusvapaudet voivat 
toteutua täysimääräisesti. Se edellyttää 
myös, että perustetaan useita instituutioita, 
erityisesti demokraattiset kansalliset 
parlamentit, joiden on varmistettava 
osallistuminen, edustus, reagointivalmius 
ja vastuullisuus.

Or. en
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Tarkistus 4

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 
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.

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

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Tämän asetuksen mukaisesti unioni 
antaa apua maailmanlaajuisten, 
alueellisten, kansallisten ja paikallisten
ihmisoikeuksia ja demokratisointia 
koskevien kysymysten ratkaisemiseksi 
yhdessä kansalaisyhteiskunnan toimijoiden 
kanssa. Apua voidaan antaa valtiosta 
riippumattomien ja ihmisoikeuksien ja 
demokratian tukemisen alalla aktiivisten 
yksilöiden tai ryhmien kaikenlaisiin 
sosiaalisiin toimiin.

(12) Tämän asetuksen mukaisesti unioni 
antaa apua maailmanlaajuisiin, 
alueellisiin, kansallisiin ja paikallisiin 
haasteisiin vastaamiseksi yhdessä 
kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa, 
jotta voidaan edistää demokratiaa, 
demokraattista hallintotapaa, kehitystä ja 
kaikkien ihmisoikeuksien 
kunnioittamista. Apua voidaan antaa 
valtiosta riippumattomien ja 
ihmisoikeuksien ja demokratian tukemisen 
alalla aktiivisten yksilöiden tai ryhmien 
kaikenlaisiin sosiaalisiin toimiin.

Or. en
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Tarkistus 6

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 ja demokraattista 
hallintotapaa kolmansissa maissa 
tehostamalla osallistuvaa ja edustuksellista 
demokratiaa, erityisesti kansallisten 
parlamenttien ja kansalaisyhteiskunnan 
keskeisen roolin kautta, vahvistaa koko 
demokraattista prosessia ja parantaa 
vaalimenettelyiden luotettavuutta 
erityisesti vaalitarkkailutoiminnalla, 
mukaan lukien paikallisten 
kansalaisjärjestöjen 
vaalitarkkailutoiminnalla.

Or. en

Tarkistus 7

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

Komission teksti Tarkistus

ii) vahvistetaan oikeusvaltiota, edistetään 
oikeuslaitoksen riippumattomuutta, tuetaan 
ja arvioidaan oikeudellisia ja 
institutionaalisia uudistuksia ja edistetään 
oikeussuojan saatavuutta;

ii) vahvistetaan oikeusvaltiota, edistetään 
oikeuslaitoksen ja lainsäädäntöelinten –
erityisesti kansallisten parlamenttien –
riippumattomuutta, tuetaan ja arvioidaan 
oikeudellisia ja institutionaalisia 
uudistuksia ja edistetään oikeussuojan 
saatavuutta; vahvistetaan 
kansalaisjärjestöjen roolia julkisen 
sektorin toiminnan seurannassa;

Or. en
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Tarkistus 8

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

Komission teksti Tarkistus

x) ihmisoikeuksiin ja demokratiaan sekä 
vii kohtaan liittyvä koulutus ja seuranta;

x) ihmisoikeuksiin ja demokratiaan liittyvä 
koulutus ja seuranta;

Or. en

Tarkistus 9

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

Komission teksti Tarkistus

(c) ihmisoikeuksien suojelemiseen, 
oikeudenmukaisuuteen, 
oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen ja 
demokratiaan sekä kansainvälisen 
humanitaarisen oikeuden edistämiseen 
tähtäävän kansainvälisen 
toimintakehyksen vahvistaminen etenkin:

(c) sellaisen kansainvälisen 
toimintakehyksen vahvistaminen, jolla 
edistetään ihmisoikeuksien suojelemista, 
oikeudenmukaisuutta, 
oikeusvaltioperiaatteen noudattamista ja 
demokratiaa sekä kansainvälistä 
humanitaarista oikeutta ja oikeutta 
kehitykseen, jossa kaikki ihmisoikeudet ja 
perusvapaudet voivat toteutua 
täysimääräisesti, etenkin:

Or. en

Tarkistus 10

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

Komission teksti Tarkistus

i) unionin vaalitarkkailuvaltuuskuntien 
avulla;

i) unionin vaalitarkkailuvaltuuskuntien 
avulla niin, että vaalitarkkailutoimintaan 
osoitetaan enintään 25 prosenttia tällä 
asetuksella perustetun rahoitusvälineen 
kokonaistalousarviosta;
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Or. en

Tarkistus 11

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

Komission teksti Tarkistus

iii) auttamalla kehittämään alueellisten ja 
paikallisten kansalaisjärjestöjen 
vaalitarkkailukapasiteettia ja tukemalla 
niiden aloitteita vaalimenettelyihin 
osallistumisen ja niiden seurannan 
tehostamiseksi;

iii) auttamalla kehittämään 
kansalaisjärjestöjen 
vaalitarkkailukapasiteettia ja tukemalla 
niiden aloitteita vaalimenettelyihin 
osallistumisen ja niiden seurannan 
tehostamiseksi sekä jakamalla osan 
demokratiatuesta alueellisten ja 
paikallisten kansalaisjärjestöjen kautta;

Or. en

Tarkistus 12

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

Komission teksti Tarkistus

iv) tukemalla toimia, joilla vaalimenettelyt 
integroidaan yhdenmukaisesti 
demokraattiseen prosessiin ja joilla unionin 
vaalitarkkailuvaltuuskuntien suosituksia 
pannaan täytäntöön.

iv) tukemalla toimia, joilla vaalimenettelyt 
integroidaan yhdenmukaisesti 
demokraattiseen prosessiin ja joilla unionin 
ja Euroopan parlamentin
vaalitarkkailuvaltuuskuntien suosituksia 
pannaan täytäntöön.

Or. en
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Tarkistus 13

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. Kehitysyhteistyössä noudatettavan 
ihmisoikeuksiin perustuvan 
lähestymistavan mukaisesti kaikissa tässä 
asetuksessa tarkoitetuissa 
avustustoimenpiteissä on otettava 
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.

Or. en

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Avustustoimenpiteissä on otettava 
huomioon kriisien tai hätätilanteiden 
erityisluonne ja niiden maiden tai 
tilanteiden erityisluonne, joissa 
perusvapauksien puute on vakava, joissa 
ihmisten turvallisuus on eniten uhattuna tai 
joissa ihmisoikeusjärjestöjen ja 
ihmisoikeuksien puolustajien 
toimintaolosuhteet ovat vaikeimmat.

4. Avustustoimenpiteissä on otettava 
huomioon kriisien tai hätätilanteiden 
erityisluonne ja niiden maiden tai 
tilanteiden erityisluonne, joissa 
perusvapauksien puute on vakava, joissa 
ihmisten turvallisuus on eniten uhattuna tai 
joissa ihmisoikeusjärjestöjen ja 
ihmisoikeuksien puolustajien 
toimintaolosuhteet ovat vaikeimmat tai 
joissa kansalaisten osallistuminen on 
vakavasti uhattuna.

Or. en


