
AM\1005741FI.doc PE521.516v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta

2013/0238(COD)

8.10.2013

TARKISTUKSET
8 - 22

Lausuntoluonnos
Barbara Matera
(PE519.683v01-00)

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi kehitysyhteistyön 
eurooppalaisesta teemavuodesta (2015)

Ehdotus päätökseksi
(COM(2013)0509 – C7-0229/2013 – 2013/0238(COD))



PE521.516v01-00 2/10 AM\1005741FI.doc

FI

AM_Com_LegOpinion



AM\1005741FI.doc 3/10 PE521.516v01-00

FI

Tarkistus 8
Lívia Járóka

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Sukupuoleen perustuva väkivalta, 
muun muassa perheväkivalta, 
prostituutio, ihmiskauppa ja naisten 
sukupuolielinten silpominen, on edelleen 
laajalle ulottuva maailmanlaajuinen 
ilmiö, joka vaikuttaa erittäin kielteisesti 
naisten ja tyttöjen elämään ja terveyteen, 
ja sillä on merkittäviä sosioekonomisia 
seurauksia. Raiskausta ja muita 
seksuaalisen väkivallan muotoja 
käytetään monissa eri konteksteissa ja 
enenevässä määrin myös sotataktiikkana 
nöyryytyksen ja dominoinnin välineenä.

Or. en

Tarkistus 9
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Köyhyyden suhteeton vaikutus 
naisiin ja tyttöihin on seurausta 
järjestelmällisestä syrjinnästä, joka 
vahingoittaa yhteiskuntia ja riistää 
miljoonilta ihmisiltä heidän 
perusoikeutensa, joihin kuuluvat muun 
muassa vedensaanti ja asianmukainen 
jätevesihuolto, koulutus ja tyydyttävä 
terveydenhuolto.

Or. en
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Tarkistus 10
Marina Yannakoudakis

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Köyhyyden torjunta on jatkossakin 
Euroopan unionin 
kehitysyhteistyöpolitiikan ensisijainen 
tavoite Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 21 artiklassa ja Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
208 artiklassa esitetyn mukaisesti.

(5) Euroopan unionin 
kehitysyhteistyöpolitiikan ensisijaisen 
tavoitteen olisi oltava köyhyyden ja 
kaikenlaisen seksuaaliseen 
suuntautumiseen, sukupuoli-identiteettiin 
tai sukupuolen ilmaisuun perustuvan 
syrjinnän torjunta. Taloudellisen 
kehitysavun myöntämisessä olisi 
edellytettävä näiden yleismaailmallisten 
arvojen noudattamista.

Or. en

Tarkistus 11
Marina Yannakoudakis

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) EU:n olisi varmistettava kehitysavun 
ehdollisuuden kautta, että kolmannet 
maat suojelevat naisia ja tyttöjä 
kidutukselta. Neuvoston olisi evättävä 
kehitysapu kidutusta harjoittavilta mailta 
ja suunnattava se uhrien tukemiseen.

Or. en

Tarkistus 12
Antigoni Papadopoulou
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Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Kansainvälinen yhteisö otti vuonna 
2000 käyttöön vuosituhannen 
kehitystavoitteet ja sitoutui niiden myötä 
toteuttamaan vuoteen 2015 mennessä 
konkreettisia toimia köyhyyden 
torjumiseksi; myös unioni ja sen 
jäsenvaltiot ovat ottaneet kyseiset tavoitteet 
käyttöön.

(6) Kansainvälinen yhteisö otti vuonna 
2000 käyttöön vuosituhannen 
kehitystavoitteet ja sitoutui niiden myötä 
toteuttamaan vuoteen 2015 mennessä 
konkreettisia toimia köyhyyden 
torjumiseksi; myös unioni ja sen 
jäsenvaltiot ovat ottaneet kyseiset tavoitteet 
käyttöön. Sukupuolten tasa-arvon 
edistämistä ja naisten 
vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä 
pidetään tehokkaina tapoina torjua 
köyhyyttä, nälkää ja tauteja sekä edistää 
kestävää kehitystä.

Or. en

Tarkistus 13
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Vuosituhannen kehitystavoitteissa 
vaadittiin, että yhdeltäkään yksilöltä tai 
kansalta ei viedä mahdollisuutta hyötyä 
kehityksestä ja että huolehditaan, että 
miehillä ja naisilla on yhtäläiset oikeudet 
ja mahdollisuudet.

Or. en

Tarkistus 14
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 8 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(8) Nopeasti muuttuvassa maailmassa on 
elintärkeää, että tuki kehitysyhteistyölle 
jatkuu. Äärimmäisessä tuloköyhyydessä 
elää edelleen noin 1,3 miljardia ihmistä, ja 
sitä paljon lukuisamman joukon tarpeet 
inhimillisen kehityksen alalla eivät 
edelleenkään täyty. Maiden sisällä 
vallitseva eriarvoisuus on lisääntynyt lähes 
kaikkialla maailmassa. Paine 
luonnonympäristöä kohtaan kasvaa koko 
ajan, ja ilmastonmuutoksen vaikutukset 
ovat ankarimmat juuri kehitysmaissa.
Nämä haasteet ovat yleismaailmallisia ja 
toisiinsa kytköksissä, joten kaikkien 
maiden on osallistuttava niiden 
ratkomiseen.

(8) Nopeasti muuttuvassa maailmassa on 
elintärkeää, että tuki kehitysyhteistyölle 
jatkuu. Äärimmäisessä tuloköyhyydessä 
elää edelleen noin 1,3 miljardia ihmistä, ja 
sitä paljon lukuisamman joukon tarpeet 
inhimillisen kehityksen alalla eivät 
edelleenkään täyty. EU:n 
kehitysapuohjelmissa olisi otettava 
vakavasti huomioon, että naiset ja tytöt 
ovat kaikkein alttiimpia köyhyydelle, 
nälälle, lukutaidottomuudelle, sairauksille 
ja kaikenlaiselle hyväksikäytölle. Maiden 
sisällä vallitseva eriarvoisuus on 
lisääntynyt lähes kaikkialla maailmassa. 
Paine luonnonympäristöä kohtaan kasvaa 
koko ajan, ja ilmastonmuutoksen 
vaikutukset ovat ankarimmat juuri 
kehitysmaissa. Nämä haasteet ovat 
yleismaailmallisia ja toisiinsa kytköksissä, 
joten kaikkien maiden on osallistuttava 
niiden ratkomiseen.

Or. en

Tarkistus 15
Mariya Gabriel

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Vuosituhannen kehitystavoitteiden 
saavuttamiseksi ja vuoden 2015 jälkeisten 
kehityspuitteiden laatimiseksi 
kehitysyhteistyön eurooppalaisessa 
teemavuodessa olisi asetettava etusijalle ja 
siirrettävä käytäntöön merkittävä rooli, 
joka naisilla voi olla kehityksessä, 
varsinkin ruoan ja ravinnon saannin 
epävarmuuden vähentämisessä, 
edistämällä samanaikaisesti naisten 
osallistumista taloudelliseen toimintaan 
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erityisesti maataloudessa ja maaseudun 
taloudessa.

Or. fr

Tarkistus 16
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Kehitysyhteistyön eurooppalaisen 
teemavuoden olisi lisättävä tietoisuutta 
kaikenlaisesta naisiin ja tyttöihin 
kohdistuvasta sukupuoleen perustuvasta 
syrjinnästä eri alueilla, varsinkin 
mahdollisuuksista saada koulutusta ja 
työpaikkoja sekä käyttää 
terveydenhuoltojärjestelmää sekä 
pakkoavioliitoista, seksuaalisesta riistosta 
ja sukupuolielinten silpomisesta sekä 
muista väärinkäytöksistä.

Or. en

Tarkistus 17
Marina Yannakoudakis

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Maiden erilaisista sosioekonomisista 
ja kulttuurisista olosuhteista ja
erityispiirteistä johtuen osa teemavuoden 
tapahtumista on aiheellista toteuttaa 
kansallisella tasolla varainhoitoasetuksen13

58 artiklan mukaisesti. Komission olisi 
kuitenkin koordinoitava kansallisella 
tasolla tapahtuvaa poliittisten 
painopisteiden asettelua, jotta voidaan taata 

(17) Maiden erilaisista sosioekonomisista 
ja kulttuurisista olosuhteista ja 
erityispiirteistä johtuen osa teemavuoden 
tapahtumista on aiheellista toteuttaa 
kansallisella tasolla varainhoitoasetuksen13

58 artiklan mukaisesti. Jäsenvaltioiden 
kansallisten toimivaltaisten viranomaisten
olisi kuitenkin koordinoitava kansallisella 
tasolla tapahtuvaa poliittisten 
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johdonmukaisuus teemavuoden strategisten 
tavoitteiden kanssa.

painopisteiden asettelua, jotta voidaan taata 
johdonmukaisuus teemavuoden strategisten 
tavoitteiden kanssa.

__________________ __________________
13 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, 
annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, 
unionin yleiseen talousarvioon 
sovellettavista varainhoitosäännöistä ja 
neuvoston asetuksen (EY, Euratom) 
N:o 1605/2002 kumoamisesta.

13 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, 
annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, 
unionin yleiseen talousarvioon 
sovellettavista varainhoitosäännöistä ja 
neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 
1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 
26.10.2012, s. 1).

Or. en

Tarkistus 18
Marina Yannakoudakis

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

23 a. On erittäin tärkeää, että julkinen 
kehitysapu käytetään ilman tuhlailevaa 
päällekkäisyyttä, varsinkin kun yli 
neljäsosa EU:n hankkeista joko ei tuota 
lainkaan tuloksia tai tuottaa niitä vain 
jonkin verran, ja että jäsenvaltioilla on 
oikeus päättää kansallisten olosuhteiden 
perusteella kehitysavun riippumattomasta 
myöntämisestä kolmansille maille.

Or. en

Tarkistus 19
Marina Yannakoudakis

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 luetelmakohta
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Komission teksti Tarkistus

– tiedottaa EU:n kansalaisille EU:n 
kehitysyhteistyöstä – siitä, mitä EU voi
maailman suurimpana avunantajana 
saavuttaa jo nyt ja miten se voisi päästä 
vieläkin parempiin tuloksiin yhdistämällä 
jäsenvaltioiden ja toimielinten voimat;

– tiedottaa EU:n kansalaisille EU:n 
kehitysyhteistyöstä – siitä, mitä EU ja sen 
muodostavat jäsenvaltiot voivat maailman 
suurimpana avunantajana saavuttaa jo nyt 
ja miten se voisi päästä vieläkin parempiin 
tuloksiin yhdistämällä halukkaiden 
jäsenvaltioiden ja toimielinten voimat;

Or. en

Tarkistus 20
Marina Yannakoudakis

Ehdotus päätökseksi
4 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Komissio varmistaa, että kaikki sen 
kehitysyhteistyö- ja avustushankkeet ovat 
tehokkaita ja että niissä ei ole 
päällekkäisyyttä. 

Or. en

Tarkistus 21
Marina Yannakoudakis

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Teemavuoden rahoitettaviin toimiin voivat 
osallistua

Teemavuoden rahoitettaviin toimiin 
osallistuminen ei ole sitovaa ja niihin 
voivat osallistua

Or. en
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Tarkistus 22
Marina Yannakoudakis

Ehdotus päätökseksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Teemavuotta voidaan tarvittaessa tukea 
voimassa olevista, kehitystä osaltaan 
edistävistä ohjelmista niiden tavoitteita tai 
määrärahoja rajoittamatta.

4. Teemavuotta voidaan tarvittaessa tukea 
voimassa olevista, kehitystä osaltaan 
edistävistä ohjelmista niiden tavoitteita tai 
määrärahoja rajoittamatta edellyttäen, että 
niissä ei ole päällekkäisyyttä. 

Or. en


