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Tarkistus 11
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Unioni pyrkii edistämään, kehittämään 
ja vakiinnuttamaan perustanaan olevat 
vapauden, demokratian, ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien kunnioittamisen arvot 
sekä tasa-arvon ja oikeusvaltion periaatteet 
käymällä vuoropuhelua ja tekemällä 
yhteistyötä kolmansien maiden kanssa.

(3) Unioni pyrkii edistämään, kehittämään 
ja vakiinnuttamaan perustanaan olevat 
vapauden, demokratian, ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien kunnioittamisen arvot 
sekä tasa-arvon ja monimuotoisuuden, 
erityisesti sukupuolten tasa-arvon, sekä
oikeusvaltion periaatteet käymällä 
vuoropuhelua ja tekemällä yhteistyötä 
kolmansien maiden kanssa.

Or. en

Tarkistus 12
Mariya Nedelcheva

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Unioni pyrkii edistämään, kehittämään 
ja vakiinnuttamaan perustanaan olevat 
vapauden, demokratian, ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien kunnioittamisen arvot 
sekä tasa-arvon ja oikeusvaltion periaatteet 
käymällä vuoropuhelua ja tekemällä 
yhteistyötä kolmansien maiden kanssa.

(3) Unioni pyrkii edistämään, kehittämään 
ja vakiinnuttamaan perustanaan olevat 
vapauden, demokratian, ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien kunnioittamisen ja 
naisten oikeuksien edistämisen arvot sekä 
sukupuolten tasa-arvon, syrjimättömyyden
ja oikeusvaltion periaatteet käymällä 
vuoropuhelua ja tekemällä yhteistyötä 
kolmansien maiden kanssa.

Or. fr
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Tarkistus 13
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Kumppanimaiden naiset kohtaavat 
erityisiä ongelmia ja syrjintää sekä 
työmarkkinoilla että yksityiselämässä ja 
julkisessa elämässä.

Or. en

Tarkistus 14
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Unioni tarjoaa Euroopan 
naapuruuspolitiikan puitteissa 
naapurimaille erityissuhteen, joka perustuu 
molemminpuoliseen sitoutumiseen 
demokratian ja ihmisoikeuksien arvoihin, 
oikeusvaltioperiaatteeseen, hyvään 
hallintotapaan sekä markkinatalouden ja 
kestävän kehityksen periaatteisiin.

(5) Unioni tarjoaa Euroopan 
naapuruuspolitiikan puitteissa 
naapurimaille erityissuhteen, joka perustuu 
molemminpuoliseen sitoutumiseen 
demokratian, sukupuolten tasa-arvon ja 
ihmisoikeuksien arvoihin, 
oikeusvaltioperiaatteeseen, hyvään 
hallintotapaan sekä markkinatalouden ja 
kestävän kehityksen periaatteisiin.

Or. en

Tarkistus 15
Mikael Gustafsson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Unioni tarjoaa Euroopan (5) Unioni tarjoaa Euroopan 
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naapuruuspolitiikan puitteissa 
naapurimaille erityissuhteen, joka perustuu 
molemminpuoliseen sitoutumiseen 
demokratian ja ihmisoikeuksien arvoihin, 
oikeusvaltioperiaatteeseen, hyvään 
hallintotapaan sekä markkinatalouden ja 
kestävän kehityksen periaatteisiin.

naapuruuspolitiikan puitteissa 
naapurimaille erityissuhteen, joka perustuu 
molemminpuoliseen sitoutumiseen 
demokratian, naisten ja miesten
ihmisoikeuksien arvoihin, 
oikeusvaltioperiaatteeseen, hyvään 
hallintotapaan sekä sukupuolten tasa-
arvon ja kestävän kehityksen periaatteisiin.

Or. en

Tarkistus 16
Mikael Gustafsson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Tämän asetuksen nojalla pitäisi
tukea erityisiä ohjelmatavoitteita ja 
toimia, jotka koskevat sukupuolten tasa-
arvoa ja syrjimättömyyttä. Lisäksi 
sukupuolten tasa-arvo ja syrjimättömyys 
pitäisi sisällyttää poikkileikkaavana 
tavoitteena kaikkiin tämän asetuksen 
nojalla toteutettaviin toimiin.

Or. en

Tarkistus 17
Mikael Gustafsson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Yhteisellä EU–Afrikka-strategialla on 
merkitystä suhteissa Pohjois-Afrikan 
välimerellisiin naapurimaihin.

(14) Yhteisellä EU–Afrikka-strategialla ja 
Istanbulin toimintakehyksellä on 
merkitystä suhteissa Pohjois-Afrikan 
välimerellisiin naapurimaihin.
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Or. en

Tarkistus 18
Marina Yannakoudakis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Euroopan unionin ulkoisen tuen 
rahoitustarpeet kasvavat, mutta unionin 
talous- ja budjettitilanne rajoittaa 
tällaiseen tukeen käytettävissä olevia 
resursseja. Siksi komission on pyrittävä 
mahdollisimman tehokkaaseen resurssien 
käyttöön käyttämällä rahoitusvälineitä, 
joilla on vipuvaikutus. Tällaista vaikutusta 
voitaisiin lisätä mahdollistamalla 
rahoitusvälineiden sijoittamien ja 
tuottamien varojen käyttö ja 
uudelleenkäyttö.

(19) Euroopan unionin ulkoisen tuen 
rahoitustarpeet kasvavat, mutta unionin 
jatkuva talouden ja budjetin kiristämiseen 
liittyvä kriisi rajoittaa tällaiseen tukeen 
käytettävissä olevia resursseja. Siksi 
komission on pyrittävä mahdollisimman 
tehokkaaseen ja käytännölliseen resurssien 
käyttöön käyttämällä rahoitusvälineitä, 
joilla on vipuvaikutus. Tällaista vaikutusta 
voitaisiin lisätä mahdollistamalla 
rahoitusvälineiden sijoittamien ja 
tuottamien varojen käyttö ja 
uudelleenkäyttö.

Or. en

Tarkistus 19
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Sukupuolten tasa-arvon ja 
syrjimättömyyden olisi oltava 
poikkileikkaava tavoite kaikissa tämän 
asetuksen nojalla toteutettavissa toimissa.

(21) Sukupuolten tasa-arvon ja 
syrjimättömyyden olisi oltava 
poikkileikkaava tavoite kaikissa tämän 
asetuksen nojalla toteutettavissa toimissa ja 
politiikoissa. Naisten asemaa pitäisi myös 
edistää erityistoimien ja -ohjelmien 
avulla.

Or. en
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Tarkistus 20
Mariya Nedelcheva

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Sukupuolten tasa-arvon ja 
syrjimättömyyden olisi oltava 
poikkileikkaava tavoite kaikissa tämän 
asetuksen nojalla toteutettavissa toimissa.

(21) Sukupuolten tasa-arvon on oltava 
poikkileikkaava tavoite kaikissa tämän 
asetuksen nojalla toteutettavissa toimissa, 
ja tämän on toteuduttava siten, että 
edistetään naisten oikeuksia ja torjutaan 
naisiin kohdistuvaa väkivaltaa sekä 
sukupuoleen perustuvaa syrjintää.
Naisten aseman vahvistamiseksi 
kumppanimaissa Euroopan unionin ja 
jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä 
huomiota kaikkiin naisten aseman 
vahvistamiseen ja edistämiseen tähtääviin 
toimenpiteisiin poliittisessa ja 
taloudellisessa päätöksenteossa sekä 
kansalaisyhteiskunnassa.

Or. fr

Tarkistus 21
Barbara Matera

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Sukupuolten tasa-arvon ja 
syrjimättömyyden olisi oltava 
poikkileikkaava tavoite kaikissa tämän 
asetuksen nojalla toteutettavissa toimissa.

(21) Sukupuolten tasa-arvon ja 
syrjimättömyyden olisi oltava 
poikkileikkaava tavoite kaikissa tämän 
asetuksen nojalla toteutettavissa toimissa
niin, että otetaan huomioon 
kumppanimaiden demokratiakehitys ja 
pyritään ennen kaikkea lisäämään 
naisten osallistumista jäsenvaltioiden, 
alueiden ja paikallisalueiden poliittisiin 
prosesseihin. Tavoitteena on vahvistaa 
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naisten asemaa naapuruuspolitiikkaan 
kuuluvien maiden poliittisessa prosessissa 
ja ottaa käyttöön toimia, joilla poistetaan 
naisiin kohdistuva eriarvoisuus.

Or. it

Tarkistus 22
Marina Yannakoudakis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Euroopan lähistöllä Pohjois-
Afrikassa ja Lähi-idässä tapahtuvien 
muutosten on edistettävä naisten 
syrjinnän loppumista ja heidän 
täysimääräistä osallistumistaan 
yhteiskunnan toimintaan yhdenvertaisesti 
miesten kanssa. Unioni on sitoutunut 
vastustamaan voimakkaasti seksuaalisen 
väkivallan käyttöä sekä naisten pelottelua 
ja kohteeksi ottamista etenkin 
ihmiskauppaa ja naisten sukuelinten 
silpomista koskevien erityisongelmien 
osalta.
Unioni asettaa asialistansa kärkeen 
homoseksuaalien, biseksuaalien ja 
transseksuaalien syrjinnän ja vainon 
lopettamisen Euroopan naapurialueilla. 
Unioni katsoo myös, että 
homoseksuaaleja, biseksuaaleja ja 
transseksuaaleja syrjivien maiden, 
erityisesti niiden maiden, joissa 
homoseksuaalisuus on yhä rangaistavaa 
ja jotka saavat unionilta taloudellista 
apua, osalta kyseiset varat pitäisi 
jäädyttää tai peruuttaa.

Or. en
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Tarkistus 23
Barbara Matera

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) edistämään Euroopan 
naapuruuspolitiikan kumppanimaissa 
koulutusta, joka on suunnattu etenkin 
kaikkein heikoimmassa asemassa oleville 
ja kaikkein suurimmassa köyhyysvaarassa 
oleville henkilöille, kuten iäkkäille naisille 
ja yksinhuoltajaäideille, jotta voidaan 
lisätä heidän osallistumistaan kaikkiin 
yhteiskunnan toimintoihin ja vahvistaa 
naisten asemaa poliittisissa ja 
taloudellisissa päätöksentekoprosesseissa, 
koulutuksen alalla ja työmarkkinoilla 
niin, että tuetaan naisten todellista 
emansipaatiota koko yhteiskunnan 
hyväksi, sekä suhteissa kaikkein 
tärkeimpien kumppanimaiden kanssa.

Or. it

Tarkistus 24
Mariya Nedelcheva

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Unioni on suhteissaan 
kumppaneihinsa ympäri maailman 
sitoutunut edistämään ihmisarvoista työtä 
sekä kansainvälisesti hyväksyttyjen työtä 
koskevien normien ja monenvälisten 
ympäristösopimusten ratifiointia ja 
tuloksellista täytäntöönpanoa.

(22) Unioni on suhteissaan 
kumppaneihinsa ympäri maailman 
sitoutunut edistämään ihmisarvoista työtä 
sekä kansainvälisesti hyväksyttyjen työtä 
koskevien normien ja monenvälisten 
ympäristösopimusten ratifiointia ja 
tuloksellista täytäntöönpanoa. Erityistä 
huomiota kiinnitetään palvelualaan ja 
epäviralliseen talouteen, jotka useimmiten 
työllistävät naisia, jotta varmistetaan 
naisten oikeuksien kunnioittaminen ja 
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edistetään naisten osallistumista 
työmarkkinoille ja kansantalouksiin.

Or. fr

Tarkistus 25
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kansalaisjärjestöt ovat keskeisessä 
asemassa hallinnon parantamisessa ja 
hyvien naapurisuhteiden tulevaisuuden 
muovaamisessa yhteistyössä kansallisten 
parlamenttien kanssa. Naiset ja nuoret 
pitäisi ottaa tehokkaasti mukaan ja 
heidän pitäisi edistää tämän toteutumista.

Or. en

Tarkistus 26
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) edistämään ihmisoikeuksia ja 
perusvapauksia, oikeusvaltioperiaatetta ja 
tasa-arvon periaatteita, luomaan syvä ja 
kestävä demokratia, edistämään hyvää 
hallintotapaa ja kehittämään kukoistava 
kansalaisyhteiskunta, johon myös 
työmarkkinaosapuolet kuuluvat;

a) edistämään ihmisoikeuksia, erityisesti 
naisten oikeuksia, ja perusvapauksia, 
oikeusvaltioperiaatetta ja tasa-arvon ja 
monimuotoisuuden periaatteita, 
sukupuolten välistä tasa-arvoa luomaan 
syvä ja kestävä demokratia, edistämään 
hyvää hallintotapaa ja kehittämään 
kukoistava kansalaisyhteiskunta, johon 
myös työmarkkinaosapuolet kuuluvat;

Or. en
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Tarkistus 27
Mariya Nedelcheva

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) edistämään ihmisoikeuksia ja
perusvapauksia, oikeusvaltioperiaatetta ja
tasa-arvon periaatteita, luomaan syvä ja 
kestävä demokratia, edistämään hyvää 
hallintotapaa ja kehittämään kukoistava 
kansalaisyhteiskunta, johon myös 
työmarkkinaosapuolet kuuluvat;

a) edistämään ihmisoikeuksia, 
perusvapauksia, naisten oikeuksia ja 
oikeusvaltioperiaatteen, naisten ja 
miesten tasa-arvon ja syrjimättömyyden 
periaatteiden kunnioittamista sekä hyvän 
hallintotavan vakiinnuttamista, luomaan 
syvä ja kestävä demokratia ja kehittämään 
kukoistava vapaa, riippumaton, 
dynaaminen ja aktiivinen
kansalaisyhteiskunta;

Or. fr

Tarkistus 28
Barbara Matera

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) edistämään ihmisoikeuksia ja 
perusvapauksia, oikeusvaltioperiaatetta ja 
tasa-arvon periaatteita, luomaan syvä ja 
kestävä demokratia, edistämään hyvää 
hallintotapaa ja kehittämään kukoistava 
kansalaisyhteiskunta, johon myös 
työmarkkinaosapuolet kuuluvat;

a) edistämään ihmisoikeuksia ja 
perusvapauksia, oikeusvaltioperiaatetta ja 
tasa-arvon periaatteita, luomaan syvä ja 
kestävä demokratia, edistämään hyvää 
hallintotapaa ja kehittämään kukoistava 
kansalaisyhteiskunta, johon kuuluu myös 
läheinen yhteistyö työmarkkinaosapuolten 
ja naisjärjestöjen kanssa, jotta voidaan 
tunnistaa tukea ja yhteistyötä tarvitsevat 
alueet tasa-arvopoliittisten toimien 
täytäntöönpanemiseksi kumppanimaissa;

Or. it
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Tarkistus 29
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kaikin puolin kestävään ja osallistavaan 
kehitykseen sekä köyhyyden 
vähentämiseen, myös yksityissektoria 
kehittämällä; edistämään sisäistä 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta, maaseudun 
kehittämistä, ilmastonmuutostoimia sekä 
katastrofivalmiuksia ja -palautuvuutta;

d) kaikin puolin kestävään ja osallistavaan 
kehitykseen sekä köyhyyden 
vähentämiseen, myös yksityissektoria 
kehittämällä; edistämään sisäistä 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta, maaseudun 
kehittämistä, ilmastonmuutostoimia, 
sukupuolten tasa-arvoa sekä 
katastrofivalmiuksia ja -palautuvuutta;

Or. en

Tarkistus 30
Mikael Gustafsson

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kaikin puolin kestävään ja osallistavaan 
kehitykseen sekä köyhyyden 
vähentämiseen, myös yksityissektoria 
kehittämällä; edistämään sisäistä 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta, maaseudun 
kehittämistä, ilmastonmuutostoimia sekä 
katastrofivalmiuksia ja -palautuvuutta;

d) kaikin puolin kestävään ja osallistavaan 
kehitykseen sekä köyhyyden 
vähentämiseen, myös yksityissektoria 
kehittämällä; edistämään sisäistä 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta, maaseudun 
kehittämistä, ilmastonmuutostoimia sekä 
katastrofivalmiuksia ja -palautuvuutta sekä 
hyödyntämään vuosituhannen 
kehitystavoitteita koskevia indikaattoreita 
ja vaikutusvallan lisäämistä koskevia 
merkkejä;

Or. en
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Tarkistus 31
Mariya Nedelcheva

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kaikin puolin kestävään ja osallistavaan 
kehitykseen sekä köyhyyden 
vähentämiseen, myös yksityissektoria 
kehittämällä; edistämään sisäistä 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta, maaseudun 
kehittämistä, ilmastonmuutostoimia sekä 
katastrofivalmiuksia ja -palautuvuutta;

d) kaikin puolin kestävään ja osallistavaan 
kehitykseen sekä köyhyyden 
vähentämiseen, myös yksityissektoria 
kehittämällä; edistämään sisäistä 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta, maaseudun 
kehittämistä, ilmastonmuutostoimia sekä 
katastrofivalmiuksia ja -palautuvuutta 
kiinnittämällä erityistä huomiota naisten 
aseman edistämiseen näillä aloilla 
muutoksen ja edistyksen alan tehokkaina 
toimijoina;

Or. fr

Tarkistus 32
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Sukupuolten tasa-arvo ja 
syrjimättömyys on poikkileikkaava tavoite 
kaikissa tämän asetuksen nojalla 
toteutettavissa toimissa ja politiikoissa. 
Siitä syystä ja tällaisiin haasteisiin 
vastaamiseksi naisten oikeuksia ja 
asemaa on edistettävä erityistoimien ja 
-ohjelmien avulla.

Or. en

Tarkistus 33
Franziska Katharina Brantner
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Eurooppalaisen naapuruuden ja 
kumppanuuden välineen 
ohjelmasuunnittelu-, täytäntöönpano- ja 
arviointivaiheissa sukupuolten väliseen 
eriarvoisuuteen on puututtava 
johdonmukaisesti ja järjestelmällisesti 
erityistoimien avulla ja ottamalla se 
huomioon kaikissa muissa toiminnoissa.

Or. en

Tarkistus 34
Mikael Gustafsson

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän asetuksen nojalla annettava 
unionin tuki kullekin kumppanimaalle on 
eriytettävä muodoltaan ja määrältään sen 
mukaan, miten kumppanimaa on sitoutunut 
uudistuksiin ja miten se edistyy näiden 
uudistusten toteuttamisessa. Eriyttämisessä 
on otettava huomioon, miten 
kunnianhimoisella tasolla maan 
kumppanuus unionin kanssa on, miten se 
edistyy syvän ja kestävän demokratian 
rakentamisessa, miten se edistyy sovittujen 
uudistustavoitteiden toteuttamisessa, mitkä 
ovat maan tarpeet ja valmiudet ja mikä on 
unionin tuen mahdollinen vaikutus.

1. Tämän asetuksen nojalla annettava 
unionin tuki kullekin kumppanimaalle on 
eriytettävä muodoltaan ja määrältään sen 
mukaan, miten kumppanimaa on sitoutunut 
uudistuksiin ja miten se edistyy näiden 
uudistusten toteuttamisessa. Eriyttämisessä 
on otettava huomioon, miten 
kunnianhimoisella tasolla maan 
kumppanuus unionin kanssa on, miten se 
edistyy perusoikeuksien ja naisten ja 
miesten ihmisoikeuksien 
kunnioittamiseen perustuvan syvän ja 
kestävän demokratian rakentamisessa, 
miten se edistyy sovittujen 
uudistustavoitteiden toteuttamisessa, mitkä 
ovat maan tarpeet ja valmiudet ja mikä on 
unionin tuen mahdollinen vaikutus.

Or. en
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Tarkistus 35
Mariya Nedelcheva

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän asetuksen nojalla annettava 
unionin tuki kullekin kumppanimaalle on 
eriytettävä muodoltaan ja määrältään sen 
mukaan, miten kumppanimaa on sitoutunut 
uudistuksiin ja miten se edistyy näiden 
uudistusten toteuttamisessa. Eriyttämisessä 
on otettava huomioon, miten 
kunnianhimoisella tasolla maan 
kumppanuus unionin kanssa on, miten se 
edistyy syvän ja kestävän demokratian 
rakentamisessa, miten se edistyy sovittujen 
uudistustavoitteiden toteuttamisessa, mitkä 
ovat maan tarpeet ja valmiudet ja mikä on 
unionin tuen mahdollinen vaikutus.

1. Tämän asetuksen nojalla annettava 
unionin tuki kullekin kumppanimaalle on 
eriytettävä muodoltaan ja määrältään sen 
mukaan, miten kumppanimaa on sitoutunut 
uudistuksiin ja miten se edistyy näiden 
uudistusten toteuttamisessa. Eriyttämisessä 
on otettava huomioon, miten 
kunnianhimoisella tasolla maan 
kumppanuus unionin kanssa on, miten se 
edistyy syvän ja kestävän demokratian 
rakentamisessa, hyvän hallinnon, 
ihmisoikeuksien, perusvapauksien, 
naisten oikeuksien, naisten ja miesten 
tasa-arvon ja syrjimättömyyden sekä 
oikeusvaltion periaatteiden 
kunnioittamisessa, miten se edistyy 
sovittujen uudistustavoitteiden 
toteuttamisessa, mitkä ovat maan tarpeet ja 
valmiudet ja mikä on unionin tuen 
mahdollinen vaikutus.

Or. fr

Tarkistus 36
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Arabikevään eteläisen Välimeren 
kumppanimaissa aikaansaamien suurten 
muutosten ja demokratiapyrkimyksiin 
liittyvän naisten aseman huomioon 
ottamiseksi tarvitaan erityisohjelmia ja 
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rahoitusta naisten osallistumisen 
edistämiseksi.

Or. en

Tarkistus 37
Barbara Matera

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Yhtä maata ja useita maita koskevien 
ohjelmien määrärahoista on päätettävä 
läpinäkyvin ja objektiivisin perustein 
4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 
eriyttämisperiaate huomioon ottaen.

5. Yhtä maata ja useita maita koskevien 
ohjelmien määrärahoista on päätettävä 
läpinäkyvin ja objektiivisin perustein 
4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 
eriyttämisperiaate huomioon ottaen sekä 
ottamalla asianmukaisesti huomioon 
miesten ja naisten tasa-arvoasioissa
saavutettu edistys.

Or. it

Tarkistus 38
Franziska Katharina Brantner
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Komissio luo sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamista koskevan 
"infrastruktuurin" niille maille, jotka 
voivat saada taloudellista tukea tämän 
asetuksen nojalla. Tässä yhteydessä 
kehitetään erityisesti pysyviä 
tukirakenteita sekä kansallisella että 
unionin tasolla sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisen täytäntöönpanon 
tukemiseksi.
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Tarkistus 39
Franziska Katharina Brantner
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 9 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a. Mikäli poliittisessa, 
lainsäädännöllisessä, taloudellisessa tai 
sosiaalisessa ympäristössä tapahtuu 
muutoksia, komissio arvioi hankkeen 
osalta, vaikuttavatko kyseiset muutokset 
hankkeen alussa tehtyihin 
sukupuolirooleja ja -suhteita koskeviin 
olettamuksiin ja edellyttävätkö muutokset 
hankkeen tarkistamista.

Or. en

Tarkistus 40
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ehdotus asetukseksi
17 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jos kumppanimaa ei noudata demokratian, 
oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien kunnioittamisen 
periaatteita, unioni voi erityisen kiireellisiä 
tapauksia lukuun ottamatta kehottaa 
kyseistä maata järjestämään neuvottelut 
molempia osapuolia tyydyttävän ratkaisun 
löytämiseksi, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta kumppanimaiden ja -alueiden 
kanssa tehtyihin kumppanuus- ja 
yhteistyösopimuksiin ja 
assosiaatiosopimuksiin sisältyvien avun 
keskeyttämistä koskevien määräysten 

Jos kumppanimaa ei noudata demokratian, 
oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien, 
sukupuolten tasa-arvon ja 
perusvapauksien kunnioittamisen 
periaatteita, unioni voi erityisen kiireellisiä 
tapauksia lukuun ottamatta kehottaa 
kyseistä maata järjestämään neuvottelut 
molempia osapuolia tyydyttävän ratkaisun 
löytämiseksi, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta kumppanimaiden ja -alueiden 
kanssa tehtyihin kumppanuus- ja 
yhteistyösopimuksiin ja 
assosiaatiosopimuksiin sisältyvien avun 
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soveltamista. Jos neuvottelut kyseisen 
maan kanssa eivät johda molempia 
osapuolia tyydyttävään ratkaisuun tai jos 
neuvotteluista kieltäydytään tai jos tapaus 
on erityisen kiireellinen, neuvosto voi 
toteuttaa Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 215 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti aiheellisia toimenpiteitä, joihin 
voi kuulua unionin tuen keskeyttäminen 
kokonaan tai osittain.

keskeyttämistä koskevien määräysten 
soveltamista. Jos neuvottelut kyseisen 
maan kanssa eivät johda molempia 
osapuolia tyydyttävään ratkaisuun tai jos 
neuvotteluista kieltäydytään tai jos tapaus 
on erityisen kiireellinen, neuvosto voi 
toteuttaa Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 215 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti aiheellisia toimenpiteitä, joihin 
voi kuulua unionin tuen keskeyttäminen 
kokonaan tai osittain.

Or. en


