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Tarkistus 1
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. ottaa huomioon, että unionin 
kehitysyhteistyöpolitiikkaa ohjaavat 
vuosituhannen kehitystavoitteet (MDG), 
joista kaksi koskee erityisesti naisia –
MDG 3 (sukupuolten välisen tasa-arvon 
edistäminen ja naisten aseman 
vahvistaminen) ja MDG 5 (odottavien 
äitien terveydentilan parantaminen);

A. ottaa huomioon, että unionin
kehitysyhteistyöpolitiikkaa ohjaavat 
vuosituhannen kehitystavoitteet (MDG), 
joista kaksi koskee erityisesti naisia –
MDG 3 (sukupuolten välisen tasa-arvon 
edistäminen ja naisten aseman 
vahvistaminen) ja MDG 5 (odottavien 
äitien terveydentilan parantaminen) – ja 
kolme muuta parantavat suoraan naisten 
ja tyttöjen elinolosuhteita – MDG 2 
(yleisen alkeiskoulutuksen järjestäminen), 
MDG 4 (lapsikuolleisuuden 
vähentäminen) ja MDG 6 (hivin ja aidsin, 
malarian ja muiden tautien torjuminen);

Or. fr

Tarkistus 2
Andrea Češková

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. ottaa huomioon, että unionin 
kehitysyhteistyöpolitiikkaa ohjaavat 
vuosituhannen kehitystavoitteet (MDG), 
joista kaksi koskee erityisesti naisia –
MDG 3 (sukupuolten välisen tasa-arvon 
edistäminen ja naisten aseman 
vahvistaminen) ja MDG 5 (odottavien 
äitien terveydentilan parantaminen);

A. ottaa huomioon, että unionin 
kehitysyhteistyöpolitiikkaa ohjaavat 
vuosituhannen kehitystavoitteet (MDG), 
joista kaksi koskee erityisesti naisia –
MDG 3 (sukupuolten välisen tasa-arvon 
edistäminen ja naisten aseman 
vahvistaminen) ja MDG 5 (odottavien 
äitien terveydentilan parantaminen); 
toteaa, että näillä tavoitteilla voidaan 
onnistuneesti vähentää köyhyyttä;
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Or. cs

Tarkistus 3
Andrea Češková

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että köyhyys 
vaikuttaa enemmän naisiin kuin miehiin;

Or. cs

Tarkistus 4
Iratxe García Pérez

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että Cotonoussa 
23. kesäkuuta 2000 allekirjoitetussa 
Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren 
valtioiden ryhmän jäsenten sekä 
Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden 
välisessä kumppanuussopimuksessa 
määrätään, että naisten asema ja 
sukupuolinäkökulma on otettava 
järjestelmällisesti huomioon kaikilla 
politiikan, talouden ja yhteiskunnan osa-
aloilla;

Or. es
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Tarkistus 5
Mikael Gustafsson

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. ottaa huomioon, että Euroopan unionin 
toimintasuunnitelmassa naisten 
osallistumista ja sukupuolten tasa-arvoa 
koskevaa näkökulmaa pidetään tärkeänä 
kumppanimaiden kehittämiseksi sekä 
vuosituhannen kehitystavoitteiden 
saavuttamiseksi ja että "muutosohjelmassa" 
EU:n ensisijaisena tavoitteena on naisten ja 
miesten välinen tasa-arvo;

B. ottaa huomioon, että Euroopan unionin 
toimintasuunnitelmassa naisten 
osallistumista ja sukupuolten tasa-arvoa 
koskevaa näkökulmaa pidetään tärkeänä 
kumppanimaiden kehittämiseksi sekä 
vuosituhannen kehitystavoitteiden 
saavuttamiseksi ja että "muutosohjelmassa" 
EU:n ensisijaisena tavoitteena on naisten ja 
miesten välinen tasa-arvo; katsoo, että 
tämän tuen puitteissa olisi kohdennettava 
erityisiä ohjelmia naisten 
vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen, 
sosioekonomisen riippumattomuuden 
edistämiseen, syrjinnän torjuntaan, 
vuosituhannen kehitystavoitteiden 
savuttamiseen ja sukupuolten tasa-arvoa 
koskevaan yleiseen painopisteeseen;

Or. en

Tarkistus 6
Andrea Češková

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B a. ottaa huomioon, että sukupuoleen 
perustuva väkivalta, erityisesti 
seksuaalinen väkivalta sekä naisten ja 
tyttöjen hyväksikäyttö ja tappaminen, on 
yleistynyt;

Or. cs
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Tarkistus 7
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B a. ottaa huomioon, että aseistetut joukot 
ja muut seksuaaliseen väkivaltaan 
syyllistyvät käyttävät edelleen seksuaalista 
väkivaltaa sodankäyntitaktiikkana 
joukkoraiskauksien, ihmiskaupan ja 
muunlaisen naisten ja lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön muodossa konfliktialueilla; 
toteaa, että Yhdistyneet kansakunnat on 
tunnustanut sodan aikana tehdyt 
raiskaukset rikokseksi ihmisyyttä vastaan 
ja että Yhdistyneiden kansakuntien 
turvallisuusneuvosto on vuodesta 2008 
lähtien ollut sitoutunut torjumaan 
seksuaalisen väkivallan käyttöä 
sodankäyntitaktiikkana;

Or. fr

Tarkistus 8
Iratxe García Pérez

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B a. toteaa useiden selvitysten osoittavan, 
että jos naisilla on koulutusta ja he voivat 
saada tuloja ja valvoa niiden käyttöä, 
saadaan aikaan hyviä tuloksia: äiti- ja 
lapsikuolleisuus vähenee, naisten ja 
lasten terveys ja ravitsemus paranevat, 
maatalouden tuottavuus kasvaa, 
ilmastonmuutosta voidaan hillitä, 
väestönkasvu hidastuu, talous laajenee ja 
köyhyyden noidankehästä päästään irti;

Or. es
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Tarkistus 9
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B b kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B b. toteaa, että naisten osallistuessa 
konfliktien ratkaisuun ja 
rauhanrakentamisprosesseihin he ovat 
avainasemassa rauhanneuvotteluissa ja 
että jälleenrakentamisesta, 
kunnostamisesta ja rauhan 
rakentamisesta tulee tällöin laaja-
alaisempaa;

Or. fr

Tarkistus 10
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. panee tyytyväisenä merkille, että 
sukupuolten tasa-arvoa ja naisten 
vaikutusvallan lisäämistä 
kehitysyhteistyössä pidetään keskeisinä 
tekijöinä useissa toimintasuunnitelmissa ja 
tiedonannoissa ja pyytää, että tämä 
ensisijainen tavoite toteutetaan 
konkreettisesti maantieteellisissä 
ohjelmissa; pyytää myös kehitysyhteistyön 
rahoitusvälineestä rahoitettavien 
temaattisten ohjelmien tehokkaampaa 
koordinointia;

1. panee tyytyväisenä merkille, että 
sukupuolten tasa-arvoa ja naisten 
vaikutusvallan lisäämistä 
kehitysyhteistyössä pidetään keskeisinä 
tekijöinä useissa toimintasuunnitelmissa ja 
tiedonannoissa ja pyytää, että tämä 
ensisijainen tavoite toteutetaan 
konkreettisesti maantieteellisissä 
ohjelmissa; pyytää myös AKT-maiden 
keskinäisen yhteistyön ja 
kehitysyhteistyön rahoitusvälineestä 
rahoitettavien temaattisten ohjelmien 
tehokkaampaa koordinointia;

Or. fr
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Tarkistus 11
Mikael Gustafsson

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. panee tyytyväisenä merkille, että 
sukupuolten tasa-arvoa ja naisten 
vaikutusvallan lisäämistä 
kehitysyhteistyössä pidetään keskeisinä 
tekijöinä useissa toimintasuunnitelmissa ja 
tiedonannoissa ja pyytää, että tämä 
ensisijainen tavoite toteutetaan 
konkreettisesti maantieteellisissä 
ohjelmissa; pyytää myös kehitysyhteistyön 
rahoitusvälineestä rahoitettavien 
temaattisten ohjelmien tehokkaampaa 
koordinointia;

1. panee tyytyväisenä merkille, että 
sukupuolten tasa-arvoa ja naisten 
vaikutusvallan lisäämistä 
kehitysyhteistyössä pidetään keskeisinä 
tekijöinä useissa toimintasuunnitelmissa ja 
tiedonannoissa ja pyytää, että tämä 
ensisijainen tavoite toteutetaan 
konkreettisesti maantieteellisissä 
ohjelmissa; pyytää myös kehitysyhteistyön 
rahoitusvälineestä rahoitettavien 
temaattisten ohjelmien tehokkaampaa 
koordinointia; katsoo, että näillä
ohjelmilla olisi edistettävä osallistavaa, 
kestävää ja ilmastoystävällistä kehitystä 
puuttumalla sosiaaliseen ja alueelliseen 
eriarvoisuuteen, korostamalla globaalien 
julkisten hyödykkeiden merkitystä ja 
tukemalla kansalaisyhteiskuntaa 
edustavia paikallisia ryhmiä ja erityisesti 
naisten oikeuksia ajavia järjestöjä;

Or. en

Tarkistus 12
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. vaatii tehostamaan toimia sukupuolten 
välistä tasa-arvoa ja odottavien äitien 
terveydentilaa koskevien vuosituhannen 
kehitystavoitteiden saavuttamiseksi ja 
pyytää kehittämään toimenpiteitä vuoden 
2015 jälkeiselle ajanjaksolle jo nyt;

2. vaatii tehostamaan toimia sukupuolten 
välistä tasa-arvoa ja odottavien äitien 
terveydentilaa koskevien vuosituhannen 
kehitystavoitteiden saavuttamiseksi ja 
pyytää kehittämään toimenpiteitä vuoden 
2015 jälkeiselle ajanjaksolle jo nyt 
erityisesti sukupuolten välisen tasa-arvon 
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edistämistä ja naisten aseman 
vahvistamista koskevan tavoitteen 
(MDG 3) sekä odottavien äitien terveyttä 
lisääntymisterveyttä ja 
perhesuunnittelupalvelujen 
käyttömahdollisuutta koskevan tavoitteen 
(MDG 5) osalta;

Or. fr

Tarkistus 13
Marina Yannakoudakis

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. vaatii tehostamaan toimia sukupuolten 
välistä tasa-arvoa ja odottavien äitien 
terveydentilaa koskevien vuosituhannen 
kehitystavoitteiden saavuttamiseksi ja 
pyytää kehittämään toimenpiteitä vuoden 
2015 jälkeiselle ajanjaksolle jo nyt;

2. vaatii tehostamaan toimia sukupuolten 
välistä tasa-arvoa ja odottavien äitien 
terveydentilaa koskevien vuosituhannen 
kehitystavoitteiden saavuttamiseksi 
painottaen erityisesti naisiin kohdistuvaan 
väkivaltaan puuttumista ja pyytää 
kehittämään toimenpiteitä vuoden 2015 
jälkeiselle ajanjaksolle jo nyt;

Or. en

Tarkistus 14
Andrea Češková

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. vaatii tehostamaan toimia sukupuolten 
välistä tasa-arvoa ja odottavien äitien 
terveydentilaa koskevien vuosituhannen 
kehitystavoitteiden saavuttamiseksi ja
pyytää kehittämään toimenpiteitä vuoden 
2015 jälkeiselle ajanjaksolle jo nyt;

2. kehottaa komissiota kiinnittämään 
entistä enemmän huomiota äitien 
terveyteen; korostaa naisten 
terveydenhoitoon erottamattomasti 
kuuluvan seksuaali- ja 
lisääntymisterveyttä koskevan 
koulutuksen ja tietämyksen lisäämisen 
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merkitystä, koska tämän 
vuosituhattavoitteen tähänastinen kehitys 
on ollut vähiten tyydyttävää; pyytää lisäksi 
kehittämään toimenpiteitä vuoden 2015 
jälkeiselle ajanjaksolle jo nyt;

Or. cs

Tarkistus 15
Mikael Gustafsson

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. vaatii tehostamaan toimia sukupuolten 
välistä tasa-arvoa ja odottavien äitien 
terveydentilaa koskevien vuosituhannen 
kehitystavoitteiden saavuttamiseksi ja 
pyytää kehittämään toimenpiteitä vuoden 
2015 jälkeiselle ajanjaksolle jo nyt;

2. vaatii tehostamaan toimia sukupuolten 
välistä tasa-arvoa ja odottavien äitien 
terveydentilaa koskevien vuosituhannen 
kehitystavoitteiden saavuttamiseksi ja 
pyytää kehittämään toimenpiteitä vuoden 
2015 jälkeiselle ajanjaksolle jo nyt; 
kannattaa erityisesti naisten ja tyttöjen 
seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja 
-oikeuksien periaatteiden edistämistä ja 
huomioon ottamista; toteaa, että 
seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja 
-oikeuksien toteuttaminen ei ole 
päämäärä sinänsä vaan tärkeä keino 
torjua köyhyyttä ja saavuttaa 
vuosituhattavoitteet;

Or. en

Tarkistus 16
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. suhtautuu myönteisesti UNFPA:n 
aloitteeseen perustaa korkean tason 
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työryhmä, joka vastaa kansainvälisen 
väestö- ja kehityskonferenssin 
uudelleentarkastelusta erityisesti kun 
kyseessä ovat naisten seksuaali- ja 
lisääntymisoikeudet, heidän oikeutensa 
lisääntymisterveyteen ja hivin ja aidsin 
torjunta;

Or. fr

Tarkistus 17
Iratxe García Pérez

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa, että äitiyskuolleisuuden 
vähentämisen ja 
lisääntymisterveyspalvelujen yleisen 
saatavuuden kannalta odottavien äitien 
terveydentilan parantamista koskeva 
tavoite on tärkeä, koska siinä 
kunnioitetaan naisten oikeutta seksuaali-
ja lisääntymisterveyteen ilman pakkoa tai 
minkäänlaisia rajoitteita;

Or. es

Tarkistus 18
Marina Yannakoudakis

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kehottaa EU:ta edistämään 
mentorointiohjelmia, joiden puitteissa 
jatkokoulutuksessa ja työelämässä olevat 
eurooppalaiset naiset työskentelevät 
yhdessä kehitysmaiden naisten kanssa;
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Or. en

Tarkistus 19
Iratxe García Pérez

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. katsoo, että on kiinnitettävä erityistä 
huomiota siihen, että tytöille ja pojille 
opetetaan sukupuolten tasa-arvoa 
koskevia asioita heti, kun he aloittavat 
koulunkäynnin, jotta asenteet ja 
sosiaaliset stereotypiat muuttuvat 
vähitellen ja sukupuolten tasa-arvosta 
tulee yhteiskunnan perusperiaate AKT-
maissa;

Or. es

Tarkistus 20
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kiinnittää huomiota siihen, että 
koulutusta koskevan kehitystavoitteen 
MDG 2 edistyminen on ollut vaihtelevaa, 
koska edistystä on tapahtunut tyttöjen 
koulunkäynnissä, mutta ei siinä, että he 
suorittaisivat opintonsa loppuun; kehottaa 
AKT-maita ja kaikkia kansainvälisiä 
kumppaneita suunnittelemaan tarvittavia 
toimenpiteitä, joiden avulla tytöt käyvät 
peruskoulun loppuun ja pääsevät toisen 
asteen ja korkeampaan koulutukseen, ja 
panemaan ne kaikki täytäntöön 
ensisijaisina kehitysyhteistyöpolitiikkoina;
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Or. fr

Tarkistus 21
Marina Yannakoudakis

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. panee merkille, että jotkut 
kehitysmaat ovat edistyneet huomattavasti 
ihmisoikeuksien alalla, ja tuomitsee 
samalla voimakkaasti sen, että EU:n 
rahoitusta myönnetään sellaisille maille, 
joissa naisia edelleen kriminalisoidaan 
heidän seksuaalisen suuntautumisensa 
perusteella;

Or. en

Tarkistus 22
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. kehottaa sen vuoksi lisäämään 
sellaisten ohjelmien rahoitusta, joilla 
pyritään varmistamaan, että kaikki tytöt 
pääsevät koulutukseen (pitäen mielessä, 
että naisten koulutus on entistä tasa-
arvoisempien yhteiskuntien rakentamisen 
kulmakivi), edistämään naisten 
taloudellista riippumattomuutta ja 
vähentämään tyttöjen ja naisten 
seksuaalista hyväksikäyttöä 
maailmanlaajuisesti;

Or. fr
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Tarkistus 23
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Lausuntoluonnos
3 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 c. muistuttaa , että demokratia edellyttää 
naisten täysimääräistä osallistumista 
poliittiseen toimintaan, kuten todetaan 
kansainvälisissä ja alueellisissa 
välineissä, esimerkiksi Afrikan 
ihmisoikeuksien ja kansojen oikeuksien 
peruskirjan pöytäkirjassa naisten 
oikeuksista Afrikassa;

Or. fr

Tarkistus 24
Mikael Gustafsson

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa komissiota ja neuvostoa näin 
ollen kannustamaan kolmansia maita 
säätämään nimenomaisesti naisten 
oikeuksista lainsäädännössään sen 
takaamiseksi, että näitä oikeuksia 
kunnioitetaan, ja ottamaan käyttöön 
sukupuolisensitiivisiä politiikkoja ja 
mekanismeja, jotta naiset voivat osallistua 
tiiviimmin päätöksentekoon julkisessa 
elämässä, oli kyse politiikasta, taloudesta 
tai yhteiskunnasta.

4. kehottaa komissiota ja neuvostoa näin 
ollen kannustamaan kolmansia maita 
säätämään nimenomaisesti naisten 
oikeuksista lainsäädännössään sen 
takaamiseksi, että näitä oikeuksia 
kunnioitetaan, ja ottamaan käyttöön 
sukupuolisensitiivisiä politiikkoja ja 
mekanismeja, jotta naiset voivat osallistua 
täysimääräisesti ja tasa-arvoisesti 
päätöksentekoon julkisessa elämässä, oli 
kyse politiikasta, taloudesta, 
yhteiskunnasta tai ympäristöstä.

Or. en
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Tarkistus 25
Marina Yannakoudakis

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa komissiota ja neuvostoa näin 
ollen kannustamaan kolmansia maita 
säätämään nimenomaisesti naisten 
oikeuksista lainsäädännössään sen 
takaamiseksi, että näitä oikeuksia 
kunnioitetaan, ja ottamaan käyttöön 
sukupuolisensitiivisiä politiikkoja ja 
mekanismeja, jotta naiset voivat osallistua 
tiiviimmin päätöksentekoon julkisessa 
elämässä, oli kyse politiikasta, taloudesta 
tai yhteiskunnasta.

4. kehottaa komissiota ja neuvostoa näin 
ollen kannustamaan kolmansia maita 
säätämään nimenomaisesti naisten 
oikeuksista ja erityisesti tyttöjen ja naisten 
suojelemisesta väkivallalta 
lainsäädännössään sen takaamiseksi, että 
näitä oikeuksia kunnioitetaan, ja ottamaan 
käyttöön sukupuolisensitiivisiä politiikkoja 
ja mekanismeja, jotta naiset voivat 
osallistua tiiviimmin päätöksentekoon 
julkisessa elämässä, oli kyse politiikasta, 
taloudesta tai yhteiskunnasta.

Or. en

Tarkistus 26
Andrea Češková

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa komissiota ja neuvostoa näin 
ollen kannustamaan kolmansia maita 
säätämään nimenomaisesti naisten 
oikeuksista lainsäädännössään sen 
takaamiseksi, että näitä oikeuksia 
kunnioitetaan, ja ottamaan käyttöön 
sukupuolisensitiivisiä politiikkoja ja 
mekanismeja, jotta naiset voivat osallistua 
tiiviimmin päätöksentekoon julkisessa 
elämässä, oli kyse politiikasta, taloudesta 
tai yhteiskunnasta.

4. kehottaa komissiota ja neuvostoa näin 
ollen edistämään määrätietoisesti tyttöjen 
ja naisten asemaa yhteiskunnassa 
velvoittamalla kolmansia maita säätämään 
nimenomaisesti naisten oikeuksista 
lainsäädännössään sen takaamiseksi, että
näitä oikeuksia kunnioitetaan, ja ottamaan 
käyttöön sukupuolisensitiivisiä politiikkoja 
ja mekanismeja, jotta naiset voivat 
osallistua tiiviimmin päätöksentekoon 
julkisessa elämässä, oli kyse politiikasta, 
taloudesta tai yhteiskunnasta.

Or. cs
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Tarkistus 27
Andrea Češková

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa komissiota antamaan 
ohjelmatoimintansa puitteissa 
asianmukaista suojelua ja neuvoja 
sukupuoleen perustuvan väkivallan 
uhreille, torjumaan syyllisten 
rankaisemattomuutta ja velvoittamaan 
kolmansia maita ottamaan käyttöön 
tehokkaita säännöksiä;

Or. cs

Tarkistus 28
Marina Yannakoudakis

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa komissiota ja neuvostoa 
kannustamaan kolmansia maita 
kehittämään käytännön toimia, joilla 
autetaan sukupuoleen perustuvan 
väkivallan uhreiksi joutuneita naisia, 
esimerkiksi perustamaan 
pakolaiskeskuksia ja tarjoamalla uhreille 
neuvontapalveluja;

Or. en
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Tarkistus 29
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kannattaa vahvasti 
sukupuolinäkökohtien alan 
neuvonantajien tai sukupuolinäkökohtia 
käsittelevien yhteyshenkilöiden 
nimittämistä EU:n edustustoihin ja 
yhteisen turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikan alaan kuuluviin 
operaatioihin sekä kehottaa korkeaa 
edustajaa / varapuheenjohtajaa 
huolehtimaan, että näillä on tarvittavat 
resurssit ja auktoriteetti; 

Or. fr

Tarkistus 30
Iratxe García Pérez

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. pitää tärkeänä, että naisia ei pidetä 
pelkästään muita heikommassa asemassa 
olevana väestönosana vaan myös 
kehityspolitiikkojen aktiivisena edistävänä 
voimana; korostaa, että naisilla on tärkeä 
rooli ravitsemukseen ja elintarviketurvaan 
liittyvissä asioissa, koska 80 prosenttia 
maataloudesta on heidän vastuullaan 
Afrikassa, vaikka he eivät juuri koskaan 
voi edes omistaa viljelemäänsä maata; 
korostaa myös, että naiset ovat 
osoittautuneet päteviksi ongelmien ja 
konfliktien ratkaisijoiksi, ja kehottaa 
komissiota ja AKT-maita siksi lisäämään 
naisten edustusta toiminta- ja 
työryhmissä;
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Or. es

Tarkistus 31
Iratxe García Pérez

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. korostaa, että on tärkeää torjua 
kaikenlaista naisiin ja tyttöihin 
kohdistuvaa väkivaltaa, esimerkiksi 
ahdistelua, raiskauksia ja seksuaalista 
hyväksikäyttöä, pakkoprostituutiota, 
seksiorjuutta, hyväksikäyttöä, naisten 
murhaamista, naisten sukupuolielinten 
silpomista, pakkoavioliitoja ja 
perheväkivaltaa; korostaa, että naisten 
oikeuksien, kuten heidän seksuaalisten ja 
lisääntymiseen liittyvien oikeuksiensa, 
suojelu ja heidän ihmisarvonsa 
turvaaminen on erittäin tärkeää, jotta 
voidaan ehkäistä ja torjua sukupuoleen 
perustuvaa väkivaltaa, suojella uhreja ja 
antaa heille asianmukaista neuvontaa 
sekä varmistaa näihin tekoihin 
syyllistyneiden rankaiseminen; kehottaa 
komissiota tekemään tällaisiin rikoksiin 
syyllistyneiden rankaisematta jättämisen 
torjunnasta yhden 
kehitysyhteistyöpolitiikkansa ensisijaisista 
tavoitteista;

Or. es
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Tarkistus 32
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. toteaa, että naisilla on keskeinen rooli 
demokraattisissa muutosprosesseissa, 
valtiorakenteiden kehittämisessä ja 
vahvistamisessa, konfliktien 
ratkaisemisessa sekä rauhan ja vakauden 
palauttamisessa;  kehottaa komissiota, 
Euroopan ulkosuhdehallintoa ja AKT-
maita edistämään konkreettisia ja 
vapaaehtoisia toimia, joilla lisätään 
naisten osuutta neuvottelupöydissä sekä 
poliittisissa ja taloudellisissa 
päätöksentekoelimissä;

Or. fr

Tarkistus 33
Iratxe García Pérez

Lausuntoluonnos
4 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 c. vaatii, että Kairon kansainvälisessä 
väestö- ja kehityskonferenssissa (ICPD) 
määritellyn seksuaali- tai 
lisääntymisterveyskysymyksissä 
tapahtuvaa pakottamista koskevan kiellon 
mukaisesti sekä ottaen huomioon 
oikeudellisesti sitovat kansainväliset 
ihmisoikeussopimukset, EU:n säännöstön 
ja unionin toimivallan tässä asiassa 
unionin apua ei saa myöntää 
viranomaisille, järjestöille tai ohjelmille, 
jotka edistävät, tukevat tai ovat mukana 
toteuttamassa ihmisoikeuksia rikkovia 
toimia, kuten pakkoabortit, naisten ja 
miesten pakkosterilisaatiot, sikiön 
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sukupuolen määrittäminen, joka johtaa 
sukupuolen valintaan tai lastenmurhiin, 
etenkin silloin, kun tällaisia toimia 
toteutetaan psykologisen, sosiaalisen, 
taloudellisen tai oikeudellisen 
painostuksen johdosta;

Or. es

Tarkistus 34
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Lausuntoluonnos
4 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 c. kehottaa komissiota soveltamaan 
sukupuolten tasa-arvoa ja naisten 
vaikutusvallan lisäämistä 
kehitysyhteistyössä koskevassa EU:n 
toimintasuunnitelmassa vahvistettuja 
tulosindikaattoreita siten, että 1) 
vähintään 80 prosenttia rahoituksesta 
sisältää sukupuolinäkökohdat huomioon 
ottavia indikaattoreita, 2) vähintään 
75 prosenttia kaikista hankkeista tai 
ohjelmista pitää tasa-arvoa pääasiallisena 
tavoitteena (G-2) tai merkittävänä 
tavoitteena (G-1) ja 3) vähintään 
50 prosentissa ohjeellisista monivuotisista 
ohjelmista yksilöidään sukupuolten tasa-
arvoon liittyvät toimet;

Or. fr
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Tarkistus 35
Mariya Gabriel, Elisabeth Morin-Chartier

Lausuntoluonnos
4 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 d. pyytää komissiota laatimaan 
Euroopan parlamentille 
edistymiskertomuksen sukupuolten tasa-
arvoa ja naisten vaikutusvallan lisäämistä 
kehitysyhteistyössä koskevan EU:n 
toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta;

Or. fr


