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TARKISTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
kehitysyhteistyövaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Euroopan unioni on tehnyt 
kehitysyhteistyötä vuodesta 1957 ja antaa 
julkista kehitysapua eniten maailmassa.

(2) Euroopan unioni on tehnyt 
kehitysyhteistyötä vuodesta 1957 ja antaa 
julkista kehitysapua eniten maailmassa. 
EU:n ulkoisten toimien, jotka koskevat 
naisten ja tyttöjen asemaa ja 
vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä 
kolmansissa maissa, on oltava näkyviä ja 
selkeitä.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Kehityspolitiikkaa koskevassa 
eurooppalaisessa konsensuksessa 
tunnustetaan tasa-arvo erillisenä 
tavoitteena ja määritellään se yhdeksi 
viidestä kehitysyhteistyön olennaisesta 
periaatteesta.

Or. en
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Tarkistus 3

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Kun otetaan huomioon EU:n 
lainsäädäntökehys ja se, että 
kehitysyhteistyön eurooppalainen 
teemavuosi 2015 voi lisätä yleistä 
tietoisuutta ja nostaa EU:n roolin 
kansainvälisenä kehitysyhteistyön 
toimijana valokeilaan, 
sukupuoliulottuvuuteen olisi kiinnitettävä 
erityistä huomiota.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Sukupuoleen perustuva väkivalta on 
edelleen laaja globaali ilmiö, jolla on 
vakavia kielteisiä vaikutuksia naisten ja 
tyttöjen elämään ja terveyteen sekä 
merkittäviä sosioekonomisia seurauksia. 
Raiskausta ja muita seksuaalisen 
väkivallan muotoja käytetään monissa eri 
konteksteissa ja enenevässä määrin myös 
sotataktiikkana nöyryytyksen ja 
dominoinnin välineenä.

Or. en



PA\1004124FI.doc 5/6 PE519.683v01-00

FI

Tarkistus 5

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Vuosi 2015 on vertauskuvallinen ja 
käänteentekevä, koska se on viimeinen 
vuosi saavuttaa yhteisesti sovitut 
vuosituhattavoitteet ja tarjoaa siten 
ainutlaatuisen tilaisuuden arvioida 
vuodesta 2000 tehtyjen kansainvälisten 
sitoumusten toteutumista. Vuosi 2015 on 
myös vuosi, jolloin 
vuosituhattavoitekehyksen korvaavasta ja 
tulevat vuosikymmenet kattavasta 
kehityskehyksestä pitäisi tehdä tärkeä 
kansainvälinen päätös.

(11) Vuosi 2015 on vertauskuvallinen ja 
käänteentekevä, koska se on viimeinen 
vuosi saavuttaa yhteisesti sovitut 
vuosituhattavoitteet ja tarjoaa siten 
ainutlaatuisen tilaisuuden arvioida 
vuodesta 2000 tehtyjen kansainvälisten 
sitoumusten toteutumista, mukaan 
luettuna vuosituhattavoitteiden 
saavuttamisen kannalta tärkeät 
sitoumukset, joissa painotetaan 
voimakkaasti tasa-arvoa ja naisten 
vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä.  
Vuosi 2015 on myös vuosi, jolloin 
vuosituhattavoitekehyksen korvaavasta ja 
tulevat vuosikymmenet kattavasta 
kehityskehyksestä pitäisi tehdä tärkeä 
kansainvälinen päätös.

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Komission vuonna 2007 
hyväksymässä tiedonannossa 
”Sukupuolten tasa-arvo ja naisten 
vaikutusvallan lisääminen 
kehitysyhteistyössä” ja siihen liittyvissä 
neuvoston päätelmissä vaadittiin 
edistämään sukupuolten tasa-arvoa 
koskevia tavoitteita ja indikaattoreita 
osoittamalla tätä varten avunantajille 
selkeitä tehtäviä ja vastuita kaikilla 
aloilla.
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Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 2 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– stimuloida EU:n kansalaisten aktiivista 
kiinnostusta, lujittaa EU:n johtavaa 
asemaa sukupuolten tasa-arvon 
edistämisessä ja naisten 
vaikutusmahdollisuuksien lisäämisessä 
kehitysyhteistyössä, lisätä tietoisuutta ja 
edistää keskustelua kehitysyhteistyöstä, 
naisiin kohdistuvan väkivallan 
torjunnasta, naisten suojelusta 
aseellisissa konflikteissa ja sodissa, 
naisten osallistumisesta 
rauhanrakennusprosesseihin, konfliktien 
jälkeiseen jälleenrakentamiseen sekä 
naisten vaikutusmahdollisuuksien 
lisäämisestä maanomistuksen, pk-
yrityksissä toimimisen ja poliittisen 
toiminnan kautta;

Or. en


