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TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1

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 sekä naisten oikeuksien 
ja sukupuolten tasa-arvon kunnioittamisen 
arvot sekä tasa-arvon ja oikeusvaltion 
periaatteet käymällä vuoropuhelua ja 
tekemällä yhteistyötä kolmansien maiden 
kanssa.

Or. en

Tarkistus 2

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 ja ihmisoikeuksien arvoihin, 
sukupuolten tasa-arvoon, 
oikeusvaltioperiaatteeseen, hyvään 
hallintotapaan sekä markkinatalouden ja 
kestävän kehityksen periaatteisiin.

Or. en
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Tarkistus 3

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 
ottaen huomioon naisten roolin 
demokratiaan siirtymisessä. Jotta naisten 
asemaa voitaisiin vahvistaa 
kumppanimaissa, olisi tuettava erityisesti 
naisjärjestöjä ja kansalaisyhteiskuntaa, 
valmiuksien luomista, unionin ja 
kumppanimaiden naisjärjestöjen välisen 
yhteistyön käynnistämistä sekä parhaiden 
käytäntöjen ja koulutuksen vaihtoa.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) edistämään naisten oikeuksia sekä 
naisten ja miesten välistä tasa-arvoa, 
lisäämään naisten osallisuutta 
poliittisessa ja taloudellisessa 
päätöksenteossa, koulutuksessa ja 
työmarkkinoilla naisten 
vaikutusmahdollisuuksien 
parantamiseksi, varmistamaan naisiin 
kohdistuvaa väkivaltaa koskevan 
nollatoleranssin ja väkivallan kohteiksi 
joutuneiden naisten suojelun, 
puuttumaan rankaisemattomuuteen, 
torjumaan ihmiskauppaa ja 
pakkoavioliittoja, huolehtimaan 
seksuaali- ja lisääntymisterveydestä ja 
niitä koskevien oikeuksien toteutumisesta 
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sekä edistämään kansalaisyhteiskunnan 
osallistumista näiden tavoitteiden 
saavuttamiseen ja sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisprosessiin todellisen 
demokratian aikaansaamiseksi.

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Näiden tavoitteiden saavuttamista on 
mitattava käyttäen muun muassa politiikan 
täytäntöönpanoa koskevia EU:n 
määräaikaiskertomuksia ja 2 kohdan a, d ja 
e alakohdan osalta kansainvälisten 
järjestöjen ja muiden elinten luomia asiaa 
koskevia indikaattoreita; 2 kohdan b, c ja 
d alakohdan osalta EU:n sääntelykehyksen 
käyttöönottoa kumppanimaissa; ja 
2 kohdan c ja f alakohdan osalta asiaa 
koskevien sopimusten ja yhteistyötoimien 
määrää. Indikaattoreita ovat muun muassa 
riittävästi seuratut demokraattiset vaalit, 
korruption laajuus, kauppavirrat ja sisäistä 
taloudellista eriarvoisuutta, kuten 
työllisyyttä, mittaavat indikaattorit.

3. Näiden tavoitteiden saavuttamista on 
mitattava käyttäen muun muassa politiikan 
täytäntöönpanoa koskevia EU:n 
määräaikaiskertomuksia ja 2 kohdan a, aa, 
d ja e alakohdan osalta kansainvälisten 
järjestöjen ja muiden elinten luomia asiaa 
koskevia indikaattoreita; 2 kohdan b, c ja 
d alakohdan osalta EU:n sääntelykehyksen 
käyttöönottoa kumppanimaissa; ja 
2 kohdan c ja f alakohdan osalta asiaa 
koskevien sopimusten ja yhteistyötoimien 
määrää. Indikaattoreita ovat muun muassa 
riittävästi seuratut demokraattiset vaalit, 
korruption laajuus, kauppavirrat ja sisäistä 
taloudellista eriarvoisuutta, kuten 
työllisyyttä, mittaavat indikaattorit.

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän asetuksen nojalla annettava 
unionin tuki kullekin kumppanimaalle on 
eriytettävä muodoltaan ja määrältään sen 

1. Tämän asetuksen nojalla annettava 
unionin tuki kullekin kumppanimaalle on 
eriytettävä muodoltaan ja määrältään sen 
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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.

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 ja miesten ja naisten 
välisen tasa-arvon saavuttamisessa, miten 
se edistyy sovittujen uudistustavoitteiden 
toteuttamisessa, mitkä ovat maan tarpeet ja 
valmiudet ja mikä on unionin tuen
mahdollinen vaikutus.

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Periaatteena on, että tämän asetuksen 
mukainen unionin tuki vahvistetaan 
kumppanuussuhteessa tuensaajien kanssa.
Kumppanuudessa on otettava tapauksesta 
riippuen kansalliset, alueelliset ja paikalliset 
viranomaiset, muut sidosryhmät, 
kansalaisyhteiskunta, työmarkkinaosapuolet 
ja muut valtiosta riippumattomat toimijat 
mukaan unionin tuen valmisteluun, 
täytäntöönpanoon ja seurantaan.

2. Periaatteena on, että tämän asetuksen 
mukainen unionin tuki vahvistetaan 
kumppanuussuhteessa tuensaajien kanssa.
Kumppanuudessa on otettava tapauksesta 
riippuen kansalliset, alueelliset ja paikalliset 
viranomaiset, muut sidosryhmät, 
kansalaisyhteiskunta, työmarkkinaosapuolet 
ja muut valtiosta riippumattomat toimijat, 
myös nais- ja nuorisojärjestöjen edustajat, 
mukaan unionin tuen valmisteluun, 
täytäntöönpanoon ja seurantaan.

Or. en
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Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a. Ohjelmasuunnittelussa on 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
kansalaisyhteiskunnan, erityisesti 
kumppanimaiden nais- ja 
nuorisojärjestöjen valmiuksien 
vahvistamiseen, sekä niiden ja unionin 
vastaavien järjestöjen välisten yhteyksien 
ja yhteistyön helpottamiseen ja parhaiden 
käytäntöjen vaihtamiseen.

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Kriisitilanteissa tai demokratian, 
oikeusvaltion, ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien ollessa uhattuna sekä 
luonnonkatastrofien tai ihmisten toimista 
johtuvien katastrofien yhteydessä voidaan 
suorittaa ohjelmointiasiakirjojen 
tapauskohtainen uudelleentarkastelu. 
Tällaisen hätätilanteessa tehtävän 
uudelleentarkastelun yhteydessä on 
varmistettava, että johdonmukaisuus tämän 
asetuksen nojalla myönnettävän ja muista 
unionin rahoitusvälineistä myönnettävän 
tuen välillä säilyy. Hätätilanteessa tehtävän 
uudelleentarkastelun seurauksena voidaan 
hyväksyä tarkistettuja 
ohjelmointiasiakirjoja. Jos näin tapahtuu, 
komission on lähetettävä tarkistetut 
ohjelmointiasiakirjat Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle tiedoksi 
kuukauden kuluessa niiden 

9. Kriisitilanteissa tai demokratian, 
oikeusvaltion, ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien, mukaan lukien naisten 
oikeuksien, ollessa uhattuna sekä 
luonnonkatastrofien tai ihmisten toimista 
johtuvien katastrofien yhteydessä voidaan 
suorittaa ohjelmointiasiakirjojen 
tapauskohtainen uudelleentarkastelu. 
Tällaisen hätätilanteessa tehtävän 
uudelleentarkastelun yhteydessä on 
varmistettava, että johdonmukaisuus tämän 
asetuksen nojalla myönnettävän ja muista 
unionin rahoitusvälineistä myönnettävän 
tuen välillä säilyy. Hätätilanteessa tehtävän 
uudelleentarkastelun seurauksena voidaan 
hyväksyä tarkistettuja 
ohjelmointiasiakirjoja. Jos näin tapahtuu, 
komission on lähetettävä tarkistetut 
ohjelmointiasiakirjat Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle tiedoksi 
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hyväksymisestä. kuukauden kuluessa niiden 
hyväksymisestä.

Or. en

Tarkistus 10

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 
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.

Jos kumppanimaa ei noudata demokratian, 
oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien, mukaan lukien naisten 
oikeuksien, 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 
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


