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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 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Vaikka demokratiaan ja 
ihmisoikeuksiin liittyvät tavoitteet on 
otettava yhä laajemmin huomioon kaikissa 
ulkoista apua koskevissa 
rahoitusvälineissä, tämän asetuksen nojalla 
annettavalla unionin avulla on erityinen 
täydentävä asema ja erillinen merkitys 
maailmanlaajuisen luonteensa vuoksi ja 
siksi, että se ei ole riippuvaista kolmansien 
maiden hallitusten ja muiden julkisten 
viranomaisten suostumuksesta. Tämä 
mahdollistaa arkaluonteisiin ihmisoikeus-
ja demokratiakysymyksiin liittyvän 
yhteistyön kansalaisyhteiskunnan kanssa ja 
tarjoaa joustovaraa, jonka turvin kyetään 
vastaamaan muuttuviin olosuhteisiin. 
Lisäksi uusi väline antaa unionille 
valmiudet laatia ja tukea sellaisia 
erityistavoitteita ja -toimenpiteitä 
kansainvälisellä tasolla, jotka eivät liity 
mihinkään tiettyyn maantieteelliseen 
alueeseen tai kriisiin ja jotka edellyttävät 
mahdollisesti valtioiden rajat ylittävää 
toimintaa tai kattavat operaatioita sekä 
unionissa että joissakin kolmansissa 
maissa. Lisäksi se tarjoaa puitteet 
Euroopan unionin riippumattomien 
vaalitarkkailuvaltuuskuntien tukemisen 
kaltaiselle toiminnalle, joka edellyttää 
johdonmukaista toimintapolitiikkaa, 
yhtenäistä hallinnointijärjestelmää ja 
yhteisiä toimintaperiaatteita.

(13) Vaikka demokratiaan, ihmisoikeuksiin 
ja sukupuolten tasa-arvoon liittyvät 
tavoitteet on otettava yhä laajemmin 
huomioon kaikissa ulkoista apua 
koskevissa rahoitusvälineissä, tämän 
asetuksen nojalla annettavalla unionin 
avulla on erityinen täydentävä asema ja 
erillinen merkitys maailmanlaajuisen
luonteensa vuoksi ja siksi, että se ei ole 
riippuvaista kolmansien maiden hallitusten 
ja muiden julkisten viranomaisten 
suostumuksesta. Tämä mahdollistaa 
arkaluonteisiin ihmisoikeus- ja 
demokratiakysymyksiin liittyvän 
yhteistyön kansalaisyhteiskunnan kanssa ja 
tarjoaa joustovaraa, jonka turvin kyetään 
vastaamaan muuttuviin olosuhteisiin. 
Lisäksi uusi väline antaa unionille 
valmiudet laatia ja tukea sellaisia 
erityistavoitteita ja -toimenpiteitä 
kansainvälisellä tasolla, jotka eivät liity 
mihinkään tiettyyn maantieteelliseen 
alueeseen tai kriisiin ja jotka edellyttävät 
mahdollisesti valtioiden rajat ylittävää 
toimintaa tai kattavat operaatioita sekä 
unionissa että joissakin kolmansissa 
maissa. Lisäksi se tarjoaa puitteet 
Euroopan unionin riippumattomien 
vaalitarkkailuvaltuuskuntien tukemisen 
kaltaiselle toiminnalle, joka edellyttää 
johdonmukaista toimintapolitiikkaa, 
yhtenäistä hallinnointijärjestelmää ja 
yhteisiä toimintaperiaatteita.
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Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Unioni kiinnittää erityistä huomiota 
maihin ja hätätilanteisiin, joissa 
ihmisoikeudet ja perusvapaudet ovat eniten 
vaarassa ja joissa kyseisten oikeuksien ja 
vapauksien rikkominen on erityisen 
vakavaa ja systemaattista. Kyseisissä 
tilanteissa ensisijaisina poliittisina 
tavoitteina on edistää asianmukaisten 
kansainvälisten oikeussääntöjen 
noudattamista ja antaa paikalliselle 
kansalaisyhteiskunnalle konkreettista tukea 
ja toimintakeinoja sekä edistää sen 
toimintaa erittäin vaikeissa olosuhteissa. 
Konfliktitilanteissa unioni kehottaa asiaa 
koskevien unionin suuntaviivojen 
mukaisesti kaikkia konfliktin osapuolia 
noudattamaan kansainvälisen 
humanitaarisen oikeuden mukaisia 
velvollisuuksiaan.

(14) Unioni kiinnittää erityistä huomiota 
maihin ja hätätilanteisiin, joissa 
ihmisoikeudet ja perusvapaudet ovat eniten 
vaarassa ja joissa kyseisten oikeuksien ja 
vapauksien rikkominen on erityisen 
vakavaa ja systemaattista. Erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä väkivaltaan, 
joka kohdistuu naisiin konfliktitilanteissa.
Kyseisissä tilanteissa ensisijaisina 
poliittisina tavoitteina on edistää 
asianmukaisten kansainvälisten 
oikeussääntöjen noudattamista ja antaa 
paikalliselle kansalaisyhteiskunnalle 
konkreettista tukea ja toimintakeinoja sekä 
edistää sen toimintaa erittäin vaikeissa 
olosuhteissa. Konfliktitilanteissa unioni 
kehottaa asiaa koskevien unionin 
suuntaviivojen mukaisesti kaikkia 
konfliktin osapuolia noudattamaan 
kansainvälisen humanitaarisen oikeuden 
mukaisia velvollisuuksiaan.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta – vi luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

vi) edistetään miesten ja naisten 
tasapuolista osallistumista 
yhteiskunnalliseen ja poliittiseen elämään 
sekä talouselämään ja tuetaan naisten 
yhtäläisiä mahdollisuuksia, osallistumista 

vi) edistetään miesten ja naisten 
tasapuolista osallistumista 
yhteiskunnalliseen ja poliittiseen elämään 
sekä talouselämään ja tuetaan naisten 
yhtäläisiä mahdollisuuksia, osallistumista 
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ja poliittista edustusta; ja poliittista edustusta rohkaisemalla heitä 
asettumaan ehdokkaiksi vaaleissa ja 
käyttämään äänioikeuttaan;

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta – iii luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) rasismin ja muukalaisvihan sekä 
sukupuoleen, rotuun, ihonväriin, etniseen 
taikka yhteiskunnalliseen alkuperään, 
geneettisiin ominaisuuksiin, kieleen, 
uskontoon tai vakaumukseen, poliittisiin tai 
muihin mielipiteisiin, kansalliseen 
vähemmistöön kuulumiseen, 
varallisuuteen, syntyperään, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen perustuvan ja 
kaikenlaisen muun syrjinnän torjunta;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta – vi luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

vi) kaikkinaisen naisten syrjinnän 
poistamista koskevassa yleissopimuksessa 
ja sen valinnaisissa pöytäkirjoissa 
tarkoitettujen naisten oikeuksien ajaminen, 
mukaan luettuina toimet, joiden tavoitteena 
on estää naisten sukuelinten silpominen, 
pakkoavioliitot, kunniarikokset, 
naiskauppa ja kaikenlainen muu naisiin 
kohdistuva väkivalta;

vi) kaikkinaisen naisten syrjinnän 
poistamista koskevassa yleissopimuksessa 
ja sen valinnaisissa pöytäkirjoissa 
tarkoitettujen naisten oikeuksien ajaminen, 
mukaan luettuina toimet, joiden tavoitteena 
on estää naisten sukuelinten silpominen, 
pakkoavioliitot, kunniarikokset, 
naiskauppa, seksuaalinen väkivalta, 
"korjaavat raiskaukset" mukaan 
luettuina, perheväkivalta ja kaikenlainen 
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muu naisiin kohdistuva väkivalta;

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta – vii luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

vii) lapsen oikeuksia koskevassa 
yleissopimuksessa ja sen valinnaisissa 
pöytäkirjoissa tarkoitettujen lapsen 
oikeuksien ajaminen, mukaan luettuna 
lapsityövoiman käytön, lapsikaupan, 
lapsiprostituution sekä lapsisotilaiden 
värväämisen ja käytön torjunta;

vii) lapsen oikeuksia koskevassa 
yleissopimuksessa ja sen valinnaisissa 
pöytäkirjoissa tarkoitettujen lapsen 
oikeuksien ajamiseen, mukaan luettuna 
lapsityövoiman käytön, lapsikaupan, 
lapsiprostituution, tyttöjen 
seksualisoimisen sekä lapsisotilaiden 
värväämisen ja käytön torjunta;

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – d alakohta – i luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

i) unionin vaalitarkkailuvaltuuskuntien 
avulla;

i) unionin vaalitarkkailuvaltuuskuntien 
avulla siten, valtuuskunnissa on 
yhtäläinen määrä miehiä ja naisia;

Or. en


