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10.3.2014 B7-0241/1 

Tarkistus  1 

Hélène Flautre, Franziska Keller 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Turkkia koskeva vuoden 2013 edistymiskertomus 

Päätöslauselmaesitys 

2 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

2. panee merkille EU:n ja Turkin välisten 

neuvottelujen muutosvoiman ja korostaa, 

että EU:n ja Turkin välinen tiivis 

vuoropuhelu ja yhteistyö ovat tärkeitä 

uudistusprosessin kannalta, jotta 

neuvottelujen avulla Turkille voidaan 

jatkossakin tarjota selvä viitekehys ja 

uskottavat kiintopisteet; pitää siksi erittäin 

tärkeänä hyvässä uskossa käytäviä 

uskottavia neuvotteluja, jotka perustuvat 

Turkin ja EU:n keskinäiseen sitoumukseen 

toteuttaa tehokkaita uudistuksia, joilla 

vahvistetaan Turkin yhteiskunnan 

demokraattista perustaa, edistetään 

perusarvoja ja saadaan aikaan positiivisia 

muutoksia Turkin instituutioissa, 

lainsäädännössä ja yhteiskunnan 

ajattelutavassa; pitää siksi myönteisenä 

neuvottelulukua 22 koskevien 

neuvottelujen käynnistämistä; 

2. panee merkille EU:n ja Turkin välisten 

neuvottelujen muutosvoiman ja korostaa, 

että EU:n ja Turkin välinen tiivis 

vuoropuhelu ja yhteistyö ovat tärkeitä 

uudistusprosessin kannalta, jotta 

neuvottelujen avulla Turkille voidaan 

jatkossakin tarjota selvä viitekehys ja 

uskottavat kiintopisteet; pitää siksi erittäin 

tärkeänä hyvässä uskossa käytäviä 

uskottavia jäsenyysneuvotteluja, jotka 

perustuvat Turkin ja EU:n keskinäiseen 

sitoumukseen toteuttaa tehokkaita 

uudistuksia, joilla vahvistetaan Turkin 

yhteiskunnan demokraattista perustaa, 

edistetään perusarvoja ja saadaan aikaan 

positiivisia muutoksia Turkin 

instituutioissa, lainsäädännössä ja 

yhteiskunnan ajattelutavassa; pitää siksi 

myönteisenä neuvottelulukua 22 koskevien 

neuvottelujen käynnistämistä; 

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/2 

Tarkistus  2 

Hélène Flautre, Franziska Keller 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Turkkia koskeva vuoden 2013 edistymiskertomus 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. pitää myönteisenä EU:n ja Turkin 

välisen takaisinottosopimuksen 

allekirjoittamista sekä viisumipakon 

poistamista koskevan vuoropuhelun 

käynnistämistä 16. joulukuuta 2013; 

painottaa, että on tärkeää saavuttaa 

Turkin ja EU:n välinen yhteisymmärrys 

siitä, että takaisinottosopimus ja 

viisumipakon poistamiseen johtava 

etenemissuunnitelma ovat tärkeitä 

molempien osapuolten kannalta; kehottaa 

tästä syystä EU:ta antamaan kaiken 

Turkin tarvitseman teknisen ja 

taloudellisen avun, jonka turvin 

takaisinottosopimus voidaan panna 

täytäntöön, ja vaatii, että Turkki ottaa 

käyttöön riittävät toimintalinjat, joilla 

pyritään tarjoamaan turvapaikanhakijoille 

todellista kansainvälistä suojelua ja 

turvaamaan maahanmuuttajien 

ihmisoikeuksien kunnioittaminen; katsoo, 

että maahanmuuton hallintaa käsittelevän 

pääosaston perustaminen sekä 

ulkomaalaisia ja kansainvälistä suojelua 

koskevan lain täytäntöönpano ovat hyvä 

alku tämän tavoitteen saavuttamisessa; 

muistuttaa, että Turkki on yksi EU:hun 

suuntautuvan laittoman maahanmuuton 

keskeisistä kauttakulkumaista, ja 

korostaa, että takaisinottosopimuksen 

pikainen ratifiointi ja sen tehokas 

3. panee merkille EU:n ja Turkin välisen 

takaisinottosopimuksen allekirjoittamisen 

sekä viisumipakon poistamista koskevan 

vuoropuhelun käynnistämisen 

16. joulukuuta 2013; vaatii, että Turkki 

ottaa käyttöön riittävät toimintalinjat, joilla 

pyritään tarjoamaan turvapaikanhakijoille 

todellista kansainvälistä suojelua ja 

turvaamaan maahanmuuttajien 

ihmisoikeuksien kunnioittaminen 

erityisesti palautuskiellon periaatteen 

noudattamisen ja turvapaikkamenettelyyn 

pääsyn osalta; katsoo, että maahanmuuton 

hallintaa käsittelevän pääosaston 

perustaminen sekä ulkomaalaisia ja 

kansainvälistä suojelua koskevan lain 

täytäntöönpano ovat hyvä alku tämän 

tavoitteen saavuttamisessa; painottaa selviä 

etuja, joita saadaan helpottamalla 

liikemiesten, tutkijoiden, opiskelijoiden ja 

kansalaisyhteiskunnan edustajien pääsyä 

EU:n alueelle, ja kehottaa Turkkia ja 

komissiota siirtymään vuoropuhelussa 

seuraavaan vaiheeseen, jotta saavutettaisiin 

nopeasti merkittävää edistystä viisupakon 

poistamisessa; 
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täytäntöönpano kaikkiin jäsenvaltioihin 

nähden on tärkeää; kehottaa Turkkia 

panemaan kaikilta osin ja tehokkaasti 

täytäntöön voimassa olevat kahdenväliset 

takaisinottosopimukset; painottaa selviä 

etuja, joita saadaan helpottamalla 

liikemiesten, tutkijoiden, opiskelijoiden ja 

kansalaisyhteiskunnan edustajien pääsyä 

EU:n alueelle, ja kehottaa Turkkia ja 

komissiota siirtymään vuoropuhelussa 

seuraavaan vaiheeseen, jotta saavutettaisiin 

nopeasti merkittävää edistystä viisupakon 

poistamisessa; 

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/3 

Tarkistus  3 

Hélène Flautre, Franziska Keller 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Turkkia koskeva vuoden 2013 edistymiskertomus 

Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. pitää erittäin valitettavana tapauksia, 

joissa mielenosoittajia ja poliisivoimien 

edustajia on kuollut, poliisin liiallista 

voimankäyttöä ja tiettyjen 

marginaaliryhmien väkivallantekoja; 

toteaa, että Gezi-puiston protestit 

osoittivat, että Turkissa on dynaaminen 

kansalaisyhteiskunta, ja katsoo, että 

perusarvojen edistämistä koskevaa 

vuoropuhelua ja uudistusten toteuttamista 

on jatkettava kiireesti; pitää valitettavana, 

että tuomioistuimet eivät selvästikään ole 

määränneet rangaistuksia valtion 

virkamiehille ja poliiseille, jotka 

syyllistyivät Gezi-puiston mielenosoittajiin 

kohdistettuun väkivaltaan, joka johti 

kuolonuhreihin ja vakaviin 

loukkaantumisiin, ja suhtautuu siksi 

myönteisesti parhaillaan suoritettaviin 

sisäministeriön käynnistämiin 

hallinnollisiin tutkimuksiin, oikeudellisiin 

tutkimuksiin ja oikeusasiamiehen tekemiin 

selvityksiin Gezi-puiston tapahtumiin 

liittyvistä kanteluista, ja katsoo, että nämä 

toimet ovat uusi mahdollisuus osoittaa 

täysimääräistä sitoumusta 

oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen ja 

saattaa vastuulliset oikeuden eteen; 

odottaa, että tutkimuksissa ja selvityksissä 

puututaan kattavasti ja viipymättä näihin 

huolenaiheisiin; kehottaa Turkkia ottamaan 

13. pitää erittäin valitettavana tapauksia, 

joissa mielenosoittajia ja poliisivoimien 

edustajia on kuollut, poliisin liiallista 

voimankäyttöä ja tiettyjen 

marginaaliryhmien väkivallantekoja; 

toteaa, että Gezi-puiston protestit 

osoittivat, että Turkissa on dynaaminen 

kansalaisyhteiskunta, ja katsoo, että 

perusarvojen edistämistä koskevaa 

vuoropuhelua ja uudistusten toteuttamista 

on jatkettava kiireesti; pitää valitettavana, 

että tuomioistuimet eivät selvästikään ole 

määränneet rangaistuksia valtion 

virkamiehille ja poliiseille, jotka 

syyllistyivät Gezi-puiston mielenosoittajiin 

kohdistettuun väkivaltaan, joka johti 

kuolonuhreihin ja vakaviin 

loukkaantumisiin, ja suhtautuu siksi 

myönteisesti parhaillaan suoritettaviin 

sisäministeriön käynnistämiin 

hallinnollisiin tutkimuksiin, oikeudellisiin 

tutkimuksiin ja oikeusasiamiehen tekemiin 

selvityksiin Gezi-puiston tapahtumiin 

liittyvistä kanteluista, ja katsoo, että nämä 

toimet ovat uusi mahdollisuus osoittaa 

täysimääräistä sitoumusta 

oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen ja 

saattaa vastuulliset oikeuden eteen; 

odottaa, että tutkimuksissa ja selvityksissä 

puututaan kattavasti ja viipymättä näihin 

huolenaiheisiin; kehottaa Turkkia ottamaan 
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käyttöön asianmukaisia sisäisiä 

tarkistusmenettelyjä ja perustamaan 

poliisin tekemiä rikoksia tutkivan 

riippumattoman valvontaelimen; katsoo, 

että Gezi-puiston tapahtumat osoittivat 

selvästi, että tarvitaan kauaskantoisia 

uudistuksia, joilla voidaan varmistaa 

kokoontumisvapauden kunnioittaminen; 

kannustaa sisäministeriötä ja Turkin 

poliisivoimia ottamaan käyttöön 

menetelmiä, joilla julkisiin 

mielenilmauksiin voidaan vastata nykyistä 

hillitymmällä tavalla, ja vaatii erityisesti, 

että ne eivät estäisi protestoijien 

perusoikeuksista huolehtivien henkilöiden, 

kuten hoitohenkilöstön, asianajajien ja 

muiden ammattilaisten, työtä; 

käyttöön asianmukaisia sisäisiä 

tarkistusmenettelyjä ja perustamaan 

poliisin tekemiä rikoksia tutkivan 

riippumattoman valvontaelimen; katsoo, 

että Gezi-puiston tapahtumat osoittivat 

selvästi, että tarvitaan kauaskantoisia 

uudistuksia, joilla voidaan varmistaa 

kokoontumisvapauden kunnioittaminen; 

kannustaa sisäministeriötä ja Turkin 

poliisivoimia ottamaan käyttöön 

menetelmiä, joilla julkisiin 

mielenilmauksiin voidaan vastata nykyistä 

hillitymmällä tavalla, ja vaatii erityisesti, 

että ne eivät estäisi protestoijien 

perusoikeuksista huolehtivien henkilöiden, 

kuten hoitohenkilöstön, asianajajien ja 

muiden ammattilaisten, työtä; on 

huolissaan toimista 

terveydenhoitohenkilöstöä, asianajajia, 

tutkijoita, opiskelijoita ja 

ammattiyhdistyksiä vastaan näiden Gezi-

puiston tapahtumien yhteydessä 

toteuttamien rauhanomaisten toimien 

seurauksena; 

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/4 

Tarkistus  4 

Hélène Flautre, Franziska Keller 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Turkkia koskeva vuoden 2013 edistymiskertomus 

Päätöslauselmaesitys 

15 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

15. on erittäin huolissaan siitä, että Turkin 

tiedotusvälineet uutisoivat Gezi-puiston 

tapahtumista hyvin vähän ja että 

hallituksen reaktioita tapahtumiin 

arvostelleita toimittajia on erotettu; 

muistuttaa, että sananvapaus ja 

tiedotusvälineiden moniarvoisuus, myös 

digitaalinen ja sosiaalinen media, ovat 

unionin keskeisten arvojen ytimessä, ja 

korostaa, että riippumaton lehdistö on 

erittäin tärkeä demokraattiselle 

yhteiskunnalle, sillä se mahdollistaa 

kansalaisten aktiivisen ja valistuneen 

osallistumisen yhteiseen päätöksentekoon, 

mikä puolestaan vahvistaa demokratiaa; on 

erittäin huolissaan uudesta internetiä 

koskevasta laista, jonka johdosta pääsyä 

internetiin aletaan valvoa ja seurata 

kohtuuttomissa määrin ja joka saattaa 

merkittävästi vaikuttaa vapaaseen 

ilmaisuun, tutkivaan journalismiin, 

demokraattiseen valvontaan sekä 

mahdollisuuteen saada monipuolista tietoa 

internetin kautta; panee merkille, että EU ja 

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö 

ovat ilmaisseet vakavan huolensa tästä, ja 

pyytää Turkin hallitusta muuttamaan lakia 

siten, että se on yhdenmukainen 

tiedotusvälineiden vapautta sekä 

sananvapautta koskevien eurooppalaisten 

normien kanssa; korostaa jälleen olevansa 

15. on erittäin huolissaan siitä, että Turkin 

tiedotusvälineet uutisoivat Gezi-puiston 

tapahtumista hyvin vähän ja että 

hallituksen reaktioita tapahtumiin 

arvostelleita toimittajia on erotettu; 

muistuttaa, että sananvapaus ja 

tiedotusvälineiden moniarvoisuus, myös 

digitaalinen ja sosiaalinen media, ovat 

unionin keskeisten arvojen ytimessä, ja 

korostaa, että riippumaton lehdistö on 

erittäin tärkeä demokraattiselle 

yhteiskunnalle, sillä se mahdollistaa 

kansalaisten aktiivisen ja valistuneen 

osallistumisen yhteiseen päätöksentekoon, 

mikä puolestaan vahvistaa demokratiaa; on 

erittäin huolissaan uudesta internetiä 

koskevasta laista, jonka johdosta pääsyä 

internetiin aletaan valvoa ja seurata 

kohtuuttomissa määrin ja joka saattaa 

merkittävästi vaikuttaa vapaaseen 

ilmaisuun, tutkivaan journalismiin, 

demokraattiseen valvontaan sekä 

mahdollisuuteen saada monipuolista tietoa 

internetin kautta; panee merkille, että EU ja 

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö 

ovat ilmaisseet vakavan huolensa tästä, ja 

pyytää Turkin hallitusta muuttamaan lakia 

siten, että se on yhdenmukainen 

tiedotusvälineiden vapautta sekä 

sananvapautta koskevien eurooppalaisten 

normien kanssa; korostaa jälleen olevansa 
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huolissaan siitä, että laajat viestinnän 

monialayritykset omistavat suurimman 

osan tiedotusvälineistä ja että näillä 

monialayrityksillä, joihin omistus 

keskittyy, on laajoja liiketoiminnallisia 

etuja; panee huolestuneena merkille, että 

tiedotusvälineiden omistajien ja 

toimittajien itsesensuuri on erittäin yleistä; 

on huolissaan siitä, että toimittajia on 

erotettu viroistaan tiedotusvälineissä sen 

vuoksi, että he ovat arvostelleet hallitusta; 

on erittäin huolissaan arvostelua 

esittäneiden tiedotusvälineiden omistajien 

rankaisemiseksi käytetyistä menetelmistä; 

korostaa huolenaiheita, jotka liittyvät 

valtiollisten elimien akkreditoinnin 

seurauksiin erityisesti opposition 

tiedotusvälineiden kannalta; on erittäin 

huolissaan myös siitä, että erittäin monia 

toimittajia on tälläkin hetkellä 

tutkintavankeudessa, mikä heikentää 

sanan- ja lehdistönvapautta, ja kehottaa 

Turkin oikeusviranomaisia tarkastelemaan 

uudestaan ja käsittelemään näitä tapauksia 

mahdollisimman pian; tähdentää julkisten 

tiedotusvälineiden erityistä asemaa 

demokratian vahvistamisessa ja kehottaa 

Turkin hallitusta varmistamaan niiden 

riippumattomuuden ja elinkelpoisuuden 

eurooppalaisten normien mukaisesti; 

huolissaan siitä, että laajat viestinnän 

monialayritykset omistavat suurimman 

osan tiedotusvälineistä ja että näillä 

monialayrityksillä, joihin omistus 

keskittyy, on laajoja liiketoiminnallisia 

etuja; panee huolestuneena merkille, että 

tiedotusvälineiden omistajien ja 

toimittajien itsesensuuri on erittäin yleistä; 

on huolissaan siitä, että toimittajia on 

erotettu viroistaan tiedotusvälineissä sen 

vuoksi, että he ovat arvostelleet hallitusta, 

kuten Milliyet-lehden toimittajan Hasan 

Cemalin ja Sabah-lehden toimittajan 

Nazlı Ilıcakin tapauksissa; on erittäin 

huolissaan arvostelua esittäneiden 

tiedotusvälineiden omistajien 

rankaisemiseksi käytetyistä menetelmistä; 

korostaa huolenaiheita, jotka liittyvät 

valtiollisten elimien akkreditoinnin 

seurauksiin erityisesti opposition 

tiedotusvälineiden kannalta; on erittäin 

huolissaan myös siitä, että erittäin monia 

toimittajia on tälläkin hetkellä 

tutkintavankeudessa, mikä heikentää 

sanan- ja lehdistönvapautta, ja kehottaa 

Turkin oikeusviranomaisia tarkastelemaan 

uudestaan ja käsittelemään näitä tapauksia 

mahdollisimman pian; tähdentää julkisten 

tiedotusvälineiden erityistä asemaa 

demokratian vahvistamisessa ja kehottaa 

Turkin hallitusta varmistamaan niiden 

riippumattomuuden ja elinkelpoisuuden 

eurooppalaisten normien mukaisesti; 

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/5 

Tarkistus  5 

Hélène Flautre, Franziska Keller, Iñaki Irazabalbeitia Fernández 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Turkkia koskeva vuoden 2013 edistymiskertomus 

Päätöslauselmaesitys 

26 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

26. tukee voimakkaasti hallituksen aloitetta 

pyrkiä ratkaisemaan kurdikysymys PKK-

puolueen kanssa käytävien neuvotteluiden 

pohjalta, jotta PKK saadaan lopettamaan 

terroristitoimintansa lopullisesti; kannustaa 

hallitusta toteuttamaan tarpeelliset 

uudistukset, joilla pyritään edistämään 

kurdiyhteisön sosiaalisia, kulttuurisia ja 

taloudellisia oikeuksia, myös julkisissa 

kouluissa annettavan kurdinkielisen 

opetuksen avulla, asianomaisten 

sidosryhmien ja opposition asianmukaisen 

kuulemisen pohjalta, ja kehottaa hallitusta 

pyrkimään näillä toimilla laajemmin 

helpottamaan vastaamista perusoikeuksia 

kaikille Turkin kansalaisille vaativiin 

vaatimuksiin; on huolestunut 

kurdikysymyksestä kirjoittavia kirjailijoita 

ja toimittajia vastaan käynnistetyistä 

lukuisista oikeudellisista menettelyistä ja 

useiden kurdipoliitikkojen, 

kaupunginjohtajien, kaupungin- ja 

kunnanvaltuustojen jäsenten, 

ammattiyhdistysaktivistien, lakimiesten, 

mielenosoittajien ja ihmisoikeuksien 

puolustajien pidätyksistä KCK-järjestön 

oikeudenkäynnin yhteydessä; kehottaa 

oppositiota aktiivisesti tukemaan 

neuvotteluja ja uudistuksia tärkeänä 

keinona, joka hyödyttää Turkin koko 

yhteiskuntaa; kehottaa Turkin viranomaisia 

26. tukee voimakkaasti hallituksen aloitetta 

pyrkiä ratkaisemaan kurdikysymys PKK-

puolueen kanssa käytävien neuvotteluiden 

pohjalta, jotta PKK saadaan lopettamaan 

terroristitoimintansa lopullisesti; pitää 

myönteisenä, että kurdinkielinen opetus 

on nyt sallittu yksityisissä kouluissa, ja 

kannustaa hallitusta toteuttamaan 

tarpeelliset uudistukset, joilla pyritään 

edistämään kurdiyhteisön sosiaalisia, 

kulttuurisia ja taloudellisia oikeuksia, myös 

julkisissa kouluissa annettavan 

kurdinkielisen opetuksen avulla, 

asianomaisten sidosryhmien ja opposition 

asianmukaisen kuulemisen pohjalta, ja 

kehottaa hallitusta pyrkimään näillä 

toimilla laajemmin helpottamaan 

vastaamista perusoikeuksia kaikille Turkin 

kansalaisille vaativiin vaatimuksiin; pyytää 

Turkkia allekirjoittamaan Euroopan 

neuvoston alueellisia kieliä ja 

vähemmistökieliä koskevan 

eurooppalaisen peruskirjan; on 

huolestunut kurdikysymyksestä kirjoittavia 

kirjailijoita ja toimittajia vastaan 

käynnistetyistä lukuisista oikeudellisista 

menettelyistä ja useiden kurdipoliitikkojen, 

kaupunginjohtajien, kaupungin- ja 

kunnanvaltuustojen jäsenten, 

ammattiyhdistysaktivistien, lakimiesten, 

mielenosoittajien ja ihmisoikeuksien 
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ja komissiota toimimaan läheisessä 

yhteistyössä, jotta neuvotteluluvusta 

22 käytävien neuvottelujen puitteissa 

voidaan arvioida, mitä liittymistä 

valmistelevan tukivälineen ohjelmia 

voidaan käyttää edistämään kestävää 

kehitystä maan kaakkoisosassa; 

puolustajien pidätyksistä KCK-järjestön 

oikeudenkäynnin yhteydessä; kehottaa 

oppositiota aktiivisesti tukemaan 

neuvotteluja ja uudistuksia tärkeänä 

keinona, joka hyödyttää Turkin koko 

yhteiskuntaa; kehottaa Turkin viranomaisia 

ja komissiota toimimaan läheisessä 

yhteistyössä, jotta neuvotteluluvusta 

22 käytävien neuvottelujen puitteissa 

voidaan arvioida, mitä liittymistä 

valmistelevan tukivälineen ohjelmia 

voidaan käyttää edistämään kestävää 

kehitystä maan kaakkoisosassa; 

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/6 

Tarkistus  6 

Hélène Flautre, Franziska Keller 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Turkkia koskeva vuoden 2013 edistymiskertomus 

Päätöslauselmaesitys 

28 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

28. katsoo, että sosiaalinen vuoropuhelu ja 

työmarkkinajärjestöjen osallistuminen ovat 

välttämättömiä vauraan ja moniarvoisen 

yhteiskunnan kehittymisen kannalta, ja 

katsoo, että ne tarjoavat keinon edistää 

sosiaalista ja taloudellista osallisuutta koko 

yhteiskunnassa; korostaa, että on tärkeää 

saavuttaa lisäedistystä sosiaalipolitiikan ja 

työllisyyden aloilla ja erityisesti poistaa 

kaikki esteet ammattiliittojen tehokkaalta 

ja täysin vapaalta toiminnalta, luoda 

kansallinen työllisyysstrategia, puuttua 

pimeään työntekoon, laajentaa 

sosiaaliturvamekanismien kattavuutta ja 

lisätä naisten ja vammaisten henkilöiden 

työllisyyttä; panee merkille uuden 

ammattiliittojen oikeuksia koskevan 

lainsäädännön täytäntöönpanon niin 

yksityisellä kuin julkisella sektorilla ja 

erityisesti pienissä ja keskisuurissa 

yrityksissä, ja kehottaa Turkkia pyrkimään 

kaikin keinoin mukauttamaan 

lainsäädäntönsä ILO:n normeihin; pitää 

tärkeänä, että käynnistetään neuvottelut 

sosiaalipolitiikkaa ja työllisyyttä 

koskevasta neuvotteluluvusta 19; 

28. katsoo, että sosiaalinen vuoropuhelu ja 

työmarkkinajärjestöjen osallistuminen ovat 

välttämättömiä vauraan ja moniarvoisen 

yhteiskunnan kehittymisen kannalta, ja 

katsoo, että ne tarjoavat keinon edistää 

sosiaalista ja taloudellista osallisuutta koko 

yhteiskunnassa; korostaa, että on tärkeää 

saavuttaa lisäedistystä sosiaalipolitiikan ja 

työllisyyden aloilla ja erityisesti poistaa 

kaikki esteet ammattiliittojen tehokkaalta 

ja täysin vapaalta toiminnalta varsinkin 

pienissä ja keskisuurissa yrityksissä, luoda 

kansallinen työllisyysstrategia, puuttua 

pimeään työntekoon, laajentaa 

sosiaaliturvamekanismien kattavuutta ja 

lisätä naisten ja vammaisten henkilöiden 

työllisyyttä; panee merkille uuden 

ammattiliittojen oikeuksia koskevan 

lainsäädännön täytäntöönpanon niin 

yksityisellä kuin julkisella sektorilla ja 

kehottaa Turkkia pyrkimään kaikin keinoin 

mukauttamaan lainsäädäntönsä ILO:n 

normeihin; pitää tärkeänä, että 

käynnistetään neuvottelut 

sosiaalipolitiikkaa ja työllisyyttä 

koskevasta neuvotteluluvusta 19; 

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/7 

Tarkistus  7 

Hélène Flautre, Franziska Keller 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Turkkia koskeva vuoden 2013 edistymiskertomus 

Päätöslauselmaesitys 

38 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

38. ottaa huomioon Turkin strategisen 

roolin energiatoimitusten solmukohtana ja 

runsaiden uusiutuvien energiaresurssien 

haltijana; katsoo, että olisi harkittava, 

voivatko EU ja Turkki tehdä tiivistä 

yhteistyötä energia-alalla ja olisiko 

käynnistettävä neuvottelut energiaa 

koskevasta neuvotteluluvusta 15 

asianmukaisen sääntelykehyksen 

takaamiseksi; korostaa myös, että Turkki 

on otettava mukaan kehittämään Euroopan 

energiapolitiikkaa; korostaa, että 

ilmastonmuutosta, uusiutuvaa energiaa ja 

energiatehokkuutta koskevien ensisijaisten 

tavoitteiden suhteen on ryhdyttävä toimiin 

ja painottaa tässä yhteydessä EU:n ja 

Turkin välisiä yhteistyömahdollisuuksia 

vihreän energian alalla; pyytää komissiota 

rahoittamaan Turkissa ensisijaisesti 

uusiutuvan energian hankkeita, 

energiaverkkoa ja sen yhteenliitettävyyttä; 

kehottaa Turkkia panemaan 

ympäristövaikutusten arviointia koskevan 

lainsäädännön täysimääräisesti täytäntöön 

sallimatta poikkeuksia suurhankkeiden 

kohdalla; 

38. ottaa huomioon Turkin strategisen 

roolin energiatoimitusten solmukohtana ja 

runsaiden uusiutuvien energiaresurssien 

haltijana; katsoo, että olisi harkittava, 

voivatko EU ja Turkki tehdä tiivistä 

yhteistyötä energia-alalla ja olisiko 

käynnistettävä neuvottelut energiaa 

koskevasta neuvotteluluvusta 15 

asianmukaisen sääntelykehyksen 

takaamiseksi; korostaa myös, että Turkki 

on otettava mukaan kehittämään Euroopan 

energiapolitiikkaa; korostaa, että 

ilmastonmuutosta, uusiutuvaa energiaa ja 

energiatehokkuutta koskevien ensisijaisten 

tavoitteiden suhteen on ryhdyttävä toimiin 

ja painottaa tässä yhteydessä EU:n ja 

Turkin välisiä yhteistyömahdollisuuksia 

vihreän energian alalla; pyytää komissiota 

rahoittamaan Turkissa ensisijaisesti 

uusiutuvan energian hankkeita, 

energiaverkkoa ja sen yhteenliitettävyyttä; 

kehottaa Turkkia panemaan 

ympäristövaikutusten arviointia koskevan 

lainsäädännön täysimääräisesti täytäntöön 

sallimatta poikkeuksia suurhankkeiden 

kohdalla; kehottaa Turkkia julkaisemaan 

kasvihuonekaasupäästöjen 

vähentämistavoitteen mahdollisimman 

pian; panee merkille sähkömarkkinoita 

koskevan lain N:o 6446 täytäntöönpanon 

mutta pitää valitettavana, että siihen on 
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sisällytetty väliaikainen artikla, jonka 

mukaisesti julkisten ja yksityistettyjen 

sähköntuotantoyhtiöiden ei tarvitse 

noudattaa ympäristölainsäädäntöä 

vuoteen 2018; 

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/8 

Tarkistus  8 

Hélène Flautre, Franziska Keller 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B7-0241/2014 

Ria Oomen-Ruijten 

ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Turkkia koskeva vuoden 2013 edistymiskertomus 

Päätöslauselmaesitys 

40 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

40. suhtautuu myönteisesti Turkin 

sitoumukseen humanitaarisen avun 

antamisesta lähes miljoonalle Syyrian 

pakolaisille; kehottaa Turkkia valvomaan 

tarkasti rajojaan, jotta estetään 

taistelijoiden ja aseiden virtaaminen 

sellaisille ryhmille, jotka luotettavien 

tietojen mukaan ovat syyllistyneet 

järjestelmälliseen ihmisoikeuksien 

loukkaamiseen tai jotka eivät ole 

sitoutuneet demokraattiseen vallanvaihtoon 

Syyriassa; katsoo, että EU:n, Turkin ja 

muiden kansainvälisten sidosryhmien olisi 

pyrittävä aktiivisesti kehittämään yhteistä 

strategista näkemystä, jolla edistetään 

viipymättä poliittista ratkaisua Syyriassa ja 

tuetaan alueen poliittista ja taloudellista 

vakautta erityisesti Jordaniassa, 

Libanonissa, Iranissa ja Irakissa; panee 

erityisesti merkille suurten kaupunkien 

laitamilta turvaa hakeneen Syyrian 

alaviittien pakolaisyhteisön vaikeat olot ja 

pyytää Turkkia varmistamaan, että 

yhteisölle voidaan toimittaa tehokkaasti 

apua; korostaa, että on tärkeää varmistaa 

pakolaisten mahdollisuudet saada 

koulutusta ja työtä ja ilmaisee samalla 

huolensa pakolaisyhteisöjen sosio-

ekonomisista vaikutuksista pakolaisleirien 

läheisyydessä sijaitseviin kaupunkeihin ja 

kyliin; pyytää komissiota, jäsenvaltioita ja 

40. suhtautuu myönteisesti Turkin 

sitoumukseen humanitaarisen avun 

antamisesta lähes miljoonalle Syyrian 

pakolaisille; kehottaa Turkkia valvomaan 

tarkasti rajojaan, jotta estetään 

taistelijoiden ja aseiden virtaaminen 

sellaisille ryhmille, jotka luotettavien 

tietojen mukaan ovat syyllistyneet 

järjestelmälliseen ihmisoikeuksien 

loukkaamiseen tai jotka eivät ole 

sitoutuneet demokraattiseen vallanvaihtoon 

Syyriassa; katsoo, että EU:n, Turkin ja 

muiden kansainvälisten sidosryhmien olisi 

pyrittävä aktiivisesti kehittämään yhteistä 

strategista näkemystä, jolla edistetään 

viipymättä poliittista ja demokraattista 

ratkaisua Syyriassa ja tuetaan alueen 

poliittista ja taloudellista vakautta 

erityisesti Jordaniassa, Libanonissa, 

Iranissa ja Irakissa; panee erityisesti 

merkille suurten kaupunkien laitamilta 

turvaa hakeneen Syyrian alaviittien 

pakolaisyhteisön vaikeat olot ja pyytää 

Turkkia varmistamaan, että yhteisölle 

voidaan toimittaa tehokkaasti apua; 

korostaa, että on tärkeää varmistaa 

pakolaisten mahdollisuudet saada 

koulutusta ja työtä ja ilmaisee samalla 

huolensa pakolaisyhteisöjen sosio-

ekonomisista vaikutuksista pakolaisleirien 

läheisyydessä sijaitseviin kaupunkeihin ja 
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kansainvälistä yhteisöä tekemään tiivistä 

yhteistyötä Turkin kanssa avun 

toimittamiseksi perille pakolaisväestölle; 

kyliin; pyytää komissiota, jäsenvaltioita ja 

kansainvälistä yhteisöä tekemään tiivistä 

yhteistyötä Turkin kanssa avun 

toimittamiseksi perille pakolaisväestölle; 

Or. en 

 

 

 


