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Tarkistus 1
Elena Kountoura

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 6 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Buenos Airesissa 
joulukuussa 2017 pidetyn Maailman 
kauppajärjestön (WTO) 
ministerikokouksen antaman yhteisen 
julkilausuman kaupasta ja naisten 
taloudellisesta voimaannuttamisesta,

Or. en

Tarkistus 2
Elena Kountoura

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 6 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon ihmiskaupan 
ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä 
ihmiskaupan uhrien suojelemisesta 
5. huhtikuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2011/36/EU ja lasten 
seksuaalisen hyväksikäytön ja 
seksuaalisen riiston sekä 
lapsipornografian torjumisesta 
13. joulukuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2011/93/EU,

Or. en

Tarkistus 3
Elena Kountoura

Päätöslauselmaesitys
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Johdanto-osan 6 c viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon kansainvälisen 
järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen 
Yhdistyneiden Kansakuntien 
yleissopimuksen (2000) ja sen 
lisäpöytäkirjat, etenkin lisäpöytäkirjan 
ihmiskaupan, erityisesti naisten ja lasten 
kaupan ehkäisemisestä, torjumisesta ja 
rankaisemisesta (2000),

Or. en

Tarkistus 4
Samira Rafaela, Hilde Vautmans, Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Chrysoula Zacharopoulou, Abir Al-Sahlani, Susana Solís Pérez, Radka Maxová

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 9 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan unionin 
neuvoston 24. kesäkuuta 2013 
pitämässään kokouksessa hyväksymät 
suuntaviivat homo- ja biseksuaalisten 
sekä trans- ja intersukupuolisten 
henkilöiden (hlbti) kaikkien 
ihmisoikeuksien edistämiseksi ja 
suojelemiseksi ja ottaa huomioon 
Euroopan unionin neuvoston 
24. kesäkuuta 2013 pitämässään 
kokouksessa hyväksymät suuntaviivat 
homo- ja biseksuaalisten sekä trans- ja 
intersukupuolisten henkilöiden (hlbti) 
kaikkien ihmisoikeuksien edistämiseksi ja 
suojelemiseksi,

Or. en

Tarkistus 5
Samira Rafaela, Irène Tolleret, Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 9 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon joulukuussa 2015 
julkaistun komission ”List of Actions to 
advance LGBTI Equality” -luettelon 
toimista, joilla edistetään hlbti-
henkilöiden yhdenvertaisuutta,

Or. en

Tarkistus 6
Isabella Tovaglieri

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 13 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 5. maaliskuuta 
2020 hyväksytyn Euroopan 
sukupuolistrategian (COM(2020)0152),

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 7
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 19 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 
24. kesäkuuta 2013 annetut neuvoston 
suuntaviivat homo- ja biseksuaalisten 
sekä trans- ja intersukupuolisten 
henkilöiden (hlbti) kaikkien 
ihmisoikeuksien edistämiseksi ja 
suojelemiseksi,

Or. en
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Tarkistus 8
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 22 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon EU:n ja YK:n 
Spotlight Initiative -aloitteen,

Or. en

Tarkistus 9
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että sukupuolten 
tasa-arvon periaate on yksi EU:n 
perusarvoista ja että siksi 
sukupuolinäkökulman 
valtavirtaistaminen olisi pantava 
täytäntöön ja sisällytettävä kaikkiin EU:n 
toimiin ja politiikkoihin; katsoo, että 
EU:n olisi edistettävä sellaisen maailman 
luomista, jossa kaikki ihmiset 
sukupuolesta, seksuaalisesta 
suuntautumisesta, rodusta ja kyvyistä 
riippumatta voivat elää rauhanomaisesti 
ja nauttia yhtäläisistä oikeuksista ja 
yhtäläisistä mahdollisuuksista hyödyntää 
potentiaaliaan;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 10
Pernille Weiss, Christine Schneider

Päätöslauselmaesitys
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Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että sukupuolten 
tasa-arvon periaate on yksi EU:n 
perusarvoista ja että siksi 
sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen 
olisi pantava täytäntöön ja sisällytettävä 
kaikkiin EU:n toimiin ja politiikkoihin; 
katsoo, että EU:n olisi edistettävä sellaisen 
maailman luomista, jossa kaikki ihmiset 
sukupuolesta, seksuaalisesta 
suuntautumisesta, rodusta ja kyvyistä 
riippumatta voivat elää rauhanomaisesti ja 
nauttia yhtäläisistä oikeuksista ja 
yhtäläisistä mahdollisuuksista hyödyntää 
potentiaaliaan;

A. ottaa huomioon, että sukupuolten 
tasa-arvon periaate on yksi EU:n 
perusarvoista ja että se on vahvistettu 
EU:n perussopimuksissa ja 
perusoikeuskirjassa; katsoo, että 
sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistaminen on tämän vuoksi 
tärkeä väline, kun periaate integroidaan 
horisontaalisesti EU:n 
toimintapolitiikkoihin, toimenpiteisiin ja 
toimiin, jotta taataan tasa-arvo ja 
edistetään sitä käytännössä pyrkien 
saavuttamaan kestävän kehityksen ja että 
siksi sukupuolinäkökulman 
valtavirtaistaminen olisi pantava täytäntöön 
ja sisällytettävä kaikkiin EU:n toimiin ja 
politiikkoihin; katsoo, että EU:n olisi 
edistettävä sellaisen maailman luomista, 
jossa kaikki ihmiset sukupuolesta, rodusta, 
ihonväristä, etnisestä tai 
yhteiskunnallisesta alkuperästä, 
geneettisistä ominaisuuksista, kielestä, 
uskonnosta tai vakaumuksesta, 
poliittisista tai muista mielipiteistä, 
kansalliseen vähemmistöön kuulumisesta, 
varallisuudesta, syntyperästä, 
vammaisuudesta, iästä tai seksuaalisesta 
suuntautumisesta riippumatta – 
perusoikeuskirjan 21 artiklassa 
vahvistetun mukaisesti – voivat elää 
rauhanomaisesti ja nauttia yhtäläisistä 
oikeuksista ja yhtäläisistä 
mahdollisuuksista hyödyntää 
potentiaaliaan;

Or. en

Tarkistus 11
Elena Kountoura

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että sukupuolten 
tasa-arvon periaate on yksi EU:n 
perusarvoista ja että siksi 
sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen 
olisi pantava täytäntöön ja sisällytettävä 
kaikkiin EU:n toimiin ja politiikkoihin; 
katsoo, että EU:n olisi edistettävä sellaisen 
maailman luomista, jossa kaikki ihmiset 
sukupuolesta, seksuaalisesta 
suuntautumisesta, rodusta ja kyvyistä 
riippumatta voivat elää rauhanomaisesti ja 
nauttia yhtäläisistä oikeuksista ja 
yhtäläisistä mahdollisuuksista hyödyntää 
potentiaaliaan;

A. ottaa huomioon, että sukupuolten 
tasa-arvon periaate on yksi EU:n 
perusarvoista, joka on vahvistettu 
Euroopan unionin oikeudellisessa ja 
poliittisessa kehyksessä, ja että siksi 
sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen 
olisi pantava täytäntöön ja sisällytettävä 
kaikkiin EU:n toimiin ja politiikkoihin; 
katsoo, että EU:n olisi edistettävä sellaisen 
maailman luomista, jossa kaikki ihmiset 
sukupuolesta, kansallisesta alkuperästä, 
uskonnosta, seksuaalisesta 
suuntautumisesta, rodusta, etnisestä 
taustasta ja kyvyistä riippumatta voivat 
elää rauhanomaisesti ja nauttia yhtäläisistä 
oikeuksista ja yhtäläisistä 
mahdollisuuksista hyödyntää 
potentiaaliaan;

Or. en

Tarkistus 12
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että sukupuolten 
tasa-arvon periaate on yksi EU:n 
perusarvoista ja että siksi 
sukupuolinäkökulman 
valtavirtaistaminen olisi pantava 
täytäntöön ja sisällytettävä kaikkiin EU:n 
toimiin ja politiikkoihin; katsoo, että EU:n 
olisi edistettävä sellaisen maailman 
luomista, jossa kaikki ihmiset 
sukupuolesta, seksuaalisesta 
suuntautumisesta, rodusta ja kyvyistä 
riippumatta voivat elää rauhanomaisesti ja 
nauttia yhtäläisistä oikeuksista ja 
yhtäläisistä mahdollisuuksista hyödyntää 
potentiaaliaan;

A. ottaa huomioon, että sukupuolten 
tasa-arvon periaate on yksi EU:n 
perusarvoista; katsoo, että EU:n olisi 
edistettävä sellaisen maailman luomista, 
jossa kaikki ihmiset sukupuolesta, 
seksuaalisesta suuntautumisesta, rodusta ja 
kyvyistä riippumatta voivat elää 
rauhanomaisesti ja nauttia yhtäläisistä 
oikeuksista ja yhtäläisistä 
mahdollisuuksista hyödyntää 
potentiaaliaan;
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Or. fr

Tarkistus 13
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että sukupuolten 
tasa-arvon periaate on yksi EU:n 
perusarvoista ja että siksi 
sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen 
olisi pantava täytäntöön ja sisällytettävä 
kaikkiin EU:n toimiin ja politiikkoihin; 
katsoo, että EU:n olisi edistettävä sellaisen 
maailman luomista, jossa kaikki ihmiset 
sukupuolesta, seksuaalisesta 
suuntautumisesta, rodusta ja kyvyistä 
riippumatta voivat elää rauhanomaisesti ja 
nauttia yhtäläisistä oikeuksista ja 
yhtäläisistä mahdollisuuksista hyödyntää 
potentiaaliaan;

A. ottaa huomioon, että sukupuolten 
tasa-arvon ja täydentävyyden periaate, kun 
otetaan huomioon miesten ja naisten 
väliset erot, on yksi EU:n perusarvoista ja 
että siksi sukupuolinäkökulman 
valtavirtaistaminen olisi pantava täytäntöön 
ja sisällytettävä kaikkiin EU:n toimiin ja 
politiikkoihin; katsoo, että EU:n olisi 
edistettävä sellaisen maailman luomista, 
jossa kaikki ihmiset sukupuolesta, 
seksuaalisesta suuntautumisesta, rodusta ja 
kyvyistä riippumatta voivat elää 
rauhanomaisesti ja nauttia yhtäläisistä 
oikeuksista ja yhtäläisistä 
mahdollisuuksista hyödyntää 
potentiaaliaan;

Or. fr

Tarkistus 14
Isabella Tovaglieri

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että sukupuolten 
tasa-arvon periaate on yksi EU:n 
perusarvoista ja että siksi 
sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen 
olisi pantava täytäntöön ja sisällytettävä 
kaikkiin EU:n toimiin ja politiikkoihin; 
katsoo, että EU:n olisi edistettävä sellaisen 
maailman luomista, jossa kaikki ihmiset 

A. ottaa huomioon, että sukupuolten 
tasa-arvon periaate on yksi EU:n 
perusarvoista ja että siksi jäsenvaltioiden 
olisi edistettävä sukupuolinäkökulman 
valtavirtaistamista; katsoo, että EU:n olisi 
jäsenvaltioiden perustavanlaatuisella 
tuella edistettävä sellaisen maailman 
luomista, jossa kaikki ihmiset voivat elää 
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sukupuolesta, seksuaalisesta 
suuntautumisesta, rodusta ja kyvyistä 
riippumatta voivat elää rauhanomaisesti ja 
nauttia yhtäläisistä oikeuksista ja 
yhtäläisistä mahdollisuuksista hyödyntää 
potentiaaliaan;

rauhanomaisesti ja nauttia yhtäläisistä 
oikeuksista ja yhtäläisistä 
mahdollisuuksista hyödyntää 
potentiaaliaan;

Or. it

Tarkistus 15
Samira Rafaela, Chrysoula Zacharopoulou, Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Susana Solís Pérez, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans, Radka Maxová

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että sukupuolten 
tasa-arvon periaate on yksi EU:n 
perusarvoista ja että siksi 
sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen 
olisi pantava täytäntöön ja sisällytettävä 
kaikkiin EU:n toimiin ja politiikkoihin; 
katsoo, että EU:n olisi edistettävä sellaisen 
maailman luomista, jossa kaikki ihmiset 
sukupuolesta, seksuaalisesta 
suuntautumisesta, rodusta ja kyvyistä 
riippumatta voivat elää rauhanomaisesti ja 
nauttia yhtäläisistä oikeuksista ja 
yhtäläisistä mahdollisuuksista hyödyntää 
potentiaaliaan;

A. ottaa huomioon, että sukupuolten 
tasa-arvon periaate on yksi EU:n 
perusarvoista ja että siksi 
sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen 
olisi pantava täytäntöön ja sisällytettävä 
kaikkiin EU:n toimiin ja politiikkoihin; 
katsoo, että EU:n olisi edistettävä sellaisen 
maailman luomista, jossa kaikki ihmiset 
sukupuolesta, seksuaalisesta 
suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä, 
rodusta ja kyvyistä riippumatta voivat elää 
rauhanomaisesti ja nauttia yhtäläisistä 
oikeuksista ja yhtäläisistä 
mahdollisuuksista hyödyntää 
potentiaaliaan;

Or. en

Tarkistus 16
Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että sukupuolten A. ottaa huomioon, että sukupuolten 



AM\1203796FI.docx 11/158 PE650.560v01-00

FI

tasa-arvon periaate on yksi EU:n 
perusarvoista ja että siksi 
sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen 
olisi pantava täytäntöön ja sisällytettävä 
kaikkiin EU:n toimiin ja politiikkoihin; 
katsoo, että EU:n olisi edistettävä sellaisen 
maailman luomista, jossa kaikki ihmiset 
sukupuolesta, seksuaalisesta 
suuntautumisesta, rodusta ja kyvyistä 
riippumatta voivat elää rauhanomaisesti ja 
nauttia yhtäläisistä oikeuksista ja 
yhtäläisistä mahdollisuuksista hyödyntää 
potentiaaliaan;

tasa-arvon periaate on yksi EU:n 
perusarvoista ja että siksi 
sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen 
olisi pantava täytäntöön ja sisällytettävä 
kaikkiin EU:n toimiin ja politiikkoihin; 
katsoo, että EU:n olisi edistettävä sellaisen 
maailman luomista, jossa kaikki ihmiset 
sukupuolesta, iästä, seksuaalisesta 
suuntautumisesta, rodusta ja kyvyistä 
riippumatta voivat elää rauhanomaisesti ja 
nauttia yhtäläisistä oikeuksista ja 
yhtäläisistä mahdollisuuksista hyödyntää 
potentiaaliaan;

Or. en

Tarkistus 17
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, Arba Kokalari

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että viides 
kestävän kehityksen tavoite on 
sukupuolten tasa-arvon saavuttaminen 
sekä kaikkien naisten ja tyttöjen 
voimaannuttaminen maailmanlaajuisesti; 
ottaa huomioon, että kaikenlaisten 
kehitysstrategioiden tehokkuus edellyttää, 
että naiset ja tytöt ovat keskeisessä 
roolissa, ja katsoo, että viides kestävän 
kehityksen tavoite on valtavirtaistettava 
horisontaalisesti eri politiikanaloilla, 
joilla EU on toimivaltainen;

Or. en

Tarkistus 18
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A a. pitää tärkeänä, että 
ulkopolitiikassa keskitytään tehokkaasti 
Euroopan unionin etuihin ideologisten 
politiikkojen sijaan;

Or. es

Tarkistus 19
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, Cindy Franssen, Arba 
Kokalari, Frances Fitzgerald

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A b. ottaa huomioon, että sukupuolten 
tasa-arvon saavuttaminen vuoteen 2030 
mennessä edellyttää EU:lta ja sen 
jäsenvaltioilta täydellistä 
tilannetietoisuutta ja horjumatonta 
sitoumusta; ottaa huomioon, että tähän 
sisältyvät sen edistäminen, että naiset ja 
tytöt voivat kaikilta osin hyödyntää 
kaikkia ihmisoikeuksia, sukupuolten tasa-
arvo sekä naisten ja tyttöjen 
voimaannuttaminen ja edistäminen 
kaikkien toimintapolitiikan alojen ja 
toimialojen painopisteenä; katsoo, että 
EU:n toinen toimintasuunnitelma 
sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi 
(GAP II) on keskeinen väline, jolla 
edistetään näiden tavoitteiden 
saavuttamista ja jota on suojattava 
heikentämiseltä, minkä lisäksi on 
nopeutettava edistymistä;

Or. en

Tarkistus 20
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
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Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että erityisesti 
naiset ja tytöt joutuvat kärsimään 
väkivallasta, köyhyydestä, aseellisista 
konflikteista ja ilmastohätätilan 
vaikutuksista; ottaa huomioon, että 
autoritarismi lisääntyy ja 
fundamentalististen ryhmien lukumäärä 
kasvaa kaikkialla maailmassa ja että 
näillä kehityssuunnilla on selvä yhteys 
naisten ja hlbtiq-henkilöiden oikeuksien 
heikentämisen kanssa; katsoo, että 
sellainen turvallisuuskäsitys, jossa 
keskitytään pikemminkin valtioihin kuin 
ihmisiin, on puutteellista eikä johda 
rauhaan;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 21
Isabella Tovaglieri

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että erityisesti 
naiset ja tytöt joutuvat kärsimään 
väkivallasta, köyhyydestä, aseellisista 
konflikteista ja ilmastohätätilan 
vaikutuksista; ottaa huomioon, että 
autoritarismi lisääntyy ja 
fundamentalististen ryhmien lukumäärä 
kasvaa kaikkialla maailmassa ja että näillä 
kehityssuunnilla on selvä yhteys naisten ja 
hlbtiq-henkilöiden oikeuksien 
heikentämisen kanssa; katsoo, että 
sellainen turvallisuuskäsitys, jossa 
keskitytään pikemminkin valtioihin kuin 
ihmisiin, on puutteellista eikä johda 
rauhaan;

B. ottaa huomioon, että erityisesti 
naiset ja tytöt joutuvat kärsimään 
väkivallasta, köyhyydestä ja aseellisista 
konflikteista; ottaa huomioon, että 
autoritarismi lisääntyy ja 
islamilaisfundamentalististen ryhmien 
lukumäärä kasvaa kaikkialla maailmassa ja 
että näillä kehityssuunnilla on selvä yhteys 
naisten oikeuksien heikentämisen kanssa;

Or. it
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Tarkistus 22
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että erityisesti 
naiset ja tytöt joutuvat kärsimään 
väkivallasta, köyhyydestä, aseellisista 
konflikteista ja ilmastohätätilan 
vaikutuksista; ottaa huomioon, että 
autoritarismi lisääntyy ja 
fundamentalististen ryhmien lukumäärä 
kasvaa kaikkialla maailmassa ja että näillä 
kehityssuunnilla on selvä yhteys naisten ja 
hlbtiq-henkilöiden oikeuksien 
heikentämisen kanssa; katsoo, että 
sellainen turvallisuuskäsitys, jossa 
keskitytään pikemminkin valtioihin kuin 
ihmisiin, on puutteellista eikä johda 
rauhaan;

B. ottaa huomioon, että erityisesti 
naiset ja tytöt joutuvat kärsimään 
väkivallasta, köyhyydestä, aseellisista 
konflikteista ja ilmastohätätilan 
vaikutuksista; ottaa huomioon, että 
autoritarismi lisääntyy ja 
fundamentalististen ryhmien lukumäärä 
kasvaa kaikkialla maailmassa ja että näillä 
kehityssuunnilla on selvä yhteys naisten ja 
hlbtiq-henkilöiden oikeuksien 
heikentämisen kanssa;

Or. fr

Tarkistus 23
Samira Rafaela, Irène Tolleret, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, María 
Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että erityisesti 
naiset ja tytöt joutuvat kärsimään 
väkivallasta, köyhyydestä, aseellisista 
konflikteista ja ilmastohätätilan 
vaikutuksista; ottaa huomioon, että 
autoritarismi lisääntyy ja 
fundamentalististen ryhmien lukumäärä 
kasvaa kaikkialla maailmassa ja että näillä 
kehityssuunnilla on selvä yhteys naisten ja 
hlbtiq-henkilöiden oikeuksien 

B. ottaa huomioon, että erityisesti 
naiset ja tytöt joutuvat kärsimään 
väkivallasta, köyhyydestä, aseellisista 
konflikteista ja ilmastohätätilan 
vaikutuksista ja että heidän 
voimaannuttamisensa on ratkaisevan 
tärkeää näihin ongelmiin puuttumiseksi; 
ottaa huomioon, että autoritarismi lisääntyy 
ja fundamentalististen ryhmien lukumäärä 
kasvaa kaikkialla maailmassa ja että näillä 
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heikentämisen kanssa; katsoo, että 
sellainen turvallisuuskäsitys, jossa 
keskitytään pikemminkin valtioihin kuin 
ihmisiin, on puutteellista eikä johda 
rauhaan;

kehityssuunnilla on selvä yhteys naisten ja 
hlbtiq-henkilöiden oikeuksien 
heikentämisen kanssa; katsoo, että 
sellainen turvallisuuskäsitys, jossa 
keskitytään pikemminkin valtioihin kuin 
ihmisiin, on puutteellista eikä johda 
rauhaan;

Or. en

Tarkistus 24
Elena Kountoura

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että erityisesti 
naiset ja tytöt joutuvat kärsimään 
väkivallasta, köyhyydestä, aseellisista 
konflikteista ja ilmastohätätilan 
vaikutuksista; ottaa huomioon, että 
autoritarismi lisääntyy ja 
fundamentalististen ryhmien lukumäärä 
kasvaa kaikkialla maailmassa ja että näillä 
kehityssuunnilla on selvä yhteys naisten ja 
hlbtiq-henkilöiden oikeuksien 
heikentämisen kanssa; katsoo, että 
sellainen turvallisuuskäsitys, jossa 
keskitytään pikemminkin valtioihin kuin 
ihmisiin, on puutteellista eikä johda 
rauhaan;

B. ottaa huomioon, että erityisesti 
naiset ja tytöt joutuvat kärsimään 
väkivallasta, köyhyydestä, aseellisista 
konflikteista ja ilmastohätätilan sekä 
kansanterveysuhkien ja muiden 
hätätilanteiden vaikutuksista; ottaa 
huomioon, että autoritarismi lisääntyy ja 
fundamentalististen ryhmien lukumäärä 
kasvaa kaikkialla maailmassa ja että näillä 
kehityssuunnilla on selvä yhteys naisten ja 
hlbtiq-henkilöiden oikeuksien 
heikentämisen kanssa; katsoo, että 
sellainen turvallisuuskäsitys, jossa 
keskitytään pikemminkin valtioihin kuin 
ihmisiin, on puutteellista eikä johda 
rauhaan;

Or. en

Tarkistus 25
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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B. ottaa huomioon, että erityisesti 
naiset ja tytöt joutuvat kärsimään 
väkivallasta, köyhyydestä, aseellisista 
konflikteista ja ilmastohätätilan 
vaikutuksista; ottaa huomioon, että 
autoritarismi lisääntyy ja 
fundamentalististen ryhmien lukumäärä 
kasvaa kaikkialla maailmassa ja että näillä 
kehityssuunnilla on selvä yhteys naisten ja 
hlbtiq-henkilöiden oikeuksien 
heikentämisen kanssa; katsoo, että 
sellainen turvallisuuskäsitys, jossa 
keskitytään pikemminkin valtioihin kuin 
ihmisiin, on puutteellista eikä johda 
rauhaan;

B. ottaa huomioon, että erityisesti 
naiset ja tytöt joutuvat kärsimään 
väkivallasta, köyhyydestä, aseellisista 
konflikteista ja ilmastohätätilan 
vaikutuksista; ottaa huomioon, että 
autoritarismi lisääntyy ja 
fundamentalististen, erityisesti ääri-
islamilaisten, ryhmien lukumäärä kasvaa 
kaikkialla maailmassa ja että näillä 
kehityssuunnilla on selvä yhteys naisten ja 
hlbtiq-henkilöiden oikeuksien 
heikentämisen kanssa; katsoo, että 
sellainen turvallisuuskäsitys, jossa 
keskitytään pikemminkin valtioihin kuin 
ihmisiin, on puutteellista eikä johda 
rauhaan;

Or. fr

Tarkistus 26
Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että erityisesti 
naiset ja tytöt joutuvat kärsimään 
väkivallasta, köyhyydestä, aseellisista 
konflikteista ja ilmastohätätilan 
vaikutuksista; ottaa huomioon, että 
autoritarismi lisääntyy ja 
fundamentalististen ryhmien lukumäärä 
kasvaa kaikkialla maailmassa ja että näillä 
kehityssuunnilla on selvä yhteys naisten ja 
hlbtiq-henkilöiden oikeuksien 
heikentämisen kanssa; katsoo, että 
sellainen turvallisuuskäsitys, jossa 
keskitytään pikemminkin valtioihin kuin 
ihmisiin, on puutteellista eikä johda 
rauhaan;

B. ottaa huomioon, että erityisesti 
naiset ja tytöt joutuvat kärsimään 
ruumiillisesta, henkisestä ja 
seksuaalisesta väkivallasta, köyhyydestä, 
aseellisista konflikteista ja ilmastohätätilan 
vaikutuksista; ottaa huomioon, että 
autoritarismi lisääntyy ja 
fundamentalististen ryhmien lukumäärä 
kasvaa kaikkialla maailmassa ja että näillä 
kehityssuunnilla on selvä yhteys naisten ja 
hlbtiq-henkilöiden oikeuksien 
heikentämisen kanssa; katsoo, että 
sellainen turvallisuuskäsitys, jossa 
keskitytään pikemminkin valtioihin kuin 
ihmisiin, on puutteellista eikä johda 
rauhaan;

Or. en
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Tarkistus 27
Simona Baldassarre

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että erityisesti 
naiset ja tytöt joutuvat kärsimään 
väkivallasta, köyhyydestä, aseellisista 
konflikteista ja ilmastohätätilan 
vaikutuksista; ottaa huomioon, että 
autoritarismi lisääntyy ja 
fundamentalististen ryhmien lukumäärä 
kasvaa kaikkialla maailmassa ja että näillä 
kehityssuunnilla on selvä yhteys naisten ja 
hlbtiq-henkilöiden oikeuksien 
heikentämisen kanssa; katsoo, että 
sellainen turvallisuuskäsitys, jossa 
keskitytään pikemminkin valtioihin kuin 
ihmisiin, on puutteellista eikä johda 
rauhaan;

B. ottaa huomioon, että erityisesti 
naiset ja tytöt joutuvat kärsimään 
väkivallasta, köyhyydestä, aseellisista 
konflikteista; ottaa huomioon, että 
autoritarismi lisääntyy ja 
fundamentalististen ryhmien lukumäärä 
kasvaa kaikkialla maailmassa ja että näillä 
kehityssuunnilla on selvä yhteys naisten 
oikeuksien heikentämisen kanssa; katsoo, 
että sellainen turvallisuuskäsitys, jossa 
keskitytään pikemminkin valtioihin kuin 
ihmisiin, on puutteellista eikä johda 
rauhaan;

Or. en

Tarkistus 28
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Christine Schneider, Arba Kokalari

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että erityisesti 
naiset ja tytöt joutuvat kärsimään 
väkivallasta, köyhyydestä, aseellisista 
konflikteista ja ilmastohätätilan 
vaikutuksista; ottaa huomioon, että 
autoritarismi lisääntyy ja 
fundamentalististen ryhmien lukumäärä 
kasvaa kaikkialla maailmassa ja että 
näillä kehityssuunnilla on selvä yhteys 
naisten ja hlbtiq-henkilöiden oikeuksien 
heikentämisen kanssa; katsoo, että 
sellainen turvallisuuskäsitys, jossa 
keskitytään pikemminkin valtioihin kuin 

B. ottaa huomioon, että erityisesti 
naiset ja tytöt joutuvat kärsimään 
väkivallasta, köyhyydestä, aseellisista 
konflikteista ja ilmastonmuutoksesta; ottaa 
huomioon, että tutkimukset osoittavat 
naisten ja homojen, lesbojen, 
biseksuaalien, transihmisten, 
intersukupuolisten ja queerien (hlbtiq-
henkilöt) oikeuksien heikentämisen 
lisääntyneen; katsoo, että hlbtiq-henkilöitä 
suojellaan olemassa olevan 
kansainvälisen 
ihmisoikeuslainsäädännön nojalla, ja 
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ihmisiin, on puutteellista eikä johda 
rauhaan;

katsoo, että hlbti-henkilöitä koskevien 
EU:n suuntaviivojen ansiosta voidaan 
varmistaa, että hlbti-henkilöt voivat 
kaikilta osin hyödyntää ihmisoikeuksiaan;

Or. en

Tarkistus 29
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että erityisesti 
naiset ja tytöt joutuvat kärsimään 
väkivallasta, köyhyydestä, aseellisista 
konflikteista ja ilmastohätätilan 
vaikutuksista; ottaa huomioon, että 
autoritarismi lisääntyy ja 
fundamentalististen ryhmien lukumäärä 
kasvaa kaikkialla maailmassa ja että näillä 
kehityssuunnilla on selvä yhteys naisten ja 
hlbtiq-henkilöiden oikeuksien 
heikentämisen kanssa; katsoo, että 
sellainen turvallisuuskäsitys, jossa 
keskitytään pikemminkin valtioihin kuin 
ihmisiin, on puutteellista eikä johda 
rauhaan;

B. ottaa huomioon, että erityisesti 
naiset ja tytöt joutuvat kärsimään 
väkivallasta, köyhyydestä, aseellisista 
konflikteista ja ilmastohätätilan 
vaikutuksista; ottaa huomioon, että 
autoritarismi lisääntyy ja 
fundamentalististen ryhmien lukumäärä 
kasvaa kaikkialla maailmassa ja että näillä 
kehityssuunnilla on selvä yhteys naisten 
oikeuksien heikentämisen kanssa; katsoo, 
että sellainen turvallisuuskäsitys, jossa 
keskitytään pikemminkin valtioihin kuin 
ihmisiin, on puutteellista eikä johda 
rauhaan;

Or. fr

Tarkistus 30
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Arba Kokalari, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider, Cindy Franssen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B a. ottaa huomioon, että 
konfliktitilanteet, konfliktien jälkeiset 
tilanteet ja epävakaat tilanteet vaikuttavat 
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eri tavoin miehiin ja naisiin; toteaa, että 
naiset eivät ole pelkästään uhreja vaan 
myös myönteisen muutoksen aikaansaajia 
ja että he voisivat edistää 
konfliktinehkäisyä ja konfliktien 
ratkaisemista, rauhanrakentamista, 
rauhanneuvotteluja ja konfliktien 
jälkeistä jälleenrakentamista; katsoo, että 
on otettava merkittävässä määrin 
huomioon naisten ja tyttöjen 
merkityksellinen osallistuminen 
konfliktinehkäisyyn, 
rauhanrakentamiseen ja konfliktien 
ratkaisuun sekä paikallisyhteisöjen 
selviytymiskyvyn parantamiseen;

Or. en

Tarkistus 31
Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B a. katsoo, että naisiin ja tyttöihin 
kohdistuva seksuaalinen ja sukupuoleen 
perustuva väkivalta, mukaan lukien 
vahingolliset perinteet, kuten 
lapsiavioliitot ja naisten sukuelinten 
silpominen, perusalojen ja 
sosiaalipalvelujen, kuten 
terveydenhuollon, koulutuksen, 
vesihuollon, puhtaanapidon ja ravinnon 
riittämätön saatavuus, rajoitettu pääsy 
seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja -
oikeuksiin liittyviin palveluihin sekä 
epätasapuolinen osallistuminen julkisten 
ja yksityisten toimielinten toimintaan, 
poliittiseen päätöksentekoon ja 
rauhanprosesseihin, ovat syrjintään ja 
syrjäytymiseen johtavia tekijöitä;

Or. en
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Tarkistus 32
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B a. toteaa, että sellainen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikka, joka ei edusta 
naisten, tyttöjen ja hlbtiq-henkilöiden 
oikeuksia ja jossa ei puututa 
nykytilanteen epäoikeudenmukaisuuteen, 
vahvistaa epätasapainoa entisestään; 
katsoo, että kaikkien, jotka haluavat tehdä 
lopun tilanteen 
epäoikeudenmukaisuudesta, on 
tunnustettava sukupuolten välinen 
valtasuhteiden epätasapaino;

Or. en

Tarkistus 33
Samira Rafaela, Irène Tolleret, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Susana 
Solís Pérez, Abir Al-Sahlani, María Soraya Rodríguez Ramos, Radka Maxová

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B a. ottaa huomioon, että naisten suora 
osallistuminen rauhanneuvotteluihin 
parantaa rauhan kestävyyttä ja laatua;

Or. en

Tarkistus 34
Alessandra Moretti, Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Heléne Fritzon

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B b kappale (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B b. ottaa huomioon, että tasa-
arvoanalyysi ja sukupuolinäkökulma 
muodostavat perustan tehokkaalle ja 
kestävälle konfliktinehkäisylle, 
vakauttamiselle, rauhanrakentamiselle, 
konfliktien jälkeiselle 
jälleenrakentamiselle sekä hallinnon ja 
institutionaalisten rakenteiden 
kehittämiselle; ottaa huomioon, että 
naiset ja tytöt pyritään yleensä esittämään 
uhreina, minkä vuoksi he menettävät 
kykynsä ja valmiutensa toimia muutoksen 
aikaansaajina; ottaa huomioon, että on 
entistä enemmän todisteita siitä, että 
naisten ja tyttöjen osallistuminen 
rauhanprosesseihin on merkittävässä 
asemassa niiden kestävyyden ja 
onnistumisen kannalta, koska he ottavat 
esille muun muassa poliittisen 
uudistuksen ja sen täytäntöönpanon sekä 
yhteiskunnalliseen eriarvoisuuteen 
puuttumisen kaltaisia kysymyksiä;

Or. en

Tarkistus 35
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Arba Kokalari, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider, Cindy Franssen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B b. ottaa huomioon, että naiset ja tytöt 
saattavat kokea erilaisia syrjinnän 
muotoja; toteaa, että yksi kolmesta 
naisesta maailmassa joutuu 
todennäköisesti jossakin elämänsä 
vaiheessa fyysisen ja seksuaalisen 
väkivallan kohteeksi; toteaa, että 
14 miljoonaa tyttöä joutuu vuosittain 
pakkoavioliittoon;

Or. en
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Tarkistus 36
Samira Rafaela, Irène Tolleret, Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Susana Solís Pérez, Radka Maxová

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B b. katsoo, että naisten 
kansalaisyhteiskuntaryhmät ja 
naispuoliset aktivistit ovat keskeisessä 
roolissa edistettäessä rauhaa ja 
turvallisuutta koskevaa toimintaohjelmaa 
ja että heidän osallistumisensa on 
olennaisen tärkeää, kun pyritään 
valtavirtaistamaan sukupuolten tasa-
arvoa koskevia kysymyksiä;

Or. en

Tarkistus 37
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, Cindy Franssen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B c kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B c. ottaa huomioon, että tasa-
arvoanalyysin ja sukupuolinäkökulman 
sisällyttäminen muodostaa perustan 
tehokkaalle ja kestävälle 
konfliktinehkäisylle, vakauttamiselle, 
rauhanrakentamiselle, konfliktien 
jälkeiselle jälleenrakentamiselle sekä 
hallinnon ja institutionaalisten 
rakenteiden kehittämiselle; ottaa 
huomioon, että naiset ja tytöt pyritään 
yleensä esittämään uhreina, minkä vuoksi 
he menettävät kykynsä ja valmiutensa 
toimia muutoksen aikaansaajina, ja että 
on entistä enemmän todisteita siitä, että 
naisten osallistuminen 
rauhanprosesseihin on merkittävässä 
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asemassa niiden kestävyyden ja 
onnistumisen kannalta, koska he ottavat 
esille poliittisen uudistuksen, 
täytäntöönpanon ja yhteiskunnallisen 
eriarvoisuuden kaltaisia kysymyksiä;

Or. en

Tarkistus 38
Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B c kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B c. ottaa huomioon, että tytöt joutuvat 
suhteettoman epäsuotuisaan asemaan 
sukupuolensa ja ikänsä vuoksi; katsoo, 
että pakolais- ja maahanmuuttajatytöt 
ovat erityisen haavoittuvia; ottaa 
huomioon, että on erityisen tärkeää 
suojella tyttöjä väkivallalta ja syrjinnältä 
ja taata heidän mahdollisuutensa saada 
koulutusta, tietoa ja terveyspalveluja, 
seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -
oikeudet mukaan lukien, jotta he voivat 
kaikilta osin hyödyntää ihmisoikeuksiaan;

Or. en

Tarkistus 39
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, Cindy Franssen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B d kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B d. ottaa huomioon, että nykyajan 
tytöt joutuvat kohtaamaan tulevien 
konfliktien ja hätätilojen seuraukset ja 
kasvavat konfliktien pitkittyessä 
pitkäaikaisesti vahingollisissa oloissa; 
ottaa huomioon, että tytöillä on erityisiä 
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tarpeita ja he joutuvat vastaamaan 
erityisiin haasteisiin, jotka eroavat 
aikuisten naisten tarpeista ja haasteista ja 
joita ei useinkaan oteta huomioon 
”lasten” tai ”naisten” laajemmassa 
luokittelussa;

Or. en

Tarkistus 40
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että esimerkiksi 
Ruotsi, Ranska, Kanada ja Meksiko ovat 
äskettäin hyväksyneet ja panneet 
täytäntöön puitteet, joilla edetään kohti 
feminististä ulkopolitiikkaa; ottaa 
huomioon, että tällaisella politiikalla 
kyseenalaistetaan nykyinen 
valtatasapaino ja pyritään määrittelemään 
sen vuorovaikutus muiden valtioiden ja 
liikkeiden kanssa siten, että ensinnäkin 
asetetaan etusijalle sukupuolten tasa-arvo 
ja suojellaan ja edistetään naisten ja 
muiden perinteisesti syrjäytyneiden 
ryhmien ihmisoikeuksia, toiseksi pyritään 
varmistamaan heidän tasapuoliset 
mahdollisuutensa saada sosiaalisia, 
taloudellisia ja poliittisia resursseja ja 
osallistua kaikilla tasoilla ja kolmanneksi 
kohdennetaan merkittäviä resursseja 
tämän vision saavuttamiseksi ja pyritään 
sen täytäntöönpanon avulla häiritsemään 
miesvaltaisia valtarakenteita kaikilla sen 
vaikutusvallan tasoilla; toteaa, että 
tällaisessa politiikassa otetaan huomioon 
myös naispuolisten ihmisoikeuksien 
puolustajien ja kansalaisyhteiskunnan 
mielipiteet; katsoo, että kaikessa tulevassa 
EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikassa 
olisi pyrittävä saavuttamaan nämä 

Poistetaan.
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tavoitteet;

Or. es

Tarkistus 41
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että esimerkiksi 
Ruotsi, Ranska, Kanada ja Meksiko ovat 
äskettäin hyväksyneet ja panneet 
täytäntöön puitteet, joilla edetään kohti 
feminististä ulkopolitiikkaa; ottaa 
huomioon, että tällaisella politiikalla 
kyseenalaistetaan nykyinen 
valtatasapaino ja pyritään määrittelemään 
sen vuorovaikutus muiden valtioiden ja 
liikkeiden kanssa siten, että ensinnäkin 
asetetaan etusijalle sukupuolten tasa-arvo 
ja suojellaan ja edistetään naisten ja 
muiden perinteisesti syrjäytyneiden 
ryhmien ihmisoikeuksia, toiseksi pyritään 
varmistamaan heidän tasapuoliset 
mahdollisuutensa saada sosiaalisia, 
taloudellisia ja poliittisia resursseja ja 
osallistua kaikilla tasoilla ja kolmanneksi 
kohdennetaan merkittäviä resursseja 
tämän vision saavuttamiseksi ja pyritään 
sen täytäntöönpanon avulla häiritsemään 
miesvaltaisia valtarakenteita kaikilla sen 
vaikutusvallan tasoilla; toteaa, että 
tällaisessa politiikassa otetaan huomioon 
myös naispuolisten ihmisoikeuksien 
puolustajien ja kansalaisyhteiskunnan 
mielipiteet; katsoo, että kaikessa tulevassa 
EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikassa 
olisi pyrittävä saavuttamaan nämä 
tavoitteet;

Poistetaan.

Or. fr
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Tarkistus 42
Simona Baldassarre

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että esimerkiksi 
Ruotsi, Ranska, Kanada ja Meksiko ovat 
äskettäin hyväksyneet ja panneet 
täytäntöön puitteet, joilla edetään kohti 
feminististä ulkopolitiikkaa; ottaa 
huomioon, että tällaisella politiikalla 
kyseenalaistetaan nykyinen 
valtatasapaino ja pyritään määrittelemään 
sen vuorovaikutus muiden valtioiden ja 
liikkeiden kanssa siten, että ensinnäkin 
asetetaan etusijalle sukupuolten tasa-arvo 
ja suojellaan ja edistetään naisten ja 
muiden perinteisesti syrjäytyneiden 
ryhmien ihmisoikeuksia, toiseksi pyritään 
varmistamaan heidän tasapuoliset 
mahdollisuutensa saada sosiaalisia, 
taloudellisia ja poliittisia resursseja ja 
osallistua kaikilla tasoilla ja kolmanneksi 
kohdennetaan merkittäviä resursseja 
tämän vision saavuttamiseksi ja pyritään 
sen täytäntöönpanon avulla häiritsemään 
miesvaltaisia valtarakenteita kaikilla sen 
vaikutusvallan tasoilla; toteaa, että 
tällaisessa politiikassa otetaan huomioon 
myös naispuolisten ihmisoikeuksien 
puolustajien ja kansalaisyhteiskunnan 
mielipiteet; katsoo, että kaikessa tulevassa 
EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikassa 
olisi pyrittävä saavuttamaan nämä 
tavoitteet;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 43
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että esimerkiksi 
Ruotsi, Ranska, Kanada ja Meksiko ovat 
äskettäin hyväksyneet ja panneet 
täytäntöön puitteet, joilla edetään kohti 
feminististä ulkopolitiikkaa; ottaa 
huomioon, että tällaisella politiikalla 
kyseenalaistetaan nykyinen 
valtatasapaino ja pyritään määrittelemään 
sen vuorovaikutus muiden valtioiden ja 
liikkeiden kanssa siten, että ensinnäkin 
asetetaan etusijalle sukupuolten tasa-arvo 
ja suojellaan ja edistetään naisten ja 
muiden perinteisesti syrjäytyneiden 
ryhmien ihmisoikeuksia, toiseksi pyritään 
varmistamaan heidän tasapuoliset 
mahdollisuutensa saada sosiaalisia, 
taloudellisia ja poliittisia resursseja ja 
osallistua kaikilla tasoilla ja kolmanneksi 
kohdennetaan merkittäviä resursseja 
tämän vision saavuttamiseksi ja pyritään 
sen täytäntöönpanon avulla häiritsemään 
miesvaltaisia valtarakenteita kaikilla sen 
vaikutusvallan tasoilla; toteaa, että 
tällaisessa politiikassa otetaan huomioon 
myös naispuolisten ihmisoikeuksien 
puolustajien ja kansalaisyhteiskunnan 
mielipiteet; katsoo, että kaikessa tulevassa 
EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikassa 
olisi pyrittävä saavuttamaan nämä 
tavoitteet;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 44
Isabella Tovaglieri

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että esimerkiksi 
Ruotsi, Ranska, Kanada ja Meksiko ovat 
äskettäin hyväksyneet ja panneet 
täytäntöön puitteet, joilla edetään kohti 

C. ottaa huomioon, että esimerkiksi 
Ruotsi, Ranska, Kanada ja Meksiko ovat 
äskettäin hyväksyneet ja panneet 
täytäntöön puitteet, joilla edetään kohti 
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feminististä ulkopolitiikkaa; ottaa 
huomioon, että tällaisella politiikalla 
kyseenalaistetaan nykyinen valtatasapaino 
ja pyritään määrittelemään sen 
vuorovaikutus muiden valtioiden ja 
liikkeiden kanssa siten, että ensinnäkin 
asetetaan etusijalle sukupuolten tasa-arvo 
ja suojellaan ja edistetään naisten ja 
muiden perinteisesti syrjäytyneiden 
ryhmien ihmisoikeuksia, toiseksi pyritään 
varmistamaan heidän tasapuoliset 
mahdollisuutensa saada sosiaalisia, 
taloudellisia ja poliittisia resursseja ja 
osallistua kaikilla tasoilla; ja kolmanneksi 
kohdennetaan merkittäviä resursseja 
tämän vision saavuttamiseksi ja pyritään 
sen täytäntöönpanon avulla häiritsemään 
miesvaltaisia valtarakenteita kaikilla sen 
vaikutusvallan tasoilla; toteaa, että 
tällaisessa politiikassa otetaan huomioon 
myös naispuolisten ihmisoikeuksien 
puolustajien ja kansalaisyhteiskunnan 
mielipiteet; katsoo, että kaikessa tulevassa 
EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikassa olisi 
pyrittävä saavuttamaan nämä tavoitteet;

feminististä ulkopolitiikkaa; ottaa 
huomioon, että tällaisella politiikalla 
kyseenalaistetaan nykyinen valtatasapaino 
ja pyritään määrittelemään sen 
vuorovaikutus muiden valtioiden ja 
liikkeiden kanssa siten, että ensinnäkin 
asetetaan etusijalle miesten ja naisten tasa-
arvo ja suojellaan ja edistetään naisten ja 
muiden perinteisesti syrjäytyneiden 
ryhmien ihmisoikeuksia, toiseksi pyritään 
varmistamaan heidän tasapuoliset 
mahdollisuutensa saada sosiaalisia, 
taloudellisia ja poliittisia resursseja ja 
osallistua kaikilla tasoilla; toteaa, että 
tällaisessa politiikassa otetaan huomioon 
myös naispuolisten ihmisoikeuksien 
puolustajien ja kansalaisyhteiskunnan 
mielipiteet; katsoo, että kaikessa tulevassa 
EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikassa olisi 
pyrittävä saavuttamaan nämä tavoitteet;

Or. it

Tarkistus 45
Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että esimerkiksi 
Ruotsi, Ranska, Kanada ja Meksiko ovat 
äskettäin hyväksyneet ja panneet 
täytäntöön puitteet, joilla edetään kohti 
feminististä ulkopolitiikkaa; ottaa 
huomioon, että tällaisella politiikalla 
kyseenalaistetaan nykyinen valtatasapaino 
ja pyritään määrittelemään sen 
vuorovaikutus muiden valtioiden ja 
liikkeiden kanssa siten, että ensinnäkin 
asetetaan etusijalle sukupuolten tasa-arvo 

C. ottaa huomioon, että esimerkiksi 
Ruotsi, Ranska, Kanada ja Meksiko ovat 
hyväksyneet ja panneet täytäntöön puitteet, 
joilla edistetään feminististä 
ulkopolitiikkaa; ottaa huomioon, että 
tällaisella politiikalla kyseenalaistetaan 
nykyinen valtatasapaino ja pyritään 
määrittelemään sen vuorovaikutus muiden 
valtioiden ja liikkeiden kanssa siten, että 
ensinnäkin asetetaan etusijalle sukupuolten 
tasa-arvo ja suojellaan ja edistetään naisten 
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ja suojellaan ja edistetään naisten ja 
muiden perinteisesti syrjäytyneiden 
ryhmien ihmisoikeuksia, toiseksi pyritään 
varmistamaan heidän tasapuoliset 
mahdollisuutensa saada sosiaalisia, 
taloudellisia ja poliittisia resursseja ja 
osallistua kaikilla tasoilla ja kolmanneksi 
kohdennetaan merkittäviä resursseja tämän 
vision saavuttamiseksi ja pyritään sen 
täytäntöönpanon avulla häiritsemään 
miesvaltaisia valtarakenteita kaikilla sen 
vaikutusvallan tasoilla; toteaa, että 
tällaisessa politiikassa otetaan huomioon 
myös naispuolisten ihmisoikeuksien 
puolustajien ja kansalaisyhteiskunnan 
mielipiteet; katsoo, että kaikessa tulevassa 
EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikassa olisi 
pyrittävä saavuttamaan nämä tavoitteet;

ja muiden perinteisesti syrjäytyneiden 
ryhmien ihmisoikeuksia, toiseksi pyritään 
varmistamaan heidän tasapuoliset 
mahdollisuutensa saada sosiaalisia, 
taloudellisia ja poliittisia resursseja ja 
osallistua kaikilla tasoilla ja kolmanneksi 
kohdennetaan merkittäviä resursseja tämän 
vision saavuttamiseksi ja pyritään sen 
täytäntöönpanon avulla häiritsemään 
miesvaltaisia valtarakenteita kaikilla sen 
vaikutusvallan tasoilla; toteaa, että 
tällaisessa politiikassa otetaan huomioon 
myös naispuolisten ihmisoikeuksien 
puolustajien ja kansalaisyhteiskunnan 
mielipiteet; katsoo, että kaikessa tulevassa 
EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikassa olisi 
pyrittävä saavuttamaan nämä tavoitteet;

Or. en

Tarkistus 46
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. ottaa huomioon, että Tanskalla, 
Sveitsillä ja Norjalla on vahva 
sukupuolten tasa-arvoon keskittyvä 
ulkopolitiikka; ottaa huomioon, että 
Espanja, Luxemburg, Kypros ja Saksa 
ovat ilmoittaneet aikovansa asettaa 
sukupuolten tasa-arvon ulkopolitiikkansa 
painopisteeksi; ottaa huomioon, että uusi 
komissio on tehnyt sukupuolten tasa-
arvosta yhden tärkeimmistä 
painopisteistään kaikilla politiikan aloilla;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 47
Margarita de la Pisa Carrión
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. ottaa huomioon, että Tanskalla, 
Sveitsillä ja Norjalla on vahva 
sukupuolten tasa-arvoon keskittyvä 
ulkopolitiikka; ottaa huomioon, että 
Espanja, Luxemburg, Kypros ja Saksa 
ovat ilmoittaneet aikovansa asettaa 
sukupuolten tasa-arvon ulkopolitiikkansa 
painopisteeksi; ottaa huomioon, että uusi 
komissio on tehnyt sukupuolten tasa-
arvosta yhden tärkeimmistä 
painopisteistään kaikilla politiikan aloilla;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 48
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, Frances Fitzgerald

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. ottaa huomioon, että Tanskalla, 
Sveitsillä ja Norjalla on vahva 
sukupuolten tasa-arvoon keskittyvä 
ulkopolitiikka; ottaa huomioon, että 
Espanja, Luxemburg, Kypros ja Saksa 
ovat ilmoittaneet aikovansa asettaa 
sukupuolten tasa-arvon ulkopolitiikkansa 
painopisteeksi; ottaa huomioon, että uusi 
komissio on tehnyt sukupuolten tasa-
arvosta yhden tärkeimmistä 
painopisteistään kaikilla politiikan aloilla;

D. ottaa huomioon, että uusi komissio 
on tehnyt sukupuolten tasa-arvosta yhden 
tärkeimmistä painopisteistään kaikilla 
politiikan aloilla;

Or. en

Tarkistus 49
Elena Kountoura
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. ottaa huomioon, että Tanskalla, 
Sveitsillä ja Norjalla on vahva sukupuolten 
tasa-arvoon keskittyvä ulkopolitiikka; ottaa 
huomioon, että Espanja, Luxemburg, 
Kypros ja Saksa ovat ilmoittaneet 
aikovansa asettaa sukupuolten tasa-arvon 
ulkopolitiikkansa painopisteeksi; ottaa 
huomioon, että uusi komissio on tehnyt 
sukupuolten tasa-arvosta yhden 
tärkeimmistä painopisteistään kaikilla 
politiikan aloilla;

D. ottaa huomioon, että Tanskalla, 
Sveitsillä ja Norjalla on vahva sukupuolten 
tasa-arvoon keskittyvä ulkopolitiikka; ottaa 
huomioon, että Espanja, Luxemburg, 
Kypros ja Saksa ovat ilmoittaneet 
aikovansa asettaa sukupuolten tasa-arvon 
ulkopolitiikkansa painopisteeksi; ottaa 
huomioon, että uusi komissio on 
ilmoittanut aikovansa tehdä sukupuolten 
tasa-arvosta yhden tärkeimmistä 
painopisteistään kaikilla politiikan aloilla;

Or. en

Tarkistus 50
Isabella Tovaglieri

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. ottaa huomioon, että Tanskalla, 
Sveitsillä ja Norjalla on vahva sukupuolten 
tasa-arvoon keskittyvä ulkopolitiikka; ottaa 
huomioon, että Espanja, Luxemburg, 
Kypros ja Saksa ovat ilmoittaneet 
aikovansa asettaa sukupuolten tasa-arvon 
ulkopolitiikkansa painopisteeksi; ottaa 
huomioon, että uusi komissio on tehnyt 
sukupuolten tasa-arvosta yhden 
tärkeimmistä painopisteistään kaikilla 
politiikan aloilla;

D. ottaa huomioon, että Tanskalla, 
Sveitsillä ja Norjalla on vahva miesten ja 
naisten tasa-arvoon keskittyvä 
ulkopolitiikka; ottaa huomioon, että 
Espanja, Luxemburg, Kypros ja Saksa ovat 
ilmoittaneet aikovansa asettaa miesten ja 
naisten tasa-arvon ulkopolitiikkansa 
painopisteeksi; ottaa huomioon, että uusi 
komissio on tehnyt miesten ja naisten tasa-
arvosta yhden tärkeimmistä 
painopisteistään kaikilla politiikan aloilla;

Or. it

Tarkistus 51
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D a. ottaa huomioon, että vuonna 2020 
vietetään naisten oikeuksia ja 
sukupuolten tasa-arvoa koskevien 
kehysten tärkeitä vuosipäiviä, mukaan 
lukien vuonna 1995 annettu Pekingin 
julistus ja toimintaohjelma sekä 
vuonna 2000 annettu Yhdistyneiden 
kansakuntien turvallisuusneuvoston 
päätöslauselma 1325, joka koskee naisia, 
rauhaa ja turvallisuutta;

Or. en

Tarkistus 52
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. katsoo, että naisia, rauhaa ja 
turvallisuutta koskeva EU:n strateginen 
lähestymistapa on merkittävä edistysaskel 
EU:n sitoutumisessa naisia, rauhaa ja 
turvallisuutta koskevaan 
toimintaohjelmaan;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 53
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. katsoo, että naisia, rauhaa ja E. katsoo, että naisia, rauhaa ja 
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turvallisuutta koskeva EU:n strateginen 
lähestymistapa on merkittävä edistysaskel 
EU:n sitoutumisessa naisia, rauhaa ja 
turvallisuutta koskevaan 
toimintaohjelmaan;

turvallisuutta koskeva EU:n strateginen 
lähestymistapa on merkittävä edistysaskel 
EU:n sitoutumisessa naisia, rauhaa ja 
turvallisuutta koskevaan 
toimintaohjelmaan; ottaa huomioon, että 
huolimatta vuonna 2019 hyväksytystä 
naisia, rauhaa ja turvallisuutta 
koskevasta EU:n toimintasuunnitelmasta, 
jolla strateginen lähestymistapa pannaan 
täytäntöön, toimintapolitiikkaa koskevan 
sitoumuksen muuttamiseen 
konkreettisiksi toimenpiteiksi liittyy 
edelleen ongelmia; ottaa huomioon, että 
monet EU:n henkilöstön jäsenet eivät 
vielä ole sisällyttäneet naisia, rauhaa ja 
turvallisuutta osaksi työtään, ja että 
toimintaohjelmaa pidetään 
harkinnanvaraisesti sovellettavana 
keinona tehostaa operaatioita mutta ei 
itsessään keinona varmistaa naisten 
oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon 
toteutuminen;

Or. en

Tarkistus 54
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, Cindy Franssen, 
Frances Fitzgerald

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. katsoo, että naisia, rauhaa ja 
turvallisuutta koskeva EU:n strateginen 
lähestymistapa on merkittävä edistysaskel 
EU:n sitoutumisessa naisia, rauhaa ja 
turvallisuutta koskevaan 
toimintaohjelmaan;

E. ottaa huomioon, että naisia, 
rauhaa ja turvallisuutta koskevassa EU:n 
strategisessa lähestymistavassa 
painotetaan konkreettisten sitoumusten ja 
toimenpiteiden tarvetta samoin kuin 
tarvetta osallistaa, suojella ja tukea naisia 
ja tyttöjä, jotta saavutetaan kestävä rauha 
ja turvallisuus, jotka ovat ihmisoikeuksien 
ja kestävän kehityksen kannalta keskeisiä 
tekijöitä; katsoo, että naisia, rauhaa ja 
turvallisuutta koskeva EU:n strateginen 
lähestymistapa on merkittävä edistysaskel 
EU:n sitoutumisessa naisia, rauhaa ja 
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turvallisuutta koskevaan 
toimintaohjelmaan;

Or. en

Tarkistus 55
Arba Kokalari

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. katsoo, että naisia, rauhaa ja 
turvallisuutta koskeva EU:n strateginen 
lähestymistapa on merkittävä edistysaskel 
EU:n sitoutumisessa naisia, rauhaa ja 
turvallisuutta koskevaan 
toimintaohjelmaan;

E. katsoo, että naisia, rauhaa ja 
turvallisuutta koskeva EU:n strateginen 
lähestymistapa on merkittävä edistysaskel 
EU:n sitoutumisessa naisia, rauhaa ja 
turvallisuutta koskevaan 
toimintaohjelmaan; katsoo, että EU:n olisi 
lisättävä toimiaan konfliktien yhteydessä 
esiintyvään seksuaaliseen ja sukupuoleen 
perustuvaan väkivaltaan puuttumiseksi;

Or. en

Tarkistus 56
Elena Kountoura

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E a. ottaa huomioon, että 
väkivaltaisilla konflikteilla ja sodalla on 
suhteeton vaikutus siviileihin, erityisesti 
naisiin ja lapsiin, ja että ne altistavat 
naiset suuremmalle taloudellisen ja 
seksuaalisen riiston, pakkotyön, 
pakkomuuton ja vangitsemisen sekä 
raiskauksien kaltaisen seksuaalisen 
väkivallan riskille; toteaa, että naisten 
suojeleminen ja aktiivinen osallistuminen 
rauhanprosessiin on tärkeää 
konfliktinehkäisyn ja 



AM\1203796FI.docx 35/158 PE650.560v01-00

FI

rauhanrakentamisen sekä kaikkien 
väkivallan muotojen ehkäisemisen 
kannalta, mukaan luettuna seksuaalinen 
ja sukupuoleen perustuva väkivalta; ottaa 
huomioon, että vaikka naiset ovat 
kestävän rauhan kannalta ratkaisevassa 
asemassa, naisia oli 
rauhanneuvottelijoista vain 13 prosenttia, 
allekirjoittajista vain neljä prosenttia ja 
sovittelijoista vain kolme prosenttia 
merkittävissä rauhanprosesseissa 
vuosina 1992–2018;

Or. en

Tarkistus 57
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, Cindy Franssen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E a. katsoo, että alkuperäisellä 
sukupuolten tasa-arvon edistämistä 
koskevalla toimintasuunnitelmalla (2010–
2015) (GAP I) saavutettiin edistystä mutta 
siinä oli myös puutteita, kuten kapea 
soveltamisala, sukupuolinäkökohdat 
huomioon ottavan budjetoinnin puute, 
sukupuolten tasa-arvoa koskevien 
toimintalinjojen heikko ymmärtäminen 
edustustoissa, EU:n johtajien 
sitoutumisen puute sekä institutionaalisen 
rakenteen ja kannustimien puute 
henkilöstön motivoimiseksi ja tukemiseksi 
asianmukaisesti;

Or. en

Tarkistus 58
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E a kappale (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E a. katsoo, että kansainväliset suhteet 
kuuluvat ennen kaikkea täysivaltaisten 
valtioiden toimivallan piiriin ja että niillä 
olevaa tähän liittyvää vapautta ei pitäisi 
rajoittaa;

Or. fr

Tarkistus 59
Elena Kountoura

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E b. ottaa huomioon, että ihmiskauppa 
on sukupuoleen perustuva rikos, koska se 
vaikuttaa suhteettomasti naisiin ja 
tyttöihin, jotka ovat erityisen alttiita 
seksuaaliseen riistoon liittyvälle 
ihmiskaupalle; ottaa huomioon, että 
UNODC:n mukaan yli kaksi kolmasosaa 
kaikista havaituista ihmiskaupan uhreista 
on naisia ja tyttöjä ja että kolme 
neljäsosaa näistä naisista ja tytöistä 
joutuu seksuaalisen hyväksikäytön 
uhreiksi; ottaa huomioon, että 
vuonna 2018 pienin määrä GAP II -
toimintasuunnitelman kehyksessä 
raportoituja toimia liittyi naisten ja 
tyttöjen kaikenmuotoiseen 
hyväksikäyttöön liittyvän ihmiskaupan 
torjuntaan; toteaa, että tämä oli ainoa 
tavoite, jonka kohdalla raportoitujen 
toimien määrä väheni vuoteen 2017 
verrattuna; pitää valitettavana, että 
monilta mailta puuttuu asianmukainen 
lainsäädäntö ihmiskaupan 
kriminalisoimiseksi ja torjumiseksi 
tehokkaalla tavalla; katsoo, että 
ihmiskaupan sukupuoliulottuvuus on 
otettava huomioon konflikteissa ja 
konfliktien jälkeisissä tilanteissa, koska 
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ihmiskauppa vaikuttaa miehiin ja naisiin 
eri tavoin;

Or. en

Tarkistus 60
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, Cindy Franssen, 
Frances Fitzgerald

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E b. ottaa huomioon, että toinen 
sukupuolten tasa-arvon edistämistä 
koskeva toimintasuunnitelma (2016–
2020) (GAP II) laadittiin parlamentin 
suositusten pohjalta ja että siinä 
keskitytään muuttamaan EU:n 
institutionaalista kulttuuria 
päätoimipaikkojen ja edustustojen tasolla, 
jotta saadaan aikaan järjestelmätason 
muutos EU:n suhtautumisessa 
sukupuolten tasa-arvon periaatteeseen, 
sekä muuttamaan naisten ja tyttöjen 
elämää neljän keskeisen toiminta-alueen 
kautta; toteaa, että GAP II -
toimintasuunnitelman neljä keskeistä alaa 
ovat tyttöjen ja naisten fyysisen ja 
psyykkisen koskemattomuuden 
varmistaminen, tyttöjen ja naisten 
taloudellisten ja sosiaalisten oikeuksien 
edistäminen ja heidän 
voimaannuttamisensa edistäminen, 
tyttöjen ja naisten sananvallan ja 
osallistumisen vahvistaminen sekä 
horisontaalinen pilari komission 
yksiköiden ja EUH:n institutionaalisen 
kulttuurin muuttamiseksi siten, että EU:n 
sitoumukset voidaan toteuttaa entistä 
tehokkaammin;

Or. en
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Tarkistus 61
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, 
Cindy Franssen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E c kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E c. ottaa huomioon, että sukupuolten 
tasa-arvo EU:n ulko- ja 
turvallisuuspolitiikassa riippuu 
merkittävässä määrin sukupuolten tasa-
arvon edistämistä koskevan toisen 
toimintasuunnitelman (GAP II) 
menestyksellisestä täytäntöönpanosta ja 
arvioinnista, jotta voidaan antaa 
suosituksia toimiksi, joilla parannetaan 
tulevaa GAP-kehystä (uusi sukupuolten 
tasa-arvon edistämistä koskeva kolmas 
EU:n toimintasuunnitelma (GAP III) 
vuonna 2020); ottaa huomioon, että 
GAP III -toimintaohjelman sukupuolten 
tasa-arvoa koskeviin kunnianhimoisiin 
tavoitteisiin olisi sisällytettävä myös muita 
ulottuvuuksia, kuten ikä ja vammaisuus, 
jotta varmistetaan myönteiset 
yhteisvaikutukset;

Or. en

Tarkistus 62
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. katsoo, että sukupuolten tasa-
arvon edistämistä koskeva EU:n 
toimintasuunnitelma (GAP II) oli tärkeä 
edistysaskel sukupuolten tasa-arvon 
edistämisessä EU:n ulkosuhteissa, mutta 
sen täytäntöönpanossa on edelleen useita 
puutteita, kuten kapea soveltamisala, 
sukupuolinäkökohdat huomioon ottavan 

Poistetaan.
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budjetoinnin puuttuminen, EU:n 
johtajien sitoutumisen puute sekä 
institutionaalisen rakenteen ja 
kannustimien puute henkilöstön 
motivoimiseksi ja tukemiseksi 
asianmukaisesti;

Or. es

Tarkistus 63
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, 
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. katsoo, että sukupuolten tasa-arvon 
edistämistä koskeva EU:n 
toimintasuunnitelma (GAP II) oli tärkeä 
edistysaskel sukupuolten tasa-arvon 
edistämisessä EU:n ulkosuhteissa, mutta 
sen täytäntöönpanossa on edelleen useita 
puutteita, kuten kapea soveltamisala, 
sukupuolinäkökohdat huomioon ottavan 
budjetoinnin puuttuminen, EU:n johtajien 
sitoutumisen puute sekä institutionaalisen 
rakenteen ja kannustimien puute 
henkilöstön motivoimiseksi ja tukemiseksi 
asianmukaisesti;

F. katsoo, että sukupuolten tasa-arvon 
edistämistä koskeva EU:n 
toimintasuunnitelma (GAP II) oli tärkeä 
edistysaskel sukupuolten tasa-arvon 
edistämisessä EU:n ulkosuhteissa ja että 
siihen liittyi lukuisia myönteisiä 
suuntauksia; panee myös merkille 
lukuisat haasteet, jotka koskevat 
keskeisistä painopisteistä ja sukupuolten 
tasa-arvoon liittyvistä kestävän kehityksen 
tavoitteista raportointia ja niiden 
täytäntöönpanoa, kaikkien tavoitteiden 
edistymisen seurantaa sekä sukupuolten 
tasa-arvon valtavirtaistamista poliittiseen 
keskusteluun; katsoo, että on olennaisen 
tärkeää syventää EU:n johtajien 
sitoutumista, jotta saavutetaan 
konkreettisia tuloksia ja parannetaan 
sukupuolten tasa-arvoa kaikkialla 
maailmassa; katsoo, että on tärkeää 
varmistaa EU:n nykyisten ja tulevien 
varojen tehokas käyttö 
sukupuolinäkökohdat huomioon ottavan 
budjetoinnin kehyksessä, erityisesti, kun 
otetaan huomioon seuraavan 
monivuotisen rahoituskehyksen haasteet, 
kuten talousarvioon liittyvät rajoitteet ja 
covid-19-kriisin seuraukset;
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Or. en

Tarkistus 64
Isabella Tovaglieri

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. katsoo, että sukupuolten tasa-arvon 
edistämistä koskeva EU:n 
toimintasuunnitelma (GAP II) oli tärkeä 
edistysaskel sukupuolten tasa-arvon 
edistämisessä EU:n ulkosuhteissa, mutta 
sen täytäntöönpanossa on edelleen useita 
puutteita, kuten kapea soveltamisala, 
sukupuolinäkökohdat huomioon ottavan 
budjetoinnin puuttuminen, EU:n 
johtajien sitoutumisen puute sekä 
institutionaalisen rakenteen ja 
kannustimien puute henkilöstön 
motivoimiseksi ja tukemiseksi 
asianmukaisesti;

F. katsoo, että sukupuolten tasa-arvon 
edistämistä koskeva EU:n 
toimintasuunnitelma (GAP II) oli tärkeä 
edistysaskel miesten ja naisten tasa-arvon 
edistämisessä EU:n ulkosuhteissa;

Or. it

Tarkistus 65
Elena Kountoura

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. katsoo, että sukupuolten tasa-arvon 
edistämistä koskeva EU:n 
toimintasuunnitelma (GAP II) oli tärkeä 
edistysaskel sukupuolten tasa-arvon 
edistämisessä EU:n ulkosuhteissa, mutta 
sen täytäntöönpanossa on edelleen useita 
puutteita, kuten kapea soveltamisala, 
sukupuolinäkökohdat huomioon ottavan 
budjetoinnin puuttuminen, EU:n johtajien 
sitoutumisen puute sekä institutionaalisen 

F. katsoo, että sukupuolten tasa-arvon 
edistämistä koskeva EU:n 
toimintasuunnitelma (GAP II) oli tärkeä 
edistysaskel sukupuolten tasa-arvon 
edistämisessä EU:n ulkosuhteissa, mutta 
sen täytäntöönpanossa on edelleen useita 
puutteita, kuten heikko oikeusperusta, 
kapea soveltamisala, sukupuolinäkökohdat 
huomioon ottavan budjetoinnin 
puuttuminen, täsmällistä raportointia 
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rakenteen ja kannustimien puute 
henkilöstön motivoimiseksi ja tukemiseksi 
asianmukaisesti;

koskevaan ja laadulliseen tietoon liittyvät 
haasteet, ohjelmasuunnittelu- ja 
talousarviokierrosten välisen aikataulujen 
yhteensovittamisen puute, EU:n johtajien 
sitoutumisen puute sekä institutionaalisen 
rakenteen, asianmukaisten 
koulutustoimien ja kannustimien puute 
henkilöstön motivoimiseksi ja tukemiseksi 
asianmukaisesti;

Or. en

Tarkistus 66
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. katsoo, että sukupuolten tasa-arvon 
edistämistä koskeva EU:n 
toimintasuunnitelma (GAP II) oli tärkeä 
edistysaskel sukupuolten tasa-arvon 
edistämisessä EU:n ulkosuhteissa, mutta 
sen täytäntöönpanossa on edelleen useita 
puutteita, kuten kapea soveltamisala, 
sukupuolinäkökohdat huomioon ottavan 
budjetoinnin puuttuminen, EU:n 
johtajien sitoutumisen puute sekä 
institutionaalisen rakenteen ja 
kannustimien puute henkilöstön 
motivoimiseksi ja tukemiseksi 
asianmukaisesti;

F. katsoo, että islamilaisten 
periaatteiden eteneminen vaikeuttaa 
päivittäin sukupuolten tasa-arvon 
sosiaalista ja yhteiskunnallista edistämistä 
yhteiskunnissa, joissa islam on 
enemmistön uskonto, mutta myös 
Euroopan unionin jäsenvaltioissa, joissa 
joukkomaahanmuutto vaarantaa 
eurooppalaisen sivilisaation perustan;

Or. fr

Tarkistus 67
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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G. ottaa huomioon, että GAP II -
toimintasuunnitelmassa on asetettu 
tavoitteeksi sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistaminen 85 prosentissa 
kaikista uusista EU:n aloitteista vuoteen 
2020 mennessä; ottaa huomioon, että 
edistyksestä huolimatta vuonna 2018 vain 
50–68 prosenttia uusista ohjelmista sisälsi 
sukupuolten tasa-arvon;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 68
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, 
Cindy Franssen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G a. ottaa huomioon, että EU:n 
edustustot ja valtuuskunnat toimivat 
eturintamassa pannessaan täytäntöön 
tasa-arvon edistämistä koskevaa toista 
toimintasuunnitelmaa (GAP II) 
kumppanimaissa ja että edustustojen ja 
valtuuskuntien johtohenkilöiden ja 
henkilöstön johtajuudella ja tietämyksellä 
on merkittävä asema GAP II -
toimintasuunnitelman onnistuneen 
täytäntöönpanon varmistamisessa; ottaa 
huomioon suosituksen, jonka mukaan on 
lisättävä johtavissa asemissa EU:n 
edustustoissa työskentelevien naisten 
määrää;

Or. en

Tarkistus 69
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. ottaa huomioon, että naiset ovat 
edelleen suurelta osin aliedustettuina 
politiikassa, erityisesti ulkopolitiikan ja 
kansainvälisen turvallisuuden alalla; 
ottaa huomioon, että EU:ssa kuusi naista 
toimii puolustusministerinä ja 27 
ulkoministeristä vain kolme on naisia;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 70
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. ottaa huomioon, että naiset ovat 
edelleen suurelta osin aliedustettuina 
politiikassa, erityisesti ulkopolitiikan ja 
kansainvälisen turvallisuuden alalla; 
ottaa huomioon, että EU:ssa kuusi naista 
toimii puolustusministerinä ja 27 
ulkoministeristä vain kolme on naisia;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 71
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. ottaa huomioon, että naiset ovat 
edelleen suurelta osin aliedustettuina 
politiikassa, erityisesti ulkopolitiikan ja 
kansainvälisen turvallisuuden alalla; ottaa 
huomioon, että EU:ssa kuusi naista toimii 
puolustusministerinä ja 27 ulkoministeristä 
vain kolme on naisia;

H. ottaa huomioon, että naiset ovat 
edelleen suurelta osin aliedustettuina, 
aliarvostettuina ja liian vähäisillä 
resursseilla politiikassa ja 
päätöksentekoprosesseissa, erityisesti 
ulkopolitiikan ja kansainvälisen 
turvallisuuden alalla; ottaa huomioon, että 
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EU:ssa kuusi naista toimii 
puolustusministerinä ja 27 ulkoministeristä 
vain kolme on naisia;

Or. en

Tarkistus 72
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. ottaa huomioon, että naiset ovat 
edelleen suurelta osin aliedustettuina 
politiikassa, erityisesti ulkopolitiikan ja 
kansainvälisen turvallisuuden alalla; ottaa 
huomioon, että EU:ssa kuusi naista toimii 
puolustusministerinä ja 27 
ulkoministeristä vain kolme on naisia;

H. ottaa huomioon, että naiset ovat 
edelleen aliedustettuina politiikassa, myös 
ulkopolitiikan ja kansainvälisen 
turvallisuuden alalla, ei ainoastaan EU:ssa 
vaan enimmäkseen maailmanlaajuisesti 
EU:n ulkopuolisissa kolmansissa maissa;

Or. en

Tarkistus 73
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H a. katsoo, että jos naiset ovat samalla 
pätevyystasolla kuin miehet, heidän on 
voitava halutessaan päästä samoihin 
vastuutehtäviin ja saada niistä samaa 
palkkaa;

Or. fr

Tarkistus 74
Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H a. ottaa huomioon, että sukupuolten 
tasa-arvostrategiassa 2020–2024 on 
asetettu tavoite, jonka mukaan on 
saavutettava 50 prosentin 
sukupuolipariteetti kaikilla komission 
hallinnon tasoilla vuoden 2024 loppuun 
mennessä;

Or. en

Tarkistus 75
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H a. ottaa huomioon, että naisten 
aliedustus vaikuttaa merkittävästi 
toimintapolitiikkaa koskeviin valintoihin 
ja saattaa siten heikentää naisten 
hyvinvointia;

Or. en

Tarkistus 76
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. ottaa huomioon, että EUH:ssa 
miehillä on 75 prosenttia keskijohdon 
viroista ja 87 prosenttia ylemmän johdon 
viroista; ottaa huomioon, että komission 
varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden 
ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja 

Poistetaan.
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sitoutui saavuttamaan tavoitteen, jonka 
mukaan 40 prosenttia johtotehtävistä olisi 
oltava naisilla hänen toimikautensa 
loppuun mennessä; ottaa huomioon, että 
hänen viimeisimmät nimityksensä johtivat 
rakenteeseen, jossa oli ainoastaan 
miespuolisia apulaispääsihteereitä;

Or. fr

Tarkistus 77
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. ottaa huomioon, että EUH:ssa 
miehillä on 75 prosenttia keskijohdon 
viroista ja 87 prosenttia ylemmän johdon 
viroista; ottaa huomioon, että komission 
varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden 
ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja 
sitoutui saavuttamaan tavoitteen, jonka 
mukaan 40 prosenttia johtotehtävistä olisi 
oltava naisilla hänen toimikautensa 
loppuun mennessä; ottaa huomioon, että 
hänen viimeisimmät nimityksensä johtivat 
rakenteeseen, jossa oli ainoastaan 
miespuolisia apulaispääsihteereitä;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 78
Lena Düpont

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. ottaa huomioon, että EUH:ssa 
miehillä on 75 prosenttia keskijohdon 
viroista ja 87 prosenttia ylemmän johdon 

I. ottaa huomioon, että EUH:ssa 
miehillä on 75 prosenttia keskijohdon 
viroista ja 87 prosenttia ylemmän johdon 
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viroista; ottaa huomioon, että komission 
varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden 
ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja 
sitoutui saavuttamaan tavoitteen, jonka 
mukaan 40 prosenttia johtotehtävistä olisi 
oltava naisilla hänen toimikautensa 
loppuun mennessä; ottaa huomioon, että 
hänen viimeisimmät nimityksensä johtivat 
rakenteeseen, jossa oli ainoastaan 
miespuolisia apulaispääsihteereitä;

viroista; ottaa huomioon, että komission 
varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden 
ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja 
sitoutui saavuttamaan tavoitteen, jonka 
mukaan 40 prosenttia johtotehtävistä olisi 
oltava naisilla hänen toimikautensa 
loppuun mennessä;

Or. en

Tarkistus 79
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I a. ottaa huomioon, että naisten ja 
miesten henkilökohtaiset ja ammatilliset 
tavoitteet eroavat usein toisistaan ja että 
tasa-arvoiseen edustukseen pyrkiminen 
aiheuttaa kielteisiä vaikutuksia 
valtaosassa työpaikkoja, koska naisilla ja 
miehillä ei ole samoja pyrkimyksiä, sillä 
tietyt ammatit houkuttelevat pääasiassa 
naisia ja jotkut toiset miehiä;

Or. fr

Tarkistus 80
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I a. ottaa huomioon, että sukupuolten 
tasa-arvostrategiassa 2020–2025 on 
asetettu tavoite, jonka mukaan on 
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saavutettava 50 prosentin 
sukupuolipariteetti kaikilla komission 
hallinnon tasoilla vuoden 2024 loppuun 
mennessä;

Or. en

Tarkistus 81
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I b. ottaa huomioon, että naiset 
esitetään EU:n toimintapolitiikoissa 
yleensä seksuaalisen ja sukupuoleen 
perustuvan väkivallan uhreina, ja heidän 
suojelemisekseen toteutetaan toimia 
pääasiassa vasta seksuaalisen ja 
sukupuoleen perustuvan väkivallan 
tekojen jälkeen; katsoo, että alaan 
liittyvää EU:n toimintapolitiikkaa 
voitaisiin kohentaa vahvistamalla 
toimintapolitiikan ja toiminnan 
kohdistamista ihmisoikeusrikkomuksien 
ehkäisyyn ja puuttumalla valtasuhteen 
epätasapainoon sukupuolten välisissä 
suhteissa;

Or. en

Tarkistus 82
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I c kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I c. katsoo, että naisiin kohdistuvaa 
väkivaltaa ei ole pidetty konfliktien 
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perussyynä konfliktinehkäisyä koskevissa 
EU:n toimintapolitiikoissa; toteaa, että 
tämä paljastaa heikkouden EU:n 
konfliktien ymmärtämisessä ja siten sen 
ennalta ehkäisevien toimintapolitiikkojen 
tehokkuudessa;

Or. en

Tarkistus 83
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. ottaa huomioon, että seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja -oikeuksien 
toteuttamisessa on edistytty kaikkialla 
maailmassa, mutta merkittäviä puutteita 
on edelleen ja taantumisen uhka on yhä 
olemassa; ottaa huomioon, että vuonna 
2018 seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -
oikeuksia koskevat EU:n toimet vähenivät 
ja että komission yksiköiden sukupuolten 
tasa-arvoa koskevia maailmanlaajuisia 
toimia toteutettiin vähiten seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja niitä koskevien 
oikeuksien alalla;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 84
Simona Baldassarre

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. ottaa huomioon, että seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja -oikeuksien 
toteuttamisessa on edistytty kaikkialla 
maailmassa, mutta merkittäviä puutteita 

Poistetaan.
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on edelleen ja taantumisen uhka on yhä 
olemassa; ottaa huomioon, että 
vuonna 2018 seksuaali- ja 
lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia 
koskevat EU:n toimet vähenivät ja että 
komission yksiköiden sukupuolten tasa-
arvoa koskevia maailmanlaajuisia toimia 
toteutettiin vähiten seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja niitä koskevien 
oikeuksien alalla;

Or. en

Tarkistus 85
Lena Düpont

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. ottaa huomioon, että seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja -oikeuksien 
toteuttamisessa on edistytty kaikkialla 
maailmassa, mutta merkittäviä puutteita 
on edelleen ja taantumisen uhka on yhä 
olemassa; ottaa huomioon, että 
vuonna 2018 seksuaali- ja 
lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia 
koskevat EU:n toimet vähenivät ja että 
komission yksiköiden sukupuolten tasa-
arvoa koskevia maailmanlaajuisia toimia 
toteutettiin vähiten seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja niitä koskevien 
oikeuksien alalla;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 86
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, 
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. ottaa huomioon, että seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja -oikeuksien 
toteuttamisessa on edistytty kaikkialla 
maailmassa, mutta merkittäviä puutteita on 
edelleen ja taantumisen uhka on yhä 
olemassa; ottaa huomioon, että 
vuonna 2018 seksuaali- ja 
lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia koskevat 
EU:n toimet vähenivät ja että komission 
yksiköiden sukupuolten tasa-arvoa 
koskevia maailmanlaajuisia toimia 
toteutettiin vähiten seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja niitä koskevien 
oikeuksien alalla;

J. ottaa huomioon, että seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja -oikeuksien 
toteuttamisessa on edistytty kaikkialla 
maailmassa, mutta merkittäviä puutteita on 
edelleen ja taantumisen uhka on yhä 
olemassa; ottaa huomioon, että 
vuonna 2018 seksuaali- ja 
lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia koskevat 
EU:n toimet vähenivät ja että komission 
yksiköiden sukupuolten tasa-arvoa 
koskevia maailmanlaajuisia toimia 
toteutettiin vähiten seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja niitä koskevien 
oikeuksien alalla; katsoo, että tässä 
yhteydessä on tärkeää vahvistaa 
uudelleen EU:n sitoutumista edistämään, 
suojelemaan ja panemaan täytäntöön 
jokaisen yksilön oikeutta hallita täysin 
omaan seksuaali- ja 
lisääntymisterveyteensä ja niitä koskeviin 
oikeuksiin liittyviä asioita ja päättää niistä 
vapaasti ilman syrjintää tai väkivaltaa; 
katsoo, että on tarpeen taata seksuaali- ja 
lisääntymisterveyttä koskeva tiedon, 
koulutuksen ja terveydenhuoltopalvelujen 
saanti;

Or. en

Tarkistus 87
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. ottaa huomioon, että seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja -oikeuksien 
toteuttamisessa on edistytty kaikkialla 
maailmassa, mutta merkittäviä puutteita 
on edelleen ja taantumisen uhka on yhä 
olemassa; ottaa huomioon, että vuonna 
2018 seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -
oikeuksia koskevat EU:n toimet vähenivät 

J. ottaa huomioon, että 
lääketieteellisesti avustettua 
hedelmöityshoitoa pitäisi antaa 
ainoastaan eri sukupuolta oleville 
hedelmättömyydestä kärsiville ja 
avioliitossa tai vakituisessa suhteessa 
oleville pariskunnille;
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ja että komission yksiköiden sukupuolten 
tasa-arvoa koskevia maailmanlaajuisia 
toimia toteutettiin vähiten seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja niitä koskevien 
oikeuksien alalla;

Or. fr

Tarkistus 88
Elena Kountoura

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. ottaa huomioon, että seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja -oikeuksien 
toteuttamisessa on edistytty kaikkialla 
maailmassa, mutta merkittäviä puutteita on 
edelleen ja taantumisen uhka on yhä 
olemassa; ottaa huomioon, että 
vuonna 2018 seksuaali- ja 
lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia koskevat 
EU:n toimet vähenivät ja että komission 
yksiköiden sukupuolten tasa-arvoa 
koskevia maailmanlaajuisia toimia 
toteutettiin vähiten seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja niitä koskevien 
oikeuksien alalla;

J. ottaa huomioon, että seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja -oikeuksien 
toteuttamisessa on edistytty kaikkialla 
maailmassa, mutta merkittäviä puutteita on 
edelleen ja taantumisen uhka on yhä 
olemassa; ottaa huomioon, että kaikkialla 
maailmassa on havaittavissa naisten ja 
hlbtiq-henkilöiden oikeuksien 
huolestuttava heikentäminen, joka 
ilmenee seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja -oikeuksien 
rajoittamisena ja seksuaalikasvatuksen ja 
sukupuolentutkimuksen kieltämisenä; 
ottaa huomioon, että vuonna 2018 
seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -
oikeuksia koskevat EU:n toimet vähenivät 
ja että komission yksiköiden sukupuolten 
tasa-arvoa koskevia maailmanlaajuisia 
toimia toteutettiin vähiten seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja niitä koskevien 
oikeuksien alalla;

Or. en

Tarkistus 89
Samira Rafaela, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou, Susana 
Solís Pérez, Abir Al-Sahlani, María Soraya Rodríguez Ramos, Radka Maxová

Päätöslauselmaesitys
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Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. ottaa huomioon, että seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja -oikeuksien 
toteuttamisessa on edistytty kaikkialla 
maailmassa, mutta merkittäviä puutteita on 
edelleen ja taantumisen uhka on yhä 
olemassa; ottaa huomioon, että 
vuonna 2018 seksuaali- ja 
lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia koskevat 
EU:n toimet vähenivät ja että komission 
yksiköiden sukupuolten tasa-arvoa 
koskevia maailmanlaajuisia toimia 
toteutettiin vähiten seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja niitä koskevien 
oikeuksien alalla;

J. ottaa huomioon, että seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja -oikeuksien 
toteuttamisessa on edistytty kaikkialla 
maailmassa, mutta huomattavia puutteita 
seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja -
oikeuksiin liittyvien palvelujen 
tarjonnassa ja saannissa on edelleen ja 
taantumisen uhka on yhä olemassa; ottaa 
huomioon, että vuonna 2018 seksuaali- ja 
lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia koskevat 
EU:n toimet vähenivät ja että komission 
yksiköiden sukupuolten tasa-arvoa 
koskevia maailmanlaajuisia toimia 
toteutettiin vähiten seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja niitä koskevien 
oikeuksien alalla;

Or. en

Tarkistus 90
Isabella Tovaglieri

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. ottaa huomioon, että seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja -oikeuksien 
toteuttamisessa on edistytty kaikkialla 
maailmassa, mutta merkittäviä puutteita on 
edelleen ja taantumisen uhka on yhä 
olemassa; ottaa huomioon, että vuonna 
2018 seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -
oikeuksia koskevat EU:n toimet vähenivät 
ja että komission yksiköiden sukupuolten 
tasa-arvoa koskevia maailmanlaajuisia 
toimia toteutettiin vähiten seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja niitä koskevien 
oikeuksien alalla;

J. ottaa huomioon, että seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja -oikeuksien 
toteuttamisessa on edistytty kaikkialla 
maailmassa, mutta merkittäviä puutteita on 
edelleen ja taantumisen uhka on yhä 
olemassa; ottaa huomioon, että vuonna 
2018 seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -
oikeuksia koskevat EU:n toimet vähenivät 
ja että komission yksiköiden miesten ja 
naisten tasa-arvoa koskevia 
maailmanlaajuisia toimia toteutettiin 
vähiten seksuaali- ja lisääntymisterveyden 
ja niitä koskevien oikeuksien alalla;

Or. it
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Tarkistus 91
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. katsoo, että sukupuolinäkökohtien 
neuvonantajien ja yhteyspisteiden työ on 
keskeistä, jotta sukupuolten tasa-arvoa ja 
naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevat 
EU:n politiikat voidaan muuntaa 
analyyseiksi, suunnitteluksi, toteutukseksi 
ja arvioinneiksi sekä helpottaa 
sukupuolinäkökulman sisällyttämistä 
päivittäisiin tehtäviin ja operaatioihin; 
ottaa huomioon, että tasa-
arvoneuvonantajat ja yhteyspisteet 
kohtaavat lukuisia haasteita hoitaessaan 
tehtäviään;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 92
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. katsoo, että sukupuolinäkökohtien 
neuvonantajien ja yhteyspisteiden työ on 
keskeistä, jotta sukupuolten tasa-arvoa ja 
naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevat 
EU:n politiikat voidaan muuntaa 
analyyseiksi, suunnitteluksi, toteutukseksi 
ja arvioinneiksi sekä helpottaa 
sukupuolinäkökulman sisällyttämistä 
päivittäisiin tehtäviin ja operaatioihin; ottaa 
huomioon, että tasa-arvoneuvonantajat ja 
yhteyspisteet kohtaavat lukuisia haasteita 
hoitaessaan tehtäviään;

K. katsoo, että sukupuolinäkökohtien 
neuvonantajien ja yhteyspisteiden työ on 
keskeistä, jotta sukupuolten tasa-arvoa ja 
naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevat 
EU:n politiikat voidaan muuntaa 
analyyseiksi, suunnitteluksi, toteutukseksi 
ja arvioinneiksi sekä helpottaa 
sukupuolinäkökulman sisällyttämistä 
päivittäisiin tehtäviin ja operaatioihin; ottaa 
huomioon, että tasa-arvoneuvonantajat ja 
yhteyspisteet kohtaavat lukuisia haasteita 
hoitaessaan tehtäviään, kuten sen, että 
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sukupuolinäkökulmaa ei ole asetettu 
etusijalle EU:n edustustoissa, että 
sukupuolinäkökulman 
valtavirtaistamiselle ei ole varattu 
riittävästi aikaa johtuen työnkuvaukseen 
kuuluvien muiden tehtävien hoitamisesta 
ja että on vaikeuksia varmistaa, että 
projektipäälliköt ottavat 
sukupuolinäkökulman riittävällä tavalla 
huomioon työssään; toteaa, että suurinta 
osaa tasa-arvoasioiden yhteyspisteiden 
tehtävistä ja vastuualoista ei vieläkään ole 
sisällytetty niiden työnkuvaukseen;

Or. en

Tarkistus 93
Elena Kountoura

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. katsoo, että sukupuolinäkökohtien 
neuvonantajien ja yhteyspisteiden työ on 
keskeistä, jotta sukupuolten tasa-arvoa ja 
naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevat 
EU:n politiikat voidaan muuntaa 
analyyseiksi, suunnitteluksi, toteutukseksi 
ja arvioinneiksi sekä helpottaa 
sukupuolinäkökulman sisällyttämistä 
päivittäisiin tehtäviin ja operaatioihin; ottaa 
huomioon, että tasa-arvoneuvonantajat ja 
yhteyspisteet kohtaavat lukuisia haasteita 
hoitaessaan tehtäviään;

K. katsoo, että sukupuolinäkökohtien 
neuvonantajien ja yhteyspisteiden työ on 
keskeistä, jotta sukupuolten tasa-arvoa ja 
naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevat 
EU:n politiikat voidaan muuntaa 
analyyseiksi, suunnitteluksi, toteutukseksi 
ja arvioinneiksi sekä helpottaa 
sukupuolinäkökulman sisällyttämistä 
päivittäisiin tehtäviin ja operaatioihin; ottaa 
huomioon, että tasa-arvoneuvonantajat ja 
yhteyspisteet kohtaavat lukuisia haasteita 
hoitaessaan tehtäviään; katsoo, että on 
toteutettava lisätoimia sen 
varmistamiseksi, että yhteyspisteissä 
työskentelevien henkilöiden ja keskeisen 
hallinnollisen henkilöstön jäsenien 
työnkuvauksessa tehtäviin sisällytetään 
sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistaminen ja sukupuolten tasa-
arvon edistäminen;

Or. en
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Tarkistus 94
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. katsoo, että sukupuolinäkökohtien 
neuvonantajien ja yhteyspisteiden työ on 
keskeistä, jotta sukupuolten tasa-arvoa ja 
naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevat 
EU:n politiikat voidaan muuntaa 
analyyseiksi, suunnitteluksi, toteutukseksi 
ja arvioinneiksi sekä helpottaa 
sukupuolinäkökulman sisällyttämistä 
päivittäisiin tehtäviin ja operaatioihin; 
ottaa huomioon, että tasa-
arvoneuvonantajat ja yhteyspisteet 
kohtaavat lukuisia haasteita hoitaessaan 
tehtäviään;

K. katsoo, että sukupuolinäkökohtien 
neuvonantajien ja yhteyspisteiden työ on 
tärkeää, jotta sukupuolten tasa-arvoa ja 
naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevat 
EU:n politiikat voidaan muuntaa 
analyyseiksi, suunnitteluksi, toteutukseksi 
ja arvioinneiksi sekä helpottaa 
sukupuolinäkökulman sisällyttämistä 
tehtäviin ja operaatioihin; ottaa huomioon, 
että tasa-arvoneuvonantajat ja yhteyspisteet 
toimivat tärkeässä tehtävässä 
integroitaessa sukupuoleen liittyviä 
toimintapolitiikkoja horisontaalisesti 
tasapainoisella ja asianmukaisella tavalla;

Or. en

Tarkistus 95
Samira Rafaela, Irène Tolleret, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Susana 
Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. katsoo, että sukupuolinäkökohtien 
neuvonantajien ja yhteyspisteiden työ on 
keskeistä, jotta sukupuolten tasa-arvoa ja 
naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevat 
EU:n politiikat voidaan muuntaa 
analyyseiksi, suunnitteluksi, toteutukseksi 
ja arvioinneiksi sekä helpottaa 
sukupuolinäkökulman sisällyttämistä 
päivittäisiin tehtäviin ja operaatioihin; ottaa 
huomioon, että tasa-arvoneuvonantajat ja 
yhteyspisteet kohtaavat lukuisia haasteita 

K. katsoo, että sukupuolinäkökohtien 
neuvonantajien ja yhteyspisteiden työ on 
keskeistä, jotta sukupuolten tasa-arvoa ja 
naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevat 
EU:n politiikat voidaan muuntaa 
analyyseiksi, suunnitteluksi, 
täytäntöönpanoksi ja arvioinneiksi sekä 
helpottaa sukupuolinäkökulman 
sisällyttämistä päivittäisiin tehtäviin ja 
operaatioihin; ottaa huomioon, että tasa-
arvoneuvonantajat ja yhteyspisteet 
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hoitaessaan tehtäviään; kohtaavat lukuisia haasteita hoitaessaan 
tehtäviään;

Or. en

Tarkistus 96
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan L kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

L. ottaa huomioon, että vain 
kolmannes kaikista EU:n edustustoista 
käsittelee hlbtiq-henkilöiden oikeuksia; 
ottaa huomioon, että hlbtiq-henkilöitä 
koskevia EU:n suuntaviivoja ei sovelleta 
yhdenmukaisesti ja että niiden 
täytäntöönpano riippuu suuresti 
edustustojen johdon tietämyksestä ja 
kiinnostuksesta sen sijaan, että 
noudatettaisiin rakenteellista 
lähestymistapaa;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 97
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan L kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

L. ottaa huomioon, että vain 
kolmannes kaikista EU:n edustustoista 
käsittelee hlbtiq-henkilöiden oikeuksia; 
ottaa huomioon, että hlbtiq-henkilöitä 
koskevia EU:n suuntaviivoja ei sovelleta 
yhdenmukaisesti ja että niiden 
täytäntöönpano riippuu suuresti 
edustustojen johdon tietämyksestä ja 
kiinnostuksesta sen sijaan, että 
noudatettaisiin rakenteellista 

Poistetaan.
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lähestymistapaa;

Or. es

Tarkistus 98
Isabella Tovaglieri

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan L kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

L. ottaa huomioon, että vain 
kolmannes kaikista EU:n edustustoista 
käsittelee hlbtiq-henkilöiden oikeuksia; 
ottaa huomioon, että hlbtiq-henkilöitä 
koskevia EU:n suuntaviivoja ei sovelleta 
yhdenmukaisesti ja että niiden 
täytäntöönpano riippuu suuresti 
edustustojen johdon tietämyksestä ja 
kiinnostuksesta sen sijaan, että 
noudatettaisiin rakenteellista 
lähestymistapaa;

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 99
Simona Baldassarre

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan L kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

L. ottaa huomioon, että vain 
kolmannes kaikista EU:n edustustoista 
käsittelee hlbtiq-henkilöiden oikeuksia; 
ottaa huomioon, että hlbtiq-henkilöitä 
koskevia EU:n suuntaviivoja ei sovelleta 
yhdenmukaisesti ja että niiden 
täytäntöönpano riippuu suuresti 
edustustojen johdon tietämyksestä ja 
kiinnostuksesta sen sijaan, että 
noudatettaisiin rakenteellista 
lähestymistapaa;

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 100
Lena Düpont

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan L kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

L. ottaa huomioon, että vain 
kolmannes kaikista EU:n edustustoista 
käsittelee hlbtiq-henkilöiden oikeuksia; 
ottaa huomioon, että hlbtiq-henkilöitä 
koskevia EU:n suuntaviivoja ei sovelleta 
yhdenmukaisesti ja että niiden 
täytäntöönpano riippuu suuresti 
edustustojen johdon tietämyksestä ja 
kiinnostuksesta sen sijaan, että 
noudatettaisiin rakenteellista 
lähestymistapaa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 101
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan L kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

L. ottaa huomioon, että vain 
kolmannes kaikista EU:n edustustoista 
käsittelee hlbtiq-henkilöiden oikeuksia; 
ottaa huomioon, että hlbtiq-henkilöitä 
koskevia EU:n suuntaviivoja ei sovelleta 
yhdenmukaisesti ja että niiden 
täytäntöönpano riippuu suuresti 
edustustojen johdon tietämyksestä ja 
kiinnostuksesta sen sijaan, että 
noudatettaisiin rakenteellista 
lähestymistapaa;

L. ottaa huomioon, että tarvitaan 
rakenteellisempaa lähestymistapaa, jotta 
taataan, että kaikkien edustustojen johto 
soveltaa yhdenmukaisesti hlbtiq-henkilöitä 
koskevia EU:n suuntaviivoja, millä 
varmistetaan kaikkien hlbtiq-henkilöiden 
oikeudet;
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Or. en

Tarkistus 102
Elena Kountoura

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan L a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

L a. ottaa huomioon, että nykyinen 
maailmanlaajuinen suuntaus, johon 
liittyy autoritarismin, yritysten valta-
aseman ja fundamentalististen ryhmien 
kasvu, supistaa kansalaisyhteiskunnan 
elintilaa entisestään; ottaa huomioon, että 
naispuolisten ihmisoikeuksien 
puolustajien toimintaa vaikeuttavat myös 
tietyt lisätekijät, kuten taloudellinen ja 
rakenteellinen syrjintä ja erityiset 
haasteet, joiden taustalla ovat 
syväänjuurtunut naisten syrjintä ja 
patriarkaalisissa yhteiskunnissa esiintyvät 
stereotypiat, jotka liittyvät sukupuoleen ja 
seksuaalisuuteen; ottaa huomioon, että 
hyökkäysten ja väkivallan riski on yhä 
suuri sellaisten naisjärjestöjen ja 
ihmisoikeuksien puolustajien kohdalla, 
jotka puolustavat autoritaaristen 
hallintojärjestelmien ja 
fundamentalististen ryhmien kiistämiä 
oikeuksia, kuten seksuaali- ja 
lisääntymisterveys ja -oikeudet, ja jotka 
paljastavat tietoja kaivannaisteollisuuden 
ja -yritysten toimista; katsoo, että on 
varmistettava jatkuva yhteydenpito 
naisjärjestöjen ja ihmisoikeuksien 
puolustajien kanssa GAP III -
toimintasuunnitelman koko suunnittelu-, 
täytäntöönpano-, seuranta- ja 
arviointikierron ajan, jotta voidaan 
puuttua sosiaalisiin ja kulttuurisiin 
normeihin ja sukupuolistereotypioihin 
yhteiskunnissa ja edistää naisten 
oikeuksia ja voimaannuttamista;

Or. en



AM\1203796FI.docx 61/158 PE650.560v01-00

FI

Tarkistus 103
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan L a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

L a. ottaa huomioon, että 
kansalaisyhteiskunnan elintila supistuu 
eri aloilla, kuten naisjärjestöjen ja 
naispuolisten ihmisoikeuksien 
puolustajien, seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja -oikeuksien sekä 
hlbtiq-henkilöiden oikeuksien kohdalla; 
ottaa huomioon, että naispuolisten 
ihmisoikeuksien puolustajien toimintaa 
vaikeuttavat usein erilaiset lisäriskit ja -
esteet, jotka ovat sukupuoleen perustuvia, 
moniperusteisia ja syväänjuurtuneiden 
sukupuolikäsitysten muovaamia; ottaa 
huomioon, että sukupuolten tasa-arvon ja 
seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -
oikeuksien maailmanlaajuisen 
heikentämisen ohella hyökkäysten määrä 
on kasvanut ja naisten ja tyttöjen suojelu 
vähentynyt; katsoo, että on toteutettava 
kunnianhimoisempia sisäisiä ja ulkoisia 
toimia, jotta torjutaan aktiivisesti 
taantumuksellisia puheenvuoroja ja 
aloitteita ja jatketaan pyrkimistä kohti 
sukupuolten tasa-arvoon perustuvia 
yhteiskuntia;

Or. en

Tarkistus 104
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan M kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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M. katsoo, että vähäinen rahoitus ja 
henkilöstövaje ovat perustavanlaatuisia 
esteitä sukupuolten tasa-arvoa koskevien 
EU:n tavoitteiden toteuttamiselle; toteaa, 
että sukupuolten tasa-arvoa koskeva 
politiikka ei myöskään ole 
johdonmukaista ja että ei ole vielä 
olemassa yhtenäistä järjestelmää, joka 
helpottaisi sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisen yhdenmukaista 
ymmärtämistä ja täytäntöönpanoa EU:n 
toimielimissä;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 105
Isabella Tovaglieri

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan M kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

M. katsoo, että vähäinen rahoitus ja 
henkilöstövaje ovat perustavanlaatuisia 
esteitä sukupuolten tasa-arvoa koskevien 
EU:n tavoitteiden toteuttamiselle; toteaa, 
että sukupuolten tasa-arvoa koskeva 
politiikka ei myöskään ole 
johdonmukaista ja että ei ole vielä 
olemassa yhtenäistä järjestelmää, joka 
helpottaisi sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisen yhdenmukaista 
ymmärtämistä ja täytäntöönpanoa EU:n 
toimielimissä;

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 106
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan M kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

M. katsoo, että vähäinen rahoitus ja 
henkilöstövaje ovat perustavanlaatuisia 
esteitä sukupuolten tasa-arvoa koskevien 
EU:n tavoitteiden toteuttamiselle; toteaa, 
että sukupuolten tasa-arvoa koskeva 
politiikka ei myöskään ole 
johdonmukaista ja että ei ole vielä 
olemassa yhtenäistä järjestelmää, joka 
helpottaisi sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisen yhdenmukaista 
ymmärtämistä ja täytäntöönpanoa EU:n 
toimielimissä;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 107
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan M kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

M. katsoo, että vähäinen rahoitus ja 
henkilöstövaje ovat perustavanlaatuisia 
esteitä sukupuolten tasa-arvoa koskevien 
EU:n tavoitteiden toteuttamiselle; toteaa, 
että sukupuolten tasa-arvoa koskeva 
politiikka ei myöskään ole johdonmukaista 
ja että ei ole vielä olemassa yhtenäistä 
järjestelmää, joka helpottaisi sukupuolten 
tasa-arvon valtavirtaistamisen 
yhdenmukaista ymmärtämistä ja 
täytäntöönpanoa EU:n toimielimissä;

M. toteaa, että sukupuolten tasa-arvoa 
koskeva politiikka ei myöskään ole 
johdonmukaista ja että ei ole vielä 
olemassa yhtenäistä järjestelmää, joka 
helpottaisi sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisen yhdenmukaista 
ymmärtämistä ja täytäntöönpanoa EU:n 
toimielimissä;

Or. en

Tarkistus 108
Elena Kountoura

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan M a kappale (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

M a. ottaa huomioon, että 
kauppapolitiikkaa on toteutettava 
noudattaen EU:n ulkoisen toiminnan 
periaatteita ja tavoitteita, jotka koskevat 
kansanvaltaa, oikeusvaltioperiaatetta, 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
yleismaailmallisuutta ja jakamattomuutta 
ja ihmisarvon, tasa-arvon ja 
yhteisvastuun kunnioittamista sekä YK:n 
peruskirjan periaatteiden ja 
kansainvälisen oikeuden noudattamista; 
toteaa, että unioni on tähän asti tehnyt 
kauppa- ja assosiaatiosopimuksia 
arvioimatta niiden vaikutusta naisiin ja 
sukupuolten tasa-arvoon; ottaa 
huomioon, että Chilen ja EU:n väliseen 
uudistettuun assosiaatiosopimukseen 
sisällytetään ensimmäistä kertaa EU:ssa 
erityisesti sukupuolta ja kauppaa koskeva 
luku; katsoo, että sukupuolikysymyksiä ja 
naisten oikeuksia ei oteta riittävästi 
huomioon kauppa- ja 
assosiaatiosopimusten kestävään 
kehitykseen kohdistuvien vaikutusten 
arvioinneissa; ottaa huomioon, että 
arvioimalla ennakolta kauppapolitiikan 
vaikutusta sukupuolten tasa-arvoon 
voidaan edistää sukupuolten tasa-arvoa ja 
naisten voimaannuttamista; katsoo, että 
on tarpeen varmistaa, että EU:n 
kauppapolitiikan ja sopimusten 
mahdollisia vaikutuksia sukupuolten tasa-
arvoon ja naisten oikeuksiin arvioidaan 
aina;

Or. en

Tarkistus 109
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan M a kappale (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

M a. ottaa huomioon, että 
sukupuolinäkökulman sisällyttäminen 
EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan 
edellyttää myös, että erityiset 
sukupuoliulottuvuudet ja 
maailmanlaajuisten ilmiöiden, kuten 
ilmastonmuutoksen, muuttoliikkeen, 
kaupan ja turvallisuuden, vaikutukset 
otetaan huomioon ja niitä torjutaan, ja 
että syrjinnän ja syrjäytymisen moninaisia 
ja toisiinsa liittyviä muotoja kohtaavien 
naisten ja ryhmien kokemukset ja tarpeet 
sijoitetaan poliittisen päätöksenteon 
keskiöön;

Or. en

Tarkistus 110
Samira Rafaela, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, María Soraya Rodríguez Ramos, Abir 
Al-Sahlani, Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou, Radka Maxová

Päätöslauselmaesitys
-1 kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

-1. muistuttaa naisten ratkaisevasta 
roolista rauhanrakentajina ja painottaa 
tarvetta varmistaa naisten yhdenvertainen 
osallistuminen kansainvälisen rauhan ja 
turvallisuuden ylläpitämiseen, naisten 
roolien laajentaminen konfliktinehkäisyn 
ja konfliktien ratkaisun alalla ja naisten 
suojeleminen, jotta edistetään 
kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta 
koskevaa toimintaohjelmaa;

Or. en

Tarkistus 111
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
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1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. kehottaa EU:ta ja sen 
jäsenvaltioita sitoutumaan etenemiseen 
kohti sellaista ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaa, johon sisältyy 
sukupuolijärjestelmää muuttava visio ja 
jonka keskiössä on epätasa-arvoisiin 
rakenteisiin ja valtasuhteisiin 
puuttuminen; korostaa, että tällaisen 
politiikan on perustuttava perusteelliseen 
sukupuolianalyysiin ja järjestelmälliseen 
sukupuolivaikutusten arviointiin ja että 
kaikilla päätöksenteon tasoilla ja 
vaiheissa on turvattava naisten ja 
erilaisista taustoista tulevien ihmisten 
merkityksellinen ja tasapuolinen rooli;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 112
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita 
sitoutumaan etenemiseen kohti sellaista 
ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, johon 
sisältyy sukupuolijärjestelmää muuttava 
visio ja jonka keskiössä on epätasa-
arvoisiin rakenteisiin ja valtasuhteisiin 
puuttuminen; korostaa, että tällaisen 
politiikan on perustuttava perusteelliseen 
sukupuolianalyysiin ja järjestelmälliseen 
sukupuolivaikutusten arviointiin ja että 
kaikilla päätöksenteon tasoilla ja 
vaiheissa on turvattava naisten ja 
erilaisista taustoista tulevien ihmisten 
merkityksellinen ja tasapuolinen rooli;

1. kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita 
puolustamaan ulkosuhteissa naisia, jotka 
joutuvat syrjinnän kohteeksi poliittisten ja 
ideologisten järjestelmien vuoksi ja siten 
toisen luokan kansalaisten asemaan 
etenkin islamilaista lakia soveltavissa 
maissa;

Or. fr
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Tarkistus 113
Elena Kountoura

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita 
sitoutumaan etenemiseen kohti sellaista 
ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, johon 
sisältyy sukupuolijärjestelmää muuttava 
visio ja jonka keskiössä on epätasa-
arvoisiin rakenteisiin ja valtasuhteisiin 
puuttuminen; korostaa, että tällaisen 
politiikan on perustuttava perusteelliseen 
sukupuolianalyysiin ja järjestelmälliseen 
sukupuolivaikutusten arviointiin ja että 
kaikilla päätöksenteon tasoilla ja vaiheissa 
on turvattava naisten ja erilaisista taustoista 
tulevien ihmisten merkityksellinen ja 
tasapuolinen rooli;

1. kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita 
sitoutumaan etenemiseen kohti sellaista 
ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, johon 
sisältyy sukupuolijärjestelmää muuttava 
visio ja jonka keskiössä on epätasa-
arvoisiin rakenteisiin ja valtasuhteisiin 
puuttuminen; korostaa, että tällaisen 
politiikan on perustuttava perusteelliseen 
sukupuolianalyysiin – keskeisenä osana 
tausta-analyysia, jossa määritetään, 
laaditaan, pannaan täytäntöön ja 
seurataan kaikkia toimia kaikilla aloilla, 
päätoimipaikoissa, EU:n edustustoissa ja 
yleisen turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikan tehtävissä ja 
operaatioissa – ja järjestelmälliseen 
sukupuolivaikutusten ennakko- ja 
jälkiarviointiin ja että kaikilla 
päätöksenteon tasoilla ja vaiheissa on 
turvattava naisten ja erilaisista taustoista 
tulevien ihmisten merkityksellinen ja 
tasapuolinen rooli;

Or. en

Tarkistus 114
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita 
sitoutumaan etenemiseen kohti sellaista 
ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, johon 
sisältyy sukupuolijärjestelmää muuttava 

1. kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita 
jatkamaan naisten ja tyttöjen oikeuksien 
parantamista ja edistämään sukupuolten 
tasa-arvoa ulko- ja turvallisuuspolitiikan 
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visio ja jonka keskiössä on epätasa-
arvoisiin rakenteisiin ja valtasuhteisiin 
puuttuminen; korostaa, että tällaisen 
politiikan on perustuttava perusteelliseen 
sukupuolianalyysiin ja järjestelmälliseen 
sukupuolivaikutusten arviointiin ja että 
kaikilla päätöksenteon tasoilla ja vaiheissa 
on turvattava naisten ja erilaisista 
taustoista tulevien ihmisten 
merkityksellinen ja tasapuolinen rooli;

alalla; korostaa, että tällaisen politiikan on 
perustuttava sukupuolianalyysiin ja 
sukupuolivaikutusten arviointiin 
mahdollisuuksien mukaan ja naisten 
osallisuuden lisäämiseen kaikilla 
päätöksenteon tasoilla ja vaiheissa;

Or. en

Tarkistus 115
Arba Kokalari

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita 
sitoutumaan etenemiseen kohti sellaista 
ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, johon 
sisältyy sukupuolijärjestelmää muuttava 
visio ja jonka keskiössä on epätasa-
arvoisiin rakenteisiin ja valtasuhteisiin 
puuttuminen; korostaa, että tällaisen 
politiikan on perustuttava perusteelliseen 
sukupuolianalyysiin ja järjestelmälliseen 
sukupuolivaikutusten arviointiin ja että 
kaikilla päätöksenteon tasoilla ja vaiheissa 
on turvattava naisten ja erilaisista taustoista 
tulevien ihmisten merkityksellinen ja 
tasapuolinen rooli;

1. kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita 
sitoutumaan etenemiseen kohti sellaista 
ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, johon 
sisältyy sukupuolijärjestelmää muuttava 
visio ja jonka keskiössä on epätasa-
arvoisiin rakenteisiin ja valtasuhteisiin 
puuttuminen; korostaa, että tällaisen 
politiikan on perustuttava perusteelliseen 
sukupuolianalyysiin ja järjestelmälliseen 
sukupuolivaikutusten arviointiin ja että 
kaikilla päätöksenteon tasoilla ja vaiheissa 
on turvattava naisten ja erilaisista taustoista 
tulevien ihmisten merkityksellinen ja 
tasapuolinen rooli; painottaa, että on 
tärkeää ottaa miehet ja pojat mukaan 
prosessiin muutoksentekijöinä;

Or. en

Tarkistus 116
Isabella Tovaglieri

Päätöslauselmaesitys
1 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita 
sitoutumaan etenemiseen kohti sellaista 
ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, johon 
sisältyy sukupuolijärjestelmää muuttava 
visio ja jonka keskiössä on epätasa-
arvoisiin rakenteisiin ja valtasuhteisiin 
puuttuminen; korostaa, että tällaisen 
politiikan on perustuttava perusteelliseen 
sukupuolianalyysiin ja järjestelmälliseen 
sukupuolivaikutusten arviointiin ja että 
kaikilla päätöksenteon tasoilla ja vaiheissa 
on turvattava naisten ja erilaisista 
taustoista tulevien ihmisten 
merkityksellinen ja tasapuolinen rooli;

1. kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita 
sitoutumaan etenemiseen kohti sellaista 
ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, johon 
sisältyy sukupuolijärjestelmää muuttava 
visio ja jonka keskiössä on epätasa-
arvoisiin rakenteisiin ja valtasuhteisiin 
puuttuminen; korostaa, että tällaisen 
politiikan on perustuttava perusteelliseen 
sukupuolianalyysiin ja järjestelmälliseen 
sukupuolivaikutusten arviointiin ja että 
kaikilla päätöksenteon tasoilla ja vaiheissa 
on turvattava naisten rooli pakottamisen 
sijasta ansioihin perustuvan 
perusteellisen analyysin pohjalta;

Or. it

Tarkistus 117
Samira Rafaela, Irène Tolleret, Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Susana Solís Pérez, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans, Radka Maxová

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita 
sitoutumaan etenemiseen kohti sellaista 
ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, johon 
sisältyy sukupuolijärjestelmää muuttava 
visio ja jonka keskiössä on epätasa-
arvoisiin rakenteisiin ja valtasuhteisiin 
puuttuminen; korostaa, että tällaisen 
politiikan on perustuttava perusteelliseen 
sukupuolianalyysiin ja järjestelmälliseen 
sukupuolivaikutusten arviointiin ja että 
kaikilla päätöksenteon tasoilla ja vaiheissa 
on turvattava naisten ja erilaisista taustoista 
tulevien ihmisten merkityksellinen ja 
tasapuolinen rooli;

1. kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita 
sitoutumaan etenemiseen kohti sellaista 
ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, jossa 
valtavirtaistetaan sukupuolijärjestelmää 
muuttava visio ja jonka keskiössä on 
epätasa-arvoisiin rakenteisiin ja 
valtasuhteisiin puuttuminen; korostaa, että 
tällaisen politiikan on perustuttava 
perusteelliseen sukupuolianalyysiin ja 
järjestelmälliseen sukupuolivaikutusten 
arviointiin ja että kaikilla päätöksenteon 
tasoilla ja vaiheissa on turvattava naisten ja 
erilaisista taustoista tulevien ihmisten 
merkityksellinen ja tasapuolinen rooli;

Or. en
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Tarkistus 118
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. muistuttaa komissiota siitä, että 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
5 artiklassa vahvistettua 
toissijaisuusperiaatetta sovelletaan 
poikkeuksetta kaikkina aikoina kaikkeen 
unionin politiikkaan, unionin ulkoiset 
toimet mukaan lukien; painottaa, että 
uudessa sukupuolten tasa-arvon 
edistämistä koskevassa 
toimintasuunnitelmassa on ehdottomasti 
noudatettava tätä periaatetta; muistuttaa, 
että yhteiseen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaan sovelletaan 
erityisiä sääntöjä ja menettelyjä ja että 
unionin ja jäsenvaltioiden 
kehitysyhteistyöpolitiikat täydentävät ja 
tukevat toisiaan; suhtautuu kuitenkin 
myönteisesti siihen, että komissio antaa 
jäsenvaltioille suosituksia, jotka koskevat 
niiden lähestymistapaa sukupuolten tasa-
arvoon ja jonka mukaan niiden on 
toimivaltaansa kuuluvilla aloilla pyrittävä 
saavuttamaan politiikkaa koskevat 
tavoitteet toimintasuunnitelman 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 119
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, 
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Päätöslauselmaesitys
1 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 b. kehottaa painokkaasti komissiota, 
korkeaa edustajaa ja jäsenvaltioita 
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vahvistamaan tukeaan sukupuolten tasa-
arvolle ja sille, että kaikki naiset ja tytöt 
voivat kaikilta osin hyödyntää 
ihmisoikeuksiaan ja lisätä 
vaikutusvaltaansa kaikkialla maailmassa, 
sekä toimimaan keskeisessä ja entistä 
merkittävämmässä roolissa resurssien 
virtaviivaistamiseksi ja myöntämiseksi 
tätä tarkoitusta varten;

Or. en

Tarkistus 120
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho, Cindy Franssen

Päätöslauselmaesitys
1 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 c. panee merkille, että GAP II -
toimintasuunnitelmalla on edistetty 
tärkeää tavoitetta ja tuettu koko EU:n 
ulkopoliittista toimintaa, ja suhtautuu 
tässä yhteydessä myönteisesti valittuihin 
kolmeen aihekohtaiseen pilariin, 
nimittäin tyttöjen ja naisten fyysisen ja 
psyykkisen koskemattomuuden 
edistäminen, taloudellisten ja sosiaalisten 
oikeuksien ja tyttöjen ja naisten 
voimaannuttamisen edistäminen sekä 
heidän äänensä ja osallistumisensa 
vahvistaminen; korostaa, että näillä 
pilareilla on tarkoitus puuttua syrjinnän 
ja syrjäytymisen suurimpiin syihin; panee 
myös merkille horisontaalisen pilarin 
komission yksiköiden ja EUH:n 
institutionaalisen kulttuurin 
muuttamiseksi siten, että tasa-arvon ja 
naisten voimaannuttamisen edistämistä 
koskevat EU:n sitoumukset voidaan 
toteuttaa entistä tehokkaammin unionin 
ulkosuhteiden kautta;

Or. en
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Tarkistus 121
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. suhtautuu myönteisesti komission 
ehdotukseen toteuttaa uudelleentarkastelu 
ja esittää uusi sukupuolten tasa-arvon 
edistämistä koskeva kolmas EU:n 
toimintasuunnitelma vuonna 2020; 
korostaa, että tämän asiakirjan on oltava 
muodoltaan tiedonanto, jotta voidaan 
varmistaa sen tehokas täytäntöönpano; 
pitää myönteisenä naisia, rauhaa ja 
turvallisuutta koskevaa EU:n 
toimintasuunnitelmaa ja kehottaa 
panemaan sen määrätietoisesti 
täytäntöön; pitää myönteisenä päätöstä 
uusia ihmisoikeuksia ja demokratiaa 
koskeva EU:n toimintasuunnitelma ja 
kehottaa sisällyttämään 
toimintasuunnitelmaan sukupuolten tasa-
arvon valtavirtaistamisen ja 
kohdennettuja toimia sukupuolten tasa-
arvon ja naisten oikeuksien edistämiseksi, 
seksuaali- ja lisääntymisterveys ja niitä 
koskevat oikeudet mukaan luettuina;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 122
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. suhtautuu myönteisesti komission 
ehdotukseen toteuttaa uudelleentarkastelu 
ja esittää uusi sukupuolten tasa-arvon 
edistämistä koskeva kolmas EU:n 
toimintasuunnitelma vuonna 2020; 
korostaa, että tämän asiakirjan on oltava 

Poistetaan.
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muodoltaan tiedonanto, jotta voidaan 
varmistaa sen tehokas täytäntöönpano; 
pitää myönteisenä naisia, rauhaa ja 
turvallisuutta koskevaa EU:n 
toimintasuunnitelmaa ja kehottaa 
panemaan sen määrätietoisesti 
täytäntöön; pitää myönteisenä päätöstä 
uusia ihmisoikeuksia ja demokratiaa 
koskeva EU:n toimintasuunnitelma ja 
kehottaa sisällyttämään 
toimintasuunnitelmaan sukupuolten tasa-
arvon valtavirtaistamisen ja 
kohdennettuja toimia sukupuolten tasa-
arvon ja naisten oikeuksien edistämiseksi, 
seksuaali- ja lisääntymisterveys ja niitä 
koskevat oikeudet mukaan luettuina;

Or. es

Tarkistus 123
Isabella Tovaglieri

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. suhtautuu myönteisesti komission 
ehdotukseen toteuttaa uudelleentarkastelu 
ja esittää uusi sukupuolten tasa-arvon 
edistämistä koskeva kolmas EU:n 
toimintasuunnitelma vuonna 2020; 
korostaa, että tämän asiakirjan on oltava 
muodoltaan tiedonanto, jotta voidaan 
varmistaa sen tehokas täytäntöönpano; 
pitää myönteisenä naisia, rauhaa ja 
turvallisuutta koskevaa EU:n 
toimintasuunnitelmaa ja kehottaa 
panemaan sen määrätietoisesti 
täytäntöön; pitää myönteisenä päätöstä 
uusia ihmisoikeuksia ja demokratiaa 
koskeva EU:n toimintasuunnitelma ja 
kehottaa sisällyttämään 
toimintasuunnitelmaan sukupuolten tasa-
arvon valtavirtaistamisen ja 
kohdennettuja toimia sukupuolten tasa-
arvon ja naisten oikeuksien edistämiseksi, 

2. pitää myönteisenä naisia, rauhaa ja 
turvallisuutta koskevaa EU:n 
toimintasuunnitelmaa; pitää myönteisenä 
päätöstä uusia ihmisoikeuksia ja 
demokratiaa koskeva EU:n 
toimintasuunnitelma ja kehottaa 
sisällyttämään toimintasuunnitelmaan 
miesten ja naisten tasa-arvon ja naisten 
oikeudet, seksuaali- ja lisääntymisterveys 
ja niitä koskevat oikeudet mukaan 
luettuina;
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seksuaali- ja lisääntymisterveys ja niitä 
koskevat oikeudet mukaan luettuina;

Or. it

Tarkistus 124
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. suhtautuu myönteisesti komission 
ehdotukseen toteuttaa uudelleentarkastelu 
ja esittää uusi sukupuolten tasa-arvon 
edistämistä koskeva kolmas EU:n 
toimintasuunnitelma vuonna 2020; 
korostaa, että tämän asiakirjan on oltava 
muodoltaan tiedonanto, jotta voidaan 
varmistaa sen tehokas täytäntöönpano; 
pitää myönteisenä naisia, rauhaa ja 
turvallisuutta koskevaa EU:n 
toimintasuunnitelmaa ja kehottaa 
panemaan sen määrätietoisesti täytäntöön; 
pitää myönteisenä päätöstä uusia 
ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskeva 
EU:n toimintasuunnitelma ja kehottaa 
sisällyttämään toimintasuunnitelmaan 
sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisen 
ja kohdennettuja toimia sukupuolten tasa-
arvon ja naisten oikeuksien edistämiseksi, 
seksuaali- ja lisääntymisterveys ja niitä 
koskevat oikeudet mukaan luettuina;

2. suhtautuu myönteisesti komission 
ehdotukseen toteuttaa uudelleentarkastelu 
ja esittää uusi sukupuolten tasa-arvon 
edistämistä koskeva kolmas EU:n 
toimintasuunnitelma (GAP III) 
vuonna 2020; korostaa, että tämän 
asiakirjan on oltava muodoltaan 
tiedonanto, jotta voidaan varmistaa sen 
tehokas täytäntöönpano; kehottaa 
varmistamaan, että GAP III -
toimintasuunnitelmassa asetetaan naisten 
oikeuksien heikentäminen kyseenalaiseksi 
ja parannetaan naisten ja tyttöjen pääsyä 
seksuaali- ja lisääntymisterveyteen 
liittyviin palveluihin ilman pakottamista, 
väkivaltaa, syrjintää ja hyväksikäyttöä; 
pitää myönteisenä naisia, rauhaa ja 
turvallisuutta koskevaa EU:n 
toimintasuunnitelmaa ja kehottaa 
panemaan sen määrätietoisesti täytäntöön; 
pitää myönteisenä päätöstä uusia 
ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskeva 
EU:n toimintasuunnitelma ja kehottaa 
sisällyttämään toimintasuunnitelmaan 
sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisen 
ja kohdennettuja toimia sukupuolten tasa-
arvon ja naisten oikeuksien edistämiseksi, 
seksuaali- ja lisääntymisterveys ja niitä 
koskevat oikeudet mukaan luettuina;

Or. en
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Tarkistus 125
Elena Kountoura

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. suhtautuu myönteisesti komission 
ehdotukseen toteuttaa uudelleentarkastelu 
ja esittää uusi sukupuolten tasa-arvon 
edistämistä koskeva kolmas EU:n 
toimintasuunnitelma vuonna 2020; 
korostaa, että tämän asiakirjan on oltava 
muodoltaan tiedonanto, jotta voidaan 
varmistaa sen tehokas täytäntöönpano; 
pitää myönteisenä naisia, rauhaa ja 
turvallisuutta koskevaa EU:n 
toimintasuunnitelmaa ja kehottaa 
panemaan sen määrätietoisesti täytäntöön; 
pitää myönteisenä päätöstä uusia 
ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskeva 
EU:n toimintasuunnitelma ja kehottaa 
sisällyttämään toimintasuunnitelmaan 
sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisen 
ja kohdennettuja toimia sukupuolten tasa-
arvon ja naisten oikeuksien edistämiseksi, 
seksuaali- ja lisääntymisterveys ja niitä 
koskevat oikeudet mukaan luettuina;

2. suhtautuu myönteisesti komission 
ehdotukseen toteuttaa uudelleentarkastelu 
ja esittää uusi sukupuolten tasa-arvon 
edistämistä koskeva kolmas EU:n 
toimintasuunnitelma vuonna 2020; 
korostaa, että GAP III -
toimintasuunnitelman olisi perustuttava 
nykyisessä GAP II -
toimintasuunnitelmassa noudatettuun 
lähestymistapaan ja laajennettava sitä 
ottaen huomioon nykyisestä 
täytäntöönpanosta saadut kokemukset; 
korostaa, että tämän asiakirjan on oltava 
muodoltaan virallinen tiedonanto 
komission yksiköiden valmisteluasiakirjan 
sijaan, jotta voidaan varmistaa sen tehokas 
täytäntöönpano; pitää myönteisenä naisia, 
rauhaa ja turvallisuutta koskevaa EU:n 
toimintasuunnitelmaa ja kehottaa 
panemaan sen määrätietoisesti täytäntöön; 
pitää myönteisenä päätöstä uusia 
ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskeva 
EU:n toimintasuunnitelma ja kehottaa 
sisällyttämään toimintasuunnitelmaan 
sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisen 
ja kohdennettuja toimia sukupuolten tasa-
arvon ja naisten oikeuksien edistämiseksi, 
seksuaali- ja lisääntymisterveys ja niitä 
koskevat oikeudet mukaan luettuina;

Or. en

Tarkistus 126
Samira Rafaela, Irène Tolleret, Chrysoula Zacharopoulou, Susana Solís Pérez, María 
Soraya Rodríguez Ramos, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans

Päätöslauselmaesitys
2 kohta



PE650.560v01-00 76/158 AM\1203796FI.docx

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. suhtautuu myönteisesti komission 
ehdotukseen toteuttaa uudelleentarkastelu 
ja esittää uusi sukupuolten tasa-arvon 
edistämistä koskeva kolmas EU:n 
toimintasuunnitelma vuonna 2020; 
korostaa, että tämän asiakirjan on oltava 
muodoltaan tiedonanto, jotta voidaan 
varmistaa sen tehokas täytäntöönpano; 
pitää myönteisenä naisia, rauhaa ja 
turvallisuutta koskevaa EU:n 
toimintasuunnitelmaa ja kehottaa 
panemaan sen määrätietoisesti täytäntöön; 
pitää myönteisenä päätöstä uusia 
ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskeva 
EU:n toimintasuunnitelma ja kehottaa 
sisällyttämään toimintasuunnitelmaan 
sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisen 
ja kohdennettuja toimia sukupuolten tasa-
arvon ja naisten oikeuksien edistämiseksi, 
seksuaali- ja lisääntymisterveys ja niitä 
koskevat oikeudet mukaan luettuina;

2. suhtautuu myönteisesti komission 
ehdotukseen toteuttaa uudelleentarkastelu 
ja esittää uusi sukupuolten tasa-arvon 
edistämistä koskeva kolmas EU:n 
toimintasuunnitelma vuonna 2020; 
korostaa, että tämän asiakirjan on oltava 
muodoltaan tiedonanto, jotta voidaan 
varmistaa sen tehokas täytäntöönpano; 
pitää myönteisenä naisia, rauhaa ja 
turvallisuutta koskevaa EU:n 
toimintasuunnitelmaa ja kehottaa 
panemaan sen määrätietoisesti täytäntöön; 
pitää myönteisenä päätöstä uusia 
ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskeva 
EU:n toimintasuunnitelma ja kehottaa 
sisällyttämään toimintasuunnitelmaan 
sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisen 
ja kohdennettuja toimia sukupuolten tasa-
arvon ja naisten oikeuksien edistämiseksi, 
seksuaali- ja lisääntymisterveys ja niitä 
koskevat oikeudet mukaan luettuina; pitää 
myös myönteisinä tälle vuodelle 
suunniteltuja sukupuolten tasa-arvoa ja 
naisten vaikutusvallan vahvistamista 
ulkosuhteiden avulla koskevaa EU:n 
toimintasuunnitelmaa 2021–2025 ja uutta 
EU:n strategiaa ihmiskaupan 
lopettamiseksi;

Or. en

Tarkistus 127
Arba Kokalari

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. suhtautuu myönteisesti komission 
ehdotukseen toteuttaa uudelleentarkastelu 
ja esittää uusi sukupuolten tasa-arvon 
edistämistä koskeva kolmas EU:n 
toimintasuunnitelma vuonna 2020; 
korostaa, että tämän asiakirjan on oltava 

2. suhtautuu myönteisesti komission 
ehdotukseen toteuttaa uudelleentarkastelu 
ja esittää uusi sukupuolten tasa-arvon 
edistämistä koskeva kolmas EU:n 
toimintasuunnitelma vuonna 2020; 
korostaa, että tämän asiakirjan on oltava 



AM\1203796FI.docx 77/158 PE650.560v01-00

FI

muodoltaan tiedonanto, jotta voidaan 
varmistaa sen tehokas täytäntöönpano; 
pitää myönteisenä naisia, rauhaa ja 
turvallisuutta koskevaa EU:n 
toimintasuunnitelmaa ja kehottaa 
panemaan sen määrätietoisesti täytäntöön; 
pitää myönteisenä päätöstä uusia 
ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskeva 
EU:n toimintasuunnitelma ja kehottaa 
sisällyttämään toimintasuunnitelmaan 
sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisen 
ja kohdennettuja toimia sukupuolten tasa-
arvon ja naisten oikeuksien edistämiseksi, 
seksuaali- ja lisääntymisterveys ja niitä 
koskevat oikeudet mukaan luettuina;

muodoltaan tiedonanto, jotta voidaan 
varmistaa sen tehokas täytäntöönpano; 
pitää myönteisenä naisia, rauhaa ja 
turvallisuutta koskevaa EU:n 
toimintasuunnitelmaa ja kehottaa 
panemaan sen määrätietoisesti täytäntöön; 
pitää myönteisenä naisia, rauhaa ja 
turvallisuutta koskevan 
toimintasuunnitelman edistämisen 
sisällyttämistä EU:n ja Naton yhteistyötä 
vuonna 2018 koskevaan yhteiseen 
julkilausumaan; pitää myönteisenä 
päätöstä uusia ihmisoikeuksia ja 
demokratiaa koskeva EU:n 
toimintasuunnitelma ja kehottaa 
sisällyttämään toimintasuunnitelmaan 
sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisen 
ja kohdennettuja toimia sukupuolten tasa-
arvon ja naisten oikeuksien edistämiseksi, 
seksuaali- ja lisääntymisterveys ja niitä 
koskevat oikeudet mukaan luettuina;

Or. en

Tarkistus 128
Simona Baldassarre

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. suhtautuu myönteisesti komission 
ehdotukseen toteuttaa uudelleentarkastelu 
ja esittää uusi sukupuolten tasa-arvon 
edistämistä koskeva kolmas EU:n 
toimintasuunnitelma vuonna 2020; 
korostaa, että tämän asiakirjan on oltava 
muodoltaan tiedonanto, jotta voidaan 
varmistaa sen tehokas täytäntöönpano; 
pitää myönteisenä naisia, rauhaa ja 
turvallisuutta koskevaa EU:n 
toimintasuunnitelmaa ja kehottaa 
panemaan sen määrätietoisesti täytäntöön; 
pitää myönteisenä päätöstä uusia 
ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskeva 
EU:n toimintasuunnitelma ja kehottaa 

2. suhtautuu myönteisesti komission 
ehdotukseen toteuttaa uudelleentarkastelu 
ja esittää uusi sukupuolten tasa-arvon 
edistämistä koskeva kolmas EU:n 
toimintasuunnitelma vuonna 2020; 
korostaa, että tämän asiakirjan on oltava 
muodoltaan tiedonanto, jotta voidaan 
varmistaa sen tehokas täytäntöönpano; 
pitää myönteisenä naisia, rauhaa ja 
turvallisuutta koskevaa EU:n 
toimintasuunnitelmaa ja kehottaa 
panemaan sen määrätietoisesti täytäntöön; 
pitää myönteisenä päätöstä uusia 
ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskeva 
EU:n toimintasuunnitelma ja kehottaa 
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sisällyttämään toimintasuunnitelmaan 
sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisen 
ja kohdennettuja toimia sukupuolten tasa-
arvon ja naisten oikeuksien edistämiseksi, 
seksuaali- ja lisääntymisterveys ja niitä 
koskevat oikeudet mukaan luettuina;

sisällyttämään toimintasuunnitelmaan 
sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisen 
ja kohdennettuja toimia sukupuolten tasa-
arvon ja naisten oikeuksien edistämiseksi;

Or. en

Tarkistus 129
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, 
Cindy Franssen

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. toteaa, että aihekohtaisten 
painopisteiden alalla ja EU:n eri 
toimijoiden keskuudessa saavutettu 
edistys on ollut epätasaista; kehottaa siksi 
komissiota, korkeaa edustajaa ja kaikkia 
jäsenvaltioita toteuttamaan lisätoimia, 
jotta EU:n sukupuolten tasa-arvoa 
koskevaa politiikkaa pannaan kaikilta 
osin täytäntöön ulkosuhteissa ja jotta 
saavutetaan sukupuolten tasa-arvon 
edistämistä koskevassa 
toimintasuunnitelmassa vahvistetut 
toimintaa koskevat 
vähimmäisvaatimukset;

Or. en

Tarkistus 130
Samira Rafaela, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou, María 
Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. suhtautuu myönteisesti komission 
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sitoutumiseen ensimmäisen hlbti-
henkilöitä koskevan tasa-arvostrategian 
laatimiseen tämän vuoden loppuun 
mennessä; painottaa, että strategian on 
oltava kunnianhimoinen ja perustuttava 
nykyisiin suuntaviivoihin ja 
toimenpideluetteloihin, minkä lisäksi 
siihen on sisällytettävä ulkoisia toimia 
koskeva vaikuttava osatekijä;

Or. en

Tarkistus 131
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Päätöslauselmaesitys
2 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 b. korostaa, että on tärkeää tehdä 
vaikuttavaa yhteistyötä 
kansalaisyhteiskunnan kanssa GAP III -
toimintasuunnitelman täytäntöön 
panemiseksi; antaa arvoa 
kansalaisyhteiskunnan, 
kansalaisjärjestöjen ja pk-yritysten 
aktiivisen osallistumisen ja 
kuulemistoimien välityksellä tekemälle 
tärkeälle työlle;

Or. en

Tarkistus 132
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, 
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Päätöslauselmaesitys
2 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 c. painottaa, että uudessa 
sukupuolten tasa-arvon edistämistä 
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koskevassa EU:n toimintasuunnitelmassa 
olisi nimenomaisesti katettava suojelu, 
osallistuminen ja naisten oikeuksien 
edistäminen kaikissa tilanteissa, mukaan 
lukien epävakaat valtiot ja 
konfliktitilanteet;

Or. en

Tarkistus 133
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. kehottaa lisäämään politiikan 
johdonmukaisuutta ja koordinointia EU:n 
ulkoiseen toimintaan sisältyvien 
sukupuolten tasa-arvoa koskevien 
sitoumusten täytäntöönpanossa; korostaa, 
että EU:n strateginen lähestymistapa olisi 
yhdistettävä uuteen kolmanteen 
sukupuolten tasa-arvon edistämistä 
koskevaan toimintasuunnitelmaan ja 
synkronoitava sen kanssa, ja kehottaa 
sisällyttämään naisia, rauhaa ja 
turvallisuutta koskevan EU:n vuoden 
2019 toimintasuunnitelman erillisenä 
lukuna kolmanteen sukupuolten tasa-
arvon edistämistä koskevaan 
toimintasuunnitelmaan;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 134
Isabella Tovaglieri

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. kehottaa lisäämään politiikan Poistetaan.
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johdonmukaisuutta ja koordinointia EU:n 
ulkoiseen toimintaan sisältyvien 
sukupuolten tasa-arvoa koskevien 
sitoumusten täytäntöönpanossa; korostaa, 
että EU:n strateginen lähestymistapa olisi 
yhdistettävä uuteen kolmanteen 
sukupuolten tasa-arvon edistämistä 
koskevaan toimintasuunnitelmaan ja 
synkronoitava sen kanssa, ja kehottaa 
sisällyttämään naisia, rauhaa ja 
turvallisuutta koskevan EU:n vuoden 
2019 toimintasuunnitelman erillisenä 
lukuna kolmanteen sukupuolten tasa-
arvon edistämistä koskevaan 
toimintasuunnitelmaan;

Or. it

Tarkistus 135
Samira Rafaela, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou, María 
Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. kehottaa lisäämään politiikan 
johdonmukaisuutta ja koordinointia EU:n 
ulkoiseen toimintaan sisältyvien 
sukupuolten tasa-arvoa koskevien 
sitoumusten täytäntöönpanossa; korostaa, 
että EU:n strateginen lähestymistapa olisi 
yhdistettävä uuteen kolmanteen 
sukupuolten tasa-arvon edistämistä 
koskevaan toimintasuunnitelmaan ja 
synkronoitava sen kanssa, ja kehottaa 
sisällyttämään naisia, rauhaa ja 
turvallisuutta koskevan EU:n vuoden 2019 
toimintasuunnitelman erillisenä lukuna 
kolmanteen sukupuolten tasa-arvon 
edistämistä koskevaan 
toimintasuunnitelmaan;

3. kehottaa lisäämään politiikan 
johdonmukaisuutta ja koordinointia EU:n 
ulkoiseen toimintaan sisältyvien 
sukupuolten tasa-arvoa koskevien 
sitoumusten täytäntöönpanossa; korostaa, 
että EU:n strateginen lähestymistapa olisi 
yhdistettävä uuteen kolmanteen 
sukupuolten tasa-arvon edistämistä 
koskevaan toimintasuunnitelmaan ja 
synkronoitava sen kanssa, ja kehottaa 
sisällyttämään naisia, rauhaa ja 
turvallisuutta koskevan EU:n vuoden 2019 
toimintasuunnitelman erillisenä lukuna 
kolmanteen sukupuolten tasa-arvon 
edistämistä koskevaan 
toimintasuunnitelmaan; korostaa naisia, 
rauhaa ja turvallisuutta koskevaan 
toimintaohjelmaan liittyvän nykyisen 
sääntelykehyksen merkitystä ja painottaa, 
että kehystä olisi käytettävä kaikkien 
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EU:n ja kansainvälisten toimien 
perustana ja että on torjuttava tinkimättä 
kaikkia pyrkimyksiä perääntyä alaa 
koskevista vakiintuneista sitoumuksista 
tai heikentää niitä;

Or. en

Tarkistus 136
Samira Rafaela, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos, Radka Maxová

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. kehottaa kaikkia jäsenvaltioita 
noudattamaan feminististä ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaa, jotta puututaan 
esteisiin, joiden vuoksi naiset eivät pääse 
korkeisiin johtotehtäviin ja keskeisiin 
tehtäviin, kuten toimimaan 
suurlähettiläinä ja välittäjinä 
kansainvälisissä rauhanneuvotteluissa, 
mutta myös perustason työtehtäviin, 
eivätkä pysty säilyttämään työpaikkaansa; 
muistuttaa, että olisi otettava huomioon 
tekijät, jotka saattavat estää naisten 
osallistumisen työmarkkinoille, kuten työ- 
ja yksityiselämän tasapainottamista 
koskevien suotuisien toimintapolitiikkojen 
puute, perheeseen liittyvän vastuun 
epätasainen jakautuminen ja odotukset, 
joiden mukaan naiset ovat pääasiallisia 
huoltajia, minkä seurauksena heidän 
uraansa syntyy usein katkoksia tai he 
siirtyvät osa-aikatyöhön, ja naisten 
johtajuutta koskeva maailmanlaajuinen 
julkinen näkemys; painottaa lisäksi, että 
kun edistetään naisia, rauhaa ja 
turvallisuutta koskevan 
toimintasuunnitelman naisten 
johtajuuteen liittyviä tavoitteita, periaate, 
jonka mukaan samanarvoisesta työstä 
maksetaan sama palkka, on yksi EU:n 
perusperiaatteista, ja se olisi 
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valtavirtaistettava edistämällä naisten 
taloudellisia ja sosiaalisia oikeuksia sekä 
EU:n ulko- että sen sisäpuolella; ottaa 
huomioon, että jäsenvaltiot ovat 
velvollisia poistamaan sukupuoleen 
perustuvan syrjinnän samasta tai 
samanarvoisesta työstä maksettavaan 
korvaukseen vaikuttavissa tekijöissä ja 
ehdoissa;

Or. en

Tarkistus 137
Sirpa Pietikäinen

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. suhtautuu myönteisesti erityisen 
sukupuolten tasa-arvoa koskevan luvun 
sisällyttämiseen EU:n kauppa- ja 
investointisopimuksiin; huomauttaa 
kuitenkin, että on olennaisen tärkeää 
sisällyttää sukupuolivaikutusten arviointi 
koko sopimukseen, myös sen investointia 
koskeviin määräyksiin;

Or. en

Tarkistus 138
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. kehottaa EUH:ta, komissiota 
asiaankuuluvia yksiköitä ja jäsenvaltioita 
sisällyttämään sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisen ja moniperusteisen 
näkökulman systemaattisesti EU:n ulko- 
ja turvallisuuspolitiikkaan;

Poistetaan.
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Or. es

Tarkistus 139
Isabella Tovaglieri

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. kehottaa EUH:ta, komissiota 
asiaankuuluvia yksiköitä ja jäsenvaltioita 
sisällyttämään sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisen ja moniperusteisen 
näkökulman systemaattisesti EU:n ulko- 
ja turvallisuuspolitiikkaan;

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 140
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. kehottaa EUH:ta, komissiota 
asiaankuuluvia yksiköitä ja jäsenvaltioita 
sisällyttämään sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisen ja moniperusteisen 
näkökulman systemaattisesti EU:n ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaan;

4. kehottaa EUH:ta, komissiota 
asiaankuuluvia yksiköitä ja jäsenvaltioita 
sisällyttämään sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisen ja moniperusteisen 
näkökulman systemaattisesti EU:n ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaan, myös 
monenvälisillä foorumeilla ja kaikissa 
politiikkaa koskevissa ja strategisissa 
vuoropuheluissa, 
ihmisoikeusvuoropuheluissa, politiikan 
suunnittelussa ja ohjelmasuunnittelussa, 
maakohtaisissa ihmisoikeusstrategioissa, 
julkisissa lausumissa, ihmisoikeuksia 
koskevassa maailmanlaajuisessa 
raportoinnissa sekä seuranta-, arviointi- 
ja raportointiprosesseissa;
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Or. en

Tarkistus 141
Rovana Plumb

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. kehottaa EUH:ta, komissiota 
asiaankuuluvia yksiköitä ja jäsenvaltioita 
sisällyttämään sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisen ja moniperusteisen 
näkökulman systemaattisesti EU:n ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaan;

4. kehottaa EUH:ta, komissiota 
asiaankuuluvia yksiköitä ja jäsenvaltioita 
sisällyttämään sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisen ja moniperusteisen 
näkökulman systemaattisesti EU:n ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaan; kehottaa 
jäsenvaltioita lisäämään naisten määrää 
ylemmissä johtotehtävissä, koska 
useampia naisia olisi kannustettava 
astumaan esiin ja ottamaan riskejä;

Or. en

Tarkistus 142
Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. kehottaa EUH:ta, komissiota 
asiaankuuluvia yksiköitä ja jäsenvaltioita 
sisällyttämään sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisen ja moniperusteisen 
näkökulman systemaattisesti EU:n ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaan;

4. kehottaa EUH:ta, komissiota 
asiaankuuluvia yksiköitä, kaikkia EU:n 
virastoja, jotka toimivat Euroopan 
unionin rajojen ulkopuolella, ja 
jäsenvaltioita sisällyttämään sukupuolten 
tasa-arvon valtavirtaistamisen ja 
moniperusteisen näkökulman 
systemaattisesti EU:n ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaan ja 
laajentumispolitiikkaan;

Or. en
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Tarkistus 143
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. kehottaa EUH:ta, komissiota 
asiaankuuluvia yksiköitä ja jäsenvaltioita 
sisällyttämään sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisen ja moniperusteisen 
näkökulman systemaattisesti EU:n ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaan;

4. kehottaa EUH:ta, komissiota 
asiaankuuluvia yksiköitä ja jäsenvaltioita 
sisällyttämään sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisen ja moniperusteisen 
näkökulman systemaattisesti EU:n ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaan; painottaa, että 
sukupuolten tasa-arvon olisi oltava 
keskeinen tavoite kaikessa EU:n 
ulkopolitiikassa;

Or. en

Tarkistus 144
Elena Kountoura

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. kehottaa EUH:ta, komissiota 
asiaankuuluvia yksiköitä ja jäsenvaltioita 
sisällyttämään sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisen ja moniperusteisen 
näkökulman systemaattisesti EU:n ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaan;

4. kehottaa EUH:ta, komissiota 
asiaankuuluvia yksiköitä ja jäsenvaltioita 
sisällyttämään sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisen ja moniperusteisen 
näkökulman systemaattisesti EU:n ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaan, kauppa- ja 
kehityspolitiikka mukaan lukien;

Or. en

Tarkistus 145
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Päätöslauselmaesitys
4 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. kehottaa EUH:ta, komissiota 
asiaankuuluvia yksiköitä ja jäsenvaltioita 
sisällyttämään sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisen ja moniperusteisen 
näkökulman systemaattisesti EU:n ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaan;

4. kehottaa EUH:ta, komissiota 
asiaankuuluvia yksiköitä ja jäsenvaltioita 
jatkamaan toimiaan sukupuolten tasa-
arvon valtavirtaistamisen ja 
moniperusteisen näkökulman 
sisällyttämiseksi EU:n ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaan;

Or. en

Tarkistus 146
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. painottaa, että on syvennettävä 
EU:n toimintapolitiikkoihin ja 
käytäntöihin sekä nykyiseen 
ohjelmasuunnitteluun liittyvän 
valtadynamiikan analyysia sekä 
puututtava niiden sukupuolivaikutuksiin;

Or. en

Tarkistus 147
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
4 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 b. muistuttaa, että on tärkeää 
sisällyttää monialainen näkökulma 
kaikkiin EU:n ulkoisiin toimiin ja että 
EU:n toimissa olisi otettava huomioon 
lähtökohdiltaan toisistaan eroavien 
naisten kokemukset, erityisesti sellaisten 
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naisten, joihin kohdistuu ikään, 
sukupuoleen, rotuun, uskontoon, 
sosioekonomiseen ja oikeudelliseen 
asemaan, kykyihin, seksuaaliseen 
suuntautumiseen ja sukupuoli-
identiteettiin perustuvan syrjinnän 
päällekkäisiä muotoja; muistuttaa, että 
naiset eivät ole homogeeninen ryhmä, 
joka puhuu yhdellä äänellä;

Or. en

Tarkistus 148
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. korostaa tarvetta varmistaa 
jatkuva sitoutuminen korkeimmilla 
poliittisilla tasoilla kolmannen 
sukupuolten tasa-arvon edistämistä 
koskevan toimintasuunnitelman 
täytäntöönpanoon; pyytää, että 
kolmannessa sukupuolten tasa-arvon 
edistämistä koskevassa 
toimintasuunnitelmassa täsmennetään, 
että 85 prosenttia virallisesta 
kehitysavusta olisi kohdennettava 
ohjelmiin, joissa sukupuolten tasa-arvo 
on merkittävä tai ensisijainen tavoite, ja 
että tämän laajemman sitoumuksen 
puitteissa 20 prosenttia virallisesta 
kehitysavusta olisi kohdennettava 
ohjelmiin, joissa sukupuolten tasa-arvo, 
seksuaali- ja lisääntymisterveys ja niitä 
koskevat oikeudet mukaan luettuina, on 
ensisijainen tavoite; kehottaa 
toteuttamaan lisää kohdennettuja toimia 
sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseksi; 
kehottaa lisäksi vahvistamaan uudessa 
suunnitelmassa laadullisia analyysejä ja 
menemään rasti ruutuun -logiikkaa 
pidemmälle, jotta voidaan arvioida 
tällaisten ohjelmien todellista vaikutusta 

Poistetaan.
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sukupuolten tasa-arvon edistämiseen;

Or. es

Tarkistus 149
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. korostaa tarvetta varmistaa 
jatkuva sitoutuminen korkeimmilla 
poliittisilla tasoilla kolmannen 
sukupuolten tasa-arvon edistämistä 
koskevan toimintasuunnitelman 
täytäntöönpanoon; pyytää, että 
kolmannessa sukupuolten tasa-arvon 
edistämistä koskevassa 
toimintasuunnitelmassa täsmennetään, 
että 85 prosenttia virallisesta 
kehitysavusta olisi kohdennettava 
ohjelmiin, joissa sukupuolten tasa-arvo on 
merkittävä tai ensisijainen tavoite, ja että 
tämän laajemman sitoumuksen puitteissa 
20 prosenttia virallisesta kehitysavusta 
olisi kohdennettava ohjelmiin, joissa 
sukupuolten tasa-arvo, seksuaali- ja 
lisääntymisterveys ja niitä koskevat 
oikeudet mukaan luettuina, on 
ensisijainen tavoite; kehottaa 
toteuttamaan lisää kohdennettuja toimia 
sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseksi; 
kehottaa lisäksi vahvistamaan uudessa 
suunnitelmassa laadullisia analyysejä ja 
menemään rasti ruutuun -logiikkaa 
pidemmälle, jotta voidaan arvioida 
tällaisten ohjelmien todellista vaikutusta 
sukupuolten tasa-arvon edistämiseen;

5. pyytää, että täsmennetään, että 
virallisen kehitysavun pääasiallisina 
edellytyksinä ja tavoitteina olisi oltava 
sukupuolten tasa-arvo ja muuttoliikkeen 
torjunta; 

Or. fr

Tarkistus 150
Isabella Tovaglieri
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Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. korostaa tarvetta varmistaa 
jatkuva sitoutuminen korkeimmilla 
poliittisilla tasoilla kolmannen 
sukupuolten tasa-arvon edistämistä 
koskevan toimintasuunnitelman 
täytäntöönpanoon; pyytää, että 
kolmannessa sukupuolten tasa-arvon 
edistämistä koskevassa 
toimintasuunnitelmassa täsmennetään, 
että 85 prosenttia virallisesta 
kehitysavusta olisi kohdennettava 
ohjelmiin, joissa sukupuolten tasa-arvo 
on merkittävä tai ensisijainen tavoite, ja 
että tämän laajemman sitoumuksen 
puitteissa 20 prosenttia virallisesta 
kehitysavusta olisi kohdennettava 
ohjelmiin, joissa sukupuolten tasa-arvo, 
seksuaali- ja lisääntymisterveys ja niitä 
koskevat oikeudet mukaan luettuina, on 
ensisijainen tavoite; kehottaa 
toteuttamaan lisää kohdennettuja toimia 
sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseksi; 
kehottaa lisäksi vahvistamaan uudessa 
suunnitelmassa laadullisia analyysejä ja 
menemään rasti ruutuun -logiikkaa 
pidemmälle, jotta voidaan arvioida 
tällaisten ohjelmien todellista vaikutusta 
sukupuolten tasa-arvon edistämiseen;

5. pyytää yhdessä jäsenvaltioiden 
kanssa toteutettavia kohdennettuja toimia 
miesten ja naisten tasa-arvon 
saavuttamiseksi; kehottaa vahvistamaan 
uudessa suunnitelmassa laadullisia 
analyysejä ja menemään rasti ruutuun -
logiikkaa pidemmälle, jotta voidaan 
arvioida tällaisten ohjelmien todellista 
vaikutusta miesten ja naisten tasa-arvon 
edistämiseen;

Or. it

Tarkistus 151
Lena Düpont

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. korostaa tarvetta varmistaa jatkuva 
sitoutuminen korkeimmilla poliittisilla 

5. korostaa tarvetta varmistaa jatkuva 
sitoutuminen korkeimmilla poliittisilla 
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tasoilla kolmannen sukupuolten tasa-arvon 
edistämistä koskevan 
toimintasuunnitelman täytäntöönpanoon; 
pyytää, että kolmannessa sukupuolten tasa-
arvon edistämistä koskevassa 
toimintasuunnitelmassa täsmennetään, että 
85 prosenttia virallisesta kehitysavusta 
olisi kohdennettava ohjelmiin, joissa 
sukupuolten tasa-arvo on merkittävä tai 
ensisijainen tavoite, ja että tämän 
laajemman sitoumuksen puitteissa 
20 prosenttia virallisesta kehitysavusta 
olisi kohdennettava ohjelmiin, joissa 
sukupuolten tasa-arvo, seksuaali- ja 
lisääntymisterveys ja niitä koskevat 
oikeudet mukaan luettuina, on 
ensisijainen tavoite; kehottaa toteuttamaan 
lisää kohdennettuja toimia sukupuolten 
tasa-arvon saavuttamiseksi; kehottaa lisäksi 
vahvistamaan uudessa suunnitelmassa 
laadullisia analyysejä ja menemään rasti 
ruutuun -logiikkaa pidemmälle, jotta 
voidaan arvioida tällaisten ohjelmien 
todellista vaikutusta sukupuolten tasa-
arvon edistämiseen;

tasoilla kolmannen sukupuolten tasa-arvon 
edistämistä koskevan 
toimintasuunnitelman täytäntöönpanoon; 
pyytää, että kolmannessa sukupuolten tasa-
arvon edistämistä koskevassa 
toimintasuunnitelmassa otetaan huomioon 
virallisen kehitysavun kehykseen kuuluvat 
ohjelmat, joissa sukupuolten tasa-arvo on 
merkittävä tai ensisijainen tavoite; kehottaa 
toteuttamaan lisää kohdennettuja toimia 
sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseksi; 
kehottaa lisäksi vahvistamaan uudessa 
suunnitelmassa laadullisia analyysejä ja 
menemään rasti ruutuun -logiikkaa 
pidemmälle, jotta voidaan arvioida 
tällaisten ohjelmien todellista vaikutusta 
sukupuolten tasa-arvon edistämiseen;

Or. en

Tarkistus 152
Simona Baldassarre

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. korostaa tarvetta varmistaa jatkuva 
sitoutuminen korkeimmilla poliittisilla 
tasoilla kolmannen sukupuolten tasa-arvon 
edistämistä koskevan 
toimintasuunnitelman täytäntöönpanoon; 
pyytää, että kolmannessa sukupuolten tasa-
arvon edistämistä koskevassa 
toimintasuunnitelmassa täsmennetään, että 
85 prosenttia virallisesta kehitysavusta olisi 
kohdennettava ohjelmiin, joissa 
sukupuolten tasa-arvo on merkittävä tai 

5. korostaa tarvetta varmistaa jatkuva 
sitoutuminen korkeimmilla poliittisilla 
tasoilla kolmannen sukupuolten tasa-arvon 
edistämistä koskevan 
toimintasuunnitelman täytäntöönpanoon; 
pyytää, että kolmannessa sukupuolten tasa-
arvon edistämistä koskevassa 
toimintasuunnitelmassa täsmennetään, että 
85 prosenttia virallisesta kehitysavusta olisi 
kohdennettava ohjelmiin, joissa 
sukupuolten tasa-arvo on merkittävä tai 
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ensisijainen tavoite, ja että tämän 
laajemman sitoumuksen puitteissa 
20 prosenttia virallisesta kehitysavusta olisi 
kohdennettava ohjelmiin, joissa 
sukupuolten tasa-arvo, seksuaali- ja 
lisääntymisterveys ja niitä koskevat 
oikeudet mukaan luettuina, on 
ensisijainen tavoite; kehottaa toteuttamaan 
lisää kohdennettuja toimia sukupuolten 
tasa-arvon saavuttamiseksi; kehottaa lisäksi 
vahvistamaan uudessa suunnitelmassa 
laadullisia analyysejä ja menemään rasti 
ruutuun -logiikkaa pidemmälle, jotta 
voidaan arvioida tällaisten ohjelmien 
todellista vaikutusta sukupuolten tasa-
arvon edistämiseen;

ensisijainen tavoite, ja että tämän 
laajemman sitoumuksen puitteissa 
20 prosenttia virallisesta kehitysavusta olisi 
kohdennettava ohjelmiin, joihin 
sukupuolten tasa-arvo sisältyy; kehottaa 
toteuttamaan lisää kohdennettuja toimia 
sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseksi; 
kehottaa lisäksi vahvistamaan uudessa 
suunnitelmassa laadullisia analyysejä ja 
menemään rasti ruutuun -logiikkaa 
pidemmälle, jotta voidaan arvioida 
tällaisten ohjelmien todellista vaikutusta 
sukupuolten tasa-arvon edistämiseen;

Or. en

Tarkistus 153
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. korostaa tarvetta varmistaa jatkuva 
sitoutuminen korkeimmilla poliittisilla 
tasoilla kolmannen sukupuolten tasa-arvon 
edistämistä koskevan 
toimintasuunnitelman täytäntöönpanoon; 
pyytää, että kolmannessa sukupuolten tasa-
arvon edistämistä koskevassa 
toimintasuunnitelmassa täsmennetään, että 
85 prosenttia virallisesta kehitysavusta olisi 
kohdennettava ohjelmiin, joissa 
sukupuolten tasa-arvo on merkittävä tai 
ensisijainen tavoite, ja että tämän 
laajemman sitoumuksen puitteissa 
20 prosenttia virallisesta kehitysavusta olisi 
kohdennettava ohjelmiin, joissa 
sukupuolten tasa-arvo, seksuaali- ja 
lisääntymisterveys ja niitä koskevat 
oikeudet mukaan luettuina, on ensisijainen 
tavoite; kehottaa toteuttamaan lisää 
kohdennettuja toimia sukupuolten tasa-

5. korostaa tarvetta varmistaa jatkuva 
sitoutuminen korkeimmilla poliittisilla 
tasoilla kolmannen sukupuolten tasa-arvon 
edistämistä koskevan 
toimintasuunnitelman täytäntöönpanoon; 
pyytää, että kolmannessa sukupuolten tasa-
arvon edistämistä koskevassa 
toimintasuunnitelmassa täsmennetään, että 
85 prosenttia virallisesta kehitysavusta olisi 
kohdennettava ohjelmiin, joissa 
sukupuolten tasa-arvo on merkittävä tai 
ensisijainen tavoite, ja että tämän 
laajemman sitoumuksen puitteissa 
20 prosenttia virallisesta kehitysavusta olisi 
kohdennettava ohjelmiin, joissa 
sukupuolten tasa-arvo, seksuaali- ja 
lisääntymisterveys ja niitä koskevat 
oikeudet mukaan luettuina, on ensisijainen 
tavoite; kehottaa toteuttamaan lisää 
kohdennettuja toimia sukupuolten tasa-
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arvon saavuttamiseksi; kehottaa lisäksi 
vahvistamaan uudessa suunnitelmassa 
laadullisia analyysejä ja menemään rasti 
ruutuun -logiikkaa pidemmälle, jotta 
voidaan arvioida tällaisten ohjelmien 
todellista vaikutusta sukupuolten tasa-
arvon edistämiseen;

arvon saavuttamiseksi; kehottaa lisäksi 
vahvistamaan uudessa suunnitelmassa 
näyttöön perustuvaa vankkaa 
lähestymistapaa ja laadullisia analyysejä, 
jolloin voidaan näin arvioida tällaisten 
ohjelmien todellista vaikutusta sukupuolten 
tasa-arvon edistämiseen;

Or. en

Tarkistus 154
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. suosittaa, että kolmanteen 
sukupuolten tasa-arvon edistämistä 
koskevaan toimintasuunnitelmaan 
liitetään selkeät, mitattavissa olevat ja 
ajallisesti sidotut menestyksen 
indikaattorit, mukaan lukien vastuun 
osoittaminen eri toimijoille, ja että 
kullekin kumppanimaalle asetetaan 
selkeät tavoitteet, jotka on kehitetty 
yhdessä kumppanimaan ja 
kansalaisjärjestöjen kanssa;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 155
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. suosittaa, että kolmanteen 
sukupuolten tasa-arvon edistämistä 
koskevaan toimintasuunnitelmaan 
liitetään selkeät, mitattavissa olevat ja 
ajallisesti sidotut menestyksen 

Poistetaan.
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indikaattorit, mukaan lukien vastuun 
osoittaminen eri toimijoille, ja että 
kullekin kumppanimaalle asetetaan 
selkeät tavoitteet, jotka on kehitetty 
yhdessä kumppanimaan ja 
kansalaisjärjestöjen kanssa;

Or. es

Tarkistus 156
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, Cindy Franssen

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. suosittaa, että kolmanteen 
sukupuolten tasa-arvon edistämistä 
koskevaan toimintasuunnitelmaan liitetään 
selkeät, mitattavissa olevat ja ajallisesti 
sidotut menestyksen indikaattorit, mukaan 
lukien vastuun osoittaminen eri toimijoille, 
ja että kullekin kumppanimaalle asetetaan 
selkeät tavoitteet, jotka on kehitetty 
yhdessä kumppanimaan ja 
kansalaisjärjestöjen kanssa;

6. painottaa, että monissa maailman 
osissa naisten ja tyttöjen ihmisoikeuksia ei 
taata kaikilta osin ja kansalaisjärjestöt, 
kuten naisten ja tyttöjen oikeuksia 
edistävät järjestöt, ovat 
maailmanlaajuisesti entistä 
vaikeammassa asemassa supistuvassa 
demokraattisessa tilassa; suosittaa, että 
kolmanteen sukupuolten tasa-arvon 
edistämistä koskevaan 
toimintasuunnitelmaan liitetään selkeät, 
mitattavissa olevat ja ajallisesti sidotut 
menestyksen indikaattorit, mukaan lukien 
vastuun osoittaminen eri toimijoille, ja että 
kullekin kumppanimaalle asetetaan selkeät 
tavoitteet, jotka on kehitetty tiiviissä 
yhteistyössä kumppanimaan kanssa ja sen 
paikallisten kansalaisjärjestöjen, 
paikallisten pienten ja keskisuurten 
yritysten (pk-yritykset) ja muiden 
asianomaisten kansalaisyhteiskunnan 
toimijoiden kanssa;

Or. en

Tarkistus 157
Elena Kountoura
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Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. suosittaa, että kolmanteen 
sukupuolten tasa-arvon edistämistä 
koskevaan toimintasuunnitelmaan liitetään 
selkeät, mitattavissa olevat ja ajallisesti 
sidotut menestyksen indikaattorit, mukaan 
lukien vastuun osoittaminen eri toimijoille, 
ja että kullekin kumppanimaalle asetetaan 
selkeät tavoitteet, jotka on kehitetty 
yhdessä kumppanimaan ja 
kansalaisjärjestöjen kanssa;

6. suosittaa, että kolmanteen 
sukupuolten tasa-arvon edistämistä 
koskevaan toimintasuunnitelmaan liitetään 
selkeät, mitattavissa olevat ja ajallisesti 
sidotut menestyksen indikaattorit, joilla 
seurataan lyhyen, keskipitkän ja pitkän 
aikavälin muutoksia, mukaan lukien 
vastuun osoittaminen eri toimijoille, ja että 
kullekin kumppanimaalle asetetaan selkeät 
tavoitteet, jotka on kehitetty tiiviissä 
yhteistyössä yhdessä kumppanimaan ja 
kansalaisjärjestöjen kanssa, myös niiden, 
jotka pyrkivät toimillaan osallistamaan 
miehet ja pojat sukupuolten tasa-arvon 
edistämiseen;

Or. en

Tarkistus 158
Isabella Tovaglieri

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. suosittaa, että kolmanteen 
sukupuolten tasa-arvon edistämistä 
koskevaan toimintasuunnitelmaan liitetään 
selkeät, mitattavissa olevat ja ajallisesti 
sidotut menestyksen indikaattorit, mukaan 
lukien vastuun osoittaminen eri 
toimijoille, ja että kullekin 
kumppanimaalle asetetaan selkeät 
tavoitteet, jotka on kehitetty yhdessä 
kumppanimaan ja kansalaisjärjestöjen 
kanssa;

6. suosittaa, että kolmanteen 
sukupuolten tasa-arvon edistämistä 
koskevaan toimintasuunnitelmaan liitetään 
selkeät, mitattavissa olevat ja ajallisesti 
sidotut menestyksen indikaattorit ja että 
kullekin kumppanimaalle asetetaan selkeät 
tavoitteet, jotka on kehitetty yhdessä 
kumppanimaan ja kansalaisjärjestöjen 
kanssa;

Or. it
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Tarkistus 159
Elena Kountoura

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. kehottaa soveltamaan sukupuoli-
indikaattoreita kaikkiin EU:n 
talousarviosta rahoitusta saaviin EU:n 
ulko- ja turvallisuuspolitiikan toimiin 
liittyvien hankkeiden valinta-, valvonta- ja 
arviointivaiheissa; kehottaa ottamaan 
unionin ulkoisen toiminnan 
rahoitusvälineiden täytäntöönpanoa 
koskevista yhteisistä säännöistä ja 
menettelyistä annettavassa tulevassa 
yhteisessä täytäntöönpanoasetuksessa 
käyttöön perusvaatimuksia, joilla 
edistetään sukupuolten tasa-arvoa 
kaikkien ulkoisten rahoitusvälineiden 
välityksellä; kehottaa tekemään 
sukupuolivaikutusten arvioinneista 
pakollisia osana yleisiä ennakkoehtoja ja 
keräämään sukupuolen mukaan 
jaoteltuja tietoja edunsaajista ja 
osallistujista; painottaa tarvetta noudattaa 
sukupuolinäkökohdat huomioon ottavaa 
budjetointia koskevaa järjestelmällistä 
lähestymistapaa yhdessä asianmukaisen 
ja yhdenmukaisen jäljitys-, seuranta- ja 
arviointijärjestelmän kanssa, jota 
sovelletaan sukupuolten tasa-arvoon 
liittyviin EU:n menoihin EU:n ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan alalla; kehottaa 
komissiota arvioimaan järjestelmällisesti 
EU:n talousarviosta rahoitettujen 
ohjelmien vaikutusta ja esittämään 
asiasta kertomuksen Euroopan 
parlamentille;

Or. en

Tarkistus 160
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. kehottaa EUH:ta, komissiota ja 
EU:n jäsenvaltioita sitoutumaan 
uudelleen uuden GAP-toimintaohjelman 
välityksellä sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamiseen kaikilla aloilla, myös 
muilla kuin yhteiskunnallisilla aloilla, 
kuten kauppa, energia, maatalous ja 
muuttoliike; kehottaa EUH:ta, komission 
asiaankuuluvia yksiköitä ja EU:n 
jäsenvaltioita sitoutumaan 
samanaikaisesti sukupuolten tasa-arvoa 
edistävien kohdennetumpien toimien 
täytäntöönpanoon sukupuolten tasa-
arvon valtavirtaistamisen ohella;

Or. en

Tarkistus 161
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, 
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. korostaa, että tytöt ja nuoret naiset 
ovat erityisen haavoittuvia ja että on 
keskityttävä erityisesti varmistamaan 
heidän pääsynsä kaikille koulutustasoille; 
kehottaa tässä yhteydessä arvioimaan 
mahdollisuuksia luonnontieteiden, 
teknologian, insinööritieteiden ja 
matematiikan alalla (STEM-aineet);

Or. en

Tarkistus 162
Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz



PE650.560v01-00 98/158 AM\1203796FI.docx

FI

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. kehottaa komissiota toteuttamaan 
EU:n rahoittamien ja budjettituen 
kaltaisia menettelyjä sisältävien eri 
ohjelmien sukupuolivaikutusten ennakko- 
ja jälkiarvioinnin ja esittämään asiasta 
kertomuksen Euroopan parlamentille;

Or. en

Tarkistus 163
Frances Fitzgerald

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. kehottaa Euroopan komissiota 
jäljittämään tarkasti kaikki sukupuolten 
tasa-arvoa koskeviin toimiin liittyvät 
menot, myös ulkoisten toimien alalla, jotta 
voidaan arvioida vaikutuksia ja parantaa 
sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisen laatua;

Or. en

Tarkistus 164
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, 
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Päätöslauselmaesitys
6 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 b. kehottaa komissiota, EUH:ta ja 
EU:n edustustoja ottamaan huomioon 
tyttöjen ja nuorten naisten merkityksen 
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muutoksentekijöinä ja tukemaan heidän 
turvallista, merkityksellistä ja osallistavaa 
osallistumistaan yhteiskunnalliseen ja 
julkiseen elämään; painottaa tyttöjen, 
nuorten naisten ja naisten myönteistä 
vaikutusta kestävän rauhan ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden saavuttamiseen, myös 
tyttöjen ja naisten johtamien paikallisten 
aloitteiden välityksellä konfliktinehkäisyn 
ja rauhanrakentamisen alalla;

Or. en

Tarkistus 165
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, 
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Päätöslauselmaesitys
6 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 c. kehottaa komissiota, EUH:ta ja 
EU:n edustustoja ottamaan huomioon 
nuorisojärjestöjen antaman palautteen ja 
tukemaan niitä valmiuksien 
kehittämisessä, koska konfliktien ja 
katastrofien vaikutukset kohdistuvat 
voimakkaimmin nuoriin, jotka ovat 
keskeisiä muutoksentekijöitä;

Or. en

Tarkistus 166
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. kehottaa varaamaan sukupuolten 
tasa-arvoon erityistä rahoitusta ehdotetun 
naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen 
yhteistyön välinettä (NDICI) koskevan 

Poistetaan.
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asetuksen puitteissa ja vähentämään 
hallinnollisia rajoitteita, jotta paikalliset 
ja pienet kansalaisyhteiskunnan 
organisaatiot voivat saada rahoitusta; 
korostaa, että on tärkeää varmistaa, että 
kumppanit voivat luottaa siihen, että 
sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamiseen osoitetaan riittävästi 
varoja;

Or. fr

Tarkistus 167
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. kehottaa varaamaan sukupuolten 
tasa-arvoon erityistä rahoitusta ehdotetun 
naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen 
yhteistyön välinettä (NDICI) koskevan 
asetuksen puitteissa ja vähentämään 
hallinnollisia rajoitteita, jotta paikalliset 
ja pienet kansalaisyhteiskunnan 
organisaatiot voivat saada rahoitusta; 
korostaa, että on tärkeää varmistaa, että 
kumppanit voivat luottaa siihen, että 
sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamiseen osoitetaan riittävästi 
varoja;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 168
Samira Rafaela, Irène Tolleret, Chrysoula Zacharopoulou, Susana Solís Pérez, María 
Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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7. kehottaa varaamaan sukupuolten 
tasa-arvoon erityistä rahoitusta ehdotetun 
naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen 
yhteistyön välinettä (NDICI) koskevan 
asetuksen puitteissa ja vähentämään 
hallinnollisia rajoitteita, jotta paikalliset ja 
pienet kansalaisyhteiskunnan organisaatiot 
voivat saada rahoitusta; korostaa, että on 
tärkeää varmistaa, että kumppanit voivat 
luottaa siihen, että sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamiseen osoitetaan riittävästi 
varoja;

7. muistuttaa keskeisestä työstä, jota 
kansalaisjärjestöt ovat tehneet paikan 
päällä ylläpitääkseen rauhaa ja 
edistääkseen naisten osallisuutta 
rauhanprosesseissa, toimintapolitiikoissa, 
hallinnossa, institutionaalisten 
rakenteiden kehittämisessä sekä 
oikeusvaltioperiaatteen ja turvallisuuden 
alalla, ja painottaa tarvetta varmistaa 
merkittävä rahoitus ja valmiuksien 
kehittäminen näiden toimien jatkamiseksi 
ja tukemiseksi; kehottaa varaamaan 
sukupuolten tasa-arvoon erityistä rahoitusta 
ehdotetun naapuruus-, kehitys- ja 
kansainvälisen yhteistyön välinettä 
(NDICI) koskevan asetuksen puitteissa ja 
vähentämään hallinnollisia rajoitteita, jotta 
paikalliset ja pienet kansalaisyhteiskunnan 
organisaatiot voivat saada rahoitusta; 
korostaa, että on tärkeää varmistaa, että 
kumppanit voivat luottaa siihen, että 
sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamiseen osoitetaan riittävästi 
varoja;

Or. en

Tarkistus 169
Isabella Tovaglieri

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. kehottaa varaamaan sukupuolten 
tasa-arvoon erityistä rahoitusta ehdotetun 
naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen 
yhteistyön välinettä (NDICI) koskevan 
asetuksen puitteissa ja vähentämään 
hallinnollisia rajoitteita, jotta paikalliset ja 
pienet kansalaisyhteiskunnan organisaatiot 
voivat saada rahoitusta; korostaa, että on 
tärkeää varmistaa, että kumppanit voivat 
luottaa siihen, että sukupuolten tasa-
arvonvaltavirtaistamiseen osoitetaan 

7. kehottaa vähentämään hallinnollisia 
rajoitteita, jotta paikalliset ja pienet, 
naisten oikeuksia edistävät 
kansalaisyhteiskunnan organisaatiot voivat 
saada rahoitusta; korostaa, että on tärkeää 
keskittyä miesten ja naisten tasa-arvoon ja 
monimuotoisuuteen EU:n 
institutionaalisessa kulttuurissa 
päätoimipaikoissa ja edustustoissa;
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riittävästi varoja;

Or. it

Tarkistus 170
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. kehottaa varaamaan sukupuolten 
tasa-arvoon erityistä rahoitusta ehdotetun 
naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen 
yhteistyön välinettä (NDICI) koskevan 
asetuksen puitteissa ja vähentämään 
hallinnollisia rajoitteita, jotta paikalliset ja 
pienet kansalaisyhteiskunnan organisaatiot 
voivat saada rahoitusta; korostaa, että on 
tärkeää varmistaa, että kumppanit voivat 
luottaa siihen, että sukupuolten tasa-
arvon valtavirtaistamiseen osoitetaan 
riittävästi varoja;

7. painottaa tarvetta lisätä olemassa 
olevien sukupuolten tasa-arvoon 
kohdennettujen varojen tehokasta käyttöä 
ehdotetun naapuruus-, kehitys- ja 
kansainvälisen yhteistyön välinettä 
(NDICI) koskevan asetuksen puitteissa ja 
vähentämään hallinnollisia rajoitteita, jotta 
paikalliset ja pienet kansalaisyhteiskunnan 
organisaatiot voivat saada rahoitusta;

Or. en

Tarkistus 171
Elena Kountoura

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. kehottaa varaamaan sukupuolten 
tasa-arvoon erityistä rahoitusta ehdotetun 
naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen 
yhteistyön välinettä (NDICI) koskevan 
asetuksen puitteissa ja vähentämään 
hallinnollisia rajoitteita, jotta paikalliset ja 
pienet kansalaisyhteiskunnan organisaatiot 
voivat saada rahoitusta; korostaa, että on 
tärkeää varmistaa, että kumppanit voivat 
luottaa siihen, että sukupuolten tasa-arvon 

7. kehottaa varaamaan sukupuolten 
tasa-arvoon erityistä rahoitusta ehdotetun 
naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen 
yhteistyön välinettä (NDICI) koskevan 
asetuksen puitteissa ja vähentämään 
hallinnollisia rajoitteita, jotta paikalliset ja 
pienet kansalaisyhteiskunnan organisaatiot 
voivat saada rahoitusta; korostaa, että on 
tärkeää varmistaa, että kumppanit voivat 
luottaa siihen, että sukupuolten tasa-arvon 
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valtavirtaistamiseen osoitetaan riittävästi 
varoja;

valtavirtaistamiseen osoitetaan riittävästi 
poliittista tukea ja varoja;

Or. en

Tarkistus 172
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. kehottaa komissiota ottamaan 
käyttöön mekanismin, jonka avulla 
voidaan jäljittää kumppanimaihin 
kohdennetun ja maksetun sukupuolten 
tasa-arvon alaan liittyvän EU:n 
rahoituksen määrä, ja raportoimaan siitä 
GAP III -toimintaohjelman välityksellä; 
kehottaa lisäksi komissiota toteuttamaan 
virallisen arvioinnin EU:n rahoittamien 
eri ohjelmien sukupuolivaikutuksesta, 
budjettituen kaltaiset menettelyt mukaan 
lukien, ja esittämään asiasta kertomuksen 
Euroopan parlamentille; painottaa, että 
arvioinnin olisi perustuttava sukupuolen 
mukaan jaoteltuun tietoon ja että sen 
tulokset olisi sisällytettävä tulevaan 
ohjelmasuunnitteluun; muistuttaa, että on 
tärkeää varmistaa, että kumppanit voivat 
luottaa siihen, että sukupuolten tasa-
arvon valtavirtaistamiseen osoitetaan 
riittävästi varoja;

Or. en

Tarkistus 173
Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. kehottaa Euroopan komissiota ja 
EU:n jäsenvaltioita tukemaan 
naisjärjestöjen sekä naisten johtamien 
järjestöjen ja naisten ihmisoikeuksien 
puolustajien ottamista mukaan 
humanitaarisiin koordinointi- ja 
päätöksentekoelimiin; kehottaa lisäksi 
komissiota varmistamaan, että yhdistetyn 
rahoituksen kaltaiset paikalliset 
rahoitusmekanismit ovat näiden 
naisjärjestöjen saatavilla; ottaa 
huomioon, että EU:n edustustojen ja 
jäsenvaltioiden suurlähetystöjen olisi 
erityisesti osallistettava paikallisia 
feministiaktivisteja ja naisten oikeuksia 
edistäviä järjestöjä, koska ne ovat 
keskeisessä asemassa, kun luodaan 
omavastuullisuutta ja varmistetaan 
vaikutus kumppanimaissa;

Or. en

Tarkistus 174
Samira Rafaela, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, María Soraya Rodríguez Ramos, 
Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou, Radka Maxová

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. korostaa, että naisyrittäjille on 
taattava yhtäläinen mahdollisuus saada 
pääomaa; kehottaa tältä osin 
jäsenvaltioita ja EU:n toimielimiä 
lisäämään rahoituksen saatavuutta 
pienluoton avulla ja edistämään 
aktiivisesti sen käyttöä;

Or. en

Tarkistus 175
Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz
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Päätöslauselmaesitys
7 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 b. muistuttaa, että naisten 
työmarkkinoille osallistumisen 
parantaminen, naisten yrittäjyyden 
parempi tukeminen, miesten ja naisten 
yhtäläisten mahdollisuuksien ja 
samapalkkaisuuden turvaaminen sekä 
työ- ja yksityiselämän tasapainon 
edistäminen ovat keskeisiä tekijöitä pitkän 
aikavälin kestävän ja osallistavan 
talouskasvun saavuttamiseksi, 
eriarvoisuuden torjumiseksi ja naisten 
taloudellisen riippumattomuuden 
edistämiseksi;

Or. en

Tarkistus 176
Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz

Päätöslauselmaesitys
7 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 c. muistuttaa, että 
kauppasopimusneuvottelut, ja erityisesti 
kauppaa ja kestävää kehitystä koskevat 
luvut, jotka koskevat työntekijöiden 
oikeuksia, ovat tärkeä väline tasa-arvon 
edistämiseksi ja naisten 
voimaannuttamiseksi kolmansissa 
maissa; kehottaa näin ollen 
kauppapolitiikan pääosastoa 
sisällyttämään kaikkiin EU:n 
kauppasopimuksiin tyttöjen ja naisten 
oikeudet ja sukupuolten tasa-arvon 
talouskasvun välineinä ja noudattamaan 
tasa-arvoa ja työntekijöiden oikeuksia 
koskevia ILO:n keskeisiä, myös 
pakkotyötä ja lapsityövoiman käyttöä 
koskevia, yleissopimuksia; muistuttaa 
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tarpeesta seurata EU:n kauppapolitiikan 
vaikutusta naisten poliittisten ja 
taloudellisten vaikutusmahdollisuuksien 
vahvistamiseen ja sukupuolten tasa-
arvoon;

Or. en

Tarkistus 177
Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz

Päätöslauselmaesitys
7 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 d. painottaa, että sukupuolten tasa-
arvoa ei saavuteta, ellei miehiä ja poikia 
oteta mukaan sukupuolten tasa-arvon 
edistämistä koskevaan prosessiin, ja että 
miehiä ja poikia on kehotettava 
osallistumaan aktiivisesti terveempien 
sukupuolinormien edistämiseen; 
muistuttaa erityisesti miesten ja poikien 
roolista ja vastuusta torjuttaessa 
seksuaalista ja sukupuoleen perustuvaa 
väkivaltaa;

Or. en

Tarkistus 178
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Päätöslauselmaesitys
2 alaotsikko

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Sukupuolten tasa-arvoon ja 
monimuotoisuuteen keskittyminen EU:n 
institutionaalisessa kulttuurissa 
päätoimipaikoissa ja edustustoissa

Sukupuolinäkökulma EU:n 
institutionaalisessa kulttuurissa 
päätoimipaikoissa ja edustustoissa

Or. en
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Tarkistus 179
Frances Fitzgerald

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. kehottaa tutkimaan unionin 
sisäisten ja ulkoisten ohjelmien välistä 
synergiaa, jotta varmistetaan 
yhdenmukaisen ja jatkuvan 
lähestymistavan soveltaminen 
toimintapolitiikkaan unionissa ja sen 
ulkopuolella, esimerkiksi naisten 
sukuelinten silpomisen osalta;

Or. en

Tarkistus 180
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. kehottaa jäsenvaltioita 
perustamaan sukupuolten tasa-arvoa 
käsittelevän neuvoston virallisen 
työryhmän;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 181
Samira Rafaela, Irène Tolleret, Chrysoula Zacharopoulou, Susana Solís Pérez, María 
Soraya Rodríguez Ramos, Radka Maxová

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. kehottaa jäsenvaltioita perustamaan 8. kehottaa jäsenvaltioita perustamaan 
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sukupuolten tasa-arvoa käsittelevän 
neuvoston virallisen työryhmän;

sukupuolten tasa-arvoa käsittelevän 
neuvoston virallisen kokoonpanon, jotta 
luodaan tasa-arvoasioista vastaavia 
ministereitä ja valtiosihteerejä varten 
erityinen keskustelufoorumi sukupuolten 
tasa-arvon valtavirtaistamisen 
helpottamiseksi kaikessa EU:n 
toimintapolitiikassa, mukaan lukien ulko- 
ja turvallisuuspolitiikka;

Or. en

Tarkistus 182
Elena Kountoura

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. kehottaa jäsenvaltioita perustamaan 
sukupuolten tasa-arvoa käsittelevän 
neuvoston virallisen työryhmän;

8. kehottaa jäsenvaltioita perustamaan 
sukupuolten tasa-arvoa käsittelevän 
neuvoston virallisen työryhmän; 
kannustaa perustamaan neuvoston uuden 
virallisen kokoonpanon, jossa saatetaan 
yhteen tasa-arvoasioista vastaavat 
ministerit ja valtiosihteerit;

Or. en

Tarkistus 183
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. kehottaa jäsenvaltioita perustamaan 
sukupuolten tasa-arvoa käsittelevän 
neuvoston virallisen työryhmän;

8. kehottaa jäsenvaltioita perustamaan 
sukupuolten tasa-arvoa käsittelevän 
neuvoston virallisen työryhmän; suosittaa, 
että neuvoston uusi työryhmä laatii 
sääntöjä, joilla mahdollistetaan 
kansalaisyhteiskunnan syventävä 
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osallistuminen;

Or. en

Tarkistus 184
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. kehottaa jäsenvaltioita perustamaan 
sukupuolten tasa-arvoa käsittelevän 
neuvoston virallisen työryhmän;

8. kehottaa jäsenvaltioita perustamaan 
niiden naisten tilannetta käsittelevän 
työryhmän, jotka joutuvat olemaan 
islamilaisen lain alaisina maailmassa;

Or. fr

Tarkistus 185
Isabella Tovaglieri

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. kehottaa jäsenvaltioita perustamaan 
sukupuolten tasa-arvoa käsittelevän 
neuvoston virallisen työryhmän;

8. kehottaa jäsenvaltioita perustamaan 
miesten ja naisten tasa-arvoa käsittelevän 
neuvoston virallisen työryhmän;

Or. it

Tarkistus 186
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. suhtautuu myönteisesti EUH:n 
tasa-arvokysymysten pääneuvonantajan 

Poistetaan.
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tekemään työhön; pitää kuitenkin 
valitettavana tähän tehtävään osoitetun 
henkilöstön ja resurssien rajallisuutta ja 
kehottaa sen haltijaa raportoimaan 
suoraan varapuheenjohtajalle / korkealle 
edustajalle; kehottaa varapuheenjohtajaa 
/ korkeaa edustajaa luomaan EUH:hon 
sukupuolten tasa-arvoa ja naisia, rauhaa 
ja turvallisuutta koskevaa 
toimintaohjelmaa koskevan 
organisatorisen yksikön ja huolehtimaan 
siitä, että jokaisessa EUH:n osastossa on 
kokopäivätoiminen tasa-
arvoneuvonantaja, joka raportoi suoraan 
pääneuvonantajalle;

Or. es

Tarkistus 187
Isabella Tovaglieri

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. suhtautuu myönteisesti EUH:n 
tasa-arvokysymysten pääneuvonantajan 
tekemään työhön; pitää kuitenkin 
valitettavana tähän tehtävään osoitetun 
henkilöstön ja resurssien rajallisuutta ja 
kehottaa sen haltijaa raportoimaan 
suoraan varapuheenjohtajalle / korkealle 
edustajalle; kehottaa varapuheenjohtajaa 
/ korkeaa edustajaa luomaan EUH:hon 
sukupuolten tasa-arvoa ja naisia, rauhaa 
ja turvallisuutta koskevaa 
toimintaohjelmaa koskevan 
organisatorisen yksikön ja huolehtimaan 
siitä, että jokaisessa EUH:n osastossa on 
kokopäivätoiminen tasa-
arvoneuvonantaja, joka raportoi suoraan 
pääneuvonantajalle;

Poistetaan.

Or. it
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Tarkistus 188
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, Cindy Franssen

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. suhtautuu myönteisesti EUH:n tasa-
arvokysymysten pääneuvonantajan 
tekemään työhön; pitää kuitenkin 
valitettavana tähän tehtävään osoitetun 
henkilöstön ja resurssien rajallisuutta ja 
kehottaa sen haltijaa raportoimaan suoraan 
varapuheenjohtajalle / korkealle 
edustajalle; kehottaa varapuheenjohtajaa / 
korkeaa edustajaa luomaan EUH:hon 
sukupuolten tasa-arvoa ja naisia, rauhaa 
ja turvallisuutta koskevaa 
toimintaohjelmaa koskevan 
organisatorisen yksikön ja huolehtimaan 
siitä, että jokaisessa EUH:n osastossa on 
kokopäivätoiminen tasa-
arvoneuvonantaja, joka raportoi suoraan 
pääneuvonantajalle;

9. suhtautuu myönteisesti EUH:n tasa-
arvokysymysten pääneuvonantajan 
tekemään työhön; painottaa tässä 
yhteydessä tarvetta tehostaa tähän 
tehtävään osoitettujen resurssien käyttöä, 
kun otetaan huomioon EU:n talousarvion 
yleiset rajoitteet, ja kehottaa sen haltijaa 
raportoimaan suoraan varapuheenjohtajalle 
/ korkealle edustajalle; kehottaa EUH:ta 
jatkamaan toimien toteuttamista 
sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamiseksi kaikissa EUH:n 
osastoissa tehdyssä työssä ja 
kannustamaan sen henkilöstöä tekemään 
tiiviisti yhteistyötä Euroopan tasa-
arvoinstituutin (EIGE) kanssa ja 
asettamaan käyttöön korkealaatuista 
tutkimustietoa, jotta poliittiset 
päätöksentekijät ja muut keskeiset 
sidosryhmät, joiden toimien tavoitteena on 
sukupuolten tasa-arvon saavuttaminen, 
voivat tehdä paremmin tietoon ja näyttöön 
perustuvia päätöksiä; painottaa, että EU:n 
toimielinten ja virastojen välinen 
tiedonjako on olennaisen tärkeä ja 
erittäin tehokas väline, jolla torjutaan 
liian suuria hallintokustannuksia ja 
tarpeetonta byrokratian lisäämistä;

Or. en

Tarkistus 189
Rovana Plumb

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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9. suhtautuu myönteisesti EUH:n tasa-
arvokysymysten pääneuvonantajan 
tekemään työhön; pitää kuitenkin 
valitettavana tähän tehtävään osoitetun 
henkilöstön ja resurssien rajallisuutta ja 
kehottaa sen haltijaa raportoimaan suoraan 
varapuheenjohtajalle / korkealle 
edustajalle; kehottaa varapuheenjohtajaa / 
korkeaa edustajaa luomaan EUH:hon 
sukupuolten tasa-arvoa ja naisia, rauhaa ja 
turvallisuutta koskevaa toimintaohjelmaa 
koskevan organisatorisen yksikön ja 
huolehtimaan siitä, että jokaisessa EUH:n 
osastossa on kokopäivätoiminen tasa-
arvoneuvonantaja, joka raportoi suoraan 
pääneuvonantajalle;

9. suhtautuu myönteisesti EUH:n tasa-
arvokysymysten pääneuvonantajan 
tekemään työhön; pitää kuitenkin 
valitettavana tähän tehtävään osoitetun 
henkilöstön ja resurssien rajallisuutta ja 
kehottaa sen haltijaa raportoimaan suoraan 
varapuheenjohtajalle / korkealle 
edustajalle; korostaa, että EUH:n on 
mukautettava rekrytointi- ja 
palkkausprosessejaan, jotta voidaan 
kiinnittää entistä enemmän huomiota 
monimuotoisuuteen ja osallisuuteen; 
painottaa, että on järjestettävä 
monimuotoisia haastattelupaneeleja ja 
keskeytettävä palkkausprosessi, jotta 
voidaan lisätä hakijapoolin 
monimuotoisuutta ja keskustella 
jäsenvaltioiden kanssa rekrytointitoimista 
konkreettisemmin toimintapolitiikan 
tasolla; kehottaa varapuheenjohtajaa / 
korkeaa edustajaa luomaan EUH:hon 
sukupuolten tasa-arvoa ja naisia, rauhaa ja 
turvallisuutta koskevaa toimintaohjelmaa 
koskevan organisatorisen yksikön ja 
huolehtimaan siitä, että jokaisessa EUH:n 
osastossa on kokopäivätoiminen tasa-
arvoneuvonantaja, joka raportoi suoraan 
pääneuvonantajalle;

Or. en

Tarkistus 190
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. suhtautuu myönteisesti EUH:n 
tasa-arvokysymysten pääneuvonantajan 
tekemään työhön; pitää kuitenkin 
valitettavana tähän tehtävään osoitetun 
henkilöstön ja resurssien rajallisuutta ja 
kehottaa sen haltijaa raportoimaan 
suoraan varapuheenjohtajalle / korkealle 
edustajalle; kehottaa varapuheenjohtajaa 

9. pitää valitettavana, että EUH ei ota 
suosituksissaan ja toimissaan huomioon 
naisten tilannetta islamilaisen kulttuurin 
maissa ja että se ei ota sitä myöskään 
millään tavalla huomioon kolmansille 
maille myönnettävässä rahoituksessa;
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/ korkeaa edustajaa luomaan EUH:hon 
sukupuolten tasa-arvoa ja naisia, rauhaa 
ja turvallisuutta koskevaa 
toimintaohjelmaa koskevan 
organisatorisen yksikön ja huolehtimaan 
siitä, että jokaisessa EUH:n osastossa on 
kokopäivätoiminen tasa-
arvoneuvonantaja, joka raportoi suoraan 
pääneuvonantajalle;

Or. fr

Tarkistus 191
Lena Düpont

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. suhtautuu myönteisesti EUH:n tasa-
arvokysymysten pääneuvonantajan 
tekemään työhön; pitää kuitenkin 
valitettavana tähän tehtävään osoitetun 
henkilöstön ja resurssien rajallisuutta ja 
kehottaa sen haltijaa raportoimaan suoraan 
varapuheenjohtajalle / korkealle 
edustajalle; kehottaa varapuheenjohtajaa / 
korkeaa edustajaa luomaan EUH:hon 
sukupuolten tasa-arvoa ja naisia, rauhaa ja 
turvallisuutta koskevaa toimintaohjelmaa 
koskevan organisatorisen yksikön ja 
huolehtimaan siitä, että jokaisessa EUH:n 
osastossa on kokopäivätoiminen tasa-
arvoneuvonantaja, joka raportoi suoraan 
pääneuvonantajalle;

9. suhtautuu myönteisesti EUH:n tasa-
arvokysymysten pääneuvonantajan 
tekemään työhön; pitää kuitenkin 
valitettavana tähän tehtävään osoitetun 
henkilöstön ja resurssien rajallisuutta ja 
kehottaa sen haltijaa raportoimaan suoraan 
varapuheenjohtajalle / korkealle 
edustajalle; kehottaa varapuheenjohtajaa / 
korkeaa edustajaa luomaan EUH:hon 
sukupuolten tasa-arvoa ja naisia, rauhaa ja 
turvallisuutta koskevaa toimintaohjelmaa 
koskevan organisatorisen yksikön, joka 
raportoi suoraan pääneuvonantajalle;

Or. en

Tarkistus 192
Arba Kokalari

Päätöslauselmaesitys
9 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. suhtautuu myönteisesti EUH:n tasa-
arvokysymysten pääneuvonantajan 
tekemään työhön; pitää kuitenkin 
valitettavana tähän tehtävään osoitetun 
henkilöstön ja resurssien rajallisuutta ja 
kehottaa sen haltijaa raportoimaan suoraan 
varapuheenjohtajalle / korkealle 
edustajalle; kehottaa varapuheenjohtajaa / 
korkeaa edustajaa luomaan EUH:hon 
sukupuolten tasa-arvoa ja naisia, rauhaa ja 
turvallisuutta koskevaa toimintaohjelmaa 
koskevan organisatorisen yksikön ja 
huolehtimaan siitä, että jokaisessa EUH:n 
osastossa on kokopäivätoiminen tasa-
arvoneuvonantaja, joka raportoi suoraan 
pääneuvonantajalle;

9. suhtautuu myönteisesti EUH:n tasa-
arvokysymysten pääneuvonantajan 
tekemään työhön; pitää kuitenkin 
valitettavana tähän tehtävään osoitetun 
henkilöstön ja resurssien rajallisuutta ja 
kehottaa sen haltijaa raportoimaan suoraan 
varapuheenjohtajalle / korkealle 
edustajalle; kehottaa varapuheenjohtajaa / 
korkeaa edustajaa luomaan EUH:hon 
sukupuolten tasa-arvoa ja naisia, rauhaa ja 
turvallisuutta koskevaa toimintaohjelmaa 
koskevan organisatorisen yksikön, joka 
integroidaan EUH:n osastoihin ja joka 
tukee asianmukaisesti naisia, rauhaa ja 
turvallisuutta koskevan toimintaohjelman 
täytäntöönpanoa;

Or. en

Tarkistus 193
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. kehottaa komissiota keräämään 
sukupuolen mukaan jaoteltuja tietoja 
naisten vaikutusmahdollisuuksien 
vahvistamiseen tarkoitettujen EU:n 
rahoittamien ohjelmien 
täytäntöönpanosta; korostaa tarvetta 
parantaa tasa-arvoselvitysten 
luotettavuutta yhdenmukaistamalla EU:n 
edustustojen keräämiä tietoja niin, että ne 
ovat vertailukelpoisia; korostaa lisäksi, 
että on tärkeää tehdä kansalaisjärjestöjä 
kuullen järjestelmällisesti näyttöön 
perustuvia tasa-arvoanalyyseja 
käyttämällä mahdollisuuksien mukaan 
sukupuolen ja iän mukaan jaoteltuja 
tietoja; kehottaa hyödyntämään 
sukupuolianalyysia, kun määritetään 
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maakohtaisia strategisia tavoitteita, 
ohjelmia, hankkeita ja vuoropuhelua; 
kannustaa EU:ta tarkastelemaan 
mahdollisuuksia jakaa, hallinnoida ja 
ajantasaistaa tasa-arvoanalyyseja 
aiempaa järjestelmällisemmin;

Or. en

Tarkistus 194
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. pitää myönteisenä EUH:n tasa-
arvostrategiaa vuosiksi 2018–2023, mutta 
pitää valitettavana konkreettisten ja 
mitattavissa olevien tavoitteiden 
puuttumista; kehottaa päivittämään 
strategiaa, jotta siihen voidaan sisällyttää 
konkreettisia ja sitovia tavoitteita naisten 
osallistumisesta johtotehtäviin; suosittelee 
tavoitteeksi, että naiset hoitavat 
50 prosenttia johtotehtävistä ja toimivat 
myös edustustojen päälliköinä ja YTPP-
operaatioiden päälliköinä; pitää lisäksi 
valitettavana, että EU:n toimielimissä ei 
ole muita monimuotoisuutta koskevia 
tavoitteita eikä yleistä monimuotoisuutta 
etenkään rodun, kykyjen ja etnisen 
taustan osalta;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 195
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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10. pitää myönteisenä EUH:n tasa-
arvostrategiaa vuosiksi 2018–2023, mutta 
pitää valitettavana konkreettisten ja 
mitattavissa olevien tavoitteiden 
puuttumista; kehottaa päivittämään 
strategiaa, jotta siihen voidaan sisällyttää 
konkreettisia ja sitovia tavoitteita naisten 
osallistumisesta johtotehtäviin; suosittelee 
tavoitteeksi, että naiset hoitavat 
50 prosenttia johtotehtävistä ja toimivat 
myös edustustojen päälliköinä ja YTPP-
operaatioiden päälliköinä; pitää lisäksi 
valitettavana, että EU:n toimielimissä ei 
ole muita monimuotoisuutta koskevia 
tavoitteita eikä yleistä monimuotoisuutta 
etenkään rodun, kykyjen ja etnisen 
taustan osalta;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 196
Isabella Tovaglieri

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. pitää myönteisenä EUH:n tasa-
arvostrategiaa vuosiksi 2018–2023, mutta 
pitää valitettavana konkreettisten ja 
mitattavissa olevien tavoitteiden 
puuttumista; kehottaa päivittämään 
strategiaa, jotta siihen voidaan sisällyttää 
konkreettisia ja sitovia tavoitteita naisten 
osallistumisesta johtotehtäviin; suosittelee 
tavoitteeksi, että naiset hoitavat 
50 prosenttia johtotehtävistä ja toimivat 
myös edustustojen päälliköinä ja YTPP-
operaatioiden päälliköinä; pitää lisäksi 
valitettavana, että EU:n toimielimissä ei 
ole muita monimuotoisuutta koskevia 
tavoitteita eikä yleistä monimuotoisuutta 
etenkään rodun, kykyjen ja etnisen 
taustan osalta;

10. ottaa huomioon EUH:n tasa-
arvostrategian vuosiksi 2018–2023;

Or. it
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Tarkistus 197
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. pitää myönteisenä EUH:n tasa-
arvostrategiaa vuosiksi 2018–2023, mutta 
pitää valitettavana konkreettisten ja 
mitattavissa olevien tavoitteiden 
puuttumista; kehottaa päivittämään 
strategiaa, jotta siihen voidaan sisällyttää 
konkreettisia ja sitovia tavoitteita naisten 
osallistumisesta johtotehtäviin; suosittelee 
tavoitteeksi, että naiset hoitavat 
50 prosenttia johtotehtävistä ja toimivat 
myös edustustojen päälliköinä ja YTPP-
operaatioiden päälliköinä; pitää lisäksi 
valitettavana, että EU:n toimielimissä ei 
ole muita monimuotoisuutta koskevia 
tavoitteita eikä yleistä monimuotoisuutta 
etenkään rodun, kykyjen ja etnisen 
taustan osalta;

10. pitää myönteisenä EUH:n tasa-
arvostrategiaa vuosiksi 2018–2023 ja 
kehottaa EUH:ta tarkistamaan sitä 
hyvissä ajoin ja harkitsemaan 
konkreettisten ja mitattavissa olevien 
tavoitteiden asettamista, myös naisten 
osallistumisesta johtotehtäviin;

Or. en

Tarkistus 198
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. pitää myönteisenä EUH:n tasa-
arvostrategiaa vuosiksi 2018–2023, mutta 
pitää valitettavana konkreettisten ja 
mitattavissa olevien tavoitteiden 
puuttumista; kehottaa päivittämään 
strategiaa, jotta siihen voidaan sisällyttää 
konkreettisia ja sitovia tavoitteita naisten 
osallistumisesta johtotehtäviin; suosittelee 

10. pitää myönteisenä EUH:n tasa-
arvostrategiaa vuosiksi 2018–2023, mutta 
pitää valitettavana konkreettisten ja 
mitattavissa olevien tavoitteiden 
puuttumista; kehottaa päivittämään 
strategiaa, jotta siihen voidaan sisällyttää 
konkreettisia ja sitovia tavoitteita naisten 
osallistumisesta johtotehtäviin; suosittelee 
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tavoitteeksi, että naiset hoitavat 
50 prosenttia johtotehtävistä ja toimivat 
myös edustustojen päälliköinä ja YTPP-
operaatioiden päälliköinä; pitää lisäksi 
valitettavana, että EU:n toimielimissä ei 
ole muita monimuotoisuutta koskevia 
tavoitteita eikä yleistä monimuotoisuutta 
etenkään rodun, kykyjen ja etnisen taustan 
osalta;

tavoitteeksi, että naiset hoitavat 
50 prosenttia johtotehtävistä ja toimivat 
myös edustustojen päälliköinä ja YTPP-
operaatioiden päälliköinä; suhtautuu 
myönteisesti Euroopan komissiossa tältä 
osin saavutettuun edistykseen, jonka 
myötä 41 prosenttia johtajista kaikilla 
tasoilla on naisia; pitää valitettavana, että 
EUH ei ole lähelläkään tavoitteen 
saavuttamista, ja kehottaa nykyistä 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 
toteuttamaan tarvittavia toimia tilanteen 
parantamiseksi; pitää lisäksi valitettavana, 
että EU:n toimielimissä ei ole muita 
monimuotoisuutta koskevia tavoitteita eikä 
yleistä monimuotoisuutta etenkään rodun, 
kykyjen ja etnisen taustan osalta;

Or. en

Tarkistus 199
Lena Düpont

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. pitää myönteisenä EUH:n tasa-
arvostrategiaa vuosiksi 2018–2023, mutta 
pitää valitettavana konkreettisten ja 
mitattavissa olevien tavoitteiden 
puuttumista; kehottaa päivittämään 
strategiaa, jotta siihen voidaan sisällyttää 
konkreettisia ja sitovia tavoitteita naisten 
osallistumisesta johtotehtäviin; suosittelee 
tavoitteeksi, että naiset hoitavat 
50 prosenttia johtotehtävistä ja toimivat 
myös edustustojen päälliköinä ja YTPP-
operaatioiden päälliköinä; pitää lisäksi 
valitettavana, että EU:n toimielimissä ei 
ole muita monimuotoisuutta koskevia 
tavoitteita eikä yleistä monimuotoisuutta 
etenkään rodun, kykyjen ja etnisen taustan 
osalta;

10. pitää myönteisenä EUH:n tasa-
arvostrategiaa vuosiksi 2018–2023; 
kehottaa päivittämään strategiaa, jotta 
siihen voidaan sisällyttää konkreettisia ja 
sitovia tavoitteita naisten osallistumisesta 
johtotehtäviin; käynnistää keskustelun, 
joka koskee muita monimuotoisuutta 
koskevia tavoitteita ja yleistä 
monimuotoisuutta etenkin rodun, kykyjen 
ja etnisen taustan osalta;

Or. en
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Tarkistus 200
Arba Kokalari

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. pitää myönteisenä EUH:n tasa-
arvostrategiaa vuosiksi 2018–2023, mutta 
pitää valitettavana konkreettisten ja 
mitattavissa olevien tavoitteiden 
puuttumista; kehottaa päivittämään 
strategiaa, jotta siihen voidaan sisällyttää 
konkreettisia ja sitovia tavoitteita naisten 
osallistumisesta johtotehtäviin; suosittelee 
tavoitteeksi, että naiset hoitavat 
50 prosenttia johtotehtävistä ja toimivat 
myös edustustojen päälliköinä ja YTPP-
operaatioiden päälliköinä; pitää lisäksi 
valitettavana, että EU:n toimielimissä ei 
ole muita monimuotoisuutta koskevia 
tavoitteita eikä yleistä monimuotoisuutta 
etenkään rodun, kykyjen ja etnisen taustan 
osalta;

10. pitää myönteisenä EUH:n tasa-
arvostrategiaa vuosiksi 2018–2023, mutta 
pitää valitettavana konkreettisten ja 
mitattavissa olevien tavoitteiden 
puuttumista; kehottaa päivittämään 
strategiaa, jotta siihen voidaan sisällyttää 
konkreettisia tavoitteita naisten 
osallistumisesta johtotehtäviin; suosittelee 
tavoitteeksi, että naiset hoitavat 
50 prosenttia johtotehtävistä ja toimivat 
myös edustustojen päälliköinä ja YTPP-
operaatioiden päälliköinä; pitää lisäksi 
valitettavana, että EU:n toimielimissä ei 
ole muita monimuotoisuutta koskevia 
tavoitteita eikä yleistä monimuotoisuutta 
etenkään rodun, kykyjen ja etnisen taustan 
osalta;

Or. en

Tarkistus 201
Samira Rafaela, Irène Tolleret, Chrysoula Zacharopoulou, Susana Solís Pérez, María 
Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. korostaa, että naisten 
osallistuminen YTPP-operaatioihin 
tehostaa niitä ja lisää EU:n uskottavuutta 
miesten ja naisten yhtäläisten oikeuksien 
maailmanlaajuisena edistäjänä1 a, ja 
kehottaa tältä osin jäsenvaltioita ja EU:n 
toimielimiä edistämään naisten 
osallistumista YTPP-operaatioihin;
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_________________
1 a 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/
etu2ades/STUD/2017/603855/EXPO_STU
(2017)603855_EN.pdf 

Or. en

Tarkistus 202
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kehottaa varapuheenjohtajaa / 
korkeaa edustajaa varmistamaan, että 
ulkomailla toimivien EU:n edustustojen 
päälliköillä on virallinen velvollisuus 
pitää huolta siitä, että sukupuolten tasa-
arvo on valtavirtaistettu osaksi kaikkea 
edustuston toimintaa, ja edellyttämään, 
että edustustojen päälliköt raportoivat 
asiasta; kehottaa varapuheenjohtajaa / 
korkeaa edustajaa lisäksi varmistamaan, 
että EU:n edustustoissa on yksi 
kokoaikainen tasa-arvoasioiden 
yhteyspiste;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 203
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kehottaa varapuheenjohtajaa / 
korkeaa edustajaa varmistamaan, että 
ulkomailla toimivien EU:n edustustojen 
päälliköillä on virallinen velvollisuus 
pitää huolta siitä, että sukupuolten tasa-

Poistetaan.
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arvo on valtavirtaistettu osaksi kaikkea 
edustuston toimintaa, ja edellyttämään, 
että edustustojen päälliköt raportoivat 
asiasta; kehottaa varapuheenjohtajaa / 
korkeaa edustajaa lisäksi varmistamaan, 
että EU:n edustustoissa on yksi 
kokoaikainen tasa-arvoasioiden 
yhteyspiste;

Or. es

Tarkistus 204
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kehottaa varapuheenjohtajaa / 
korkeaa edustajaa varmistamaan, että 
ulkomailla toimivien EU:n edustustojen 
päälliköillä on virallinen velvollisuus pitää 
huolta siitä, että sukupuolten tasa-arvo on 
valtavirtaistettu osaksi kaikkea edustuston 
toimintaa, ja edellyttämään, että 
edustustojen päälliköt raportoivat asiasta; 
kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa 
edustajaa lisäksi varmistamaan, että EU:n 
edustustoissa on yksi kokoaikainen tasa-
arvoasioiden yhteyspiste;

11. kehottaa varapuheenjohtajaa / 
korkeaa edustajaa varmistamaan, että 
ulkomailla toimivien EU:n edustustojen 
päälliköillä on virallinen velvollisuus pitää 
huolta siitä, että sukupuolten tasa-arvo on 
valtavirtaistettu osaksi kaikkea edustuston 
toimintaa, ja edellyttämään, että 
edustustojen päälliköt raportoivat asiasta; 
kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa 
edustajaa lisäksi varmistamaan, että EU:n 
edustustoissa on yksi kokoaikainen tasa-
arvoasioiden yhteyspiste, jolle on 
myönnetty riittävästi varoja, jotta se voi 
hoitaa tehtävänsä, ja jonka 
työnkuvauksessa eritellään sen tehtävät, 
jotka liittyvät toiminnalliseen ja 
toimintapoliittiseen vastuualueeseen; 
painottaa, että yhteyspisteiden olisi 
raportoitava suoraan EU:n edustuston 
päällikölle tai osaston päällikölle ja että 
niillä olisi oltava pääsy kaikkiin 
asiakirjoihin, joita ne tarvitsevat 
tehtäviensä hoitamiseksi, minkä lisäksi 
yhteyspisteiden on osallistuttava kaikilta 
osin konkreettisten hankkeiden 
suunnitteluun, täytäntöönpanoon ja 
seurantaan, ja niiden hoidettavaksi on 
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tarvittaessa annettava johtotehtäviä; 
kehottaa ottamaan käyttöön erityisiä 
sukupuolten tasa-arvoa koskevia 
suuntaviivoja kaikissa EU:n 
edustustoissa; painottaa tarvetta 
sisällyttää EU:n talousarvioon uusi 
budjettikohta, josta rahoitettaisiin tasa-
arvoneuvonantajien tehtävää YTPP:n 
sotilasoperaatioissa;

Or. en

Tarkistus 205
Elena Kountoura

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kehottaa varapuheenjohtajaa / 
korkeaa edustajaa varmistamaan, että 
ulkomailla toimivien EU:n edustustojen 
päälliköillä on virallinen velvollisuus pitää 
huolta siitä, että sukupuolten tasa-arvo on 
valtavirtaistettu osaksi kaikkea edustuston 
toimintaa, ja edellyttämään, että 
edustustojen päälliköt raportoivat asiasta; 
kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa 
edustajaa lisäksi varmistamaan, että EU:n 
edustustoissa on yksi kokoaikainen tasa-
arvoasioiden yhteyspiste;

11. kehottaa varapuheenjohtajaa / 
korkeaa edustajaa varmistamaan, että 
ulkomailla toimivien EU:n edustustojen 
päälliköillä on virallinen velvollisuus pitää 
huolta siitä, että sukupuolten tasa-arvo on 
valtavirtaistettu osaksi kaikkea edustuston 
toimintaa, ja edellyttämään, että 
edustustojen päälliköt raportoivat asiasta; 
kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa 
edustajaa lisäksi varmistamaan, että EU:n 
edustustoissa on yksi kokoaikainen tasa-
arvoasioiden yhteyspiste; korostaa, että 
kaikille tasa-arvoasioiden yhteyspisteille 
olisi annettava riittävästi aikaa ja 
resursseja tehtäviensä suorittamiseen; 
painottaa koulutuksen tarvetta, jotta 
varmistetaan, että yhteyspisteissä 
työskentelevät henkilöt voivat kehittää 
tehtäviensä hoitamiseksi tarvitsemiaan 
taitoja; korostaa tarvetta päivittää 
työnkuvauksia ja sopimuksia, jotta niihin 
sisällytetään asiaankuuluvat vastuualueet, 
jotka liittyvät sukupuolten tasa-arvon 
edistämiseen kaikentasoisissa tehtävissä;

Or. en
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Tarkistus 206
Isabella Tovaglieri

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kehottaa varapuheenjohtajaa / 
korkeaa edustajaa varmistamaan, että 
ulkomailla toimivien EU:n edustustojen 
päälliköillä on virallinen velvollisuus 
pitää huolta siitä, että sukupuolten tasa-
arvo on valtavirtaistettu osaksi kaikkea 
edustuston toimintaa, ja edellyttämään, 
että edustustojen päälliköt raportoivat 
asiasta; kehottaa varapuheenjohtajaa / 
korkeaa edustajaa lisäksi varmistamaan, 
että EU:n edustustoissa on yksi 
kokoaikainen tasa-arvoasioiden 
yhteyspiste;

11. kehottaa varapuheenjohtajaa / 
korkeaa edustajaa varmistamaan, että 
ulkomailla toimivat EU:n edustustot 
varmistavat miesten ja naisten yhtäläiset 
oikeudet ja edellytykset hoitaa edustuston 
tehtäviä;

Or. it

Tarkistus 207
Lena Düpont

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kehottaa varapuheenjohtajaa / 
korkeaa edustajaa varmistamaan, että 
ulkomailla toimivien EU:n edustustojen 
päälliköillä on virallinen velvollisuus pitää 
huolta siitä, että sukupuolten tasa-arvo on 
valtavirtaistettu osaksi kaikkea edustuston 
toimintaa, ja edellyttämään, että 
edustustojen päälliköt raportoivat asiasta; 
kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa 
edustajaa lisäksi varmistamaan, että EU:n 
edustustoissa on yksi kokoaikainen tasa-
arvoasioiden yhteyspiste;

11. kehottaa varapuheenjohtajaa / 
korkeaa edustajaa varmistamaan, että 
ulkomailla toimivien EU:n edustustojen 
päälliköillä on virallinen velvollisuus pitää 
huolta siitä, että sukupuolten tasa-arvo on 
valtavirtaistettu osaksi kaikkea edustuston 
toimintaa, ja edellyttämään, että 
edustustojen päälliköt raportoivat asiasta;
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Or. en

Tarkistus 208
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kehottaa varapuheenjohtajaa / 
korkeaa edustajaa varmistamaan, että 
ulkomailla toimivien EU:n edustustojen 
päälliköillä on virallinen velvollisuus pitää 
huolta siitä, että sukupuolten tasa-arvo on 
valtavirtaistettu osaksi kaikkea edustuston 
toimintaa, ja edellyttämään, että 
edustustojen päälliköt raportoivat asiasta; 
kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa 
edustajaa lisäksi varmistamaan, että EU:n 
edustustoissa on yksi kokoaikainen tasa-
arvoasioiden yhteyspiste;

11. kehottaa varapuheenjohtajaa / 
korkeaa edustajaa varmistamaan, että 
ulkomailla toimivien EU:n edustustojen 
päälliköillä on virallinen velvollisuus pitää 
huolta siitä, että sukupuolten tasa-arvo on 
valtavirtaistettu osaksi kaikkea edustuston 
toimintaa, ja edellyttämään, että 
edustustojen päälliköt raportoivat asiasta; 
kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa 
edustajaa lisäksi varmistamaan sujuvan 
työnkulun ja byrokratian minimoinnin 
EU:n edustustoissa;

Or. en

Tarkistus 209
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. korostaa, että sukupuolten tasa-
arvon saavuttaminen ei ole mahdollista 
ilman sukupuolinäkökohdat huomioon 
ottavaa johtajuutta; kehottaa tässä 
yhteydessä antamaan pakollista 
sukupuolten tasa-arvoa koskevaa 
koulutusta kaikille EUH:n keski- ja 
ylemmille johtajille sekä YTPP-
operaatioiden päälliköille ja komentajille;

Poistetaan.

Or. fr
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Tarkistus 210
Isabella Tovaglieri

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. korostaa, että sukupuolten tasa-
arvon saavuttaminen ei ole mahdollista 
ilman sukupuolinäkökohdat huomioon 
ottavaa johtajuutta; kehottaa tässä 
yhteydessä antamaan pakollista 
sukupuolten tasa-arvoa koskevaa 
koulutusta kaikille EUH:n keski- ja 
ylemmille johtajille sekä YTPP-
operaatioiden päälliköille ja komentajille;

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 211
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. korostaa, että sukupuolten tasa-
arvon saavuttaminen ei ole mahdollista 
ilman sukupuolinäkökohdat huomioon 
ottavaa johtajuutta; kehottaa tässä 
yhteydessä antamaan pakollista 
sukupuolten tasa-arvoa koskevaa 
koulutusta kaikille EUH:n keski- ja 
ylemmille johtajille sekä YTPP-
operaatioiden päälliköille ja komentajille;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 212
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. korostaa, että sukupuolten tasa-
arvon saavuttaminen ei ole mahdollista 
ilman sukupuolinäkökohdat huomioon 
ottavaa johtajuutta; kehottaa tässä 
yhteydessä antamaan pakollista 
sukupuolten tasa-arvoa koskevaa 
koulutusta kaikille EUH:n keski- ja 
ylemmille johtajille sekä YTPP-
operaatioiden päälliköille ja komentajille;

12. korostaa, että sukupuolten tasa-
arvon saavuttaminen ei ole mahdollista 
ilman sukupuolinäkökohdat huomioon 
ottavaa johtajuutta; kehottaa tässä 
yhteydessä antamaan pakollista 
sukupuolten tasa-arvoa koskevaa 
koulutusta kaikille EUH:n keski- ja 
ylemmille johtajille sekä YTPP-
operaatioiden päälliköille ja komentajille; 
korostaa, että EU:n edustustojen uusien 
päälliköiden toimeksiantokirjeissä ja 
työnkuvauksissa on viitattava erityisesti 
sukupuolten tasa-arvoon; painottaa, että 
heitä arvioitaessa on otettava huomioon 
erityiset kriteerit, jotka koskevat 
sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisen takaamiseksi 
toteutettuja toimia;

Or. en

Tarkistus 213
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. korostaa, että sukupuolten tasa-
arvon saavuttaminen ei ole mahdollista 
ilman sukupuolinäkökohdat huomioon 
ottavaa johtajuutta; kehottaa tässä 
yhteydessä antamaan pakollista 
sukupuolten tasa-arvoa koskevaa 
koulutusta kaikille EUH:n keski- ja 
ylemmille johtajille sekä YTPP-
operaatioiden päälliköille ja komentajille;

12. korostaa, että sukupuolten tasa-
arvon saavuttaminen ei ole mahdollista 
ilman sukupuolinäkökohdat huomioon 
ottavaa johtajuutta; kehottaa tässä 
yhteydessä järjestämään yksikkökohtaisia 
sukupuolten tasa-arvoa koskevia 
koulutusohjelmia kaikille EUH:n keski- ja 
ylemmille johtajille sekä YTPP-
operaatioiden päälliköille ja komentajille;

Or. en
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Tarkistus 214
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. kehottaa jatkamaan kulttuurista 
muutosta, myös parantamalla EU:n 
toimielinten sekä niiden ja EU:n 
jäsenvaltioiden välistä koordinointia; 
kehottaa tältä osin parantamaan 
sukupuolten tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia 
koskevien näkökulmien sisällyttämistä 
toimintapolitiikkaa koskevaan ja 
poliittiseen vuoropuheluun, jotta 
vahvistetaan roolia, joka liittyy 
vastuuvelvollisuuden edistämiseen 
humanitaarisen avun järjestelmässä;

Or. en

Tarkistus 215
Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. pitää valitettavana, että YTPP-
operaatioissa ja erityisesti 
sotilasoperaatioissa työskentelevien 
naisten määrä on edelleen hyvin 
alhainen; muistuttaa sukupuolten 
monimuotoisuuden merkityksestä 
YTPP:ssä, jotta voidaan toteuttaa monia 
tehtäviä ja panna tehokkaasti täytäntöön 
velvoitteita, kuten tilannetietoisuuden 
lisääminen, yhteiskunnan eri ryhmien 
tavoittaminen sekä koulutuksen ja 
seurannan vahvistaminen;
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Or. en

Tarkistus 216
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. kehottaa edistämään ja tukemaan 
aktiivisesti kaikille henkilöstön jäsenille 
tarkoitettua kattavaa koulutusta 
sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisen ja sukupuolianalyysin 
alalla; painottaa, että koulutusten 
johdosta on toteutettava jatkotoimia 
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä;

Or. en

Tarkistus 217
Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz

Päätöslauselmaesitys
12 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 b. kehottaa painokkaasti EUH:ta 
edistämään sellaisen velvoittavan 
poliittisen sitoutumisen tarvetta, jolla 
lisätään naisten määrää EU:n 
kriisinhallintatehtävissä ja -operaatioissa; 
kehottaa painokkaasti jäsenvaltioita 
tarkastelemaan keinoja vahvistaa 
rekrytointia ja työpaikan säilyttämistä 
koskevaa politiikkaa ja edistämään 
naisten osallistumista rauhanrakennus- ja 
rauhanturvaoperaatioihin sekä 
ehdottamaan enemmän naisehdokkaita 
edustuston päällikön, erityisedustajan ja 
operaation päällikön tehtäviin;
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Or. en

Tarkistus 218
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, 
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Päätöslauselmaesitys
12 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 b. painottaa, että on tarpeen ottaa 
käyttöön yksinkertaistettu 
raportointimenetelmä kaikkien 
sukupuolten tasa-arvoon EU:ssa liittyvien 
näkökohtien osalta byrokratian 
minimoimiseksi; pyytää kehittämään 
verkossa tehtävää raportointia, laatimaan 
selkeitä malleja ja julkaisemaan 
ohjekirjasen edustustojen työn 
helpottamiseksi;

Or. en

Tarkistus 219
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
12 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 b. kehottaa saattamaan YTPP-
operaatioiden päivitetyt yleiset 
käyttäytymissäännöt ajan tasalle ja 
sisällyttämään niihin periaatteen, jonka 
mukaan on sovellettava nollatoleranssia 
tapauksiin, joissa EU:n johto ja hallinto 
eivät toteuta toimia seksuaalisen ja 
sukupuoleen perustuvan väkivallan 
johdosta;

Or. en
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Tarkistus 220
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cindy Franssen, 
Christine Schneider, Maria da Graça Carvalho

Päätöslauselmaesitys
12 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 c. korostaa, että on tärkeää, että 
EU:n jäsenvaltiot jatkavat 
sukupuolianalyysin käytön merkittävää 
parantamista ja yhdenmukaista 
sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamista, myös keräämällä ja 
käyttämällä sukupuolen ja iän mukaan 
jaoteltua tietoa ja sukupuolisensitiivisiä 
indikaattoreita, kun määritetään, 
suunnitellaan, pannaan täytäntöön, 
seurataan ja arvioidaan kaikkia EU:n 
ulkoisiin toimiin liittyviä prosesseja; 
korostaa, että näitä aloja ovat muun 
muassa kauppa, infrastruktuureihin 
tehtävät investoinnit, yksityisen sektorin 
investoinnit sekä turvallisuuteen liittyvät 
aloitteet ja ilmastonmuutos, ja toteaa, että 
kaikissa ulkoisissa toimissa olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota sellaisiin 
aihealueisiin, joilla on mahdollisesti 
sukupuolijärjestelmää muuttava tavoite ja 
sisältö;

Or. en

Tarkistus 221
Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz

Päätöslauselmaesitys
12 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 c. painottaa, että on tärkeää soveltaa 
nollatoleranssia seksuaaliseen ja 
sukupuoleen perustuvaan häirintään 
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liittyvissä tapauksissa ja tukea 
institutionaalisia rakenteita, jotka 
keskittyvät seksuaalisen tai sukupuoleen 
perustuvan väkivallan ehkäisemiseen; 
pitää valitettavana, että ainoastaan 
muutamissa EU:n YTPP-operaatioissa 
annetaan seksuaaliseen ja sukupuoleen 
perustuvaan häirintään liittyvää 
koulutusta, ja kehottaa EUH:ta ja 
jäsenvaltioita tukemaan kaikkia 
pyrkimyksiä torjua seksuaalista tai 
sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa 
kansainvälisissä 
rauhanturvaoperaatioissa ja 
varmistamaan, että väärinkäytösten 
ilmiantajia ja uhreja suojellaan 
tehokkaasti;

Or. en

Tarkistus 222
Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz

Päätöslauselmaesitys
3 alaotsikko

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Naisten oikeuksien suojelun ja edistämisen 
sekä naisten osallistumisen asettaminen 
etusijalle

Naisten ja tyttöjen oikeuksien suojelun ja 
edistämisen sekä heidän osallistumisensa 
asettaminen etusijalle

Or. en

Tarkistus 223
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita 
noudattamaan kaikkia kansainvälisiä 
sitoumuksia, jotka liittyvät sukupuolten 

Poistetaan.
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tasa-arvoa koskevaan 
maailmanlaajuiseen ohjelmaan; kehottaa 
lisäksi niitä kannustamaan ja tukemaan 
kumppanimaita kumoamaan CEDAW-
sopimusta koskevat varaumansa ja 
panemaan täytäntöön Pekingissä vuonna 
1995 pidetyn YK:n neljännen naisten 
maailmankonferenssin julistuksen ja 
toimintasuunnitelman, myös 
lainsäädännön avulla;

Or. es

Tarkistus 224
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita 
noudattamaan kaikkia kansainvälisiä 
sitoumuksia, jotka liittyvät sukupuolten 
tasa-arvoa koskevaan 
maailmanlaajuiseen ohjelmaan; kehottaa 
lisäksi niitä kannustamaan ja tukemaan 
kumppanimaita kumoamaan CEDAW-
sopimusta koskevat varaumansa ja 
panemaan täytäntöön Pekingissä vuonna 
1995 pidetyn YK:n neljännen naisten 
maailmankonferenssin julistuksen ja 
toimintasuunnitelman, myös 
lainsäädännön avulla;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 225
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Frances Fitzgerald, Christine Schneider, 
Cindy Franssen

Päätöslauselmaesitys
13 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita 
noudattamaan kaikkia kansainvälisiä 
sitoumuksia, jotka liittyvät sukupuolten 
tasa-arvoa koskevaan maailmanlaajuiseen 
ohjelmaan; kehottaa lisäksi niitä 
kannustamaan ja tukemaan kumppanimaita 
kumoamaan CEDAW-sopimusta koskevat 
varaumansa ja panemaan täytäntöön 
Pekingissä vuonna 1995 pidetyn YK:n 
neljännen naisten maailmankonferenssin 
julistuksen ja toimintasuunnitelman, 
myös lainsäädännön avulla;

13. kehottaa EU:n jäsenvaltioita 
vahvistamaan toimiaan sukupuolten tasa-
arvon edistämiseksi noudattaen kaikkia 
kansainvälisiä sitoumuksia ja parhaita 
käytäntöjä, jotka liittyvät sukupuolten tasa-
arvoa koskevaan maailmanlaajuiseen 
ohjelmaan; kehottaa lisäksi niitä 
kannustamaan ja tukemaan kumppanimaita 
sellaisten naisten oikeuksien edistämistä 
koskevien suositusten välityksellä, joissa 
korostetaan, että on tärkeää noudattaa 
sitoumuksia, jotka sisältyvät kaikkinaisen 
naisten syrjinnän poistamista koskevaan 
YK:n yleissopimukseen (CEDAW) ja 
muun muassa Pekingissä vuonna 1995 
pidetyn YK:n neljännen naisten 
maailmankonferenssin julistukseen ja 
toimintasuunnitelmaan; painottaa 
OECD:n ja kehitysapukomitean antaman 
seksuaalisen riiston, hyväksikäytön ja 
ahdistelun lopettamista kehitysyhteistyön 
ja humanitaarisen avun alalla koskevan 
suosituksen ”Ending Sexual Exploitation, 
Abuse, and Harassment in Development 
Co-operation and Humanitarian 
Assistance” merkitystä; suhtautuu tältä 
osin myönteisesti siihen, että asianomaiset 
sidosryhmät painottavat riistoon ja 
häirintään puuttumista 
kehitysyhteistyössä, humanitaariseen 
apuun liittyvässä yhteydessä sekä 
konfliktitilanteissa kehitysyhteistyön ja 
humanitaarisen avun alalla;

Or. en

Tarkistus 226
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus



PE650.560v01-00 134/158 AM\1203796FI.docx

FI

13 a.  kehottaa EUH:ta harkitsemaan 
naisiin kohdistuvan väkivallan ja 
kaikkien naisiin kohdistuvien 
syrjintämuotojen torjunnasta annettujen 
EU:n suuntaviivojen tarkistamista, jotta 
niihin lisätään viittauksia erityisiin 
toimiin, joilla torjutaan lisääntyviä 
hyökkäyksiä ja uhkauksia naisten 
ihmisoikeuksien puolustajia ja 
transsukupuolisia tai sukupuolen suhteen 
epätyypillisiä henkilöitä vastaan, sekä 
mukauttamaan suuntaviivoja Istanbulin 
yleissopimuksen määritelmiin ja 
suosituksiin;

Or. en

Tarkistus 227
Frances Fitzgerald

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita 
varmistamaan, että koulutuksen 
tarjoamiselle hätätilanteissa myönnetään 
riittävästi varoja, jotta taataan kaikille 
tytöille mahdollisuus menestyä 
konflikteista ja luonnonkatastrofeista 
huolimatta;

Or. en

Tarkistus 228
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. kehottaa varapuheenjohtajaa / 
korkeaa edustajaa, EUH:ta ja 

Poistetaan.
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jäsenvaltioita varmistamaan 
ihmisoikeuksien puolustajia koskevien 
EU:n suuntaviivojen täysimääräisen 
täytäntöönpanon ja hyväksymään liitteen, 
jolla pyritään tunnustamaan ja 
kehittämään lisästrategioita ja -välineitä, 
joilla voidaan vastata paremmin ja 
tehokkaammin naisten ihmisoikeuksien 
puolustajien erityistilanteeseen sekä 
heihin kohdistuviin uhkiin ja 
riskitekijöihin;

Or. es

Tarkistus 229
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. kehottaa varapuheenjohtajaa / 
korkeaa edustajaa, EUH:ta ja 
jäsenvaltioita varmistamaan 
ihmisoikeuksien puolustajia koskevien 
EU:n suuntaviivojen täysimääräisen 
täytäntöönpanon ja hyväksymään liitteen, 
jolla pyritään tunnustamaan ja 
kehittämään lisästrategioita ja -välineitä, 
joilla voidaan vastata paremmin ja 
tehokkaammin naisten ihmisoikeuksien 
puolustajien erityistilanteeseen sekä 
heihin kohdistuviin uhkiin ja 
riskitekijöihin;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 230
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
14 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. kehottaa varapuheenjohtajaa / 
korkeaa edustajaa, EUH:ta ja jäsenvaltioita 
varmistamaan ihmisoikeuksien puolustajia 
koskevien EU:n suuntaviivojen 
täysimääräisen täytäntöönpanon ja 
hyväksymään liitteen, jolla pyritään 
tunnustamaan ja kehittämään 
lisästrategioita ja -välineitä, joilla voidaan 
vastata paremmin ja tehokkaammin naisten 
ihmisoikeuksien puolustajien 
erityistilanteeseen sekä heihin kohdistuviin 
uhkiin ja riskitekijöihin;

14. kehottaa varapuheenjohtajaa / 
korkeaa edustajaa, EUH:ta ja jäsenvaltioita 
varmistamaan ihmisoikeuksien puolustajia 
koskevien EU:n suuntaviivojen 
täysimääräisen täytäntöönpanon ja 
hyväksymään liitteen, jolla pyritään 
tunnustamaan ja kehittämään 
lisästrategioita ja -välineitä, joilla voidaan 
vastata paremmin ja tehokkaammin naisten 
ihmisoikeuksien puolustajien 
erityistilanteeseen sekä heihin kohdistuviin 
uhkiin ja riskitekijöihin; kehottaa 
ottamaan välittömästi käyttöön 
sukupuolinäkökulman ja erityisiä toimia, 
joilla tuetaan naisten ihmisoikeuksien 
puolustajia kaikissa ohjelmissa ja 
välineissä, joiden tavoitteena on suojella 
ihmisoikeuksien puolustajia;

Or. en

Tarkistus 231
Isabella Tovaglieri

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. kehottaa varapuheenjohtajaa / 
korkeaa edustajaa, EUH:ta ja jäsenvaltioita 
varmistamaan ihmisoikeuksien puolustajia 
koskevien EU:n suuntaviivojen 
täysimääräisen täytäntöönpanon ja 
hyväksymään liitteen, jolla pyritään 
tunnustamaan ja kehittämään 
lisästrategioita ja -välineitä, joilla voidaan 
vastata paremmin ja tehokkaammin naisten 
ihmisoikeuksien puolustajien 
erityistilanteeseen sekä heihin kohdistuviin 
uhkiin ja riskitekijöihin;

14. kehottaa varapuheenjohtajaa / 
korkeaa edustajaa, EUH:ta ja jäsenvaltioita 
varmistamaan ihmisoikeuksien puolustajia 
koskevien EU:n suuntaviivojen 
täysimääräisen täytäntöönpanon, jotta 
voidaan vastata paremmin ja 
tehokkaammin naisten ihmisoikeuksien 
puolustajien erityistilanteeseen sekä heihin 
kohdistuviin uhkiin ja riskitekijöihin;

Or. it
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Tarkistus 232
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. kehottaa varapuheenjohtajaa / 
korkeaa edustajaa, EUH:ta ja jäsenvaltioita 
varmistamaan ihmisoikeuksien puolustajia 
koskevien EU:n suuntaviivojen 
täysimääräisen täytäntöönpanon ja 
hyväksymään liitteen, jolla pyritään 
tunnustamaan ja kehittämään 
lisästrategioita ja -välineitä, joilla voidaan 
vastata paremmin ja tehokkaammin 
naisten ihmisoikeuksien puolustajien 
erityistilanteeseen sekä heihin 
kohdistuviin uhkiin ja riskitekijöihin;

14. kehottaa varapuheenjohtajaa / 
korkeaa edustajaa, EUH:ta ja jäsenvaltioita 
varmistamaan ihmisoikeuksien puolustajia 
koskevien EU:n suuntaviivojen 
täysimääräisen täytäntöönpanon, jotta 
vähennetään naisten ihmisoikeuksien 
puolustajiin kohdistuvia uhkia ja 
riskitekijöitä ihmisoikeuksia koskevassa 
toimintasuunnitelmassa 2020–2024 
lausutun mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 233
Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. kehottaa varapuheenjohtajaa / 
korkeaa edustajaa, EUH:ta ja jäsenvaltioita 
varmistamaan ihmisoikeuksien puolustajia 
koskevien EU:n suuntaviivojen 
täysimääräisen täytäntöönpanon ja 
hyväksymään liitteen, jolla pyritään 
tunnustamaan ja kehittämään 
lisästrategioita ja -välineitä, joilla voidaan 
vastata paremmin ja tehokkaammin naisten 
ihmisoikeuksien puolustajien 
erityistilanteeseen sekä heihin kohdistuviin 
uhkiin ja riskitekijöihin;

14. kehottaa varapuheenjohtajaa / 
korkeaa edustajaa, EUH:ta ja jäsenvaltioita 
varmistamaan ihmisoikeuksien puolustajia 
koskevien EU:n suuntaviivojen 
täysimääräisen täytäntöönpanon ja 
hyväksymään liitteen, jolla pyritään 
tunnustamaan ja kehittämään 
lisästrategioita ja -välineitä, joilla voidaan 
vastata paremmin ja tehokkaammin naisten 
ihmisoikeuksien puolustajien, mukaan 
lukien tytöt ja nuoret naisaktivistit, 
erityistilanteeseen sekä heihin kohdistuviin 
uhkiin ja riskitekijöihin;

Or. en
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Tarkistus 234
Frances Fitzgerald

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. kehottaa EUH:ta toteuttamaan 
kumppanimaiden kanssa toimia, joilla 
kohennetaan naisten asemaa, myös 
sellaisilla aloilla kuin oikeus periä 
kiinteistöjä ja maata, oikeudellisen 
aseman saaminen, myös syntymän 
rekisteröinnin välityksellä, palkattomasta 
hoitotyöstä aiheutuvan rasituksen 
vähentäminen, finanssiosaamisen ja 
digitaalisten taitojen hankkiminen, 
tekninen ja ammatillinen koulutus sekä 
suojeleminen lapsityövoiman käytöltä ja 
muilta hyväksikäytön muodoilta;

Or. en

Tarkistus 235
Elena Kountoura

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. painottaa tarvetta noudattaa EU:n 
muuttoliikepolitiikan alalla sellaista 
sukupuolinäkökulmaa, jolla taataan 
naispuolisten turvapaikanhakijoiden ja 
pakolaisten oikeudet, ottaa välittömästi 
käyttöön sukupuolisensitiivisiä 
turvapaikka- ja 
maahanmuuttomenettelyjä ja tehostaa 
toimia, joilla varmistetaan asianmukaiset 
määrittelytoimet ja suojelu mahdolliselta 
väkivallalta, häirinnältä, raiskauksilta ja 
naiskaupalta vastaanottokeskuksissa 
kaikkialla Euroopassa;
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Or. en

Tarkistus 236
Rovana Plumb

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. kehottaa Euroopan komissiota 
vahvistamaan NDICI-asetusta, jotta 
asetetaan selkeitä tavoitteita sille, miten 
siinä varmistetaan sukupuolten tasa-
arvon valtavirtaistaminen ja kohdennetut 
toimet, puuttumalla sukupuoleen 
perustuvaan syrjintään, jotta torjutaan 
kaikkia eriarvoisuuteen liittyviä 
näkökulmia, jotka vaikuttavat tyttöihin ja 
naisiin, kehityspolitiikkaa koskevan 
eurooppalaisen konsensuksen ja 
sukupuolten tasa-arvon edistämistä 
koskevan toimintasuunnitelman 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 237
Elena Kountoura

Päätöslauselmaesitys
14 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 b. kehottaa komissiota ja neuvostoa 
varmistamaan, että sukupuolten tasa-arvo 
otetaan asianmukaisesti huomioon, kun 
neuvotellaan uusista kauppa- ja 
assosiaatiosopimuksista tai tarkistetaan 
olemassa olevia kauppa- ja 
assosiaatiosopimuksia; kehottaa 
komissiota ja neuvostoa edistämään ja 
tukemaan erityisen sukupuolten tasa-
arvoa koskevan luvun sisällyttämistä 
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EU:n kauppa- ja assosiaatiosopimuksiin 
ja varmistamaan, että siinä ennakoidaan 
erityisesti velvoittavia sitoumuksia, jotka 
koskevat sukupuolten tasa-arvon ja 
naisten voimaannuttamisen 
kunnioittamista ja edistämistä; kehottaa 
edistämään periaatteita, jotka sisältyvät 
kansainvälisesti tunnustettuihin 
normeihin, kansainvälisiin sopimuksiin ja 
YK:n yleissopimuksiin ja sitoumuksiin, 
jotka koskevat naisten ja tyttöjen 
oikeuksia, sukupuolten tasa-arvoa, 
sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamista sekä naisten 
voimaannuttamista näissä sopimuksissa 
perustuen Pekingin julistukseen ja 
toimintaohjelmaan, vuosituhannen 
kehitystavoitteisiin, CEDAW-sopimukseen 
ja ILO:n perusyleissopimuksiin; kehottaa 
komissiota sisällyttämään EU:n 
kauppapolitiikan ja sopimusten 
sukupuolivaikutuksen vaikutusten 
ennakko- ja jälkiarviointeihin ja 
varmistamaan, että kauppasopimuksissa 
ei lisätä nykyistä eriarvoisuutta tai luoda 
uudenlaista eriarvoisuutta;

Or. en

Tarkistus 238
Elena Kountoura

Päätöslauselmaesitys
14 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 c. kehottaa varapuheenjohtajaa / 
korkeaa edustajaa, EUH:ta ja 
jäsenvaltioita turvaamaan tyttöjen ja 
naisten oikeudet ja varmistamaan heidän 
kaikkinaisen ja merkityksellisen 
osallistumisensa konfliktin eri vaiheissa 
EU:n konfliktinehkäisyn ja 
välitystoiminnan kehyksessä; kehottaa 
valtavirtaistamaan sukupuolinäkökulman 
ottamalla sukupuolten tasa-arvon, 
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sukupuoleen perustuva väkivalta ja 
konfliktien yhteydessä esiintyvä 
seksuaalinen väkivalta mukaan lukien, 
alan asiantuntemuksen huomioon kaikilla 
rauhanturvatoiminnan tasoilla sekä 
lisäämällä merkittävästi naisten määrää 
muissa keskeisissä tehtävissä kaikilla 
konfliktinehkäisy- ja 
rauhanturvaoperaatioiden tasoilla;

Or. en

Tarkistus 239
Elena Kountoura

Päätöslauselmaesitys
14 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 d. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita tehostamaan yhteistyötä 
kolmansien maiden kanssa ihmiskaupan 
kaikkien muotojen torjumiseksi 
kiinnittäen erityistä huomiota 
ihmiskaupan sukupuoliulottuvuuteen 
erityisesti lapsiavioliittojen, naisten ja 
tyttöjen seksuaalisen riiston ja 
seksiturismin torjumiseksi; kehottaa 
ottamaan käyttöön pakollisia 
vaikutustenarviointeja, joissa 
tarkastellaan jonkin kolmannen maan 
aiheuttamia ja ihmiskauppaa koskevia 
riskejä osana kaikkien 
viisumivapaussopimusten yleisiä 
ennakkoehtoja; painottaa tarvetta 
sisällyttää kolmansien maiden kanssa 
tehtävä tehokas yhteistyö ihmiskaupan 
torjumiseksi niiden pakollisten kriteerien 
joukkoon, joiden edellytetään täyttyvän 
viisumivapautta koskevan sopimuksen 
tekemiseksi; kehottaa komissiota, 
neuvostoa ja EUH:ta sisällyttämään 
kolmansien maiden kanssa käymiinsä 
neuvotteluihin, jotka koskevat kolmansien 
maiden kanssa tehtäviä assosiaatio- ja 
yhteistyösopimuksia, vertailuarvona 
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käytettävän yhteistyökehyksen, jolla 
voidaan tehokkaasti torjua ihmiskauppaa, 
mukaan lukien avoin pöytäkirja tietojen 
rekisteröimiseksi ihmiskauppaan liittyviä 
tapauksia koskevista vireillepanoista ja 
syytetoimista; kehottaa ottamaan käyttöön 
sukupuolisensitiivisen lähestymistavan 
ihmiskauppaan puuttumalla kattavasti 
siihen, miten se vaikuttaa monenlaisten 
ihmisoikeuksien käyttämiseen 
mahdollisissa konfliktitilanteissa;

Or. en

Tarkistus 240
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. kehottaa EU:n edustustoja 
seuraamaan sukupuolten tasa-arvon ja 
seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja niitä 
koskevien oikeuksien heikentämistä ja 
suuntausta kansalaisyhteiskunnan 
toimintamahdollisuuksien kaventumiseen 
sekä ryhtymään erityisiin toimiin niiden 
suojelemiseksi; kehottaa komissiota, 
EUH:ta, jäsenvaltioita ja EU:n 
edustustojen päälliköitä varmistamaan 
poliittisen ja taloudellisen tuen 
paikallisille kansalaisjärjestöille, myös 
naisjärjestöille ja ihmisoikeuksien 
puolustajille, ja tekemään niiden kanssa 
tehtävästä yhteistyöstä ja kuulemisesta 
normaalin osan omaa työtään;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 241
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
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15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. kehottaa EU:n edustustoja 
seuraamaan sukupuolten tasa-arvon ja 
seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja niitä 
koskevien oikeuksien heikentämistä ja 
suuntausta kansalaisyhteiskunnan 
toimintamahdollisuuksien kaventumiseen 
sekä ryhtymään erityisiin toimiin niiden 
suojelemiseksi; kehottaa komissiota, 
EUH:ta, jäsenvaltioita ja EU:n 
edustustojen päälliköitä varmistamaan 
poliittisen ja taloudellisen tuen 
paikallisille kansalaisjärjestöille, myös 
naisjärjestöille ja ihmisoikeuksien 
puolustajille, ja tekemään niiden kanssa 
tehtävästä yhteistyöstä ja kuulemisesta 
normaalin osan omaa työtään;

15. kehottaa EU:n edustustoja 
vaalimaan sitä, että lääketieteellisesti 
avustettua hedelmöityshoitoa saavat 
pelkästään eri sukupuolta olevat 
pariskunnat, jotka kärsivät 
hedelmättömyydestä ja ovat avioliitossa 
tai vakituisessa suhteessa;

Or. fr

Tarkistus 242
Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. kehottaa EU:n edustustoja 
seuraamaan sukupuolten tasa-arvon ja 
seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja niitä 
koskevien oikeuksien heikentämistä ja 
suuntausta kansalaisyhteiskunnan 
toimintamahdollisuuksien kaventumiseen 
sekä ryhtymään erityisiin toimiin niiden 
suojelemiseksi; kehottaa komissiota, 
EUH:ta, jäsenvaltioita ja EU:n edustustojen 
päälliköitä varmistamaan poliittisen ja 
taloudellisen tuen paikallisille 
kansalaisjärjestöille, myös naisjärjestöille 
ja ihmisoikeuksien puolustajille, ja 
tekemään niiden kanssa tehtävästä 
yhteistyöstä ja kuulemisesta normaalin 
osan omaa työtään;

15. kehottaa EU:n edustustoja 
seuraamaan sukupuolten tasa-arvon ja 
seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja niitä 
koskevien oikeuksien heikentämistä ja 
suuntausta kansalaisyhteiskunnan 
toimintamahdollisuuksien kaventumiseen 
sekä ryhtymään erityisiin toimiin niiden 
suojelemiseksi; kehottaa komissiota, 
EUH:ta, jäsenvaltioita ja EU:n edustustojen 
päälliköitä varmistamaan poliittisen ja 
taloudellisen tuen paikallisille 
kansalaisjärjestöille, myös naisjärjestöille 
ja ihmisoikeuksien puolustajille, ja 
tekemään niiden kanssa tehtävästä 
yhteistyöstä ja kuulemisesta normaalin 
osan omaa työtään; kehottaa komissiota ja 
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jäsenvaltioita tukemaan aloitteita, joilla 
pyritään haastamaan ja muuttamaan 
negatiivisia sukupuolirooleja ja -
stereotypioita kaikissa tilanteissa, jotka 
johtavat syrjintään ja syrjäytymiseen, 
kuten naisten sukuelinten silpominen ja 
lapsiavioliitot;

Or. en

Tarkistus 243
Simona Baldassarre

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. kehottaa EU:n edustustoja 
seuraamaan sukupuolten tasa-arvon ja 
seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja niitä 
koskevien oikeuksien heikentämistä ja 
suuntausta kansalaisyhteiskunnan 
toimintamahdollisuuksien kaventumiseen 
sekä ryhtymään erityisiin toimiin niiden 
suojelemiseksi; kehottaa komissiota, 
EUH:ta, jäsenvaltioita ja EU:n edustustojen 
päälliköitä varmistamaan poliittisen ja 
taloudellisen tuen paikallisille 
kansalaisjärjestöille, myös naisjärjestöille 
ja ihmisoikeuksien puolustajille, ja 
tekemään niiden kanssa tehtävästä 
yhteistyöstä ja kuulemisesta normaalin 
osan omaa työtään;

15. kehottaa komissiota, EUH:ta, 
jäsenvaltioita ja EU:n edustustojen 
päälliköitä varmistamaan poliittisen ja 
taloudellisen tuen paikallisille 
kansalaisjärjestöille, myös naisjärjestöille 
ja ihmisoikeuksien puolustajille, ja 
tekemään niiden kanssa tehtävästä 
yhteistyöstä ja kuulemisesta normaalin 
osan omaa työtään;

Or. en

Tarkistus 244
Elena Kountoura

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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15. kehottaa EU:n edustustoja 
seuraamaan sukupuolten tasa-arvon ja 
seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja niitä 
koskevien oikeuksien heikentämistä ja 
suuntausta kansalaisyhteiskunnan 
toimintamahdollisuuksien kaventumiseen 
sekä ryhtymään erityisiin toimiin niiden 
suojelemiseksi; kehottaa komissiota, 
EUH:ta, jäsenvaltioita ja EU:n edustustojen 
päälliköitä varmistamaan poliittisen ja 
taloudellisen tuen paikallisille 
kansalaisjärjestöille, myös naisjärjestöille 
ja ihmisoikeuksien puolustajille, ja 
tekemään niiden kanssa tehtävästä 
yhteistyöstä ja kuulemisesta normaalin 
osan omaa työtään;

15. kehottaa EU:n edustustoja 
seuraamaan sukupuolten tasa-arvon ja 
seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja niitä 
koskevien oikeuksien heikentämistä ja 
suuntausta kansalaisyhteiskunnan 
toimintamahdollisuuksien kaventumiseen 
sekä ryhtymään erityisiin toimiin niiden 
suojelemiseksi uhilta, häirinnältä, 
väkivallalta ja vihapuheelta; kehottaa 
komissiota, EUH:ta, jäsenvaltioita ja EU:n 
edustustojen päälliköitä varmistamaan 
poliittisen ja taloudellisen tuen paikallisille 
kansalaisjärjestöille, myös naisjärjestöille 
ja ihmisoikeuksien puolustajille, ja 
tekemään niiden kanssa tehtävästä 
yhteistyöstä ja kuulemisesta normaalin 
osan omaa työtään;

Or. en

Tarkistus 245
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. kehottaa EU:n edustustoja 
seuraamaan sukupuolten tasa-arvon ja 
seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja niitä 
koskevien oikeuksien heikentämistä ja 
suuntausta kansalaisyhteiskunnan 
toimintamahdollisuuksien kaventumiseen 
sekä ryhtymään erityisiin toimiin niiden 
suojelemiseksi; kehottaa komissiota, 
EUH:ta, jäsenvaltioita ja EU:n edustustojen 
päälliköitä varmistamaan poliittisen ja 
taloudellisen tuen paikallisille 
kansalaisjärjestöille, myös naisjärjestöille 
ja ihmisoikeuksien puolustajille, ja 
tekemään niiden kanssa tehtävästä 
yhteistyöstä ja kuulemisesta normaalin 
osan omaa työtään;

15. kehottaa EU:n edustustoja 
seuraamaan sukupuolten tasa-arvon ja 
seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja niitä 
koskevien oikeuksien heikentämistä ja 
suuntausta kansalaisyhteiskunnan 
toimintamahdollisuuksien kaventumiseen 
sekä ryhtymään erityisiin toimiin niiden 
suojelemiseksi; kehottaa komissiota, 
EUH:ta, jäsenvaltioita ja EU:n edustustojen 
päälliköitä varmistamaan poliittisen ja tuen 
paikallisille kansalaisjärjestöille ja 
varmistamaan niiden valmiuksien 
kehittämisen asianmukaisella tasolla, 
myös naisjärjestöille ja ihmisoikeuksien 
puolustajille, ja tekemään niiden kanssa 
tehtävästä yhteistyöstä ja kuulemisesta 
normaalin osan omaa työtään;

Or. en
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Tarkistus 246
Lena Düpont

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. kehottaa EU:n edustustoja 
seuraamaan sukupuolten tasa-arvon ja 
seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja niitä 
koskevien oikeuksien heikentämistä ja 
suuntausta kansalaisyhteiskunnan 
toimintamahdollisuuksien kaventumiseen 
sekä ryhtymään erityisiin toimiin niiden 
suojelemiseksi; kehottaa komissiota, 
EUH:ta, jäsenvaltioita ja EU:n edustustojen 
päälliköitä varmistamaan poliittisen ja 
taloudellisen tuen paikallisille 
kansalaisjärjestöille, myös naisjärjestöille 
ja ihmisoikeuksien puolustajille, ja 
tekemään niiden kanssa tehtävästä 
yhteistyöstä ja kuulemisesta normaalin 
osan omaa työtään;

15. kehottaa EU:n edustustoja 
seuraamaan sukupuolten tasa-arvon tilaa ja 
kansalaisyhteiskunnan tilannetta sekä 
ryhtymään erityisiin toimiin niiden 
suojelemiseksi; kehottaa komissiota, 
EUH:ta, jäsenvaltioita ja EU:n edustustojen 
päälliköitä varmistamaan poliittisen ja 
taloudellisen tuen paikallisille 
kansalaisjärjestöille, myös naisjärjestöille 
ja ihmisoikeuksien puolustajille, ja 
tekemään niiden kanssa tehtävästä 
yhteistyöstä ja kuulemisesta normaalin 
osan omaa työtään;

Or. en

Tarkistus 247
Isabella Tovaglieri

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. kehottaa EU:n edustustoja 
seuraamaan sukupuolten tasa-arvon ja 
seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja niitä 
koskevien oikeuksien heikentämistä ja 
suuntausta kansalaisyhteiskunnan 
toimintamahdollisuuksien kaventumiseen 
sekä ryhtymään erityisiin toimiin niiden 
suojelemiseksi; kehottaa komissiota, 
EUH:ta, jäsenvaltioita ja EU:n edustustojen 
päälliköitä varmistamaan poliittisen ja 

15. kehottaa EU:n edustustoja 
seuraamaan sukupuolten tasa-arvon ja 
seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja niitä 
koskevien oikeuksien heikentämistä ja 
suuntausta kansalaisyhteiskunnan 
toimintamahdollisuuksien kaventumiseen 
sekä ryhtymään erityisiin toimiin niiden 
suojelemiseksi; kehottaa komissiota, 
EUH:ta, jäsenvaltioita ja EU:n edustustojen 
päälliköitä keskustelemaan paikallisten 
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taloudellisen tuen paikallisille 
kansalaisjärjestöille, myös naisjärjestöille 
ja ihmisoikeuksien puolustajille, ja 
tekemään niiden kanssa tehtävästä 
yhteistyöstä ja kuulemisesta normaalin 
osan omaa työtään;

kansalaisjärjestöjen kanssa, myös 
naisjärjestöjen ja naisten oikeuksien 
puolustajien kanssa, ja tekemään niiden 
kanssa tehtävästä yhteistyöstä ja 
kuulemisesta normaalin osan omaa 
työtään;

Or. it

Tarkistus 248
Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. ottaa huomioon, että 
humanitaariset kriisit lisäävät tarvetta 
palveluille, jotka liittyvät seksuaali- ja 
lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin, 
koska kriisitilanteet lisäävät naisten ja 
tyttöjen – mukaan lukien erityisen 
haavoittuvat ryhmät, kuten pakolais- ja 
maahanmuuttajatytöt – riskiä altistua 
seksuaaliselle ja sukupuoleen 
perustuvalle väkivallalle, 
sukupuolitaudeille, seksuaaliselle riistolle 
ja ei-toivotuille raskauksille; kehottaa 
tämän vuoksi Euroopan komissiota ja 
jäsenvaltioita asettamaan korkealle 
etusijalle ikätasoisten seksuaali- ja 
lisääntymisterveyspalvelujen koko kirjon 
humanitaarisen avun kehyksessä ja 
varmistamaan perhesuunnittelupalvelujen 
jatkuvan tukemisen humanitaarisen avun 
ja kehitysyhteistyön jatkumossa; kehottaa 
toteuttamaan seksuaali- ja 
lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin 
liittyviä tehokkaampia toimia sukupuolten 
tasa-arvon ja naisten ja tyttöjen 
voimaannuttamisen edellytyksenä sekä 
ottamaan käyttöön asianmukaisia 
välineitä, joilla voidaan varmistaa 
seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -
oikeuksien yleinen saatavuus, kuten on 
vahvistettu EU:n sitoutumisessa 
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kansainvälisen väestö- ja 
kehityskonferenssin toimintaohjelmaan ja 
Pekingin toimintaohjelmaan sekä niitä 
koskevien tarkistuskonferenssien 
päätösasiakirjoihin kestävän kehityksen 
tavoitteen 5.6 mukaisesti; painottaa 
tarvetta toteuttaa ja tukea toimenpiteitä, 
joilla torjutaan seksuaalista ja 
sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa 
toteuttamalla sukupuolitietoisuutta 
koskevia toimia, jotka on kohdistettu 
pojille ja miehille;

Or. en

Tarkistus 249
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. kehottaa komissiota ja EUH:ta 
järjestelmällisesti tukemaan seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja -oikeuksien 
yleistä hyödyntämistä, myös takaamalla 
seksuaalikasvatuksen, ehkäisyn, 
perhesuunnittelun, turvallisten ja 
laillisten aborttipalvelujen sekä 
laadukkaan äitiysterveydenhuollon alalla 
tarjottavien kattavien palvelujen 
tosiasiallisen saatavuuden; katsoo myös, 
että on kunnioitettava naisten oikeutta 
määrätä omasta kehostaan ja saada tältä 
osin suojelua kaikilta syrjinnän, 
pakottamisen tai väkivallan muodoilta; 
kehottaa Euroopan komissiota torjumaan 
nk. suukapulasäännön seurauksia 
tukemalla merkittävästi seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja -oikeuksien alalle 
myönnettävää rahoitusta, myös uuden 
NDICI-asetuksen välityksellä;

Or. en
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Tarkistus 250
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Arba Kokalari, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider, Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. tuomitsee kaikenlaisen naisiin ja 
tyttöihin kohdistuvan väkivallan, mukaan 
luettuina ihmiskauppa, seksuaalinen 
riisto, pakkoavioliitot, kunniarikokset, 
naisten sukuelinten silpominen sekä 
seksuaalisen väkivallan käyttö sota-
aseena; kehottaa EU:ta ja sen 
jäsenvaltioita ratifioimaan Istanbulin 
yleissopimuksen, joka on ensimmäinen 
oikeudellisesti sitova kansainvälinen 
asiakirja, jolla pyritään ehkäisemään ja 
torjumaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, 
näyttämään näin esimerkkiä kaikkialla 
maailmassa ja lisäämään väkivallan 
poistamista koskevan sitoumuksensa 
uskottavuutta EU:n ulkosuhteissa;

Or. en

Tarkistus 251
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. huomauttaa, että sen seurauksena, 
että varmistetaan naisten merkityksellinen 
ja tasapuolinen osallistuminen EU:n 
ulkopolitiikan alan neuvotteluihin ja 
rauhan ja turvallisuuden prosesseihin, 
lisätään talouskasvua, vähennetään 
ihmisoikeusrikkomuksia ja edistetään 
maailmanlaajuista turvallisuutta, 
demokratiaa ja kestävää rauhaa;
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Or. en

Tarkistus 252
Pernille Weiss, Arba Kokalari, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska

Päätöslauselmaesitys
15 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 b. painottaa, että sotatilanteessa 
raiskauksen uhreiksi joutuneille tytöille ja 
naisille on taattava pääsy syrjimättömään 
hoitoon ja erityisesti kattavaan 
sairaanhoitoon; vaatii varmistamaan, että 
kaikkien naisten ja tyttöjen oikeutta 
elämään ja ihmisarvoon suojellaan 
vastustamalla aktiivisesti vahingollisia 
käytäntöjä; korostaa, että on estettävä 
raiskausten käyttö sodankäynnin ja 
sorron välineenä ja että EU:n on 
painostettava kolmansien maiden 
hallituksia ja kaikkia osapuolia alueilla, 
joilla tällaista sukupuoleen perustuvaa 
väkivaltaa esiintyy, jotta näistä 
käytännöistä päästään eroon ja 
väkivaltaan syyllistyneet saadaan 
oikeuden eteen ja jotta voidaan auttaa 
tällaista väkivaltaa kokeneita ja sen 
kohteeksi joutuneita naisia ja yhteisöjä 
toipumaan ja kuntoutumaan;

Or. en

Tarkistus 253
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
15 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 b. ottaa huomioon, että sukupuolten 
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tasa-arvo on rauhan, turvallisuuden ja 
kestävän kehityksen ja ilmastoon liittyvien 
haasteiden tehokkaan hallinnan 
ennakkoedellytys ja että kaikkiin 
ilmastotoimiin on sisällytettävä 
sukupuolinäkökulma ja moniperusteinen 
näkökulma, jossa ketään ei jätetä jälkeen, 
jotta varmistetaan oikeudenmukainen ja 
tasapuolinen siirtymä; pitää valitettavana, 
että ainoastaan 30 prosenttia 
ilmastoneuvottelijoista on naisia, ja 
muistuttaa, että naisten merkityksellinen 
ja tasapuolinen osallistuminen 
päätöksentekoelinten toimintaan EU:n, 
jäsenvaltioiden ja paikallistason 
ilmastopolitiikan ja -toimien alalla on 
olennaisen tärkeää pitkän aikavälin 
ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi; 
pyytää EU:ta ja jäsenvaltioita 
varmistamaan naisjärjestöjen 
mahdollisuuden saada rahoitusta 
kansainvälisistä ilmastorahastoista;

Or. en

Tarkistus 254
Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz

Päätöslauselmaesitys
15 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 b. painottaa tarvetta kiinnittää 
enemmän huomiota naisten 
osallistumiseen ilmastonmuutosta 
koskeviin päätöksentekoprosesseihin, 
koska ilmastonmuutos vaikuttaa 
suhteettomasti naisiin ja tyttöihin 
erityisesti sukupuolten jatkuvan 
kulttuurisen ja rakenteellisen epätasa-
arvon vuoksi; kehottaa painokkaasti 
varmistamaan, että GAP III -
toimintaohjelma ja Pariisin sopimus ovat 
selvästi sidoksissa toisiinsa ja että 
toimintaohjelmassa sitoudutaan myös 
takaamaan naisjärjestöjen mahdollisuus 
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saada rahoitusta kansainvälisistä 
ilmastorahastoista;

Or. en

Tarkistus 255
Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz

Päätöslauselmaesitys
15 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 c. kehottaa EU:ta edistämään 
naisten osallistumista 
rauhanturvaamiseen, 
rauhanrakennusprosesseihin sekä EU:n 
sotilaallisiin ja siviili- ja 
kriisinhallintatehtäviin; korostaa naisten 
tärkeää roolia keskustelun edistämisessä 
ja luottamuksen rakentamisessa, rauhan 
puolesta toimivien yhteenliittymien 
rakentamisessa ja erilaisten näkökulmien 
esiin tuomisessa siitä, mitä rauha ja 
turvallisuus tarkoittavat etenkin konfliktin 
jälkeisen jälleenrakentamisen, 
konfliktinehkäisyn ja konfliktien 
ratkaisun yhteydessä; huomauttaa, että 
naisten oikeuksien edistäminen kriisin 
keskellä olevissa tai konfliktien 
koettelemissa maissa auttaa vaalimaan 
entistä vahvempia ja kestävämpiä 
yhteiskuntia;

Or. en

Tarkistus 256
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Arba Kokalari, Cindy Franssen, Maria da Graça 
Carvalho, Christine Schneider

Päätöslauselmaesitys
15 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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15 c. painottaa, että seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden yleinen 
kunnioittaminen ja siihen liittyvien 
palvelujen saanti edistävät kaikkien 
terveyteen liittyvien vuosituhannen 
kehitystavoitteiden saavuttamista, kuten 
äitiyshuolto ja toimet, joilla torjutaan 
suuririskisiä synnytyksiä ja vähennetään 
imeväis- ja lapsikuolleisuutta; 
huomauttaa, että perhesuunnittelu ja 
äitiysterveydenhuolto ovat tärkeitä 
tekijöitä, jotka pelastavat naisten henkiä;

Or. en

Tarkistus 257
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
15 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 c. ottaa huomioon, että 
humanitaariset kriisit voimistavat 
seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja -
oikeuksiin liittyviä haasteita, ja 
muistuttaa, että naiset ja tytöt altistuvat 
kriisialueilla erityisesti seksuaaliselle 
väkivallalle, sukupuolitaudeille, 
seksuaaliselle riistolle ja ei-toivotuille 
raskauksille;

Or. en

Tarkistus 258
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Päätöslauselmaesitys
15 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 d. huomauttaa, että on olennaisen 
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tärkeää sitoutua ehkäisemään ja 
torjumaan – sekä nostamaan näihin 
syyllistyneitä vastaan syytteet – kaikkia 
seksuaalisen ja sukupuoleen perustuvan 
väkivallan muotoja, kuten 
parisuhdeväkivaltaa, naisten sukuelinten 
silpomisen ja lapsi-, varhais- ja 
pakkoavioliittojen kaltaisia vahingollisia 
käytäntöjä, kunniaväkivaltaa samoin kuin 
konfliktien yhteydessä tapahtuvaa 
seksuaalista ja sukupuoleen perustuvaa 
väkivaltaa, ihmiskauppaa, seksuaalista 
riistoa, hyväksikäyttöä ja häirintää, 
verkko- ja kyberväkivaltaa ja kiusaamista; 
painottaa tässä yhteydessä väkivallasta 
selviytyneille annettavan tuen tarvetta ja 
muistuttaa EU:n sitoutumisesta 
ehkäisemään ja torjumaan kaikkia, myös 
miehiin ja poikiin kohdistuvia, 
seksuaalisen ja sukupuoleen perustuvan 
väkivallan muotoja ja nostamaan näihin 
syyllistyneitä vastaan syytteet väkivallasta 
selviytyneen seksuaaliseen 
suuntautumiseen ja sukupuoli-
identiteettiin katsomatta; muistuttaa, että 
seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva 
väkivalta on sekä sukupuolten epätasa-
arvon syy että sen seuraus; korostaa, että 
olisi kiinnitettävä erityistä huomiota 
naisiin ja tyttöihin, jotka kohtaavat 
moninaisia ja toisiinsa liittyviä syrjinnän 
muotoja;

Or. en

Tarkistus 259
Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz

Päätöslauselmaesitys
15 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 d. kehottaa komissiota, EUH:ta ja 
EU:n edustustoja ottamaan huomioon 
tyttöjen ja nuorten naisten merkityksen 
muutoksentekijöinä ja tukemaan heidän 
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turvallista, merkityksellistä ja osallistavaa 
osallistumistaan yhteiskunnalliseen ja 
julkiseen elämään; painottaa tyttöjen ja 
kaikenikäisten naisten myönteistä 
vaikutusta kestävän rauhan ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden saavuttamiseen, myös 
tyttöjen ja naisten johtamien paikallisten 
aloitteiden välityksellä konfliktinehkäisyn 
ja rauhanrakentamisen alalla;

Or. en

Tarkistus 260
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
15 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 d. kehottaa Euroopan komissiota ja 
jäsenvaltioita asettamaan sukupuolten 
tasa-arvon sekä seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja -oikeudet 
korkealle etusijalle humanitaarisen avun 
kehyksessä, samoin kuin 
vastuuvelvollisuuden, oikeussuojan 
saannin ja oikeuden muutoksenhakuun 
seksuaali- ja lisääntymisoikeuksien 
rikkomisen ja sukupuoleen perustuvan 
väkivallan johdosta, ja antamaan 
humanitaarisen avun alan toimijoille 
koulutusta ja rahoitusta;

Or. en

Tarkistus 261
Pernille Weiss, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider, 
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Päätöslauselmaesitys
15 e kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 e. ottaa huomioon naisiin ja tyttöihin 
kohdistuvan väkivallan poistamista 
kaikkialla maailmassa koskevan EU:n ja 
YK:n Spotlight Initiative -aloitteen 
yhteydessä saavutetun jatkuvan 
edistymisen ja että sen kehyksessä 
kohdennettiin 270 miljoonaa euroa 
Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa 
täytäntöön pantaviin ohjelmiin 
vuonna 2018; kehottaa EU:ta 
osoittamaan vahvaa johtajuutta 
kehyksessä, joka liittyy 
sukupuoliperusteiselta väkivallalta 
suojelemista hätätilanteissa koskevaan 
toimintakehotukseen ja konfliktien 
yhteydessä tapahtuvasta seksuaalisesta ja 
sukupuoleen perustuvasta väkivallasta 
selviytyneille annettavaan tukeen, ja 
muistuttaa komissiota ja EU:n 
jäsenvaltioita merkittävistä tuloksista, 
joita saavutettiin seksuaalisen ja 
sukupuoleen perustuvan väkivallan 
lopettamista humanitaarisissa kriiseissä 
tarkastelleessa Oslon konferenssissa;

Or. en

Tarkistus 262
Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz

Päätöslauselmaesitys
15 e kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 e. painottaa, että uudessa 
sukupuolten tasa-arvon edistämistä 
koskevassa EU:n toimintasuunnitelmassa 
olisi nimenomaisesti katettava suojelu, 
osallistuminen ja naisten oikeuksien 
edistäminen kaikissa tilanteissa bkt:stä 
riippumatta, myös epävakaissa valtioissa 
ja konfliktitilanteissa;

Or. en
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Tarkistus 263
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Päätöslauselmaesitys
15 f kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 f. muistuttaa komissiota siitä, että 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
5 artiklassa vahvistettua 
toissijaisuusperiaatetta sovelletaan 
poikkeuksetta kaikkina aikoina kaikkeen 
unionin politiikkaan, EU:n ulko- ja 
turvallisuuspolitiikka mukaan lukien; 
painottaa, että uudessa sukupuolten tasa-
arvon edistämistä koskevassa 
toimintasuunnitelmassa on ehdottomasti 
noudatettava tätä periaatetta; suhtautuu 
kuitenkin myönteisesti siihen, että 
komissio antaa jäsenvaltioille suosituksia, 
jotka koskevat niiden lähestymistapaa 
sukupuolten tasa-arvoon ulkoisten 
toimien välityksellä ja jonka mukaan 
niiden on toimivaltaansa kuuluvilla 
aloilla pyrittävä saavuttamaan politiikkaa 
koskevat tavoitteet toimintasuunnitelman 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 264
Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Lina Gálvez Muñoz

Päätöslauselmaesitys
15 f kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 f. painottaa, että uudessa 
sukupuolten tasa-arvon edistämistä 
koskevassa EU:n toimintasuunnitelmassa 
olisi katettava tyttöjen, pakolais- ja 
maahanmuuttajatyttöjen kaltaiset 
erityisen haavoittuvat ryhmät mukaan 
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lukien, suojelu ja osallistuminen sekä 
heidän oikeuksiensa edistäminen ja 
turvattava tyttöjen suojelu väkivallalta ja 
syrjinnältä samoin kuin heidän 
mahdollisuutensa saada koulutusta, tietoa 
ja terveyspalveluja, seksuaali- ja 
lisääntymisterveys ja -oikeudet mukaan 
lukien;

Or. en

Tarkistus 265
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. kehottaa puhemiestä välittämään 
tämän päätöslauselman neuvostolle ja 
komissiolle.

Poistetaan.

Or. es


