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Tarkistus  5 

Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Marisa Matias, Alda Sousa, Willy Meyer, 

Younous Omarjee 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

EU:n painopisteistä YK:n ihmisoikeusneuvoston 25. istuntoa varten 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan F a kappale (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 F a. katsoo, että taloudelliset, sosiaaliset 
ja sivistykselliset oikeudet ovat 
erottamaton osa ihmisoikeuksia ja että 
niiden noudattaminen edellyttää 
vähintään vuonna 2000 annetun 
vuosituhatjulistuksen seuraavien 
kahdeksan tavoitteen toteuttamista 
kokonaisuudessaan: äärimmäisen 
köyhyyden ja nälän poistaminen, 
yleismaailmallisen peruskoulutuksen 
turvaaminen, sukupuolten tasa-arvon 
edistäminen ja naisten aseman 
parantaminen, lapsikuolleisuuden 
vähentäminen, äitien terveyden 
parantaminen, hi-viruksen/aidsin, 
sukupuolitautien, malarian ja muiden 
tautien torjuminen, ympäristön kestävän 
kehityksen turvaaminen ja 
maailmanlaajuisen kumppanuuden 
luominen kehityspyrkimyksissä; ottaa 
huomioon, että näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi vuoteen 2015 mennessä 
on asetettu kunnianhimoinen aikataulu, 
mutta niiden saavuttamiseen on tällä 
hetkellä vielä hyvin pitkä matka; 

Or. fr 



 

AM\1022811FI.doc PE529.632v01-00 } 

 PE529.633v01-00 } 

 PE529.634v01-00 } 

 PE529.635v01-00 } RC1 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

10.3.2014  B7-0234/2014 }  

 B7-0235/2014 }  

 B7-0236/2014 }  

 B7-0237/2014 } RC1/Am. 6 

Tarkistus  6 

Marie-Christine Vergiat, Paul Murphy, Jacky Hénin, Marisa Matias, Alda Sousa 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

EU:n painopisteistä YK:n ihmisoikeusneuvoston 25. istuntoa varten 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

3 a kohta (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 3 a. ottaa huomioon, että Kazakstan on 
tällä hetkellä yksi YK:n 
ihmisoikeusneuvoston 47 jäsenestä ja että 
maan ihmisoikeustilanne on entisestään 
huonontunut sen jälkeen, kun 
poliisivoimat käyttivät rajuja voimatoimia 
rauhanomaisia mielenosoittajia ja 
öljyalan työntekijöitä, heidän perheitään 
ja tukijoitaan vastaan Žanaozenissa 
16. joulukuuta 2011, mikä virallisten 
tietojen mukaan johti 15 ihmisen 
kuolemaan ja yli sadan 
loukkaantumiseen; kehottaa YK:n 
ihmisoikeusneuvostoa noudattamaan 
viipymättä YK:n ihmisoikeusvaltuutetun 
Navi Pillayn kehotusta ja toteuttamaan 
öljyalan työntekijöiden surmista 
riippumattoman kansainvälisen 
tutkimuksen; vaatii Kazakstania, joka on 
ihmisoikeusneuvoston jäsen, takaamaan 
ihmisoikeudet, kumoamaan 
yhteiskunnallisen levottomuuden 
lietsomista koskevan rikoslain 
164 pykälän ja lakkauttamaan 
riippumattomiin tiedotusvälineisiin 
kohdistuvat sortotoimet ja hallinnolliset 
rasitteet, vapauttamaan poliittiset vangit, 
asianajaja ja ihmisoikeuksien puolustaja 
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Vadim Kuramšin, ammattiyhdistysaktivisti 
Roza Tuletaeva ja oppositiopoliitikko 
Vladimir Kozlov mukaan luettuina, ja 
lopettamaan kaikki oppositiopoliitikkojen 
luovuttamista koskevat pyynnöt; 

Or. fr 
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Tarkistus  7 

Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Marisa Matias, Alda Sousa, Takis 

Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Younous Omarjee 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

EU:n painopisteistä YK:n ihmisoikeusneuvoston 25. istuntoa varten 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

6 a kohta (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 6 a. pitää myönteisenä erityisen huomion 
kiinnittämistä tässä 25. istunnossa 
Palestiinan ja muiden miehitettyjen 
arabialueiden ihmisoikeustilanteeseen, 
eritoten Palestiinan kansan 
itsemääräämisoikeuteen sekä itsenäisen ja 
elinkelpoisen valtion perustamiseen 
vuoden 1967 rajojen mukaisesti; 
kannustaa voimakkaasti unionin 
valtuuskuntaa tuomitsemaan 
kolonialismin kaikissa muodoissaan 
etenkin Palestiinassa, niin Länsirannalla 
kuin Itä-Jerusalemissa;  

Or. fr 
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Tarkistus  8 

Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Marisa Matias, Alda Sousa, Takis 

Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Younous Omarjee 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

EU:n painopisteistä YK:n ihmisoikeusneuvoston 25. istuntoa varten 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

6 b kohta (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 6 b. katsoo, että Israelin jatkama 
politiikka, johon kuuluu siirtokuntien 
laajentaminen ja miehittäminen 
Länsirannalla ja Itä- Jerusalemissa, on 
kansainvälisen oikeuden vastainen; 
tuomitsee jyrkästi Prawer-suunnitelman, 
jonka tarkoituksena on karkottaa 
beduiiniyhteisöt esi-isiensä asuinsijoilta 
Negevissä, sekä Israelin beduiineja 
kohtaan harjoittaman häätöpolitiikan; 
korostaa, että tähän politiikkaan kuuluu 
palestiinalaismaiden anastaminen, 
maatalousmaiden käytön estäminen ja 
yhteisöjen tuhoaminen; tuomitsee tämän 
politiikan, jonka tarkoituksena on tuhota 
YK:n päätöslauselmien mukainen 
mahdollisuus perustaa Palestiinan valtio, 
jonka pääkaupunki on Itä-Jerusalem; 
kehottaa jäsenvaltioiden ja unionin 
valtuuskuntia tuomitsemaan välittömästi 
tämän Israelin politiikan, vaatimaan sen 
välitöntä lopettamista ja toteuttamaan 
kaikki tarvittavat toimet tätä varten; 

Or. fr 
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Tarkistus  9 

Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Marisa Matias, Alda Sousa, Takis 

Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Younous Omarjee 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

EU:n painopisteistä YK:n ihmisoikeusneuvoston 25. istuntoa varten 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

6 c kohta (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 6 c. tuomitsee palestiinalaisvankien 
tilanteen; vaatii vapauttamaan heidät ja 
palauttaa mieliin 14. maaliskuuta 2013 
antamansa päätöslauselman, jossa 
Israelin hallitusta pyydettiin 
kunnioittamaan palestiinalaisvankien 
oikeuksia ja suojelemaan heidän 
terveyttään ja henkeään; pitää 
huolestuttavana ilman syytteitä 
vangittuina pidettävien 
palestiinalaisvankien kohtaloa; korostaa, 
että vangittuja vastaan on esitettävä 
syytteet ja käynnistettävä oikeudenkäynti 
ja heidän oikeussuojansa on 
varmistettava tässä yhteydessä 
kansainvälisten normien mukaisesti tai 
heidät on vapautettava nopeasti; on 
syvästi huolissaan nälkälakkoa pitkään 
jatkavien palestiinalaisvankien tilanteesta 
ja terveydestä; kehottaa Israelia 
antamaan kyseisille vangeille 
rajoittamattoman pääsyn asianmukaiseen 
sairaalahoitoon; 

Or. fr 
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Tarkistus  10 

Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Marisa Matias, Alda Sousa, Takis 

Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Younous Omarjee 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

EU:n painopisteistä YK:n ihmisoikeusneuvoston 25. istuntoa varten 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

6 d kohta (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 6 d. vaatii, että Israelin valtio asetetaan 
asevientikieltoon 
ihmisoikeusloukkauksien vuoksi; vaatii 
EU:ta ja sen jäsenvaltioita keskeyttämään 
kaiken Israelin kanssa Euroopan 
puolustusviraston puitteissa ja Horisontti 
2020 -puiteohjelmassa tehtävän 
yhteistyön; 

Or. fr 
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Tarkistus  11 

Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Jacky Hénin, Marisa Matias, Alda Sousa 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

EU:n painopisteistä YK:n ihmisoikeusneuvoston 25. istuntoa varten 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

19 a kohta (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 19 a. katsoo, että Länsi-Saharan konflikti 
on dekolonisaatiokysymys; toteaa, että 
kansainvälisen oikeuden mukaan 
Marokon kuningaskunnalla ei ole 
suvereniteettia Länsi Saharassa, vaan se 
on miehittäjävaltio; tuomitsee 
länsisaharalaisten ihmisoikeuksien 
loukkaamisen; vaatii suojelemaan Länsi-
Saharan kansan perusoikeuksia, etenkin 
yhdistymisvapautta, ilmaisunvapautta ja 
kokoontumisvapautta; vaatii 
vapauttamaan viipymättä kaikki 
länsisaharalaiset poliittiset vangit; 
korostaa, että Länsi-Saharan 
ihmisoikeustilannetta on seurattava 
kansainvälisesti; kehottaa Marokkoa ja 
Polisario-rintamaa jatkamaan 
neuvotteluja rauhanomaisen ja kestävän 
ratkaisun aikaansaamiseksi tämän alueen 
konfliktiin ja korostaa jälleen 
länsisaharalaisten itsemääräämisoikeutta, 
josta pitäisi päättää demokraattisella 
kansanäänestyksellä YK:n 
päätöslauselmien 34/37 ja 35/19 
mukaisesti; pitää myönteisinä 11 maan 
YK:n yleisen 
määräaikaisarviointimekanismin 
13. istunnossa antamia julkilausumia, 
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joissa ilmaistiin huoli Länsi-Saharan 
tilanteesta; 

Or. en 
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Tarkistus  12 

Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Jacky Hénin, Marisa Matias, Alda Sousa, 

Younous Omarjee 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

EU:n painopisteistä YK:n ihmisoikeusneuvoston 25. istuntoa varten 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

30 a kohta (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 30 a. pitää myönteisinä YK:n totuuden, 
oikeuden, korvausten ja 
uusiutumattomuuden takaamisen 
erityisraportoijan ensimmäisiä 
johtopäätöksiä Espanjasta ja katsoo 
niiden olevan ihmisoikeusvaltuutetun 
ensimmäinen tukitoimi Espanjan 
diktatuurin uhreille; vaatii Espanjan 
hallitusta panemaan täytäntöön 
mahdollisimman pian erityisraportoijan 
suositukset kumoamalla vuoden 1977 
armahduslain ja osoittamaan 
vastuullisuutensa Espanjan sisällissodan 
ja diktatuurin uhreille takaamalla 
totuuden ja kansakunnan demokraattisen 
muistin; 

Or. en 
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Tarkistus  13 

Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides, Takis Hadjigeorgiou, Jacky Hénin, 

Marisa Matias, Alda Sousa, Willy Meyer 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

EU:n painopisteistä YK:n ihmisoikeusneuvoston 25. istuntoa varten 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

30 b kohta (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 30 b. suhtautuu myönteisesti siihen, että 
ihmisoikeusneuvosto käsittelee 
ihmisoikeusvaltuutetun raporttia 
Kyproksen ihmisoikeuskysymyksistä; 
tuomitsee jälleen toistuvat 
ihmisoikeusloukkaukset, jotka ovat 
seurausta siitä, että 37 prosenttia 
Kyproksen tasavallan alueesta on 
jatkuvasti miehitettynä, ja 
kyproksenturkkilaisiin ja 
kyproksenkreikkalaisiin kohdistuvan 
kansainvälisen humanitaarisen oikeuden 
jatkuvan rikkomisen, johon Turkki on 
syyllistynyt 40 vuoden ajan; on erityisen 
huolestunut pakolaisten, saarrettuina 
olevien henkilöiden ja kadonneiden 
henkilöiden omaisten tilanteesta; 
tuomitsee maanomistusoikeuden ja 
maankäyttöoikeuden epäämisen; 
tuomitsee säästötoimet, joita Turkki 
kohdistaa kyproksenturkkilaisiin 
sotilaiden valvomilla alueilla ja jotka ovat 
vastoin kyproksenturkkilaisten 
taloudellisia ja sosiaalisia perusoikeuksia; 
pyytää unionin valtuuskuntaa ja 
jäsenvaltioita tuomaan esiin nämä 
jatkuvat loukkaukset, tuomitsemaan 
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turkkilaisten joukkojen ja siirtolaisten 
läsnäolon, vaatimaan Turkin armeijan 
miehityksen välitöntä lopettamista 
Kyproksen alueella ja sellaisesta 
politiikasta luopumista, jolla pyritään 
muuttamaan Kyproksen tasavallan 
väestörakennetta; korostaa, että nämä 
loukkaukset ovat sotarikoksia; pyytää 
Turkkia sallimaan pääsyn kaikille 
sotilasalueille ja sota-arkistoihin, jotta 
voidaan suorittaa kadonneita henkilöitä 
koskevia tarkastuksia; 

Or. fr 
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Tarkistus  14 

Marie-Christine Vergiat, Paul Murphy, Jacky Hénin, Marisa Matias, Alda Sousa 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

EU:n painopisteistä YK:n ihmisoikeusneuvoston 25. istuntoa varten 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

32 a kohta (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 32 a. muistuttaa, että 
ihmisoikeusneuvosto on pyytänyt useaan 
otteeseen kattavan ja avoimen 
tutkimuksen suorittamista väitetyistä 
sotarikoksista, mutta että tähän mennessä 
Sri Lankan hallitus ei ole osoittanut 
mitään merkkejä halukkuudesta 
noudattaa tätä pyyntöä; tuomitsee jälleen 
pääasiassa tamilinkielisten siviilien (jopa 
70 000 henkilön) julmat murhat, joihin 
Sri Lankan armeija syyllistyi sisällissodan 
viimeisinä viikkoina; antaa tukensa 
ihmisoikeusvaltuutettu Navi Pillayn 
esittämälle kritiikille Sri Lankan 
hallituksen kyvyttömyydestä suorittaa 
tutkimus väitetyistä sotarikoksista; on 
äärimmäisen huolestunut Sri Lankassa 
jatkuvasta rankaisemattomuudesta; 
pyytää ihmisoikeusneuvostoa 
käynnistämään 25. istunnossa 
riippumattoman kansainvälisen 
tutkimuksen sotarikoksista, mutta katsoo, 
että tutkimuksen täyden 
riippumattomuuden, uskottavuuden ja 
avoimuuden varmistamiseksi siihen on 
otettava mukaan ammattiyhdistykset ja 
ihmisoikeusjärjestöt ja sen on oltava 
oikeudenmukainen kaikkia konfliktien 
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uhreja ja heidän perheitään kohtaan; 
ilmaisee syvän huolensa Sri Lankan 
yhteiskunnan kasvavasta 
militarisoitumisesta, erityisesti saaren 
pohjois- ja itäosassa, ja vaatii 
lopettamaan välittömästi maan 
hankkimisen sotilaallisin keinoin ja vaatii 
armeijaa vetäytymään välittömästi saaren 
pohjois- ja itäosasta; tukee tamiliväestön 
itsemääräämisoikeutta; 

Or. fr 
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Tarkistus  15 

Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Marisa Matias, Alda Sousa, Willy Meyer 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

EU:n painopisteistä YK:n ihmisoikeusneuvoston 25. istuntoa varten 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

32 b kohta (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 32 b. pitää myönteisenä, että 
taloudellisten ja sosiaalisten oikeuksien 
edistäminen ja suojelu sekä 
ihmisoikeuksien keskinäinen riippuvuus 
asetetaan merkittävään asemaan 
ihmisoikeusneuvoston 25. istunnossa; 
tähdentää jälleen, että taloudellisia, 
sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia 
sekä kansalaisoikeuksia ja poliittisia 
oikeuksia on kohdeltava tasavertaisina; 
huomauttaa, että korkeat työttömyysluvut, 
köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen 
lisääntyminen ja yhä suuremmat 
vaikeudet saada kohtuuhintaisia julkisia 
terveys-, koulutus-, asumis-, liikenne- ja 
kulttuuripalveluja sekä näiden palvelujen 
laadun huonontuminen ovat merkittäviä 
haasteita; korostaa, että yksityistäminen 
ja vapauttaminen ovat osaltaan 
heikentäneet joidenkin näiden oikeuksien 
toteutumista, että tämä kehityssuunta on 
käännettävä ja että varallisuuden parempi 
jakautuminen, riittävät tulot ja 
laadukkaat työpaikat ovat tärkeitä keinoja 
näiden ongelmien ratkaisemiseksi; toteaa 
myös, että sekä unionin jäsenvaltioissa 
että muissa maissa myös unionin 
painostuksen alla toteutetut 
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säästösuunnitelmat ovat ainoastaan 
lisänneet epätasa-arvoa ja köyhyyttä; 

Or. fr 
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Tarkistus  16 

Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Marisa Matias, Alda Sousa, Willy Meyer, 

Younous Omarjee 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

EU:n painopisteistä YK:n ihmisoikeusneuvoston 25. istuntoa varten 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

32 c kohta (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 32 c. korostaa, että 10 prosenttia 
maailman rikkaimmasta väestöstä omisti 
86 prosenttia maailman varallisuudesta 
vuonna 2013 (Global Wealth Report 2013 
-raportin mukaan), että kriisi on tuonut 
esille nykyisen taloudellisen ja poliittisen 
järjestelmän vaarat ja lisännyt jo 
ennestään huomattavaa sosiaalista 
epätasa-arvoa kaikkein suurimpien 
tulojen eduksi, joiden kasvu on ollut 
keskituloihin verrattuna huimaavaa; 
katsoo, että maailman varallisuuden 
jakautumista koskevan kysymyksen olisi 
oltava ehdottomalla etusijalla 
ihmisoikeusneuvoston 25. istunnossa, 
koska se on tärkein este taloudellisten ja 
yhteiskunnallisten oikeuksien 
toteutumiselle; katsoo, että unionin ja sen 
jäsenvaltioiden olisi toteutettava kaikki 
tarvittavat toimet tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi; 

Or. fr 
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Tarkistus  17 

Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Marisa Matias, Alda Sousa, Willy Meyer 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

EU:n painopisteistä YK:n ihmisoikeusneuvoston 25. istuntoa varten 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

33 a kohta (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 33 a. pitää myönteisenä, että erityistä 
huomiota kiinnitetään julkisten 
palvelujen rooliin hyvän hallintotavan 
keskeisenä tekijänä ihmisoikeuksien 
edistämisessä ja suojelussa; pitää erittäin 
huolestuttavana vapauttamissuuntausta, 
jota tietyissä maissa varsinkin Euroopan 
unionissa toteutetaan hyvän hallintotavan 
tai säästötoimien nimissä; korostaa, että 
nämä toimintapolitiikat ovat sellaisten 
kaikista perustavanlaatuisimpien 
oikeuksien vastaisia, kuten koulutus-, 
työllisyys-, terveys-, liikenne-, asumis- ja 
sosiaaliturvapalvelujen (mukaan luettuna 
eläkkeet) sekä kaasu-, sähkö- ja 
elintarvikepalvelujen saatavuus; pyytää 
näin ollen unionin valtuuskuntaa ja 
jäsenvaltioita toimimaan päättäväisesti 
kyseisten oikeuksien varmistamiseksi 
kehittämällä kaikkien saatavilla olevia 
julkisia palveluja nykyisten 
toimintapolitiikkojen sijasta; 

Or. fr 
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Tarkistus  18 

Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Marisa Matias, Alda Sousa, Willy Meyer, 

Younous Omarjee 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

EU:n painopisteistä YK:n ihmisoikeusneuvoston 25. istuntoa varten 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

33 b kohta (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 33 b. pitää erittäin tärkeänä esityslistan 
kohtaa, joka koskee valtioiden ulkoisen 
velan ja siihen liittyvien kansainvälisten 
taloudellisten velvoitteiden vaikutuksia 
kaikkien ihmisoikeuksien täydelliseen 
toteutumiseen, ja pitää huolestuttavana 
sitä, että valtioiden velan korkojen maksu 
koskettaa nykyisin suurinta osaa maista ja 
toimii tekosyynä 
rakennesopeutusohjelmiksi kutsuttujen 
säästöohjelmien käyttöönotolle; 
kannattaa edelleen sitä, että etenkin 
nykyisen taloudellisen ja 
yhteiskunnallisen kriisin yhteydessä 
kolmannen maailman maiden velka 
samoin kuin suurimmissa vaikeuksissa 
olevien maiden (etenkin unionin 
jäsenvaltioiden) velka on peruttava, jotta 
vältetään kriisin syveneminen ja taataan 
taloudellisten, sosiaalisten ja 
sivistyksellisten oikeuksien todellinen 
harjoittaminen; 

Or. fr 
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Tarkistus  19 

Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Marisa Matias, Alda Sousa, Willy Meyer 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

EU:n painopisteistä YK:n ihmisoikeusneuvoston 25. istuntoa varten 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

38 a kohta (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 38 a. suhtautuu niin ikään myönteisesti 
raporttiin oikeudesta ravintoon ja 
erityisraportoijan toimikauden 
jatkamiseen kolmella vuodella, jotta tämä 
voi jatkaa työtään maailman 
elintarvikekriisin vaikutuksista tämän 
oikeuden toteutumiseen; huomauttaa, että 
YK:n jäsenvaltioiden olisi edistettävä 
edelleen luonnonvarojen ja elintärkeiden 
resurssien saatavuutta, mahdollisuuksia 
hankkia maata sekä 
elintarvikeomavaraisuutta ja 
elintarviketurvaa välineinä, joiden avulla 
vähennetään köyhyyttä ja työttömyyttä; on 
huolissaan siitä, että monien ihmisten 
saatavilla ei ole tai ei ole enää tiettyjä 
resursseja, kuten veden kaltaisia 
perushyödykkeitä, koska yritykset tai 
yksityiset tahot ovat ottaneet nämä 
resurssit haltuunsa mahdollisesti 
kyseisten valtioiden poliittisten 
toimijoiden tuella; panee merkille, että 
tämä aiheuttaa muun muassa 
elintarvikepulaa ja johtaa 
elintarvikkeiden hintojen nousuun; 
pyytää tästä syystä unionin ja 
jäsenvaltioiden valtuuskuntaa 
toteuttamaan tarvittavia toimia, jotta 
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voidaan tehdä loppu eritoten 
eurooppalaisten yritysten harjoittamasta 
resurssien, muun muassa maan, 
anastamisesta sekä edistämään 
kansainvälisissä ja alueellisissa elimissä 
ja kokouksissa (Maailmanpankki, 
Maailman kauppajärjestö, UNCTAD, 
Kansainvälinen valuuttarahasto, OECD 
jne.) ehdotuksia julkisten 
perushyödykkeiden tunnustamiseksi ja 
sisällyttämiseksi YK:n 
erityissopimukseen; pyytää lisäksi unionia 
ja sen jäsenvaltioita tukemaan YK:n 
yleiskokouksen 28. heinäkuuta 2010 
antamaa päätöslauselmaa 64/292, jossa 
tunnustetaan vesi perusoikeudeksi, ja 
tekemään kaikkensa, jotta se pannaan 
täytäntöön ja siitä tulee sitova; 

Or. fr 

 

 


