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Tarkistus 1
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. huomauttaa, että sukupuolten tasa-
arvon valtavirtaistamisella ulkosuhteiden 
alalla on sekä määrällinen että 
laadullinen ulottuvuus, mikä edellyttää 
katseen suuntaamista henkilöstölukuja ja 
tarkistuslistoja kauemmaksi ja 
keskittymistä myös siihen, kuinka 
sukupuolinäkökulmalla voidaan 
myötävaikuttaa aktiivisesti EU:n 
politiikkojen ja tehtävien tuloksekkuuteen 
ja onnistumiseen;

Or. en

Tarkistus 2
Raül Romeva i Rueda

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. kehottaa neuvostoa nimittämään 
naisten oikeuksien eurooppalaisen 
lähettilään, joka lujittaisi EU:n 
sitoutumista naisten vaikutusvallan 
lisäämiseen ulkopolitiikan ja 
kehitysyhteistyöpolitiikan alalla;

Or. en

Tarkistus 3
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. huomauttaa, että vaikka tasa-
arvoneuvonantajien nimittäminen 
ETPP:n toimintaan onkin läpimurto, 
suurimmat haasteet ovat edelleen se, ettei 
EU:lla ole konkreettista sukupuolten tasa-
arvoon tähtäävää politiikkaa, varsinkaan 
politiikkaa, jolla pyrittäisiin puuttumaan 
turvallisuusnäkökohtiin, sukupuolten 
tasa-arvoa koskevan ymmärryksen ja 
tietoisuuden puuttuminen ja/tai 
haluttomuus ottaa tasa-arvon merkitys 
huomioon sekä se, ettei tasa-arvoa 
hyödynnetä etukäteen;

Or. en

Tarkistus 4
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. korostaa, että raiskauksia ja 
seksuaalista väkivaltaa käytetään sodissa 
aseena; korostaa, että niistä pitäisi 
rankaista sotarikoksina ja ihmisyyttä 
vastaan tehtyinä rikoksina;

Or. en

Tarkistus 5
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. pitää myönteisenä sitä, että lähes 
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kaikkiin ETPP:n operaatioihin on 
nimitetty tasa-arvoneuvonantaja 
neuvoston marraskuussa 2006 antamien 
päätelmien mukaisesti1; korostaa 
kuitenkin, että heidän työtään saattaa 
haitata se, ettei ETPP:n operaatioiden 
talousarvioista ole varattu erikseen 
rahoitusta tasa-arvotoimintaan; pyytää, 
että tätä varten varataan riittävästi 
rahoitusta ja kokopäiväistä 
henkilökuntaa, ja korostaa, että tasa-
arvoasiat on otettava esiin kaikilla 
komentotasoilla niin Brysselissä kuin 
toiminta-alueellakin;

Or. en

Tarkistus 6
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. panee merkille, että sukupuolten tasa-
arvon huomioon ottavan lähestymistavan 
valtavirtaistamiseksi ETPP:n 
turvallisuus- ja puolustuskulttuurissa 
tehdään parhaillaan paljon työtä muun 
muassa kehittämällä sukupuolten tasa-
arvon valtavirtaistamisen määrällistä 
ulottuvuutta ETPP:ssa (esimerkiksi 
tekemällä kyselylomakkeita, laatimalla 
tarkistuslistoja, kartoittamalla naisten ja 
miesten määrää ETPP:n toiminnoissa 
jne.); korostaa kuitenkin tarvetta kehittää 
laadullinen käsitteellinen kehys, jotta sitä 
sosioekonomista yhteyttä, jossa ETPP:n 
operaatioita toteutetaan (eli 
konfliktialueita), ja toimien/ohjelmien 
täytäntöönpanoon liittyviä tasa-

                                               
1 Yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvoston PÄÄTELMÄT, Euroopan unionin neuvoston sihteeristön 
asiakirja (14884/1/06 Rev1), sukupuolten tasa-arvon edistämisestä ja tasa-arvon valtavirtaistamisesta 
kriisinhallinnassa. www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/gena/91617.pdf
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arvokysymyksiä voidaan ymmärtää; 

Or. en

Tarkistus 7
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. panee merkille, että naiset hoitavat 
tällä hetkellä vain kahta pääsihteerin ja 
korkean edustajan Javier Solanan 
nimittämien EU:n edustajien ja 
lähettiläiden 16 toimesta; muistuttaa 
neuvoston sitoutuneen parantamaan 
sukupuolten tasapainoa ESPP:n 
operaatioissa, myös ylemmän johdon 
tasolla, ja kehottaa jäsenvaltioita 
nimittämään tuleviin YUTP:n/ESPP:n 
toimeksiantoihin, erityisesti EU:n 
erityisedustajan ja operaation johtajan 
tehtäviin lisää naisehdokkaita;

Or. en

Tarkistus 8
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Lausuntoluonnos
3 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 c. korostaa, että EU:n operaatioista on 
opittu tärkeitä asioita, nimittäin se, että 
tasa-arvonäkökulma on otettava 
huomioon jo operaatioiden 
tiedonhankintavaiheessa ja esitettävä 
selvällä, konkreettisella ja 
käytännöllisellä tavalla, että tasa-
arvokoulutusta on järjestettävä ennen 
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henkilökunnan sijoittamista ja että 
sukupuolikysymyksiä käsittelevät 
yhteysyksiköt pitäisi valita ja nimetä 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa 
erityisten kriteerien perusteella; korostaa 
lisäksi tasa-arvokysymyksiin keskittyvän 
ajoittaisen raportoinnin olevan tärkeää, 
jotta voidaan seurata sitä, kuinka 
operaatioissa edistytään tasa-
arvonäkökulman huomioon ottamisen 
suhteen, ja arvioida tasa-arvotilannetta 
toiminta-alueella;

Or. en

Tarkistus 9
Maria Petre

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. on tyytyväinen, että maakohtaisissa ja 
alueellisissa strategia-asiakirjoissa sekä 
kansallisissa maaohjelmissa viitataan 
järjestelmällisesti sukupuolten väliseen 
tasa-arvoon ja naisten oikeuksiin; 
huomauttaa tarpeesta sisällyttää ohjelmiin 
kokonaisvaltainen lähestymistapa, joka 
koskee naisia konfliktitilanteissa ja 
rauhanrakentamisessa, ja kehottaa 
komissiota valtavirtaistamaan 
sukupuoliulottuvuuden kehitysyhteistyönsä 
ja -apunsa aloille, esimerkiksi oikeuteen, 
hallintotapaan, terveydenhuoltoon ja 
koulutukseen; 

4. on tyytyväinen, että maakohtaisissa ja 
alueellisissa strategia-asiakirjoissa sekä 
kansallisissa maaohjelmissa viitataan 
järjestelmällisesti sukupuolten väliseen 
tasa-arvoon ja naisten oikeuksiin; 
huomauttaa tarpeesta sisällyttää ohjelmiin 
kokonaisvaltainen lähestymistapa, joka 
koskee naisia konfliktialueilla ja 
rauhanrakentamisessa, ja kehottaa 
komissiota valtavirtaistamaan 
sukupuoliulottuvuuden kehitysyhteistyönsä 
ja -apunsa aloille, esimerkiksi oikeuteen, 
hallintotapaan, terveydenhuoltoon ja 
koulutukseen;

Or. ro
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Tarkistus 10
Ana Maria Gomes

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. on tyytyväinen, että maakohtaisissa ja 
alueellisissa strategia-asiakirjoissa sekä 
kansallisissa maaohjelmissa viitataan 
järjestelmällisesti sukupuolten tasa-arvoon 
ja naisten oikeuksiin; huomauttaa tarpeesta 
sisällyttää ohjelmiin kokonaisvaltainen 
lähestymistapa, joka koskee naisia 
konfliktitilanteissa ja 
rauhanrakentamisessa, ja kehottaa 
komissiota valtavirtaistamaan 
sukupuoliulottuvuuden kehitysyhteistyönsä 
ja -apunsa aloille, esimerkiksi oikeuteen, 
hallintotapaan, terveydenhuoltoon ja 
koulutukseen;

4. on tyytyväinen, että maakohtaisissa ja 
alueellisissa strategia-asiakirjoissa sekä 
kansallisissa maaohjelmissa viitataan 
järjestelmällisesti sukupuolten tasa-arvoon 
ja naisten oikeuksiin, mutta pitää samalla 
valitettavana sitä, että 
sukupuolikysymyksen mainitaan usein 
olevan monialainen kysymys viittaamatta 
millään tavalla erityistoimiin, tarkkaan 
määriteltyihin tavoitteisiin ja 
aikatauluihin tai sille varattuihin 
määrärahoihin; huomauttaa tarpeesta 
sisällyttää ohjelmiin kokonaisvaltainen 
lähestymistapa, joka koskee naisia 
konfliktitilanteissa ja 
rauhanrakentamisessa, ja kehottaa 
komissiota valtavirtaistamaan 
sukupuoliulottuvuuden kehitysyhteistyönsä 
ja -apunsa aloille, esimerkiksi oikeuteen, 
hallintotapaan, terveydenhuoltoon ja 
koulutukseen;

Or. en

Tarkistus 11
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. on tyytyväinen, että maakohtaisissa ja 
alueellisissa strategia-asiakirjoissa sekä 
kansallisissa maaohjelmissa viitataan 
järjestelmällisesti sukupuolten tasa-arvoon 
ja naisten oikeuksiin; huomauttaa tarpeesta 
sisällyttää ohjelmiin kokonaisvaltainen 

4. on tyytyväinen, että maakohtaisissa ja 
alueellisissa strategia-asiakirjoissa sekä 
kansallisissa maaohjelmissa viitataan 
järjestelmällisesti sukupuolten tasa-arvoon 
ja naisten oikeuksiin; huomauttaa tarpeesta 
sisällyttää ohjelmiin kokonaisvaltainen 
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lähestymistapa, joka koskee naisia 
konfliktitilanteissa ja 
rauhanrakentamisessa, ja kehottaa 
komissiota valtavirtaistamaan 
sukupuoliulottuvuuden kehitysyhteistyönsä 
ja -apunsa aloille, esimerkiksi oikeuteen, 
hallintotapaan, terveydenhuoltoon ja 
koulutukseen;

lähestymistapa, joka koskee naisia 
konfliktitilanteissa ja 
rauhanrakentamisessa, ja kehottaa 
komissiota valtavirtaistamaan 
sukupuoliulottuvuuden kehitysyhteistyönsä 
ja -apunsa aloille, esimerkiksi oikeuteen, 
hallintotapaan, terveydenhuoltoon ja 
koulutukseen; vaatii voimakkaasti 
sisällyttämään tuleviin strategioihin tasa-
arvoasioita koskevia erityistoimia ja 
-tavoitteita;

Or. es

Tarkistus 12
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. on vakuuttunut siitä, että ETPP:n 
operaatioiden suunnittelussa on otettava 
huomioon se, että paikalliset naisjärjestöt 
on otettava mukaan rauhanprosessiin, 
jotta niiden erityispanosta voidaan 
hyödyntää ja jotta tunnustetaan erityiset 
tavat, joilla konfliktit vaikuttavat naisiin;

Or. en

Tarkistus 13
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa, että tasa-arvonäkökulma on 
otettava huomioon rauhan 
rakentamisessa, konfliktien torjunnassa 
ja ratkaisemisessa, 
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rauhanturvaoperaatioissa, konfliktien 
jälkeisissä kunnostus- ja 
jälleenrakennustoimissa sekä kaikissa 
kentällä toteutettavissa ohjelmissa;

Or. es

Tarkistus 14
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. korostaa, että kiintiöt ovat tällä 
hetkellä välttämätön keino varmistaa 
sukupuolten tasa-arvo 
rauhanoperaatioissa ja 
turvallisuusoperaatioissa sekä 
kansallisten ja kansainvälisten 
jälleenrakennusprosessien 
päätöksenteossa sekä taata naisille 
mahdollisuus osallistua poliittisiin 
neuvotteluihin; pyytää, että ainakin 
40 prosenttia koko rauhanprosessiin 
osallistuvista henkilöistä olisi naisia ja 
että tämä luku koskisi sovittelua, 
rauhanturvaamista, sovintoa, rauhan 
rakentamista ja konfliktien estämistä, 
tiedotus- ja tarkkailutehtävät mukaan 
luettuina, sekä rauhanneuvotteluja;

Or. en

Tarkistus 15
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. korostaa, että sukupuoliulottuvuus on 
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tärkeää sisällyttää naapuruus- ja 
kehitysyhteistyöpolitiikkaan sukupuolten 
tasa-arvon ja naisten itsenäisyyden 
saavuttamiseksi, joka on paras keino 
lisätä ihmisoikeuksien kunnioittamista ja 
torjua köyhyyttä;

Or. es

Tarkistus 16
Maria Petre

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. panee merkille, että kaikki EU:n 
ulkosuhteita, laajentumista ja 
kehityspolitiikan aloja koskevat 
rahoitusvälineet sisältävät monialaisen 
viitteen sukupuolten tasa-arvoon ja naisten 
oikeuksiin, vaikka niille osoitetut varat ja 
henkilöstö eivät vaikuta riittäviltä; kehottaa 
komissiota yhdistämään 
sukupuolinäkökohtia koskevan budjetoinnin 
näillä politiikan alueilla ja varaamaan 
rahoitusta sukupuoleen liittyville 
kysymyksille.

5. panee merkille, että kaikki EU:n 
ulkosuhteita, laajentumista ja 
kehityspolitiikan aloja koskevat 
rahoitusvälineet sisältävät monialaisen 
viitteen sukupuolten tasa-arvoon ja naisten 
oikeuksiin, vaikka niille osoitetut varat ja 
henkilöstö eivät vaikuta riittäviltä; kehottaa 
komissiota yhdistämään 
sukupuolinäkökohtia koskevan budjetoinnin 
näillä politiikan alueilla ja varaamaan 
rahoitusta sukupuoleen liittyville 
kysymyksille kohtuullisen ajan kuluessa.

Or. ro

Tarkistus 17
Ana Maria Gomes

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. panee merkille, että kaikki EU:n 5. panee merkille, että kaikki EU:n 
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ulkosuhteita, laajentumista ja 
kehityspolitiikan aloja koskevat 
rahoitusvälineet sisältävät monialaisen 
viitteen sukupuolten tasa-arvoon ja naisten 
oikeuksiin, vaikka niille osoitetut varat ja 
henkilöstö eivät vaikuta riittäviltä; kehottaa 
komissiota yhdistämään 
sukupuolinäkökohtia koskevan 
budjetoinnin näillä politiikan alueilla ja
varaamaan rahoitusta sukupuoleen 
liittyville kysymyksille.

ulkosuhteita, laajentumista ja 
kehityspolitiikan aloja koskevat 
rahoitusvälineet sisältävät monialaisen 
viitteen sukupuolten tasa-arvoon ja naisten 
oikeuksiin, vaikka niille osoitetut varat ja 
henkilöstö eivät vaikuta riittäviltä; kehottaa 
komissiota yhdistämään 
sukupuolinäkökohtia koskevan 
budjetoinnin näillä politiikan alueilla,
varaamaan rahoitusta sukupuoleen 
liittyville kysymyksille ja kehittämään 
indikaattoreita ja vertailuarvoja, jotka 
helpottaisivat tulosten mittaamista;

Or. en

Tarkistus 18
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa, että sukupuolten tasa-arvon 
tuloksekas valtavirtaistaminen edellyttää 
tuenantajien ja toimijoiden välisen 
koordinoinnin parantamista, 
vastuumekanismeja ja sitä, että 
kansalliset hallitukset ottavat enemmän 
vastuuta kehitysprosessista; korostaa tältä 
osin ”EC/UN Partnership on Gender 
Equality for Development and Peace” 
-aloitteen ja sukupuolitietoisten 
budjetointialoitteiden tuottamaa 
lisäarvoa; pitää myönteisenä naisiin, 
rauhaan ja turvallisuuteen keskittyvän 
työryhmän perustamista, jota 
suunniteltiin kokonaisvaltaisessa 
lähestymistavassa, jolla EU panee 
täytäntöön YK:n turvallisuusneuvoston 
päätöslauselmat 1325 ja 1820;

Or. en
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Tarkistus 19
Ana Maria Gomes

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. pitää valitettavana sitä, ettei komissio 
ole investoinut 
kehitysyhteistyöpolitiikassaan tyttöjen ja 
naisten terveyteen eikä 
terveydenhoitoalaan; korostaa, että 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 
erityiskertomuksessa (tammikuu 2009), 
joka koskee yhteisön kehitysapua 
terveydenhuoltopalveluille Afrikassa, 
todetaan, että Saharan eteläpuolisen 
Afrikan terveydenhuollon määrärahojen 
osuus yhteisön yhteenlasketusta 
terveydenhuoltoalan kehitysavusta ei ole 
kasvanut vuoden 2000 jälkeen; kehottaa 
komissiota lisäämään huomattavasti 
investointejaan terveydenhuoltoalaan 
sekä erityisesti vuosituhannen 
kehitystavoitteeseen nro 5 ja seksuaali- ja 
lisääntymisterveyteen;

Or. en

Tarkistus 20
Ana Maria Gomes

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. on huolissaan siitä, kuinka komissio 
aikoo pitää kiinni lupauksestaan 
kohdentaa 20 prosenttia yhteisön tuesta 
perusterveydenhuoltoon ja koulutukseen; 
korostaa tyttöjen kouluttamisen sekä 
tytöille ja pojille järjestettävän 
sukupuolikasvatuksen merkitystä ja 
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kehottaa siksi myöntämään yhteisön 
tukiohjelmista enemmän tukea 
sukupuolikasvatukseen;

Or. en
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