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TARKISTUKSET 

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 

vetoomusvaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset: 

Tarkistus  1 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 6 a viite (uusi) 

 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston 

asetukseksi tuomioistuimen toimivallasta, 

päätösten tunnustamisesta ja 

täytäntöönpanosta avioliittoa ja 

vanhempainvastuuta koskevissa asioissa 

ja kansainvälisestä lapsikaappauksesta 

(uudelleenlaadittu) (COM(2016)0411), 

 

Tarkistus  2 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan A a kappale (uusi) 

 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 A a. ottaa huomioon, että kansalaisten 

oikeuksien ja demokraattisten 

instituutioiden lujittamiseen sisältyy 

syrjinnän ja sukupuolten eriarvoisuuden 

torjuminen kestävän kehityksen 

tavoitteiden mukaisesti;  

 

Tarkistus  3 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan H a kappale (uusi) 

 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 H a. ottaa huomioon, että naisten 

aliedustus päätöksentekotehtävissä, 

erityisesti politiikassa ja yritysten 
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johtokunnissa, estää valmiuksien 

kehittämistä ja heikentää naisten 

osallistumista EU:n demokraattiseen 

toimintaan; 

 

Tarkistus  4 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan H b kappale (uusi) 

 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 H b. ottaa huomioon, että naisten 

osallistumiseen poliittiseen 

päätöksentekoon ja poliittiseen 

johtamiseen vaikuttavat edelleen 

monenlaiset esteet, kuten sukupuoleen 

perustuvien stereotypioiden sitkeys sekä 

äskettäisen talouskriisin seuraukset ja sen 

aiheuttamat kielteiset vaikutukset 

sukupuolten tasa-arvoon; 

 

Tarkistus  5 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan H d kappale (uusi) 

 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 H d. ottaa huomioon, että sukupuoleen 

perustuvan väkivallan ja perheväkivallan 

uhrien suojelussa on koko EU:ssa 

edelleen merkittäviä aukkoja, kun kyse on 

rajatylittävistä perhekiistoista; 
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Tarkistus  6 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan J a kappale (uusi) 

 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 J a. ottaa huomioon, että naisten 

kohtaama syrjintä eri puolilla EU:ta on 

tasa-arvon este; ottaa huomioon, että 

naiset ovat edelleen aliedustettuina 

äänestäjinä sekä johtavissa asemissa niin 

vaaleilla valituissa viroissa, 

julkishallinnossa, tiedeyhteisössä ja 

tiedotusvälineissä kuin yksityisellä 

sektorillakin; ottaa huomioon, että 

naisten kohtaama moninainen syrjintä ja 

köyhyydestä ja sosiaalisesta 

syrjäytymisestä kärsivien naisten 

suhteeton määrä estävät heitä 

käyttämästä täysimääräisesti 

kansalaisoikeuksiaan; 

 

Tarkistus  7 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. panee merkille unionin kansalaisuutta 

vuonna 2017 käsittelevän komission 

katsauksen, jossa luetellaan painopisteitä 

toiminta-aloittain; epäilee sitä, kyetäänkö 

kansalaisten huolenaiheisiin vastaamaan 

tehokkaasti näillä painopisteillä; pitää 

valitettavana, että kolmen seuraavan 

vuoden ajalle ei ole annettu hyvin 

määriteltyjä ja konkreettisia sitoumuksia; 

1. panee merkille unionin kansalaisuutta 

vuonna 2017 käsittelevän komission 

katsauksen, jossa luetellaan painopisteitä 

toiminta-aloittain; epäilee sitä, kyetäänkö 

kansalaisten huolenaiheisiin vastaamaan 

tehokkaasti näillä painopisteillä; pitää 

valitettavana, että kolmen seuraavan 

vuoden ajalle ei ole annettu hyvin 

määriteltyjä ja konkreettisia sitoumuksia; 

katsoo, että asianmukaista huomiota ei 

ole kiinnitetty sukupuolten tasa-arvon 

tarkastelemiseen ensisijaisena 

painopisteenä, sillä se esiintyy vasta 

toissijaisena asiakohtana aihealueen 

”Turvallisuuden vahvistaminen ja 

yhdenvertaisuuden edistäminen” alla; 
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Tarkistus  8 

Päätöslauselmaesitys 

4 kohta 

 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

4. pitää valitettavana, että koko unionissa 

sovellettavan syrjinnänvastaisen direktiivin 

hyväksymisessä ei ole tapahtunut juurikaan 

edistymistä liki vuosikymmeneen; kehottaa 

kaikkia unionin toimielimiä saattamaan 

asiaa koskevat neuvottelut päätökseen 

mahdollisimman pian; 

4. pitää valitettavana, että koko unionissa 

sovellettavan syrjinnänvastaisen direktiivin 

hyväksymisessä ei ole tapahtunut juurikaan 

edistymistä liki vuosikymmeneen; kehottaa 

kaikkia unionin toimielimiä saattamaan 

asiaa koskevat neuvottelut päätökseen 

mahdollisimman pian kiinnittäen erityistä 

huomiota sukupuolinäkökohtien 

sisällyttämiseen; 

 

Tarkistus  9 

Päätöslauselmaesitys 

6 b kohta (uusi) 

 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 6 b. pitää myönteisenä komission 

ehdotusta allekirjoittaa Istanbulin 

sopimus ja saattaa päätökseen EU:n 

liittyminen siihen ja vahvistaa tukensa 

EU:n liittymiselle Istanbulin sopimukseen 

laaja-alaisesti ja varauksetta; kehottaa 

parantamaan eriteltyjen tietojen 

keräämistä sopimuksen soveltamisalaan 

kuuluvista väkivallan kaikista muodoista 

yhteistyössä Euroopan tasa-

arvoinstituutin (EIGE) kanssa, jotta 

voidaan laatia yhteinen menetelmä 

tietokantojen ja analyysien 

vertailemiseksi; kehottaa kaikkia 

jäsenvaltioita, jotka eivät vielä ole sitä 

tehneet, ratifioimaan nopeasti Istanbulin 

sopimuksen; kehottaa komissiota 

ehdottamaan direktiiviä naisiin 

kohdistuvasta väkivallasta; 
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Tarkistus  10 

Päätöslauselmaesitys 

6 c kohta (uusi) 

 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 6 c. kehottaa neuvostoa tehostamaan 

toimia naisten johtokuntapaikkoja 

koskevan direktiivin käsittelyn 

jatkamiseksi; 

 

Tarkistus  11 

Päätöslauselmaesitys 

6 d kohta (uusi) 

 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 6 d. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 

ryhtymään erityistoimiin, joilla puututaan 

muita heikommassa asemassa olevien 

kansalaisten moniperusteiseen syrjintään, 

joka estää heitä käyttämästä oikeuksiaan 

tai osallistumasta täysimittaisesti 

yhteiskunnan toimintaan; toteaa, että 

tällaisia ovat muun muassa vammaiset 

naiset, etnisiin vähemmistöihin kuuluvat 

naiset, maahanmuuttaja- ja 

pakolaisnaiset tai naiset, joita uhkaavat 

köyhyys ja sosiaalinen syrjäytyminen; 

 

Tarkistus  12 

Päätöslauselmaesitys 

6 e kohta (uusi) 

 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 6 e. muistuttaa, että sen varmistaminen, 

että moniperusteisesta syrjinnästä kärsivät 

henkilöt, kuten vammaiset naiset ja tytöt, 

voivat harjoittaa kansalaisoikeuksiaan, 

edellyttää kokonaisvaltaista 
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lähestymistapaa, johon sisältyy 

kohdennettua politiikkaa alkaen 

moniperusteisesta tiedonkeruusta aina 

koulutusohjelmiin ja sosiaalista 

osallisuutta edistäviin toimenpiteisiin; 

kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 

laatimaan ja julkaisemaan strategioita 

moniperusteisen syrjinnän torjumiseksi; 

 

Tarkistus  13 

Päätöslauselmaesitys 

6 f kohta (uusi) 

 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 6 f. korostaa tarvetta puuttua politiikassa 

ja laajemmalti julkisella alalla naisiin ja 

tyttöihin sekä HLBTI-ihmisiin 

kohdistuvaan sukupuoleen perustuvaan 

väkivaltaan, mukaan lukien verkossa 

tapahtuva häirintä ja pelottelu; 

 

Tarkistus  14 

Päätöslauselmaesitys 

6 g kohta (uusi) 

 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 6 g. vahvistaa komissiolle esittämänsä 

pyynnön hyväksyä sukupuolten tasa-

arvon edistämistä koskeva strateginen 

toimintaohjelma 2016–2019 

tiedonantona; muistuttaa, että EU 

perustuu naisten ja miesten välisen tasa-

arvon periaatteeseen ja että tällainen 

periaate voi toteutua ainoastaan 

hyödyntämällä strategista 

valtavirtaistamista kaikessa EU:n 

politiikassa; 
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Tarkistus  15 

Päätöslauselmaesitys 

6 h kohta (uusi) 

 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 6 h. suhtautuu myönteisesti työn ja 

yksityiselämän yhdistämistä koskevaan 

komission pakettiin ja kehottaa kaikkia 

toimielimiä toteuttamaan nämä 

toimenpiteet mahdollisimman pian; 

 

Tarkistus  16 

Päätöslauselmaesitys 

6 j kohta (uusi) 

 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 6 j. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 

edistämään yhteistyötä tilanteissa, joissa 

työntekijät saavat etuuksia ja suorittavat 

maksuja EU:n eri jäsenvaltioissa, 

tehostamalla rajatylittävää tiedonvaihtoa 

eri sosiaaliturvaviranomaisten välillä 

siten, että kaikki maksut voidaan ottaa 

asianmukaisesti huomioon eläkeoikeuksia 

laskettaessa; kiinnittää huomiota edelleen 

jatkuviin sukupuolten palkka- ja eläke-

eroihin EU:ssa, jotka yhdistettyinä 

säästötoimiin ja julkisen sektorin 

leikkauksiin heikentävät miljoonien 

naisten mahdollisuuksia todelliseen 

taloudelliseen riippumattomuuteen; 

 

Tarkistus  17 

Päätöslauselmaesitys 

6 k kohta (uusi) 

 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 6 k. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
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hyödyntämään aktiivisesti EU:n rahastoja 

välineinä edistää sukupuolten tasa-arvoa; 

vaatii erityisesti soveltamaan tasa-arvon 

valtavirtaistamista YMP:ssä ja 

maaseudun koheesiopolitiikassa; 

 

Tarkistus  18 

Päätöslauselmaesitys 

6 l kohta (uusi) 

 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 6 l. kehottaa komissiota jatkamaan 

sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista 

kaikessa EU:n politiikassa kiinnittäen 

erityistä huomiota lainsäädännön ja 

toimintalinjojen vaikutustenarviointeihin 

sekä etukäteis- ja jälkikäteisarviointeihin; 

 

Tarkistus  19 

Päätöslauselmaesitys 

9 a kohta (uusi) 

 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 9 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 

jatkuvasti edistämään naisten edustusta 

johtotehtävissä, erityisesti poliittisessa 

päätöksenteossa ja yritysten 

johtokunnissa, ja helpottamaan naisten 

pääsyä johtotehtäviin poistamalla 

sukupuolistereotypioita ja kannustamalla 

naisten osallistumista 

työpaikkakoulutukseen yhdessä muiden 

poliittisten välineiden, kuten työ- ja 

yksityiselämän tasapainon, avulla, jotta 

he voivat harjoittaa täysimääräisesti EU:n 

kansalaisuuteen liittyviä oikeuksiaan; 
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Tarkistus  20 

Päätöslauselmaesitys 

9 b kohta (uusi) 

 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 9 b. korostaa, että kaikille ikäryhmille 

suunnattu laadukas kansalaiskasvatus, 

joka voi olla virallista, vapaamuotoista tai 

epävirallista, on ratkaisevan tärkeää, jotta 

kansalaiset voivat harjoittaa 

demokraattisia oikeuksiaan ja jotta 

demokraattinen yhteiskunta voi toimia ja 

jotta voidaan poistaa syrjintä, 

ennakkoluulot ja sukupuolten epätasa-

arvo; toteaa jälleen kerran, että on 

panostettava kansalaisuuteen ja 

kansalaiskasvatukseen sekä sukupuolten 

tasa-arvoa koskevaan koulutukseen 

kaikkialla Euroopassa; 

 

Tarkistus  21 

Päätöslauselmaesitys 

9 c kohta (uusi) 

 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 9 c. korostaa, että lasten ja nuorten sekä 

erityisesti naisten ja tyttöjen poliittinen 

osallistuminen on tärkeää; kehottaa 

komissiota ja jäsenvaltioita toimimaan 

aktiivisemmin lasten oikeuksien 

takaamiseksi ja heidän osallistumisensa 

lisäämiseksi; 

 

Tarkistus  22 

Päätöslauselmaesitys 

10 a kohta (uusi) 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 10 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 

edistämään lisätoimia, joiden avulla 

voidaan varmistaa naisten 

oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen pääsy 

kaikkeen poliittiseen, kulttuuriseen ja 

sosiaaliseen toimintaan, sillä se on 

ehdoton edellytys kansalaisoikeuksien 

todelliselle toteutumiselle EU:ssa; 

 

Tarkistus  23 

Päätöslauselmaesitys 

11 kohta 

 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

11. katsoo, että vaalilain uudistaminen 

parlamentin lainsäädäntöaloitteen 

perusteella tarjoaa ainutlaatuisen 

tilaisuuden parantaa unionin 

demokraattisuutta; korostaa, että tuhannet 

eurooppalaiset ovat samaa mieltä, mistä on 

osoituksena eurooppalainen kansalaisaloite 

”Let Me Vote”, jolla pyritään siihen, että 

kansalaiset saisivat äänestää 

asuinpaikassaan; kiittää komissiota siitä, 

että se on tarkastellut vapaan liikkuvuuden 

oikeuttaan käyttäneiden, toisen maan 

kansalaisia olevien unionin kansalaisten 

mahdollisuuksia äänestää asuinmaansa 

kansallisissa vaaleissa; kehottaa komissiota 

laatimaan konkreettisen 

toimintasuunnitelman sähköisen 

äänestämisen käyttöön ottamiseksi vuoden 

2019 Euroopan parlamentin vaaleja varten; 

11. katsoo, että vaalilain uudistaminen 

parlamentin lainsäädäntöaloitteen 

perusteella tarjoaa ainutlaatuisen 

tilaisuuden parantaa unionin 

demokraattisuutta; korostaa, että tuhannet 

eurooppalaiset ovat samaa mieltä, mistä on 

osoituksena eurooppalainen kansalaisaloite 

”Let Me Vote”, jolla pyritään siihen, että 

kansalaiset saisivat äänestää 

asuinpaikassaan; kiittää komissiota siitä, 

että se on tarkastellut vapaan liikkuvuuden 

oikeuttaan käyttäneiden, toisen maan 

kansalaisia olevien unionin kansalaisten 

mahdollisuuksia äänestää asuinmaansa 

kansallisissa vaaleissa; kehottaa neuvostoa 

sisällyttämään seuraavaan EU:n 

vaalilainsäädännön tarkistukseen 

ehdokasluettelot, joissa on tasapainoinen 

sukupuolijakauma; kehottaa komissiota 

laatimaan konkreettisen 

toimintasuunnitelman sähköisen 

äänestämisen käyttöön ottamiseksi vuoden 

2019 Euroopan parlamentin vaaleja varten; 
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Tarkistus  24 

Päätöslauselmaesitys 

12 kohta 

 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

12. katsoo, että vapaat tiedotusvälineet ja 

yhteiskunnan ja tiedotusvälineiden 

moniäänisyys ovat erottamaton osa tervettä 

demokratiaa; korostaa, että on määriteltävä 

unionin politiikka, jolla reagoidaan 

Euroopan vastaiseen propagandaan ja 

virheellisiin tietoihin; ehdottaa, että 

unionin toimielimet jatkavat toimia 

perustaakseen eurooppalaisen 

televisiokanavan, jolla on lähetystoimintaa 

kaikissa jäsenvaltioissa; 

12. katsoo, että vapaat tiedotusvälineet ja 

yhteiskunnan ja tiedotusvälineiden 

moniäänisyys ovat erottamaton osa tervettä 

demokratiaa ja että medialukutaito on 

erittäin tärkeää ja sitä olisi kehitettävä jo 

varhaisessa iässä; korostaa, että on 

määriteltävä unionin politiikka, jolla 

reagoidaan Euroopan vastaiseen 

propagandaan ja virheellisiin tietoihin; 

ehdottaa, että unionin toimielimet jatkavat 

toimia perustaakseen eurooppalaisen 

televisiokanavan, jolla on lähetystoimintaa 

kaikissa jäsenvaltioissa; 

 

Tarkistus  25 

Päätöslauselmaesitys 

12 a kohta (uusi) 

 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 12 a. kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita edistämään toimenpiteitä, 

joilla torjutaan naisiin kohdistuvia 

syrjiviä lausuntoja sekä 

sukupuolistereotypioita; 

 

Tarkistus  26 

Päätöslauselmaesitys 

15 a kohta (uusi) 

 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 15 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 

kehittämään asianmukaisia sukupuolten 

tasa-arvon valtavirtaistamisen välineitä ja 
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tekemään tiivistä yhteistyötä 

paikallisviranomaisten ja yhteisöjen 

kanssa, jotta voidaan ehkäistä ja tutkia 

rikoksia ja antaa tarvittavaa hoitoa ja 

apua seksuaalisesti hyväksikäytetyille, 

syrjityille ja työmarkkinoilla väheksytyille 

naisille; 

 

Tarkistus  27 

Päätöslauselmaesitys 

15 b kohta (uusi) 

 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 15 b. kehottaa vahvistamaan 

jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä, jotta 

voidaan varmistaa sukupuoleen 

perustuvan väkivallan uhrien suojelu ja 

jotta lapsen etu voidaan ottaa huomioon 

rajatylittävissä perhekiistoissa; 

 

Tarkistus  28 

Päätöslauselmaesitys 

15 c kohta (uusi) 

 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 15 c. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 

ottamaan käyttöön tehokkaita 

toimenpiteitä, joilla lisätään naisten ja 

tyttöjen mahdollisuuksia osallistua 

opiskelijoina, opettajina ja tutkijoina 

EU:n ohjelmiin, joihin liittyy rajat 

ylittävää liikkuvuutta; 
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