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Tarkistus   1 

Angelika Mlinar 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 6 a viite (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon 26. toukokuuta 2015 

annetut neuvoston päätelmät sukupuolten 

tasa-arvosta ja kehityksestä, 

Or. en 

 

Tarkistus   2 

Angelika Mlinar 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 6 b viite (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon 22. syyskuuta 2015 

päivätyn sukupuolten tasa-arvoa ja 

naisten vaikutusvallan lisäämistä 

käsittelevän yhteisen valmisteluasiakirjan 

”Gender Equality and Women´s 

Empowerment: Transforming the Lives of 

Girls and Women through EU External 

Relations 2016–2020” ja 26. lokakuuta 

2015 annetut neuvoston päätelmät 

sukupuolten tasa-arvon edistämistä 

koskevasta toimintasuunnitelmasta 2016–

2020, 

Or. en 

 

Tarkistus   3 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 7 viite 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

— ottaa huomioon naisiin kohdistuvan Poistetaan. 
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väkivallan ja perheväkivallan 

ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyn 

Euroopan neuvoston yleissopimuksen 3 

artiklan, jossa ”sukupuoli” tarkoittaa 

”yhteiskunnallisesti rakentuneita rooleja, 

käyttäytymismuotoja, toimintoja ja 

ominaisuuksia, joita tietty yhteiskunta 

pitää sopivina naisille ja vastaavasti 

miehille”, 

Or. pl 

 

Tarkistus   4 

Angelika Mlinar 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 11 a viite (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon komission 

tutkimusraportin "Evaluation of the 

strengths and weaknesses of the strategy 

for equality between women and men 

2010-2015", 

Or. en 

 

Tarkistus   5 

Sirpa Pietikäinen 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 13 a viite (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon Euroopan tasa-

arvoinstituutin (EIGE) vuonna 2011 

julkaiseman tutkimuksen aiheesta 

"Gender-Sensitive Parliaments: A Global 

Review of Good Practice", 

Or. en 

 

Tarkistus   6 
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Angelika Mlinar 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 14 a viite (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon Euroopan tasa-

arvoinstituutin (EIGE) vuonna 2011 

julkaistussa raportissa "Gender-Sensitive 

Parliaments: A Global Review of Good 

Practice" esitetyt päätelmät ja suositukset, 

Or. en 

 

Tarkistus   7 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 19 viite 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

— ottaa huomioon 9. kesäkuuta 2015 

antamansa päätöslauselman EU:n 

naisten ja miesten tasa-arvostrategiasta 

vuoden 2015 jälkeen9 , 

Poistetaan. 

___________  
9 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0218.  

Or. pl 

 

Tarkistus   8 

Sirpa Pietikäinen 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 19 a viite (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon 1. joulukuuta 2011 

antamansa mietinnön naisista päättäjinä 

– laatua ja tasa-arvoa, 

Or. en 
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Tarkistus   9 

Angelika Mlinar 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 21 a viite (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon naisten ja miesten 

yhtäläisten mahdollisuuksien 

sisällyttämisestä yhteisön politiikkaan ja 

toimintaan kaikilla aloilla annetun 

komission tiedonannon 

(COM(1996)0067), jossa komissio 

sitoutuu kaikissa toimissaan ja kaikilla 

tasoilla edistämään tasa-arvoa naisten ja 

miesten välillä ja tosiasiallisesti 

määrittelee sukupuolten tasa-arvon 

valtavirtaistamisen periaatteen, 

Or. en 

 

Tarkistus   10 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan C kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

C. toteaa, että sukupuolten tasa-arvon 

saavuttaminen on keskeistä 

ihmisoikeuksien suojelun, demokratian 

toiminnan, oikeusvaltioperiaatteen 

noudattamisen sekä talouskasvun ja 

kestävyyden kannalta; 

C. toteaa, että sukupuolten tasa-arvon 

saavuttaminen on keskeistä 

ihmisoikeuksien suojelun, demokratian 

toiminnan, oikeusvaltioperiaatteen 

noudattamisen sekä talouskasvun, 

sosiaalisen osallisuuden ja kestävyyden 

kannalta; 

Or. en 

 

Tarkistus   11 

Monika Vana 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan D kappale 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

D. toteaa, että sukupuolten tasa-arvon 

saavuttamiseen liittyvä edistys EU:ssa on 

pysähtynyt ja tällä tahdilla tasa-arvoa ei 

saavuteta vielä pitkään aikaan; 

D. toteaa, että sukupuolten tasa-arvon 

saavuttamiseen liittyvä edistys EU:ssa on 

pysähtynyt ja että naisten oikeuksia ja 

sukupuolten tasa-arvoa koskevaa EU:n 

säännöstöä on puolustettava; 

Or. en 

 

Tarkistus   12 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan D kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

D. toteaa, että sukupuolten tasa-arvon 

saavuttamiseen liittyvä edistys EU:ssa on 

pysähtynyt ja tällä tahdilla tasa-arvoa ei 

saavuteta vielä pitkään aikaan; 

D. toteaa, että Euroopan unionissa 

naisilla on samat poliittiset ja 

kansalaisoikeudet kuin miehillä mutta 

heidän sosiaalinen ja taloudellinen 

tilanteensa on usein huonompi kuin 

miehillä, mikä olisi otettava huomioon 

naisten tilanteeseen vaikuttavissa 

politiikkatoimissa ja säädöksissä; 

Or. pl 

 

Tarkistus   13 

Monika Vana 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan E kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

E. toteaa, että strategisessa 

toimintaohjelmassa sukupuolten tasa-arvon 

edistämiseksi 2016–2019 komissio pyrki 

jatkamaan sukupuolten tasa-arvon 

valtavirtaistamista koskevia toimia myös 

arviointi- ja seurantatoimien avulla; 

E. toteaa, että strategisessa 

toimintaohjelmassa sukupuolten tasa-arvon 

edistämiseksi 2016–2019 komissio pyrki 

jatkamaan sukupuolten tasa-arvon 

valtavirtaistamista koskevia toimia myös 

arviointi- ja seurantatoimien avulla; toteaa, 

että komissio on muuttanut strategisen 

toimintaohjelmansa sukupuolten tasa-

arvon edistämiseksi vuoden 2015 jälkeen 

pelkäksi valmisteluasiakirjaksi; 
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Or. en 

 

Tarkistus   14 

Eleonora Forenza 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan E a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 E a. toteaa, että viides kestävän 

kehityksen tavoite on sukupuolten tasa-

arvon toteutuminen vuoteen 2030 

mennessä; 

Or. en 

 

Tarkistus   15 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan F kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

F. toteaa, että sukupuolten tasa-arvon 

valtavirtaistaminen tarkoittaa 

sukupuolinäkökulman sisällyttämistä 

EU:n toiminnan kaikkiin osa-alueisiin – 

politiikkatoimien, oikeudellisten 

toimenpiteiden ja rahoitusohjelmien 

valmistelu, suunnittelu, täytäntöönpano, 

seuranta ja arviointi – naisten ja miesten 

tasa-arvon saavuttamiseksi10 ; 

Poistetaan. 

___________  
10 SWD(2015)0278.  

Or. pl 

 

Tarkistus   16 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan F kappale 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

F. toteaa, että sukupuolten tasa-arvon 

valtavirtaistaminen tarkoittaa 

sukupuolinäkökulman sisällyttämistä EU:n 

toiminnan kaikkiin osa-alueisiin – 

politiikkatoimien, oikeudellisten 

toimenpiteiden ja rahoitusohjelmien 

valmistelu, suunnittelu, täytäntöönpano, 

seuranta ja arviointi – naisten ja miesten 

tasa-arvon saavuttamiseksi10 ; 

F. toteaa, että sukupuolten tasa-arvon 

valtavirtaistaminen tarkoittaa 

sukupuolinäkökulman sisällyttämistä EU:n 

politiikan kaikkiin osa-alueisiin – 

politiikkatoimien, oikeudellisten 

toimenpiteiden ja rahoitusohjelmien 

valmistelu, suunnittelu, täytäntöönpano, 

seuranta ja arviointi – naisten ja miesten 

tasa-arvon saavuttamiseksi10; 

___________ ___________ 
10 SWD(2015)0278. 10 SWD(2015)0278. 

Or. en 

 

Tarkistus   17 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Anna Hedh, Jens Nilsson, Jytte Guteland, 

Marita Ulvskog, Viorica Dăncilă 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan F a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 F a.  toteaa, että sukupuolten tasa-arvon 

valtavirtaistamiseen on kuuluttava 

HLBTIQ-henkilöiden ja kaikkia 

sukupuoli-identiteettejä edustavien 

ihmisten oikeudet, näkymät ja 

hyvinvointi; 

Or. en 

 

Tarkistus   18 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan G kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

G. toteaa, että sukupuolten tasa-arvon 

valtavirtaistamisen olisi oltava 

sukupuolten tasa-arvon saavuttamisen 

ennakoiva ja siihen reagoiva väline; 

Poistetaan. 
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Or. pl 

 

Tarkistus   19 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan H kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

H. toteaa, että sukupuolten tasa-arvon 

valtavirtaistaminen ei ole itsessään 

toimintapolitiikan tavoite vaan 

sukupuolten tasa-arvon saavuttamisen 

keskeinen väline aina yhdistettynä muihin 

erityistoimiin ja -toimintalinjoihin, joiden 

tavoitteena on sukupuolten tasa-arvon 

edistäminen; 

H. toteaa, että sukupuolten tasa-arvon 

valtavirtaistamisen ei pitäisi olla itsessään 

toimintapolitiikan tavoite vaan keino lisätä 

tietoisuutta naisten ja erityisesti vaikeissa 

olosuhteissa olevien naisten tarpeista; 

Or. pl 

 

Tarkistus   20 

Viorica Dăncilă 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan I a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 I a. toteaa, että enemmistö valiokunnista 

pitää yleisesti sukupuolten tasa-arvon 

valtavirtaistamista tärkeänä (esimerkiksi 

lainsäädäntötyössä, suhteissaan naisten 

oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon 

valiokuntaan ja laatiessaan tasa-arvoa 

koskevia toimintasuunnitelmia), mutta 

eräät valiokunnat osoittavat vähäistä tai 

olematonta kiinnostusta asiaan;  

Or. ro 

 

Tarkistus   21 

Monika Vana 

 

Päätöslauselmaesitys 
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Johdanto-osan J kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

J. toteaa, että edellisestä vaalikaudesta 

lähtien asiasta vastaava valiokunta on 

omaksunut käytännön, jonka mukaisesti 

muiden valiokuntien mietintöihin 

vaikutetaan kohdennetusti tekemällä 

sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista 

koskevia tarkistuksia; toteaa, että vuonna 

2014 julkaistun tutkimuksen11 mukaan 85 

prosenttia tehdyistä sukupuolten tasa-arvon 

valtavirtaistamista koskevista tarkistuksista 

on sisällytetty asiasta vastaavien 

valiokuntien hyväksymiin lopullisiin 

mietintöihin; 

J. toteaa, että edellisestä vaalikaudesta 

lähtien asiasta vastaava valiokunta on 

omaksunut käytännön, jonka mukaisesti 

muiden valiokuntien mietintöihin 

vaikutetaan kohdennetusti tekemällä 

sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista 

koskevia tarkistuksia; toteaa, että vuonna 

201411 julkaistun tutkimuksen mukaan 85 

prosenttia tehdyistä sukupuolten tasa-arvon 

valtavirtaistamista koskevista tarkistuksista 

on sisällytetty asiasta vastaavien 

valiokuntien hyväksymiin lopullisiin 

mietintöihin; toteaa, että helmikuun 2013 

jälkeen tarvitaan uutta tietoa Euroopan 

parlamentin sukupuolten tasa-arvon 

valtavirtaistamista koskevan tilanteen 

uudelleenarvioimista varten;  

___________ ___________ 
11 Euroopan parlamentin politiikkayksikkö 

C:n tutkimus ”Gender Mainstreaming in 

Committees and Delegations of the 

European Parliament”, 

11 Euroopan parlamentin politiikkayksikkö 

C:n tutkimus ”Gender Mainstreaming in 

Committees and Delegations of the 

European Parliament”, 

Or. en 

 

Tarkistus   22 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan J kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

J. toteaa, että edellisestä vaalikaudesta 

lähtien asiasta vastaava valiokunta on 

omaksunut käytännön, jonka mukaisesti 

muiden valiokuntien mietintöihin 

vaikutetaan kohdennetusti tekemällä 

sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista 

koskevia tarkistuksia; toteaa, että vuonna 

2014 julkaistun tutkimuksen11 mukaan 85 

prosenttia tehdyistä sukupuolten tasa-

arvon valtavirtaistamista koskevista 

tarkistuksista on sisällytetty asiasta 

vastaavien valiokuntien hyväksymiin 

J. toteaa, että edellisestä vaalikaudesta 

lähtien asiasta vastaava valiokunta on 

omaksunut käytännön, jonka mukaisesti 

muiden valiokuntien mietintöihin 

vaikutetaan kohdennetusti tekemällä 

sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista 

koskevia tarkistuksia; toteaa, että vuonna 

2014 julkaistun tutkimuksen11 mukaan 

85 prosenttia heinäkuun 2011 ja 

helmikuun 2013 välisenä aikana 

esitetyistä sukupuolten valtavirtaistamista 

koskevista tarkistuksista on sisällytetty 
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lopullisiin mietintöihin; vastaavien valiokuntien lopullisiin 

mietintöihin; toteaa lisäksi, että saman 

tutkimuksen mukaan valtaosa näistä 

tarkistuksista koostui vain sanojen 

"sukupuoli", "naisten" tai "nais-" 

lisäämisestä; 

___________  
11 Euroopan parlamentin politiikkayksikkö 

C:n tutkimus ”Gender Mainstreaming in 

Committees and Delegations of the 

European Parliament”, 

 

Or. pl 

 

Tarkistus   23 

Beatrix von Storch 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan J a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 J a. toteaa, että Euroopan parlamentin 

kansalaisoikeuksien sekä perussopimus-, 

työjärjestys- ja toimielinasioiden 

politiikkayksikön sukupuolten tasa-arvon 

valtavirtaistamisen tehokkaasta 

soveltamisesta tilaamassa tutkimuksessa 

”Gender Mainstreaming in Committees 

and Delegations of the European 

Parliament” oli seuraavat päätelmät: 

naisten oikeuksien valiokunta antoi 

lausunnon vain 11:lle 23:sta 

valiokunnasta; sen 718 ehdotuksesta ja 

tarkistuksesta vain 210 hyväksyttiin joko 

kokonaan tai osittain; suurin osa naisten 

oikeuksien valiokunnan ehdotuksista oli 

osoitettu työllisyyden ja sosiaaliasioiden 

valiokunnalle, joka hyväksyi niistä 

kuitenkin vain 39,5 prosenttia (alle 

puolet);  ja muiden valiokuntien 

hyväksymien ehdotusten tai tarkistusten 

osuus oli vielä pienempi,  28 prosenttia 

ulkoasianvaliokunnassa, 11 prosenttia 

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja 

sisäasioiden valiokunnassa ja vain 5,5 

prosenttia budjettivaliokunnassa;  
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Or. de 

 

Tarkistus   24 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan K kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

K. toteaa, että sukupuolten tasa-arvon 

valtavirtaistamisesta vuonna 2003 annetun 

päätöslauselman mukaisesti kukin 

parlamentin valiokunta nimittää yhden 

jäsenistään vastaamaan sukupuolten tasa-

arvon valtavirtaistamisesta, ja tällä tavoin 

perustetaan ”sukupuolten tasa-arvon 

valtavirtaistamisesta vastaava verkosto”; 

toteaa, että tästä aiheesta annetuissa 

myöhemmissä päätöslauselmissa 

kehotettiin kehittämään jatkuvasti tätä 

verkostoa ja perustamaan vastaava 

verkosto parlamenttien välisistä suhteista 

vastaaviin valtuuskuntiin; toteaa, että 

verkostolla on tukenaan valiokuntien 

sihteeristöissä henkilöstötason verkosto; 

K. toteaa, että sukupuolten tasa-arvon 

valtavirtaistamisesta vuonna 2003 annetun 

päätöslauselman mukaisesti kukin 

parlamentin valiokunta nimittää yhden 

jäsenistään vastaamaan sukupuolten tasa-

arvon valtavirtaistamisesta, ja tällä tavoin 

perustetaan ”sukupuolten tasa-arvon 

valtavirtaistamisesta vastaava verkosto”; 

toteaa, että tästä aiheesta annetuissa 

myöhemmissä päätöslauselmissa 

kehotettiin kehittämään jatkuvasti tätä 

verkostoa ja perustamaan vastaava 

verkosto parlamenttien välisistä suhteista 

vastaaviin valtuuskuntiin; toteaa, että 

verkostolla on tukenaan valiokuntien 

sihteeristöissä henkilöstötason verkosto; 

toteaa, että vuonna 2014 tehty tutkimus 

tekee selväksi, että verkon toiminnoilla ei 

ole vaikutusta sukupuolten tasa-arvon 

valtavirtaistamiseen valiokuntatyössä; 

Or. pl 

 

Tarkistus   25 

Viorica Dăncilă 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan M kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

M. toteaa, että monivuotiseen 

rahoituskehykseen on liitetty kolmen 

toimielimen sopima yhteinen lausuma, 

jonka mukaan ”vuosia 2014–2020 

koskevaan monivuotiseen 

rahoituskehykseen sovellettaviin vuotuisiin 

M. toteaa, että monivuotiseen 

rahoituskehykseen on liitetty kolmen 

toimielimen sopima yhteinen lausuma, 

jonka mukaan ”vuosia 2014–2020 

koskevaan monivuotiseen 

rahoituskehykseen sovellettaviin vuotuisiin 
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talousarviomenettelyihin sisällytetään 

tarvittaessa sukupuolinäkökulmaan 

perustuvia tekijöitä ottaen huomioon se, 

miten unionin kokonaisrahoituskehys tukee 

sukupuolten välisen tasa-arvon edistämistä 

(ja varmistaa sukupuolten tasa-arvon 

valtavirtaistamisen)”; 

talousarviomenettelyihin sisällytetään 

tarvittaessa sukupuolinäkökulmaan 

perustuvia tekijöitä ottaen huomioon se, 

miten unionin kokonaisrahoituskehys tukee 

sukupuolten välisen tasa-arvon edistämistä 

(ja varmistaa sukupuolten tasa-arvon 

valtavirtaistamisen)”; katsoo, että tästä 

huolimatta on edistettävä todellista 

sitoutumista sukupuolten tasa-arvon 

jatkuvaan valtavirtaistamiseen ja naisten 

vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen, 

sillä olemassa olevaa toimintapolitiikkaa 

on pantu täytäntöön vaatimattomassa 

määrin ja erityisesti sukupuolten tasa-

arvoasioihin on myönnetty 

riittämättömästi talousarvion varoja;  

Or. ro 

 

Tarkistus   26 

Monika Vana 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan M a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 M a. toteaa, että sukupuolinäkökohdat 

huomioon ottavaa budjetointia ei ole 

sovellettu johdonmukaisesti missään 

EU:n toimielimessä;  

Or. en 

 

Tarkistus   27 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan O kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

O. toteaa, että sukupuolten tasa-arvon 

valtavirtaistamiseen kuuluu 

sukupuolinäkökulman sisällyttäminen eri 

politiikkatoimiin sekä naisten ja miesten 

edustusta tietyillä politiikanaloilla 

Poistetaan. 
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koskevan kysymyksen käsitteleminen; 

toteaa, että kummatkin ulottuvuudet on 

otettava huomioon kaikissa 

päätöksentekoprosessin vaiheissa; 

Or. pl 

 

Tarkistus   28 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Anna Hedh, Jens Nilsson, Jytte Guteland, 

Marita Ulvskog, Viorica Dăncilă 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan O kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

O. toteaa, että sukupuolten tasa-arvon 

valtavirtaistamiseen kuuluu 

sukupuolinäkökulman sisällyttäminen eri 

politiikkatoimiin sekä naisten ja miesten 

edustusta tietyillä politiikanaloilla 

koskevan kysymyksen käsitteleminen; 

toteaa, että kummatkin ulottuvuudet on 

otettava huomioon kaikissa 

päätöksentekoprosessin vaiheissa; 

O. toteaa, että sukupuolten tasa-arvon 

valtavirtaistamiseen kuuluu 

sukupuolinäkökulman sisällyttäminen eri 

politiikkatoimiin sekä naisten ja miesten 

sekä kaikkia sukupuoli-identiteettejä 

edustavien ihmisten edustusta tietyillä 

politiikanaloilla koskevan kysymyksen 

käsitteleminen; toteaa, että kummatkin 

ulottuvuudet on otettava huomioon 

kaikissa päätöksentekoprosessin vaiheissa; 

Or. en 

 

Tarkistus   29 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan P kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

P. toteaa, että kaikki sisäiset ja ulkoiset 

EU:n toimintapolitiikat olisi suunniteltava 

siten, että ne hyödyttävät yhtäläisesti 

poikia, tyttöjä, miehiä ja naisia sekä muita 

sukupuoli-identiteettejä; 

P. toteaa, että kaikki sisäiset ja ulkoiset 

EU:n toimintapolitiikat olisi suunniteltava 

siten, että niillä ei syrjitä kumpaakaan 

sukupuolta ja että niillä mahdollisuuksien 

mukaan parannetaan heikommassa 

asemassa olevien yhteiskunnallisten 

ryhmien tilannetta; 

Or. pl 
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Tarkistus   30 

Angelika Mlinar 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan P a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 P a. toteaa, että sukupuolten tasa-arvon 

valtavirtaistamisen täytäntöönpano on 

kirjattu komission tekemässä arviossa 

vuosien 2010–2015 naisten ja miesten 

tasa-arvostrategiasta yhdeksi sen 

keskeisistä heikkouksista; 

Or. en 

 

Tarkistus   31 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Anna Hedh, Jens Nilsson, Jytte Guteland, 

Marita Ulvskog, Viorica Dăncilă 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan Q kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

Q. toteaa, että sukupuolinäkökohdat 

huomioon ottavalla parlamentilla on tärkeä 

rooli sukupuolten edustuksen 

epätasapainon korjaamisessa, naisten ja 

miesten yhtäläisen edustuksen 

helpottamisessa sekä edellytysten 

luomisessa sukupuolten tasa-arvoa 

koskevan toimintakehyksen kehittämiselle; 

Q. toteaa, että sukupuolinäkökohdat 

huomioon ottavalla parlamentilla on 

ratkaisevan tärkeä rooli sukupuolten 

edustuksen epätasapainon korjaamisessa, 

naisten ja miesten yhtäläisen taloudellisen, 

sosiaalisen ja poliittisen edustuksen 

edistämisessä sekä sukupuolten tasa-arvoa 

koskevan toimintakehyksen 

laajentamisessa; 

Or. en 

 

Tarkistus   32 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Anna Hedh, Jens Nilsson, Jytte Guteland, 

Marita Ulvskog, Viorica Dăncilă 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan Q a kappale (uusi) 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 Q a. katsoo, että parlamentin jäsenille ja 

henkilöstölle, etenkin johdolle, annettava 

sukupuolten tasa-arvon 

valtavirtaistamista koskeva koulutus on 

keskeisessä asemassa 

sukupuolinäkökulman edistämisessä 

kaikilla politiikanaloilla ja kaikissa 

vaiheissa; 

Or. en 

 

Tarkistus   33 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan R kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

R. toteaa, että varoja ja henkilöresursseja 

ei myönnetä riittävästi, jotta 

varmistettaisiin, että sukupuolten tasa-

arvon valtavirtaistaminen parlamentin 

toiminnassa todella edistyy; 

R. toteaa, että varat ja henkilöresurssit, 

joita myönnetään sen varmistamiseksi, 

että sukupuolten tasa-arvo 

valtavirtaistetaan parlamentin toiminnassa, 

ovat osoittautumassa tehottomiksi; 

Or. pl 

 

Tarkistus   34 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan S kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

S. toteaa, että sukupuolen mukaan 

luokiteltujen tietojen ja tilastojen 

järjestelmällinen ja säännöllisin väliajoin 

tapahtuva kerääminen on välttämätöntä 

sukupuolten tasa-arvon edistymisen 

analysoimiseksi; 

S. toteaa, että sukupuolen mukaan 

luokiteltujen tietojen ja tilastojen 

järjestelmällinen ja säännöllisin väliajoin 

tapahtuva kerääminen on hyödyksi 

sukupuolten tasa-arvon edistymisen 

analysoimisessa; 

Or. pl 
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Tarkistus   35 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan S kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

S. toteaa, että sukupuolen mukaan 

luokiteltujen tietojen ja tilastojen 

järjestelmällinen ja säännöllisin väliajoin 

tapahtuva kerääminen on välttämätöntä 

sukupuolten tasa-arvon edistymisen 

analysoimiseksi; 

S. toteaa, että sukupuolen mukaan 

luokiteltujen tietojen ja tilastojen 

järjestelmällinen ja säännöllisin väliajoin 

tapahtuva kerääminen toimintalinjojen 

vaikutusarvioinneissa sekä 

päätöksentekoprosessissa on välttämätöntä 

sukupuolten tasa-arvon edistymisen 

analysoimiseksi; toteaa, että parlamentissa 

on tehtävä kvalitatiivisempaa tutkimusta, 

jotta voidaan määrittää sukupuolten tasa-

arvon valtavirtaistamisen välineiden 

merkitys ja vaikutus toiminnan tuloksiin, 

päätöslauselmiin ja 

lainsäädäntöasiakirjoihin; 

Or. en 

 

Tarkistus   36 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan T kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

T. toteaa, että naisten edustus parlamentin 

huipputehtävissä on edelleen alhainen ja 

lainsäädäntöön vaikuttamisessa on selkeä 

ero miesten johtamien valiokuntien ja 

naisten johtamien valiokuntien välillä, ja 

toteaa, että useimmissa 

vaikutusvaltaisissa johtotehtävissä on 

edelleen miehiä; 

T. toteaa, että naisten edustus parlamentin 

huipputehtävissä on edelleen alhainen; 

Or. pl 

 

Tarkistus   37 

Clare Moody, Julie Ward 
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Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan T kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

T. toteaa, että naisten edustus parlamentin 

huipputehtävissä on edelleen alhainen ja 

lainsäädäntöön vaikuttamisessa on selkeä 

ero miesten johtamien valiokuntien ja 

naisten johtamien valiokuntien välillä, ja 

toteaa, että useimmissa vaikutusvaltaisissa 

johtotehtävissä on edelleen miehiä; 

T. toteaa, että naisten edustus parlamentin 

huipputehtävissä on edelleen alhainen; 

ottaa huomion, että naiset toimivat 

puheenjohtajina valiokunnissa, joiden 

vaikutusvalta on vähäisempi kuin miesten 

johtamien valiokuntien; toteaa, että 

useimmissa vaikutusvaltaisissa 

johtotehtävissä on edelleen miehiä; 

Or. en 

 

Tarkistus   38 

Sirpa Pietikäinen 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan T a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 T a. toteaa, että sukupuolia koskevien 

stereotypioiden vuoksi keskeisissä 

poliittisissa päätöksentekotehtävissä 

esiintyy vakavaa segregaatiota, mikä 

vääristää vallan rakennetta ja 

voimavarojen kohdistamista, ja katsoo, 

että parlamentin olisi puututtava 

selvemmin tähän segregaatioon ja 

käytännön keinoina sen lopettamiseksi 

järjestettävä johtajakoulutusta naisille ja 

tarjottava naisille kokemusta 

johtotehtävistä esimerkiksi suosimalla 

naissijaisia miesjohtajille heidän lomiensa 

aikana osana uran edistämistä naisten 

johtajataitojen ja kokemuksen 

lisäämiseksi; 

Or. en 

 

Tarkistus   39 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Anna Hedh, Jens Nilsson, Jytte Guteland, 

Marita Ulvskog, Viorica Dăncilă 
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Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan T a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 T a. katsoo, että miesten on osallistuttava 

tasa-arvon edistämiseen kaikilla aloilla ja 

kaikilla tasoilla ja että miespuolisia 

parlamentin jäseniä on kannustettava 

osallistumaan sukupuolinäkökulman 

valtavirtaistamiseen työssään;  

Or. en 

 

Tarkistus   40 

Sirpa Pietikäinen 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan T b kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 T b. katsoo, että päätöksenteon 

vastuualueet on usein jaettu sukupuolen 

mukaan niin, että miehet päättävät 

resursseista, eli miten varoja käytetään, 

kun taas naiset päättävät asioista, joihin 

tarvitaan rahaa ja resursseja, kuten 

koulutuksesta ja sosiaaliturvasta; toteaa, 

että tehtyjen päätösten laadun 

parantamiseksi on varmistettava, että 

päätöksentekotehtävät on jaettu tasan 

naisten ja miesten välillä; 

Or. en 

 

Tarkistus   41 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan T b kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 T b. toteaa että parlamentilla on 

käytössään organisaatiorakenne, jolla 

voidaan edistää sukupuolinäkökulman 
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valtavirtaistamista sen toiminnassa, ja 

tätä rakennetta on koordinoitava 

paremmin, vahvistettava ja laajennettava, 

osoittamalla tuoretta poliittista ja 

hallinnollista tahtoa, jotta saavutetaan 

sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen 

korkeampi taso;  

Or. en 

 

Tarkistus   42 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan T c kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 T c. katsoo, että sukupuolinäkökulman 

valtavirtaistamisessa tarvitaan lisää 

toimielinten välistä yhteistyötä 

parlamentin, neuvoston ja komission 

välillä, jotta voidaan varmistaa, että 

sukupuolinäkökulma voidaan ottaa 

huomioon poliittisen syklin kaikissa 

vaiheissa, mikä helpottaisi parlamentin 

omaa työtä sukupuolinäkökulman 

valtavirtaistamiseksi; 

Or. en 

 

Tarkistus   43 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan T d kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 T d. katsoo, että ulkoisten sidosryhmien, 

kuten kansalaisjärjestöjen, 

ruohonjuuritason naisten oikeuksia ja 

sukupuolten tasa-arvoa ajavien ryhmien, 

kansainvälisten instituutioiden, 

yliopistomaailman ja kansallisten 

parlamenttien panos on merkittävä 

parlamentin sukupuolinäkökulman 
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valtavirtaistamisprosesseissa ja parhaiden 

käytäntöjen vastavuoroisen vaihdon 

edistämiseksi;  

Or. en 

 

Tarkistus   44 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan U kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

U. toteaa, että vuonna 2007 sukupuolten 

tasa-arvon valtavirtaistamisesta annetussa 

päätöslauselmassa kehotettiin arvioimaan 

joka toinen vuosi sukupuolten tasa-arvon 

valtavirtaistamista parlamentin 

toiminnassa; 

U. toteaa, että vuonna 2007 sukupuolten 

tasa-arvon valtavirtaistamisesta annetussa 

parlamentin päätöslauselmassa kehotettiin 

arvioimaan joka toinen vuosi sukupuolten 

tasa-arvon valtavirtaistamista parlamentin 

toiminnassa; 

Or. en 

 

Tarkistus   45 

Beatrix von Storch 

 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. katsoo, että sukupuolinäkökulman 

sisällyttämisessä päätöksentekoprosessiin 

olisi otettava huomioon kaksi eri 

näkökohtaa: politiikan sisältö ja 

sukupuolten edustus hallinnossa ja 

päätöksenteossa; 

1. katsoo, että sukupuolinäkökulman 

sisällyttämisessä päätöksentekoprosessiin 

olisi otettava huomioon kaksi eri 

näkökohtaa: politiikan sisältö ja 

sukupuolten edustus hallinnossa ja 

päätöksenteossa; korostaa, että vaatimus 

miesten ja naisten yhtäläisistä 

mahdollisuuksista on muutettava 

käytännön toimiksi, jotka eivät aseta 

naisia ja miehiä toisiaan vastaan; 

Or. de 

 

Tarkistus   46 
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Clare Moody, Julie Ward 

 

Päätöslauselmaesitys 

1 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 1 a. panee merkille myös, että selkeät 

tiedot politiikan vaikutuksista ovat 

sukupuolten tasa-arvon 

valtavirtaistamisen jatkuvan 

parantamisen kannalta ratkaisevan 

tärkeitä; 

Or. en 

 

Tarkistus   47 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. pitää valitettavana, että näiden 

sukupuolten tasa-arvon 

valtavirtaistamisesta vastaavien eri elinten 

toimia ei koordinoida tai niitä ei 

sisällytetä parlamentin tai muiden 

toimielinten toimiin (sukupuolten tasa-

arvon valtavirtaistamista koskevaa 

yhteistyömekanismia ei ole); sitoutuu 

edistämään tässä toimielinkehyksessä 

kaikkien toimijoiden välistä tehokasta 

yhteistyötä, joka perustuu erityisiin 

mekanismeihin kuten seurantaan ja 

suoritusten arviointiin; 

Poistetaan. 

Or. pl 

 

Tarkistus   48 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Päätöslauselmaesitys 

5 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. kehottaa kehittämään jatkuvasti 

sukupuolten tasa-arvon 

valtavirtaistamisesta vastaavaa verkostoa, 

joka edustaa valiokuntia ja myös 

parlamenttien välisistä suhteista vastaavia 

valtuuskuntia, ja ottamaan sen 

täysimääräisesti mukaan sukupuolten 

tasa-arvon valtavirtaistamisen 

säännölliseen seurantaan kaikilla 

politiikanaloilla; 

Poistetaan. 

Or. pl 

 

Tarkistus   49 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Anna Hedh, Jytte Guteland, Jens Nilsson, 

Marita Ulvskog, Viorica Dăncilă 

 

Päätöslauselmaesitys 

5 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. kehottaa kehittämään jatkuvasti 

sukupuolten tasa-arvon 

valtavirtaistamisesta vastaavaa verkostoa, 

joka edustaa valiokuntia ja myös 

parlamenttien välisistä suhteista vastaavia 

valtuuskuntia, ja ottamaan sen 

täysimääräisesti mukaan sukupuolten tasa-

arvon valtavirtaistamisen säännölliseen 

seurantaan kaikilla politiikanaloilla; 

5. kehottaa kehittämään jatkuvasti 

sukupuolten tasa-arvon 

valtavirtaistamisesta vastaavaa verkostoa, 

joka edustaa valiokuntia ja myös 

parlamenttien välisistä suhteista vastaavia 

valtuuskuntia, ja ottamaan sen 

täysimääräisesti mukaan sukupuolten tasa-

arvon valtavirtaistamisen säännölliseen 

seurantaan kaikilla politiikanaloilla; 

huomauttaa, että jäsenten osallistumista 

verkostoon on lisättävä;  kehottaa 

lisäämään verkostoon varajäseniä, jotta 

siihen osallistuminen lisääntyisi samalla 

tavalla kuin valiokunnissa ja 

valtuuskunnissa 

Or. en 

 

Tarkistus   50 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Päätöslauselmaesitys 

6 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

6. korostaa, että vuonna 2014 tästä aiheesta 

tehdyn edellä mainitun tutkimuksen 

mukaan tehokkain väline 

sukupuolinäkökulman sisällyttämiseksi 

päätöksentekoprosessiin on ollut sellaisten 

menettelyjen käyttö, joihin sisältyy 

yhteistyö muiden valiokuntien kanssa; 

korostaa, että muiden valiokuntien on 

tuettava toimia sukupuolten tasa-arvon 

valtavirtaistamiseksi ja pantava ne 

täytäntöön toimissaan; 

6. korostaa, että vuonna 2014 tästä aiheesta 

tehdyn edellä mainitun tutkimuksen 

mukaan tehokkain väline 

sukupuolinäkökulman sisällyttämiseksi 

päätöksentekoprosessiin on ollut 

mietinnön aiheen yhteydessä esitettyihin 

tarkistuksiin tai lausuntoihin perustuva 

yhteistyö muiden valiokuntien kanssa; 

Or. pl 

 

Tarkistus   51 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Päätöslauselmaesitys 

6 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

6. korostaa, että vuonna 2014 tästä aiheesta 

tehdyn edellä mainitun tutkimuksen 

mukaan tehokkain väline 

sukupuolinäkökulman sisällyttämiseksi 

päätöksentekoprosessiin on ollut sellaisten 

menettelyjen käyttö, joihin sisältyy 

yhteistyö muiden valiokuntien kanssa; 

korostaa, että muiden valiokuntien on 

tuettava toimia sukupuolten tasa-arvon 

valtavirtaistamiseksi ja pantava ne 

täytäntöön toimissaan; 

6. korostaa, että vuonna 2014 tästä aiheesta 

tehdyn edellä mainitun tutkimuksen 

mukaan tehokkain väline 

sukupuolinäkökulman sisällyttämiseksi 

päätöksentekoprosessiin on ollut sellaisten 

menettelyjen käyttö, joihin sisältyy 

yhteistyö muiden valiokuntien kanssa; 

korostaa, että muiden valiokuntien on 

tuettava työtä sukupuolten tasa-arvon 

valtavirtaistamiseksi ja pantava se 

täytäntöön toimissaan; 

Or. en 

 

Tarkistus   52 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Päätöslauselmaesitys 

7 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 
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7. kehottaa asiasta vastaavia yksiköitä 

jatkamaan työskentelyä työ- ja 

yksityiselämän yhteensovittamisen 

edistämistä koskevien erityistoimien 

parissa; pitää valitettavana, että 

parlamentin virkamiesten joukossa naiset 

ovat enemmistönä hallintoavustajien 

(AST) tehtäväryhmässä; kehottaa 

laatimaan sukupuolten tilaa parlamentissa 

koskevan, sukupuolen mukaan eriteltyihin 

tietoihin perustuvan vuosittaisen analyysin 

kaikilla henkilöstön ja poliittisten elinten 

tasolla, parlamentin jäsenten avustajat 

mukaan luettuina, ja julkistamaan 

tällaisen raportoinnin tiedot; 

7. kehottaa asiasta vastaavia yksiköitä 

jatkamaan työskentelyä työ- ja 

yksityiselämän yhteensovittamisen 

edistämistä koskevien erityistoimien 

parissa; kehottaa laatimaan sukupuolten 

tilaa parlamentissa koskevan, sukupuolen 

mukaan eriteltyihin tietoihin perustuvan 

vuosittaisen analyysin kaikilla henkilöstön 

ja poliittisten elinten tasolla, ja 

julkistamaan tällaisen raportoinnin tiedot; 

Or. pl 

 

Tarkistus   53 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Päätöslauselmaesitys 

7 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

7. kehottaa asiasta vastaavia yksiköitä 

jatkamaan työskentelyä työ- ja 

yksityiselämän yhteensovittamisen 

edistämistä koskevien erityistoimien 

parissa; pitää valitettavana, että 

parlamentin virkamiesten joukossa naiset 

ovat enemmistönä hallintoavustajien (AST) 

tehtäväryhmässä; kehottaa laatimaan 

sukupuolten tilaa parlamentissa koskevan, 

sukupuolen mukaan eriteltyihin tietoihin 

perustuvan vuosittaisen analyysin kaikilla 

henkilöstön ja poliittisten elinten tasolla, 

parlamentin jäsenten avustajat mukaan 

luettuina, ja julkistamaan tällaisen 

raportoinnin tiedot; 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 

versioon.) 

Or. en 

 

Tarkistus   54 

Sirpa Pietikäinen 
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Päätöslauselmaesitys 

7 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 7 a. kehottaa puuttumaan rakenteellisiin 

esteisiin, jotka estävät naisia 

osallistumasta politiikkaan, ja luomaan 

ympäristön, jossa naiset voivat osallistua 

poliittiseen elämään kaikilla tasoilla; 

panee merkille, että työn sekä yksityis- ja 

perhe-elämän yhteensovittaminen 

tunnustetaan EU:ssa merkittäväksi 

painopisteeksi sukupuolten tasa-arvon 

saavuttamisessa, ja kehottaa 

parantamaan naisten mahdollisuuksia 

osallistua poliittiseen elämään; kehottaa 

kiinnittämään enemmän huomiota näiden 

mahdollistavien toimien vahvistamiseen 

parlamentin omassa työssä ja 

toteuttamaan tehokkaampia toimia niiden 

edistämiseksi parlamentin ulkopuolella;  

Or. en 

 

Tarkistus   55 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Anna Hedh, Jens Nilsson, Jytte Guteland, 

Marita Ulvskog, Viorica Dăncilă 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. pitää valitettavana, että puhemiehistön 

vuonna 2006 hyväksymiä 

sukupuolijakauman tasoittamista koskevia 

tavoitteita ylemmän ja keskijohdon tasolla 

(Kaufmannin mietintö) ei saavutettu 

vuoden 2009 määräaikaan mennessä eikä 

niitä ole saavutettu vieläkään; panee 

merkille, että sukupuolten tasa-arvoa ja 

monimuotoisuutta käsittelevä korkean 

tason työryhmä on tämän jälkeen 

vahvistanut nämä tavoitteet seuraaviksi 

vuosiksi; 

8. pitää valitettavana, että puhemiehistön 

vuonna 2006 hyväksymiä 

sukupuolijakauman tasoittamista koskevia 

tavoitteita ylemmän ja keskijohdon tasolla 

(Kaufmannin mietintö) ei saavutettu 

vuoden 2009 määräaikaan mennessä eikä 

niitä ole saavutettu vieläkään; panee 

merkille, että sukupuolten tasa-arvoa ja 

monimuotoisuutta käsittelevä korkean 

tason työryhmä on tämän jälkeen 

vahvistanut nämä tavoitteet seuraaviksi 

vuosiksi; vaatii toteuttamaan tehokkaita ja 

kauaskantoisia toimia näiden 

sukupuolten tasa-arvotavoitteiden 

saavuttamiseksi mahdollisimman 
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nopeasti;  

Or. en 

 

Tarkistus   56 

Sirpa Pietikäinen 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 8 a. kehottaa toteuttamaan positiivisia 

toimenpiteitä, joiden avulla 

aliedustettujen sukupuolten osuutta 

voidaan nostaa joko mies- tai 

naisvaltaisissa tehtävissä ja jotka ovat 

käyttökelpoinen keino sukupuolten tasa-

arvon parantamiseksi; niihin kuuluu 

sitovia lainsäädännöllisiä toimia, joilla 

pyritään varmistamaan tasa-arvo kaikissa 

hallintoelimissä ja julkisissa nimityksissä 

ja joilla kehitetään välineitä 

sukupuolinäkökulman toteutumisen 

seuraamiseksi nimitysten ja vaalien 

yhteydessä; 

Or. en 

 

Tarkistus   57 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Päätöslauselmaesitys 

9 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

9. toteaa, että sukupuolten tasa-arvoa ja 

monimuotoisuutta käsittelevä korkean 

tason työryhmä vastaa tasa-arvon ja 

monimuotoisuuden edistämistä koskevan 

toimintasuunnitelman hyväksymisestä ja 

sen täytäntöönpanon varmistamisesta; 

kehottaa korkean tason työryhmää 

laatimaan toimivaltaisten yksiköiden 

tuella kattavan sukupuolten tasa-arvon 

etenemissuunnitelman, josta käy ilmi, 

9. toteaa, että sukupuolten tasa-arvoa ja 

monimuotoisuutta käsittelevä korkean 

tason työryhmä vastaa tasa-arvon ja 

monimuotoisuuden edistämistä koskevan 

toimintasuunnitelman hyväksymisestä ja 

sen täytäntöönpanon varmistamisesta; 
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miten naisten edustus ylemmän ja 

keskijohdon tehtävissä kohotetaan 40 

prosenttiin vuoteen 2020 mennessä; 

Or. pl 

 

Tarkistus   58 

Eleonora Forenza 

 

Päätöslauselmaesitys 

9 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

9. toteaa, että sukupuolten tasa-arvoa ja 

monimuotoisuutta käsittelevä korkean 

tason työryhmä vastaa tasa-arvon ja 

monimuotoisuuden edistämistä koskevan 

toimintasuunnitelman hyväksymisestä ja 

sen täytäntöönpanon varmistamisesta; 

kehottaa korkean tason työryhmää 

laatimaan toimivaltaisten yksiköiden tuella 

kattavan sukupuolten tasa-arvon 

etenemissuunnitelman, josta käy ilmi, 

miten naisten edustus ylemmän ja 

keskijohdon tehtävissä kohotetaan 40 

prosenttiin vuoteen 2020 mennessä; 

9. toteaa, että sukupuolten tasa-arvoa ja 

monimuotoisuutta käsittelevä korkean 

tason työryhmä vastaa tasa-arvon ja 

monimuotoisuuden edistämistä koskevan 

toimintasuunnitelman hyväksymisestä ja 

sen täytäntöönpanon varmistamisesta; 

kehottaa korkean tason työryhmää 

laatimaan toimivaltaisten yksiköiden tuella 

kattavan sukupuolten tasa-arvon 

etenemissuunnitelman, josta käy ilmi, 

miten naisten edustus ylemmän ja 

keskijohdon tehtävissä kohotetaan 50 

prosenttiin vuoteen 2020 mennessä; 

Or. en 

 

Tarkistus   59 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Anna Hedh, Jens Nilsson, Jytte Guteland, 

Marita Ulvskog, Viorica Dăncilă 

 

Päätöslauselmaesitys 

9 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

9. toteaa, että sukupuolten tasa-arvoa ja 

monimuotoisuutta käsittelevä korkean 

tason työryhmä vastaa tasa-arvon ja 

monimuotoisuuden edistämistä koskevan 

toimintasuunnitelman hyväksymisestä ja 

sen täytäntöönpanon varmistamisesta; 

kehottaa korkean tason työryhmää 

laatimaan toimivaltaisten yksiköiden tuella 

9. toteaa, että sukupuolten tasa-arvoa ja 

monimuotoisuutta käsittelevä korkean 

tason työryhmä vastaa tasa-arvon ja 

monimuotoisuuden edistämistä koskevan 

toimintasuunnitelman hyväksymisestä ja 

sen täytäntöönpanon varmistamisesta; 

kehottaa korkean tason työryhmää 

laatimaan toimivaltaisten yksiköiden tuella 
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kattavan sukupuolten tasa-arvon 

etenemissuunnitelman, josta käy ilmi, 

miten naisten edustus ylemmän ja 

keskijohdon tehtävissä kohotetaan 40 

prosenttiin vuoteen 2020 mennessä; 

kattavan sukupuolten tasa-arvon 

etenemissuunnitelman, josta käy ilmi, 

miten naisten edustus ylemmän ja 

keskijohdon tehtävissä kohotetaan 40 

prosenttiin vuoteen 2020 mennessä; 

kehottaa henkilöstöasioiden pääosastoa 

harkitsemaan sekä naisen että miehen 

ehdottamista yksikköjen päälliköiden 

tehtäviin niiden tullessa hakuun; 

Or. en 

 

Tarkistus   60 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Anna Hedh, Jens Nilsson, Jytte Guteland, 

Marita Ulvskog, Viorica Dăncilă 

 

Päätöslauselmaesitys 

9 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 9 a.  suosittelee, että 

sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen 

pysyvä esittelijä, sitten kun tämä tehtävä 

on perustettu, työskentelisi yhdessä 

korkean tason työryhmän kanssa, jotta 

varmistetaan, että sukupuolinäkökulman 

valtavirtaistamisen tavoitteet parlamentin 

pääsihteeristössä ja henkilöstössä 

saavutetaan;  

Or. en 

 

Tarkistus   61 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Päätöslauselmaesitys 

9 b kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 9 b. pyytää, että henkilöstöasioiden 

pääosasto vaihtaa esimerkiksi 

Yhdysvaltojen kongressin ja kansallisten 

tasa-arvoelinten kanssa tasa-arvoa ja 

monimuotoisuutta koskevia parhaita 

käytäntöjä ja teknistä tukea 
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aliedustettujen rodullisten tai etnisten 

vähemmistöyhteisöjen aseman 

edistämisestä lyhytaikaisissa 

palvelukseenottomenettelyissä ja EU:n 

henkilöstövalintatoimiston (EPSO) 

kilpailuissa; kehottaa keskittymään 

harjoittelijoihin ja kehittämään aloitteita 

ja ohjelmia, jotka on suunnattu nuorten 

harjoittelupaikkojen edistämiseen 

erityisesti naisille ja aliedustetuille 

rodullisille tai etnisille 

vähemmistöyhteisöille;  

Or. en 

 

Tarkistus   62 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. kehottaa poliittisia ryhmiä 

harkitsemaan sekä naisen että miehen 

ehdottamista valiokuntien ja ryhmien 

puheenjohtajan tehtävään; 

Poistetaan. 

Or. pl 

 

Tarkistus   63 

Sirpa Pietikäinen 

 

Päätöslauselmaesitys 

10 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 10 a. kehottaa poliittisia puolueita 

tunnustamaan oman vastuunsa naisten 

aseman edistämisessä politiikassa, sillä 

valta hankkia, valita ja nimetä ehdokkaita 

on poliittisilla puolueilla 

vaalijärjestelmästä riippumatta; katsoo, 

että pyrittäessä käsittelemään naisten 

aliedustusta politiikassa on siksi 

keskityttävä poliittisiin puolueisiin ja 
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niiden näkemyksiin ja strategioihin, jotka 

koskevat entistä osallistavampia 

päätöksentekoelimiä; kannustaa 

puolueita suunnittelemaan toimia naisten 

osallistumisen lisäämiseksi ja tarvittaessa 

ottamaan käyttöön kiintiöitä ja 

järjestykseen asettamista koskevia 

sääntöjä ehdokasluetteloilleen EU:n 

vaaleissa ja myös määritettävä sääntöjen 

noudattamatta jättämisestä seuraavia 

pakotteita; katsoo, että yksi poliittisten 

puolueiden kannustin voisi olla tasa-

arvotavoitteiden käyttö puoluerahoituksen 

edellytyksenä. 

Or. en 

 

Tarkistus   64 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Anna Hedh, Jens Nilsson, Jytte Guteland, 

Marita Ulvskog, Viorica Dăncilă 

 

Päätöslauselmaesitys 

10 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 10 a. huomauttaa, että sukupuolten tasa-

arvoinen edustus kussakin valiokunnassa 

on toivottavaa siinä määrin kuin 

olosuhteet sen sallivat;  pyytää poliittisia 

ryhmiä harkitsemaan aliedustettua 

sukupuolta edustavien jäsenten 

nimittämistä kuhunkin valiokuntaan 

koordinoidulla tavalla; pyytää poliittisia 

ryhmiä nimittämään yhtä monta mies- ja 

naisjäsentä FEMM-valiokunnan jäseniksi 

ja varajäseniksi, jotta kannustetaan 

miehiä osallistumaan tasa-

arvopolitiikkaan; 

Or. en 

 

Tarkistus   65 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Päätöslauselmaesitys 

11 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

11. korostaa, että lausuntoja 

tehokkaammaksi käytännöksi on 

osoittautunut sukupuolten tasa-arvon 

valtavirtaistamista koskevien tarkistusten 

tekeminen, koska ne ovat lyhyempiä, niitä 

voidaan esittää nopeammin ja niissä 

voidaan viitata keskeisiin, erityisiin tai 

rajattuihin aiheisiin; toistaa asiasta 

vastaavalle valiokunnalle esittämänsä 

kehotuksen sisällyttää sukupuolten 

valtavirtaistamista koskevien tarkistusten 

tekemiseen liittyvä käytäntö 

työjärjestykseen ottaen huomioon naisten 

oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon 

valiokunnan erityisen roolin sukupuolten 

tasa-arvon valtavirtaistamisessa 

horisontaalisena periaatteena; 

11. korostaa, että lausuntojen antamista 

yksinkertaisemmaksi käytännöksi on 

osoittautunut sukupuolten tasa-arvon 

valtavirtaistamista koskevien tarkistusten 

tekeminen, koska ne ovat lyhyempiä, niitä 

voidaan esittää nopeammin ja niissä 

voidaan viitata keskeisiin, erityisiin tai 

rajattuihin aiheisiin, mutta katsoo, että 

olisi kiinnitettävä enemmän huomiota 

kyseisten tarkistusten sisällöllisen arvon 

parantamiseen; 

Or. pl 

 

Tarkistus   66 

Angelika Mlinar 

 

Päätöslauselmaesitys 

11 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

11. korostaa, että lausuntoja 

tehokkaammaksi käytännöksi on 

osoittautunut sukupuolten tasa-arvon 

valtavirtaistamista koskevien tarkistusten 

tekeminen, koska ne ovat lyhyempiä, niitä 

voidaan esittää nopeammin ja niissä 

voidaan viitata keskeisiin, erityisiin tai 

rajattuihin aiheisiin; toistaa asiasta 

vastaavalle valiokunnalle esittämänsä 

kehotuksen sisällyttää sukupuolten 

valtavirtaistamista koskevien tarkistusten 

tekemiseen liittyvä käytäntö 

työjärjestykseen ottaen huomioon naisten 

oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon 

valiokunnan erityisen roolin sukupuolten 

tasa-arvon valtavirtaistamisessa 

horisontaalisena periaatteena; 

11. korostaa, että lausuntoja 

tehokkaammaksi käytännöksi on 

osoittautunut sukupuolten tasa-arvon 

valtavirtaistamista koskevien tarkistusten 

tekeminen, koska ne ovat lyhyempiä, niitä 

voidaan esittää nopeammin ja niissä 

voidaan viitata keskeisiin, erityisiin tai 

rajattuihin aiheisiin; toistaa asiasta 

vastaavalle valiokunnalle esittämänsä 

kehotuksen sisällyttää sukupuolten 

valtavirtaistamista koskevien tarkistusten 

tekemiseen liittyvä käytäntö 

työjärjestykseen ottaen huomioon naisten 

oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon 

valiokunnan erityisen roolin sukupuolten 

tasa-arvon valtavirtaistamisessa 

horisontaalisena periaatteena; kehottaa 

tekemään tiiviimpää yhteistyötä 
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valiokunnissa, jotta mietintöihin saadaan 

todellinen sukupuolinäkökulma; 

Or. en 

 

Tarkistus   67 

Monika Vana 

 

Päätöslauselmaesitys 

11 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 11 a. korostaa, että naisten oikeuksien ja 

sukupuolten tasa-arvon valiokunnan 

(FEMM) lausunnot ja sukupuolten tasa-

arvon valtavirtaistamista koskevat 

tarkistukset olisi automaattisesti 

sisällytettävä asiasta vastaavien 

valiokuntien työhön, sillä niistä on jo 

äänestetty FEMM-valiokunnassa;  

muistuttaa, että naisten oikeuksien ja 

sukupuolten tasa-arvon valiokunnan 

(FEMM) lausuntojen ja sukupuolten 

tasa-arvon valtavirtaistamista koskevien 

tarkistusten hyväksyminen 

vapaaehtoispohjalta on vastoin 

sukupuolten tasa-arvon edistämisen 

valtavirtaistamista koskevaa oikeudellista 

velvoitetta; 

Or. en 

 

Tarkistus   68 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Päätöslauselmaesitys 

12 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

12. pitää valitettavana, että monivuotiseen 

rahoituskehykseen liitetystä sukupuolten 

tasa-arvon valtavirtaistamisen 

varmistamista koskevasta toimielinten 

välisestä lausumasta huolimatta 

minkäänlaisia toimenpiteitä 

12. panee merkille, että monivuotiseen 

rahoituskehykseen liitetystä sukupuolten 

tasa-arvon valtavirtaistamisen 

varmistamista koskevasta toimielinten 

välisestä lausumasta huolimatta 

minkäänlaisia toimenpiteitä 
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sukupuolinäkökohtien huomioon 

ottamiseksi talousarviossa ei ole toteutettu; 

korostaa tässä yhteydessä tarvetta seurata 

tiiviisti sitä, miten yhteisen lausuman 

periaatteet on pantu täytäntöön 

vuotuisissa talousarviomenettelyissä, ja 

kehottaa antamaan asiasta vastaavalle 

valiokunnalle virallisen roolin 

monivuotisen rahoituskehyksen 

tarkistamisessa; 

sukupuolinäkökohtien huomioon 

ottamiseksi talousarviossa ei ole toteutettu; 

Or. pl 

 

Tarkistus   69 

Clare Moody, Julie Ward 

 

Päätöslauselmaesitys 

12 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 12 a. muistuttaa komissiota, että 

menopäätösten seurauksilla on hyvin 

erilainen vaikutus miehiin ja naisiin, 

mikä johtuu erilaisista elinolosuhteista, 

iästä, alkuperästä, fyysisestä ja henkisestä 

tilanteesta, koulutuksesta jne.; korostaa, 

että yhteiskunnan taloudellinen 

suorituskyky on riippuvainen 

palkattomasta työstä ja palkkatyöstä, 

vaikka tätä ei kuitenkaan ole otettu 

huomioon nykyisessä 

talousarviorakenteessa; 

Or. en 

 

Tarkistus   70 

Angelika Mlinar 

 

Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. korostaa, että sukupuolinäkökohdat 

huomioon ottava budjetointi on yksi 

välineistä, joita päätöksentekijät ovat 

13. korostaa, että sukupuolinäkökohdat 

huomioon ottava budjetointi on yksi 

keskeisistä välineistä, joita 
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käyttäneet sukupuolten välisten erojen 

kaventamiseksi; pitää valitettavana, että 

sukupuolinäkökohdat huomioon ottava 

budjettimenettely on paljastanut, että 

sukupuolinäkökulmaa ei ole omaksuttu 

läheskään kaikissa politiikkatoimissa, 

kaikilla tasoilla ja kaikissa poliittisen 

päätöksentekoprosessin vaiheissa; 

päätöksentekijät ovat käyttäneet 

sukupuolten välisten erojen 

kaventamiseksi; pitää valitettavana, että 

sukupuolinäkökohdat huomioon ottava 

budjettimenettely on paljastanut, että 

sukupuolinäkökulmaa ei ole omaksuttu 

läheskään kaikissa politiikkatoimissa, 

kaikilla tasoilla ja kaikissa poliittisen 

päätöksentekoprosessin vaiheissa; panee 

merkille, että tässä yhteydessä on erityisen 

tärkeää parantaa sukupuolinäkökohdat 

huomioon ottavaa budjetointia koskevia 

valmiuksia sisäisesti, jotta voidaan 

tehostaan Euroopan parlamentin 

valvontaroolia näissä asioissa; 

Or. en 

 

Tarkistus   71 

Clare Moody, Julie Ward 

 

Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. korostaa, että sukupuolinäkökohdat 

huomioon ottava budjetointi on yksi 

välineistä, joita päätöksentekijät ovat 

käyttäneet sukupuolten välisten erojen 

kaventamiseksi; pitää valitettavana, että 

sukupuolinäkökohdat huomioon ottava 

budjettimenettely on paljastanut, että 

sukupuolinäkökulmaa ei ole omaksuttu 

läheskään kaikissa politiikkatoimissa, 

kaikilla tasoilla ja kaikissa poliittisen 

päätöksentekoprosessin vaiheissa; 

13. korostaa, että sukupuolinäkökohdat 

huomioon ottava budjetointi sellaisen 

suunnittelun, ohjelmoinnin ja 

budjetoinnin muodossa, joka vaikuttaa 

sukupuolten tasa-arvon edistämiseen ja 

naisten oikeuksien toteutumiseen, on yksi 

välineistä, joita päätöksentekijät ovat 

käyttäneet sukupuolten välisten erojen 

kaventamiseksi; pitää valitettavana, että 

sukupuolinäkökohdat huomioon ottava 

budjettimenettely on paljastanut, että 

sukupuolinäkökulmaa ei ole omaksuttu 

läheskään kaikissa politiikkatoimissa, 

kaikilla tasoilla ja kaikissa poliittisen 

päätöksentekoprosessin vaiheissa; 

korostaa, että päätöksentekijöiden olisi 

otettava talousarvion suunnittelussa 

huomioon meno- ja tulopäätösten erilaiset 

vaikutukset naisiin ja miehiin; 

Or. en 
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Tarkistus   72 

Clare Moody, Julie Ward 

 

Päätöslauselmaesitys 

13 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 13 a. korostaa, että sukupuolinäkökohdat 

huomioon ottava budjetointi edistää 

vastuullisuutta ja avoimuutta hallitusten 

sitoutumisessa sukupuolten tasa-arvoon; 

toteaa, että jos talousarvion osastot eivät 

ole täysin avoimia, tämä vaarantaa 

varainhoitoon ja talousarvioon liittyvän 

vastuun ja aiheuttaa vaaran, että 

sukupuolten tasa-arvoa koskevat tavoitteet 

jäävät varjoon ja sivuosaan nykyisten 

menopäätösten yhteydessä; 

Or. en 

 

Tarkistus   73 

Monika Vana 

 

Päätöslauselmaesitys 

14 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 14 a. kehottaa komissiota tekemään 

lainsäädäntöä tai toimintapolitiikkaa 

koskevista kaikista uusista ehdotuksista 

sukupuolivaikutusten arviointeja, jotka 

perustuvat komission vahvistettuun 

arviointiin uusien lainsäädäntöaloitteiden 

vaikutuksista perusoikeuksiin, jotta 

varmistettaisiin, että EU turvaa naisten 

oikeudet moitteettomasti; 

Or. en 

 

Tarkistus   74 

Viorica Dăncilă 

 

Päätöslauselmaesitys 

15 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

15. muistuttaa, että sukupuolivaikutusten 

arviointien ja sukupuoleen perustuvien 

analyysien kehittämiseen on myönnettävä 

riittävästi resursseja myös parlamentin 

tasolla; 

15. muistuttaa, että sukupuolivaikutusten 

arviointien ja sukupuoleen perustuvien 

analyysien kehittämiseen on myönnettävä 

riittävästi resursseja myös parlamentin 

tasolla, jotta valiokuntia kannustettaisiin 

hyödyntämään sisäistä asiantuntemusta 

(asiasta vastaavan valiokunnan 

sihteeristö, temaattinen osasto, kirjasto 

jne.) ja muiden paikallisten, alueellisten, 

kansallisten ja ylikansallisten yksityisten 

tai julkisen sektorin instituutioiden sekä 

pk-yritysten ja tasa-arvokysymyksissä 

aktiivisten yliopistojen ulkoista 

asiantuntemusta; 

Or. ro 

 

Tarkistus   75 

Tanja Fajon, Sirpa Pietikäinen, Daniele Viotti 

 

Päätöslauselmaesitys 

15 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

15. muistuttaa, että sukupuolivaikutusten 

arviointien ja sukupuoleen perustuvien 

analyysien kehittämiseen on myönnettävä 

riittävästi resursseja myös parlamentin 

tasolla; 

15. muistuttaa, että sukupuolivaikutusten 

arviointien ja sukupuoleen perustuvien 

analyysien kehittämiseen on myönnettävä 

riittävästi resursseja myös parlamentin 

tasolla; korostaa, että tällaisissa 

analyyseissa ja tietojenkeruumenetelmissä 

on otettava huomioon trans- ja 

intersukupuolisten henkilöiden 

kokemukset; 

Or. en 

 

Tarkistus   76 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Anna Hedh, Jens Nilsson, Jytte Guteland, 

Marita Ulvskog, Viorica Dăncilă 

 

Päätöslauselmaesitys 

15 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

15. muistuttaa, että sukupuolivaikutusten 

arviointien ja sukupuoleen perustuvien 

analyysien kehittämiseen on myönnettävä 

riittävästi resursseja myös parlamentin 

tasolla; 

15. muistuttaa, että sukupuolivaikutusten 

arviointien ja sukupuoleen perustuvien 

analyysien kehittämiseen on myönnettävä 

riittävästi resursseja myös parlamentin 

tasolla, HLBTIQ-henkilöiden kokemukset 

huomioon ottava tietojenkeruumenetelmä 

mukaan luettuna; 

Or. en 

 

Tarkistus   77 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Päätöslauselmaesitys 

16 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

16. kehottaa Euroopan tasa-

arvoinstituuttia toimittamaan 

säännöllisesti tietoja kaikille 

valiokunnille, jotta voidaan korostaa 

sukupuolinäkökulmaa kaikilla poliittisen 

päätöksenteon aloilla, ja asettamaan 

saataville tietoja ja sen kehittämiä 

sukupuolten tasa-arvon 

valtavirtaistamista käsittelevän foorumin 

kaltaisia välineitä osana laajempia 

valmiuksien kehittämistoimia, jotka 

koskevat myös henkilöstöä ja parlamentin 

jäsenten avustajia; 

Poistetaan. 

Or. pl 

 

Tarkistus   78 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Päätöslauselmaesitys 

16 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

16. kehottaa Euroopan tasa-arvoinstituuttia 

toimittamaan säännöllisesti tietoja kaikille 

valiokunnille, jotta voidaan korostaa 

16. kehottaa Euroopan tasa-arvoinstituuttia 

toimittamaan säännöllisesti tietoja kaikille 

valiokunnille, jotta voidaan korostaa 



PE575.339v01-00 40/63 AM\1084307FI.doc 

FI 

sukupuolinäkökulmaa kaikilla poliittisen 

päätöksenteon aloilla, ja asettamaan 

saataville tietoja ja sen kehittämiä 

sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista 

käsittelevän foorumin kaltaisia välineitä 

osana laajempia valmiuksien 

kehittämistoimia, jotka koskevat myös 

henkilöstöä ja parlamentin jäsenten 

avustajia; 

sukupuolinäkökulmaa kaikilla poliittisen 

päätöksenteon aloilla, ja asettamaan 

saataville tietoja ja sen kehittämiä 

sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista 

käsittelevän foorumin kaltaisia välineitä 

osana laajempia valmiuksien 

kehittämistoimia, jotka koskevat myös 

henkilöstöä ja parlamentin jäsenten 

avustajia; kehottaa parlamentin 

tutkimuspalvelua tekemään säännöllisesti 

kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen 

tutkimuksen sukupuolten tasa-arvon 

valtavirtaistamisesta saavutetusta 

edistyksestä parlamentissa ja sitä 

koskevan organisaatiorakenteen 

toiminnasta; 

Or. en 

 

Tarkistus   79 

Sirpa Pietikäinen 

 

Päätöslauselmaesitys 

16 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 16 a. pitää valitettavana, että Euroopan 

tasa-arvoinstituutilla (EIGE) ei tällä 

hetkellä ole riittävästi resursseja, jotta se 

pystyisi tekemään kaiken siltä pyydetyn 

työn, ja sen vuoksi on varmistettava, että 

EIGE:n määrärahoja tarkistetaan 

vastaamaan sen laajoja toimivaltuuksia; 

Or. en 

 

Tarkistus   80 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Päätöslauselmaesitys 

17 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

17. korostaa sukupuolineutraalin 

kielenkäytön merkitystä ja myönteistä 

17. korostaa, että sukupuolineutraali 

kielenkäyttö ei saisi missään tapauksessa 
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vaikutusta parlamentin toimissa; toistaa 

kannattavansa sukupuolineutraalia 

kielenkäyttöä koskevia puhemiehistön 

suuntaviivoja ja niiden jatkuvaa 

päivittämistä myös toimielinten välisellä 

tasolla kehitettyjen välineiden pohjalta; 

johtaa sanastoon, joka saa sukupuolten 

tasa-arvon näyttämään hullunkuriselta; 

Or. pl 

 

Tarkistus   81 

Angelika Mlinar 

 

Päätöslauselmaesitys 

17 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

17. korostaa sukupuolineutraalin 

kielenkäytön merkitystä ja myönteistä 

vaikutusta parlamentin toimissa; toistaa 

kannattavansa sukupuolineutraalia 

kielenkäyttöä koskevia puhemiehistön 

suuntaviivoja ja niiden jatkuvaa 

päivittämistä myös toimielinten välisellä 

tasolla kehitettyjen välineiden pohjalta; 

17. korostaa sukupuolineutraalin 

kielenkäytön merkitystä ja myönteistä 

vaikutusta parlamentin toimissa; toistaa 

kannattavansa sukupuolineutraalia 

kielenkäyttöä koskevia puhemiehistön 

suuntaviivoja ja niiden jatkuvaa 

päivittämistä myös EIGE:n kehittämien ja 

toimielinten välisellä tasolla kehitettyjen 

välineiden pohjalta; kehottaa järjestämään 

koulutusta sukupuolineutraalista 

kielenkäytöstä käännös- ja 

tulkkauspalveluille; 

Or. en 

 

Tarkistus   82 

Angelika Mlinar 

 

Päätöslauselmaesitys 

18 kohta – johdantokappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

18. toteaa, että erityisvälineitä pidettiin 

kyselylomakkeiden vastauksissa 

tehokkaana keinona sisällyttää 

sukupuolinäkökulma valiokuntien työhön 

ja että näihin kuuluvat 

18. toteaa, että erityisvälineitä pidettiin 

sukupuolten tasa-arvon 

valtavirtaistamista valiokunnissa 

koskevien kyselylomakkeiden vastauksissa 

tehokkaana keinona sisällyttää 

sukupuolinäkökulma valiokuntien työhön 

ja että näihin kuuluvat 
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Or. en 

 

Tarkistus   83 

Angelika Mlinar 

 

Päätöslauselmaesitys 

18 kohta – 3 luetelmakohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

- tuleviin sopimuksiin liittyviä 

lainsäädäntöehdotuksia koskevien 

ennakko- ja jälkiarviointien edistäminen 

- lainsäädäntöehdotuksia ja tulevia 

sopimuksia koskevien ennakko- ja 

jälkiarviointien edistäminen 

Or. en 

 

Tarkistus   84 

Angelika Mlinar 

 

Päätöslauselmaesitys 

18 kohta – 1 alakohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 ja suosittelee painokkaasti, että näitä 

välineitä kehitetään edelleen ja ne 

pannaan täytäntöön parlamentin työssä; 

Or. en 

 

Tarkistus   85 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Päätöslauselmaesitys 

19 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

19. ilmaisee täyden tukensa sille, että 

kehitetään kohdennettua ja säännöllistä 

sukupuolten tasa-arvon 

valtavirtaistamista koskevaa koulutusta, 

jolle myönnetään riittävät resurssit ja joka 

räätälöidään parlamentin erityistarpeiden 

mukaiseksi; 

Poistetaan. 
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Or. pl 

 

Tarkistus   86 

Tanja Fajon, Sirpa Pietikäinen, Daniele Viotti 

 

Päätöslauselmaesitys 

19 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

19. ilmaisee täyden tukensa sille, että 

kehitetään kohdennettua ja säännöllistä 

sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista 

koskevaa koulutusta, jolle myönnetään 

riittävät resurssit ja joka räätälöidään 

parlamentin erityistarpeiden mukaiseksi; 

19. ilmaisee täyden tukensa sille, että 

kehitetään kohdennettua ja säännöllistä 

sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista 

koskevaa koulutusta, jolle myönnetään 

riittävät resurssit ja joka räätälöidään 

parlamentin erityistarpeiden mukaiseksi; 

suosittelee, että koulutustilaisuuksissa 

annetaan tietoa moninaisista ja 

monialaisista syrjinnän muodoista, joita 

kohdistuu vammaisiin naisiin, muuttajiin 

ja etnistä vähemmistöä edustaviin naisiin, 

romaninaisiin, iäkkäisiin naisiin 

yksinhuoltajanaisiin ja HLBTI-

henkilöihin; 

Or. en 

 

Tarkistus   87 

Clare Moody, Julie Ward 

 

Päätöslauselmaesitys 

19 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

19. ilmaisee täyden tukensa sille, että 

kehitetään kohdennettua ja säännöllistä 

sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista 

koskevaa koulutusta, jolle myönnetään 

riittävät resurssit ja joka räätälöidään 

parlamentin erityistarpeiden mukaiseksi; 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 

versioon.) 

Or. en 

 

Tarkistus   88 
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Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Anna Hedh, Jens Nilsson, Jytte Guteland, 

Marita Ulvskog, Viorica Dăncilă 

 

Päätöslauselmaesitys 

19 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

19. ilmaisee täyden tukensa sille, että 

kehitetään kohdennettua ja säännöllistä 

sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista 

koskevaa koulutusta, jolle myönnetään 

riittävät resurssit ja joka räätälöidään 

parlamentin erityistarpeiden mukaiseksi; 

19. ilmaisee täyden tukensa sille, että 

kehitetään kohdennettua ja säännöllistä 

sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista 

koskevaa koulutusta, jolle myönnetään 

riittävät resurssit ja joka räätälöidään 

parlamentin erityistarpeiden mukaiseksi; 

korostaa, että tarvitaan pakollisia 

sukupuolten tasa-arvon 

valtavirtaistamista koskevia lyhyitä 

kahden tunnin seminaarien kaltaisia 

koulutustilaisuuksia kaikille parlamentin 

sihteeristöön kuuluville, jotka 

työskentelevät politiikan alalla, ja 

tehokkaampaa koulutusta keski- ja 

ylimpään johtoon kuuluville, erityisesti 

yksikönpäälliköille; kehottaa antamaan 

jäsenille, parlamenttiavustajille ja 

poliittisten ryhmien henkilöstölle 

mahdollisuuden osallistua sukupuolten 

tasa-arvon valtavirtaistamista koskevaan 

koulutukseen; 

Or. en 

 

Tarkistus   89 

Tanja Fajon, Sirpa Pietikäinen, Daniele Viotti 

 

Päätöslauselmaesitys 

19 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 19 a. korostaa tarvetta varmistaa, että 

kaikki parlamentin yksiköt ovat tietoisia 

sukupuolten tasa-arvon 

valtavirtaistamisen täytäntöönpanoon 

liittyvästä vastuustaan, 

henkilöresursseista, turvallisuudesta ja 

palveluista vastaavat yksiköt mukaan 

luettuina; suosittelee ottamaan käyttöön 

erityiset trans- ja intersukupuolisuutta 
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koskevat suuntaviivat sekä 

sukupuolineutraalit saniteettitilat trans- ja 

intersukupuolisten ihmisten hyvinvoinnin 

parantamiseksi työpaikalla; korostaa, että 

tietoja aikaisemmasta tai meneillään 

olevasta oikeudellisesta sukupuolen 

vahvistamisesta olisi suojeltava; 

Or. en 

 

Tarkistus   90 

Angelika Mlinar 

 

Päätöslauselmaesitys 

19 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 19 a. korostaa tarvetta varmistaa, että 

kaikki parlamentin yksiköt ovat tietoisia 

sukupuolten tasa-arvon 

valtavirtaistamisen täytäntöönpanoon 

liittyvästä vastuustaan, 

henkilöresursseista, turvallisuudesta ja 

palveluista vastaavat yksiköt mukaan 

luettuina; ehdottaa ottamaan käyttöön 

erityiset henkilöresursseja koskevat 

suuntaviivat, joilla pannaan tehokkaasti 

täytäntöön sukupuolten tasa-arvon 

valtavirtaistaminen koko henkilöstön 

hyvinvoinnin parantamiseksi työpaikalla, 

trans- ja intersukupuoliset henkilöt 

mukaan luettuina; 

Or. en 

 

Tarkistus   91 

Sirpa Pietikäinen 

 

Päätöslauselmaesitys 

19 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 19 a. muistuttaa, että sukupuolten tasa-

arvon valtavirtaistamista koskevat arviot 

ja ohjelmat edellyttävät myös 
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toteuttamaan tehokkaita 

seurantatoimenpiteitä, jotta kunkin 

toimen tehokkuuteen ja mahdollisiin 

ongelmiin voidaan puuttua; korostaa, että 

on tärkeää toteuttaa tarvittaessa korjaavia 

toimenpiteitä ja kehittää sukupuolten 

tasa-arvon valtavirtaistamista, jos niiden 

täytäntöönpanon jälkeen voidaan havaita 

edistyksen puutetta; 

Or. en 

 

Tarkistus   92 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Anna Hedh, Jens Nilsson, Jytte Guteland, 

Marita Ulvskog, Viorica Dăncilă 

 

Päätöslauselmaesitys 

19 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 19 a. suosittelee, että 

koulutustilaisuuksissa käsitellään myös 

moninaista ja monialaista syrjinnän 

muotoja, joita kohdistuu vammaisiin 

naisiin, muuttajiin ja etnistä vähemmistöä 

edustaviin naisiin, romaninaisiin, 

iäkkäisiin naisiin, yksinhuoltajanaisiin ja 

HLBTIQ-henkilöihin; 

Or. en 

 

Tarkistus   93 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Päätöslauselmaesitys 

19 b kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 19 b. kehottaa perustamaan 

akkreditointijärjestelmän, jotta 

sukupuolten tasa-arvon 

valtavirtaistamista koskevaan 

koulutukseen Euroopan parlamentissa 

osallistuvat voivat saada virallisen 

todistuksen, jota he voivat pitää 
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mukanaan koko ammatillisen uransa 

ajan; 

Or. en 

 

Tarkistus   94 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Päätöslauselmaesitys 

19 c kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 19 c. suosittelee, että asiasta vastaava 

parlamentin viestintäosasto sisällyttää 

entistä vahvemmin sukupuolinäkökulman 

parlamentin päätöksentekoa koskevaan 

raportointiinsa; 

Or. en 

 

Tarkistus   95 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Päätöslauselmaesitys 

Alaotsikko 3 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

Sukupuolten tasa-arvon 

valtavirtaistaminen valiokuntien 

toiminnassa 

Poistetaan. 

Or. pl 

 

Tarkistus   96 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Päätöslauselmaesitys 

20 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

20. toistaa kehotuksensa noudattaa 

sitoumusta, jonka mukaisesti sukupuolten 

Poistetaan. 
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tasa-arvon valtavirtaistamisesta 

parlamentin työssä laaditaan kaksi kertaa 

vuodessa kertomus; on tietoinen roolista, 

joka sukupuolten tasa-arvon 

valtavirtaistamisesta vastaavalla 

verkostolla on arvioitaessa sukupuolten 

tasa-arvon valtavirtaistamisen tilannetta 

kullakin politiikanalalla, ja suosittelee, 

että kyselystä, joka toimii edellä mainitun 

kertomuksen perustana, tehdään 

vuotuinen seurantamenetelmä; 

Or. pl 

 

Tarkistus   97 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Päätöslauselmaesitys 

20 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 20 a. korostaa tarvetta varmistaa, että 

kaikki parlamentin yksiköt, 

henkilöresursseista, turvallisuudesta ja 

palveluista vastaavat yksiköt mukaan 

luettuina, ovat tietoisia sukupuolten tasa-

arvon valtavirtaistamisen 

täytäntöönpanoon liittyvästä vastuustaan 

naisten tasa-arvon ja edustuksen sekä 

HLBTIQ-henkilöiden hyvinvoinnin 

osalta;  

Or. en 

 

Tarkistus   98 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Anna Hedh, Jens Nilsson, Jytte Guteland, 

Marita Ulvskog, Viorica Dăncilă 

 

Päätöslauselmaesitys 

20 b kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 20 b. panee merkille tarpeen parantaa 

kaikkia sukupuoli-identiteettejä 

edustavien henkilöiden hyvinvointia 
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työpaikalla; suosittelee laatimaan erityiset 

henkilöresursseja koskevat suuntaviivat, 

joissa käsitellään HLBTIQ-näkökulmaa;  

Or. en 

 

Tarkistus   99 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Anna Hedh, Jens Nilsson, Jytte Guteland, 

Marita Ulvskog, Viorica Dăncilă 

 

Päätöslauselmaesitys 

20 c kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 20 c. suosittelee, että otetaan käyttöön 

sukupuolineutraalit saniteettitilat ja että 

tietoja aikaisemmista tai meneillään 

olevista oikeudellisista menettelyistä 

sukupuolen vahvistamiseksi suojellaan; 

Or. en 

 

Tarkistus   100 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Päätöslauselmaesitys 

21 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

21. toteaa, että vastauksissaan kyselyihin 

verkoston jäsenet totesivat yleisesti, että 

heidän omalla politiikanalallaan 

sukupuolisidonnaiset tarpeet oli otettu 

huomioon toiminnan eri aloilla, kuten 

mietinnöissä, sukupuolten tasa-arvoa 

koskevissa tarkistuksissa, tutkimuksissa, 

kuulemistilaisuuksissa, virkamatkoissa ja 

keskusteluissa; 

Poistetaan. 

Or. pl 

 

Tarkistus   101 

Jadwiga Wiśniewska 
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Päätöslauselmaesitys 

22 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

22. pitää valitettavana, että omassa 

työssään suuri osa valiokunnista ei ole 

hyväksynyt sukupuolten tasa-arvoa 

koskevaa toimintasuunnitelmaa eikä 

keskustellut siitä; kehottaa sukupuolten 

tasa-arvon valtavirtaistamisesta vastaavaa 

verkostoa hyväksymään sukupuolten tasa-

arvon valtavirtaistamista koskevan yleisen 

toimintasuunnitelman ja ottamaan 

käyttöön jatkotoimia ja seurantaa 

koskevat välineet; 

Poistetaan. 

Or. pl 

 

Tarkistus   102 

Viorica Dăncilă 

 

Päätöslauselmaesitys 

22 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

22. pitää valitettavana, että omassa 

työssään suuri osa valiokunnista ei ole 

hyväksynyt sukupuolten tasa-arvoa 

koskevaa toimintasuunnitelmaa eikä 

keskustellut siitä; kehottaa sukupuolten 

tasa-arvon valtavirtaistamisesta vastaavaa 

verkostoa hyväksymään sukupuolten tasa-

arvon valtavirtaistamista koskevan yleisen 

toimintasuunnitelman ja ottamaan käyttöön 

jatkotoimia ja seurantaa koskevat välineet; 

22. panee tyytyväisenä merkille monien 

valiokuntien tällä alalla tekemät 

erityisaloitteet ja etenkin mietinnöt 

naisten asemasta maataloudessa ja 

maaseudulla sekä naisten asemasta 

kalastusalueiden kestävässä kehityksessä 

ja pitää valitettavana, että omassa työssään 

suuri osa valiokunnista ei ole hyväksynyt 

sukupuolten tasa-arvoa koskevaa 

toimintasuunnitelmaa eikä keskustellut 

siitä; kehottaa sukupuolten tasa-arvon 

valtavirtaistamisesta vastaavaa verkostoa 

hyväksymään sukupuolten tasa-arvon 

valtavirtaistamista koskevan yleisen 

toimintasuunnitelman ja ottamaan käyttöön 

jatkotoimia ja seurantaa koskevat välineet; 

Or. ro 
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Tarkistus   103 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Anna Hedh, Jens Nilsson, Jytte Guteland, 

Marita Ulvskog, Viorica Dăncilă 

 

Päätöslauselmaesitys 

22 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 22 a. korostaa, että on tärkeää, että 

Euroopan parlamentin puhemies, 

pääsihteeri sekä sukupuolten tasa-arvoa 

ja moninaisuutta käsittelevä korkean 

tason ryhmä ja asiasta vastaava 

valiokunta työskentelevät kaikkien 

valiokuntien ja valtuuskuntien kanssa sen 

varmistamiseksi, että kaikki valiokunnat 

hyväksyvät toimintasuunnitelman 

sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi; 

suosittelee lisäämään sukupuolten tasa-

arvon valtavirtaistamisesta vastaavan 

verkoston sekä tasa-arvoa ja 

moninaisuutta käsittelevän korkean tason 

ryhmän välistä vastavuoroista 

koordinointia ja yhteistyötä; suosittelee, 

että sukupuolten tasa-arvon 

valtavirtaistamisesta vastaava verkosto 

raportoi säännöllisesti korkean tason 

ryhmälle ja vaihtaa sen kanssa 

näkemyksiä sekä raportoi niistä verkoston 

kokouksissa; 

Or. en 

 

Tarkistus   104 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Anna Hedh, Jens Nilsson, Jytte Guteland, 

Marita Ulvskog, Viorica Dăncilă 

 

Päätöslauselmaesitys 

22 b kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 22 b. vaatii vahvistamaan selkeän 

menettelyn ja aikataulun sukupuolten 

tasa-arvon edistämistä koskevan 

toimintasuunnitelman hyväksymiselle 

kussakin valiokunnassa ja 

valtuuskunnassa, mukaan luettuna 
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suunnitelman uudelleen laatimista tai 

uudelleen esittämistä koskeva menettely 

siinä tapauksessa, että ehdotettu 

suunnitelma hylätään;  

Or. en 

 

Tarkistus   105 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Päätöslauselmaesitys 

22 c kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 22 c. korostaa, että parlamentin jäsenten 

vähäinen osallistuminen sukupuolten 

tasa-arvon valtavirtaistamisesta vastaavan 

verkoston kokouksiin on ongelmallista; 

korostaa jäsenten aktiivisen 

osallistumisen tarvetta; 

Or. en 

 

Tarkistus   106 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Päätöslauselmaesitys 

22 d kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 22 d. korostaa, että jäsenten ja 

sukupuolten tasa-arvon 

valtavirtaistamisesta vastaavan kunkin 

valiokunnan sihteeristön edustajien on 

koordinoitava toimintaansa ja tehtävä 

yhteistyötä jäsenten ja naisten oikeuksien 

valiokunnan sihteeristön kanssa, jotta 

voidaan entistä tehokkaammin seurata 

sukupuolten tasa-arvon 

valtavirtaistamisen tarvetta kunkin 

valiokunnan poliittisessa työssä ja 

tunnistaa tapaukset, jotka vaativat naisten 

oikeuksien valiokunnalta toimia; 

Or. en 
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Tarkistus   107 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Päätöslauselmaesitys 

22 e kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 22 e. kehottaa jakamaan sukupuolten 

tasa-arvon valtavirtaistamista koskevia 

parhaita käytäntöjä valiokuntien 

keskuudessa ja kierrättämään 

sukupuolten tasa-arvon edistämistä 

koskevien suunnitelmien malleja 

sukupuolten tasa-arvon 

valtavirtaistamisesta vastaavan verkoston 

kautta; 

Or. en 

 

Tarkistus   108 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Päätöslauselmaesitys 

23 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

23. korostaa, että sukupuolten tasa-arvon 

valtavirtaistamisesta vastaavan verkoston 

toimintaa on arvioitava perusteellisesti ja 

on pyrittävä löytämään keinot, joilla 

voidaan varmistaa verkoston jäsenten 

entistä tiiviimpi osallistuminen ja lisätä 

tietämystä heidän keskuudessaan; 

suosittelee, että sukupuolten tasa-arvon 

valtavirtaistamisesta vastaavan verkoston 

jäsenet ovat mahdollisuuksien mukaan 

naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-

arvon valiokunnan jäseniä; suosittelee, 

että asiasta vastaavan valiokunnan ja 

verkoston välillä pidetään säännöllisesti 

yhteyttä ja käydään keskusteluja; 

Poistetaan. 

Or. pl 
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Tarkistus   109 

Monika Vana 

 

Päätöslauselmaesitys 

23 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

23. korostaa, että sukupuolten tasa-arvon 

valtavirtaistamisesta vastaavan verkoston 

toimintaa on arvioitava perusteellisesti ja 

on pyrittävä löytämään keinot, joilla 

voidaan varmistaa verkoston jäsenten 

entistä tiiviimpi osallistuminen ja lisätä 

tietämystä heidän keskuudessaan; 

suosittelee, että sukupuolten tasa-arvon 

valtavirtaistamisesta vastaavan verkoston 

jäsenet ovat mahdollisuuksien mukaan 

naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-

arvon valiokunnan jäseniä; suosittelee, että 

asiasta vastaavan valiokunnan ja verkoston 

välillä pidetään säännöllisesti yhteyttä ja 

käydään keskusteluja; 

23. korostaa, että sukupuolten tasa-arvon 

valtavirtaistamisesta vastaavan verkoston 

toimintaa on arvioitava perusteellisesti ja 

on pyrittävä löytämään keinot, joilla 

voidaan varmistaa verkoston jäsenten 

entistä tiiviimpi osallistuminen ja lisätä 

tietämystä heidän keskuudessaan; 

suosittelee, että sukupuolten tasa-arvon 

valtavirtaistamisesta vastaavan verkoston 

jäsenet ovat mahdollisuuksien mukaan 

naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-

arvon valiokunnan jäseniä; suosittelee, että 

asiasta vastaavan valiokunnan ja verkoston 

välillä pidetään säännöllisesti yhteyttä ja 

käydään keskusteluja ja että verkosto pitää 

kokouksia entistä useammin; 

Or. en 

 

Tarkistus   110 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Päätöslauselmaesitys 

23 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

23. korostaa, että sukupuolten tasa-arvon 

valtavirtaistamisesta vastaavan verkoston 

toimintaa on arvioitava perusteellisesti ja 

on pyrittävä löytämään keinot, joilla 

voidaan varmistaa verkoston jäsenten 

entistä tiiviimpi osallistuminen ja lisätä 

tietämystä heidän keskuudessaan; 

suosittelee, että sukupuolten tasa-arvon 

valtavirtaistamisesta vastaavan verkoston 

jäsenet ovat mahdollisuuksien mukaan 

naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-

arvon valiokunnan jäseniä; suosittelee, että 

asiasta vastaavan valiokunnan ja verkoston 

välillä pidetään säännöllisesti yhteyttä ja 

23. korostaa, että sukupuolten tasa-arvon 

valtavirtaistamisesta vastaavan verkoston 

toimintaa on arvioitava perusteellisesti ja 

on pyrittävä löytämään keinot, joilla 

voidaan varmistaa verkoston jäsenten 

entistä tiiviimpi osallistuminen ja lisätä 

tietämystä heidän keskuudessaan; 

suosittelee, että sukupuolten tasa-arvon 

valtavirtaistamisesta vastaavan verkoston 

jäsenet ja sijaiset sitoutuvat sukupuolten 

tasa-arvoon mutta eivät välttämättä ole 
naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-

arvon valiokunnan jäseniä, jotta suurempi 

joukko jäseniä työskentelee 
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käydään keskusteluja; valtavirtaistamisen parissa; suosittelee, 

että asiasta vastaavan valiokunnan ja 

verkoston välillä pidetään säännöllisesti 

yhteyttä ja käydään keskusteluja; 

Or. en 

 

Tarkistus   111 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Päätöslauselmaesitys 

23 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 23 a. suosittelee, että kukin valiokunta 

järjestää kuulemistilaisuuden 

sukupuolten tasa-arvon 

valtavirtaistamisesta omalla politiikan 

alallaan kerran kahdessa vuodessa 

samaan aikaan sukupuolten tasa-arvon 

valtavirtaistamista koskevan mietinnön 

laatimisen kanssa ja että kunkin 

valiokunnan toimintasuunnitelma 

sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi 

päivitetään tämän kuulemistilaisuuden 

perusteella; 

Or. en 

 

Tarkistus   112 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Päätöslauselmaesitys 

23 b kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 23 b. korostaa, että sukupuolten tasa-

arvon valtavirtaistamisesta vastaavilla 

jäsenillä on kussakin valiokunnassa 

tärkeä rooli naisten oikeuksien ja 

sukupuolten tasa-arvon valiokunnan 

vaikuttavan panoksen välittämisessä 

sukupuolten tasa-arvon 

valtavirtaistamista koskevien tarkistusten 

ja lausuntojen välityksellä, ja kehottaa 
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asiasta vastaavien naisten oikeuksien ja 

sukupuolten tasa-arvon valiokunnan 

jäseniä koordinoimaan toimia erityisesti 

esittelijöiden ja varjoesittelijöiden välillä 

ja yhdistämään sukupuolten tasa-arvon 

valtavirtaistamisesta vastaavat jäsenet 

osaksi sukupuolten tasa-arvon 

valtavirtaistamisesta tehtäviä tarkistuksia 

koskevaan menettelyyn; muistuttaa, että 

toimia on koordinoitava tiiviisti naisten 

oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon 

valiokunnan ja asiasta vastaavan 

valiokunnan sihteeristön välillä 

sukupuolten tasa-arvon 

valtavirtaistamista koskevien tarkistusten 

ja lausuntojen osalta, jotta varmistetaan, 

että aikataulu ja suunnittelu 

ovat optimaaliset vaikuttavan panoksen 

antamiseksi asiasta vastaavan 

valiokunnan mietintöön; 

Or. en 

 

Tarkistus   113 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Päätöslauselmaesitys 

24 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

24. suosittelee, että sukupuolten tasa-

arvon valtavirtaistamisesta vastaavan 

verkoston yhteispuheenjohtajana toimii 

asiasta vastaava valiokunta yhdessä 

verkoston toisen jäsenen kanssa, joista 

jälkimmäinen nimitetään 

vuorotteluperiaatteella eri valiokunnista, 

jotta voidaan osoittaa, että sukupuolten 

tasa-arvon valtavirtaistaminen kuuluu 

kaikille valiokunnille; 

Poistetaan. 

Or. pl 

 

Tarkistus   114 

Jadwiga Wiśniewska 
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Päätöslauselmaesitys 

25 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

25. katsoo, että sukupuolten tasa-arvon 

valtavirtaistamista käsittelevä pysyvä 

esittelijä vahvistaa nykyistä rakennetta, 

tuo vakautta sukupuolten tasa-arvon 

valtavirtaistamisesta vastaavan verkoston 

ja asiasta vastaavan valiokunnan väliseen 

yhteistyöhön ja luo pysyvät suhteet 

parlamentin muihin sukupuolten tasa-

arvon valtavirtaistamisesta vastaaviin 

elimiin; 

Poistetaan. 

Or. pl 

 

Tarkistus   115 

Angelika Mlinar 

 

Päätöslauselmaesitys 

25 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 25 a. katsoo, että on perustettava sisäinen 

valvontaelin, jotta voidaan seurata ja 

arvioida jälkikäteen sukupuolten tasa-

arvon valtavirtaistamista koskevien 

välineiden ja toimien täytäntöönpanoa; 

Or. en 

 

Tarkistus   116 

Julie Ward, Clare Moody, Mary Honeyball, Viorica Dăncilă 

 

Päätöslauselmaesitys 

25 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 25 a. suosittelee sukupuolten tasa-arvon 

valtavirtaistamisesta vastaavien 

valiokunnan sihteeristön jäsenten 

suorituskyvyn entistä tehokkaampaa 

valvontaa kussakin valiokunnassa sekä 



PE575.339v01-00 58/63 AM\1084307FI.doc 

FI 

laatimaan valintaa ja suorituskykyä 

koskevat selkeät kriteerit; 

Or. en 

 

Tarkistus   117 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Päätöslauselmaesitys 

25 b kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 25 b. ehdottaa, että valiokuntien ja 

valtuuskuntien 

puheenjohtajakokouksessa arvioidaan 

sukupuolten tasa-arvon 

valtavirtaistamisen edistymistä 

valiokunnissa ja valtuuskunnissa joka 

toinen vuosi yhteistyössä sukupuolten 

tasa-arvon valtavirtaistamisesta vastaavan 

verkoston ja asiasta vastaavan 

valiokunnan kanssa ja niiden antaman 

panoksen mukaisesti; 

Or. en 

 

Tarkistus   118 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Päätöslauselmaesitys 

26 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

26. katsoo, että entistä vahvemmat 

toimielinten väliset suhteet tasapainottavat 

sukupuolijakaumaa EU:n politiikan 

määrittelyssä; toteaa, että sukupuolten tasa-

arvon valtavirtaistamista koskevaa 

jäsenneltyä yhteistyötä ei ole vielä 

toteutettu komission ja Euroopan tasa-

arvoinstituutin kaltaisten muiden 

institutionaalisten kumppaneiden kanssa; 

kehottaa komissiota ehdottamaan 

asianmukaisia puitteita sukupuolten tasa-

arvon valtavirtaistamista koskevan 

26. katsoo, että entistä vahvemmat 

toimielinten väliset suhteet tasapainottavat 

sukupuolijakaumaa EU:n politiikan 

määrittelyssä; toteaa, että sukupuolten tasa-

arvon valtavirtaistamista koskevaa 

jäsenneltyä yhteistyötä ei ole vielä 

toteutettu komission ja Euroopan tasa-

arvoinstituutin kaltaisten muiden 

institutionaalisten kumppaneiden kanssa; 

kehottaa komissiota ehdottamaan 

asianmukaisia puitteita sukupuolten tasa-

arvon valtavirtaistamista koskevan 
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yhteistyön toteuttamiseksi ja ottamaan 

myös muut sidosryhmät mukaan tällä 

alalla; 

yhteistyön toteuttamiseksi; 

Or. pl 

 

Tarkistus   119 

Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody, Viorica Dăncilă 

 

Päätöslauselmaesitys 

26 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

26. katsoo, että entistä vahvemmat 

toimielinten väliset suhteet tasapainottavat 

sukupuolijakaumaa EU:n politiikan 

määrittelyssä; toteaa, että sukupuolten tasa-

arvon valtavirtaistamista koskevaa 

jäsenneltyä yhteistyötä ei ole vielä 

toteutettu komission ja Euroopan tasa-

arvoinstituutin kaltaisten muiden 

institutionaalisten kumppaneiden kanssa; 

kehottaa komissiota ehdottamaan 

asianmukaisia puitteita sukupuolten tasa-

arvon valtavirtaistamista koskevan 

yhteistyön toteuttamiseksi ja ottamaan 

myös muut sidosryhmät mukaan tällä 

alalla; 

26. katsoo, että entistä vahvemmat 

toimielinten väliset suhteet tasapainottavat 

sukupuolijakaumaa EU:n politiikan 

määrittelyssä; toteaa, että sukupuolten tasa-

arvon valtavirtaistamista koskevaa 

jäsenneltyä yhteistyötä ei ole vielä 

toteutettu komission, neuvoston ja 

Euroopan tasa-arvoinstituutin kaltaisten 

muiden institutionaalisten kumppaneiden 

kanssa; kehottaa komissiota ehdottamaan 

asianmukaisia puitteita sukupuolten tasa-

arvon valtavirtaistamista koskevan 

yhteistyön toteuttamiseksi, kuten 

sukupuolten tasa-arvon 

valtavirtaistamista käsittelevän 

toimielinten välisen korkean tason 

työryhmän perustamista, ja ottamaan 

myös muut sidosryhmät mukaan tällä 

alalla; 

Or. en 

 

Tarkistus   120 

Sirpa Pietikäinen 

 

Päätöslauselmaesitys 

26 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 26 a. kehottaa käyttämään valtaansa 

sukupuolten tasa-arvon 

valtavirtaistamisen edistämiseksi 
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laajemmissa poliittisissa toimissa; 

korostaa, että näin olisi tehtävä entistä 

aktiivisemmin eurooppalaista 

ohjausjaksoa koskevassa prosessissa, 

jossa sukupuolten tasa-arvoa koskevia 

indikaattoreita voitaisiin käyttää 

mittaamaan jäsenvaltioiden suorituskykyä 

ja osoittamaan, ovatko ne jääneet 

toimissaan jälkeen EU:n tasolla sovituista 

sukupuolten tasa-arvoa koskevista 

tavoitteista; 

Or. en 

 

Tarkistus   121 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Päätöslauselmaesitys 

27 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

27. suosittelee, että Euroopan 

oikeusasiamies toimittaa parlamentissa 

toimivalle sukupuolten tasa-arvoa ja 

monimuotoisuutta käsittelevälle korkean 

tason työryhmälle tietoja valituksista, jotka 

koskevat sukupuolten tasa-arvoon liittyvää 

huonoa hallintoa parlamentissa ottaen 

asianmukaisesti huomioon Euroopan 

parlamentin päätöksen oikeusasiamiehen 

tehtävien hoitamista koskevasta 

ohjesäännöstä ja hänen tehtäviensä 

hoitamista koskevista yleisistä ehdoista; 

27. suosittelee, että Euroopan 

oikeusasiamies sisällyttää 

vuosikertomukseensa tietoja valituksista, 

jotka koskevat sukupuolten tasa-arvoon 

liittyvää huonoa hallintoa parlamentissa 

ottaen asianmukaisesti huomioon Euroopan 

parlamentin päätöksen oikeusasiamiehen 

tehtävien hoitamista koskevasta 

ohjesäännöstä ja hänen tehtäviensä 

hoitamista koskevista yleisistä ehdoista; 

Or. pl 

 

Tarkistus   122 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Päätöslauselmaesitys 

28 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

28. katsoo, että parhaiden käytäntöjen 

vaihto muiden organisaatioiden kanssa 

28. katsoo, että parhaiden käytäntöjen 

vaihto muiden, objektiivisilla perusteilla 
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vahvistaa parlamentin valmiuksien 

kehittämistä ja tehokkuutta sukupuolten 

tasa-arvon valtavirtaistamisen 

toteuttamisessa; kehottaa vaihtamaan 

parhaita käytäntöjä kaikilla tasoilla 

muiden instituutioiden kanssa sekä 

sellaisten organisaatioiden kanssa kuin 

YK Naiset, Euroopan neuvosto ja EU:n 

toimielimet sekä sukupuolten tasa-arvon 

edistämiseen osallistuvien sidosryhmien 

kuten sukupuolten tasa-arvoa ajavien 

elinten, työmarkkinaosapuolten ja 

kansalaisjärjestöjen kanssa; kehottaa 

osallistumaan valmiuksien kehittämistä 

koskeviin muiden kansainvälisten 

organisaatioiden eri ohjelmiin sekä 

pyytämään niitä tukemaan sukupuolten 

tasa-arvon valtavirtaistamista koskevien 

räätälöityjen ohjelmien järjestämistä; 

valittujen muiden organisaatioiden kanssa 

vahvistaa parlamentin valmiuksien 

kehittämistä ja tehokkuutta sukupuolten 

tasa-arvon valtavirtaistamisen 

toteuttamisessa; kehottaa osallistumaan 

valmiuksien kehittämistä koskeviin muiden 

kansainvälisten organisaatioiden eri 

ohjelmiin sekä pyytämään niitä tukemaan 

sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista 

koskevien räätälöityjen ohjelmien 

järjestämistä; 

Or. pl 

 

Tarkistus   123 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Päätöslauselmaesitys 

29 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

29. korostaa, että on tehtävä yhteistyötä 

myös kansallisten parlamenttien kanssa 

sekä vaihdettava säännöllisesti näkemyksiä 

ja pidettävä yhteyttä, jotta voidaan edelleen 

kehittää parhaita käytäntöjä sukupuolten 

tasa-arvon valtavirtaistamisen 

edistämiseksi; kehottaa järjestämään 

parlamenttien välisen kokouksen 

sukupuolten tasa-arvon 

valtavirtaistamisesta; 

29. korostaa, että on tehtävä yhteistyötä 

myös kansallisten parlamenttien kanssa 

sekä vaihdettava säännöllisesti näkemyksiä 

ja pidettävä yhteyttä, jotta voidaan edelleen 

kehittää parhaita käytäntöjä sukupuolten 

tasa-arvon valtavirtaistamisen 

edistämiseksi; muistuttaa, että Euroopan 

unionilla ei ole toimivaltaa puuttua 

kansallisten parlamenttien kokoonpanoon 

ja että sukupuolikiintiöt Euroopan 

parlamentin vaalien ehdokaslistoissa ovat 

osoittautuneet tehokkaaksi keinoksi 

varmistaa sukupuolten välinen tasa-arvo; 

Or. pl 

 

Tarkistus   124 
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Julie Ward, Mary Honeyball, Clare Moody 

 

Päätöslauselmaesitys 

29 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

29. korostaa, että on tehtävä yhteistyötä 

myös kansallisten parlamenttien kanssa 

sekä vaihdettava säännöllisesti näkemyksiä 

ja pidettävä yhteyttä, jotta voidaan edelleen 

kehittää parhaita käytäntöjä sukupuolten 

tasa-arvon valtavirtaistamisen 

edistämiseksi; kehottaa järjestämään 

parlamenttien välisen kokouksen 

sukupuolten tasa-arvon 

valtavirtaistamisesta; 

29. korostaa, että on tehtävä yhteistyötä 

myös kansallisten parlamenttien kanssa 

sekä vaihdettava säännöllisesti näkemyksiä 

ja pidettävä yhteyttä, jotta voidaan edelleen 

kehittää parhaita käytäntöjä sukupuolten 

tasa-arvon valtavirtaistamisen 

edistämiseksi; kehottaa järjestämään 

säännöllisesti parlamenttien välisiä 

kokouksia sukupuolten tasa-arvon 

valtavirtaistamisesta; 

Or. en 

 

Tarkistus   125 

Clare Moody, Julie Ward, Viorica Dăncilă 

 

Päätöslauselmaesitys 

29 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

29. korostaa, että on tehtävä yhteistyötä 

myös kansallisten parlamenttien kanssa 

sekä vaihdettava säännöllisesti 

näkemyksiä ja pidettävä yhteyttä, jotta 

voidaan edelleen kehittää parhaita 

käytäntöjä sukupuolten tasa-arvon 

valtavirtaistamisen edistämiseksi; kehottaa 

järjestämään parlamenttien välisen 

kokouksen sukupuolten tasa-arvon 

valtavirtaistamisesta; 

29. korostaa, että on käytävä jatkuvaa 

vuoropuhelua kansallisten parlamenttien 

kanssa, jotta voidaan käydä säännöllisesti 

keskusteluja, vaihtaa uusia tekniikoita ja 

raportoida toimintalinjojen 

vaikutusarvioinneista yhteisen 

lähestymistavan edistämiseksi ja 
sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisen 

edistämistä koskevien parhaiden 

käytäntöjen kehittämiseksi entisestään; 

kehottaa järjestämään parlamenttien 

välisen kokouksen sukupuolten tasa-arvon 

valtavirtaistamisesta; 

Or. en 

 

Tarkistus   126 

Beatrix von Storch 
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Päätöslauselmaesitys 

29 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 29 a. toteaa, että parlamentin tilaamassa 

tutkimuksessa ”Gender Mainstreaming in 

Committees and Delegations of the 

European Parliament” katsottiin, että 

naisten oikeuksien valiokunnan työ 

parlamentin lainsäädäntöprosessissa on 

laajalti tehotonta, koska sen suosituksia ei 

oteta huomioon muissa valiokunnissa; 

pyytää siksi tilintarkastustuomioistuinta 

avoimuuden ja EU:n tason tehokkaan 

varainhoidon vaatimusten mukaisesti 

suorittamaan yksityiskohtaisen 

kustannushyötyanalyysin erityisesti 

parlamentin ja muiden EU:n toimielinten 

ja elinten tasa-arvoasioiden 

valtavirtaistamisrakenteista ja 

toiminnasta;  

Or. de 

 


