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Tarkistus 1
Mariya Gabriel

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan viite (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

– ottaa huomioon komission tiedonannon 
”Naisten ja miesten tasa-arvostrategia 
vuosiksi 2010–2015” (COM(2010)0491),

Or. fr

Tarkistus 2
Mariya Gabriel

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. ottaa huomioon, että uusi teknologia 
tarjoaa sekä työnantajille että 
työntekijöille uusia mahdollisuuksia 
järjestää työ siten, että saavutetaan 
parempi työ- ja perhe-elämän välinen 
tasapaino ja naiset voivat siten paremmin 
osallistua työmarkkinoille;

Or. fr

Tarkistus 3
Inês Cristina Zuber

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa komissiota arvioimaan 
julkisen talouden vakauttamistoimien 
vaikutusta sukupuolten tasa-arvoon; 

1. toteaa, että eurooppalainen ohjausjakso 
ja talouden ohjausjärjestelmä ovat 
neoliberaaleja toimintalinjoja, joilla 
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kehottaa jäsenvaltioita kiinnittämään 
erityistä huomiota sukupuolten tasa-
arvoon vakaus- ja lähentymisohjelmissa 
sekä kansallisissa uudistusohjelmissa 
muun muassa varmistamalla, että 
ohjelmiin on sisällytetty selkeät kuvaukset 
suunniteltujen tulojen ja menojen 
sukupuolivaikutuksista;

oleellisilta osin pyritään heikentämän 
valtion roolia ja tuhoamaan sen 
sosiaalisia tehtäviä ja työntekijöiden 
saavutettuja oikeuksia; katsoo, että näitä 
toimintalinjoja voidaan osaksi syyttää 
sosiaalisen kriisin kärjistymisestä monissa 
taloudeltaan hauraissa maissa, mikä tekee 
perheiden, erityisesti naisten ja lasten, 
elämästä yhä vaikeampaa, koska he ovat 
köyhyyden lisääntymisen, työttömyyden 
sekä epävarmojen ja heikosti palkattujen 
työpaikkojen pääasiallisia uhreja; 

Or. pt

Tarkistus 4
Mojca Kleva Kekuš

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. toteaa, että säästötoimenpiteillä, joilla 
pyritään supistamaan julkisen talouden 
alijäämää vähentämällä julkisen sektorin 
työpaikkoja ja hyvinvointipalveluja, on 
suurempi vaikutus naisiin kuin miehiin; 
toteaa, että säästötoimenpiteiden 
käyttöönotto on lisännyt huomattavasti 
naisten pitkäaikaistyöttömyyttä; painottaa, 
että valtiontalouden tiukentamisella ei 
saisi vaarantaa sukupuolten tasa-arvoa 
edistävällä politiikalla saavutettua 
edistystä;

Or. en
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Tarkistus 5
Inês Cristina Zuber

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa EU:n ja jäsenvaltioiden 
julkisten investointien, erityisesti 
vähemmän kehittyneillä alueilla tehtävien 
investointien, merkitystä sosiaalisen ja 
taloudellisen yhteenkuuluvuuden 
edistämisen kannalta; katsoo siksi, että on 
tärkeää lopettaa kaikki niin sanotut 
valtiontalouden vakauttamistoimet, koska 
niillä on kielteinen vaikutus 
rakennerahastojen ja yleisesti 
investointien asianmukaiseen 
toteuttamiseen; painottaa, että 
määrärahat koulutukseen, 
sosiaalipalveluihin, tutkimukseen ja 
kehittämiseen sekä infrastruktuuriin, 
mukaan lukien uusiutuvat energialähteet, 
liikenne ja viestintä, ovat investointeja 
tulevaisuuteen kaikissa maissa; 

Or. pt

Tarkistus 6
Mariya Gabriel

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pitää myönteisinä maakohtaisia 
suosituksia lastenhoitopalveluiden 
parantamiseksi, kotitalouksien toisiin 
palkansaajiin kohdistuvien pidäkkeiden 
poistamiseksi, miesten ja naisten 
lakisääteisen eläkeiän 
yhdenmukaistamiseksi, työn ja 
yksityiselämän yhdistämistä koskevien 
tarpeiden huomioimiseksi sekä sukupuoli-

4. pitää myönteisinä maakohtaisia 
suosituksia lastenhoitopalveluiden 
parantamiseksi, kotitalouksien toisiin 
palkansaajiin kohdistuvien pidäkkeiden 
poistamiseksi, miesten ja naisten 
lakisääteisen eläkeiän 
yhdenmukaistamiseksi, työn ja 
yksityiselämän yhdistämistä koskevien 
tarpeiden huomioimiseksi, erityisesti 
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ja eläke-erojen poistamiseksi; on 
huolissaan siitä, että monet näistä 
suosituksista esitettiin jo vuonna 2012, 
mikä on osoitus puutteellisesta 
täytäntöönpanosta jäsenvaltioissa;

parantamalla mahdollisuuksia käyttää 
uusia teknologioita ja kouluttaa niiden 
käyttämiseen, sekä sukupuoli- ja eläke-
erojen poistamiseksi; on huolissaan siitä, 
että monet näistä suosituksista esitettiin jo 
vuonna 2012, mikä on osoitus 
puutteellisesta täytäntöönpanosta 
jäsenvaltioissa;

Or. fr

Tarkistus 7
Inês Cristina Zuber

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pitää myönteisinä maakohtaisia 
suosituksia lastenhoitopalveluiden 
parantamiseksi, kotitalouksien toisiin 
palkansaajiin kohdistuvien pidäkkeiden 
poistamiseksi, miesten ja naisten 
lakisääteisen eläkeiän 
yhdenmukaistamiseksi, työn ja 
yksityiselämän yhdistämistä koskevien 
tarpeiden huomioimiseksi sekä sukupuoli-
ja eläke-erojen poistamiseksi; on 
huolissaan siitä, että monet näistä 
suosituksista esitettiin jo vuonna 2012, 
mikä on osoitus puutteellisesta 
täytäntöönpanosta jäsenvaltioissa;

4. painottaa, että on asetettava etusijalle 
ratkaisujen löytäminen työttömyyden,
köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen 
ongelmiin, mikä edellyttää nykyisten 
poliittisten ja taloudellisten 
toimintalinjojen, erityisesti vakaus- ja 
kasvusopimuksen, talouden 
ohjausjärjestelmän, 
talousarviosopimuksen ja troika-
ohjelmien muuttamista niin, että voidaan 
asettaa etusijalle kestävien ja 
kunnollisten, työntekijöiden oikeuksia 
kunnioittavien työpaikkojen säilyttäminen 
ja luominen, julkiset investoinnit ja 
laadukkaat julkiset palvelut, joilla 
varmistetaan sosiaalinen osallisuus, 
erityisesti koulutuksen, kansanterveyden, 
lastenhoidon, huollettavien henkilöiden, 
julkisen liikenteen ja sosiaalipalvelujen 
aloilla, sillä ne alat ovat ratkaisevan 
tärkeitä sukupuolten tasa-arvon 
varmistamisen kannalta;

Or. pt

Tarkistus 8
Mojca Kleva Kekuš



AM\1001895FI.doc 7/10 PE516.918v01-00

FI

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa, että jäsenvaltioiden olisi 
lisättävä koulutusjärjestelmässä olevien 
lasten ja nuorten aikuisten osuutta ja 
kiinnitettävä enemmän huomiota 
koulunkäynnin keskeyttämiseen 
kokoamalla erityisesti tietoja 
koulunkäynnin keskeyttämisen 
tärkeimmistä syistä, jotta voidaan 
hyväksyä ja toteuttaa ehkäiseviä toimia;

Or. en

Tarkistus 9
Lívia Járóka

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. suhtautuu myönteisesti yhteyden 
luomiseen EU:n romanien 
integrointiprosessin ja eurooppalaisen 
ohjausjakson välille laatimalla 
maakohtaisia suosituksia romanien 
osallisuuden lisäämiseksi; 

Or. en

Tarkistus 10
Barbara Matera

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
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ottamaan kansallisissa
työllisyysohjelmissa asianmukaisesti 
huomioon sukupuoleen liittyvät tavoitteet 
ja kiinnittämään erityistä huomiota 
naisiin, joilla on ikääntyneitä 
huollettavia, yksinhuoltajaäiteihin ja 
naisiin, joilla on vammaisia lapsia; 
kehottaa lisäksi kiinnittämään 
asianmukaista huomiota koulunkäynnin 
keskeyttämiseen, kun otetaan huomioon, 
että koulutuksesta pois jääneiden 10–
16-vuotiaiden lasten lukumäärä on 
noussut jyrkästi ja että tämä selvästi 
merkitsee resurssien menettämistä koko 
EU:lle;

Or. it

Tarkistus 11
Mojca Kleva Kekuš

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota ottamaan esille 
tulevassa vuotuisessa kasvuselvityksessään 
erityisiä sukupuolten epätasa-arvon 
vähentämistä koskevia politiikan 
suuntaviivoja ja erityisesti suuntaviivoja,
jotka koskevat sukupuolten välisten
palkka- ja eläke-erojen kaventamista, 
naisten työmarkkinoille osallistumisen 
lisäämistä ja sukupuolisyrjinnän 
torjumista työmarkkinoilla;

5. kehottaa komissiota ottamaan esille 
tulevassa vuotuisessa kasvuselvityksessään 
erityisiä sukupuolten epätasa-arvon 
vähentämistä koskevia politiikan 
suuntaviivoja ja erityisesti suuntaviivoja,
joilla pyritään kaventamaan sukupuolten
välisiä palkka- ja eläke-eroja, jotka usein 
johtavat naisten joutumiseen köyhyysrajan 
alapuolelle elämänsä myöhemmissä 
vaiheissa, lisäämään naisten
työmarkkinoille osallistumista ja 
torjumaan sukupuolisyrjintää
työmarkkinoilla, koska EU:n tuleva 
taloudellinen vauraus riippuu 
ratkaisevalla tavalla sen kyvystä käyttää 
täysimääräisesti työvoimaresurssejaan;

Or. en
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Tarkistus 12
Mojca Kleva Kekuš

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa komissiota sisällyttämään 
talouspolitiikan eurooppalaiseen 
ohjausjakson yhdeksi Eurooppa 2020 
-strategian alatavoitteista, jotta voidaan 
torjua nuorisotyöttömyyttä;

Or. en

Tarkistus 13
Inês Cristina Zuber

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. panee merkille, että vain jos unioni 
tekee rakenteellisia muutoksia 
makrotalouspolitiikkaansa, voidaan 
edistää kestävää kehitystä ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta ja luoda ja 
vakiinnuttaa työntekijöiden oikeuksia 
kunnioittavia työpaikkoja ja julkisia 
palveluja ja että ilman näitä takeita 
sukupuolten välinen tasa-arvo ei koskaan 
voi muuttua hyvistä aikeista käytännön 
todellisuudeksi; toteaa, että EU:n raha- ja 
veropolitiikalla on ollut negatiivinen 
vaikutus talouden ja työllisyyden kasvuun, 
ja muistuttaa, että rahapolitiikalla olisi 
osaltaan vahvistettava talouden elpymistä 
ja työttömyyden torjumista;

Or. pt

Tarkistus 14
Mojca Kleva Kekuš
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Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. painottaa, että tasa-arvonäkökohdat 
huomioon ottava talousarvion laadinta on 
tärkeää, jotta voidaan tarkastella kaikkia 
valtion toimia ja ohjelmia, niiden 
vaikutusta resurssien jakautumiseen ja 
naisten ja miesten tasa-arvoon;

Or. en


