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Tarkistus 1
Rui Tavares

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. toteaa, että talouskriisillä, useimmissa 
jäsenvaltioissa julkisiin terveydenhoito- ja 
sosiaalipalveluihin tehdyillä ankarilla 
leikkauksilla ja naisten oikeuksien 
edistämiseen tarkoitettujen budjettivarojen 
huomattavilla leikkauksilla on haitallisia 
seurauksia naisille;

B. toteaa, että talous- ja rahoituskriisin 
hoitamista ohjaavat poliittiset linjaukset 
ovat olleet naisten kannalta haitallisia, 
koska niiden perusteella on useimmissa 
jäsenvaltioissa tehty ankaria leikkauksia 
julkisen terveydenhuollon ja 
sosiaalihuollon palvelujen menoihin ja 
vähennetty huomattavasti naisten 
oikeuksien edistämiseen sekä EU:ssa että 
jäsenvaltioissa osoitettavia varoja;

Or. en

Tarkistus 2
Rui Tavares

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B a. toteaa, että sukupuoleen perustuva 
väkivalta on edelleen vakava ja tuomittava 
ihmisoikeusloukkaus; toteaa, että EU:ssa 
ja jäsenvaltioissa on toteutettava 
merkittäviä toimia, jotta tämä ilmiö 
voidaan poistaa ja sen oheisvaikutuksia 
voidaan ratkaisevasti lieventää;

Or. en

Tarkistus 3
Mikael Gustafsson
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Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B a. toteaa, että köyhyys, sukupuolten 
välinen epätasa-arvo ja 
sukupuolistereotypiat lisäävät riskiä 
väkivaltaan ja muihin hyväksikäytön 
muotoihin, muun muassa naiskauppaan 
ja prostituutioon, ja vaikeuttavat naisten 
täysimääräistä osallistumista kaikkiin 
elämän osa-alueisiin;

Or. en

Tarkistus 4
Rui Tavares

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B b kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B b. toteaa, että samanarvoisesta työstä 
maksettavan saman palkan periaate on 
yksi unionin perusperiaatteista, joka 
vahvistettiin jo vuonna 1957 Rooman 
sopimuksella; toteaa, että vuonna 2010 
naiset ansaitsivat EU:n alueella samasta 
työstä keskimäärin noin 16,4 prosenttia 
miehiä vähemmän ja että palkkaerot 
vaihtelevat jäsenvaltioittain niin, että 
joissakin jäsenvaltioissa palkkaero 
vuonna 2011 oli keskimäärin 
22 prosenttia;

Or. en

Tarkistus 5
Mojca Kleva Kekuš

Lausuntoluonnos
1 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
ottamaan huomioon naisten tarpeet ja 
huolenaiheet lainsäädäntöä laatiessaan ja 
EU:n perusoikeuksien tilannetta 
analysoidessaan sekä seuraamaan tarkasti 
sukupuolten tasa-arvoa koskevan unionin 
lainsäädännön täytäntöönpanoa 
jäsenvaltioissa;

1. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
ottamaan huomioon naisten tarpeet ja 
huolenaiheet myös tekemällä yhteistyötä 
kansalaisyhteiskunnan ja naisjärjestöjen 
kanssa lainsäädäntöä laatiessaan ja EU:n 
perusoikeuksien tilannetta analysoidessaan 
sekä seuraamaan tarkasti sukupuolten tasa-
arvoa koskevan unionin lainsäädännön 
täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa;

Or. en

Tarkistus 6
Antonyia Parvanova

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
ottamaan huomioon naisten tarpeet ja 
huolenaiheet lainsäädäntöä laatiessaan ja 
EU:n perusoikeuksien tilannetta 
analysoidessaan sekä seuraamaan tarkasti
sukupuolten tasa-arvoa koskevan unionin 
lainsäädännön täytäntöönpanoa 
jäsenvaltioissa;

1. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
ottamaan huomioon naisten tarpeet ja 
huolenaiheet lainsäädäntöä laatiessaan ja 
EU:n perusoikeuksien tilannetta 
analysoidessaan; korostaa, että on tärkeää 
seurata ja arvioida sukupuolten välistä 
tasa-arvoa koskevan unionin lainsäädännön 
täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa;

Or. en

Tarkistus 7
Mojca Kleva Kekuš

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. kehottaa jäsenvaltioita takaamaan 
oikeudenmukaiset palkat ja eläkkeet, 
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vähentämään sukupuolten välisiä 
palkkaeroja, luomaan naisille 
laadukkaampia työpaikkoja ja antamaan 
heille mahdollisuuden korkeatasoisten 
julkisten palvelujen käyttämiseen sekä 
parantamaan sosiaalipalveluja;

Or. en

Tarkistus 8
Mikael Gustafsson

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. kehottaa komissiota ehdottamaan 
kattavaa strategiaa ja säädöksiä, myös 
direktiiviä, naisiin kohdistuvan väkivallan 
torjumiseksi, kuten parlamentti on 
vaatinut useissa päätöslauselmissa;

Or. en

Tarkistus 9
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että sukupuoleen perustuvan 
väkivallan sekä perheväkivallan, 
sukupuolisen häirinnän, ihmiskaupan ja 
vahingollisten perinteisten käytäntöjen 
kuten pakkoavioliittojen, naisten 
sukupuolielinten silpomisen ja 
”kunniarikosten” uhreiksi joutuneita naisia 
ja lapsia on erityisesti tuettava ja 
suojeltava; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita laatimaan ja jatkuvasti 
parantamaan lainsäädäntöä ja 

2. korostaa, että sukupuoleen perustuvan 
väkivallan sekä perheväkivallan, 
sukupuolisen häirinnän, ihmiskaupan ja 
vahingollisten perinteisten käytäntöjen 
kuten pakkoavioliittojen, naisten 
sukupuolielinten silpomisen ja 
”kunniarikosten” uhreiksi joutuneita naisia 
ja lapsia on erityisesti tuettava ja 
suojeltava; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita laatimaan ja jatkuvasti 
parantamaan lainsäädäntöä, jonka avulla 
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toteuttamaan käytännön toimenpiteitä,
joiden avulla suojellaan uhreja, 
rikoksentekijät asetetaan syytteeseen ja 
ehkäistään väkivaltaa;

rikoksentekijät asetetaan syytteeseen ja 
ehkäistään väkivaltaa; suhtautuu 
myönteisesti rikoksen uhrien oikeuksia, 
tukea ja suojelua koskevista 
vähimmäisvaatimuksista annettuun 
direktiiviin (2012/29/EU), jossa säädetään 
kohdennetusta ja yhdennetystä tuesta 
uhreille, joilla on erityistarpeita, kuten 
sukupuoleen perustuvan väkivallan tai 
seksuaalisen väkivallan uhreille, ja heille 
annettavasta psykologisesta avusta ja 
neuvonnasta;

Or. en

Tarkistus 10
Antonyia Parvanova

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että sukupuoleen perustuvan 
väkivallan sekä perheväkivallan, 
sukupuolisen häirinnän, ihmiskaupan ja 
vahingollisten perinteisten käytäntöjen 
kuten pakkoavioliittojen, naisten 
sukupuolielinten silpomisen ja 
”kunniarikosten” uhreiksi joutuneita naisia 
ja lapsia on erityisesti tuettava ja 
suojeltava; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita laatimaan ja jatkuvasti
parantamaan lainsäädäntöä ja toteuttamaan 
käytännön toimenpiteitä, joiden avulla 
suojellaan uhreja, rikoksentekijät asetetaan 
syytteeseen ja ehkäistään väkivaltaa;

2. korostaa, että sukupuoleen perustuvan 
väkivallan sekä läheisväkivallan, 
seksuaalisen väkivallan (raiskaus,
seksuaaliset hyökkäykset ja sukupuolinen 
häirintä), ihmiskaupan, orjuuttamisen ja 
vahingollisten perinteisten käytäntöjen 
kuten pakkoavioliittojen, naisten 
sukupuolielinten silpomisen ja 
”kunniarikosten” uhreiksi joutuneita naisia 
ja lapsia on erityisesti tuettava ja 
suojeltava; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita laatimaan ja parantamaan 
asiaa koskevaa lainsäädäntöä ja 
toteuttamaan käytännön toimenpiteitä, 
joiden avulla suojellaan uhreja, 
rikoksentekijät asetetaan syytteeseen ja 
ehkäistään väkivaltaa; kehottaa komissiota 
ja jäsenvaltioita allekirjoittamaan ja 
ratifioimaan Istanbulin yleissopimuksen;

Or. en
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Tarkistus 11
Mojca Kleva Kekuš

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että sukupuoleen perustuvan 
väkivallan sekä perheväkivallan, 
sukupuolisen häirinnän, ihmiskaupan ja 
vahingollisten perinteisten käytäntöjen 
kuten pakkoavioliittojen, naisten 
sukupuolielinten silpomisen ja
”kunniarikosten” uhreiksi joutuneita naisia 
ja lapsia on erityisesti tuettava ja 
suojeltava; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita laatimaan ja jatkuvasti 
parantamaan lainsäädäntöä ja toteuttamaan 
käytännön toimenpiteitä, joiden avulla 
suojellaan uhreja, rikoksentekijät asetetaan 
syytteeseen ja ehkäistään väkivaltaa;

2. korostaa, että sukupuoleen perustuvan 
väkivallan sekä perheväkivallan, 
sukupuolisen häirinnän, ihmiskaupan ja 
vahingollisten perinteisten käytäntöjen 
kuten pakkoavioliittojen, naisten 
sukupuolielinten silpomisen,
”kunniarikosten” ja naismurhan uhreiksi 
joutuneita naisia ja lapsia on erityisesti 
tuettava ja suojeltava; kehottaa komissiota 
ja jäsenvaltioita laatimaan ja jatkuvasti 
parantamaan lainsäädäntöä ja toteuttamaan 
käytännön toimenpiteitä, joiden avulla 
suojellaan uhreja esimerkiksi lisäämällä 
rahoitusta naisten turvakodeille, 
rikoksentekijät asetetaan syytteeseen ja 
ehkäistään väkivaltaa;

Or. en

Tarkistus 12
Mikael Gustafsson

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että sukupuoleen perustuvan 
väkivallan sekä perheväkivallan, 
sukupuolisen häirinnän, ihmiskaupan ja
vahingollisten perinteisten käytäntöjen 
kuten pakkoavioliittojen, naisten 
sukupuolielinten silpomisen ja 
”kunniarikosten” uhreiksi joutuneita naisia 
ja lapsia on erityisesti tuettava ja 
suojeltava; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita laatimaan ja jatkuvasti 
parantamaan lainsäädäntöä ja toteuttamaan 

2. korostaa, että sukupuoleen perustuvan 
väkivallan sekä perheväkivallan, 
sukupuolisen häirinnän, prostituution ja 
ihmiskaupan, vahingollisten perinteisten 
käytäntöjen kuten pakkoavioliittojen, 
naisten sukupuolielinten silpomisen ja 
”kunniarikosten” uhreiksi joutuneita naisia 
ja lapsia on erityisesti tuettava ja 
suojeltava; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita laatimaan ja jatkuvasti 
parantamaan lainsäädäntöä ja toteuttamaan 



AM\1007546FI.doc 9/17 PE521.841v01-00

FI

käytännön toimenpiteitä, joiden avulla 
suojellaan uhreja, rikoksentekijät asetetaan 
syytteeseen ja ehkäistään väkivaltaa;

käytännön toimenpiteitä, joiden avulla 
suojellaan uhreja, rikoksentekijät asetetaan 
syytteeseen ja ehkäistään väkivaltaa;

Or. en

Tarkistus 13
Lívia Járóka

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että sukupuoleen perustuvan 
väkivallan sekä perheväkivallan, 
sukupuolisen häirinnän, ihmiskaupan ja 
vahingollisten perinteisten käytäntöjen 
kuten pakkoavioliittojen, naisten 
sukupuolielinten silpomisen ja 
”kunniarikosten” uhreiksi joutuneita naisia 
ja lapsia on erityisesti tuettava ja 
suojeltava; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita laatimaan ja jatkuvasti 
parantamaan lainsäädäntöä ja toteuttamaan 
käytännön toimenpiteitä, joiden avulla 
suojellaan uhreja, rikoksentekijät asetetaan 
syytteeseen ja ehkäistään väkivaltaa;

2. korostaa, että sukupuoleen perustuvan 
väkivallan sekä perheväkivallan, 
sukupuolisen häirinnän, ihmiskaupan ja 
vahingollisten perinteisten käytäntöjen 
kuten lapsiavioliittojen ja 
pakkoavioliittojen, naisten 
sukupuolielinten silpomisen,
pakkosterilisaatioiden ja ”kunniarikosten” 
uhreiksi joutuneita naisia ja lapsia on 
erityisesti tuettava ja suojeltava; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita laatimaan ja 
jatkuvasti parantamaan lainsäädäntöä ja 
toteuttamaan käytännön toimenpiteitä, 
joiden avulla suojellaan uhreja, 
rikoksentekijät asetetaan syytteeseen ja 
ehkäistään väkivaltaa;

Or. en

Tarkistus 14
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. kehottaa komissiota tehostamaan 
toimiaan, joilla vastustetaan nuorten 
tyttöjen perusoikeuksien rikkomista ja 
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etenkin teollisuutta, jossa nuoria tyttöjä 
pidetään seksiobjekteina ja joka lisää 
nuoriin tyttöihin kohdistuvaa 
seksuaalisen hyväksikäytön 
tarkoituksessa tapahtuvaa ihmiskauppaa 
EU:ssa;

Or. en

Tarkistus 15
Rui Tavares

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. kehottaa komissiota käynnistämään 
kattavan strategian naisiin kohdistuvan 
väkivallan torjumiseksi, kuten 
Tukholman toimintaohjelmassa luvattiin 
ja kuten parlamentti on vaatinut useissa 
päätöslauselmissa; muistuttaa, että 
komission on luotava rikosoikeudellinen 
lainsäädäntöväline sukupuoleen 
perustuvan väkivallan lopettamiseksi;

Or. en

Tarkistus 16
Mikael Gustafsson

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. kehottaa jäsenvaltioita ryhtymään 
toimenpiteisiin sellaisten naisiin 
kohdistuvaa väkivaltaa lisäävien 
taloudellisten ja sosiaalisten syiden 
torjumiseksi, joita ovat erityisesti 
työttömyys, matalapalkkaisuus ja pienet 
eläkkeet, asuntopula, köyhyys ja julkisten 
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palvelujen ja erityisesti julkisten terveys-, 
koulutus- ja sosiaaliturvapalvelujen puute 
tai heikko laatu;

Or. en

Tarkistus 17
Marina Yannakoudakis

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa jäsenvaltioita kunnioittamaan 
ja suojelemaan naisten seksuaali- ja 
lisääntymisterveyttä ja niihin liittyviä 
oikeuksia;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 18
Antonyia Parvanova

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa jäsenvaltioita kunnioittamaan 
ja suojelemaan naisten seksuaali- ja 
lisääntymisterveyttä ja niihin liittyviä 
oikeuksia;

3. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan 
naisten seksuaali- ja lisääntymisterveyden 
ja niihin liittyvien oikeuksien 
kunnioittamista ja suojelemista koskevien 
kansallisten strategioiden 
täytäntöönpanon; korostaa, että 
Euroopan unionilla on tärkeä tehtävä tätä 
aihetta koskevassa tiedottamisessa ja 
parhaiden käytäntöjen edistämisessä;

Or. en
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Tarkistus 19
Rui Tavares

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa jäsenvaltioita kunnioittamaan ja 
suojelemaan naisten seksuaali- ja 
lisääntymisterveyttä ja niihin liittyviä 
oikeuksia;

3. kehottaa jäsenvaltioita kunnioittamaan ja 
suojelemaan naisten seksuaali- ja 
lisääntymisterveyttä ja niihin liittyviä 
oikeuksia; vahvistaa, että terveys on yksi 
perustavista ihmisoikeuksista, joka on 
välttämätön muiden ihmisoikeuksien 
toteuttamiselle, ja että EU:ssa ei voida 
saavuttaa parasta mahdollista terveyden 
tasoa, ellei kaikkien ihmisten seksuaali- ja 
lisääntymisterveyttä ja niitä koskevia 
oikeuksia tunnusteta, edistetä ja suojella 
täysimääräisesti;

Or. en

Tarkistus 20
Marina Yannakoudakis

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kehottaa jäsenvaltioita suojelemaan 
kansalaistensa terveyttä;

Or. en

Tarkistus 21
Mikael Gustafsson

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa, että kasvavat 
prostituutiomarkkinat, jotka on joissakin 
jäsenvaltioissa laillistettu ja 
institutionaalistettu, ovat osoittautuneet 
ihmiskauppaa ruokkiviksi, ja vaatii siksi 
ryhtymään toimenpiteisiin 
prostituutiomarkkinoiden pienentämiseksi 
esimerkiksi määräämällä 
hyväksikäyttäjille, kuten parittajille ja 
seksin ostajille, seuraamuksia;

Or. en

Tarkistus 22
Antonyia Parvanova

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että naisten aliedustus 
poliittisessa päätöksenteossa muodostaa 
demokratiavajeen; kehottaa sen vuoksi 
jäsenvaltioita ottamaan käyttöön 
myönteisesti edistäviä toimenpiteitä kuten 
pariteettijärjestelmiä koskevaa 
lainsäädäntöä ja tilapäisiä 
sukupuolikiintiöitä;

5. katsoo, että naisten aliedustus 
poliittisessa ja liike-elämän 
päätöksenteossa merkitsee puutetta; 
kehottaa sen vuoksi jäsenvaltioita ottamaan 
käyttöön myönteisesti edistäviä 
toimenpiteitä kuten pariteettijärjestelmiä 
koskevaa lainsäädäntöä ja tilapäisiä 
sukupuolikiintiöitä;

Or. en

Tarkistus 23
Mikael Gustafsson

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että naisten aliedustus 5. katsoo, että naisten aliedustus 
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poliittisessa päätöksenteossa muodostaa 
demokratiavajeen; kehottaa sen vuoksi 
jäsenvaltioita ottamaan käyttöön 
myönteisesti edistäviä toimenpiteitä kuten 
pariteettijärjestelmiä koskevaa 
lainsäädäntöä ja tilapäisiä 
sukupuolikiintiöitä;

poliittisessa päätöksenteossa muodostaa 
demokratiavajeen; kehottaa sen vuoksi 
jäsenvaltioita ottamaan käyttöön 
myönteisesti edistäviä toimenpiteitä kuten 
pariteettijärjestelmiä koskevaa 
lainsäädäntöä ja sukupuolikiintiöitä;

Or. en

Tarkistus 24
Mojca Kleva Kekuš

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. katsoo, että naisten aliedustus 
poliittisessa päätöksenteossa muodostaa 
demokratiavajeen; kehottaa sen vuoksi 
jäsenvaltioita ottamaan käyttöön 
myönteisesti edistäviä toimenpiteitä kuten 
pariteettijärjestelmiä koskevaa 
lainsäädäntöä ja tilapäisiä 
sukupuolikiintiöitä;

5. katsoo, että naisten aliedustus 
poliittisessa ja taloudellisessa
päätöksenteossa muodostaa 
demokratiavajeen; kehottaa sen vuoksi 
jäsenvaltioita ottamaan käyttöön 
myönteisesti edistäviä toimenpiteitä kuten 
pariteettijärjestelmiä koskevaa 
lainsäädäntöä ja tilapäisiä 
sukupuolikiintiöitä;

Or. en

Tarkistus 25
Rui Tavares

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa, että sukupuolten 
palkkaeron kaventuminen on 
äärimmäisen hidasta; toteaa, että sen 
periaatteen täytäntöönpano, jonka 
mukaan miehille ja naisille maksetaan 
samasta tai samanarvoisesta työstä sama 
palkka, on keskeisen tärkeä tekijä 
sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseksi; 
kehottaa komissiota tarkistamaan 
viipymättä direktiiviä 2006/54/EY ja 
ehdottamaan muutoksia siihen direktiivin 
32 artiklan ja Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
157 artiklan mukaisesti noudattaen 
yksityiskohtaisia suosituksia, jotka on 
lueteltu Euroopan parlamentin 
24. toukokuuta 2012 antaman 
päätöslauselman liitteessä;

Or. en

Tarkistus 26
Rui Tavares

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan 
toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on 
helpottaa yksityis- ja työelämän 
yhteensovittamista, tarjota laadukkaita 
hoitopaikkoja lapsille ja heikossa asemassa 
oleville huollettaville, suojella raskaana 
olevien työntekijöiden oikeuksia ja turvata 
äitiysloma.

6. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan 
toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on 
helpottaa yksityis- ja työelämän 
yhteensovittamista, tarjota kohtuuhintaisia 
ja helposti saatavilla olevia laadukkaita 
hoitopaikkoja lapsille ja heikossa asemassa 
oleville huollettaville sekä suojella 
raskaana olevien työntekijöiden oikeuksia; 
kehottaa neuvostoa pääsemään sopuun 
äitiyslomadirektiivistä;

Or. en
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Tarkistus 27
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. pitää valitettavana, että ikääntyneiden 
naisten perusoikeuksien loukkaaminen on 
monissa EU:n jäsenvaltioissa aivan liian 
yleistä ja että useissa loukkaustapauksissa 
on kyse väkivallasta, fyysisestä 
väkivallasta, emotionaalisesta väkivallasta 
ja taloudellisesta hyväksikäytöstä; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
toteuttamaan lisätoimia ikääntyneiden 
naisten suojelemiseksi kaikilta väkivallan 
muodoilta, myös kaltoin kohtelulta 
vanhusten hoitokodeissa; 

Or. en

Tarkistus 28
Rui Tavares

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. korostaa, että lastenhoitoa koskevien 
julkisten palvelujen leikkaukset 
vaikuttavat välittömästi naisten 
taloudelliseen riippumattomuuteen –
vuonna 2010 hoitopalvelujen puute 
aiheutti 28,3 prosenttia naisten 
työttömyydestä ja työn osa-aikaisuudesta, 
kun vuonna 2009 vastaava osuus oli 
27,9 prosenttia. toteaa, että vuonna 2010 
pienten lasten äitien työllisyysaste oli 
12,7 prosenttia pienempi kuin 
lapsettomien naisten työllisyysaste ja että 
ensiksi mainittu oli 11,5 prosenttia 
vuonna 2008;
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Or. en

Tarkistus 29
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. katsoo, että vammaiset naiset kärsivät 
kaksinkertaisesta, sekä sukupuoleen että 
vammaisuuteen perustuvasta syrjinnästä; 
kehottaa sen vuoksi komissiota ja 
jäsenvaltioita ryhtymään toimenpiteisiin 
vammaisten naisten perusoikeuksien 
turvaamiseksi ja suojelemiseksi EU:ssa;

Or. en

Tarkistus 30
Rui Tavares

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. kehottaa komissiota esittämään 
säädösehdotuksen eri lomatyypeistä 
(isyysloma, adoptioloma, hoitovapaa jne.), 
jotta voidaan helpottaa työ-, perhe- ja 
yksityiselämän yhteensovittamista, ja 
katsoo, että näin voitaisiin ehkä laukaista 
äitiyslomadirektiiviasiassa neuvoston 
kanssa syntynyt pattitilanne.

Or. en


