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Tarkistus 1
Vilija Blinkevičiūtė

Lausuntoluonnos
B kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. toteaa, että naisten todennäköisyys 
jäädä työelämän ulkopuolelle on kaksi 
kertaa suurempi kuin miehillä, vaikka
naiset ovat enemmistössä korkea-asteen 
tutkinnon suorittaneiden joukossa, ja panee 
merkille, että naiset ilmoittavat työelämän 
ulkopuolella olemisen syyksi useammin 
henkilökohtaiset tai perhesyyt;

B. toteaa, että naiset ovat enemmistössä 
korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden 
joukossa, mutta tästä huolimatta he ovat 
yli kaksi kertaa useammin työelämän 
ulkopuolella kuin miehet (21,0 prosenttia 
naisista EU-28:ssa vuonna 2012 
verrattuna miesten 8,4 prosenttiin1), ja 
panee merkille, että naiset ilmoittavat
tämän työelämän ulkopuolella olemisen 
syyksi useammin henkilökohtaiset tai 
perhesyyt (21 prosenttia tapauksista, kun 
taas miehistä vain 0,5 prosenttia 
mainitsee syyksi perheen);
__________________
1

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_
explained/index.php/Unemployment_stati
stics

Or. en

Tarkistus 2
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Lausuntoluonnos
C kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

C. ottaa huomioon, että naiset ovat miehiä 
suuremmassa vaarassa joutua 
äärimmäiseen köyhyyteen ja että 
epävarmoissa työsuhteissa on enemmän 
naisia kuin miehiä erityisesti 
maaseutualueilla;

C. ottaa huomioon, että naiset ovat miehiä 
suuremmassa vaarassa joutua 
äärimmäiseen köyhyyteen ja että 
epävarmoissa työsuhteissa on enemmän 
naisia kuin miehiä erityisesti 
maaseutualueilla; panee samalla merkille, 
että naisten turvattomuus lisääntyy 
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jatkuvasti kaupunkialueilla erityisesti 
talous- ja rahoituskriisin seurauksena;

Or. fr

Tarkistus 3
Vilija Blinkevičiūtė

Lausuntoluonnos
D kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

D. toteaa, että koheesiopolitiikan alan 
vuosien 2007–2013 ohjelmista tehtyjen 
arviointien mukaan jäsenvaltioissa ollaan 
yleisesti ottaen hyvin perillä sukupuolten 
tasa-arvoa koskevasta vaatimuksesta 
ohjelmia perustettaessa, mutta samaiset 
arviot osoittavat, että sukupuolten tasa-
arvoa ei ole integroitu millään muotoa
tehokkaasti kyseisiin ohjelmiin;

D. toteaa, että Euroopan 
aluekehitysrahastosta (EAKR) ja 
koheesiorahastosta yhteisrahoitetuista,
koheesiopolitiikan alan vuosien 2007–2013 
ohjelmista tehtyjen arviointien mukaan 
jäsenvaltioissa ollaan yleisesti ottaen (70 
prosentissa tapauksista1) hyvin perillä 
sukupuolten tasa-arvoa koskevasta 
vaatimuksesta ohjelmia perustettaessa, 
mutta raportit osoittavat, että sukupuolten 
tasa-arvoa ei ole integroitu tehokkaasti 
kyseisiin ohjelmiin tuskin milloinkaan 
(alle 8 prosentissa tapauksista1);
__________________
1

http://ec.europa.eu/regional_policy/source
s/docgener/evaluation/pdf/2009-03-16-
inception-report.pdf

Or. en

Tarkistus 4
Mojca Kleva Kekuš

Lausuntoluonnos
D kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

D. toteaa, että koheesiopolitiikan alan D. toteaa, että koheesiopolitiikan alan 
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vuosien 2007–2013 ohjelmista tehtyjen 
arviointien mukaan jäsenvaltioissa ollaan 
yleisesti ottaen hyvin perillä sukupuolten 
tasa-arvoa koskevasta vaatimuksesta 
ohjelmia perustettaessa, mutta samaiset 
arviot osoittavat, että sukupuolten tasa-
arvoa ei ole integroitu millään muotoa 
tehokkaasti kyseisiin ohjelmiin;

vuosien 2007–2013 ohjelmista tehtyjen 
arviointien mukaan jäsenvaltioissa ollaan 
yleisesti ottaen hyvin perillä sukupuolten 
tasa-arvoa koskevasta vaatimuksesta 
ohjelmia perustettaessa, mutta samaiset 
arviot osoittavat, että sukupuolten tasa-
arvoa ei ole integroitu millään muotoa 
tehokkaasti kyseisiin ohjelmiin; toteaa, että 
naisten ja miesten tasa-arvon 
edistämiseen myönnetty taloudellinen tuki 
on vähentynyt vähentymistään;

Or. en

Tarkistus 5
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään 
koheesiopolitiikan yhteydessä ohjelmia ja 
toimia, joilla pyritään edistämään naisten ja 
miesten yhdenvertaista taloudellista 
riippumattomuutta siten, että tasoitetaan 
osallistumista työmarkkinoille ja puututaan 
sukupuolten välisiä palkkaeroja koskevaan 
sitkeään ongelmaan;

1. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään 
koheesiopolitiikan yhteydessä ohjelmia ja 
toimia, joilla pyritään edistämään naisten ja 
miesten yhdenvertaista taloudellista 
riippumattomuutta siten, että tasoitetaan 
osallistumista työmarkkinoille ja puututaan 
sukupuolten välisiä palkkaeroja koskevaan 
sitkeään ongelmaan; kehottaa tämän 
vuoksi jäsenvaltioita sekä paikallis- ja 
alueviranomaisia toteuttamaan 
konkreettisia toimia hyödyntääkseen 
naisten potentiaalin, sillä tämä on 
keskeisen tärkeää talouden elpymisen 
kannalta;

Or. fr

Tarkistus 6
Minodora Cliveti

Lausuntoluonnos
1 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään 
koheesiopolitiikan yhteydessä ohjelmia ja 
toimia, joilla pyritään edistämään naisten ja 
miesten yhdenvertaista taloudellista 
riippumattomuutta siten, että tasoitetaan 
osallistumista työmarkkinoille ja puututaan 
sukupuolten välisiä palkkaeroja koskevaan 
sitkeään ongelmaan;

1. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään 
koheesiopolitiikan yhteydessä ohjelmia ja 
toimia, joilla pyritään edistämään naisten ja 
miesten yhdenvertaista taloudellista 
riippumattomuutta siten, että tasoitetaan 
osallistumista työmarkkinoille ja
ammattikoulutukseen ja puututaan
samalla sukupuolten välisiä palkkaeroja 
koskevaan sitkeään ongelmaan;

Or. ro

Tarkistus 7
Mojca Kleva Kekuš

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään 
koheesiopolitiikan yhteydessä ohjelmia ja 
toimia, joilla pyritään edistämään naisten ja 
miesten yhdenvertaista taloudellista 
riippumattomuutta siten, että tasoitetaan 
osallistumista työmarkkinoille ja puututaan 
sukupuolten välisiä palkkaeroja koskevaan 
sitkeään ongelmaan;

1. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään 
koheesiopolitiikan yhteydessä ohjelmia ja 
toimia, joilla pyritään edistämään naisten ja 
miesten yhdenvertaista taloudellista 
riippumattomuutta siten, että tasoitetaan 
osallistumista työmarkkinoille ja puututaan 
sukupuolten välisiä palkkaeroja ja tämän 
myötä sukupuolten välistä eläke-eroa
koskevaan sitkeään ongelmaan;

Or. en

Tarkistus 8
Angelika Werthmann

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään 1. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään 
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koheesiopolitiikan yhteydessä ohjelmia ja 
toimia, joilla pyritään edistämään naisten ja 
miesten yhdenvertaista taloudellista 
riippumattomuutta siten, että tasoitetaan 
osallistumista työmarkkinoille ja puututaan 
sukupuolten välisiä palkkaeroja koskevaan 
sitkeään ongelmaan;

koheesiopolitiikan yhteydessä ohjelmia ja 
toimia, joilla pyritään edistämään naisten ja 
miesten yhdenvertaista taloudellista 
riippumattomuutta siten, että varmistetaan 
naisten tasapuolinen osallistuminen
työmarkkinoille ja puututaan sukupuolten 
välisiä palkkaeroja koskevaan sitkeään 
ongelmaan mahdollisimman pian;

Or. de

Tarkistus 9
Mikael Gustafsson

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään 
koheesiopolitiikan yhteydessä ohjelmia ja 
toimia, joilla pyritään edistämään naisten ja 
miesten yhdenvertaista taloudellista 
riippumattomuutta siten, että tasoitetaan 
osallistumista työmarkkinoille ja
puututaan sukupuolten välisiä palkkaeroja
koskevaan sitkeään ongelmaan;

1. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään 
koheesiopolitiikan yhteydessä ohjelmia ja 
toimia, joilla pyritään edistämään naisten ja 
miesten yhdenvertaista taloudellista 
riippumattomuutta siten, että tasoitetaan 
osallistumista työmarkkinoille ja torjutaan
sukupuolten välisiä sitkeitä palkkaeroja;

Or. en

Tarkistus 10
Marina Yannakoudakis

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään 
koheesiopolitiikan yhteydessä ohjelmia ja 
toimia, joilla pyritään edistämään naisten ja 
miesten yhdenvertaista taloudellista 
riippumattomuutta siten, että tasoitetaan 
osallistumista työmarkkinoille ja puututaan 

1. kannustaa jäsenvaltioita kehittämään 
koheesiopolitiikan yhteydessä ohjelmia ja 
toimia, joilla pyritään edistämään naisten ja 
miesten yhdenvertaista taloudellista 
riippumattomuutta siten, että tasoitetaan 
osallistumista työmarkkinoille ja puututaan 
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sukupuolten välisiä palkkaeroja koskevaan 
sitkeään ongelmaan;

sukupuolten välisiä palkkaeroja koskevaan 
sitkeään ongelmaan;

Or. en

Tarkistus 11
Mojca Kleva Kekuš

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan 
koheesiopolitiikan alan ohjelmatyössä 
käyttöön tasa-arvonäkökohdat 
huomioivan budjetoinnin, jonka 
tarkoituksena on arvioida sekä 
yksinomaan naisia koskevia ohjelmia että 
kaikkia valtion ohjelmia ja toimia sekä 
niiden vaikutusta resurssien jakamiseen 
ja naisten ja miesten tasa-arvon 
edistämiseen;

Or. en

Tarkistus 12
Marina Yannakoudakis

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa jäsenvaltioita kiinnittämään 
huomiota niihin seurannaisvaikutuksiin, 
joita julkisen talouden vakauttamisella voi 
olla naisiin, ja siihen, miten nämä 
vaikutukset voitaisiin vähentää minimiin 
koheesiopolitiikan tehokkaalla 
täytäntöönpanolla;

2. kannustaa jäsenvaltioita kiinnittämään 
huomiota niihin seurannaisvaikutuksiin, 
joita julkisen talouden vakauttamisella voi 
olla naisiin, ja siihen, miten nämä 
vaikutukset voitaisiin vähentää minimiin 
koheesiopolitiikan tehokkaalla 
täytäntöönpanolla;

Or. en
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Tarkistus 13
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa jäsenvaltioita sekä alue- ja 
paikallisviranomaisia kehittämään 
köyhyyden naisistumisen torjumiseksi ja 
sosiaalisen osallistamisen edistämiseksi 
innovatiivisia toimia ja ohjelmia, joiden 
kohderyhmänä ovat erityisesti kaikkein 
haavoittuvimmat naisryhmät;

3. kehottaa jäsenvaltioita sekä alue- ja 
paikallisviranomaisia kehittämään 
köyhyyden naisistumisen torjumiseksi ja 
sosiaalisen osallistamisen edistämiseksi 
innovatiivisia toimia ja ohjelmia, joiden 
kohderyhmänä ovat erityisesti kaikkein 
haavoittuvimmat naisryhmät; pyytää tästä 
syystä keräämään erityisesti naisiin 
liittyviä tietoja ennen ohjelmien ja 
toimenpiteiden käynnistämistä, jotta 
voidaan vastata kohdennetusti naisten 
erityisiin tarpeisiin;

Or. fr

Tarkistus 14
Vilija Blinkevičiūtė

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa jäsenvaltioita sekä alue- ja 
paikallisviranomaisia kehittämään 
köyhyyden naisistumisen torjumiseksi ja 
sosiaalisen osallistamisen edistämiseksi
innovatiivisia toimia ja ohjelmia, joiden 
kohderyhmänä ovat erityisesti kaikkein 
haavoittuvimmat naisryhmät;

3. kehottaa jäsenvaltioita sekä alue- ja 
paikallisviranomaisia koheesiopolitiikan 
yhteydessä kehittämään köyhyyden 
naisistumisen torjumiseen ja sosiaalisen 
osallistamisen edistämiseen pyrkiviä
innovatiivisia toimia ja ohjelmia, joiden 
kohderyhmänä ovat erityisesti kaikkein 
haavoittuvimmat naisryhmät eli vammaiset 
naiset, yksinhuoltajaäidit, 
suurperheelliset naiset, 
maahanmuuttajanaiset, sukupuoleen 
perustuvan väkivallan uhreiksi joutuneet 
naiset, heikosti koulutetut naiset jne.;
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Or. en

Tarkistus 15
Lívia Járóka

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa jäsenvaltioita sekä alue- ja 
paikallisviranomaisia kehittämään 
köyhyyden naisistumisen torjumiseksi ja 
sosiaalisen osallistamisen edistämiseksi 
innovatiivisia toimia ja ohjelmia, joiden 
kohderyhmänä ovat erityisesti kaikkein 
haavoittuvimmat naisryhmät;

3. kehottaa jäsenvaltioita sekä alue- ja 
paikallisviranomaisia kehittämään 
köyhyyden naisistumisen torjumiseksi ja 
sosiaalisen osallistamisen edistämiseksi 
innovatiivisia toimia ja ohjelmia, joiden 
kohderyhmänä ovat erityisesti kaikkein 
haavoittuvimmat naisryhmät, mukaan 
lukien naiset, jotka joutuvat monenlaisen 
ja monin perustein tapahtuvan syrjinnän 
kohteiksi;

Or. en

Tarkistus 16
Mikael Gustafsson

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa jäsenvaltioita sekä alue- ja 
paikallisviranomaisia kehittämään 
köyhyyden naisistumisen torjumiseksi ja 
sosiaalisen osallistamisen edistämiseksi 
innovatiivisia toimia ja ohjelmia, joiden 
kohderyhmänä ovat erityisesti kaikkein
haavoittuvimmat naisryhmät;

3. kehottaa jäsenvaltioita sekä alue- ja 
paikallisviranomaisia kehittämään 
köyhyyden naisistumisen torjumiseksi ja 
sosiaalisen osallistamisen edistämiseksi 
innovatiivisia toimia ja ohjelmia, joiden 
kohderyhmänä ovat erityisesti kaikkein
heikoimmassa asemassa olevat
naisryhmät;

Or. en
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Tarkistus 17
Marina Yannakoudakis

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa jäsenvaltioita sekä alue- ja 
paikallisviranomaisia kehittämään 
köyhyyden naisistumisen torjumiseksi ja 
sosiaalisen osallistamisen edistämiseksi 
innovatiivisia toimia ja ohjelmia, joiden 
kohderyhmänä ovat erityisesti kaikkein 
haavoittuvimmat naisryhmät;

3. kannustaa jäsenvaltioita sekä alue- ja 
paikallisviranomaisia kehittämään 
köyhyyden naisistumisen torjumiseksi ja 
sosiaalisen osallistamisen edistämiseksi 
innovatiivisia toimia ja ohjelmia, joiden 
kohderyhmänä ovat erityisesti kaikkein 
haavoittuvimmat naisryhmät;

Or. en

Tarkistus 18
Mojca Kleva Kekuš

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa komissiota yhdessä Euroopan 
tasa-arvoinstituutin kanssa parantamaan 
edelleen jäsenvaltioiden 
raportointijärjestelmiä, jotta voidaan 
arvioida koheesiopolitiikan yhteydessä 
sukupuolten tasa-arvon edistämiseen 
myönnetyn tuen vaikutuksia;

4. kehottaa komissiota yhdessä Euroopan 
tasa-arvoinstituutin kanssa parantamaan 
edelleen jäsenvaltioiden 
raportointijärjestelmiä, jotta voidaan 
arvioida koheesiopolitiikan yhteydessä 
sukupuolten tasa-arvon edistämiseen 
myönnetyn tuen vaikutuksia; korostaa, että 
tiedot siitä, miten koheesiopolitiikan alan 
ohjelmat täyttävät sukupuolten tasa-arvoa 
koskevat tavoitteet, olisi eriteltävä 
sukupuolen mukaan;

Or. en

Tarkistus 19
Angelika Werthmann
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Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa komissiota yhdessä Euroopan 
tasa-arvoinstituutin kanssa parantamaan 
edelleen jäsenvaltioiden 
raportointijärjestelmiä, jotta voidaan 
arvioida koheesiopolitiikan yhteydessä 
sukupuolten tasa-arvon edistämiseen 
myönnetyn tuen vaikutuksia;

4. kehottaa komissiota yhdessä Euroopan 
tasa-arvoinstituutin kanssa parantamaan 
edelleen jäsenvaltioiden 
raportointijärjestelmiä, jotta voidaan 
arvioida koheesiopolitiikan yhteydessä 
sukupuolten tasa-arvon edistämiseen 
myönnetyn tuen todellisia vaikutuksia ja 
niiden laajuutta;

Or. de

Tarkistus 20
Lívia Járóka

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa komissiota yhdessä Euroopan 
tasa-arvoinstituutin kanssa parantamaan 
edelleen jäsenvaltioiden 
raportointijärjestelmiä, jotta voidaan 
arvioida koheesiopolitiikan yhteydessä 
sukupuolten tasa-arvon edistämiseen 
myönnetyn tuen vaikutuksia;

4. kehottaa komissiota yhdessä Euroopan 
tasa-arvoinstituutin kanssa parantamaan 
edelleen jäsenvaltioiden 
raportointijärjestelmiä ottamalla käyttöön 
ja käyttämällä indikaattoreita, jotta 
voidaan arvioida koheesiopolitiikan 
yhteydessä sukupuolten tasa-arvon 
edistämiseen myönnetyn tuen vaikutuksia;

Or. en

Tarkistus 21
Marina Yannakoudakis

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa komissiota yhdessä Euroopan 4. kehottaa komissiota yhdessä Euroopan 
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tasa-arvoinstituutin kanssa parantamaan
edelleen jäsenvaltioiden
raportointijärjestelmiä, jotta voidaan 
arvioida koheesiopolitiikan yhteydessä 
sukupuolten tasa-arvon edistämiseen 
myönnetyn tuen vaikutuksia;

tasa-arvoinstituutin kanssa kannustamaan 
jäsenvaltioita parantamaan 
raportointijärjestelmiä, jotta voidaan 
arvioida koheesiopolitiikan yhteydessä 
sukupuolten tasa-arvon edistämiseen 
myönnetyn tuen vaikutuksia;

Or. en

Tarkistus 22
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
arvioimaan yleisesti koheesiopolitiikan ja 
erityisesti rakennerahastojen vaikutusta 
naisten tilanteeseen, jotta voidaan toimia 
tarkoituksenmukaisesti ja panna 
tehokkaasti täytäntöön vuosien 2014–
20202 ohjelmat;

Or. fr

Tarkistus 23
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa jäsenvaltioita käyttämään 
saatavilla olevia EU:n varoja 
aktiivisemmin sellaisten 
perheystävällisten, korkealaatuisten, 
kohtuuhintaisten ja esteettömien 
hoitopalvelujen kehittämiseen, jotka 
mahdollistavat työ- ja perhe-elämän
paremman yhteensovittamisen.

5. kehottaa jäsenvaltioita käyttämään 
saatavilla olevia EU:n varoja 
aktiivisemmin perheystävällisten, 
korkealaatuisten, kohtuuhintaisten ja 
esteettömien hoitopalvelujen ja muiden 
sosiaalisten rakenteiden kehittämiseen; 
korostaa työ- ja perhe-elämän 
yhteensovittamisen merkitystä 
yhdenvertaisten mahdollisuuksien sekä 
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työttömyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen 
torjunnan yhteydessä;

Or. fr

Tarkistus 24
Mikael Gustafsson

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa jäsenvaltioita käyttämään 
saatavilla olevia EU:n varoja 
aktiivisemmin sellaisten 
perheystävällisten, korkealaatuisten, 
kohtuuhintaisten ja esteettömien 
hoitopalvelujen kehittämiseen, jotka 
mahdollistavat työ- ja perhe-elämän 
paremman yhteensovittamisen.

5. kehottaa jäsenvaltioita käyttämään 
saatavilla olevia EU:n varoja 
aktiivisemmin panemalla täytäntöön tasa-
arvonäkökohdat huomioivan budjetoinnin 
tavoitteita kaikilla politiikan aloilla,
erityisesti niillä politiikan aloilla, jotka
edistävät sellaisia korkealaatuisia, 
kohtuuhintaisia ja esteettömiä 
hoitopalveluja, jotka mahdollistavat työ- ja 
perhe-elämän paremman tasapainon.

Or. en

Tarkistus 25
Angelika Werthmann

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa jäsenvaltioita käyttämään 
saatavilla olevia EU:n varoja 
aktiivisemmin sellaisten perheystävällisten, 
korkealaatuisten, kohtuuhintaisten ja 
esteettömien hoitopalvelujen 
kehittämiseen, jotka mahdollistavat työ- ja 
perhe-elämän paremman 
yhteensovittamisen.

5. kehottaa jäsenvaltioita käyttämään 
saatavilla olevia EU:n varoja 
aktiivisemmin naisten yhdenvertaiseen 
kohteluun ja sellaisten perheystävällisten, 
korkealaatuisten, kohtuuhintaisten ja 
esteettömien hoitopalvelujen 
kehittämiseen, jotka mahdollistavat työ- ja 
perhe-elämän paremman 
yhteensovittamisen.
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Tarkistus 26
Marina Yannakoudakis

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa jäsenvaltioita käyttämään 
saatavilla olevia EU:n varoja 
aktiivisemmin sellaisten perheystävällisten, 
korkealaatuisten, kohtuuhintaisten ja 
esteettömien hoitopalvelujen 
kehittämiseen, jotka mahdollistavat työ- ja 
perhe-elämän paremman 
yhteensovittamisen.

5. kehottaa jäsenvaltioita käyttämään
nykyisiä saatavilla olevia EU:n varoja 
aktiivisemmin sellaisten perheystävällisten, 
korkealaatuisten, kohtuuhintaisten ja 
esteettömien hoitopalvelujen 
kehittämiseen, jotka mahdollistavat työ- ja 
perhe-elämän paremman 
yhteensovittamisen.

Or. en

Tarkistus 27
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. pyytää kiinnittämään erityistä 
huomiota kulttuurialaan ja luoviin 
toimialoihin, jotka edistävät Eurooppa 
2020 -strategian tavoitteiden 
saavuttamista ja erityisesti työpaikkojen 
luomista; korostaa näiden alojen 
ratkaisevan tärkeää merkitystä alueiden 
ja kaupunkien kehitykselle; kehottaa 
toteuttamaan kestäviä toimia naisille 
tarkoitetun jatkokoulutuksen 
edistämiseksi näillä aloilla ja takaamaan 
sen, että naisten pätevyyksiä 
hyödynnetään tehokkaasti ja luodaan 
uusia työllisyysnäkymiä; 
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Tarkistus 28
Minodora Cliveti

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa jäsenvaltioita löytämään 
keinoja naisten työttömyyden 
vähentämiseksi, jotta voidaan välttää se, 
että naiset joutuvat siirtymään liikaa työn 
perässä, sillä tällä on suora ja haitallinen 
vaikutus lapsiin;

Or. ro

Tarkistus 29
Mojca Kleva Kekuš

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa komissiota edistämään 
jäsenvaltioiden välistä vaihtoa parhaista 
menettelytavoista, jotka koskevat 
sukupuolinäkökohtien huomioon 
ottamista koheesiopolitiikan alan 
ohjelmissa;

Or. en


