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Tarkistus 1
Astrid Lulling, Christa Klaß

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että maailmantaloutta 
on kohdannut vakavin taantuma sitten 
suuren laman, ja että siitä on 
yhteiskunnallisia seurauksia sekä EU:ssa 
että sen ulkopuolella; toteaa, että talous- ja 
rahoituskriisi Euroopassa vaikuttaa 
erityisen haitallisesti naisiin ja että 
neuvosto, komissio ja jäsenvaltiot eivät 
vielä ole kiinnittäneet tähän riittävästi 
huomiota,

A. ottaa huomioon, että maailmantaloutta 
on kohdannut vakavin taantuma sitten 
suuren laman, ja että siitä on 
rahoituksellisia, taloudellisia ja 
yhteiskunnallisia seurauksia sekä EU:ssa 
että sen ulkopuolella ja että se uhkaa 
vaikuttaa erityisen haitallisesti naisiin,  

Or. fr

Tarkistus 2
Edite Estrela

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että maailmantaloutta 
on kohdannut vakavin taantuma sitten 
suuren laman, ja että siitä on 
yhteiskunnallisia seurauksia sekä EU:ssa 
että sen ulkopuolella; toteaa, että talous- ja 
rahoituskriisi Euroopassa vaikuttaa 
erityisen haitallisesti naisiin ja että 
neuvosto, komissio ja jäsenvaltiot eivät 
vielä ole kiinnittäneet tähän riittävästi 
huomiota,

ottaa huomioon, että maailmantaloutta on 
kohdannut vakavin taantuma sitten suuren 
laman, ja että siitä on yhteiskunnallisia 
seurauksia sekä EU:ssa että sen 
ulkopuolella; toteaa, että talous- ja 
rahoituskriisi Euroopassa vaikuttaa 
erityisen haitallisesti naisiin – jotka 
kärsivät enemmän epävarmasta työstä ja 
irtisanomisuhasta ja jotka jäävät 
useammin sosiaaliturvajärjestelmän 
ulkopuolelle – ja että neuvosto, komissio ja 
jäsenvaltiot eivät vielä ole kiinnittäneet 
tähän riittävästi huomiota,

Or. pt
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Tarkistus 3
Astrid Lulling, Christa Klaß

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että on kiinnitetty 
paljon huomiota miesvaltaisiin 
teollisuuden aloihin kuten rakennus- ja 
autoteollisuuteen, mutta ei 
vähittäiskauppaan eikä palvelu- ja 
matkailualaan, joihin kriisillä on ollut 
yhtä kielteisiä vaikutuksia; katsoo, että 
kansallisissa ja Euroopan laajuisissa 
elvytyssuunnitelmissa on pikaisesti 
otettava huomioon talous- ja 
yhteiskuntakriisin vaikutuksiin ja 
ratkaisuihin liittyvät sukupuolinäkökohdat,

B. katsoo, että kansallisissa ja Euroopan 
laajuisissa elvytyssuunnitelmissa on 
pikaisesti otettava huomioon 
sukupuolinäkökohdat,

Or. fr

Tarkistus 4
Barbara Matera

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että on kiinnitetty 
paljon huomiota miesvaltaisiin 
teollisuuden aloihin kuten rakennus- ja 
autoteollisuuteen, mutta ei 
vähittäiskauppaan eikä palvelu- ja 
matkailualaan, joihin kriisillä on ollut 
yhtä kielteisiä vaikutuksia; katsoo, että 
kansallisissa ja Euroopan laajuisissa 
elvytyssuunnitelmissa on pikaisesti 
otettava huomioon talous- ja 
yhteiskuntakriisin vaikutuksiin ja 
ratkaisuihin liittyvät sukupuolinäkökohdat,

B. katsoo, että kansallisissa ja Euroopan 
laajuisissa elvytyssuunnitelmissa on 
pikaisesti otettava huomioon talous- ja 
yhteiskuntakriisin vaikutuksiin ja 
ratkaisuihin liittyvät sukupuolinäkökohdat,

Or. it
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Tarkistus 5
Edit Bauer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että on kiinnitetty 
paljon huomiota miesvaltaisiin 
teollisuuden aloihin kuten rakennus- ja 
autoteollisuuteen, mutta ei
vähittäiskauppaan eikä palvelu- ja 
matkailualaan, joihin kriisillä on ollut yhtä 
kielteisiä vaikutuksia; katsoo, että 
kansallisissa ja Euroopan laajuisissa 
elvytyssuunnitelmissa on pikaisesti
otettava huomioon talous- ja 
yhteiskuntakriisin vaikutuksiin ja 
ratkaisuihin liittyvät sukupuolinäkökohdat,

B. ottaa huomioon, että enemmän 
miehiin vaikuttanut kriisin 
ensimmäinen aalto iski pahiten 
miesvaltaisille aloille kuten 
rahoitusalalle sekä rakennus- ja 
autoteollisuuteen ja sai tämän vuoksi 
enemmän huomiota, kun taas kriisin 
toisella aallolla on ollut yhtä kielteisiä 
vaikutuksia enimmäkseen 
naisvaltaiseen vähittäiskauppaan ja
palvelu- ja matkailualaan; katsoo, että 
kansallisissa ja Euroopan laajuisissa 
elvytyssuunnitelmissa on tämän vuoksi
otettava huomioon talous- ja 
yhteiskuntakriisin vaikutuksiin ja 
ratkaisuihin liittyvät 
sukupuolinäkökohdat,

Or. en

Tarkistus 6
Mariya Nedelcheva

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että on kiinnitetty 
paljon huomiota miesvaltaisiin teollisuuden 
aloihin kuten rakennus- ja 
autoteollisuuteen, mutta ei 
vähittäiskauppaan eikä palvelu- ja 
matkailualaan, joihin kriisillä on ollut 
yhtä kielteisiä vaikutuksia; katsoo, että 
kansallisissa ja Euroopan laajuisissa 
elvytyssuunnitelmissa on pikaisesti 
otettava huomioon talous- ja 
yhteiskuntakriisin vaikutuksiin ja 

ottaa huomioon, että on kiinnitetty paljon 
huomiota miesvaltaisiin teollisuuden 
aloihin kuten rakennus- ja 
autoteollisuuteen, mutta ei yleisesti 
palvelualaan, johon kriisillä on ollut yhtä 
kielteisiä vaikutuksia; katsoo, että 
kansallisissa ja Euroopan laajuisissa 
elvytyssuunnitelmissa on pikaisesti 
otettava huomioon talous- ja 
yhteiskuntakriisin vaikutuksiin ja 
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ratkaisuihin liittyvät sukupuolinäkökohdat, ratkaisuihin liittyvät sukupuolinäkökohdat,

Or. fr

Tarkistus 7
Marina Yannakoudakis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että on kiinnitetty 
paljon huomiota miesvaltaisiin teollisuuden 
aloihin kuten rakennus- ja 
autoteollisuuteen, mutta ei 
vähittäiskauppaan eikä palvelu- ja 
matkailualaan, joihin kriisillä on ollut yhtä
kielteisiä vaikutuksia; katsoo, että 
kansallisissa ja Euroopan laajuisissa 
elvytyssuunnitelmissa on pikaisesti 
otettava huomioon talous- ja 
yhteiskuntakriisin vaikutuksiin ja 
ratkaisuihin liittyvät sukupuolinäkökohdat,

B. ottaa huomioon, että on kiinnitetty 
paljon huomiota miesvaltaisiin 
teollisuuden aloihin kuten rakennus- ja 
autoteollisuuteen, mutta ei 
vähittäiskauppaan eikä palvelu- ja 
matkailualaan, joihin kriisillä on ollut 
yhtä kielteisiä vaikutuksia; katsoo, että 
kansallisissa ja Euroopan laajuisissa 
elvytyssuunnitelmissa on pikaisesti 
otettava huomioon talous- ja 
yhteiskuntakriisin vaikutuksiin ja 
ratkaisuihin liittyvät 
sukupuolinäkökohdat sekä miesten että 
naisten osalta,

Or. en

Tarkistus 8
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B a. ottaa huomioon, että kriisi voi 
pahentaa entisestään naisten ja miesten 
välistä ala- ja ammattikohtaista 
jakautumista, joka ei ole pelkästään 
pysynyt ennallaan, vaan on sen sijaan 
korostunut joissakin maissa,
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Or. es

Tarkistus 9
Astrid Lulling, Christa Klaß

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että johtavat 
taloustieteilijät ovat todenneet, että 
luottolama, josta taantuma sai alkunsa, 
oli miesten aiheuttama katastrofi; toteaa, 
että valtioiden tasolla ja kansainvälisellä 
tasolla toteutettavista toimista päättivät 
yksinomaan miehet ja että näissä toimissa 
ei oteta huomioon sukupuolinäkökohtia; 
katsoo, että on tärkeää osallistuttaa naiset 
täysimääräisesti poliittiseen,
taloudelliseen ja rahoitusta koskevaan 
päätöksentekoon,

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 10
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että johtavat 
taloustieteilijät ovat todenneet, että 
luottolama, josta taantuma sai alkunsa, 
oli miesten aiheuttama katastrofi; toteaa, 
että valtioiden tasolla ja kansainvälisellä 
tasolla toteutettavista toimista päättivät 
yksinomaan miehet ja että näissä toimissa 
ei oteta huomioon sukupuolinäkökohtia;
katsoo, että on tärkeää osallistuttaa naiset 
täysimääräisesti poliittiseen, taloudelliseen 
ja rahoitusta koskevaan päätöksentekoon,

C. katsoo, että on tärkeää osallistuttaa 
naiset täysimääräisesti poliittiseen, 
taloudelliseen ja rahoitusta koskevaan 
päätöksentekoon,
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Or. en

Tarkistus 11
Edit Bauer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että johtavat 
taloustieteilijät ovat todenneet, että 
luottolama, josta taantuma sai alkunsa, 
oli miesten aiheuttama katastrofi; toteaa, 
että valtioiden tasolla ja kansainvälisellä 
tasolla toteutettavista toimista päättivät 
yksinomaan miehet ja että näissä toimissa 
ei oteta huomioon sukupuolinäkökohtia;
katsoo, että on tärkeää osallistuttaa naiset 
täysimääräisesti poliittiseen, taloudelliseen 
ja rahoitusta koskevaan päätöksentekoon,

C. katsoo, että on tärkeää osallistuttaa 
naiset täysimääräisesti taloudellisen 
taantuman johdosta valtioiden tasolla 
tai kansainvälisellä tasolla 
toteuttavien toimien luomiseen ja 
varmistaa naisten osallistuminen
poliittiseen, taloudelliseen ja rahoitusta 
koskevaan päätöksentekoon,

Or. en

Tarkistus 12
Barbara Matera

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että johtavat 
taloustieteilijät ovat todenneet, että 
luottolama, josta taantuma sai alkunsa, 
oli miesten aiheuttama katastrofi; toteaa, 
että valtioiden tasolla ja kansainvälisellä 
tasolla toteutettavista toimista päättivät 
yksinomaan miehet ja että näissä toimissa 
ei oteta huomioon sukupuolinäkökohtia;
katsoo, että on tärkeää osallistuttaa naiset 
täysimääräisesti poliittiseen, taloudelliseen 
ja rahoitusta koskevaan päätöksentekoon,

C. toteaa, että valtioiden tasolla ja 
kansainvälisellä tasolla näissä toimissa ei 
oteta erityisesti huomioon 
sukupuolinäkohtia ja että naisia ei
osallistuteta lainkaan poliittiseen, 
taloudelliseen ja rahoitusta koskevaan 
päätöksentekoon,
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Or. it

Tarkistus 13
Mariya Nedelcheva

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että johtavat 
taloustieteilijät ovat todenneet, että 
luottolama, josta taantuma sai alkunsa, 
oli miesten aiheuttama katastrofi; toteaa,
että valtioiden tasolla ja kansainvälisellä 
tasolla toteutettavista toimista päättivät 
yksinomaan miehet ja että näissä toimissa 
ei oteta huomioon sukupuolinäkökohtia; 
katsoo, että on tärkeää osallistuttaa naiset 
täysimääräisesti poliittiseen, taloudelliseen 
ja rahoitusta koskevaan päätöksentekoon,

C. katsoo, että kansallisissa ja 
kansainvälisissä vastauksissa kriisiin ei 
ole otettu riittävästi huomioon 
sukupuolinäkökohtia; katsoo, että on 
tärkeää osallistuttaa naiset täysimääräisesti 
poliittiseen, taloudelliseen ja rahoitusta 
koskevaan päätöksentekoon,

Or. fr

Tarkistus 14
Norica Nicolai

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että johtavat 
taloustieteilijät ovat todenneet, että 
luottolama, josta taantuma sai alkunsa, 
oli miesten aiheuttama katastrofi; toteaa, 
että valtioiden tasolla ja kansainvälisellä 
tasolla toteutettavista toimista päättivät 
yksinomaan miehet ja että näissä toimissa 
ei oteta huomioon sukupuolinäkökohtia; 
katsoo, että on tärkeää osallistuttaa naiset 
täysimääräisesti poliittiseen, taloudelliseen 
ja rahoitusta koskevaan päätöksentekoon,

C. toteaa, että valtioiden tasolla ja 
kansainvälisellä tasolla toteutettavat toimet 
eivät ole olleet tarpeeksi molempia 
sukupuolia osallistavia; katsoo, että on 
tärkeää osallistuttaa naiset täysimääräisesti 
poliittiseen, taloudelliseen ja rahoitusta 
koskevaan päätöksentekoon,
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Or. en

Tarkistus 15
Elisabeth Morin-Chartier

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että johtavat 
taloustieteilijät ovat todenneet, että 
luottolama, josta taantuma sai alkunsa, oli 
miesten aiheuttama katastrofi; toteaa, että 
valtioiden tasolla ja kansainvälisellä tasolla 
toteutettavista toimista päättivät 
yksinomaan miehet ja että näissä toimissa 
ei oteta huomioon sukupuolinäkökohtia; 
katsoo, että on tärkeää osallistuttaa naiset 
täysimääräisesti poliittiseen, taloudelliseen 
ja rahoitusta koskevaan päätöksentekoon,

ottaa huomioon, että johtavat 
taloustieteilijät ovat todenneet, että 
luottolama, josta taantuma sai alkunsa, oli 
miesten aiheuttama katastrofi; toteaa, että 
valtioiden tasolla ja kansainvälisellä tasolla 
toteutettavista toimista päättivät 
yksinomaan miehet ja että näissä toimissa 
ei oteta huomioon sukupuolinäkökohtia; 
katsoo, että on tärkeää osallistuttaa naiset, 
jotka ovat yleisesti korkeammin 
koulutettuja kuin miehet, täysimääräisesti 
poliittiseen, taloudelliseen ja rahoitusta 
koskevaan päätöksentekoon,

Or. fr

Tarkistus 16
Chrysoula Paliadeli

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että johtavat 
taloustieteilijät ovat todenneet, että 
luottolama, josta taantuma sai alkunsa, oli 
miesten aiheuttama katastrofi; toteaa, että 
valtioiden tasolla ja kansainvälisellä tasolla 
toteutettavista toimista päättivät 
yksinomaan miehet ja että näissä toimissa 
ei oteta huomioon sukupuolinäkökohtia; 
katsoo, että on tärkeää osallistuttaa naiset 
täysimääräisesti poliittiseen, taloudelliseen 
ja rahoitusta koskevaan päätöksentekoon,

C. ottaa huomioon, että johtavat 
taloustieteilijät ovat todenneet, että 
luottolama, josta taantuma sai alkunsa, oli 
miesten aiheuttama katastrofi; toteaa, että 
valtioiden tasolla ja kansainvälisellä tasolla 
toteutettavista toimista päättivät 
yksinomaan miehet ja että näissä toimissa 
ei oteta huomioon sukupuolinäkökohtia; 
katsoo, että on tärkeää osallistuttaa naiset 
täysimääräisesti poliittiseen, taloudelliseen 
ja rahoitusta koskevaan päätöksentekoon; 
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ottaa huomioon, että naisten puuttuminen 
ammattiyhdistysliikkeen elimistä on 
tuntuva, minkä vuoksi 
ammattiyhdistyksissä on yksipuolinen 
kuva työmarkkinoista, joilla ei oteta 
riittävästi huomioon naisten ja miesten 
jakautumista työssä ja perheessä,

Or. el

Tarkistus 17
Astrid Lulling, Christa Klaß

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. ottaa huomioon, että tasa-arvotutkijat 
ovat todenneet, että naisilla on erilainen 
johtamistapa ja että he pyrkivät 
välttämään riskejä ja keskittyvät 
enemmän pitkän aikavälin tavoitteisiin, 

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 18
Edite Estrela

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. ottaa huomioon, että tasa-arvotutkijat 
ovat todenneet, että naisilla on erilainen 
johtamistapa ja että he pyrkivät välttämään 
riskejä ja keskittyvät enemmän pitkän 
aikavälin tavoitteisiin,

D. ottaa huomioon, että äskettäin tehdyissä 
tutkimuksissa on osoitettu, että naisten 
osallistumisaste EU:n rahoituslaitoksissa 
on vain 5 prosenttia, että kaikkien EU:n 
27 jäsenvaltion keskuspankkien johtajat 
ovat miehiä ja että tasa-arvotutkijat ovat 
todenneet, että naisilla on erilainen 
johtamistapa ja että he pyrkivät välttämään 
riskejä ja keskittyvät enemmän pitkän 
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aikavälin tavoitteisiin,

Or. pt

Tarkistus 19
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D a. ottaa huomioon, että naisten 
osallistuminen päätöksentekoon on yksi 
naisten ja miesten tasa-arvon 
tärkeimmistä mittareista, että naisten 
määrä yritysten ja yliopistojen johdossa 
on yhä pieni ja että politiikkaan tai 
tutkimukseen osallistuvien naisten määrä 
on kasvussa, mutta kasvaa hitaasti, 

Or. es

Tarkistus 20
Chrysoula Paliadeli

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D a. ottaa huomioon, että kausina, joina 
työttömyys lisääntyy, yrittäjyydellä 
luodaan runsaasti uusia työpaikkoja; 
katsoo, että naiset ovat kunnostautuneet 
tällä alalla ja että on välttämätöntä 
lujittaa ja tukea tätä onnistunutta 
kokemusta taloudellisen ja sosiaalisen 
kehityksen varmistamiseksi,

Or. el
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Tarkistus 21
Astrid Lulling, Christa Klaß

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. toteaa, että talouskasvun hidastuminen 
vaikuttaa todennäköisesti enemmän naisiin
kuin miehiin; toteaa, edelleen, että on 
olemassa riski, että nykyinen taantuma 
hidastaa kehitystä tai jopa kääntää sen 
suuntaa, mistä olisi pitkäaikaisia 
seurauksia sosiaaliturvajärjestelmille, 
sosiaaliselle osallisuudelle ja 
väestökehitykselle,

E. toteaa, että talouskasvun hidastuminen 
vaikuttaa todennäköisesti enemmän 
naisten kuin miesten työllisyyteen; toteaa, 
edelleen, että on olemassa riski, että 
taantumalla on pitkäaikaisia seurauksia 
sosiaaliturvajärjestelmille,

Or. fr

Tarkistus 22
Edite Estrela

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E a. ottaa huomioon, että naiset vastaavat 
yhä suurimmasta osasta perheasioita ja 
kotitöitä ja että perheiden erittäin 
alhainen ostovoima voi ylikuormittaa 
naisia vielä enemmän tällaisilla asioilla,

Or. pt

Tarkistus 23
Raül Romeva i Rueda

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E a kappale (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E a. ottaa huomioon, että vuonna 2006 
alemman korkeakoulututkinnon 
suorittajista 59 prosenttia oli naisia, kun 
taas tohtorintutkintojen osalta naisten 
osuus oli 43 prosenttia, ja että naisten 
osuus on alhaisimmillaan 
professoritasolla, jolla korkeimman tason 
professoreista ainoastaan 15 prosenttia on 
naisia,  

Or. en

Tarkistus 24
Raül Romeva i Rueda

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E b. ottaa huomioon, että naisia on 
miehiä enemmän liiketalouden, hallinnon 
ja oikeustieteen laitoksilla, mutta naiset 
ovat kuitenkin vähemmistössä 
yritysmaailmassa ja politiikassa sekä 
vastuutehtävissä; ottaa huomioon, että 
harvoilla naisilla on tutkinto 
tietotekniikan, tekniikan tai fysiikan alalta 
ja että naiset ovat jatkuvasti aliedustettuja 
talouden elpymisen kannalta 
avainasemassa olevalla yksityisellä 
sektorilla,

Or. en

Tarkistus 25
Astrid Lulling, Christa Klaß

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. ottaa huomioon, että naisten ja miesten 
tasa-arvoa edistäviä toimia on peruttu tai 
niiden täytäntöönpano on viivästynyt; 
ottaa lisäksi huomioon, että mahdolliset 
tulevat julkisten varojen leikkaukset 
vaikuttavat kielteisesti naisten työllisyyteen 
ja tasa-arvon edistämiseen; toteaa, että 
yllä mainitun direktiivin 2006/54/EY 
asianmukaisesta täytäntöönpanosta tulee 
yhä tärkeämpää,

F. ottaa huomioon, että on vältettävä
naisten ja miesten tasa-arvoa edistävien 
toimenpiteiden perumista tai niiden 
täytäntöönpanon viivästymistä; ottaa 
lisäksi huomioon, että mahdolliset julkisten 
varojen leikkaukset vaikuttavat kielteisesti 
naisten työllisyyteen ja uralla 
etenemiseen,

Or. fr

Tarkistus 26
Raül Romeva i Rueda

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F a. ottaa huomioon, että sukupuolten 
väliset palkkaerot ovat säilyneet erittäin 
suurina kaikissa EU:n 27 jäsenvaltiossa 
direktiivin 75/117/ETY täytäntöönpanon 
jälkeisten 35 vuoden ajan ja että 
palkkaerot ovat nousseet EU:ssa 
vuonna 2010 keskimäärin 18 prosenttiin 
ja joissakin jäsenvaltioissa jopa 
30 prosenttiin; ottaa huomioon, että 
palkkaerot ovat julkista sektoria 
suurempia yksityisellä sektorilla, mikä 
heijastaa käytännössä pääasiassa naisten 
kärsimää työmarkkinoiden epätasa-arvoa,  

Or. en
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Tarkistus 27
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F a. ottaa huomioon, että miesten ja 
naisten tasa-arvo vaikuttaa erittäin 
myönteisesti tuottavuuteen ja 
talouskasvuun ja että naisten 
osallistuminen työmarkkinoille tuo 
lukuisia sosiaalisia ja taloudellisia etuja,

Or. es

Tarkistus 28
Astrid Lulling, Christa Klaß

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. katsoo, että talouskriisiä ei pitäisi 
käyttää sellaisten poliittisten toimien 
jarruttamiseen, joilla pyritään edistämään 
työn ja perhe-elämän yhteensovittamista 
eikä vähentämään hoitopalveluihin ja 
lomajärjestelyihin varattuja määrärahoja, 
koska tämä vaikuttaisi erityisesti naisten 
pääsyyn työmarkkinoille,

G. katsoo, että talouskriisiä ei pitäisi 
käyttää estämään uran ja perhe-elämän 
yhteensovittamista,

Or. fr

Tarkistus 29
Chrysoula Paliadeli

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. katsoo, että talouskriisiä ei pitäisi G. katsoo, että talouskriisiä ei pitäisi 
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käyttää sellaisten poliittisten toimien 
jarruttamiseen, joilla pyritään edistämään 
työn ja perhe-elämän yhteensovittamista 
eikä vähentämään hoitopalveluihin ja 
lomajärjestelyihin varattuja määrärahoja, 
koska tämä vaikuttaisi erityisesti naisten 
pääsyyn työmarkkinoille,

käyttää sellaisten poliittisten toimien 
jarruttamiseen, joilla pyritään edistämään 
työn ja perhe-elämän yhteensovittamista 
eikä vähentämään hoitopalveluihin ja 
lomajärjestelyihin varattuja määrärahoja, 
koska tämä vaikuttaisi erityisesti naisten 
pääsyyn työmarkkinoille; katsoo, että olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
perhevelvoitteiden ja ammatillisten 
velvoitteiden yhteensovittamisen 
tarpeeseen yksinhuoltajaperheissä ja 
monilapsisissa perheissä,

Or. el

Tarkistus 30
Edite Estrela

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G a. ottaa huomioon, että Euroopan elin-
ja työolojen kehittämissäätiön mukaan 
kokoaikatyötä tekevä nainen työskentelee 
keskimäärin 40 tuntia viikossa miehen 
43 tuntiin verrattuna pääasiassa siksi, että 
naiset käyttävät miehiä kolme kertaa 
enemmän aikaa lasten ja kotitöiden 
hoitamiseen tai perheenjäsenistä 
huolehtimiseen, 

Or. pt

Tarkistus 31
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G a. ottaa huomioon, että perheasioiden 
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ja kotitöiden jakaminen miesten ja naisten 
välillä erityisesti vanhempain- ja 
isyysloman käyttämistä edistämällä on 
välttämätön edellytys miesten ja naisten 
tasa-arvon edistämiseksi ja 
saavuttamiseksi ja että äitiysloman ja 
opintovapaan jättäminen 
kokonaistyöaikaa koskevien laskelmien 
ulkopuolelle on luonteeltaan syrjivää ja 
epäedullista työmarkkinoilla oleville 
naisille, 

Or. es

Tarkistus 32
Astrid Lulling, Christa Klaß

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. ottaa huomioon, että Ruotsin 
puheenjohtajakauden aikana kokoontuneen 
neuvoston 30. marraskuuta 2009 antamissa 
päätelmissä* kehotettiin jäsenvaltioita ja 
komissiota vahvistamaan tasa-
arvoulottuvuutta EU 2020 -strategiassa, 
toteaa, että komissio ei ole ottanut tätä 
huomioon EU 2020 -strategiaa koskevassa 
kuulemisasiakirjassaan, koska sukupuolten 
tasa-arvon valtavirtaistamista ei mainita 
siinä kertaakaan; katsoo, että on kuitenkin 
olennaisen tärkeää sisällyttää 
sukupuolinäkökohdat uusiin rahoitus- ja 
talousrakenteisiin ja politiikkoihin sekä
varmistaa, että elvytyssuunnitelmien ja 
rakennemukautusohjelmien 
sukupuolivaikutukset arvioidaan ja että 
niissä otetaan huomioon 
sukupuolinäkökohdat,

H. ottaa huomioon, että Ruotsin 
puheenjohtajakauden aikana kokoontuneen 
neuvoston 30. marraskuuta 2009 antamissa 
päätelmissä1 kehotettiin jäsenvaltioita ja 
komissiota vahvistamaan tasa-
arvoulottuvuutta EU 2020 -strategiassa, 
toteaa, että komissio ei ole ottanut tätä 
huomioon EU 2020 -strategiaa koskevassa 
kuulemisasiakirjassaan, koska sukupuolten 
tasa-arvon valtavirtaistamista ei mainita 
siinä kertaakaan; katsoo, että on kuitenkin 
olennaisen tärkeää arvioida
elvytyssuunnitelmien ja 
rakennemukautusohjelmien vaikutukset 
yhdenvertaiseen kohteluun ja naisten ja 
miesten yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin,

                                               
1 Neuvoston päätelmät sukupuolten tasa-arvosta: Sukupuolten tasa-arvo: kasvun ja työllisyyden vahvistaminen –
panos vuoden 2010 jälkeiseen Lissabonin strategiaan, työllisyyden, sosiaalipolitiikan, terveyden ja kuluttaja-
asioiden neuvoston kokous, Bryssel, 30. marraskuuta 2009.
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Or. fr

Tarkistus 33
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H a. katsoo, että sukupuolinäkökulman 
sisällyttämistä julkisen politiikan osaksi 
koskevia ponnisteluja on vahvistettava,

Or. es

Tarkistus 34
Astrid Lulling, Christa Klaß

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. ottaa huomioon, että henkilöt, jotka ovat 
jo vaarassa tulla köyhiksi, ovat erityisesti
taloudellisen taantuman aikana entistä 
haavoittuvampia; katsoo, että 
pyrkimyksistä ja kattavista ratkaisuista 
köyhyyden poistamiseksi, joista 
Lissabonissa kokoontunut Eurooppa-
neuvosto sopi jo vuonna 2000, on tullut 
erittäin kiireellisiä; katsoo, että olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
moniongelmaisten ryhmien suojeluun ja 
varmistettava heidän integroitumisensa 
yhteiskuntaan,

I. ottaa huomioon, että taloudellisen 
taantuman aikana olisi kiinnitettävä 
erityistä huomiota köyhyyden torjuntaa 
koskevien ratkaisujen täytäntöönpanoon,

Or. fr
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Tarkistus 35
Norica Nicolai

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. ottaa huomioon, että henkilöt, jotka ovat 
jo vaarassa tulla köyhiksi, ovat erityisesti 
taloudellisen taantuman aikana entistä 
haavoittuvampia; katsoo, että 
pyrkimyksistä ja kattavista ratkaisuista 
köyhyyden poistamiseksi, joista 
Lissabonissa kokoontunut Eurooppa-
neuvosto sopi jo vuonna 2000, on tullut 
erittäin kiireellisiä; katsoo, että olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
moniongelmaisten ryhmien suojeluun ja 
varmistettava heidän integroitumisensa 
yhteiskuntaan,

I. ottaa huomioon, että henkilöt, jotka ovat 
jo vaarassa tulla köyhiksi, ja erityisesti 
naissiirtotyöläiset ja vähemmistöihin 
kuuluvat naiset, ovat erityisesti 
taloudellisen taantuman aikana entistä 
haavoittuvampia; katsoo, että 
pyrkimyksistä ja kattavista ratkaisuista 
köyhyyden poistamiseksi, joista 
Lissabonissa kokoontunut Eurooppa-
neuvosto sopi jo vuonna 2000, on tullut 
erittäin kiireellisiä; katsoo, että olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
moniongelmaisten ryhmien ja erityisesti 
romanien suojeluun ja varmistettava 
heidän integroitumisensa yhteiskuntaan,

Or. en

Tarkistus 36
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. ottaa huomioon, että henkilöt, jotka ovat 
jo vaarassa tulla köyhiksi, ovat erityisesti 
taloudellisen taantuman aikana entistä 
haavoittuvampia; katsoo, että 
pyrkimyksistä ja kattavista ratkaisuista 
köyhyyden poistamiseksi, joista 
Lissabonissa kokoontunut Eurooppa-
neuvosto sopi jo vuonna 2000, on tullut 
erittäin kiireellisiä; katsoo, että olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
moniongelmaisten ryhmien suojeluun ja 
varmistettava heidän integroitumisensa 

I. ottaa huomioon, että henkilöt, jotka ovat 
jo vaarassa tulla köyhiksi – joista suurin 
osa on naisia –, ovat erityisesti 
taloudellisen taantuman aikana entistä 
haavoittuvampia; katsoo, että 
pyrkimyksistä ja kattavista ratkaisuista 
köyhyyden poistamiseksi, joista 
Lissabonissa kokoontunut Eurooppa-
neuvosto sopi jo vuonna 2000, on tullut 
erittäin kiireellisiä; katsoo, että olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
moniongelmaisten ryhmien suojeluun ja 
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yhteiskuntaan, varmistettava heidän integroitumisensa 
yhteiskuntaan,

Or. es

Tarkistus 37
Astrid Lulling, Christa Klaß

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. ottaa huomioon, että hyvä kokopäivätyö 
on paras tae köyhyyttä ja sosiaalista 
syrjäytymistä vastaan; katsoo, että on 
ratkaisevan tärkeää laatia ja panna 
täytäntöön politiikkoja, kohtuuhintaiset ja 
saatavilla olevat hoitopalvelut mukaan 
lukien, joilla vastataan sekä naisten että 
miesten tarpeisiin,

J. ottaa huomioon, että kokopäivätyö on 
paras tae köyhyyttä ja sosiaalista 
syrjäytymistä vastaan,

Or. fr

Tarkistus 38
Edit Bauer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. ottaa huomioon, että hyvä kokopäivätyö
on paras tae köyhyyttä ja sosiaalista 
syrjäytymistä vastaan; katsoo, että on 
ratkaisevan tärkeää laatia ja panna 
täytäntöön politiikkoja, kohtuuhintaiset ja 
saatavilla olevat hoitopalvelut mukaan 
lukien, joilla vastataan sekä naisten että 
miesten tarpeisiin,

J. ottaa huomioon, että työllisyys on paras 
tae köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä 
vastaan; katsoo, että on ratkaisevan tärkeää 
laatia ja panna täytäntöön kohtuuhintaisia 
ja saatavilla olevia hoitopalveluja koskevia
politiikkoja, joilla vastataan sekä naisten 
että miesten tarpeisiin,

Or. en
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Tarkistus 39
Sophia in 't Veld

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. ottaa huomioon, että hyvä kokopäivätyö
on paras tae köyhyyttä ja sosiaalista 
syrjäytymistä vastaan; katsoo, että on 
ratkaisevan tärkeää laatia ja panna 
täytäntöön politiikkoja, kohtuuhintaiset ja 
saatavilla olevat hoitopalvelut mukaan 
lukien, joilla vastataan sekä naisten että 
miesten tarpeisiin,

J. ottaa huomioon, että työllisyys on paras 
tae köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä 
vastaan; katsoo, että on ratkaisevan tärkeää 
laatia ja panna täytäntöön politiikkoja, 
kohtuuhintaiset ja saatavilla olevat 
hoitopalvelut mukaan lukien, joilla 
vastataan sekä naisten että miesten 
tarpeisiin, 

Or. en

Tarkistus 40
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson, Cornelia Ernst, Kartika Tamara Liotard

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. ottaa huomioon, että hyvä kokopäivätyö 
on paras tae köyhyyttä ja sosiaalista 
syrjäytymistä vastaan; katsoo, että on 
ratkaisevan tärkeää laatia ja panna 
täytäntöön politiikkoja, kohtuuhintaiset ja 
saatavilla olevat hoitopalvelut mukaan 
lukien, joilla vastataan sekä naisten että 
miesten tarpeisiin,

J. ottaa huomioon, että hyvä ja 
työntekijöiden oikeuksia kunnioittava
kokopäivätyö on yksi tae köyhyyttä ja 
sosiaalista syrjäytymistä vastaan; katsoo, 
että on ratkaisevan tärkeää laatia ja panna 
täytäntöön politiikkoja, kohtuuhintaiset ja 
kaikkien saatavilla olevat laadukkaat 
julkiset palvelut mukaan lukien, joilla 
vastataan sekä naisten että miesten 
tarpeisiin, 

Or. pt
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Tarkistus 41
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. ottaa huomioon, että hyvä kokopäivätyö 
on paras tae köyhyyttä ja sosiaalista 
syrjäytymistä vastaan; katsoo, että on 
ratkaisevan tärkeää laatia ja panna 
täytäntöön politiikkoja, kohtuuhintaiset ja 
saatavilla olevat hoitopalvelut mukaan 
lukien, joilla vastataan sekä naisten että 
miesten tarpeisiin,

J. ottaa huomioon, että hyvä kokopäivätyö 
on paras tae köyhyyttä ja sosiaalista 
syrjäytymistä vastaan; katsoo, että on 
ratkaisevan tärkeää laatia ja panna 
täytäntöön politiikkoja, kohtuuhintaiset,
laadukkaat ja saatavilla olevat lasten ja 
vanhusten sekä muiden huolenpitoa 
tarvitsevien henkilöiden hoitopalvelut 
mukaan lukien, joilla vastataan sekä 
naisten että miesten tarpeisiin,

Or. es

Tarkistus 42
Barbara Matera

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. ottaa huomioon, että hyvä kokopäivätyö 
on paras tae köyhyyttä ja sosiaalista 
syrjäytymistä vastaan; katsoo, että on 
ratkaisevan tärkeää laatia ja panna 
täytäntöön politiikkoja, kohtuuhintaiset ja 
saatavilla olevat hoitopalvelut mukaan 
lukien, joilla vastataan sekä naisten että 
miesten tarpeisiin,

J. ottaa huomioon, että hyvä kokopäivätyö 
on paras tae köyhyyttä ja sosiaalista 
syrjäytymistä vastaan ja kodin seinien 
sisällä väkivallasta kärsineiden naisten 
kohdalla työ on ainoa todellinen 
psykologisen itsenäisyyden kannustin; 
katsoo, että on ratkaisevan tärkeää laatia ja 
panna täytäntöön politiikkoja, 
kohtuuhintaiset ja saatavilla olevat 
hoitopalvelut mukaan lukien, joilla 
vastataan sekä naisten että miesten 
tarpeisiin,

Or. it
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Tarkistus 43
Chrysoula Paliadeli

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J a. katsoo, että laatimalla erityisiin 
kulttuuriryhmiin ja vähemmistöihin 
kuuluvien naisten työmarkkinoille pääsyä 
edistäviä politiikkoja taataan erojen ja 
kulttuurisen monimuotoisuuden 
kunnioittaminen, minkä lisäksi sillä 
vähennetään sosiaalista syrjäytymistä ja 
edistetään sosiaalista yhteenkuuluvuutta, 
joka puolestaan edistää talouskasvua,

Or. el

Tarkistus 44
Astrid Lulling, Christa Klaß

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. ottaa huomioon, että tutkimukset ovat 
osoittaneet, että naisiin kohdistuva 
väkivalta lisääntyy, kun miehet kokevat 
itsensä syrjäytyneiksi ja riistetyiksi 
talouskriisin takia; ottaa huomioon, että 
taloudellinen stressi johtaa usein siihen, 
että väkivallasta tulee useammin 
toistuvaa, rajumpaa ja vaarallisempaa,

Poistetaan. 

Or. fr

Tarkistus 45
Barbara Matera

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. ottaa huomioon, että tutkimukset ovat 
osoittaneet, että naisiin kohdistuva 
väkivalta lisääntyy, kun miehet kokevat 
itsensä syrjäytyneiksi ja riistetyiksi 
talouskriisin takia; ottaa huomioon, että 
taloudellinen stressi johtaa usein siihen, 
että väkivallasta tulee useammin 
toistuvaa, rajumpaa ja vaarallisempaa,

K. ottaa huomioon, että taloudellinen 
stressi johtaa usein jännitteisiin ja 
väkivaltaisiin reaktioihin, jotka 
heijastuvat myös kriisin koettelemien 
ihmisten yksityiselämään,

Or. it

Tarkistus 46
Marina Yannakoudakis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. ottaa huomioon, että tutkimukset ovat 
osoittaneet, että naisiin kohdistuva 
väkivalta lisääntyy, kun miehet kokevat 
itsensä syrjäytyneiksi ja riistetyiksi 
talouskriisin takia; ottaa huomioon, että 
taloudellinen stressi johtaa usein siihen, 
että väkivallasta tulee useammin toistuvaa, 
rajumpaa ja vaarallisempaa,

K. ottaa huomioon, että tutkimukset ovat 
osoittaneet, että perheiden sosiaaliset 
ongelmat lisääntyvät, kun miehet kokevat 
itsensä syrjäytyneiksi ja riistetyiksi 
talouskriisin takia; ottaa huomioon, että 
taloudellinen stressi johtaa usein siihen, 
että väkivallasta tulee useammin toistuvaa, 
rajumpaa ja vaarallisempaa,

Or. en

Tarkistus 47
Chrysoula Paliadeli

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. ottaa huomioon, että tutkimukset ovat 
osoittaneet, että naisiin kohdistuva 
väkivalta lisääntyy, kun miehet kokevat 

K. ottaa huomioon, että perheväkivalta, 
jonka uhreja ovat pääasiassa naiset, on 
levinnyt laajalti kaikissa maissa ja 
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itsensä syrjäytyneiksi ja riistetyiksi 
talouskriisin takia; ottaa huomioon, että 
taloudellinen stressi johtaa usein siihen, 
että väkivallasta tulee useammin toistuvaa, 
rajumpaa ja vaarallisempaa,

yhteiskuntaluokissa; ottaa huomioon, että 
tutkimukset ovat osoittaneet, että naisiin 
kohdistuva väkivalta lisääntyy, kun miehet 
kokevat itsensä syrjäytyneiksi ja riistetyiksi 
talouskriisin takia; ottaa huomioon, että 
taloudellinen stressi johtaa usein siihen, 
että väkivallasta tulee useammin toistuvaa, 
rajumpaa ja vaarallisempaa,

Or. el

Tarkistus 48
Edite Estrela

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. ottaa huomioon, että tutkimukset ovat 
osoittaneet, että naisiin kohdistuva 
väkivalta lisääntyy, kun miehet kokevat 
itsensä syrjäytyneiksi ja riistetyiksi 
talouskriisin takia; ottaa huomioon, että 
taloudellinen stressi johtaa usein siihen, 
että väkivallasta tulee useammin toistuvaa, 
rajumpaa ja vaarallisempaa,

K. ottaa huomioon, että tutkimukset ovat 
osoittaneet, että naisiin kohdistuva 
väkivalta lisääntyy, kun miehet kokevat 
itsensä syrjäytyneiksi ja riistetyiksi 
talouskriisin takia; ottaa huomioon, että 
taloudellinen stressi johtaa usein siihen, 
että väkivallasta tulee useammin toistuvaa, 
rajumpaa ja vaarallisempaa; ottaa myös 
huomioon, että perheväkivalta aiheuttaa 
EU:lle vuosittain 16 miljardin euron 
menetykset,

Or. pt

Tarkistus 49
Lívia Járóka

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K a. katsoo, että työllisyys on sosiaalisen 
osallisuuden kannalta avainasemassa; 
katsoo, että kasvavien tuloerojen, 
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köyhyyden ja talous- ja rahoituskriisin 
vuoksi köyhyyden poistamiseksi tarvitaan 
kohdennettuja ja laajamittaisia 
ponnisteluja,

Or. en

Tarkistus 50
Astrid Lulling, Christa Klaß

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. huomauttaa, että naisten ja miesten tasa-
arvo on yksi EU:n tavoitteita ja että se on 
siksi avainperiaate pyrkimyksissä vastata 
talous- ja rahoituskriisiin sekä siirtymisessä 
kohti pitemmän aikavälin kokonaisvaltaista 
suhtautumista kriisin jälkeiseen aikaan; 
korostaa, että sukupuolten tasa-arvo on 
tavoite sinänsä, eikä vain keino 
talouskasvun saavuttamiseen;

1. huomauttaa, että naisten ja miesten tasa-
arvoinen kohtelu on yksi EU:n tavoitteita 
ja että se on siksi yksi avainperiaatteista
pyrkimyksissä vastata talous- ja 
rahoituskriisiin sekä siirtymisessä kohti 
pitemmän aikavälin kokonaisvaltaista 
suhtautumista kriisin jälkeiseen aikaan;

Or. fr

Tarkistus 51
Mariya Nedelcheva

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. huomauttaa, että naisten ja miesten tasa-
arvo on yksi EU:n tavoitteita ja että se on 
siksi avainperiaate pyrkimyksissä vastata 
talous- ja rahoituskriisiin sekä siirtymisessä 
kohti pitemmän aikavälin kokonaisvaltaista 
suhtautumista kriisin jälkeiseen aikaan; 
korostaa, että sukupuolten tasa-arvo on 
tavoite sinänsä, eikä vain keino 
talouskasvun saavuttamiseen;

1. huomauttaa, että naisten ja miesten tasa-
arvo on yksi EU:n tavoitteita ja että se on 
siksi yksi avainperiaatteista pyrkimyksissä 
vastata talous- ja rahoituskriisiin sekä 
siirtymisessä kohti pitemmän aikavälin 
kokonaisvaltaista suhtautumista kriisin 
jälkeiseen aikaan; korostaa, että 
sukupuolten tasa-arvo on tavoite sinänsä, 
eikä vain keino talouskasvun 
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saavuttamiseen;

Or.fr

Tarkistus 52
Edit Bauer

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. huomauttaa, että naisten ja miesten tasa-
arvo on yksi EU:n tavoitteita ja että se on 
siksi avainperiaate pyrkimyksissä vastata 
talous- ja rahoituskriisiin sekä siirtymisessä 
kohti pitemmän aikavälin 
kokonaisvaltaista suhtautumista kriisin 
jälkeiseen aikaan; korostaa, että 
sukupuolten tasa-arvo on tavoite sinänsä, 
eikä vain keino talouskasvun 
saavuttamiseen;

1. huomauttaa, että naisten ja miesten tasa-
arvo on yksi EU:n tavoitteita ja että se on 
siksi avainperiaate pyrkimyksissä vastata 
talous- ja rahoituskriisiin sekä siirtymisessä 
kohti kriisin jälkeiseen aikaan; korostaa, 
että sukupuolten tasa-arvo on tavoite 
sinänsä, eikä vain keino talouskasvun 
saavuttamiseen;

Or. en

Tarkistus 53
Astrid Lulling, Christa Klaß

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. painottaa komission havaintoja siitä, että 
nykyinen kriisi on herättänyt 
huolestuneisuutta siitä, että sukupuolten 
tasa-arvon edistämisessä saavutetut 
tulokset voitaisiin menettää ja että 
taantuman vaikutukset kohdistuvat 
enemmän naisiin; korostaa, että talous- ja 
rahoituskriisin syyt ja seuraukset ovat 
sukupuolisidonnaisia;

2. painottaa komission havaintoja siitä, että 
nykyinen kriisi on herättänyt 
huolestuneisuutta siitä, että sukupuolten 
tasa-arvon edistämisessä saavutetut 
tulokset voitaisiin menettää ja että 
taantuman vaikutukset uhkaavat koskettaa 
erityisesti naisia; 

Or. fr
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Tarkistus 54
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. painottaa komission havaintoja siitä, että 
nykyinen kriisi on herättänyt 
huolestuneisuutta siitä, että sukupuolten 
tasa-arvon edistämisessä saavutetut 
tulokset voitaisiin menettää ja että 
taantuman vaikutukset kohdistuvat 
enemmän naisiin; korostaa, että talous- ja 
rahoituskriisin syyt ja seuraukset ovat 
sukupuolisidonnaisia;

2. painottaa komission havaintoja siitä, että 
nykyinen kriisi on herättänyt 
huolestuneisuutta siitä, että sukupuolten 
tasa-arvon edistämisessä saavutetut 
tulokset voitaisiin menettää ja että 
taantuman vaikutukset kohdistuvat 
enemmän naisiin; 

Or. en

Tarkistus 55
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. korostaa tarvetta estää, että nykyinen 
talous- ja rahoituskriisi ja tulevat 
talouteen liittyvät aloitteet vaarantaisivat 
sukupuolten tasa-arvossa saavutetun 
kehityksen tai että taantumaa käytettäisiin 
perusteena sukupuolten tasa-arvoon 
liittyvien toimenpiteiden vähentämiseksi –
kuten jo jossain jäsenvaltioissa on 
tapahtunut –, mikä haittaisi pitkällä 
aikavälillä työllisyyden kasvua, EU:n 
talouskasvua, verotulojen kasvua, 
syntyvyyden lisääntymistä ja miesten ja 
naisten tasa-arvon edistämistä; 

Or. es
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Tarkistus 56
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
2 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 b. korostaa, että tasa-arvopolitiikka on 
katsottava osaksi kriisistä selviytymistä 
koskevaa ratkaisua koko väestön lahjojen 
ja kykyjen käyttämiseksi ja 
hyödyntämiseksi ja kilpailukykyisemmän 
talouden luomiseksi tulevaisuudessa; 

Or. es

Tarkistus 57
Astrid Lulling, Christa Klaß

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. huomauttaa, että naisten 
integroitumisesta työmarkkinoille viime 
vuosikymmenien aikana on seurauksena, 
että kriisillä on voimakkaampi välitön 
vaikutus naisiin itseensä ja myös heidän 
perheeseensä, jonka tuloihin naisten 
työpaikan menetys vaikuttaa 
merkittävästi; kehottaa Euroopan unionin 
toimielimiä ja jäsenvaltioita ottamaan 
huomioon kriisin piilokustannukset, 
erilaiset ja usein tunnistamattomat 
sukupuolisidonnaiset seuraukset mukaan 
lukien;

Poistetaan.

Or. fr
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Tarkistus 58
Edit Bauer

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. huomauttaa, että naisten 
integroitumisesta työmarkkinoille viime 
vuosikymmenien aikana on seurauksena, 
että kriisillä on voimakkaampi välitön 
vaikutus naisiin itseensä ja myös heidän 
perheeseensä, jonka tuloihin naisten 
työpaikan menetys vaikuttaa 
merkittävästi; kehottaa Euroopan unionin 
toimielimiä ja jäsenvaltioita ottamaan 
huomioon kriisin piilokustannukset, 
erilaiset ja usein tunnistamattomat 
sukupuolisidonnaiset seuraukset mukaan 
lukien;

3. kehottaa Euroopan unionin toimielimiä 
ja jäsenvaltioita ottamaan huomioon kriisin 
piilokustannukset, erilaiset ja usein 
tunnistamattomat sukupuolisidonnaiset 
seuraukset mukaan lukien;

Or. en

Tarkistus 59
Barbara Matera

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. huomauttaa, että naisten 
integroitumisesta työmarkkinoille viime 
vuosikymmenien aikana on seurauksena, 
että kriisillä on voimakkaampi välitön 
vaikutus naisiin itseensä ja myös heidän 
perheeseensä, jonka tuloihin naisten 
työpaikan menetys vaikuttaa 
merkittävästi; kehottaa Euroopan unionin 
toimielimiä ja jäsenvaltioita ottamaan 
huomioon kriisin piilokustannukset, 
erilaiset ja usein tunnistamattomat 
sukupuolisidonnaiset seuraukset mukaan 
lukien;

3. korostaa kriisin naisiin kohdistuvia 
kielteisiä vaikutuksia ja kehottaa 
Euroopan unionin toimielimiä ja 
jäsenvaltioita ottamaan huomioon kriisin 
piilokustannukset, erilaiset ja usein 
tunnistamattomat sukupuolisidonnaiset 
seuraukset mukaan lukien;
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Or. it

Tarkistus 60
Chrysoula Paliadeli

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. huomauttaa, että naisten 
integroitumisesta työmarkkinoille viime 
vuosikymmenien aikana on seurauksena, 
että kriisillä on voimakkaampi välitön 
vaikutus naisiin itseensä ja myös heidän 
perheeseensä, jonka tuloihin naisten 
työpaikan menetys vaikuttaa merkittävästi; 
kehottaa Euroopan unionin toimielimiä ja 
jäsenvaltioita ottamaan huomioon kriisin 
piilokustannukset, erilaiset ja usein 
tunnistamattomat sukupuolisidonnaiset 
seuraukset mukaan lukien;

3. huomauttaa, että naisten 
integroitumisesta työmarkkinoille viime 
vuosikymmenien aikana on seurauksena, 
että kriisillä on voimakkaampi välitön 
vaikutus naisiin itseensä ja myös heidän 
perheeseensä, jonka tuloihin naisten 
työpaikan menetys vaikuttaa merkittävästi; 
lisää, että naisten työttömyyden kasvulla 
on muita kielteisiä vaikutuksia, jotka 
kohdistuvat tavaroiden ja palvelujen 
kysynnän ja kulutuksen lisäksi 
säästämiseen ja sijoittamiseen; tähdentää, 
että naisten työllisyydellä nostetaan 
perheiden elintasoa täydentävien 
tulolähteiden ansiosta ja vilkastutetaan 
tuotantoa tavaroiden ja palvelujen 
jatkuvan kysynnän kasvun ansiosta; 
kehottaa Euroopan unionin toimielimiä ja 
jäsenvaltioita ottamaan huomioon kriisin 
piilokustannukset, erilaiset ja usein 
tunnistamattomat sukupuolisidonnaiset 
seuraukset mukaan lukien, sekä 
työssäkäyvien naisten aseman 
lujittamisen, sillä se on ehdoton edellytys 
perheiden taloudellisen elinkyvyn ja 
alueen, valtion tai jopa Euroopan unionin 
talouskasvun varmistamiseksi;

Or. el
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Tarkistus 61
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. panee merkille, että aikaisemmista 
kriiseistä saadut kokemukset osoittavat, 
että miesten työllisyys elpyy yleensä 
naisten työllisyyttä nopeammin;

Or. es

Tarkistus 62
Edit Bauer

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. toteaa, että makrotaloudelliset politiikat 
johtavat usein työvoiman lisääntyneeseen 
sukupuolisidonnaiseen eriytymiseen, 
naisten työpaikkojen varmuuden 
vähenemiseen alihankintasopimusten 
takia, sukupuolten välisen palkkakuilun 
suurenemiseen, naisten pääsyn 
terveydenhuoltopalveluihin ja 
koulutukseen heikkenemiseen julkisten 
palvelujen yksityistämisen takia, 
lisääntyneeseen epätasa-arvoon 
lainansaannissa sekä maan ja 
omaisuuden hankinnassa ja köyhyyden 
yhä enenevään naisistumiseen;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 63
Astrid Lulling, Christa Klaß

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. toteaa, että makrotaloudelliset politiikat 
johtavat usein työvoiman lisääntyneeseen 
sukupuolisidonnaiseen eriytymiseen, 
naisten työpaikkojen varmuuden 
vähenemiseen alihankintasopimusten 
takia, sukupuolten välisen palkkakuilun 
suurenemiseen, naisten pääsyn 
terveydenhuoltopalveluihin ja 
koulutukseen heikkenemiseen julkisten 
palvelujen yksityistämisen takia, 
lisääntyneeseen epätasa-arvoon 
lainansaannissa sekä maan ja 
omaisuuden hankinnassa ja köyhyyden 
yhä enenevään naisistumiseen;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 64
Barbara Matera

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. toteaa, että makrotaloudelliset politiikat 
johtavat usein työvoiman lisääntyneeseen 
sukupuolisidonnaiseen eriytymiseen, 
naisten työpaikkojen varmuuden 
vähenemiseen alihankintasopimusten 
takia, sukupuolten välisen palkkakuilun 
suurenemiseen, naisten pääsyn 
terveydenhuoltopalveluihin ja 
koulutukseen heikkenemiseen julkisten 
palvelujen yksityistämisen takia, 
lisääntyneeseen epätasa-arvoon 
lainansaannissa sekä maan ja 
omaisuuden hankinnassa ja köyhyyden 

Poistetaan 
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yhä enenevään naisistumiseen;

Or. it

Tarkistus 65
Sophia in 't Veld

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. toteaa, että makrotaloudelliset politiikat 
johtavat usein työvoiman lisääntyneeseen 
sukupuolisidonnaiseen eriytymiseen, 
naisten työpaikkojen varmuuden 
vähenemiseen alihankintasopimusten takia, 
sukupuolten välisen palkkakuilun 
suurenemiseen, naisten pääsyn 
terveydenhuoltopalveluihin ja 
koulutukseen heikkenemiseen julkisten 
palvelujen yksityistämisen takia, 
lisääntyneeseen epätasa-arvoon 
lainansaannissa sekä maan ja omaisuuden 
hankinnassa ja köyhyyden yhä enenevään 
naisistumiseen;

4. toteaa, että makrotaloudelliset politiikat 
johtavat usein työvoiman lisääntyneeseen 
sukupuolisidonnaiseen eriytymiseen, 
naisten työpaikkojen varmuuden 
vähenemiseen alihankintasopimusten takia, 
sukupuolten välisen palkkakuilun 
suurenemiseen, naisten pääsyn 
terveydenhuoltopalveluihin ja 
koulutukseen heikkenemiseen, 
lisääntyneeseen epätasa-arvoon 
lainansaannissa sekä maan ja omaisuuden 
hankinnassa ja köyhyyden yhä enenevään 
naisistumiseen;

Or. en

Tarkistus 66
Raül Romeva i Rueda

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. kehottaa komissiota esittämään 
parlamentin jo vuonna 2008 pyytämän 
lainsäädäntöehdotuksen miesten ja 
naisten samapalkkaisuuden periaatteen 
soveltamista koskevaan 
direktiivin 75/117/ETY liittyvän 
lainsäädännön tarkistamisesta; suhtautuu 
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myönteisesti komission äskettäiseen 
aloitteeseen samapalkkaisuuden 
periaatteen rikkomiseen sovellettavia 
seuraamuksia koskevien säännösten 
parantamisesta sen varmistamiseksi, että 
seuraamukset ovat varoittavia ja 
oikeasuhteisia (esimerkiksi toistuvasta 
rikkomuksesta määrätään ankarampia 
seuraamuksia);

Or. en

Tarkistus 67
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. pahoittelee, että julkisten menojen 
leikkaukset vaikuttavat kielteisesti 
ehkäisemistoimenpiteisiin naisten 
seksuaali- ja lisääntymisterveyden 
takaamiseksi; pyytää tämän vuoksi 
jäsenvaltioita ja alue- ja 
paikallisviranomaisia järjestämään 
ilmaisia ja täydellisiä vuositarkastuksia 
kaikille puberteetti-iän saavuttaneille 
naisille taloudellisesta tilanteesta 
riippumatta;

Or. es

Tarkistus 68
Astrid Lulling, Christa Klaß

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. pahoittelee, että monet naiset, erityisesti 
vähittäiskaupassa, palvelu- ja 

5. pahoittelee, että monet naiset, erityisesti 
vähittäiskaupassa, palvelu- ja 
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matkailualalla sekä osapäivätyössä ja 
epävarmoissa työsuhteissa työskentelevät 
naiset, ovat jo menettäneet työpaikkansa tai 
tulevat menettämään sen; korostaa, että 
samalla on odotettavissa, että 
mikrolainojen saannin väheneminen 
johtaa itsenäisinä yrittäjinä toimivien 
naisten työtulojen alenemiseen; korostaa, 
että naisten työttömyyden voidaan odottaa 
kasvavan suhteettomasti julkisen alan 
määrärahojen vähentämisen takia, koska 
naisia työskentelee suhteettoman paljon 
koulutuksessa, terveydenhuoltoalalla ja 
sosiaalipalveluissa; 

matkailualalla sekä osapäivätyössä ja 
epävarmoissa työsuhteissa työskentelevät 
naiset, ovat jo menettäneet työpaikkansa tai 
tulevat menettämään sen; korostaa, että 
naisten työttömyyden voidaan odottaa 
kasvavan suhteettomasti, mikäli julkisen 
alan määrärahoja vähennetään, koska 
naisia työskentelee suhteettoman paljon 
koulutuksessa, terveydenhuoltoalalla ja 
sosiaalipalveluissa; 

Or. fr

Tarkistus 69
Norica Nicolai

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. pahoittelee, että monet naiset, erityisesti 
vähittäiskaupassa, palvelu- ja 
matkailualalla sekä osapäivätyössä ja 
epävarmoissa työsuhteissa työskentelevät 
naiset, ovat jo menettäneet työpaikkansa tai 
tulevat menettämään sen; korostaa, että 
samalla on odotettavissa, että 
mikrolainojen saannin väheneminen johtaa 
itsenäisinä yrittäjinä toimivien naisten 
työtulojen alenemiseen; korostaa, että 
naisten työttömyyden voidaan odottaa 
kasvavan suhteettomasti julkisen alan 
määrärahojen vähentämisen takia, koska 
naisia työskentelee suhteettoman paljon 
koulutuksessa, terveydenhuoltoalalla ja 
sosiaalipalveluissa;

5. pahoittelee, että monet naiset, erityisesti 
vähittäiskaupassa, palvelu- ja 
matkailualalla sekä osapäivätyössä ja 
epävarmoissa työsuhteissa työskentelevät 
naiset, ovat jo menettäneet työpaikkansa tai 
tulevat menettämään sen; korostaa, että 
samalla on odotettavissa, että 
mikrolainojen saannin väheneminen johtaa 
erityisesti maataloudessa ja 
maatalousaloilla itsenäisinä yrittäjinä 
toimivien naisten työtulojen alenemiseen; 
korostaa, että naisten työttömyyden 
voidaan odottaa kasvavan suhteettomasti 
julkisen alan määrärahojen vähentämisen 
takia, koska naisia työskentelee 
suhteettoman paljon koulutuksessa, 
terveydenhuoltoalalla ja 
sosiaalipalveluissa;

Or. en
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Tarkistus 70
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. korostaa miesten ja naisten tasa-
arvon myönteistä vaikutusta 
talouskasvulle; panee tältä osin merkille, 
että joihinkin tutkimuksiin sisältyvien 
laskelmien mukaan naisten kokoaikatyötä 
ja osa-aikatyötä koskevan työllisyysasteen 
ja tuottavuuden saattaminen miesten 
tasolle kasvattaisi BKT:tta 30 prosentilla; 

Or. es

Tarkistus 71
Kay Swinburne, Marina Yannakoudakis

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. tunnustaa, että monet naiset ovat 
saaneet äskettäisistä irtisanomisista 
voimavaroja oman yrityksen perustamista 
varten; kehottaa komissiota esittelemään 
erityisesti pk-yrityksille suunnatun 
lainsäädäntöehdotuksen, jotta komissio 
voisi saavuttaa tavoitteensa vähentää 
yritysten hallinnollista rasitusta 
25 prosentilla vuoteen 2012 mennessä ja 
auttaa lisäämään yrittäjähenkeä;

Or. en
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Tarkistus 72
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
5 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 b. katsoo, että vaikka tavoitteessa nostaa 
naisten työllisyysaste EU:ssa 
60 prosenttiin vuoteen 2010 mennessä on 
onnistuttu, vuotta 2020 varten on 
päätettävä kunnianhimoisemmasta 
70 prosentin tavoitteesta; korostaa myös, 
että palkkaeroja on vähennettävä 
10 prosentilla vuoteen 2020 mennessä;

Or. es

Tarkistus 73
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
5 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 c. panee merkille tarpeen esittää 
sellaisia verotuksen tarkistamista koskevia 
ehdotuksia, joissa poistetaan kaikki 
naisten työmarkkinoille osallistumiseen ja 
sosiaaliseen osallisuuteen kielteisesti 
vaikuttavat kannustimet, kuten 
esimerkiksi yhtenäisverojärjestelmä, ja 
kielletään huolenpitoa tarvitsevien 
henkilöiden hoitotukien sitominen naisten 
toimettomuuteen;

Or. es
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Tarkistus 74
Astrid Lulling, Christa Klaß

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. pitää myönteisinä Eurostatin 
sukupuolieriytettyjä tilastoja; katsoo 
kuitenkin, että olisi kiinnitettävä enemmän 
huomiota osa-aikatyöttömyyteen (jota ei 
useinkaan sisällytetä 
työttömyystilastoihin); huomauttaa, että 
pitkäaikainen työttömyys, alemmat palkat 
ja vähäisempi työtuntien määrä vaikuttaa 
todennäköisesti merkittävästi erityisesti 
naisten tuloihin, sosiaalietuuksiin ja, 
pitkällä aikavälillä, heidän eläkkeisiinsä;

6. pitää myönteisinä Eurostatin 
sukupuolieriytettyjä tilastoja; katsoo 
kuitenkin, että olisi kiinnitettävä enemmän 
huomiota osa-aikatyöttömyyteen (jota ei 
useinkaan sisällytetä 
työttömyystilastoihin); huomauttaa, että 
pitkäaikainen työttömyys vaikuttaa 
todennäköisesti merkittävästi erityisesti 
naisten tuloihin, sosiaalietuuksiin ja, 
pitkällä aikavälillä, heidän eläkkeisiinsä;

Or. fr

Tarkistus 75
Edite Estrela

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. pyytää Euroopan komissiota 
laatimaan koko Euroopan unionia 
koskevan tutkimuksen naisten 
hallintoneuvostojen jäsenyyden ja 
yritysten taloushallinnon välisestä 
suhteesta, kun otetaan huomioon Catalyst 
Inc. -järjestön vuonna 2007 tekemä 
tutkimus, jonka päätelmissä todettiin, että 
yritysten, joiden hallintoneuvostoissa oli 
vähintään kolme naisjäsentä, 
osakekohtainen tulos oli 83 prosenttia ja 
myyntitulos 73 prosenttia muita parempi;

Or. pt
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Tarkistus 76
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. korostaa, että kriisistä kärsivät eniten 
seuraavat haavoittuvat naisryhmät: 
vammaiset, maahanmuuttajat, etnisiin 
vähemmistöihin kuuluvat naiset, vähän 
kouluja käyneet naiset, 
pitkäaikaistyöttömät, köyhät yksineläjät, 
muista huolenpitoa tarvitsevista 
henkilöistä huolehtivat naiset jne.; 

Or. es

Tarkistus 77
Edit Bauer

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. toteaa, että kriisi vaikuttaa myös 
maahanmuuttajatyöntekijöihin ja heidän 
perheisiinsä heidän kotimaassaan; toteaa, 
että naisten maahanmuutosta ei useinkaan 
raportoida tarpeeksi eikä näin ollen 
myöskään kriisin vaikutuksista perheisiin, 
joiden toimeentulo on riippuvaista naisten 
palkasta; toteaa, että naisista voi siksi 
tulla entistä haavoittuvampia heidän 
palatessaan kotimaahansa, koska heidän 
yhteisönsä ja perheensä on hylännyt 
heidät;

7. toteaa, että kriisi vaikuttaa myös 
maahanmuuttajatyöntekijöihin ja myös
heidän perheisiinsä heidän kotimaassaan 
rahalähetysten huomattavan 
vähentymisen vuoksi; toteaa, että naisten 
maahanmuutosta ei useinkaan raportoida 
tarpeeksi;

Or. en
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Tarkistus 78
Astrid Lulling, Christa Klaß

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. toteaa, että kriisi vaikuttaa myös 
maahanmuuttajatyöntekijöihin ja heidän 
perheisiinsä heidän kotimaassaan; toteaa, 
että naisten maahanmuutosta ei useinkaan 
raportoida tarpeeksi eikä näin ollen 
myöskään kriisin vaikutuksista perheisiin, 
joiden toimeentulo on riippuvaista naisten 
palkasta; toteaa, että naisista voi siksi tulla 
entistä haavoittuvampia heidän 
palatessaan kotimaahansa, koska heidän 
yhteisönsä ja perheensä on hylännyt 
heidät;

7. toteaa, että kriisi vaikuttaa myös 
maahanmuuttajatyöntekijöihin ja heidän 
perheisiinsä heidän kotimaassaan; toteaa, 
että naisten maahanmuutosta ei useinkaan 
raportoida tarpeeksi eikä näin ollen 
myöskään kriisin vaikutuksista perheisiin, 
jotka ovat riippuvaisia naisten palkasta;

Or. fr

Tarkistus 79
Astrid Lulling, Christa Klaß

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. korostaa, että asioihin puuttuminen ja 
ongelmien ratkaiseminen edellyttää 
kriisin taustan ymmärtämistä sekä sen 
tunnustamista, että ei ole olemassa yhtä 
ainoaa oikeaa ratkaisua; korostaa 
samalla, että taantumaa voidaan käyttää 
ainutlaatuisena tilaisuutena tehdä talous-
ja sosiaalipolitiikasta 
sukupuolitietoisempaa ja ryhtyä 
kehittämään yhteiskuntaa, jossa 
sukupuolten tasa-arvo toteutuu paremmin; 

8. toivoo, että nykyistä tilannetta 
käytetään tekemään talous- ja 
sosiaalipolitiikasta sukupuolitietoisempaa 
ja kehittämään yhteiskuntaa, jossa 
sukupuolten tasa-arvo toteutuu paremmin; 

Or. fr
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Tarkistus 80
Marina Yannakoudakis

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. korostaa, että asioihin puuttuminen ja 
ongelmien ratkaiseminen edellyttää kriisin 
taustan ymmärtämistä sekä sen 
tunnustamista, että ei ole olemassa yhtä 
ainoaa oikeaa ratkaisua; korostaa samalla, 
että taantumaa voidaan käyttää 
ainutlaatuisena tilaisuutena tehdä talous- ja 
sosiaalipolitiikasta sukupuolitietoisempaa 
ja ryhtyä kehittämään yhteiskuntaa, jossa 
sukupuolten tasa-arvo toteutuu paremmin;

8. korostaa ja pitää myönteisenä, että 
asioihin puuttuminen ja ongelmien 
ratkaiseminen edellyttää kriisin taustan 
ymmärtämistä sekä sen tunnustamista, että 
ei ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa 
ratkaisua; korostaa samalla, että taantumaa 
voidaan käyttää ainutlaatuisena tilaisuutena 
tehdä talous- ja sosiaalipolitiikasta 
sukupuolitietoisempaa ja ryhtyä 
kehittämään yhteiskuntaa, jossa 
sukupuolten tasa-arvo toteutuu paremmin;

Or. en

Tarkistus 81
Norica Nicolai

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. korostaa, että asioihin puuttuminen ja 
ongelmien ratkaiseminen edellyttää kriisin 
taustan ymmärtämistä sekä sen 
tunnustamista, että ei ole olemassa yhtä 
ainoaa oikeaa ratkaisua; korostaa samalla, 
että taantumaa voidaan käyttää 
ainutlaatuisena tilaisuutena tehdä talous- ja 
sosiaalipolitiikasta sukupuolitietoisempaa
ja ryhtyä kehittämään yhteiskuntaa, jossa 
sukupuolten tasa-arvo toteutuu paremmin;

8. korostaa, että asioihin puuttuminen ja 
ongelmien ratkaiseminen edellyttää kriisin 
taustan ymmärtämistä sekä sen 
tunnustamista, että ei ole olemassa yhtä 
ainoaa oikeaa ratkaisua; korostaa samalla, 
että taantumaa voidaan käyttää 
ainutlaatuisena tilaisuutena tehdä talous- ja 
sosiaalipolitiikasta molempia sukupuolia 
osallistavampaa ja ryhtyä kehittämään 
yhteiskuntaa, jossa sukupuolten tasa-arvo 
toteutuu paremmin;

Or. en
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Tarkistus 82
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. korostaa tarvetta torjua kaikenlaisia 
ja kaikkiin elämänvaiheisiin liittyviä 
stereotypioita, jotka ovat yleisin miesten ja 
naisten epätasa-arvon syy ja vaikuttavat 
koulutukseen liittyviin valintoihin, 
koulutukseen ja työllistymiseen, 
perheasioiden ja kotitöiden jakamiseen, 
julkiseen elämään ja päätöksentekoon 
osallistumiseen ja edustukseen 
päätöksentekoelimissä sekä työelämään 
liittyviin valintoihin;

Or. es

Tarkistus 83
Marina Yannakoudakis

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. pahoittelee, että poliittisissa kriisin 
liennyttämistoimissa, elvytyspaketit 
mukaan lukien, ei ole tunnustettu, 
analysoitu eikä korjattu kriisin 
sukupuolivaikutuksia; arvostelee sitä, että 
naisten ja miesten välisen tasa-arvon 
valtavirtaistamista ei ole käytännöllisesti 
katsoen lainkaan sisällytetty Lissabonin 
sopimuksen jälkeiseen strategiaan; 
kehottaa neuvostoa, komissiota ja 
jäsenvaltioita sisällyttämään 
sukupuolinäkökohtia koskevan luvun 
työllisyyttä ja makrotaloutta koskeviin 
suuntaviivoihin ja EU 2020 -strategiaan 
sekä ottamaan huomion 
sukupuolinäkökohdat kaikkien 

Poistetaan.
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politiikkojen määrärahoista päätettäessä;

Or. en

Tarkistus 84
Astrid Lulling, Christa Klaß

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. pahoittelee, että poliittisissa kriisin 
liennyttämistoimissa, elvytyspaketit 
mukaan lukien, ei ole tunnustettu,
analysoitu eikä korjattu kriisin 
sukupuolivaikutuksia; arvostelee sitä, että 
naisten ja miesten välisen tasa-arvon 
valtavirtaistamista ei ole käytännöllisesti 
katsoen lainkaan sisällytetty Lissabonin 
sopimuksen jälkeiseen strategiaan; 
kehottaa neuvostoa, komissiota ja 
jäsenvaltioita sisällyttämään
sukupuolinäkökohtia koskevan luvun 
työllisyyttä ja makrotaloutta koskeviin 
suuntaviivoihin ja EU 2020 -strategiaan 
sekä ottamaan huomion 
sukupuolinäkökohdat kaikkien 
politiikkojen määräahoista päätettäessä;

9. pahoittelee, että poliittisissa kriisin 
liennyttämistoimissa, elvytyspaketit
mukaan lukien, ei ole analysoitu kriisin 
sukupuolivaikutuksia; arvostelee sitä, että 
naisten ja miesten välisen tasa-arvon 
valtavirtaistamista ei ole käytännöllisesti 
katsoen lainkaan sisällytetty Lissabonin 
sopimuksen jälkeiseen strategiaan; 
kehottaa neuvostoa, komissiota ja 
jäsenvaltioita laatimaan
sukupuolinäkökohtia koskevan luvun 
työllisyyttä ja makrotaloutta koskeviin 
suuntaviivoihin ja EU 2020 -strategiaan 
sekä ottamaan huomion 
sukupuolinäkökohdat kaikkien 
politiikkojen määrärahoista päätettäessä;

Or. fr

Tarkistus 85
Mariya Nedelcheva

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. pahoittelee, että poliittisissa kriisin 
liennyttämistoimissa, elvytyspaketit 
mukaan lukien, ei ole tunnustettu, 
analysoitu eikä korjattu kriisin 

9. pitää valitettavana, että poliittisissa 
kriisin liennyttämistoimissa, elvytyspaketit 
mukaan lukien, ei ole tunnustettu, 
analysoitu eikä korjattu kriisin 
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sukupuolivaikutuksia; arvostelee sitä, että 
naisten ja miesten välisen tasa-arvon 
valtavirtaistamista ei ole käytännöllisesti 
katsoen lainkaan sisällytetty Lissabonin 
sopimuksen jälkeiseen strategiaan; 
kehottaa neuvostoa, komissiota ja 
jäsenvaltioita sisällyttämään 
sukupuolinäkökohtia koskevan luvun 
työllisyyttä ja makrotaloutta koskeviin 
suuntaviivoihin ja EU 2020 -strategiaan 
sekä ottamaan huomion 
sukupuolinäkökohdat kaikkien 
politiikkojen määräahoista päätettäessä;

sukupuolivaikutuksia; pahoittelee sitä, että 
naisten ja miesten välisen tasa-arvon 
valtavirtaistamista ei ole riittävästi
sisällytetty Lissabonin sopimuksen 
jälkeiseen strategiaan; kehottaa neuvostoa, 
komissiota ja jäsenvaltioita sisällyttämään 
sukupuolinäkökohtia koskevan luvun 
työllisyyttä ja makrotaloutta koskeviin 
suuntaviivoihin ja EU 2020 -strategiaan 
sekä ottamaan huomion 
sukupuolinäkökohdat kaikkien 
politiikkojen määrärahoista päätettäessä;

Or. fr

Tarkistus 86
Barbara Matera

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. pahoittelee, että poliittisissa kriisin 
liennyttämistoimissa, elvytyspaketit 
mukaan lukien, ei ole tunnustettu, 
analysoitu eikä korjattu kriisin 
sukupuolivaikutuksia; arvostelee sitä, että 
naisten ja miesten välisen tasa-arvon 
valtavirtaistamista ei ole käytännöllisesti 
katsoen lainkaan sisällytetty Lissabonin 
sopimuksen jälkeiseen strategiaan; 
kehottaa neuvostoa, komissiota ja 
jäsenvaltioita sisällyttämään 
sukupuolinäkökohtia koskevan luvun 
työllisyyttä ja makrotaloutta koskeviin 
suuntaviivoihin ja EU 2020 -strategiaan 
sekä ottamaan huomion 
sukupuolinäkökohdat kaikkien 
politiikkojen määräahoista päätettäessä;

9. valittaa, että poliittisissa kriisin 
liennyttämistoimissa, elvytyspaketit 
mukaan lukien, ei ole vielä tunnustettu, 
analysoitu eikä korjattu kriisin 
sukupuolivaikutuksia; arvostelee sitä, että 
naisten ja miesten välisen tasa-arvon 
valtavirtaistamista ei ole käytännöllisesti 
katsoen lainkaan sisällytetty Lissabonin 
sopimuksen jälkeiseen strategiaan; 
kehottaa neuvostoa, komissiota ja 
jäsenvaltioita sisällyttämään 
sukupuolinäkökohtia koskevan luvun 
työllisyyttä ja makrotaloutta koskeviin 
suuntaviivoihin ja EU 2020 -strategiaan 
sekä ottamaan huomion 
sukupuolinäkökohdat kaikkien 
politiikkojen määrärahoista päätettäessä;

Or. it
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Tarkistus 87
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. pyytää komissiota, neuvostoa ja 
jäsenvaltioita ryhtymään tarpeellisiin 
toimenpiteisiin sukupuolinäkökulman 
sisällyttämiseksi osaksi kaikkia yhteisön 
politiikkoja ja nykyisen lainsäädännön 
tarkistamiseksi sukupuolten tasa-arvon 
oikeaoppista soveltamista ja tarvittaessa 
positiivista syrjintää koskevien 
toimenpiteiden hyväksymistä varten;

Or. es

Tarkistus 88
Astrid Lulling, Christa Klaß

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kehottaa neuvostoa, komissiota ja 
jäsenvaltioita ja erityisesti rahoitus-, 
talous- ja yhteiskuntakriisiä käsittelevää 
parlamentin erityisvaliokuntaa 
varmistamaan, että elvytyssuunnitelmien 
ja rakennemukautusohjelmien 
sukupuolivaikutukset arvioidaan 
(jälkikäteen tehtävä arviointi tapauksissa, 
joissa sitä ei ole tehty etukäteen) ja että 
niissä otetaan huomioon tasa-
arvonäkökohdat, sukupuolieriytyneet 
tiedot ja tilastot mukaan lukien;

Poistetaan.

Or. fr
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Tarkistus 89
Marina Yannakoudakis

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kehottaa neuvostoa, komissiota ja 
jäsenvaltioita ja erityisesti rahoitus-, 
talous- ja yhteiskuntakriisiä käsittelevää 
parlamentin erityisvaliokuntaa 
varmistamaan, että elvytyssuunnitelmien 
ja rakennemukautusohjelmien 
sukupuolivaikutukset arvioidaan 
(jälkikäteen tehtävä arviointi tapauksissa, 
joissa sitä ei ole tehty etukäteen) ja että 
niissä otetaan huomioon tasa-
arvonäkökohdat, sukupuolieriytyneet 
tiedot ja tilastot mukaan lukien;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 90
Raül Romeva i Rueda

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. kehottaa neuvostoa ja komissiota 
perustamaan "viisaiden naisten 
komitean", jossa tarkasteltaisiin 
kriittisesti EU 2020 -strategiaan ja G-20-
ryhmän globaaliin elpymis- ja 
uudistussuunnitelmaan (Global Plan for 
Recovery and Reform) liittyviä 
uudistusaloitteita ja niiden sukupuoliin 
liittyviä seurauksia; esittää uudelleen 
vaatimuksensa siitä, että tasa-
arvonäkökohtien huomioon ottamisesta 
on tehtävä pakollista kaikkien tulevien 
julkisen talouden 
vakauttamistoimenpiteiden, uusien 
rahoitusaloitteiden ja politiikkaa 
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koskevien aloitteiden suunnittelussa;

Or. en

Tarkistus 91
Astrid Lulling, Christa Klaß

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. vaatii neuvostoa, komissiota ja 
jäsenvaltioita varmistamaan, että 
taantuma ja määrärahojen leikkaukset 
eivät vaikuta niihin politiikkoihin ja 
niiden rakenteiden toimintaan, joilla 
pyritään saavuttamaan naisten ja miesten 
tasa-arvo kaikilla tasoilla sekä julkisella 
että yksityisellä sektorilla; pahoittelee, että 
tällaisia määräahojen leikkauksia on jo 
toteutettu joissakin maissa;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 92
Astrid Lulling, Christa Klaß

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. huomauttaa, että hoivatyötä koskevan 
politiikan ja infrastruktuurin puutteet 
ovat johtaneet siihen, että suurempi 
määrä maahanmuuttajanaisia 
työskentelee näissä tehtävissä 
yksityiskodeissa, ilman sosiaaliturvaa, 
työsuojelua ja muita etuuksia; kehottaa 
jäsenvaltioita pikaisesti integroimaan 
maahanmuuttajatyöntekijät sosiaaliturva-
ja terveydenhuoltojärjestelmiin;

Poistetaan.
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Or. fr

Tarkistus 93
Mariya Nedelcheva

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. huomauttaa, että hoivatyötä koskevan 
politiikan ja infrastruktuurin puutteet
ovat johtaneet siihen, että suurempi 
määrä maahanmuuttajanaisia 
työskentelee näissä tehtävissä 
yksityiskodeissa, ilman sosiaaliturvaa, 
työsuojelua ja muita etuuksia; kehottaa 
jäsenvaltioita pikaisesti integroimaan 
maahanmuuttajatyöntekijät sosiaaliturva-
ja terveydenhuoltojärjestelmiin;

12. huomauttaa, että on tärkeää ottaa 
huomioon maahanmuuttajanaisten 
heikko asema, kun laaditaan laillisten ja 
laittomien maahanmuuttajien 
vastaanottamista koskevaa politiikkaa;

Or. fr

Tarkistus 94
Edit Bauer

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. huomauttaa, että hoivatyötä koskevan 
politiikan ja infrastruktuurin puutteet ovat 
johtaneet siihen, että suurempi määrä 
maahanmuuttajanaisia työskentelee näissä 
tehtävissä yksityiskodeissa, ilman 
sosiaaliturvaa, työsuojelua ja muita 
etuuksia; kehottaa jäsenvaltioita pikaisesti 
integroimaan maahanmuuttajatyöntekijät 
sosiaaliturva- ja 
terveydenhuoltojärjestelmiin;

12. huomauttaa, että hoivatyötä koskevan 
politiikan ja infrastruktuurin puutteet ovat 
johtaneet siihen, että suurempi määrä 
maahanmuuttajanaisia työskentelee näissä 
tehtävissä yksityiskodeissa, ilman 
sosiaaliturvaa, työsuojelua ja muita 
etuuksia; kehottaa jäsenvaltioita pikaisesti 
torjumaan laitonta työntekoa ja
integroimaan lailliset
maahanmuuttajatyöntekijät sosiaaliturva-
ja terveydenhuoltojärjestelmiin;

Or. en
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Tarkistus 95
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson, Cornelia Ernst, Kartika Tamara Liotard

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. korostaa tarvetta asettaa 
työttömyyteen, köyhyyteen ja sosiaaliseen 
syrjäytymiseen liittyvien ongelmien 
ratkaiseminen täysin etusijalle, mikä 
edellyttää nykyisten talous- ja 
rahoituspolitiikkojen ja erityisesti vakaus-
ja kasvusopimuksen, 
sisämarkkinapolitiikan ja 
kilpailupolitiikan tarkistamista siten, että 
etusijalle asetetaan laadukkaat ja 
työntekijöiden oikeuksia kunnioittavat 
kestävät työpaikat, investoinnit ja 
laadukkaat julkiset palvelut, jotka 
takaavat sosiaalisen osallisuuden 
erityisesti koulutuksen, kansanterveyden, 
lastensuojelun, huolenpitoa tarvitsien 
henkilöiden hoitopalvelujen, julkisen 
liikenteen ja sosiaalipalvelujen aloilla; 

Or. pt

Tarkistus 96
Astrid Lulling, Christa Klaß

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. kehottaa neuvostoa, komissiota ja 
jäsenvaltioita analysoimaan ja torjumaan 
veronalennusten sekä julkisten menojen 
ja sosiaalietuuksien, erityisesti 
paikallistasolla tehtävien julkisten 
menojen, supistamisen kielteisiä 
vaikutuksia, jotta varmistetaan, että 

Poistetaan.
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naisille ei aiheudu kohtuutonta 
hoitotaakkaa (lapset, ikääntyneet ja muut 
heistä riippuvaiset henkilöt), ottaen 
huomioon että sairaaloiden sulkeminen ja 
sairaalassaoloajan lyhentäminen johtaa 
siihen, että potilaiden hoito siirtyy naisille, 
mikä puolestaan pahentaa naisten ja 
miesten välistä epätasa-arvoa;

Or. fr

Tarkistus 97
Edit Bauer

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. kehottaa neuvostoa, komissiota ja 
jäsenvaltioita analysoimaan ja torjumaan 
veronalennusten sekä julkisten menojen ja 
sosiaalietuuksien, erityisesti paikallistasolla 
tehtävien julkisten menojen, supistamisen 
kielteisiä vaikutuksia, jotta varmistetaan, 
että naisille ei aiheudu kohtuutonta 
hoitotaakkaa (lapset, ikääntyneet ja muut 
heistä riippuvaiset henkilöt), ottaen 
huomioon että sairaaloiden sulkeminen ja 
sairaalassaoloajan lyhentäminen johtaa 
siihen, että potilaiden hoito siirtyy naisille, 
mikä puolestaan pahentaa naisten ja 
miesten välistä epätasa-arvoa;

13. kehottaa neuvostoa, komissiota ja 
jäsenvaltioita analysoimaan ja torjumaan 
julkisten menojen ja sosiaalietuuksien, 
erityisesti paikallistasolla tehtävien 
julkisten menojen, supistamisen kielteisiä 
vaikutuksia, jotta varmistetaan, että naisille 
ei aiheudu kohtuutonta hoitotaakkaa 
(lapset, ikääntyneet ja muut heistä 
riippuvaiset henkilöt);

Or. en

Tarkistus 98
Marina Yannakoudakis

Päätöslauselmaesitys
14 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään 
kohtuuhintaisia, saatavilla olevia ja 
laadukkaita hoitopalveluja lapsille ja 
muille niistä riippuvaisille henkilöille 
EU:n tavoitteiden mukaisesti; korostaa, 
että rakennerahastojen ja Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston tarjoamia 
mahdollisuuksia laadukkaiden palvelujen 
rahoittamiseen olisi hyödynnettävä 
täysimääräisesti; vaatii komissiota 
ehdottamaan isyys- ja adoptiovapaata 
sekä omaisen hoitovapaata koskevaa 
direktiiviä; 

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Parlamentin jäsen Marina Yannakoudakis katsoo, että komission toimivaltaan ei kuulu isyys-
ja adoptiovapaata sekä omaisen hoitovapaata koskevan direktiivin ehdottaminen.

Tarkistus 99
Astrid Lulling, Christa Klaß

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään 
kohtuuhintaisia, saatavilla olevia ja 
laadukkaita hoitopalveluja lapsille ja 
muille niistä riippuvaisille henkilöille EU:n 
tavoitteiden mukaisesti; korostaa, että 
rakennerahastojen ja Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston tarjoamia 
mahdollisuuksia laadukkaiden palvelujen 
rahoittamiseen olisi hyödynnettävä 
täysimääräisesti; vaatii komissiota 
ehdottamaan isyys- ja adoptiovapaata 
sekä omaisen hoitovapaata koskevaa 
direktiiviä;

14. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään 
edelleen kohtuuhintaisia, saatavilla olevia 
ja laadukkaita hoitopalveluja lapsille ja 
muille niistä riippuvaisille henkilöille EU:n 
tavoitteiden mukaisesti; korostaa, että 
rakennerahastojen ja Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston tarjoamia 
mahdollisuuksia laadukkaiden palvelujen 
rahoittamiseen olisi käytettävä 
täysimääräisesti; 
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Or. fr

Tarkistus 100
Norica Nicolai

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään 
kohtuuhintaisia, saatavilla olevia ja 
laadukkaita hoitopalveluja lapsille ja 
muille niistä riippuvaisille henkilöille EU:n 
tavoitteiden mukaisesti; korostaa, että
rakennerahastojen ja Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston tarjoamia 
mahdollisuuksia laadukkaiden palvelujen 
rahoittamiseen olisi hyödynnettävä 
täysimääräisesti; vaatii komissiota 
ehdottamaan isyys- ja adoptiovapaata sekä 
omaisen hoitovapaata koskevaa direktiiviä;

14. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään 
kohtuuhintaisia, saatavilla olevia ja 
laadukkaita hoitopalveluja lapsille ja 
muille niistä riippuvaisille henkilöille EU:n 
tavoitteiden mukaisesti; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita 
hyödyntämään täysimääräisesti 
rakennerahastojen ja Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston tarjoamia 
mahdollisuuksia ja helpottamaan
rahoituksen saamista laadukkaita 
palveluja varten; vaatii komissiota 
ehdottamaan isyys- ja adoptiovapaata sekä 
omaisen hoitovapaata koskevaa direktiiviä;

Or. en

Tarkistus 101
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään 
kohtuuhintaisia, saatavilla olevia ja 
laadukkaita hoitopalveluja lapsille ja 
muille niistä riippuvaisille henkilöille EU:n 
tavoitteiden mukaisesti; korostaa, että 
rakennerahastojen ja Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston tarjoamia 
mahdollisuuksia laadukkaiden palvelujen 
rahoittamiseen olisi hyödynnettävä 
täysimääräisesti; vaatii komissiota 

14. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään 
kohtuuhintaisia, saatavilla olevia ja 
laadukkaita hoitopalveluja lapsille ja 
muille niistä riippuvaisille henkilöille EU:n 
tavoitteiden mukaisesti sekä takaamaan 
kyseisten palvelujen saatavuuden 
sovittamisen yhteen naisten ja miesten 
kokoaikatyöhön liittyvien aikataulujen 
kanssa; korostaa, että rakennerahastojen ja 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
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ehdottamaan isyys- ja adoptiovapaata sekä 
omaisen hoitovapaata koskevaa direktiiviä; 

maatalousrahaston tarjoamia 
mahdollisuuksia laadukkaiden palvelujen 
rahoittamiseen olisi hyödynnettävä 
täysimääräisesti; vaatii komissiota 
ehdottamaan isyys- ja adoptiovapaata sekä 
omaisen hoitovapaata koskevaa direktiiviä;

Or. es

Tarkistus 102
Lívia Járóka

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. kehottaa neuvostoa, Euroopan 
komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan, että kansallisen ja EU:n 
tason elvytyssuunnitelmille ja 
rakennesopeutusohjelmalle tehdään 
sukupuolivaikutusten arviointi;  

Or. en

Tarkistus 103
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. panee merkille, että nämä 
alaikäisten ja huolenpitoa tarvitsevien 
henkilöiden hoitopalvelut muodostavat 
merkittävän työllistymismahdollisuuden, 
jonka hyödyntämisessä voitaisiin käyttää 
vanhempia naisia, joiden työllisyysaste on 
tällä hetkellä yksi kaikkein alhaisimmista;

Or. es



PE439.983v02-00 56/77 AM\811660FI.doc

FI

Tarkistus 104
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
14 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 b. pitää tarpeellisena kohtuuhintaisten 
hoitopalvelujen takaamista vähintään 
40 prosentille 0–3-vuotiaista lapsista ja 
koulutusta kaikille vähintään 3-vuotiaille 
ja lapsille ennen lasten oppivelvollisuuden 
alkamista;

Or. es

Tarkistus 105
Astrid Lulling, Christa Klaß

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. huomauttaa, että naisiin kohdistuva 
väkivalta lisääntyy taloudellisten 
mullistusten aikana; vaatii siksi
jäsenvaltioita parantamaan kansallisia 
lakejaan ja politiikkojaan kaikenlaisen 
sukupuoliperusteisen väkivallan 
torjumiseksi ja pitää myönteisenä 
puheenjohtajavaltio Espanjan aloitetta 
naisiin kohdistuvan väkivallan 
seurantakeskuksen perustamiseksi; pitää 
lisäksi myönteisenä neuvoston aloitetta 
kattavasta välineestä uhrien suojelemiseksi 
(eurooppalainen suojelumääräys); 

15. vaatii jäsenvaltioita parantamaan 
kansallisia lakejaan ja politiikkojaan 
kaikenlaisen sukupuoliperusteisen 
väkivallan torjumiseksi; pitää myönteisenä 
neuvoston aloitetta kattavasta välineestä 
uhrien suojelemiseksi (eurooppalainen 
suojelumääräys); 

Or. fr
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Tarkistus 106
Marina Yannakoudakis

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. huomauttaa, että naisiin kohdistuva 
väkivalta lisääntyy taloudellisten 
mullistusten aikana; vaatii siksi 
jäsenvaltioita parantamaan kansallisia 
lakejaan ja politiikkojaan kaikenlaisen 
sukupuoliperusteisen väkivallan 
torjumiseksi ja pitää myönteisenä 
puheenjohtajavaltio Espanjan aloitetta 
naisiin kohdistuvan väkivallan 
seurantakeskuksen perustamiseksi; pitää 
lisäksi myönteisenä neuvoston aloitetta 
kattavasta välineestä uhrien 
suojelemiseksi (eurooppalainen 
suojelumääräys);

15. huomauttaa, että naisiin ja miehiin
kohdistuva väkivalta lisääntyy 
taloudellisten mullistusten aikana; 
kannustaa siksi jäsenvaltioita 
hyödyntämään kansallista lainsäädäntöä
kaikenlaisen sukupuoliperusteisen 
väkivallan ratkaisemiseksi;

Or. en

Tarkistus 107
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. huomauttaa, että naisiin kohdistuva 
väkivalta lisääntyy taloudellisten 
mullistusten aikana; vaatii siksi 
jäsenvaltioita parantamaan kansallisia 
lakejaan ja politiikkojaan kaikenlaisen 
sukupuoliperusteisen väkivallan 
torjumiseksi ja pitää myönteisenä 
puheenjohtajavaltio Espanjan aloitetta 
naisiin kohdistuvan väkivallan 
seurantakeskuksen perustamiseksi; pitää 
lisäksi myönteisenä neuvoston aloitetta 
kattavasta välineestä uhrien suojelemiseksi 
(eurooppalainen suojelumääräys);

15. huomauttaa, että naisiin kohdistuva 
väkivalta lisääntyy taloudellisten 
mullistusten aikana; vaatii siksi 
jäsenvaltioita parantamaan kansallisia 
lakejaan ja politiikkojaan kaikenlaisen 
sukupuoliperusteisen väkivallan 
torjumiseksi; pitää lisäksi myönteisenä 
neuvoston aloitetta kattavasta välineestä 
uhrien suojelemiseksi (eurooppalainen 
suojelumääräys);
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Or. en

Tarkistus 108
Norica Nicolai

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. huomauttaa, että naisiin kohdistuva 
väkivalta lisääntyy taloudellisten 
mullistusten aikana; vaatii siksi 
jäsenvaltioita parantamaan kansallisia 
lakejaan ja politiikkojaan kaikenlaisen 
sukupuoliperusteisen väkivallan 
torjumiseksi ja pitää myönteisenä 
puheenjohtajavaltio Espanjan aloitetta 
naisiin kohdistuvan väkivallan 
seurantakeskuksen perustamiseksi; pitää 
lisäksi myönteisenä neuvoston aloitetta 
kattavasta välineestä uhrien suojelemiseksi 
(eurooppalainen suojelumääräys);

15. huomauttaa, että naisiin kohdistuva 
väkivalta lisääntyy taloudellisten 
mullistusten aikana; vaatii siksi 
jäsenvaltioita tarkistamaan kansallisia 
lakejaan ja politiikkojaan kaikenlaisen 
sukupuoliperusteisen väkivallan 
torjumiseksi, jotta tämä seikka otettaisiin 
huomioon paremmin; pitää myönteisenä 
puheenjohtajavaltio Espanjan aloitetta 
naisiin kohdistuvan väkivallan 
seurantakeskuksen perustamiseksi; pitää 
lisäksi myönteisenä neuvoston aloitetta 
kattavasta välineestä uhrien suojelemiseksi 
(eurooppalainen suojelumääräys);

Or. en

Tarkistus 109
Mariya Nedelcheva

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. kehottaa jäsenvaltioita edistämään 
erityisesti tiedotuskampanjoiden avulla 
sitä, että naisiin kohdistuvaa väkivaltaa 
koskeva ilmiö otetaan yleisesti huomioon; 
muistuttaa, että nuorten koulutus ja 
tiedottaminen ovat olennaisia tällaisten 
ilmiöiden torjumisessa; 

Or. fr
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Tarkistus 110
Astrid Lulling, Christa Klaß

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. pyytää EU:n toimielimiä ja 
jäsenvaltioita toteuttamaan erityisesti 
lainsäädännön avulla tehokkaita toimia, 
joilla kannustetaan pyrkimään 
tasapuoliseen sukupuolijakaumaan 
vastuunalaisissa tehtävissä liike-elämässä 
ja politiikassa; kehotta siksi 
määrittelemään sitovat tavoitteet naisten 
ja miesten tasapuolisen edustuksen 
varmistamiseksi;

16. pyytää EU:n toimielimiä ja 
jäsenvaltioita toteuttamaan toimia, joilla 
kannustetaan pyrkimään tasapuoliseen 
sukupuolijakaumaan vastuunalaisissa 
tehtävissä liike-elämässä ja politiikassa; 

Or. fr

Tarkistus 111
Edit Bauer

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. pyytää EU:n toimielimiä ja 
jäsenvaltioita toteuttamaan erityisesti 
lainsäädännön avulla tehokkaita toimia, 
joilla kannustetaan pyrkimään 
tasapuoliseen sukupuolijakaumaan 
vastuunalaisissa tehtävissä liike-elämässä 
ja politiikassa; kehotta siksi 
määrittelemään sitovat tavoitteet naisten ja 
miesten tasapuolisen edustuksen 
varmistamiseksi;

16. pyytää EU:n toimielimiä ja 
jäsenvaltioita toteuttamaan tehokkaita 
toimia, joilla kannustetaan pyrkimään 
tasapuoliseen sukupuolijakaumaan 
vastuunalaisissa tehtävissä liike-elämässä 
ja politiikassa; kehottaa siksi ryhtymään 
lisätoimiin naisten ja miesten edustuksen 
tasapuolistamiseksi;

Or. en
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Tarkistus 112
Barbara Matera

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. pyytää EU:n toimielimiä ja 
jäsenvaltioita toteuttamaan erityisesti 
lainsäädännön avulla tehokkaita toimia, 
joilla kannustetaan pyrkimään 
tasapuoliseen sukupuolijakaumaan 
vastuunalaisissa tehtävissä liike-elämässä 
ja politiikassa; kehottaa siksi 
määrittelemään sitovat tavoitteet naisten ja 
miesten tasapuolisen edustuksen 
varmistamiseksi;

16. pyytää EU:n toimielimiä ja 
jäsenvaltioita pyrkimään tasapuoliseen 
sukupuolijakaumaan vastuunalaisissa 
tehtävissä liike-elämässä ja politiikassa; 
kehottaa siksi kannustamaan naisten ja 
miesten tasapuolista edustusta kaikilla 
aloilla;

Or. it

Tarkistus 113
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. pyytää EU:n toimielimiä ja
jäsenvaltioita toteuttamaan erityisesti 
lainsäädännön avulla tehokkaita toimia, 
joilla kannustetaan pyrkimään 
tasapuoliseen sukupuolijakaumaan 
vastuunalaisissa tehtävissä liike-elämässä 
ja politiikassa; kehotta siksi 
määrittelemään sitovat tavoitteet naisten ja 
miesten tasapuolisen edustuksen 
varmistamiseksi;

16. pyytää EU:n toimielimiä, jäsenvaltioita 
ja alue- ja paikallisviranomaisia
toteuttamaan erityisesti lainsäädännön 
avulla tehokkaita toimia, joilla 
kannustetaan pyrkimään tasapuoliseen 
sukupuolijakaumaan vastuunalaisissa 
tehtävissä ja liike-elämään liittyvissä 
hallintoneuvostoissa ja politiikassa sekä 
paikallisissa, alueellisissa, kansallisissa ja 
eurooppalaisissa toimielimissä ja 
laitoksissa; kehottaa siksi määrittelemään 
sitovat tavoitteet naisten ja miesten 
tasapuolisen edustuksen varmistamiseksi;

Or. es
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Tarkistus 114
Elisabeth Morin-Chartier

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. pyytää EU:n toimielimiä ja 
jäsenvaltioita toteuttamaan erityisesti 
lainsäädännön avulla tehokkaita toimia, 
joilla kannustetaan pyrkimään 
tasapuoliseen sukupuolijakaumaan 
vastuunalaisissa tehtävissä liike-elämässä 
ja politiikassa; kehotta siksi 
määrittelemään sitovat tavoitteet naisten ja 
miesten tasapuolisen edustuksen 
varmistamiseksi;

16. pyytää EU:n toimielimiä ja 
jäsenvaltioita toteuttamaan erityisesti 
lainsäädännön avulla tehokkaita toimia, 
joilla kannustetaan pyrkimään 
tasapuoliseen sukupuolijakaumaan 
vastuunalaisissa tehtävissä liike-elämässä 
ja julkishallinnossa, jonka on näytettävä 
esimerkkiä; kehottaa siksi määrittelemään 
sitovat tavoitteet naisten ja miesten 
tasapuolisen edustuksen varmistamiseksi;

Or. fr

Tarkistus 115
Mariya Nedelcheva

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. pyytää EU:n toimielimiä ja 
jäsenvaltioita toteuttamaan erityisesti 
lainsäädännön avulla tehokkaita toimia, 
joilla kannustetaan pyrkimään 
tasapuoliseen sukupuolijakaumaan 
vastuunalaisissa tehtävissä liike-elämässä 
ja politiikassa; kehotta siksi 
määrittelemään sitovat tavoitteet naisten ja 
miesten tasapuolisen edustuksen 
varmistamiseksi;

16. pyytää EU:n toimielimiä ja 
jäsenvaltioita toteuttamaan erityisesti 
lainsäädännön avulla tehokkaita toimia, 
joilla kannustetaan pyrkimään 
tasapuoliseen sukupuolijakaumaan 
vastuunalaisissa tehtävissä liike-elämässä 
ja julkishallinnossa; kehottaa siksi 
määrittelemään sitovat tavoitteet naisten ja 
miesten tasapuolisen edustuksen 
varmistamiseksi;

Or. fr
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Tarkistus 116
Edite Estrela

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. korostaa, että eurooppalaiset 
taloudet voisivat hyötyä naisten kykyjen 
paremmasta hyödyntämisestä; palauttaa 
mieliin, että vuodesta 2000 lähtien naiset 
ovat täyttäneet Euroopan unionissa 
luodusta kahdeksasta miljoonasta 
työpaikasta kuusi miljoonaa työpaikkaa ja 
59 prosenttia korkeakoulututkinnon 
suorittaneista on naisia; korostaa, että 
Women & Work Commission -komitean 
vuonna 2006 tekemän tutkimuksen 
mukaan esimerkiksi Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa voitaisiin tuottaa 
23 miljardia puntaa (2 prosenttia 
BKT:sta), jos naisten kykyjä 
hyödynnettäisiin paremmin;

Or. pt

Tarkistus 117
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. pitää tarpeellisena naisten 
vähintään 25 prosentin edustuksen 
saavuttamista jäsenvaltioiden 
pörssiyhtiöiden hallintoneuvostoissa ja 
vähintään 20 prosentin edustuksen 
saavuttamista jäsenvaltioiden päämiesten 
joukossa;

Or. es
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Tarkistus 118
Mariya Nedelcheva

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. muistuttaa, että naisten ja miesten 
välillä on edelleen tuloeroja ja että ne 
uhkaavat suureta talous- ja 
rahoituskriisin takia; kehottaa EU:n 
toimielimiä ja jäsenvaltioita asettamaan 
selkeät tavoitteet ja ehdottamaan sitovia 
toimenpiteitä tuloerojen torjumiseksi; 

Or. fr

Tarkistus 119
Marina Yannakoudakis

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. korostaa, että naiset ovat 
aliedustettuja rahoitusta koskevassa 
päätöksenteossa ja että naiset ovat 
tosiasiassa yksi niistä ryhmistä, jotka on 
jätetty rahoitusta koskevan päätöksenteon 
ulkopuolelle ja joihin rahoitusriskit 
vaikuttavat kielteisesti; kehottaa 
neuvostoa, komissiota ja jäsenvaltioita 
lisäämään naisten osallistumista 
päätöksenteon kaikilla tasoilla ja 
erityisesti kun on kyse talousarvioiden 
laadinnasta ja Euroopan 
rahoitusjärjestelmiä, Euroopan 
keskuspankki mukaan lukien, koskevista 
hallinnointijärjestelyistä;

Poistetaan.

Or. en



PE439.983v02-00 64/77 AM\811660FI.doc

FI

Tarkistus 120
Astrid Lulling, Christa Klaß

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. korostaa, että naiset ovat 
aliedustettuja rahoitusta koskevassa 
päätöksenteossa ja että naiset ovat 
tosiasiassa yksi niistä ryhmistä, jotka on 
jätetty rahoitusta koskevan päätöksenteon 
ulkopuolelle ja joihin rahoitusriskit 
vaikuttavat kielteisesti; kehottaa 
neuvostoa, komissiota ja jäsenvaltioita 
lisäämään naisten osallistumista 
päätöksenteon kaikilla tasoilla ja 
erityisesti kun on kyse talousarvioiden 
laadinnasta ja Euroopan 
rahoitusjärjestelmiä, Euroopan 
keskuspankki mukaan lukien, koskevista 
hallinnointijärjestelyistä;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 121
Barbara Matera

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. korostaa, että naiset ovat aliedustettuja 
rahoitusta koskevassa päätöksenteossa ja 
että naiset ovat tosiasiassa yksi niistä 
ryhmistä, jotka on jätetty rahoitusta 
koskevan päätöksenteon ulkopuolelle ja 
joihin rahoitusriskit vaikuttavat 
kielteisesti; kehottaa neuvostoa, komissiota 
ja jäsenvaltioita lisäämään naisten 
osallistumista päätöksenteon kaikilla 
tasoilla ja erityisesti kun on kyse 
talousarvioiden laadinnasta ja Euroopan 
rahoitusjärjestelmiä, Euroopan 

17. korostaa, että naiset ovat aliedustettuja 
rahoitusta koskevassa päätöksenteossa ja
kehottaa neuvostoa, komissiota ja 
jäsenvaltioita lisäämään naisten 
osallistumista päätöksenteon kaikilla 
tasoilla ja erityisesti kun on kyse 
talousarvioiden laadinnasta ja Euroopan 
rahoitusjärjestelmiä, Euroopan 
keskuspankki mukaan lukien, koskevista 
hallinnointijärjestelyistä;
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keskuspankki mukaan lukien, koskevista 
hallinnointijärjestelyistä;

Or. it

Tarkistus 122
Sophia in 't Veld

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. korostaa, että naiset ovat aliedustettuja 
rahoitusta koskevassa päätöksenteossa ja 
että naiset ovat tosiasiassa yksi niistä 
ryhmistä, jotka on jätetty rahoitusta 
koskevan päätöksenteon ulkopuolelle ja 
joihin rahoitusriskit vaikuttavat kielteisesti; 
kehottaa neuvostoa, komissiota ja 
jäsenvaltioita lisäämään naisten 
osallistumista päätöksenteon kaikilla 
tasoilla ja erityisesti kun on kyse
talousarvioiden laadinnasta ja Euroopan 
rahoitusjärjestelmiä, Euroopan 
keskuspankki mukaan lukien, koskevista 
hallinnointijärjestelyistä;

17. korostaa, että naiset ovat aliedustettuja 
rahoitusta koskevassa päätöksenteossa ja 
että naiset ovat tosiasiassa yksi niistä 
ryhmistä, jotka on jätetty rahoitusta 
koskevan päätöksenteon ulkopuolelle ja 
joihin rahoitusriskit vaikuttavat kielteisesti; 
kehottaa neuvostoa, komissiota ja 
jäsenvaltioita lisäämään naisten 
osallistumista päätöksenteon kaikilla 
tasoilla ja erityisesti kun on kyse 
talousarvioiden laadinnasta ja Euroopan 
rahoitusjärjestelmiä, Euroopan 
keskuspankki mukaan lukien, koskevista 
hallinnointijärjestelyistä; korostaa tässä 
yhteydessä tarvetta edistää tyttöjen ja 
naisten talouslukutaitoa;

Or. en

Tarkistus 123
Astrid Lulling, Christa Klaß

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. pitää myönteisenä Norjan hallituksen 
päätöstä lisätä naisten osuutta yksityisten 
ja julkisten yhtiöiden hallitusten jäsenistä 
vähintään 40 prosenttiin; kehottaa 

Poistetaan.
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komissiota ja jäsenvaltioita pitämään 
Norjan aloitetta myönteisenä esikuvana ja 
seuraamaan sen esimerkkiä;

Or. fr

Tarkistus 124
Barbara Matera

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. pitää myönteisenä Norjan hallituksen 
päätöstä lisätä naisten osuutta yksityisten 
ja julkisten yhtiöiden hallitusten jäsenistä 
vähintään 40 prosenttiin; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita pitämään 
Norjan aloitetta myönteisenä esikuvana ja 
seuraamaan sen esimerkkiä;

Poistetaan

Or. it

Tarkistus 125
Edite Estrela

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. pitää myönteisenä Norjan hallituksen 
päätöstä lisätä naisten osuutta yksityisten ja 
julkisten yhtiöiden hallitusten jäsenistä 
vähintään 40 prosenttiin; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita pitämään 
Norjan aloitetta myönteisenä esikuvana ja 
seuraamaan sen esimerkkiä;

18. pitää myönteisenä Norjan hallituksen 
päätöstä lisätä naisten osuutta yksityisten ja 
julkisten yhtiöiden hallitusten jäsenistä 
vähintään 40 prosenttiin, minkä avulla 
naisten määrä yritysten hallinnossa on 
onnistuttu nostamaan nykyiseen 
41 prosenttiin; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita pitämään Norjan aloitetta 
myönteisenä esikuvana ja seuraamaan sen 
esimerkkiä pörssiyhtiöissä;

Or. pt
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Tarkistus 126
Marina Yannakoudakis

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. kannattaa naisten määrän 
lisäämistä julkisten osakeyhtiöiden 
hallituksissa, mutta korostaa, että 
kansallisten hallitusten olisi ryhdyttävä 
omien tarpeidensa mukaisiin 
toimenpiteisiin; 

Or. en

Perustelu

Marina Yannakoudakis ei usko kiintiöihin ja korostaa, että tämä asia on jätettävä kansallisten 
hallitusten toimivallan alaiseksi.

Tarkistus 127
Edit Bauer

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. toteaa, että investointi sosiaalisiin 
perusrakenteisiin on tilaisuus nykyaikaistaa 
Eurooppaa ja edistää tasa-arvoa ja että se 
voidaan nähdä rinnakkaisstrategiana 
investoinnille vihreään teknologiaan, jolla 
nykyaikaistetaan fyysisiä perusrakenteita; 
katsoo, että sukupuolten tasa-arvon olisi 
siksi oltava poliittinen prioriteetti ja 
olennaisen tärkeä väline;

19. toteaa, että investointi sosiaalisiin 
perusrakenteisiin on tilaisuus nykyaikaistaa 
Eurooppaa ja edistää tasa-arvoa;

Or. en
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Tarkistus 128
Astrid Lulling, Christa Klaß

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. toteaa, että investointi sosiaalisiin 
perusrakenteisiin on tilaisuus 
nykyaikaistaa Eurooppaa ja edistää tasa-
arvoa ja että se voidaan nähdä 
rinnakkaisstrategiana investoinnille 
vihreään teknologiaan, jolla 
nykyaikaistetaan fyysisiä perusrakenteita; 
katsoo, että sukupuolten tasa-arvon olisi 
siksi oltava poliittinen prioriteetti ja 
olennaisen tärkeä väline;

19. toteaa, että investointi sosiaalisiin 
perusrakenteisiin on tilaisuus edistää 
sukupuolten tasa-arvoa, jonka on oltava 
poliittinen prioriteetti;

Or. fr

Tarkistus 129
Astrid Lulling, Christa Klaß

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. korostaa, että "vihreillä työpaikoilla" 
voi olla tulevaisuudessa merkitystä EU:n 
työmarkkinoiden kasvualana; toteaa, että 
jo nyt yli 20 miljoonaa EU:n työpaikkaa 
voidaan pitää "vihreinä" (10 % 
kokonaistyöllisyydestä), ja että tuoreet 
tiedot osoittavat, että pelkästään 
uusiutuvaan energiaan liittyvien 
työpaikkojen määrä voi vuoteen 2020 
mennessä kaksinkertaistua 
2,8 miljoonaan; 

Poistetaan.

Or. fr
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Tarkistus 130
Barbara Matera

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. ottaa huomioon "vihreän talouden" 
merkityksen EU 2020 -strategian valossa 
EU:n työmarkkinoiden kasvualana; toteaa, 
että jo nyt yli 20 miljoonaa EU:n 
työpaikkaa voidaan pitää "vihreinä" (10 % 
kokonaistyöllisyydestä) ja että tuoreet 
tiedot osoittavat, että pelkästään 
uusiutuvaan energiaan liittyvien 
työpaikkojen määrä voi vuoteen 2020 
mennessä kaksinkertaistua 2,8 miljoonaan;

20. korostaa, että "vihreillä työpaikoilla" 
voi olla tulevaisuudessa merkitystä EU:n 
työmarkkinoiden kasvualana; toteaa, että jo 
nyt yli 20 miljoonaa EU:n työpaikkaa 
voidaan pitää "vihreinä" (10 % 
kokonaistyöllisyydestä) ja että tuoreet 
tiedot osoittavat, että pelkästään 
uusiutuvaan energiaan liittyvien 
työpaikkojen määrä voi vuoteen 2020 
mennessä kaksinkertaistua 2,8 miljoonaan;

Or. it

Tarkistus 131
Astrid Lulling, Christa Klaß

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. toteaa, että talouden ekologistaminen 
ja siirtyminen vähän hiilidioksidipäästöjä 
aiheuttavaan talouteen johtaa 
suunnattomaan ammattitaitoisten 
työntekijöiden kysyntään; toteaa, että 
naispuoliset työntekijät ovat voimakkaasti
aliedustettuja uusiutuvan energian alalla 
sekä erityisesti luonnontieteellisillä ja 
teknologiapainotteisilla aloilla; pyytää 
neuvostoa, komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan, että naispuolisia 
työntekijöitä ei syrjäytetä ekologista 
rakennemuutosta koskevista
koulutushankkeista ja -ohjelmista 
(uusiutuva energia, luonnontieteet ja 
teknologiapainotteiset ammatit);

21. toteaa, että naispuoliset työntekijät ovat 
valitettavasti aliedustettuja 
luonnontieteellisillä ja 
teknologiapainotteisilla aloilla; pyytää 
neuvostoa, komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan, että naispuolisia 
työntekijöitä ei syrjäytetä 
koulutushankkeista ja -ohjelmista, jotka 
koskevat luonnontieteellisiä ja 
teknologiapainotteisia ammatteja; 
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Or. fr

Tarkistus 132
Mariya Nedelcheva

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. toteaa, että talouden ekologistaminen ja 
siirtyminen vähän hiilidioksidipäästöjä 
aiheuttavaan talouteen johtaa 
suunnattomaan ammattitaitoisten 
työntekijöiden kysyntään; toteaa, että 
naispuoliset työntekijät ovat voimakkaasti 
aliedustettuja uusiutuvan energian alalla 
sekä erityisesti luonnontieteellisillä ja 
teknologiapainotteisilla aloilla; pyytää 
neuvostoa, komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan, että naispuolisia 
työntekijöitä ei syrjäytetä ekologista 
rakennemuutosta koskevista 
koulutushankkeista ja -ohjelmista
(uusiutuva energia, luonnontieteet ja 
teknologiapainotteiset ammatit);

21. toteaa, että talouden ekologistaminen ja 
siirtyminen vähän hiilidioksidipäästöjä 
aiheuttavaan talouteen johtaa 
suunnattomaan ammattitaitoisten 
työntekijöiden kysyntään; toteaa, että 
naispuoliset työntekijät ovat voimakkaasti 
aliedustettuja uusiutuvan energian alalla 
sekä erityisesti luonnontieteellisillä ja 
teknologiapainotteisilla aloilla; pyytää 
neuvostoa, komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan, että naispuolisia 
työntekijöitä otetaan enemmän mukaan
ekologista rakennemuutosta koskeviin 
koulutushankkeisiin ja -ohjelmiin 
(uusiutuva energia, luonnontieteet ja 
teknologiapainotteiset ammatit);

Or. fr

Tarkistus 133
Norica Nicolai

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. toteaa, että talouden ekologistaminen ja 
siirtyminen vähän hiilidioksidipäästöjä 
aiheuttavaan talouteen johtaa 
suunnattomaan ammattitaitoisten 
työntekijöiden kysyntään; toteaa, että 
naispuoliset työntekijät ovat voimakkaasti 
aliedustettuja uusiutuvan energian alalla 
sekä erityisesti luonnontieteellisillä ja 

21. toteaa, että talouden ekologistaminen ja 
siirtyminen vähän hiilidioksidipäästöjä 
aiheuttavaan talouteen johtaa 
suunnattomaan ammattitaitoisten 
työntekijöiden kysyntään; toteaa, että 
naispuoliset työntekijät ovat voimakkaasti 
aliedustettuja uusiutuvan energian alalla 
sekä erityisesti luonnontieteellisillä ja 
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teknologiapainotteisilla aloilla; pyytää 
neuvostoa, komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan, että naispuolisia 
työntekijöitä ei syrjäytetä ekologista 
rakennemuutosta koskevista 
koulutushankkeista ja -ohjelmista 
(uusiutuva energia, luonnontieteet ja 
teknologiapainotteiset ammatit);

teknologiapainotteisilla aloilla; pyytää 
neuvostoa, komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan, että naispuolisia 
työntekijöitä ei syrjäytetä ekologista 
rakennemuutosta koskevista 
koulutushankkeista ja -ohjelmista 
(uusiutuva energia, luonnontieteet ja 
teknologiapainotteiset ammatit); kehottaa 
jäsenvaltioita kannustamaan naisia näillä 
aloilla paikallisissa yrittäjyyttä koskevissa 
aloitteissa helpottamalla Euroopan 
rakennerahastojen saatavuutta tiedon 
levittämisen ja koulutustyöpajojen 
järjestämisen avulla;

Or. en

Tarkistus 134
Antonyia Parvanova

Päätöslauselmaesitys
21 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. kannustaa jäsenvaltioiden 
työnantajia luomaan lisää 
mahdollisuuksia naistyöntekijöille uusien 
teknologioiden alalla korkean teknologian 
alan vahvistamiseksi EU 2020 
-tavoitteiden mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 135
Astrid Lulling, Christa Klaß

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. kehottaa neuvostoa ja komissiota ja 
jäsenvaltioita varmistamaan Euroopan 

22. kehottaa neuvostoa ja komissiota ja 
jäsenvaltioita edistämään Euroopan 



PE439.983v02-00 72/77 AM\811660FI.doc

FI

rakennerahastojen täysimääräisen 
hyödyntämisen kansallisella tasolla, jotta 
taantuman vaikutuksia voidaan lieventää 
tekemällä uudelleenkoulutusta ja 
jatkokoulutusta koskevia aloitteita yleisen 
asetuksen* 16 artiklan sekä Euroopan 
sosiaalirahastoa* ja Euroopan 
aluekehitysrahastoa* koskevien asetusten 
6 artiklan nojalla;

rakennerahastojen täysimääräistä 
hyödyntämistä kansallisella tasolla, jotta 
taantuman vaikutuksia voidaan lieventää 
tekemällä uudelleenkoulutusta ja 
jatkokoulutusta koskevia aloitteita yleisen 
asetuksen1 16 artiklan sekä Euroopan 
sosiaalirahastoa2 ja Euroopan 
aluekehitysrahastoa3;koskevien asetusten 
6 artiklan nojalla;

Or. fr

Tarkistus 136
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. pyytää muuttamaan Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastoa koskevaa asetusta 
aiemmin mahdollisten naisten aseman 
parantamiseksi suoritettavien 
toimenpiteiden mahdollistamiseksi 
tulevalla ohjelmointikaudella 2014–2020, 
millä olisi erittäin myönteisiä vaikutuksia 
naisten työllisyydelle maaseudulla;

Or. es

                                               
1 Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä 

annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1083/2006, 11. heinäkuuta 2006 (EUVL L 210, 31.7.2006, s. 25).
2 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1081/2006, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2006, Euroopan 

sosiaalirahastosta (EUVL L 210, 31.7.2006, s. 12).
3 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1080/2006, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2006, Euroopan 

aluekehitysrahastosta (EUVL L 210, 31.7.2006, s. 1).
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Tarkistus 137
Astrid Lulling, Christa Klaß

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. kehottaa neuvostoa, komissiota ja 
jäsenvaltioita perustamaan kuhunkin 
rahastoon varauksen yhtäläisten 
mahdollisuuksien edistämiseen 
tarkoitettuja toimia varten sekä 
varaamaan ylimääräistä tukea laaja-
alaisille ohjelmille ja muille 
erityisaloitteille, joita rahoitetaan erikseen 
teknisestä avusta; kehottaa jäsenvaltioita 
kehittämään mekanismeja hallinnon tasa-
arvoistamiseksi palkkaamalla 
ministeriöihin ja muihin elimiin tasa-
arvoasiantuntijoita, jotka panevat 
täytäntöön toimia koheesio- ja 
rakennerahastoista ja edistävät 
naisjärjestöjen ja -verkostojen toimintaa;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 138
Marina Yannakoudakis

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. kehottaa neuvostoa, komissiota ja 
jäsenvaltioita perustamaan kuhunkin 
rahastoon varauksen yhtäläisten 
mahdollisuuksien edistämiseen 
tarkoitettuja toimia varten sekä 
varaamaan ylimääräistä tukea laaja-
alaisille ohjelmille ja muille 
erityisaloitteille, joita rahoitetaan erikseen 
teknisestä avusta; kehottaa jäsenvaltioita 
kehittämään mekanismeja hallinnon tasa-
arvoistamiseksi palkkaamalla 

23. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään 
mekanismeja hallinnon tasa-
arvoistamiseksi palkkaamalla 
ministeriöihin ja muihin elimiin tasa-
arvoasiantuntijoita, jotka panevat 
täytäntöön toimia koheesio- ja 
rakennerahastoista ja edistävät 
naisjärjestöjen ja -verkostojen toimintaa;
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ministeriöihin ja muihin elimiin tasa-
arvoasiantuntijoita, jotka panevat 
täytäntöön toimia koheesio- ja 
rakennerahastoista ja edistävät 
naisjärjestöjen ja -verkostojen toimintaa;

Or. en

Tarkistus 139
Edit Bauer

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. kehottaa neuvostoa, komissiota ja 
jäsenvaltioita perustamaan kuhunkin 
rahastoon varauksen yhtäläisten 
mahdollisuuksien edistämiseen 
tarkoitettuja toimia varten sekä 
varaamaan ylimääräistä tukea laaja-
alaisille ohjelmille ja muille 
erityisaloitteille, joita rahoitetaan erikseen 
teknisestä avusta; kehottaa jäsenvaltioita 
kehittämään mekanismeja hallinnon tasa-
arvoistamiseksi palkkaamalla 
ministeriöihin ja muihin elimiin tasa-
arvoasiantuntijoita, jotka panevat 
täytäntöön toimia koheesio- ja 
rakennerahastoista ja edistävät 
naisjärjestöjen ja -verkostojen toimintaa;

23. kehottaa neuvostoa, komissiota ja 
jäsenvaltioita panemaan täytäntöön tasa-
arvokohtien huomioon ottamista 
koskevan periaatteen kaikissa rahastoissa 
ja myös rajat ylittävissä ohjelmissa; 
kehottaa jäsenvaltioita kehittämään 
mekanismeja hallinnon tasa-
arvoistamiseksi palkkaamalla 
ministeriöihin ja muihin elimiin tasa-
arvoasiantuntijoita, jotka panevat 
täytäntöön toimia koheesio- ja 
rakennerahastoista ja edistävät 
naisjärjestöjen ja -verkostojen toimintaa;

Or. en

Tarkistus 140
Barbara Matera

Päätöslauselmaesitys
23 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. kehottaa neuvostoa, komissiota ja 
jäsenvaltioita perustamaan kuhunkin 
rahastoon varauksen yhtäläisten 
mahdollisuuksien edistämiseen 
tarkoitettuja toimia varten; kehottaa 
jäsenvaltioita kehittämään mekanismeja 
hallinnon tasa-arvoistamiseksi 
palkkaamalla ministeriöihin ja muihin 
elimiin tasa-arvoasiantuntijoita, jotka 
panevat täytäntöön toimia koheesio- ja 
rakennerahastoista ja edistävät 
naisjärjestöjen ja -verkostojen toimintaa; 

23. kehottaa neuvostoa, komissiota ja 
jäsenvaltioita perustamaan kuhunkin 
rahastoon varauksen yhtäläisten 
mahdollisuuksien edistämiseen 
tarkoitettuja toimia varten sekä varaamaan 
laaja-alaisille ohjelmille ja muille 
erityisaloitteille ylimääräistä tukea, jota 
varten varataan rahoitusta erikseen 
teknisestä avusta; kehottaa jäsenvaltioita 
kehittämään mekanismeja hallinnon tasa-
arvoistamiseksi palkkaamalla 
ministeriöihin ja muihin elimiin tasa-
arvoasiantuntijoita, jotka panevat 
täytäntöön toimia koheesio- ja 
rakennerahastoista ja edistävät 
naisjärjestöjen ja -verkostojen toimintaa;

Or. it

Tarkistus 141
Astrid Lulling, Christa Klaß

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. kannustaa Euroopan tasa-
arvoinstituuttia tekemään tutkimuksen 
talouskriisin sukupuolivaikutuksista ja
kehottaa Euroopan elin- ja työolojen 
kehittämissäätiön kaltaisia eurooppalaisia 
toimielimiä käsittelemään sukupuolten 
väliseen tasa-arvoon liittyviä kysymyksiä 
meneillään olevassa työssään;

24. kehottaa Euroopan elin- ja työolojen 
kehittämissäätiön kaltaisia eurooppalaisia 
toimielimiä käsittelemään sukupuolten 
väliseen tasa-arvoon liittyviä kysymyksiä 
meneillään olevassa työssään;

Or. fr



PE439.983v02-00 76/77 AM\811660FI.doc

FI

Tarkistus 142
Mariya Nedelcheva

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. kannustaa Euroopan tasa-
arvoinstituuttia tekemään tutkimuksen 
talouskriisin sukupuolivaikutuksista ja 
kehottaa Euroopan elin- ja työolojen 
kehittämissäätiön kaltaisia eurooppalaisia 
toimielimiä käsittelemään sukupuolten 
väliseen tasa-arvoon liittyviä kysymyksiä
meneillään olevassa työssään;

24. kannustaa Euroopan tasa-
arvoinstituuttia tekemään tutkimuksen 
talous- ja rahoituskriisin vaikutuksista 
sukupuolten tasa-arvoon ja katsoo, että 
tämä vaikutustenarviointi olisi tehtävä 
kriisin erityiset puitteet huomioon ottavien 
tarkkojen indikaattoreiden avulla; 
kehottaa Euroopan elin- ja työolojen 
kehittämissäätiön kaltaisia eurooppalaisia 
toimielimiä ehdottamaan vastauksia
sukupuolten väliseen tasa-arvoon liittyviin 
kysymyksiin meneillään olevassa työssään;

Or. fr

Tarkistus 143
Antonyia Parvanova

Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 a. painottaa tarvetta luoda uusia 
ohjelmia ja taloudellisia kannustimia 
naisten osallistumisen kannustamiseksi ja 
edistämiseksi pienissä ja keskisuurissa 
yrityksissä; 

Or. en

Tarkistus 144
Raül Romeva i Rueda

Päätöslauselmaesitys
25 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 a. kehottaa neuvostoa ja komissiota 
perustamaan sukupuolikysymyksiä ja 
rahoitushallintoa käsittelevän 
eurooppalaisen ajatushautomon, jonka 
tehtävänä olisi työskennellä 
vaihtoehtoisen tiedon ja yhteiskuntaa 
parhaiten yleisen hyvinvoinnin, 
oikeudenmukaisuuden ja tasapuolisuuden 
kannalta palvelevien rahoitushallinnon 
mallien parissa;

Or. en


