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Tarkistus 1 
Raül Romeva i Rueda, Edit Bauer (PPE-ryhmän varjoesittelijä), Edite Estrela (S-D-
ryhmän varjoesittelijä), Ilda Figueiredo (GUE/NGL-ryhmän varjoesittelijä), Mariya 
Nedelcheva
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 5, 6

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 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 2 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (S-D-ryhmän varjoesittelijä), Sophia in 't Veld 
(ALDE-ryhmän varjoesittelijä), Ilda Figueiredo (GUE/NGL-ryhmän varjoesittelijä), 
Norica Nicolai, Elisabeth Morin-Chartier, Chrysoula Paliadeli
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 14, 15, 16

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 

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 
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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,

toteutettavista toimista, jotka eivät olleet 
tarpeeksi molempia sukupuolia 
osallistavia, päättivät yksinomaan miehet; 
katsoo, että on tärkeää osallistuttaa naiset, 
jotka ovat yleisesti korkeammin 
koulutettuja kuin miehet, täysimääräisesti 
poliittiseen, taloudelliseen ja rahoitusta 
koskevaan päätöksentekoon sekä 
työmarkkinaosapuolten välisten 
sopimusten tekemiseen,

Or. en

Tarkistus 3 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (S-D-ryhmän varjoesittelijä), Ilda Figueiredo 
(GUE/NGL-ryhmän varjoesittelijä), Iratxe García Pérez
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 30, 31

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G a. toteaa, että Euroopan elin- ja 
työolojen kehittämissäätiön mukaan 
naiset käyttävät kolme kertaa niin paljon 
aikaa kuin miehet lasten hoitamiseen, 
kotiaskareisiin ja huollettavista 
henkilöistä huolehtimiseen, ja että 
sukupuolten tasa-arvon edistäminen ja 
siihen pääseminen edellyttävät perhettä ja 
kotia koskevien velvollisuuksien jakamista 
miesten ja naisten kesken erityisesti 
kehittämällä vanhempainvapaata ja 
isyysvapaata; katsoo, että äitiysvapaan ja 
vanhempainvapaan poissulkeminen 
kokonaistyöajan laskelmista syrjii naisia 
ja saattaa heidät epäedulliseen asemaan 
työmarkkinoilla,

Or. en

Tarkistus 4 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (S-D-ryhmän varjoesittelijä), Sophia in 't Veld 
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(ALDE-ryhmän varjoesittelijä), Ilda Figueiredo (GUE/NGL-ryhmän varjoesittelijä), 
Norica Nicolai, Iratxe García Pérez
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 35, 36

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 joista 
enemmistö on naisia, ovat erityisesti 
taloudellisen taantuman aikana entistä 
haavoittuvampia, mikä pätee erityisesti 
naispuolisiin siirtotyöläisiin ja 
vähemmistöryhmiin kuuluviin naisiin; 
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 5 
Raül Romeva i Rueda, Edit Bauer (PPE-ryhmän varjoesittelijä), Edite Estrela (S-D-
ryhmän varjoesittelijä), Ilda Figueiredo (GUE/NGL-ryhmän varjoesittelijä), Iratxe 
García Pérez, Barbara Matera
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 38, 40, 41, 42

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 

J. ottaa huomioon, että oikeuksilla 
täydennetty hyvä kokopäivätyö on paras 
tae köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä 
vastaan ja astinlauta taloudelliseen ja 
psykologiseen riippumattomuuteen; 
katsoo, että huolehdittaessa laadukkaiden 
julkisten palvelujen yleisestä 
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miesten tarpeisiin, saatavuudesta on ratkaisevan tärkeää laatia 
ja panna täytäntöön politiikkoja, joilla 
vastataan sekä naisten, että miesten 
tarpeisiin, kohtuuhintaiset, laadukkaat ja 
saatavilla olevat lasten ja vanhusten sekä 
muiden huolenpitoa tarvitsevien 
henkilöiden hoitopalvelut mukaan lukien,

Or. en

Tarkistus 6 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (S-D-ryhmän varjoesittelijä), Ilda Figueiredo 
(GUE/NGL-ryhmän varjoesittelijä), Chrysoula Paliadeli
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 47, 48

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 perheväkivalta, 
jonka uhreja ovat pääasiassa naiset, on 
levinnyt laajalti kaikissa maissa ja 
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; ottaa myös 
huomioon, että perheväkivalta aiheuttaa 
EU:lle vuosittain 16 miljardin euron 
menetykset,

Or. en

Tarkistus 7 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (S-D-ryhmän varjoesittelijä), Ilda Figueiredo 
(GUE/NGL-ryhmän varjoesittelijä), Mariya Nedelcheva, Barbara Matera
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 85, 86

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

Or. en

Tarkistus 8 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (S-D-ryhmän varjoesittelijä), Sophia in 't Veld 
(ALDE-ryhmän varjoesittelijä), Ilda Figueiredo (GUE/NGL-ryhmän varjoesittelijä), 
Norica Nicolai, Iratxe García Pérez
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 100, 101

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 sekä takaamaan 
kyseisten palvelujen saatavuuden 
sovittamisen yhteen naisten ja miesten 
kokoaikatyöhön liittyvien aikataulujen 
kanssa; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita hyödyntämään 
täysimääräisesti rakennerahastojen ja 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
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maatalousrahaston tarjoamia 
mahdollisuuksia ja helpottamaan 
rahoituksen saamista laadukkaita 
palveluja varten; vaatii komissiota 
ehdottamaan isyys- ja adoptiovapaata sekä 
omaisen hoitovapaata koskevaa direktiiviä;

Or. en

Tarkistus 9 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (S-D-ryhmän varjoesittelijä), Ilda Figueiredo 
(GUE/NGL-ryhmän varjoesittelijä), Iratxe García Pérez, Elisabeth Morin-Chartier, 
Mariya Nedelcheva
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 113, 114, 115

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, 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, 
hallinnoissa ja laitoksissa, joiden olisi 
näytettävä esimerkkiä; kehottaa siksi 
määrittelemään sitovat tavoitteet naisten ja 
miesten tasapuolisen edustuksen 
varmistamiseksi; 

Or. en
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Tarkistus 10 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (S-D-ryhmän varjoesittelijä), Ilda Figueiredo 
(GUE/NGL-ryhmän varjoesittelijä), Barbara Matera
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistuksen 130

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;

20. toteaa EU 2020 -strategian 
perusteella, että vihreä talous on 
ratkaisevan tärkeää ja 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. en

Tarkistus 11 
Raül Romeva i Rueda, Edite Estrela (S-D-ryhmän varjoesittelijä), Ilda Figueiredo 
(GUE/NGL-ryhmän varjoesittelijä), Mariya Nedelcheva
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistuksen 142

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 
sukupuolivaikutuksista; katsoo, että 
tutkimus olisi teetettävä täsmällisten 
indikaattoreiden avulla, joilla otetaan 
huomioon kriisin erityiskonteksti;
kehottaa Euroopan elin- ja työolojen 
kehittämissäätiön kaltaisia eurooppalaisia 
toimielimiä ehdottamaan vastauksia
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sukupuolten väliseen tasa-arvoon liittyviin 
kysymyksiin meneillään olevassa työssään;

Or. en


