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Tarkistus 1
Edit Bauer, Lívia Járóka

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan -A kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

-A. ottaa huomioon, että sukupuolten 
tasa-arvo ja muun muassa ikään 
perustuvan syrjinnän kielto ovat EY:n 
perustamissopimuksessa vahvistettuja 
Euroopan unionin perusperiaatteita sekä 
yhteisön tavoitteita ja tehtäviä,

Or. en

Tarkistus 2
Mary Honeyball

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että Eurooppa 2020 
-strategia asettaa työllisyysastetta 
koskevaksi päätavoitteeksi 75 prosenttia 
sekä naisten että miesten osalta ja esittää 
tavoitteeksi vähentää köyhyysvaarassa 
olevien henkilöiden määrää 20 miljoonalla; 
katsoo, että yli 50-vuotiaiden naisten 
ryhmä kaikkine erityispiirteineen on näin 
ollen ratkaiseva ikäryhmä näiden 
molempien tavoitteiden saavuttamisessa,

A. ottaa huomioon, että Eurooppa 2020 
-strategia asettaa työllisyysastetta 
koskevaksi päätavoitteeksi 75 prosenttia 
sekä naisten että miesten osalta ja esittää 
tavoitteeksi vähentää köyhyysvaarassa 
olevien henkilöiden määrää 20 miljoonalla; 
katsoo, että yli 50-vuotiaiden naisten 
ryhmä on sille ominaisen korkean 
köyhyys- ja työttömyystason vuoksi näin 
ollen ratkaiseva ikäryhmä näiden 
molempien tavoitteiden saavuttamisessa,

Or. en
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Tarkistus 3
Marina Yannakoudakis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A a. ottaa huomioon, etteivät monet 
iäkkäät naiset eri puolilla Euroopan 
unionia ole koskaan olleet töissä, minkä 
vuoksi heidät on koulutettava uudelleen,

Or. en

Tarkistus 4
Kartika Tamara Liotard

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että 
sukupuolistereotypioiden sitkeys 
yhdistettynä ikääntyvien syrjintään
työmarkkinoilla vähentää erityisesti 
iäkkäiden naisten 
työllistymismahdollisuuksia,

B. ottaa huomioon, että 
sukupuolistereotypioiden sitkeys 
yhdistettynä ikääntyvien ikäsyrjintään
työmarkkinoilla vähentää erityisesti 
iäkkäiden naisten työllistymis-, 
kouluttautumis- ja 
etenemismahdollisuuksia ja on osasyy 
ikääntyneiden köyhyysvaaran kasvuun,

Or. nl

Tarkistus 5
Nicole Kiil-Nielsen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B a. ottaa huomioon, että sukupuoleen 
perustuva syrjintä on erityinen syrjinnän 
muoto, koska se on järjestelmällistä ja 
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systemaattista ja koska se yhdistyy 
kaikkiin muihin syrjinnän muotoihin ja 
sitä esiintyy niiden lisäksi,

Or. fr

Tarkistus 6
Marina Yannakoudakis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B a. ottaa huomioon, että työmarkkinat 
ovat nykyään huomattavasti 
dynaamisemmat ja epävakaammat kuin 
koskaan aiemmin, minkä vuoksi ei ole 
enää varmaa, että samalla alalla on töitä 
koko eliniäksi; katsoo näin ollen 
talouskriisin osoittaneen, että naisilla on 
tärkeä tehtävä työmarkkinoilla,

Or. en

Tarkistus 7
Nicole Kiil-Nielsen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. katsoo, että Euroopan tuleva 
taloudellinen kilpailukyky ja vauraus 
riippuu sen kyvystä käyttää 
täysimääräisesti työvoimaresurssejaan 
paitsi pidentämällä elinikäistä 
työssäoloaikaa myös toteuttamalla 
asianmukaisia politiikkoja työ-, perhe- ja 
yksityiselämän yhteensovittamiseksi,

C. katsoo, että Euroopan tuleva vauraus ja
osallistavuus riippuu sen kyvystä parantaa 
tehokkaasti työvoimaresurssiensa käyttöä 
luomalla sellaiset työolot ja 
sosiaaliturvajärjestelmät, jotka tukevat 
työ- ja elinolojen parantumista sekä 
hyödyttävät taloutta; ottaa huomioon, että 
tähän sisältyvät myös asianmukaiset 
politiikat työ-, perhe- ja yksityiselämän 
yhteensovittamiseksi,
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Or. en

Tarkistus 8
Antonyia Parvanova

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. katsoo, että Euroopan tuleva 
taloudellinen kilpailukyky ja vauraus 
riippuu sen kyvystä käyttää 
täysimääräisesti työvoimaresurssejaan 
paitsi pidentämällä elinikäistä
työssäoloaikaa myös toteuttamalla 
asianmukaisia politiikkoja työ-, perhe- ja 
yksityiselämän yhteensovittamiseksi,

C. katsoo, että Euroopan tuleva 
taloudellinen kilpailukyky ja vauraus 
riippuu sen kyvystä käyttää 
täysimääräisesti työvoimaresurssejaan 
paitsi pidentämällä elinikäistä 
työssäoloaikaa myös toteuttamalla 
asianmukaisia politiikkoja työ-, perhe- ja 
yksityiselämän yhteensovittamiseksi sekä 
torjua välitöntä tai välillistä syrjintää ja 
sukupuolistereotypioita, jotka johtavat 
sukupuolten välisiin kuiluihin 
työmarkkinoilla,

Or. en

Tarkistus 9
Nicole Kiil-Nielsen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D a. ottaa huomioon, etteivät 
eurooppalaisten yhteiskuntien 
ajattelutavat ja toiminta ole kehittyneet 
tavalla, joka edistäisi naisten pääsyä 
työmarkkinoille; katsoo, ettei Euroopassa 
ole kiinnitetty tarvittavaa huomiota työ- ja 
vapaa-ajan käyttöön sekä niiden 
oikeudenmukaiseen jakautumiseen 
henkilöiden kesken,

Or. fr
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Tarkistus 10
Edit Bauer, Lívia Járóka

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E a. katsoo, että naiset ovat usein ja 
kasvavassa määrin yliedustettuina 
eristyneiden ikääntyvien henkilöiden 
joukossa, mikä johtuu avioerojen määrän 
kasvusta ja miesten lyhyemmästä 
elinajanodotteesta; ottaa huomioon, että 
lesket ja yksinäiset ikääntyvät naiset 
yleensä ovat suuressa vaarassa ajautua 
köyhyyteen, eristyneisyyteen ja 
sosiaaliseen syrjäytymiseen,

Or. en

Tarkistus 11
Antonyia Parvanova

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. ottaa huomioon, että alle 30-vuotiaiden 
naisten keskimääräinen tuntiansio on 
92 prosenttia miesten vastaavasta ja 
67,5 prosenttia 50–59-vuotiaiden 
ikäryhmässä*,

H. ottaa huomioon, että alle 30-vuotiaiden 
naisten keskimääräinen tuntiansio on 
92 prosenttia miesten vastaavasta ja 
67,5 prosenttia 50–59-vuotiaiden 
ikäryhmässä6 ja että sukupuolten välinen 
palkkaero on EU:ssa edelleen jopa 
17,5 prosenttia,

Or. en

Tarkistus 12
Edit Bauer, Lívia Járóka

                                               
6 The life of women and men in Europe - A statistical portrait, Eurostat, 2008, s. 196. 
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H a. katsoo, että Euroopan tuleva 
taloudellinen kilpailukyky ja vauraus 
riippuu oleellisesti sen kyvystä käyttää 
täysimääräisesti työvoimaresurssejaan 
paitsi pidentämällä elinikäistä 
työssäoloaikaa myös toteuttamalla 
asianmukaisia politiikkoja työ-, perhe- ja 
yksityiselämän yhteensovittamiseksi,

Or. en

Tarkistus 13
Kartika Tamara Liotard

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. katsoo, että sukupuolten väliset erot 
sosioekonomisessa asemassa juontuvat 
osittain perinteisestä työn 
sukupuolijakaumasta, missä miehet 
kantavat pääasiallisen vastuun elannon 
ansaitsemisesta ja naiset palkattomista 
kotitöistä sekä perheen hoitamisesta, millä 
on valtava vaikutus miesten ja naisten 
kykyyn kartuttaa sosiaaliturvaoikeuksia 
eläkkeelle jäämistä varten,

I. katsoo, että sukupuolten väliset erot 
sosioekonomisessa asemassa juontuvat 
pitkälti perinteisestä sukupuolten 
roolijaosta, missä miesten katsotaan 
kantavan pääasiallisen vastuun elannon 
ansaitsemisesta ja naisten palkattomista 
kotitöistä sekä perheen hoitamisesta, myös 
laajemman perheen hoitamisesta, millä on 
valtava vaikutus naisten kykyyn kartuttaa 
sosiaaliturvaoikeuksia esimerkiksi 
eläkkeelle jäämistä varten miesten kykyyn 
verrattuna,

Or. nl

Tarkistus 14
Antonyia Parvanova

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. katsoo, että sukupuolten väliset erot 
sosioekonomisessa asemassa juontuvat 
osittain perinteisestä työn 
sukupuolijakaumasta, missä miehet 
kantavat pääasiallisen vastuun elannon 
ansaitsemisesta ja naiset palkattomista 
kotitöistä sekä perheen hoitamisesta, millä 
on valtava vaikutus miesten ja naisten 
kykyyn kartuttaa sosiaaliturvaoikeuksia 
eläkkeelle jäämistä varten,

I. katsoo, että sukupuolten väliset erot 
sosioekonomisessa asemassa juontuvat 
osittain perinteisestä työn 
sukupuolijakaumasta, missä miehet 
kantavat pääasiallisen vastuun elannon 
ansaitsemisesta ja naiset palkattomista 
kotitöistä sekä perheen hoitamisesta, millä 
on valtava vaikutus miesten ja naisten 
kykyyn kartuttaa sosiaaliturvaoikeuksia 
eläkkeelle jäämistä varten sekä siten 
heidän vanhuusiän tilanteeseensa, 
etenkin jos he eroavat, joutuvat 
asumuseroon tai jäävät leskeksi,

Or. en

Tarkistus 15
Edit Bauer, Lívia Járóka

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J a. ottaa huomioon, että sukupuolten 
välinen kuilu on pienempi ennen perheen 
perustamista ja että se suurenee, kun 
yksittäiset henkilöt muodostavat parin; 
ottaa huomioon, että naisten työllisyysaste 
alenee ensimmäisen lapsen syntymän 
jälkeen ja että työmarkkinahaitat 
kasautuvat elinkaaren varhaisempiin 
vaiheisiin lastenhoidon yhteydessä, joka 
vaihtuu myöhemmin iäkkäiden 
henkilöiden hoitoon, mikä johtaa usein 
työssäkäyvien köyhyyteen,

Or. en

Tarkistus 16
Kartika Tamara Liotard
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. ottaa huomioon, että iäkkäät naiset 
valitsevat usein osa-aikatyön ja jättävät 
työmarkkinat valitsemalla varhaisen 
eläkkeelle jäämisen useammin kuin 
miehet,

K. ottaa huomioon, että miehiin verrattuna 
iäkkäät naiset valitsevat tai joutuvat 
valitsemaan usein osa-aikatyön ja jättävät 
useammin työmarkkinat valitsemalla tai 
joutumalla valitsemaan varhaisen 
eläkkeelle jäämisen,

Or. nl

Tarkistus 17
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan M kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

M. ottaa huomioon, että yli 50-vuotiaat 
naiset kohtaavat usein sukupuoli- ja 
ikästereotypioihin perustuvaa kaksin- tai 
monenkertaista syrjintää, jota usein 
pahentavat heidän sukupuoliperusteiset 
työ- ja yksityiselämän kuvionsa 
(esimerkiksi urakatkokset, osa-aikatyö ja 
sukupuolten väliset palkkaerot); ottaa 
huomioon, että näin ollen naisille 
tyypillisesti kertyy enemmän haittoja kuin 
samoihin ryhmiin kuuluville miehille;

M. ottaa huomioon, että yli 50-vuotiaat 
naiset kohtaavat usein sukupuoli- ja 
ikästereotypioihin perustuvaa kaksin- tai 
monenkertaista syrjintää, jota usein 
pahentavat heidän sukupuoliperusteiset 
työ- ja yksityiselämän kuvionsa 
(esimerkiksi urakatkokset ja työssäkäynnin 
lopettaminen, jotta he voisivat keskittyä 
perhe-elämään tai työskennelläkseen 
puolisonsa yrityksessä pääasiassa kaupan 
ja maatalouden alalla ilman palkkaa ja 
kuulumatta sosiaaliturvajärjestelmään,
osa-aikatyö ja sukupuolten väliset 
palkkaerot); ottaa huomioon, että näin 
ollen naisille tyypillisesti kertyy enemmän 
haittoja kuin samoihin ryhmiin kuuluville 
miehille; ottaa lisäksi huomioon, että 
taloustaantuman aikana riski joutua 
köyhyyteen on erityisen suuri kyseisten 
naisten osalta;

Or. es
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Tarkistus 18
Sirpa Pietikäinen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan M kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

M. ottaa huomioon, että yli 50-vuotiaat 
naiset kohtaavat usein sukupuoli- ja 
ikästereotypioihin perustuvaa kaksin- tai 
monenkertaista syrjintää, jota usein 
pahentavat heidän sukupuoliperusteiset 
työ- ja yksityiselämän kuvionsa 
(esimerkiksi urakatkokset, osa-aikatyö ja 
sukupuolten väliset palkkaerot); ottaa 
huomioon, että näin ollen naisille 
tyypillisesti kertyy enemmän haittoja kuin 
samoihin ryhmiin kuuluville miehille,

ottaa huomioon, että yli 50-vuotiaat naiset 
kohtaavat usein sukupuoli- ja 
ikästereotypioihin perustuvaa kaksin- tai 
monenkertaista syrjintää, jota usein 
pahentavat heidän sukupuoliperusteiset 
työ- ja yksityiselämän kuvionsa 
(esimerkiksi urakatkokset, osa-aikatyö, 
uudelleen työllistyminen
työttömyyskauden jälkeen ja sukupuolten 
väliset palkkaerot); ottaa huomioon, että 
näin ollen naisille tyypillisesti kertyy 
enemmän haittoja kuin samoihin ryhmiin 
kuuluville miehille,

Or. en

Tarkistus 19
Mary Honeyball

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan N a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

N a. katsoo, että iäkkäisiin naisiin 
kohdistuvaa väkivaltaa aliarvioidaan 
huomattavasti, koska iäkkäät naiset ovat 
erityisen haluttomia ilmoittamaan 
huonosta kohtelusta, koska 
palveluntarjoajilla on sellainen 
stereotyyppinen käsitys, että iäkkäillä 
naisilla on pienempi riski, ja koska 
pahoinpitelyn kohteeksi joutuneiden 
iäkkäiden naisuhrien saatavilla on 
vähemmän vaihtoehtoja,

Or. en
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Tarkistus 20
Nicole Kiil-Nielsen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan N a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

N a. katsoo, että tasa-arvosta valistaminen 
jo mahdollisimman nuorena sekä naisten 
työskentelyä ohjaavat ja edistävät 
toimintalinjat ovat ainoa keino poistaa 
tällainen syrjintä pysyvästi,

Or. fr

Tarkistus 21
Kartika Tamara Liotard

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. pitää myönteisenä päätöstä nimetä 
vuoden 2012 aktiivisen ikääntymisen 
eurooppalaiseksi teemavuodeksi ja 
kehottaa toteuttamaan asianmukaisia 
toimenpiteitä syrjinnän torjumiseksi,
erityisesti muuttamalla ikäsyrjintään 
liittyviä stereotypioita ja edistämällä 
sukupolvien välistä solidaarisuutta;

1. pitää myönteisenä komission päätöstä 
nimetä vuoden 2012 aktiivisen 
ikääntymisen ja sukupolvien välisen 
solidaarisuuden eurooppalaiseksi 
teemavuodeksi ja kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita toteuttamaan asianmukaisia 
ja tehokkaita toimenpiteitä syrjinnän 
torjumiseksi muun muassa torjumalla 
sukupuoli- ja ikäsyrjintään liittyviä 
stereotypioita ja edistämällä sukupolvien 
välistä solidaarisuutta;

Or. nl

Tarkistus 22
Edit Bauer, Lívia Járóka

Päätöslauselmaesitys
1 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. pitää myönteisenä päätöstä nimetä 
vuoden 2012 aktiivisen ikääntymisen 
eurooppalaiseksi teemavuodeksi ja 
kehottaa toteuttamaan asianmukaisia 
toimenpiteitä syrjinnän torjumiseksi, 
erityisesti muuttamalla ikäsyrjintään 
liittyviä stereotypioita ja edistämällä 
sukupolvien välistä solidaarisuutta;

1. pitää myönteisenä päätöstä nimetä 
vuoden 2012 aktiivisen ikääntymisen ja 
sukupolvien välisen solidaarisuuden
eurooppalaiseksi teemavuodeksi ja 
kehottaa toteuttamaan asianmukaisia 
toimenpiteitä syrjinnän torjumiseksi, 
erityisesti muuttamalla ikäsyrjintään 
liittyviä stereotypioita ja edistämällä 
sukupolvien välistä solidaarisuutta;

Or. en

Tarkistus 23
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. pitää myönteisenä päätöstä nimetä 
vuoden 2012 aktiivisen ikääntymisen 
eurooppalaiseksi teemavuodeksi ja 
kehottaa toteuttamaan asianmukaisia 
toimenpiteitä syrjinnän torjumiseksi, 
erityisesti muuttamalla ikäsyrjintään 
liittyviä stereotypioita ja edistämällä 
sukupolvien välistä solidaarisuutta;

1. pitää myönteisenä päätöstä nimetä 
vuoden 2012 aktiivisen ikääntymisen 
eurooppalaiseksi teemavuodeksi ja 
kehottaa toteuttamaan asianmukaisia 
toimenpiteitä syrjinnän torjumiseksi, 
erityisesti muuttamalla ikäsyrjintään 
liittyviä stereotypioita, edistämällä 
sukupolvien välistä solidaarisuutta ja 
toteuttamalla erityisesti naisia varten 
tarkoitettuja toimia;

Or. es

Tarkistus 24
Mary Honeyball

Päätöslauselmaesitys
2 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan, että yli 50-vuotiaisiin 
naisiin kohdistuva moninkertainen syrjintä 
otetaan paremmin huomioon avoimessa 
koordinointimenetelmässä koskien 
eläkkeitä, sosiaalista osallisuutta, 
sukupuolistereotypioiden muuttamista ja 
naisten ottamista mukaan 
päätöksentekoon;

2. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan, että yli 50-vuotiaisiin 
naisiin kohdistuva moninkertainen syrjintä 
otetaan paremmin huomioon avoimessa 
koordinointimenetelmässä koskien 
eläkkeitä, sosiaalista osallisuutta, 
sukupuolistereotypioiden muuttamista ja 
naisten ottamista mukaan 
päätöksentekoelimiin;

Or. en

Tarkistus 25
Kartika Tamara Liotard

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan, että yli 50-vuotiaisiin 
naisiin kohdistuva moninkertainen syrjintä 
otetaan paremmin huomioon avoimessa 
koordinointimenetelmässä koskien 
eläkkeitä, sosiaalista osallisuutta, 
sukupuolistereotypioiden muuttamista ja 
naisten ottamista mukaan päätöksentekoon;

2. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan, että yli 50-vuotiaisiin 
naisiin kohdistuva moninkertainen syrjintä 
otetaan paremmin huomioon ja sitä 
torjutaan tehokkaasti avoimessa 
koordinointimenetelmässä koskien 
eläkkeitä, sosiaalista osallisuutta, 
työllisyyttä, sukupuolistereotypioiden 
muuttamista ja naisten ottamista mukaan 
päätöksentekoon;

Or. nl

Tarkistus 26
Antonyia Parvanova

Päätöslauselmaesitys
2 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan, että yli 50-vuotiaisiin 
naisiin kohdistuva moninkertainen syrjintä 
otetaan paremmin huomioon avoimessa 
koordinointimenetelmässä koskien 
eläkkeitä, sosiaalista osallisuutta, 
sukupuolistereotypioiden muuttamista ja 
naisten ottamista mukaan päätöksentekoon;

2. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan, että yli 50-vuotiaisiin 
naisiin kohdistuva moninkertainen syrjintä 
otetaan paremmin huomioon avoimessa 
koordinointimenetelmässä koskien 
eläkkeitä, sosiaalista osallisuutta, 
sukupuolistereotypioiden muuttamista ja 
naisten ottamista mukaan poliittiseen ja 
taloudelliseen päätöksentekoon;

Or. en

Tarkistus 27
Kartika Tamara Liotard

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. kehottaa komissiota toteuttamaan 
eläkeuudistuksen valmistelussa ja 
täytäntöönpanossa sukupuolten tasa-arvoa 
koskevaa lähestymistapaa, edistämään 
saman vakuutusmatemaattisen eläkkeiden 
laskennan käyttämistä miesten ja naisten 
kohdalla, edistämään köyhyysvaaran 
vähentämistä ja tekemään lopun pakollisen 
eläkkeelle siirtymisen käytännöstä;

3. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan 
sekä sukupuoli- että ikänäkökulman 
valtavirtaistamisen eläkeuudistuksen ja 
muiden sosiaaliturvapoliittisten 
uudistusten valmistelussa ja 
täytäntöönpanossa, edistämään saman 
vakuutusmatemaattisen eläkkeiden 
laskennan käyttämistä miesten ja naisten 
kohdalla, edistämään köyhyysvaaran 
vähentämistä, torjumaan ikääntyneiden 
nykyään kohtaamaa köyhyyttä, 
parantamaan ikääntyneiden naisten 
eläkkeitä nykyisestä, parantamaan 
(terveyden)hoitopalvelujen laatua, 
saatavuutta ja taloudellista 
elinkelpoisuutta ja tekemään lopun 
pakollisen (varhais)eläkkeelle siirtymisen 
käytännöstä;

Or. nl
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Tarkistus 28
Angelika Werthmann

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. kehottaa komissiota toteuttamaan 
eläkeuudistuksen valmistelussa ja 
täytäntöönpanossa sukupuolten tasa-arvoa 
koskevaa lähestymistapaa, edistämään 
saman vakuutusmatemaattisen eläkkeiden 
laskennan käyttämistä miesten ja naisten 
kohdalla, edistämään köyhyysvaaran 
vähentämistä ja tekemään lopun pakollisen 
eläkkeelle siirtymisen käytännöstä;

3. kehottaa komissiota toteuttamaan 
eläkeuudistuksen valmistelussa ja 
täytäntöönpanossa sukupuolten tasa-arvoa 
koskevaa lähestymistapaa, edistämään 
saman vakuutusmatemaattisen eläkkeiden 
laskennan käyttämistä miesten ja naisten 
kohdalla, toteuttamaan konkreettisia 
toimia köyhyysvaaran vähentämiseksi ja 
tekemään lopun pakollisen eläkkeelle 
siirtymisen käytännöstä;

Or. de

Tarkistus 29
Sirpa Pietikäinen

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. kehottaa komissiota toteuttamaan 
eläkeuudistuksen valmistelussa ja 
täytäntöönpanossa sukupuolten tasa-arvoa 
koskevaa lähestymistapaa, edistämään 
saman vakuutusmatemaattisen eläkkeiden 
laskennan käyttämistä miesten ja naisten 
kohdalla, edistämään köyhyysvaaran 
vähentämistä ja tekemään lopun pakollisen 
eläkkeelle siirtymisen käytännöstä;

3. kehottaa komissiota toteuttamaan 
eläkeuudistuksen valmistelussa ja 
täytäntöönpanossa sukupuolten tasa-arvoa 
koskevaa lähestymistapaa, edistämään 
tasa-arvoa lisäävän
vakuutusmatemaattisen eläkkeiden 
laskennan käyttämistä miesten ja naisten 
kohdalla, edistämään köyhyysvaaran 
vähentämistä ja tekemään lopun pakollisen 
eläkkeelle siirtymisen käytännöstä;

Or. en

Tarkistus 30
Antonyia Parvanova
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Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. kehottaa komissiota toteuttamaan 
eläkeuudistuksen valmistelussa ja 
täytäntöönpanossa sukupuolten tasa-arvoa 
koskevaa lähestymistapaa, edistämään 
saman vakuutusmatemaattisen eläkkeiden 
laskennan käyttämistä miesten ja naisten 
kohdalla, edistämään köyhyysvaaran 
vähentämistä ja tekemään lopun pakollisen 
eläkkeelle siirtymisen käytännöstä;

3. kehottaa komissiota toteuttamaan 
eläkeuudistuksen valmistelussa ja 
täytäntöönpanossa, myös tulevassa 
eläkejärjestelmää koskevassa valkoisessa 
kirjassa esitettävissä ehdotuksissa,
sukupuolten tasa-arvoa koskevaa 
lähestymistapaa, johon sisältyy 
erityistoimia ja sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistaminen, edistämään saman 
vakuutusmatemaattisen eläkkeiden 
laskennan käyttämistä miesten ja naisten 
kohdalla, edistämään köyhyysvaaran 
vähentämistä, poistamaan sukupuolten 
välisen palkkaeron ja tekemään lopun 
pakollisen eläkkeelle siirtymisen 
käytännöstä sekä mahdollistamaan 
samalla iäkkäiden naisten osallistumisen 
työmarkkinoille torjumalla syrjäytymistä;

Or. en

Tarkistus 31
Silvia Costa

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. kehottaa komissiota toteuttamaan 
eläkeuudistuksen valmistelussa ja 
täytäntöönpanossa sukupuolten tasa-arvoa 
koskevaa lähestymistapaa, edistämään 
saman vakuutusmatemaattisen eläkkeiden 
laskennan käyttämistä miesten ja naisten 
kohdalla, edistämään köyhyysvaaran 
vähentämistä ja tekemään lopun pakollisen 
eläkkeelle siirtymisen käytännöstä;

3. kehottaa komissiota toteuttamaan 
eläkeuudistuksen valmistelussa ja 
täytäntöönpanossa sukupuolten tasa-arvoa 
koskevaa lähestymistapaa, edistämään 
saman vakuutusmatemaattisen eläkkeiden 
laskennan käyttämistä miesten ja naisten 
kohdalla, arvioimaan uudelleen 
äitiysvapaista johtuvien poissaolojen 
laskennallista sosiaaliturvaa, 
laajentamaan tämä turva koskemaan 
poissaoloja, jotka johtuvat huollettavien 
vanhusten ja vammaisten hoidosta,
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edistämään köyhyysvaaran vähentämistä ja 
tekemään lopun pakollisen eläkkeelle 
siirtymisen käytännöstä;

Or. it

Tarkistus 32
Edit Bauer

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. kehottaa komissiota toteuttamaan 
eläkeuudistuksen valmistelussa ja 
täytäntöönpanossa sukupuolten tasa-arvoa 
koskevaa lähestymistapaa, edistämään 
saman vakuutusmatemaattisen eläkkeiden 
laskennan käyttämistä miesten ja naisten 
kohdalla, edistämään köyhyysvaaran 
vähentämistä ja tekemään lopun pakollisen 
eläkkeelle siirtymisen käytännöstä;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 33
Siiri Oviir

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. kehottaa jäsenvaltioita täydentämään 
eläkkeitä koskevaa lainsäädäntöä
mahdollisuudella saada leskeneläkettä
ikääntyvien naisten köyhyysriskin 
vähentämiseksi;

Or. et
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Tarkistus 34
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. korostaa, että on tärkeää toteuttaa 
toimenpiteitä heikommassa asemassa 
olevien naisryhmien, joihin kuuluvat 
muun muassa maahanmuuttajanaiset, 
vammaiset, vähemmistöihin kuuluvat, 
huonosti koulutetut, ilman työkokemusta 
olevat ja vankiloissa olevat naiset, 
integroimiseksi, jotta varmistetaan heidän 
oikeutensa kunnolliseen eläkkeeseen;

Or. es

Tarkistus 35
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. korostaa, että iäkkäät naiset ovat 
taloudellinen voimavara ja kokemuksen 
lähde, he tukevat yhteisöä ja perheitä 
merkittävästi hoitamalla huollettavia sekä 
toimimalla työelämän neuvonantajina 
runsaan työkokemuksensa ansiosta ja he 
edistävät lisäksi maaseudun säilyttämistä;

Or. es

Tarkistus 36
Silvia Costa

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. kehottaa Euroopan komissiota ja 
jäsenvaltioita edistämään erityisaloitteita 
uusiin tekniikoihin liittyvän kielen ja 
kulttuurin oppimiseksi, ikääntyviä naisia 
koskevan digitaalisen kuilun umpeen 
kuromiseksi sekä ikääntyvien naisten 
ihmissuhteisiin, kommunikointiin, oman 
itsenäisyyden ja omien etujen hallintaan 
liittyvien mahdollisuuksien lisäämiseksi;

Or. it

Tarkistus 37
Edit Bauer, Lívia Járóka

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tekemään tiiviissä yhteistyössä Euroopan 
tasa-arvoinstituutin kanssa yli 50-
vuotiaiden naisten tilannetta koskevan
tutkimuksen, jossa tarkastellaan erityisesti 
heidän kokemuksiaan työmarkkinoilla ja 
hoidon tarjoajina sekä terveysasioita ja 
muita heidän kohtaamiaan haasteita;

Or. en

Tarkistus 38
Kartika Tamara Liotard

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
luomaan aktiivisen ikääntymisen 

5. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
luomaan aktiivisen ikääntymisen 
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eurooppalaisen teemavuoden yhteydessä 
olosuhteet, jotka kannustavat iäkkäitä 
naisia pysymään työmarkkinoilla ja/tai 
palaamaan niille, jotta heidän kykynsä 
eivät mene hukkaan;

eurooppalaisen teemavuoden yhteydessä 
olosuhteet, jotka auttavat ja kannustavat 
iäkkäitä naisia pysymään työmarkkinoilla 
ja/tai palaamaan niille, jotta heidän 
kykynsä eivät mene hukkaan; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita toteuttamaan 
myös toimenpiteitä, joilla työnantajia 
kannustetaan tarjoamaan ikääntyneille 
naisille tilaisuus jäädä tai palata 
työmarkkinoille, tarjoamaan heille 
tarvittava koulutus ja parantamaan 
heidän etenemismahdollisuuksiaan;

Or. nl

Tarkistus 39
Angelika Werthmann

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
luomaan aktiivisen ikääntymisen 
eurooppalaisen teemavuoden yhteydessä 
olosuhteet, jotka kannustavat iäkkäitä 
naisia pysymään työmarkkinoilla ja/tai 
palaamaan niille, jotta heidän kykynsä 
eivät mene hukkaan;

5. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
luomaan aktiivisen ikääntymisen 
eurooppalaisen teemavuoden yhteydessä 
olosuhteet, jotka kannustavat iäkkäitä 
naisia pysymään työmarkkinoilla ja/tai 
palaamaan niille, jotta he voivat aktiivisesti 
hyödyntää kykyjään työmarkkinoilla;

Or. de

Tarkistus 40
Sirpa Pietikäinen

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
luomaan aktiivisen ikääntymisen 
eurooppalaisen teemavuoden yhteydessä 

5. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
luomaan aktiivisen ikääntymisen 
eurooppalaisen teemavuoden yhteydessä 
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olosuhteet, jotka kannustavat iäkkäitä 
naisia pysymään työmarkkinoilla ja/tai 
palaamaan niille, jotta heidän kykynsä 
eivät mene hukkaan;

olosuhteet, jotka auttavat iäkkäitä naisia 
pysymään työmarkkinoilla ja/tai palaamaan 
niille, jotta heidän kykynsä eivät mene 
hukkaan;

Or. en

Tarkistus 41
Antonyia Parvanova

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
luomaan aktiivisen ikääntymisen 
eurooppalaisen teemavuoden yhteydessä 
olosuhteet, jotka kannustavat iäkkäitä 
naisia pysymään työmarkkinoilla ja/tai 
palaamaan niille, jotta heidän kykynsä 
eivät mene hukkaan;

5. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
luomaan aktiivisen ikääntymisen 
eurooppalaisen teemavuoden yhteydessä 
olosuhteet, jotka kannustavat iäkkäitä 
naisia pysymään työmarkkinoilla ja/tai 
palaamaan niille, jotta heidän kykynsä 
eivät mene hukkaan ja jotta heidän 
oikeuksiaan kunnioitetaan;

Or. en

Tarkistus 42
Edit Bauer, Lívia Járóka

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
luomaan aktiivisen ikääntymisen 
eurooppalaisen teemavuoden yhteydessä 
olosuhteet, jotka kannustavat iäkkäitä 
naisia pysymään työmarkkinoilla ja/tai 
palaamaan niille, jotta heidän kykynsä 
eivät mene hukkaan;

5. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
luomaan aktiivisen ikääntymisen ja 
sukupolvien välisen solidaarisuuden
eurooppalaisen teemavuoden yhteydessä 
olosuhteet, jotka kannustavat iäkkäitä 
naisia pysymään työmarkkinoilla ja/tai 
palaamaan niille, jotta heidän kykynsä 
eivät mene hukkaan;

Or. en
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Tarkistus 43
Nicole Kiil-Nielsen

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. kehottaa Euroopan komissiota ja 
jäsenvaltioita tarkastelemaan naisten ja 
miesten ajankäyttöä sekä toteuttamaan 
edellytykset perusteelliselle muutokselle 
lapsiin ja kodin ylläpitoon liittyvien 
tehtävien hoidossa etenkin mukauttamalla 
vastavuoroisesti työaikoja ja 
hoitomuotoja;

Or. fr

Tarkistus 44
Kartika Tamara Liotard

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
luomaan työllisyyttä ja sosiaalipolitiikkaa 
koskevan kattavan, moniulotteisen ja
sukupuolen huomioon ottavan 
lähestymistavan, jotta turvataan iäkkäiden
naisten työllisyys ja sosiaalinen osallisuus;

6. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
luomaan työllisyyttä ja sosiaalipolitiikkaa 
koskevan kattavan, moniulotteisen, 
sukupuolen huomioon ottavan ja ikään 
nähden sopivan lähestymistavan, jotta 
turvataan naisten työllisyys ja sosiaalinen 
osallisuus; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita myös arvioimaan 
perusteellisesti köyhyydessä elävien 
iäkkäiden naisten sukupolven tilannetta 
ja toteuttamaan nopeasti 
tarkoituksenmukaisia, tehokkaita 
toimenpiteitä auttaakseen nämä naiset 
pois köyhyydestä;

Or. nl
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Tarkistus 45
Angelika Werthmann

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
luomaan työllisyyttä ja sosiaalipolitiikkaa 
koskevan kattavan, moniulotteisen ja 
sukupuolen huomioon ottavan 
lähestymistavan, jotta turvataan iäkkäiden 
naisten työllisyys ja sosiaalinen osallisuus;

6. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
luomaan viipymättä työllisyyttä ja 
sosiaalipolitiikkaa koskevan kattavan, 
moniulotteisen ja sukupuolen huomioon 
ottavan lähestymistavan, jotta taataan
iäkkäiden naisten työllisyys ja sosiaalinen 
osallisuus;

Or. de

Tarkistus 46
Edit Bauer, Lívia Járóka

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. kehottaa jäsenvaltioita puuttumaan 
asianmukaisesti monenkertaiseen 
syrjintään, jota iäkkäisiin naisiin 
kohdistuu heidän etsiessään työtä;

Or. en

Tarkistus 47
Edit Bauer, Lívia Járóka

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. kehottaa komissiota kehittämään 
edelleen ja parantamaan täsmällisten, 

7. kehottaa komissiota kehittämään 
edelleen ja parantamaan täsmällisten, 
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merkityksellisten ja vertailtavien 
eurooppalaisten sukupuolen ja iän mukaan 
eriteltyjen tietojen keräämistä ja 
analysointia, erityisesti mitä tulee 
iäkkäiden naisten työllisyyteen ja 
työttömyysasteeseen ja huollettavien 
vanhusten määrään;

merkityksellisten ja vertailtavien 
eurooppalaisten sukupuolen ja iän mukaan 
eriteltyjen tietojen keräämistä ja 
analysointia, erityisesti mitä tulee 
iäkkäiden naisten työllisyyteen ja 
työttömyysasteeseen, huollettavien 
vanhusten määrään sekä vanhusten 
huonoon kohteluun;

Or. en

Tarkistus 48
Marina Yannakoudakis

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. kehottaa komissiota kehittämään 
edelleen ja parantamaan täsmällisten, 
merkityksellisten ja vertailtavien 
eurooppalaisten sukupuolen ja iän mukaan 
eriteltyjen tietojen keräämistä ja 
analysointia, erityisesti mitä tulee 
iäkkäiden naisten työllisyyteen ja 
työttömyysasteeseen ja huollettavien 
vanhusten määrään;

7. kehottaa komissiota kehittämään 
edelleen ja parantamaan täsmällisten, 
merkityksellisten ja vertailtavien 
eurooppalaisten sukupuolen ja iän mukaan 
eriteltyjen tietojen keräämistä ja 
analysointia, erityisesti mitä tulee 
iäkkäiden naisten työllisyyteen ja 
työttömyysasteeseen ja huollettavien 
vanhusten määrään; tässä on noudatettava 
kaikkea jäsenvaltion voimassa olevaa 
tietosuojalainsäädäntöä;

Or. en

Tarkistus 49
Antonyia Parvanova

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. kehottaa komissiota kehittämään 
edelleen ja parantamaan täsmällisten, 
merkityksellisten ja vertailtavien 

7. kehottaa komissiota kehittämään 
edelleen ja parantamaan täsmällisten, 
merkityksellisten ja vertailtavien 
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eurooppalaisten sukupuolen ja iän mukaan 
eriteltyjen tietojen keräämistä ja 
analysointia, erityisesti mitä tulee 
iäkkäiden naisten työllisyyteen ja 
työttömyysasteeseen ja huollettavien 
vanhusten määrään;

eurooppalaisten sukupuolen ja iän mukaan 
eriteltyjen tietojen keräämistä ja 
analysointia, erityisesti mitä tulee 
iäkkäiden naisten, myös 
maahanmuuttajien ja vammaisten 
naisten, työllisyyteen ja 
työttömyysasteeseen ja huollettavien 
vanhusten määrään;

Or. en

Tarkistus 50
Kartika Tamara Liotard

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. kehottaa komissiota kehittämään 
edelleen ja parantamaan täsmällisten, 
merkityksellisten ja vertailtavien 
eurooppalaisten sukupuolen ja iän mukaan 
eriteltyjen tietojen keräämistä ja 
analysointia, erityisesti mitä tulee 
iäkkäiden naisten työllisyyteen ja 
työttömyysasteeseen ja huollettavien 
vanhusten määrään;

7. kehottaa komissiota kehittämään 
edelleen ja parantamaan täsmällisten, 
merkityksellisten ja vertailtavien 
eurooppalaisten sukupuolen ja iän mukaan 
eriteltyjen tietojen keräämistä ja 
analysointia, erityisesti mitä tulee 
iäkkäiden naisten työllisyyteen ja 
työttömyysasteeseen, iäkkäiden naisten 
(epäviralliseen) osallistumiseen 
perheenjäsenten ja sukulaisten 
(palkattomaan) hoitamiseen sekä
huollettavien vanhusten prosentuaaliseen 
osuuteen;

Or. nl

Tarkistus 51
Sirpa Pietikäinen

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. pitää myönteisenä sitä, että jäsenvaltiot 8. pitää myönteisenä sitä, että jäsenvaltiot 
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ovat jo tunnustaneet, että sukupuolten 
välisen epätasa-arvon mallit ja syyt liittyvät 
työmarkkinoilla tiukasti 
elinkaarivaiheeseen, ja painottaa, että 
elinkaarilähestymistavan soveltamista 
työhön on siksi edistettävä; kehottaa 
jäsenvaltioita kuitenkin – jotta ne 
puuttuisivat elinkaarihaasteisiin riittävästi –
vertaamaan nuorten ja iäkkäiden naisten 
epäedullista asemaa samanikäisten miesten 
asemaan aktiivisessa 
työmarkkinapolitiikassaan eikä vain 
suuntaamaan viimeksi mainittua 
aikuisikäisille naisille ja miehille;

ovat jo tunnustaneet, että sukupuolten 
välisen epätasa-arvon mallit ja syyt liittyvät 
työmarkkinoilla tiukasti 
elinkaarivaiheeseen, ja painottaa, että 
elinkaarilähestymistavan soveltamista 
työhön on siksi edistettävä; kehottaa 
jäsenvaltioita kuitenkin – jotta ne 
puuttuisivat elinkaarihaasteisiin riittävästi –
torjumaan keskitetyin toimin nuorten ja 
iäkkäiden naisten epäedullista asemaa 
verrattuna samanikäisten miesten asemaan 
aktiivisessa työmarkkinapolitiikassaan eikä 
vain suuntaamaan viimeksi mainittua 
aikuisikäisille naisille ja miehille;

Or. en

Tarkistus 52
Andreas Mölzer

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. pitää myönteisenä sitä, että jäsenvaltiot 
ovat jo tunnustaneet, että sukupuolten 
välisen epätasa-arvon mallit ja syyt liittyvät 
työmarkkinoilla tiukasti 
elinkaarivaiheeseen, ja painottaa, että 
elinkaarilähestymistavan soveltamista 
työhön on siksi edistettävä; kehottaa 
jäsenvaltioita kuitenkin – jotta ne 
puuttuisivat elinkaarihaasteisiin riittävästi –
vertaamaan nuorten ja iäkkäiden naisten 
epäedullista asemaa samanikäisten miesten 
asemaan aktiivisessa 
työmarkkinapolitiikassaan eikä vain 
suuntaamaan viimeksi mainittua 
aikuisikäisille naisille ja miehille;

8. pitää myönteisenä sitä, että jäsenvaltiot 
ovat jo tunnustaneet, että sukupuolten 
välisen epätasa-arvon mallit ja syyt liittyvät 
työmarkkinoilla tiukasti 
elinkaarivaiheeseen, ja painottaa, että 
elinkaarilähestymistavan soveltamista 
työhön on siksi edistettävä; kehottaa 
jäsenvaltioita kuitenkin – jotta ne 
puuttuisivat elinkaarihaasteisiin riittävästi –
vertaamaan nuorten ja iäkkäiden naisten, 
joilla on lapsia, epäedullista asemaa 
samanikäisten miesten asemaan 
aktiivisessa työmarkkinapolitiikassaan eikä 
vain suuntaamaan viimeksi mainittua
aikuisikäisille naisille ja miehille; kehottaa 
jäsenvaltioita tutkimaan naisten, joilla on 
lapsia, tulojen epätasa-arvoista 
jakautumista verrattuna lapsettomiin 
naisiin ja toteuttamaan asianmukaisia 
toimia lisärasitteiden lieventämiseksi tai 
tilanteen parantamiseksi naisilla, joilla on 
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lapsia;

Or. de

Tarkistus 53
Nicole Kiil-Nielsen

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. pitää myönteisenä sitä, että jäsenvaltiot 
ovat jo tunnustaneet, että sukupuolten 
välisen epätasa-arvon mallit ja syyt liittyvät 
työmarkkinoilla tiukasti 
elinkaarivaiheeseen, ja painottaa, että 
elinkaarilähestymistavan soveltamista 
työhön on siksi edistettävä; kehottaa 
jäsenvaltioita kuitenkin – jotta ne 
puuttuisivat elinkaarihaasteisiin riittävästi –
vertaamaan nuorten ja iäkkäiden naisten 
epäedullista asemaa samanikäisten miesten 
asemaan aktiivisessa 
työmarkkinapolitiikassaan eikä vain 
suuntaamaan viimeksi mainittua 
aikuisikäisille naisille ja miehille;

8. pitää myönteisenä sitä, että jäsenvaltiot 
ovat jo tunnustaneet, että sukupuolten 
välisen epätasa-arvon mallit ja syyt liittyvät 
työmarkkinoilla tiukasti 
elinkaarivaiheeseen, ja painottaa, että 
elinkaarilähestymistavan soveltamista 
työhön on siksi edistettävä; kehottaa 
jäsenvaltioita kuitenkin – jotta ne 
puuttuisivat elinkaarihaasteisiin riittävästi –
vertaamaan nuorten ja iäkkäiden naisten 
epäedullista asemaa samanikäisten miesten 
asemaan aktiivisessa 
työmarkkinapolitiikassaan eikä vain 
suuntaamaan viimeksi mainittua 
aikuisikäisille naisille ja miehille; kehottaa 
ottamaan huomioon, että poliittisissa 
toimintalinjoissa on suosittava naisia, 
jotta heidän syrjinnän vuoksi kärsimänsä 
viivästykset voidaan kuroa umpeen;

Or. fr

Tarkistus 54
Edit Bauer, Lívia Járóka

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. kehottaa jäsenvaltioita vaihtamaan 
parhaita käytäntöjä parannettaessa 
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iäkkäiden naisten työolojen laatua, jotta 
heille voidaan luoda pysyvä ja terveellinen 
työpaikka;

Or. en

Tarkistus 55
Zigmantas Balčytis

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. kannustaa jäsenvaltioita ottamaan 
iäkkäät naiset mukaan elinikäisen 
oppimisen prosesseihin ja kehittämään 
edelleen ja tukemaan iäkkäille naisille 
sopivia joustavia 
uudelleenkoulutusohjelmia siten, että 
heidän erityistarpeensa ja -kykynsä otetaan 
huomioon heidän työllistettävyytensä 
lisäämiseksi;

9. kannustaa jäsenvaltioita ottamaan 
iäkkäät naiset mukaan elinikäisen 
oppimisen prosesseihin ja kehittämään 
edelleen ja tukemaan iäkkäille naisille 
sopivia joustavia 
uudelleenkoulutusohjelmia siten, että 
heidän erityistarpeensa ja -kykynsä otetaan 
huomioon heidän työllistettävyytensä 
lisäämiseksi, ja jotta heitä voidaan auttaa 
elämään edelleen itsenäistä ja aktiivista 
elämää sekä jakamaan kattavaa 
kokemustaan ja tietämystään 
nuoremmille sukupolville;

Or. en

Tarkistus 56
Kartika Tamara Liotard

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. korostaa, että on ratkaisevaa, etteivät 
naisten eläkeoikeudet kärsisi heidän 
työmarkkinoilla kohtaamiensa haittojen 
takia, erityisesti hoitovastuista johtuvien 
haittojen;

10. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan, etteivät naisten 
eläkeoikeudet tai muut 
sosiaaliturvaoikeudet kärsi heidän 
työmarkkinoilla kohtaamiensa haittojen, 
erityisesti hoitovastuista johtuvien 
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haittojen, takia;

Or. nl

Tarkistus 57
Silvia Costa

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. kehottaa Euroopan komissiota ja 
jäsenvaltioita sisällyttämään 
sosiaaliturvajärjestelmiin 
yhteenlaskujärjestelmät toisen 
palveluksessa tehtävän työn ja itsenäisen 
ammatinharjoittajan työn välisten sekä eri 
töiden välisten sosiaaliturvamaksujen 
yhdistämiseksi;

Or. it

Tarkistus 58
Silvia Costa

Päätöslauselmaesitys
10 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 b. kehottaa Euroopan komissiota ja 
jäsenvaltioita edistämään täydentävää 
sosiaaliturvaa tueksi ja turvaksi 
köyhyystilanteessa epäsäännöllisen 
työllisyystilanteen yhteydessä;

Or. it

Tarkistus 59
Angelika Werthmann
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Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
toteuttamaan tehokkaita toimenpiteitä 
samapalkkaisuuden periaatteen 
edistämiseksi, mikä voi myös auttaa 
kaventamaan eläke-eroja, ja naisten –
pääasiassa iäkkäiden naisten – kohtaaman 
suuremman köyhyysvaaran 
vähentämiseksi;

11. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
määrittämään viipymättä sellaisia 
konkreettisia toimenpiteitä 
samapalkkaisuuden periaatteen 
edistämiseksi, joiden ansiosta eläke-erot 
kaventuvat ja naisten – pääasiassa 
iäkkäiden naisten – suurempi 
köyhyysvaara vähentyy tai poistuu 
myöhemmin kokonaan;

Or. de

Tarkistus 60
Kartika Tamara Liotard

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
toteuttamaan tehokkaita toimenpiteitä 
samapalkkaisuuden periaatteen 
edistämiseksi, mikä voi myös auttaa 
kaventamaan eläke-eroja, ja naisten –
pääasiassa iäkkäiden naisten – kohtaaman 
suuremman köyhyysvaaran 
vähentämiseksi;

11. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
toteuttamaan nopeasti tehokkaita 
toimenpiteitä samapalkkaisuuden 
periaatteen toteuttamiseksi, mikä voi myös 
auttaa kaventamaan eläke-eroja, ja naisten 
– pääasiassa iäkkäiden naisten –
kohtaaman suuremman köyhyysvaaran 
vähentämiseksi;

Or. nl

Tarkistus 61
Barbara Matera

Päätöslauselmaesitys
11 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
toteuttamaan tehokkaita toimenpiteitä 
samapalkkaisuuden periaatteen 
edistämiseksi, mikä voi myös auttaa 
kaventamaan eläke-eroja, ja naisten –
pääasiassa iäkkäiden naisten – kohtaaman 
suuremman köyhyysvaaran 
vähentämiseksi;

11. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
toteuttamaan tehokkaita toimenpiteitä 
samapalkkaisuuden periaatteen 
edistämiseksi sukupuolten välisen 
palkkaeron poistamista varten, mikä voi 
myös auttaa kaventamaan eläke-eroja, ja 
naisten – pääasiassa iäkkäiden naisten –
kohtaaman suuremman köyhyysvaaran 
vähentämiseksi;

Or. it

Tarkistus 62
Sirpa Pietikäinen

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
toteuttamaan tehokkaita toimenpiteitä 
samapalkkaisuuden periaatteen 
edistämiseksi, mikä voi myös auttaa 
kaventamaan eläke-eroja, ja naisten –
pääasiassa iäkkäiden naisten – kohtaaman 
suuremman köyhyysvaaran 
vähentämiseksi;

11. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
toteuttamaan tehokkaita toimenpiteitä 
samapalkkaisuuden periaatteen 
edistämiseksi (esimerkiksi pakollisella 
työnarviointijärjestelmällä ja tasa-arvoa 
työpaikalla koskevalla 
toimintasuunnitelmalla), mikä voi myös 
auttaa kaventamaan eläke-eroja, ja naisten 
– pääasiassa iäkkäiden naisten –
kohtaaman suuremman köyhyysvaaran 
vähentämiseksi;

Or. en

Tarkistus 63
Kartika Tamara Liotard

Päätöslauselmaesitys
12 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
hyväksymään asianmukaisia 
toimintalinjoja työ-, perhe- ja 
yksityiselämän yhteensovittamiseksi ja 
ikääntymisulottuvuuden liittämiseksi 
kaikkiin asiaankuuluviin toimintalinjoihin;

12. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
panemaan täytäntöön asianmukaisia 
toimintalinjoja työ-, perhe- ja 
yksityiselämän yhteensovittamiseksi ja 
ikääntymisulottuvuuden liittämiseksi 
kaikkiin asiaankuuluviin toimintalinjoihin 
ikänäkökulman valtavirtaistamisen 
keinoin ottaen huomioon eri 
elämänvaiheet;

Or. nl

Tarkistus 64
Antonyia Parvanova

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
hyväksymään asianmukaisia 
toimintalinjoja työ-, perhe- ja 
yksityiselämän yhteensovittamiseksi ja 
ikääntymisulottuvuuden liittämiseksi 
kaikkiin asiaankuuluviin toimintalinjoihin;

12. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
hyväksymään asianmukaisia 
toimintalinjoja työ-, perhe- ja 
yksityiselämän yhteensovittamiseksi myös 
ehdotuksessa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviksi toimenpiteistä 
raskaana olevien ja äskettäin 
synnyttäneiden tai imettävien 
työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden 
parantamisen kannustamiseksi työssä 
annetun neuvoston direktiivin 92/85/ETY 
muuttamisesta, jonka parlamentti 
hyväksyi 20. lokakuuta 2010 antamassaan 
lainsäädäntöpäätöslauselmassa7, ja 
ikääntymisulottuvuuden liittämiseksi 
kaikkiin asiaankuuluviin toimintalinjoihin;

Or. en

                                               
7 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0373.
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Tarkistus 65
Barbara Matera

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
hyväksymään asianmukaisia 
toimintalinjoja työ-, perhe- ja 
yksityiselämän yhteensovittamiseksi ja 
ikääntymisulottuvuuden liittämiseksi 
kaikkiin asiaankuuluviin toimintalinjoihin;

12. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
hyväksymään asianmukaisia 
toimintalinjoja työ-, perhe- ja 
yksityiselämän yhteensovittamiseksi ja 
ikääntymisulottuvuuden liittämiseksi 
kaikkiin asiaankuuluviin toimintalinjoihin; 
pyytää Vilnassa sijaitsevaa Euroopan 
tasa-arvoinstituuttia valmistelemaan tätä 
varten vaikutusten arviointeja ja 
tutkimuksia;

Or. it

Tarkistus 66
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
hyödyntämään täysimittaisesti EU:n 
nykyisiä välineitä ja ohjelmia, Euroopan 
sosiaalirahasto mukaan lukien, iäkkäiden 
naisten työmarkkinoille osallistumisen 
lisäämiseksi;

13. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
hyödyntämään täysimittaisesti EU:n 
nykyisiä välineitä ja ohjelmia, Euroopan 
sosiaalirahasto ja Euroopan 
aluekehitysrahasto mukaan lukien, 
iäkkäiden naisten työmarkkinoille 
osallistumisen lisäämiseksi;

Or. es

Tarkistus 67
Andreas Mölzer

Päätöslauselmaesitys
13 kohta



PE467.034v01-00 34/46 AM\869591FI.doc

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
hyödyntämään täysimittaisesti EU:n 
nykyisiä välineitä ja ohjelmia, Euroopan 
sosiaalirahasto mukaan lukien, iäkkäiden 
naisten työmarkkinoille osallistumisen 
lisäämiseksi;

13. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
hyödyntämään tehokkaasti EU:n nykyisiä 
välineitä ja ohjelmia, Euroopan 
sosiaalirahasto mukaan lukien, iäkkäiden 
naisten työmarkkinoille osallistumisen 
lisäämiseksi;

Or. de

Tarkistus 68
Kartika Tamara Liotard

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
hyödyntämään täysimittaisesti EU:n 
nykyisiä välineitä ja ohjelmia, Euroopan 
sosiaalirahasto mukaan lukien, iäkkäiden 
naisten työmarkkinoille osallistumisen 
lisäämiseksi;

13. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
hyödyntämään täysimittaisesti EU:n 
nykyisiä välineitä ja ohjelmia, Euroopan 
sosiaalirahasto mukaan lukien, iäkkäiden 
naisten työmarkkinoille osallistumisen 
lisäämiseksi sekä torjumaan iäkkäisiin 
naisiin kohdistuvaa syrjintää kaikilla 
elämänalueilla;

Or. nl

Tarkistus 69
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. pyytää jäsenvaltioita rohkaisemaan 
iäkkäitä naisia osallistumaan aktiivisesti 
liike-elämään kannustamalla uusia 
yrityksiä perustavia naisia ja tarjoamalla 
heille tukea;

14. pyytää jäsenvaltioita rohkaisemaan 
iäkkäitä naisia osallistumaan aktiivisesti 
liike-elämään kannustamalla uusia 
yrityksiä perustavia naisia ja tarjoamalla 
heille tukea ja helpottaa naisten 
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rahoituksen saamista etenkin 
mikroluottojen avulla;

Or. es

Tarkistus 70
Antonyia Parvanova

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. pyytää jäsenvaltioita rohkaisemaan 
iäkkäitä naisia osallistumaan aktiivisesti 
liike-elämään kannustamalla uusia 
yrityksiä perustavia naisia ja tarjoamalla 
heille tukea;

14. pyytää jäsenvaltioita rohkaisemaan 
iäkkäitä naisia osallistumaan aktiivisesti 
liike-elämään kannustamalla uusia 
yrityksiä perustavia naisia ja tarjoamalla 
heille tukea sekä edistämään miesten ja 
naisten tasapuolista edustusta 
taloudellisissa päätöksentekoelimissä, 
myös yritysten hallituksissa;

Or. en

Tarkistus 71
Kartika Tamara Liotard

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. kehottaa jäsenvaltioita kannustamaan 
yrityksiä liittämään menettelytapaansa 
ikääntyneitä työntekijöitä koskevan 
suunnittelun ja harkitsemaan
ikämyönteisen toimintalinjan omaksumista
työpaikoilla;

15. kehottaa jäsenvaltioita kannustamaan 
yrityksiä liittämään menettelytapoihinsa, 
erityisesti henkilöstöpolitiikkaansa,
ikärakenteen hallintaa koskevat 
periaatteet ja -välineet, ottamaan 
ikämyönteisen ja sukupuolinäkökulman 
huomioon ottavan toimintalinjan käyttöön
työpaikoilla, antamaan ikääntyneille 
(naispuolisille) työntekijöille karttuneelle 
tiedolle ja kokemukselle enemmän 
tunnustusta ja kunnioitusta sekä 
kehittämään luotettavaa, avointa 
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tiedotuspolitiikkaa, joka tarjoaa 
iäkkäämmille työntekijöille 
mahdollisuuden valmistautua eläkkeelle 
jäämiseen täysin tietoisina tosiseikoista; 
kehottaa myös komissiota ja jäsenvaltioita 
parantamaan menettelyjä seuraamusten 
määräämiseksi ikääntyneitä 
(naispuolisia) työntekijöitä syrjiville 
työntekijöille;

Or. nl

Tarkistus 72
Sirpa Pietikäinen

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. kehottaa jäsenvaltioita kannustamaan 
yrityksiä liittämään menettelytapaansa 
ikääntyneitä työntekijöitä koskevan 
suunnittelun ja harkitsemaan 
ikämyönteisen toimintalinjan omaksumista 
työpaikoilla;

15. kehottaa jäsenvaltioita kannustamaan 
yrityksiä liittämään menettelytapaansa 
ikääntyneitä työntekijöitä koskevan 
suunnittelun ja harkitsemaan 
ikämyönteisen toimintalinjan omaksumista 
työpaikoilla; korostaa tarvetta sisällyttää 
nämä toimintalinjat pk-yrityksiä tukevaan 
aloitteeseen (Small Business Act);

Or. en

Tarkistus 73
Edit Bauer, Lívia Járóka

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. kehottaa jäsenvaltioita edistämään 
sellaisten perheiden tarpeiden huomioon 
ottamista, jotka joutuvat ottamaan 
vastuun huollettavista henkilöistä; 
kehottaa komissiota edelleen tukemaan 
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hoitojärjestelmien kehittämistä 
rakennerahastojen avulla;

Or. en

Tarkistus 74
Kartika Tamara Liotard

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. pyytää jäsenvaltioita helpottamaan 
korkealaatuisten hoitopalvelujen 
tarjoamista, mukaan lukien vanhusten 
kotihoito, parantamaan hoitoalan 
ammattilaisten tekemän työn arvon 
tunnustamista ja tukemaan perheitä, jotka 
vastaavat iäkkäiden huollettavien 
henkilöiden hoidosta;

16. pyytää jäsenvaltioita helpottamaan 
korkealaatuisten hoitopalvelujen 
tarjoamista (mukaan lukien vanhusten 
kotihoito), turvaamaan tällaisen 
laadukkaan hoidon saatavuuden ja 
taloudellisen elinkelpoisuuden, 
parantamaan hoitoalan ammattilaisten 
tekemän työn arvon tunnustamista ja 
tukemaan perheitä, jotka vastaavat 
iäkkäiden huollettavien henkilöiden 
hoidosta, esimerkiksi maksamalla heille 
heidän työpanoksestaan taloudellista 
korvausta ja tarjoamalla heille neuvontaa 
ja koulutusta, jotta he voivat tarjota 
laadukasta omaishoitoa;

Or. nl

Tarkistus 75
Sirpa Pietikäinen

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. pyytää jäsenvaltioita helpottamaan
korkealaatuisten hoitopalvelujen 
tarjoamista, mukaan lukien vanhusten 
kotihoito, parantamaan hoitoalan 
ammattilaisten tekemän työn arvon 

16. pyytää jäsenvaltioita tehostamaan
korkealaatuisten hoitopalvelujen 
tarjoamista, mukaan lukien vanhusten 
kotihoito, parantamaan hoitoalan 
ammattilaisten tekemän työn arvon 
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tunnustamista ja tukemaan perheitä, jotka 
vastaavat iäkkäiden huollettavien 
henkilöiden hoidosta;

tunnustamista ja tukemaan perheitä, jotka 
vastaavat iäkkäiden huollettavien 
henkilöiden hoidosta;

Or. en

Tarkistus 76
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. korostaa, että on tarpeen tarjota 
riittävästi ja kohtuulliseen hintaan 
laadukkaita lasten-, vanhusten- ja muiden 
huollettavien hoitopalveluita, jotka 
sopivat yhteen kokopäivätyön kanssa, 
jotta naiset eivät koe olevansa velvollisia 
keskeyttämään, lopettamaan tai 
lyhentämään työelämäänsä 
huolehtiakseen vastuullaan olevien 
huollettavien tarpeista;

Or. es

Tarkistus 77
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
16 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 b. 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
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Tarkistus 78
Marina Yannakoudakis

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. kannustaa jäsenvaltioita 
laajentamaan vanhempainlomaoikeuksia 
niin että ne kattavat myös isovanhemmat, 
antamaan tunnustusta huollettavien 
henkilöiden hoitamiselle ja tarjoamaan 
hoitajille palveluja, koulutusta ja 
neuvontaa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 79
Edit Bauer, Lívia Járóka

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. kannustaa jäsenvaltioita laajentamaan 
vanhempainlomaoikeuksia niin että ne 
kattavat myös isovanhemmat, antamaan 
tunnustusta huollettavien henkilöiden 
hoitamiselle ja tarjoamaan hoitajille 
palveluja, koulutusta ja neuvontaa;

18. kannustaa jäsenvaltioita laajentamaan 
vanhempainlomaoikeuksia niin että ne 
kattavat myös isovanhemmat, antamaan 
tunnustusta huollettavien henkilöiden 
hoitamiselle, tarkastelemaan 
mahdollisuutta myöntää hoitovapaata ja 
tarjoamaan hoitajille palveluja, koulutusta 
ja neuvontaa;

Or. en

Tarkistus 80
Sirpa Pietikäinen

Päätöslauselmaesitys
18 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. kannustaa jäsenvaltioita laajentamaan 
vanhempainlomaoikeuksia niin että ne 
kattavat myös isovanhemmat, antamaan 
tunnustusta huollettavien henkilöiden 
hoitamiselle ja tarjoamaan hoitajille 
palveluja, koulutusta ja neuvontaa;

18. kannustaa jäsenvaltioita laajentamaan 
vanhempainlomaoikeuksia niin että ne 
kattavat myös isovanhemmat ja 
vanhemmistaan huolehtivat lapset, 
antamaan tunnustusta huollettavien 
henkilöiden hoitamiselle ja tarjoamaan 
hoitajille palveluja, koulutusta ja 
neuvontaa;

Or. en

Tarkistus 81
Marina Yannakoudakis

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. toteaa, että eläkeikää lähestyvät 
naiset ovat usein isovanhempia; katsoo 
kuitenkin, ettei heitä saisi pitää 
ainoastaan hoidon tarjoajina; pyytää siksi 
jäsenvaltioita harkitsemaan 
lastenhoitopalveluja, joiden ansiosta 
isovanhemmat voisivat halutessaan 
osallistua muihin toimintoihin;

Or. en

Tarkistus 82
Edit Bauer, Lívia Járóka

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
kehittämään eläkejärjestelmiä, joiden 
sukupuolivaikutukset on arvioitu, sekä 
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ottamaan niissä huomioon iäkkäiden 
naisten suuremman köyhyysriskin ja 
hoitovelvollisuuksista johtuvat 
urakatkokset, jotta voidaan välttää uudet 
hoivaloukut;

Or. en

Tarkistus 83
Marina Yannakoudakis

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. kannustaa jäsenvaltioita edistämään 
aloitteita ja suunnitelmia rahoittamalla 
iäkkäiden henkilöiden kansalaistoimintaa 
ja sukupolvien välisiä hankkeita;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 84
Mary Honeyball

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. pyytää jäsenvaltioita harkitsemaan 
yhteisöasumisen ja sukupolvien välisen 
yhteisasumisen uusien muotojen 
kehittämistä, joilla torjutaan iäkkäiden 
naisten eristyneisyyttä ja luodaan 
sukupolvien välistä solidaarisuutta suosiva 
ympäristö;

21. pyytää jäsenvaltioita harkitsemaan 
erilaisten asumismahdollisuuksien 
tutkimista sekä yhteisöryhmien ja 
-järjestöjen tukemista, joilla torjutaan 
iäkkäiden naisten eristyneisyyttä ja luodaan 
sukupolvien välistä solidaarisuutta suosiva 
ympäristö;

Or. en
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Tarkistus 85
Marina Yannakoudakis

Päätöslauselmaesitys
21 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. tunnustaa, että iäkkäillä naisilla 
pitäisi olla mahdollisuus valita, asuvatko 
he yksin vai yhteisössä;

Or. en

Tarkistus 86
Antonyia Parvanova

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tunnustamaan terveysalan 
sukupuoliulottuvuuden olevan olennainen 
osa EU:n terveyspolitiikkaa ja pyytää siksi 
komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan 
ponnistelujaan, jotta sukupuolten tasa-
arvon valtavirtaistamisstrategia
omaksuttaisiin EU:n ja jäsenvaltioiden 
terveyspolitiikassa;

22. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tunnustamaan terveysalan 
sukupuoliulottuvuuden olevan olennainen 
osa EU:n terveyspolitiikkaa ja pyytää siksi 
komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan 
ponnistelujaan, jotta sukupuolten tasa-
arvon valtavirtaistamisesta ja sukupuoleen 
liittyvistä erityistoimista koostuva 
kaksoisstrategia omaksuttaisiin EU:n ja 
jäsenvaltioiden terveyspolitiikassa;

Or. en

Tarkistus 87
Kartika Tamara Liotard

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tunnustamaan terveysalan 

22. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tunnustamaan terveysalan 
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sukupuoliulottuvuuden olevan olennainen 
osa EU:n terveyspolitiikkaa ja pyytää siksi 
komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan 
ponnistelujaan, jotta sukupuolten tasa-
arvon valtavirtaistamisstrategia 
omaksuttaisiin EU:n ja jäsenvaltioiden 
terveyspolitiikassa;

sukupuoliulottuvuuden olevan olennainen 
osa EU:n terveyspolitiikkaa ja pyytää siksi 
komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan 
ponnistelujaan, jotta sukupuolten ja eri 
ikäryhmien tasa-arvon 
valtavirtaistamisstrategia omaksuttaisiin 
EU:n ja jäsenvaltioiden terveyspolitiikassa;

Or. nl

Tarkistus 88
Edit Bauer, Lívia Járóka

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. kehottaa jäsenvaltioita laajentamaan 
tutkimuksen sukupuoleen liittyviin 
sairauksiin, myös tällaisten sairauksien 
syihin, mahdolliseen ehkäisyyn ja 
hoitoon;

Or. en

Tarkistus 89
Kartika Tamara Liotard

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. tunnustaa seulonnan ja ehkäisevän 
hoidon keskeisen merkityksen 
terveydenhuollossa ja kannustaa 
komissiota käyttämään avointa 
koordinointimenettelyä varmistaakseen 
näkemysten vaihdon, edistääkseen 
seulonnan EU:n laajuista 
yhdenmukaistamista ja tunnistaakseen 
parhaita käytäntöjä ja laatiakseen 
suuntaviivoja;

23. tunnustaa seulonnan ja ehkäisevän 
hoidon keskeisen merkityksen 
terveydenhuollossa ja kannustaa 
komissiota käyttämään avointa 
koordinointimenettelyä varmistaakseen 
näkemysten vaihdon, edistääkseen 
seulonnan EU:n laajuista 
yhdenmukaistamista ja tunnistaakseen 
parhaita käytäntöjä ja laatiakseen 
suuntaviivoja; kannustaa lisäksi 
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komissiota ja jäsenvaltioita tunnustamaan 
myös sukupuolen ja iän huomioon 
ottavan, parantavan ja oireita lievittävän 
terveydenhoidon merkityksen ja 
edistämään tämän alan tieteellistä 
tutkimusta, jotta hoitavan ja oireita 
lievittävän hoidon lääketieteelliset 
näkökohdat voidaan sovittaa paremmin 
yhteen iäkkäiden naisten tarpeiden, 
vaatimusten ja toiveiden kanssa;

Or. nl

Tarkistus 90
Marina Yannakoudakis

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. myöntää, että terveysasiat kuuluvat 
jäsenvaltioiden vastuualueeseen eivätkä 
näin ollen kuuluu Euroopan unionin 
toimivaltaan; kannustaa siksi 
jäsenvaltioita ottamaan eläkeikää 
lähestyvien naisten terveyden huomioon 
toimintalinjoja laatiessaan;

Or. en

Tarkistus 91
Edit Bauer, Lívia Járóka

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. pitää myönteisinä joidenkin 
jäsenvaltioiden ponnisteluja, jotka tarjoavat 
sukupuoleen liittyvien sairauksien 
ehkäisemisen vapaata saatavuutta, ja 
kannustaa niitä jäsenvaltioita, jotka eivät 

24. pitää myönteisinä joidenkin 
jäsenvaltioiden ponnisteluja, jotka tarjoavat 
sukupuoleen liittyvien sairauksien 
ehkäisemisen vapaata saatavuutta, ja 
kannustaa niitä jäsenvaltioita, jotka eivät 
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vielä ole tätä tehneet, vahvistamaan 
iäkkäiden naisten ennalta ehkäisevää 
terveydenhuoltoa huolehtimalla 
esimerkiksi helposta ja säännöllisestä 
pääsystä mammografiaan ja valistamalla 
seulonnan tärkeydestä;

vielä ole tätä tehneet, vahvistamaan 
iäkkäiden naisten ennalta ehkäisevää 
terveydenhuoltoa huolehtimalla 
esimerkiksi helposta ja säännöllisestä 
pääsystä mammografiaan, poistamalla 
ikärajat sairauksien ehkäisyn, esimerkiksi 
rintasyöpäseulonnan, saatavuudesta ja 
valistamalla seulonnan tärkeydestä;

Or. en

Tarkistus 92
Angelika Werthmann

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. pitää myönteisinä joidenkin 
jäsenvaltioiden ponnisteluja, jotka tarjoavat 
sukupuoleen liittyvien sairauksien 
ehkäisemisen vapaata saatavuutta, ja 
kannustaa niitä jäsenvaltioita, jotka eivät 
vielä ole tätä tehneet, vahvistamaan 
iäkkäiden naisten ennalta ehkäisevää 
terveydenhuoltoa huolehtimalla 
esimerkiksi helposta ja säännöllisestä 
pääsystä mammografiaan ja valistamalla 
seulonnan tärkeydestä;

24. pitää myönteisinä joidenkin 
jäsenvaltioiden ponnisteluja, jotka tarjoavat 
sukupuoleen liittyvien sairauksien 
ehkäisemisen vapaata saatavuutta, ja 
kannustaa niitä jäsenvaltioita, jotka eivät 
vielä ole tätä tehneet, vahvistamaan 
iäkkäiden naisten ennalta ehkäisevää 
terveydenhuoltoa huolehtimalla 
esimerkiksi helposta, maksuttomasta ja 
säännöllisestä pääsystä mammografiaan ja 
Papa-kokeisiin ja valistamalla seulonnan 
tärkeydestä;

Or. de

Tarkistus 93
Edit Bauer, Lívia Járóka

Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 a. kannustaa jäsenvaltioita 
tehostamaan edelleen toimiaan 
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sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisstrategian omaksumiseksi 
terveyspolitiikassa ja sen varmistamiseksi, 
että etenkin iäkkäillä ja 
moniongelmaisilla naisilla ja miehillä on 
yhtäläiset mahdollisuudet saada 
kohtuuhintaista terveydenhoitoa ja 
pitkäaikaishoitoa;

Or. en

Tarkistus 94
Mary Honeyball

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
torjumaan kaikkia iäkkäisiin naisiin 
kohdistuvan väkivallan muotoja
kiinnittäen erityistä huomiota heidän 
haavoittuvaan asemaansa, jotta turvataan 
täysi ihmisoikeuksista nauttiminen ja
saavutetaan sukupuolten tasa-arvo, 
käyttäen täysimittaisesti hyödyksi Daphne-
ohjelmaa;

26. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
torjumaan kaikkia iäkkäisiin naisiin 
kohdistuvan väkivallan muotoja 
tunnustaen tämän ongelman 
aliarvioinnin, torjuen yhteiskunnassa 
vallitsevia stereotypioita ja varmistaen, 
että palveluntarjoajat voivat ottaa 
huomioon iäkkäiden väkivallan uhrien 
erityistarpeet, jotta turvataan täysi 
ihmisoikeuksista nauttiminen, saavutetaan 
sukupuolten tasa-arvo ja käytetään
täysimittaisesti hyödyksi Daphne-
ohjelmaa;

Or. en


