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AM_Com_NonLegOpinion

Tarkistus 1
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. ottaa huomioon, että 
Eurooppa 2020 -strategian myötä miesten 
ja naisten työllisyyttä aiotaan nostaa 
75 prosenttiin, kun tällä hetkellä naisten 
työllisyysprosentti on 58,2,

A. ottaa huomioon, että 
Eurooppa 2020 -strategian yhtenä 
tavoitteena on nostaa miesten ja naisten 
työllisyys 75 prosenttiin, kun tällä hetkellä 
naisten työllisyysprosentti on 58,2 ja 
jäsenvaltioiden välillä on suuria eroja,

Or. en

Tarkistus 2
Angelika Werthmann

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. ottaa huomioon, että Eurooppa 2020 
-strategian myötä miesten ja naisten 
työllisyyttä aiotaan nostaa 75 prosenttiin, 
kun tällä hetkellä naisten 
työllisyysprosentti on 58,2,

A. ottaa huomioon, että Eurooppa 2020 
-strategian myötä miesten ja naisten 
työllisyyttä EU:ssa aiotaan nostaa 
75 prosenttiin, kun tällä hetkellä naisten 
työllisyysprosentti EU:ssa on 58,2,

Or. de

Tarkistus 3
Edite Estrela

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A a kappale (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että Euroopan 
unionin on luotava Eurooppa 2020 
-strategiassa määritellyn mukaisesti lähes 
miljoona uutta tiede- ja teknologia-alan 
työpaikkaa ja että naiset ovat yhä 
aliedustettuina sekä tämän alan 
opinnoissa että työpaikoilla,

Or. pt

Tarkistus 4
Ilda Figueiredo

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että naiset ovat 
epäedullisessa asemassa työmarkkinoilla 
ja että kohtuuttoman moni nainen 
työskentelee osa-aikaisesti tai 
toimeentulon kannalta usein epävarmojen 
uusien työn organisoinnin muotojen 
mukaisesti sekä kärsii esteistä, jotka 
estävät nauttimasta täysin sosiaalisista 
oikeuksista, sosiaalisesta suojelusta ja 
sosiaalieduista,

Or. pt

Tarkistus 5
Zigmantas Balčytis

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A a. kehottaa komissiota ryhtymään 
toimenpiteisiin haavoittuvassa asemassa 
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olevien työntekijöiden, erityisesti vähän 
koulutettujen, työttömien, nuorten tai 
iäkkäiden, ruumiillisesti tai henkisesti 
vammaisten tai vähemmistöihin 
kuuluvien henkilöiden, auttamiseksi 
tarjoamalla uraneuvontapalveluja ja 
kehittämällä erityistarpeisiin räätälöityjä 
kohdennettuja ohjelmia koulutuksen ja 
ammattikokemuksen tarjoamiseksi;

Or. lt

Tarkistus 6
Marije Cornelissen

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että Eurooppa 2020 
-strategiassa asetetaan painopisteiksi 
ekologinen rakennemuutos, uusiutuvat 
energianlähteet, luonnontieteet ja 
teknologiaintensiiviset vihreät työpaikat 
kestävän talouden luomiseksi; pitää 
naisten aktiivista osallistumista ja paluuta 
työmarkkinoille ratkaisevan tärkeinä
työllisyystavoitteiden saavuttamiseksi;

Or. en

Tarkistus 7
Edite Estrela

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A b kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A b. ottaa huomioon, että huolimatta siitä, 
että mikroluotot ovat naisyrittäjyyden ja 
perheyritysten perustamisen kannalta 
erittäin tärkeä työkalu, naiset ovat yhä 
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aliedustettuina Euroopan unionin 
yrittäjien joukossa ja että naisia on 
keskimäärin 30 prosenttia kaikista 
yrittäjistä,

Or. pt

Tarkistus 8
Ilda Figueiredo

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A b kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A b. ottaa huomioon, että joustavuuden 
kasvun seurauksena lisääntyneet 
epätyypilliset työn muodot ovat sulkeneet 
yhä kasvavan joukon työntekijöitä 
sosiaalietujen ulkopuolelle, koska 
sosiaalietukelpoisuus riippuu työntekijän 
ammattiasemasta; ottaa huomioon, että 
joustavuuden kasvu vaarantaa näin ollen 
sosiaaliturvajärjestelmien rahoituksen 
kestävyyden,

Or. pt

Tarkistus 9
Marije Cornelissen

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A b kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A b. ottaa huomioon, että yli 60 prosenttia 
yliopistoista valmistuvista opiskelijoista on 
naisia ja että naisia ja tyttöjä ei hakeudu 
tarpeeksi luonnontieteiden pariin, mikä 
johtaa alan vakavaan 
sukupuolittumiseen; ottaa huomioon, että 
tietotekniikan alalla naisten ja miesten 
työllisyydessä vallitseva sukupuolten 
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välinen kuilu on pikemminkin kasvanut 
kuin kaventunut ajan mittaan;

Or. en

Tarkistus 10
Marije Cornelissen

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A c kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A c. ottaa huomioon, että EU:n 
työmarkkinoilla vallitsee yhä 
palkkaukseen, osa-aika- ja kokoaikatyön 
asteisiin ja työllisyysasteisiin liittyvä 
sukupuolten välinen kuilu, joka johtuu 
muun muassa vanhemmuudesta; toteaa, 
että työllisyyteen liittyvä työmarkkinoiden 
eriytyminen on EU:n työmarkkinoiden 
asianmukaisen toiminnan merkittävä 
este;

Or. en

Tarkistus 11
Britta Thomsen

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että naisten työllisyyden 
kohentamiseksi jäsenvaltioiden on 
kiinnitettävä erityistä huomiota syrjinnän 
vastaisen lainsäädännön ja perheiden 
asemaa suosivien säännösten 
tehokkaaseen täytäntöönpanoon, 
edistettävä ei-perinteisiin työpaikkoihin 
rekrytointia vapaaehtoistoimien ja 
saavutettavissa olevien tavoitteiden kautta 
sekä lisättävä työmarkkinoille pääsyn 

1. korostaa, että naisten työllisyyden 
kohentamiseksi jäsenvaltioiden on 
varmistettava syrjinnän vastaisen 
lainsäädännön tehokas täytäntöönpano;
korostaa, että työmarkkinoiden ja 
pätevyysvaatimusten valvonta on tärkeää;     
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mahdollisuuksia ja vastuuvelvollisuutta; 
korostaa, että työmarkkinoiden ja 
pätevyysvaatimusten valvonta on tärkeää;

Or. da

Tarkistus 12
Tadeusz Cymański

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että naisten työllisyyden 
kohentamiseksi jäsenvaltioiden on 
kiinnitettävä erityistä huomiota syrjinnän 
vastaisen lainsäädännön ja perheiden 
asemaa suosivien säännösten tehokkaaseen 
täytäntöönpanoon, edistettävä ei-
perinteisiin työpaikkoihin rekrytointia 
vapaaehtoistoimien ja saavutettavissa
olevien tavoitteiden kautta sekä lisättävä 
työmarkkinoille pääsyn mahdollisuuksia 
ja vastuuvelvollisuutta; korostaa, että 
työmarkkinoiden ja pätevyysvaatimusten 
valvonta on tärkeää;

1. korostaa, että naisten työllisyyden 
kohentamiseksi jäsenvaltioiden on 
kiinnitettävä erityistä huomiota syrjinnän 
vastaisen lainsäädännön ja perheiden 
asemaa suosivien säännösten tehokkaaseen 
täytäntöönpanoon, edistettävä ei-
perinteisiin työpaikkoihin rekrytointia 
vapaaehtoistoimien ja saavutettavissa 
olevien tavoitteiden kautta; korostaa, että 
työmarkkinoiden ja pätevyysvaatimusten 
valvonta on tärkeää;

Or. pl

Tarkistus 13
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että naisten työllisyyden 
kohentamiseksi jäsenvaltioiden on 
kiinnitettävä erityistä huomiota syrjinnän 
vastaisen lainsäädännön ja perheiden 
asemaa suosivien säännösten tehokkaaseen 
täytäntöönpanoon, edistettävä ei-

1. korostaa, että naisten työllisyyden 
kohentamiseksi jäsenvaltioiden on 
kiinnitettävä erityistä huomiota EU:n 
politiikkojen täydelliseen 
yhdenmukaistamiseen ja syrjinnän 
vastaisen lainsäädännön ja perheiden 



PE467.254v01-00 8/32 AM\871284FI.doc

FI

perinteisiin työpaikkoihin rekrytointia 
vapaaehtoistoimien ja saavutettavissa 
olevien tavoitteiden kautta sekä lisättävä 
työmarkkinoille pääsyn mahdollisuuksia ja 
vastuuvelvollisuutta; korostaa, että 
työmarkkinoiden ja pätevyysvaatimusten 
valvonta on tärkeää;

asemaa suosivien säännösten tehokkaaseen 
täytäntöönpanoon, edistettävä ei-
perinteisiin työpaikkoihin rekrytointia 
vapaaehtoistoimien ja saavutettavissa 
olevien tavoitteiden kautta sekä lisättävä 
työmarkkinoille pääsyn mahdollisuuksia ja 
vastuuvelvollisuutta; korostaa, että 
työmarkkinoiden ja pätevyysvaatimusten 
valvonta ja vastaavuus on tärkeää;

Or. en

Tarkistus 14
Antonyia Parvanova

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että naisten työllisyyden 
kohentamiseksi jäsenvaltioiden on 
kiinnitettävä erityistä huomiota syrjinnän 
vastaisen lainsäädännön ja perheiden 
asemaa suosivien säännösten tehokkaaseen 
täytäntöönpanoon, edistettävä ei-
perinteisiin työpaikkoihin rekrytointia 
vapaaehtoistoimien ja saavutettavissa 
olevien tavoitteiden kautta sekä lisättävä 
työmarkkinoille pääsyn mahdollisuuksia ja 
vastuuvelvollisuutta; korostaa, että 
työmarkkinoiden ja pätevyysvaatimusten 
valvonta on tärkeää;

1. korostaa, että naisten työllisyyden 
kohentamiseksi jäsenvaltioiden on 
kiinnitettävä erityistä huomiota syrjinnän 
vastaisen lainsäädännön ja perheiden 
asemaa suosivien säännösten tehokkaaseen 
täytäntöönpanoon, edistettävä ei-
perinteisiin työpaikkoihin rekrytointia 
vapaaehtoistoimien ja saavutettavissa 
olevien tavoitteiden kautta sekä lisättävä 
työmarkkinoille pääsyn mahdollisuuksia ja 
vastuuvelvollisuutta; korostaa, että 
työmarkkinoiden ja pätevyysvaatimusten 
valvonta on tärkeää; kehottaa 
jäsenvaltioita tarjoamaan kansallisille 
työ- ja opetusministeriöille 
kokonaisvaltaista tukea sukupuolen 
valtavirtaistamista koskevien ohjelmien 
täytäntöönpanemiseksi;

Or. en
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Tarkistus 15
Angelika Werthmann

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että naisten työllisyyden 
kohentamiseksi jäsenvaltioiden on 
kiinnitettävä erityistä huomiota syrjinnän 
vastaisen lainsäädännön ja perheiden 
asemaa suosivien säännösten tehokkaaseen 
täytäntöönpanoon, edistettävä ei-
perinteisiin työpaikkoihin rekrytointia 
vapaaehtoistoimien ja saavutettavissa 
olevien tavoitteiden kautta sekä lisättävä 
työmarkkinoille pääsyn mahdollisuuksia ja 
vastuuvelvollisuutta; korostaa, että 
työmarkkinoiden ja pätevyysvaatimusten 
valvonta on tärkeää; 

1. korostaa, että naisten työllisyyden 
kohentamiseksi jäsenvaltioiden on 
kiinnitettävä erityistä huomiota syrjinnän 
vastaisen lainsäädännön ja perheiden 
asemaa suosivien säännösten tehokkaaseen
täytäntöönpanoon, edistettävä ei-
perinteisiin työpaikkoihin rekrytointia 
vapaaehtoistoimien ja saavutettavissa 
olevien tavoitteiden kautta sekä lisättävä 
työmarkkinoille pääsyn mahdollisuuksia ja 
vastuuvelvollisuutta; korostaa, että 
työmarkkinoiden ja pätevyysvaatimusten 
valvonta on tärkeää; painottaa 
toistamiseen, että on kiireesti 
huolehdittava asianmukaisen 
lastenhoidon saatavuudesta, jotta naiset 
voivat yhdistää äitiyden ja työssäkäynnin;

Or. de

Tarkistus 16
Britta Thomsen

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. toteaa välttämättömäksi, että 
työmarkkinat järjestetään niin, että perhe-
ja työelämä voidaan yhdistää 
perustamalla rakenteita ja laitoksia 
lasten, vanhusten ja muiden hoitoa 
tarvitsevien hoitoa varten ja että nykyistä
enemmässä määrin otetaan käyttöön 
joustavia työaikoja ja erilaisia etätyön 
mahdollisuuksia;
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Or. da

Tarkistus 17
Edite Estrela

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. huomauttaa, että osa-aikainen työ on 
perhe- ja työelämän yhteensovittamiseen 
liittyvien vaikeuksien vuoksi erityisesti 
naisia koskeva ilmiö, sillä osa-aikaisista 
työntekijöistä kolme neljäsosaa on naisia; 
katsoo, että tämän tilanteen vuoksi osa 
naisten tarjoamista mahdollisuuksista jää 
hyödyntämättä ja että naisten 
taloudellinen riippumattomuus vaarantuu 
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä;

Or. pt

Tarkistus 18
Silvia Costa

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että jos työmarkkinoille 
halutaan päteviä ja ammattitaitoisia 
naistyöntekijöitä, niin rakenteellisen 
työttömyyden ja äitiys- tai 
vanhempainlomalta palaamisen vuoksi 
ongelmia kohtaavien naisten pätevyyden 
parantamiseksi heille on annettava
mahdollisuuksia uudelleenkoulutukseen ja 
ammattikoulutukseen, työsopimuksen 
tyypistä riippumatta; korostaa edelleen, että 
naisille on annettava mahdollisuuksia 
osallistua aktiivisesti elinikäiseen 
oppimiseen jo uransa varhaisessa vaiheessa 
sekä edistettävä teknisten ja insinöörialan 

2. korostaa, että jos työmarkkinoille 
halutaan päteviä ja ammattitaitoisia 
naistyöntekijöitä, niin rakenteellisen
työttömyyden ja äitiys- tai 
vanhempainlomalta palaamisen vuoksi 
ongelmia kohtaavien naisten pätevyyden 
parantamiseksi heille on annettava 
mahdollisuuksia uudelleenkoulutukseen ja 
ammattikoulutukseen, työsopimuksen 
tyypistä riippumatta; korostaa edelleen, että 
naisille on annettava mahdollisuuksia 
osallistua aktiivisesti elinikäiseen 
oppimiseen jo uransa varhaisessa 
vaiheessa, jotta koulutusta mukautettaisiin 
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opintojen suosiota tyttöjen keskuudessa, 
jotta koulutusta mukautettaisiin joustavasti 
työmarkkinoiden tarpeisiin;

joustavasti työmarkkinoiden tarpeisiin;

Or. it

Tarkistus 19
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että jos työmarkkinoille 
halutaan päteviä ja ammattitaitoisia 
naistyöntekijöitä, niin rakenteellisen 
työttömyyden ja äitiys- tai 
vanhempainlomalta palaamisen vuoksi 
ongelmia kohtaavien naisten pätevyyden 
parantamiseksi heille on annettava 
mahdollisuuksia uudelleenkoulutukseen ja 
ammattikoulutukseen, työsopimuksen 
tyypistä riippumatta; korostaa edelleen, että 
naisille on annettava mahdollisuuksia 
osallistua aktiivisesti elinikäiseen 
oppimiseen jo uransa varhaisessa vaiheessa 
ja että teknisten ja insinöörialan opintojen 
suosiota tyttöjen keskuudessa on 
edistettävä, jotta koulutusta mukautettaisiin
joustavasti työmarkkinoiden tarpeisiin;

2. korostaa, että jos työmarkkinoille 
halutaan päteviä ja ammattitaitoisia 
naistyöntekijöitä, naisille on tarjottava 
mahdollisuus päästä ja palata 
työmarkkinoille ja edetä työmarkkinoilla 
ja että tämä koskee erityisesti 
heikommassa asemassa olevia naisia, 
jotka kohtaavat rakenteellista työttömyyttä 
ja joilla on vaikeuksia palata työhön siksi, 
että he ovat menettäneet työnsä 
viimeaikaisen rahoituskriisin vuoksi tai 
että he ovat olleet äitiys- tai 
vanhempainlomalla, taikka muista syistä, 
tarjoamalla heille mahdollisuuksia 
uudelleenkoulutukseen ja 
ammattikoulutukseen pätevyytensä 
parantamiseksi työsopimuksen tyypistä 
riippumatta; korostaa edelleen, että naisille 
on annettava mahdollisuuksia ja 
kannustimia osallistua aktiivisesti 
elinikäiseen oppimiseen jo uransa 
varhaisessa vaiheessa ja että teknisten ja 
insinöörialan opintojen suosiota tyttöjen 
keskuudessa on edistettävä, jotta 
koulutusta mukautettaisiin joustavasti 
työmarkkinoiden tarpeisiin, erityisesti 
ammattitaitoista työvoimaa koskeviin 
tarpeisiin;

Or. en
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Tarkistus 20
Antonyia Parvanova

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että jos työmarkkinoille 
halutaan päteviä ja ammattitaitoisia 
naistyöntekijöitä, niin rakenteellisen 
työttömyyden ja äitiys- tai 
vanhempainlomalta palaamisen vuoksi 
ongelmia kohtaavien naisten pätevyyden 
parantamiseksi heille on annettava 
mahdollisuuksia uudelleenkoulutukseen ja 
ammattikoulutukseen, työsopimuksen 
tyypistä riippumatta; korostaa edelleen, että 
naisille on annettava mahdollisuuksia 
osallistua aktiivisesti elinikäiseen 
oppimiseen jo uransa varhaisessa vaiheessa
ja että teknisten ja insinöörialan opintojen 
suosiota tyttöjen keskuudessa on 
edistettävä, jotta koulutusta mukautettaisiin 
joustavasti työmarkkinoiden tarpeisiin;

2. korostaa, että jos työmarkkinoille 
halutaan päteviä ja ammattitaitoisia 
naistyöntekijöitä, niin rakenteellisen 
työttömyyden ja äitiys- tai 
vanhempainlomalta palaamisen vuoksi 
ongelmia kohtaavien naisten pätevyyden 
parantamiseksi heille on annettava 
mahdollisuuksia uudelleenkoulutukseen ja 
ammattikoulutukseen, työsopimuksen 
tyypistä riippumatta; korostaa edelleen, että 
naisille on annettava mahdollisuuksia 
osallistua aktiivisesti elinikäiseen 
oppimiseen jo uransa varhaisessa vaiheessa 
ja että teknisten, insinöörialan ja tieto- ja 
viestintäteknologian alan opintojen 
suosiota tyttöjen keskuudessa on 
edistettävä, jotta koulutusta mukautettaisiin 
joustavasti työmarkkinoiden tarpeisiin;

Or. en

Tarkistus 21
Juozas Imbrasas

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että jos työmarkkinoille 
halutaan päteviä ja ammattitaitoisia 
naistyöntekijöitä, niin rakenteellisen 
työttömyyden ja äitiys- tai 
vanhempainlomalta palaamisen vuoksi 
ongelmia kohtaavien naisten pätevyyden 
parantamiseksi heille on annettava 
mahdollisuuksia uudelleenkoulutukseen ja 
ammattikoulutukseen, työsopimuksen 

2. korostaa, että jos työmarkkinoille 
halutaan päteviä ja ammattitaitoisia 
naistyöntekijöitä, niin rakenteellisen 
työttömyyden ja äitiys- tai 
vanhempainlomalta palaamisen vuoksi 
ongelmia kohtaavien naisten pätevyyden 
parantamiseksi heille on annettava 
mahdollisuuksia uudelleenkoulutukseen ja 
ammattikoulutukseen, työsopimuksen 
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tyypistä riippumatta; korostaa edelleen, että 
naisille on annettava mahdollisuuksia 
osallistua aktiivisesti elinikäiseen 
oppimiseen jo uransa varhaisessa vaiheessa 
sekä edistettävä teknisten ja insinöörialan 
opintojen suosiota tyttöjen keskuudessa, 
jotta koulutusta mukautettaisiin joustavasti 
työmarkkinoiden tarpeisiin; 

tyypistä riippumatta; korostaa, että on
tärkeää suunnata korkeakouluissa 
annettava ammatillinen koulutus 
vastaamaan paremmin työmarkkinoiden 
tarpeita; korostaa edelleen, että naisille on 
annettava mahdollisuuksia osallistua 
aktiivisesti elinikäiseen oppimiseen jo 
uransa varhaisessa vaiheessa sekä 
edistettävä teknisten ja insinöörialan 
opintojen suosiota tyttöjen keskuudessa, 
jotta koulutusta mukautettaisiin joustavasti 
työmarkkinoiden tarpeisiin;

Or. lt

Tarkistus 22
Barbara Matera

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan 
työvoimatoimistojen toimintaa ja 
lisäämään avoimien työpaikkojen 
näkyvyyttä helpottaakseen erityisesti 
naisten paluuta työelämään äitiysloman 
tai hoitovapaan jälkeen;

Or. it

Tarkistus 23
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. katsoo, että on kiinnitettävä erityistä 
huomiota siihen, että tieto- ja 
viestintäteknologinen osaaminen, 
digitaalinen lukutaito ja digitaaliset 
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viestintätaidot yhdistetään ammatillista 
koulutusta ja elinikäistä oppimista 
koskeviin EU:n jäsenvaltioiden 
politiikkoihin ja että naisia kannustetaan 
hyödyntämään niitä, sillä heidän tieto- ja 
viestintäteknologinen osaamisensa on 
heikompaa;

Or. en

Tarkistus 24
Silvia Costa

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. huomauttaa, että tarvitaan tehokkaita 
opinto-ohjaus- ja 
ammatinvalinnanohjausjärjestelmiä, 
joilla lisätään nuorten naisten 
hakeutumista teknisen alan 
korkeakoulutukseen, 
yliopistokoulutukseen ja muuhun kuin 
akateemiseen koulutukseen ja joilla 
lisätään näin heidän osuuttaan tulevan 
kehityksen kannalta strategisilla aloilla, 
kuten ympäristö- ja energia-alalla;

Or. it

Tarkistus 25
Rovana Plumb

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. katsoo, että opetuksessa on torjuttava 
sukupuolistereotypioita, jotka johtavat 
usein siihen, että Euroopassa käytetään 
väärin naisten inhimillistä pääomaa, ja 
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kehottaa komissiota laajentamaan EU:n 
lainsäädännön soveltamisalaa niin, että se 
kattaa sukupuolten tasa-arvon 
opetuksessa;

Or. en

Tarkistus 26
Marije Cornelissen

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. 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;

Or. en

Tarkistus 27
Siiri Oviir

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. on sitä mieltä, että mikäli 
naispuolisten työntekijöiden pätevyys ja 
taidot halutaan säilyttää muuttuvassa 
taloustilanteessa ja mikäli niin haluavia 
halutaan auttaa palaamaan työhön, on 
välttämätöntä, että vanhempainlomalla 
olevat työntekijät pitäisi myös ottaa 
mukaan työnantajansa järjestämään 
koulutustoimintaan;

Or. et

Tarkistus 28
Rovana Plumb

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. korostaa tarvetta investoida opetus- ja 
koulutusohjelmiin rauhallisen 
siirtymäkauden takaamiseksi 
asiaankuuluville työntekijöille ja sen 
varmistamiseksi, ettei yhdenkään alueen 
tarvitse kärsiä energiantuotantotavan 
muuttamisesta; kehottaa kiinnittämään 
erityistä huomiota sen varmistamiseen, 
että siirtyminen uusiutuvaan energiaan 
johtaa myös naisten ja miesten työn 
kehittymiseen ihmisarvoiseen ja 
laadukkaaseen suuntaan;

Or. en

Tarkistus 29
Britta Thomsen

Lausuntoluonnos
3 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pyytää jäsenmaita sisällyttämään 
työmarkkinoiden rakenneuudistuksiin 
välineitä, joilla ehkäistään naisten 
horisontaalista ja vertikaalista syrjintää 
työelämässä ottamalla käyttöön tehokkaita 
toimia kaavamaisten käsitysten
torjumiseksi, sekä hyvien käytäntöjen ja 
vertailussa käytettävien indikaattorien
vaihtoa jäsenvaltioiden kesken;

3. pyytää jäsenmaita sisällyttämään 
työmarkkinoiden rakenneuudistuksiin 
välineitä, joilla ehkäistään naisten syrjintää 
työelämässä, mitä tulee niin naisten 
aliedustukseen johtavilla paikoilla kuin 
työmarkkinoiden sukupuolijakauman 
vinoutumiseen,  ottamalla käyttöön 
tehokkaita toimia ennakkoluulojen ja 
stereotypioiden torjumiseksi, vaihtamalla 
hyviä käytäntöjä ja vertailussa käytettäviä 
indikaattoreita jäsenvaltioiden kesken, 
sekä lisäämällä lainsäädännöllisin toimin, 
kiintiöt mukaan lukien, naisten edustusta 
johtavilla paikoilla;   

Or. da

Tarkistus 30
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pyytää jäsenvaltioita sisällyttämään 
työmarkkinoiden rakenneuudistuksiin 
välineitä, joilla ehkäistään naisten 
horisontaalista ja vertikaalista syrjintää 
työelämässä ottamalla käyttöön tehokkaita 
toimia kaavamaisten käsitysten 
torjumiseksi, sekä hyvien käytäntöjen ja 
vertailussa käytettävien indikaattoreiden 
vaihtoa jäsenvaltioiden kesken;

3. pyytää jäsenvaltioita sisällyttämään 
työmarkkinoiden rakenneuudistuksiin 
välineitä, joilla ehkäistään naisten 
horisontaalista ja vertikaalista syrjintää 
työelämässä ottamalla käyttöön tehokkaita 
toimia kaavamaisten käsitysten ja 
"lasikaton" kaltaisten esteiden
torjumiseksi, sekä hyvien käytäntöjen ja 
vertailussa käytettävien indikaattoreiden 
vaihtoa jäsenvaltioiden kesken;

Or. en

Tarkistus 31
Barbara Matera
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Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pyytää jäsenvaltioita sisällyttämään 
työmarkkinoiden rakenneuudistuksiin 
välineitä, joilla ehkäistään naisten 
horisontaalista ja vertikaalista syrjintää 
työelämässä ottamalla käyttöön tehokkaita 
toimia kaavamaisten käsitysten 
torjumiseksi, sekä hyvien käytäntöjen ja 
vertailussa käytettävien indikaattoreiden 
vaihtoa jäsenvaltioiden kesken;

3. pyytää jäsenvaltioita sisällyttämään 
työmarkkinoiden rakenneuudistuksiin 
Euroopan sosiaalirahaston (ESR) 
kaltaisia välineitä, joilla ehkäistään naisten 
horisontaalista ja vertikaalista syrjintää 
työelämässä ottamalla käyttöön tehokkaita 
toimia kaavamaisten käsitysten 
torjumiseksi ja toimia, jotka 
mahdollistavat työ- ja yksityiselämän 
yhteen sovittamisen, sekä hyvien 
käytäntöjen ja vertailussa käytettävien 
indikaattoreiden vaihtoa jäsenvaltioiden 
kesken;

Or. it

Tarkistus 32
Angelika Werthmann

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pyytää jäsenvaltioita sisällyttämään 
työmarkkinoiden rakenneuudistuksiin 
välineitä, joilla ehkäistään naisten 
horisontaalista ja vertikaalista syrjintää 
työelämässä ottamalla käyttöön tehokkaita 
toimia kaavamaisten käsitysten 
torjumiseksi, sekä hyvien käytäntöjen ja 
vertailussa käytettävien indikaattoreiden 
vaihtoa jäsenvaltioiden kesken;

3. pyytää jäsenvaltioita sisällyttämään 
työmarkkinoiden rakenneuudistuksiin 
välineitä, joilla ehkäistään naisten 
horisontaalista ja vertikaalista syrjintää 
työelämässä ottamalla käyttöön tehokkaita 
toimia kaavamaisten käsitysten 
torjumiseksi, sekä hyvien käytäntöjen ja 
vertailussa käytettävien indikaattoreiden 
vaihtoa jäsenvaltioiden kesken;
tässä yhteydessä on tarvittaessa otettava 
käyttöön sitova naisia koskeva kiintiö, 
kunnes tästä on tullut itsestään selvä 
käytäntö;

Or. de
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Tarkistus 33
Antonyia Parvanova

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kehottaa Euroopan komissiota 
uudistamaan seuraavan puiteohjelman 
aikana tapaa, jolla se suhtautuu tasa-
arvoon luonnontieteiden ja tieto- ja 
viestintäteknologian alan koulutuksessa;

Or. en

Tarkistus 34
Ilda Figueiredo

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. katsoo, että EU:n työmarkkinoilla on 
vielä sukupuolten välisiä eroja, kuten 
sukupuolten palkkaero, erot osa-aikaisten 
ja kokoaikaisten määrässä, erot 
työllisyysasteissa, erot vanhemmuuden 
vaikutuksessa työllisyysasteeseen sekä 
sukupuolten eläke-erot; katsoo, että 
sukupuoliroolit ja työllisyyteen liittyvä 
työmarkkinoiden eriytyminen ovat EU:n 
työmarkkinoiden toiminnan merkittävä 
este;

Or. en

Tarkistus 35
Ilda Figueiredo

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. katsoo, että jäsenvaltioiden on 
ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin 
erityisesti naisia koskevan epävarman ja 
epätyypillisen työn poistamiseksi; katsoo, 
että yksi väline tähän voisi olla 
työnantajan sosiaaliturvamaksujen 
progressiiviseen kasvattamiseen tähtäävä 
järjestelmä "mitä matalatasoisempi 
työpaikka (lyhyt työsuhde, heikot 
tulevaisuudennäkymät ja suuret riskit), 
sitä suuremmat sosiaaliturvamaksut"
-periaatteen mukaisesti; katsoo, että 
progressiiviset maksut voisivat saada 
työnantajat tarjoamaan esimerkiksi 
vakituisia työsopimuksia tilapäisten 
työsopimusten jatkamisen sijasta ja näin 
ollen kannustaa työnantajia palkkaamaan 
työntekijöitä suotuisammin ehdoin; 

Or. pt

Tarkistus 36
Angelika Werthmann

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. tässä on edellytettävä avoimuutta 
siten, että kaikkien yritysten on 
julkistettava palkkausjärjestelmänsä;

Or. de

Tarkistus 37
Tadeusz Cymański

Lausuntoluonnos
4 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa komissiota tukemaan naisten 
osallistumista työelämään ja panostamaan 
siihen edistämällä monimuotoista 
johtamista, naisten ammatillista 
kannustamista sekä sellaisten 
uudentyyppisten työpaikkojen luomista, 
joissa tasapainotetaan työn ja perhe-elämän 
vaatimuksia esimerkiksi työaikojen 
joustolla;

4. kehottaa komissiota tukemaan naisten 
osallistumista työelämään myös tukemalla 
sellaisten uudentyyppisten työpaikkojen 
luomista, joissa tasapainotetaan työn ja 
perhe-elämän vaatimuksia esimerkiksi 
työaikojen joustolla;

Or. pl

Tarkistus 38
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa komissiota tukemaan naisten 
osallistumista työelämään ja panostamaan 
siihen edistämällä monimuotoista 
johtamista, naisten ammatillista 
kannustamista sekä sellaisten 
uudentyyppisten työpaikkojen luomista, 
joissa tasapainotetaan työn ja perhe-
elämän vaatimuksia esimerkiksi 
työaikojen joustolla;

4. kehottaa komissiota tukemaan 
toimenpiteitä työ- ja perhe-elämän 
yhteensovittamiseksi ja panostamaan 
siihen, että naiset osallistuvat työelämään,
edistämällä monimuotoista johtamista, 
naisten ammatillista kannustamista sekä 
sellaisten uudentyyppisten työpaikkojen 
luomista, joissa käytetään joustavampia 
työskentelytapoja;

Or. en

Tarkistus 39
Barbara Matera

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa komissiota tukemaan naisten 4. kehottaa komissiota tukemaan naisten 
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osallistumista työelämään ja panostamaan 
siihen edistämällä monimuotoista 
johtamista, naisten ammatillista 
kannustamista sekä sellaisten 
uudentyyppisten työpaikkojen luomista, 
joissa tasapainotetaan työn ja perhe-elämän 
vaatimuksia esimerkiksi työaikojen 
joustolla;

osallistumista työelämään ja panostamaan 
siihen edistämällä monimuotoista 
johtamista, naisten ammatillista 
kannustamista sekä sellaisten 
uudentyyppisten työpaikkojen luomista, 
joissa tasapainotetaan työn ja perhe-elämän 
vaatimuksia työaikojen joustolla, kuten 
osa-aikatyön tai etätyön avulla;

Or. it

Tarkistus 40
Britta Thomsen

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa komissiota tukemaan naisten 
osallistumista työelämään ja panostamaan 
siihen edistämällä monimuotoista 
johtamista, naisten ammatillista 
kannustamista sekä sellaisten 
uudentyyppisten työpaikkojen luomista, 
joissa tasapainotetaan työn ja perhe-elämän 
vaatimuksia esimerkiksi työaikojen 
joustolla;

4. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita
tukemaan naisten osallistumista 
työelämään ja panostamaan siihen 
edistämällä monimuotoista johtamista, 
naisten ammatillista kannustamista sekä 
sellaisten uudentyyppisten työpaikkojen 
luomista, joissa tasapainotetaan työn ja 
perhe-elämän vaatimuksia esimerkiksi 
työaikojen joustolla; 

Or. da

Tarkistus 41
Antonyia Parvanova

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa Euroopan komissiota 
edistämään sukupuolen 
valtavirtaistamista teollisuudessa naisten 
ja miesten yhtäläisen osallistumisen 
mahdollistamiseksi kiinnittämällä 
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erityistä huomiota perinteisesti 
miesvaltaisiin aloihin;

Or. en

Tarkistus 42
Silvia Costa

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa jäsenvaltioita tarkistamaan 
tuki- ja turvajärjestelmiä ja 
työmarkkinaosapuolia mukauttamaan 
sopimusjärjestelmiä ulottaen oikeudet ja 
takeet epätyypillisiin työsuhteisiin;

Or. it

Tarkistus 43
Edite Estrela

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa, että uusien työpaikkojen 
osalta on sovellettava uusia työn 
organisoinnin muotoja, jotka antavat 
perheellisille työntekijöille 
mahdollisuuden vaihtoehtoisiin 
työaikoihin tai tehdä vähemmän 
työntunteja tai enemmän etätyötä;

Or. pt

Tarkistus 44
Rovana Plumb
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Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa kehittämään hoivatyötä 
todellisia tarpeita vastaavaksi, takaamaan 
kaikille mahdollisuuden saada 
laadukkaita hoitopalveluja ja turvaamaan 
hyvät työ- ja palkkausehdot pimeän työn 
torjumiseksi;

Or. en

Tarkistus 45
Ilda Figueiredo

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kannustaa pyrkimään palkattoman 
työn oikeudenmukaiseen jakautumiseen 
naisten ja miesten välillä varmistamalla 
palkallisen vanhempainvapaan ja 
ottamalla käyttöön palkallisen 
hoitovapaan; pyytää komissiota 
täydentämään työ- ja perhe-elämän 
yhteensovittamista koskevaa nykyistä 
lainsäädäntökehystä säännöksillä, jotka 
koskevat isyysvapaata ja vapaata muita 
huollettavia kuin lapsia varten; pyytää 
neuvostoa hyväksymään raskaana olevia 
työntekijöitä koskevan säädösehdotuksen 
(äitiyslomaa koskeva direktiivi);

Or. en

Tarkistus 46
Marije Cornelissen

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. pitää myönteisenä komission 
ilmoituksia niiden henkilöiden 
eläkejärjestelmän tarkistamisesta, joille ei 
ole kertynyt eläkettä ajanjaksoilta, jolloin 
he ovat olleet työttömänä tai sairaana tai 
heillä on ollut hoitovelvollisuuksia, mikä 
koskee lähinnä naisia; pyytää tässä 
yhteydessä komissiota antamaan uusia 
säädösehdotuksia isyysvapaasta, 
adoptiovapaasta ja hoitovapaasta 
huollettavia henkilöitä varten;

Or. en

Tarkistus 47
Ilda Figueiredo

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. panee merkille, että äskettäisissä 
tutkimuksissa on osoitettu, että 
joustavuuden lisääminen heikentää 
tavallisesti työntekijöiden asemaa, mikä 
koskee erityisesti naisia, jotka palkataan 
useimmin vakituisen ja kokopäiväisen 
työsuhteen sijasta tilapäiseen ja osa-
aikaiseen työsuhteeseen ja jotka päätyvät 
useimmin pakon edessä itsenäisiksi 
ammatinharjoittajiksi; ottaa huomioon, 
että OECD:n tietojen perusteella tehdyt 
uudet tutkimukset ovat paljastaneet, että 
työn joustavuus lisää työn epävarmuutta 
ja että työn joustavuus vaikuttaa hyvin 
kielteisesti "työllistyvyyteen" 
(työntekijöiden osaamisen ja pätevyyden 
parantaminen);

Or. pt
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Tarkistus 48
Edite Estrela

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. panee huolestuneena merkille 
neuvostossa tällä hetkellä vallitsevan 
pysähtyneisyyden, joka liittyy Euroopan 
parlamentin hyväksymään direktiivin 
92/85/ETY tarkistamista koskevaan 
ehdotukseen; muistuttaa, että tämän 
direktiivin tarkistaminen edistäisi miesten 
ja naisten työ-, perhe- ja yksityiselämän 
yhteensovittamista ja voisi parantaa 
naisten työllistyvyyttä;

Or. pt

Tarkistus 49
Marije Cornelissen

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. kehottaa jäsenvaltioita saavuttamaan 
lastenhoitoa koskevat Barcelonan 
tavoitteet ja lisäämään siten naisten 
osallistumista työmarkkinoille ja heidän 
taloudellista riippumattomuuttaan; 
kehottaa jäsenvaltioita purkamaan esteet, 
jotka estävät naisia tekemästä 
haluamaansa työtuntimäärää, tekivätpä 
he sitten osa-aika tai kokoaikatyötä; 
korostaa, että niin osa-aikatyötä kuin 
kokoaikatyötäkin tekeville työntekijöille 
on maksettava ihmisarvoista palkkaa ja 
taattava täysi sosiaaliturva;

Or. en
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Tarkistus 50
Britta Thomsen

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. toteaa, että naisten työllisyyden 
nostamiseen on mahdollisuuksia hoito- ja 
palvelualojen lisäksi myös 
yrityspalvelusektorilla, kuten vakuutus- ja 
konsultointialoilla, sekä ympäristöalalla 
ja kestävän kehityksen mukaisissa 
työpaikoissa;

5. kehottaa jäsenvaltioita lisäämään 
ponnistelujaan, jotta sukupuolten 
eriarvoisuutta työmarkkinoilla ja 
ehkäistäisiin ja jotta naisten palkkaus 
monilla aloilla ei olisi huonompi, 
herättäen sekä pojissa että tytöissä 
kiinnostusta erilaisten työpaikkojen koko 
kirjoa kohtaan ja laajentaen naisten 
ammatillisen koulutuksen 
mahdollisuuksia siten, että he voivat 
sopeutua työmarkkinoiden muutoksiin 
uransa aikana;

Or. da

Tarkistus 51
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. toteaa, että naisten työllisyyden 
nostamiseen on mahdollisuuksia hoito- ja 
palvelualojen lisäksi myös 
yrityspalvelusektorilla, kuten vakuutus- ja 
konsultointialoilla, sekä ympäristöalalla ja 
kestävän kehityksen mukaisissa 
työpaikoissa;

5. toteaa, että naisten työllisyyden 
nostamiseen on mahdollisuuksia hoito- ja 
palvelualojen lisäksi myös 
yrityspalvelusektorilla, kuten vakuutus- ja 
konsultointialoilla, sekä ympäristöalalla ja 
kestävän kehityksen mukaisissa 
työpaikoissa ja että siksi naisyrittäjyyttä 
pitäisi tukea ja samalla jäsenvaltioiden 
pitäisi edistää yksityisen ja julkisen 
sektorin kumppanuuksia ja kannustaa 
työnantajia palkkaamaan lisää naisia;

Or. en
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Tarkistus 52
Siiri Oviir

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. toteaa, että naisten työllisyyden 
nostamiseen on mahdollisuuksia hoito- ja 
palvelualojen lisäksi myös 
yrityspalvelusektorilla, kuten vakuutus- ja 
konsultointialoilla, sekä ympäristöalalla ja 
kestävän kehityksen mukaisissa 
työpaikoissa;

5. toteaa, että naisten työllisyyden 
nostamiseen on mahdollisuuksia hoito- ja 
palvelualojen lisäksi myös kodinturva-
alalla, logistiikka-alalla (kuljetukset 
mukaan lukien), yrityspalvelusektorilla, 
kuten vakuutus- ja konsultointialoilla, sekä 
ympäristöalalla ja kestävän kehityksen 
mukaisissa työpaikoissa;

Or. et

Tarkistus 53
Edite Estrela

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. vaatii Euroopan komissiota ja 
jäsenvaltioita tukemaan ja kehittämään 
erityisiä ohjelmia, joiden avulla edistetään 
naisten palkkaamista teknisille aloille 
myöntämällä tukea nuorille 
korkeakouluopiskelijoille joidenkin 
jäsenvaltioiden sellaisten hyvien 
käytäntöjen mukaisesti, kuten esimerkiksi 
Itävallan Excellentia-ohjelma, jonka 
avulla onnistuttiin kaksinkertaistamaan 
tiede- ja teknologia-alan naisopettajien 
määrä yliopistoissa, ja jotka auttavat 
korkeatasoisten naisille suunnattujen 
tutkimuskeskusten perustamisessa;

Or. pt
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Tarkistus 54
Ilda Figueiredo

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa kehittämään hoivatyötä 
todellisia tarpeita vastaavaksi, takaamaan 
kaikille mahdollisuuden saada 
laadukkaita hoitopalveluja ja turvaamaan 
hyvät työ- ja palkkausehdot pimeän työn 
torjumiseksi;

Or. en

Tarkistus 55
Zigmantas Balčytis

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa, että on äärimmäisen 
tärkeää hankkia taitoja ja valmiuksia 
elinikäisen oppimisen avulla; katsoo, että 
pitäisi hyväksyä koulutusta ja elinikäistä 
oppimista koskeva kokonaisvaltainen 
strategia ja erityisesti aikuiskoulutusta 
koskeva uusi lähestymistapa, joka 
perustuu yhteisiin periaatteisiin, kuten 
yhteisvastuuseen ja kumppanuuteen, 
tehokkaisiin rahoitusjärjestelmiin, 
joustaviin koulutusväyliin ja 
korkealaatuiseen, kohdistettuun perus- ja 
jatkokoulutukseen;

Or. lt

Tarkistus 56
Marije Cornelissen
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Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa, että "vihreillä työpaikoilla" 
voi olla tulevaisuudessa merkitystä EU:n 
työmarkkinoiden kasvualana, että jo nyt 
yli 20:tä miljoonaa EU:n työpaikkaa 
voidaan pitää "vihreinä" ja että tuoreet 
tiedot osoittavat, että pelkästään 
uusiutuvaan energiaan liittyvien 
työpaikkojen määrä voi kaksinkertaistua 
2,8 miljoonaan vuoteen 2020 mennessä; 
kehottaa neuvostoa, komissiota ja 
jäsenvaltioita varmistamaan, että tämä 
edistää naisten tasa-arvoa;

Or. en

Tarkistus 57
Edite Estrela

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. vaatii jäsenvaltioita panostamaan 
itsenäiseen ammatinharjoittamiseen 
vähentämällä uusien yritysten 
perustamiseen liittyviä hallinnollisia 
esteitä ja edistämällä erityisiä naisille 
suunnattuja lainaohjelmia siten, että 
lisätään erityisesti liikepankkien 
yrittäjänaisille tarkoitettuja puiteluottoja 
ja tukea naisille myönnettäviin luottoihin 
erikoistuneiden luottoyhdistysten 
perustamiselle;

Or. pt

Tarkistus 58
Britta Thomsen
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Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
kannustamaan yksityistä sektoria kaikkiin 
mahdollisiin toimiin sukupuolten välisten 
palkkaerojen poistamiseksi, jolloin naisten 
osallistumista työmarkkinoille voitaisiin 
parantaa;

6. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
kannustamaan yksityistä ja julkista 
sektoria kaikkiin tarvittaviin toimiin 
sukupuolten välisten palkkaerojen 
poistamiseksi, jolloin naisten osallistumista 
työmarkkinoille voitaisiin parantaa; 
korostaa tässä yhteydessä läpinäkyvyyden 
tärkeyttä parempien tilastojen osalta sekä 
samanarvoisen työn käyttökelpoisen 
määritelmän tarvetta.

Or. da

Tarkistus 59
Silvia Costa

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
kannustamaan yksityistä sektoria kaikkiin 
mahdollisiin toimiin sukupuolten välisten 
palkkaerojen poistamiseksi, jolloin naisten 
osallistumista työmarkkinoille voitaisiin 
parantaa.

6. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
kannustamaan yksityistä sektoria kaikkiin 
mahdollisiin toimiin sukupuolten välisten 
palkkaerojen sekä työnsaantiin, 
palkkaukseen, urakehitykseen, 
osallistumiseen ja hallintoon liittyvän 
syvän eriarvoisuuden poistamiseksi, 
jolloin naisten osallistumista 
työmarkkinoille voitaisiin parantaa.

Or. it

Tarkistus 60
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
6 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
kannustamaan yksityistä sektoria kaikkiin 
mahdollisiin toimiin sukupuolten välisten 
palkkaerojen poistamiseksi, jolloin naisten 
osallistumista työmarkkinoille voitaisiin 
parantaa.

6. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
kannustamaan yksityistä sektoria kaikkiin 
mahdollisiin toimiin sukupuolten välisten 
palkkaerojen ja muiden esteiden 
poistamiseksi, jolloin naisten osallistumista 
työmarkkinoille voitaisiin parantaa.

Or. en

Tarkistus 61
Britta Thomsen

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6a. korostaa, että ”vihreillä työpaikoilla” 
on potentiaalia tulla tärkeäksi kasvualaksi 
tulevaisuuden EU:ssa, kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan, että naiset samassa 
määrin kuin miehet pääsevät hyötymään 
näistä työpaikoista ja korostaa olevan 
tärkeää, että naiset pätevöityvät oikealla 
tavalla näiden tehtävien hoitamiseen.

Or. da


