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Tarkistus 1
Marina Yannakoudakis

Johdanto-osan A kappale

Tarkistus

A. toteaa, että ilmastonmuutos ei ole
sukupuolineutraali ja että sillä on
sukupuolikohtaisia vaikutuksia;

A. toteaa, että ilmastonmuutos on
sukupuolineutraali mutta sillä voi olla
sukupuolikohtaisia vaikutuksia;

Or. en

Tarkistus 2
Mikael Gustafsson

Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Tarkistus

A a. katsoo, että kulutustottumukset ja 
elintavat vaikuttavat voimakkaasti 
ilmastonmuutokseen;

Or. en

Tarkistus 3
Sirpa Pietikäinen

Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että maailman 
väestöstä noin puolet on naisia, mutta he 
kantavat silti suhteellisesti suuremman 
vastuun päivittäisistä kulutuspäätöksistä, 
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lastenhoidosta ja kotitaloustöistä, jotka 
kaikki vaikuttavat ympäristöön ja 
ilmastoon;

Or. en

Tarkistus 4
Mikael Gustafsson

Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Tarkistus

B a. ottaa huomioon, että naisten ja 
miesten kulutustottumukset poikkeavat 
toisistaan; ottaa huomioon, että naiset 
kuluttavat sosioekonomiseen asemaansa 
katsomatta vähemmän kuin miehet ja ovat 
sitoutuneempia ja halukkaampia 
suojelemaan ympäristöä tekemällä 
kestäviä kulutuspäätöksiä, vähentämällä 
lihan syöntiä ja lisäämällä 
energiatehokkuutta; ottaa huomioon, että 
naisten liikennekäyttäytyminen säästää 
enemmän ympäristöä: miehiin verrattuna 
he ajavat harvemmin autoa, kävelevät 
enemmän ja käyttävät useammin julkista 
liikennettä;

Or. en

Tarkistus 5
Marina Yannakoudakis

Johdanto-osan C kappale

Tarkistus

C. toteaa, että ilmastonmuutos lisää 
epätasa-arvoa ja on olemassa riski siitä, 
että ilmastonmuutosta koskevilla 
toimintamalleilla on negatiivinen vaikutus 

C. toteaa, että ilmastonmuutos lisää 
epätasa-arvoa ja on olemassa riski siitä, 
että ilmastonmuutosta koskevilla 
toimintamalleilla on negatiivinen vaikutus 
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myös sukupuolten väliseen tasapainoon ja 
naisten oikeuksiin, jollei sukupuoleen 
perustuvaa syrjintää oteta huomioon aivan 
alusta alkaen;

myös sukupuolten väliseen tasapainoon, 
jollei sukupuoleen perustuvaa syrjintää 
oteta huomioon aivan alusta alkaen;

Or. en

Tarkistus 6
Edite Estrela

Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Tarkistus

C a. katsoo, että ilmastollinen 
oikeudenmukaisuus ei voi toteutua ilman 
todellista sukupuolten välistä tasa-arvoa 
ja että epätasa-arvon poistamisen ja 
ilmastonmuutoksen torjunnan ei pidä 
katsoa olevan ristiriidassa keskenään;

Or. pt

Tarkistus 7
Norica Nicolai

Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Tarkistus

C a. ottaa huomioon, että ilmastonmuutos 
vaikuttaa haitallisesti Euroopan väestön 
vähenemiseen, sillä näkyvissä on 
merkkejä syntyvyyden vähenemisestä, ja 
että eurooppalaiset, jotka edustavat 
sukupolvia, jotka joutuvat selviytymään 
muutoksen täysimittaisista vaikutuksista, 
kärsivät merkittävästä ikärakenteen 
epätasapainosta, joka vaikuttaa etenkin 
naisiin;

Or. en
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Tarkistus 8
Edite Estrela

Johdanto-osan C b kappale (uusi)

Tarkistus

C b. katsoo, että demokratia, 
ihmisoikeuksien kunnioitus ja miesten ja 
naisten yhtäläiset mahdollisuudet 
edistävät kestävää kehitystä ja 
ympäristönsuojelua;

Or. pt

Tarkistus 9
Nicole Kiil-Nielsen

Johdanto-osan E kappale

Tarkistus

E. toteaa, että tietyillä alueilla naiset 
tekevät 70 prosenttia maataloustyöstä ja
tuottavat yli 90 prosenttia elintarvikkeista6

eivätkä siitä huolimatta ole mukana 
talousarvioneuvotteluissa,
ilmastonmuutosta koskeva toiminta 
mukaan lukien;

E. toteaa, että tietyillä alueilla lähes
70 prosenttia kaikista työssäkäyvistä 
naisista työskentelee maataloudessa1 ja 
että he tuottavat jopa 90 prosenttia 
joistakin lajikkeista2, mutta siitä 
huolimatta he eivät osallistu juuri 
lainkaan talousarvioneuvotteluihin ja
ilmastonmuutosta koskevaan toimintaan;

Or. en

Tarkistus 10
Sirpa Pietikäinen
                                               
1 YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö (FAO): The State of Food and Agriculture 2010-11 – Women in 
Agriculture – Closing the gender gap for development, http://www.fao.org/docrep/013/i2050e/i2050e.pdf.
2 Maailman talousfoorumi, "Women's Empowerment: Measuring the Global Gender Gap", 2005, 
https://members.weforum.org/pdf/Global_Competitiveness_Reports/Reports/gender_gap.pdf.
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Johdanto-osan F kappale

Tarkistus

F. toteaa, että alle yhdellä dollarilla 
päivässä elävistä köyhistä 70 prosenttia on 
naisia, mutta naiset omistavat vähemmän 
kuin yhden prosentin maailman 
varallisuudesta7;

F. toteaa, että alle yhdellä dollarilla 
päivässä elävistä köyhistä 70 prosenttia on 
naisia, mutta naiset omistavat vähemmän 
kuin yhden prosentin maailman 
varallisuudesta7; ottaa huomioon, että 
kehitysmaissa naiset käyttävät miehiin
verrattuna huomattavasti suuremman 
osan tuloistaan perheidensä hyväksi;

Or. en

Tarkistus 11
Edite Estrela

Johdanto-osan G kappale

Tarkistus

G. katsoo, että perhesuunnittelu voi 
merkittävästi parantaa odottavien äitien 
terveyttä ja naisten päätösvaltaa perheen 
koosta ja viime kädessä lisätä naisten 
itsenäisyyttä ja vähentää heidän 
työtaakkaansa – naisethan ovat lasten
ensisijaisia huoltajia – sekä lisätä naisten 
ja heidän perheidensä kykyä selviytyä 
ilmastonmuutoksen vaikutuksista;

G. katsoo, että perhesuunnittelu voi 
merkittävästi parantaa odottavien äitien 
terveyttä ja naisten päätösvaltaa perheen 
koosta ja viime kädessä lisätä naisten 
itsenäisyyttä ja vähentää heidän 
työtaakkaansa – naistenhan katsotaan yhä 
olevan pääasiallisesti vastuussa lasten 
hoidosta – sekä lisätä naisten ja heidän 
perheidensä kykyä selviytyä 
ilmastonmuutoksen vaikutuksista;

Or. pt

Tarkistus 12
Norica Nicolai

Johdanto-osan G kappale



AM\887948FI.doc 7/26 PE478.628v01-00

FI

Tarkistus

G. katsoo, että perhesuunnittelu voi 
merkittävästi parantaa odottavien äitien 
terveyttä ja naisten päätösvaltaa perheen 
koosta ja viime kädessä lisätä naisten 
itsenäisyyttä ja vähentää heidän 
työtaakkaansa – naisethan ovat lasten 
ensisijaisia huoltajia – sekä lisätä naisten ja 
heidän perheidensä kykyä selviytyä 
ilmastonmuutoksen vaikutuksista;

G. katsoo, että perhesuunnittelu, sellaisena 
kuin se sisältyy kansainvälisen väestö- ja 
kehityskonferenssin
20-vuotissuunnitelmaan, voi merkittävästi 
parantaa odottavien äitien terveyttä ja 
naisten päätösvaltaa perheen koosta ja 
viime kädessä lisätä naisten itsenäisyyttä ja 
vähentää heidän työtaakkaansa – naisethan 
ovat lasten ensisijaisia huoltajia – sekä 
lisätä naisten ja heidän perheidensä kykyä 
selviytyä ilmastonmuutoksen 
vaikutuksista;

Or. en

Tarkistus 13
Antigoni Papadopoulou

Johdanto-osan G a kappale (uusi)

Tarkistus

G a. huomauttaa, että ympäristöongelmat, 
joita ilmastonmuutos aiheuttaa ja 
pahentaa, lisäävät tällä hetkellä 
pakkomuuttoa, ja haluaa siksi korostaa, 
että turvapaikanhakijoiden ja 
ympäristövahinkoalueiden välillä vallitsee 
voimistuva yhteys; kehottaa parantamaan 
"ilmastopakolaisten" suojelua ja 
uudelleen sijoittamista sekä kiinnittämään 
erityistä huomiota naisiin, jotka ovat 
heikoimmassa asemassa;

Or. en

Tarkistus 14
Marina Yannakoudakis
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Johdanto-osan I kappale

Tarkistus

I. katsoo, että naisten osallistuminen 
ilmastonmuutosta koskeviin 
neuvotteluihin ei vieläkään ole 
tyydyttävällä tasolla ja asiassa on edistytty 
hyvin vähän tai ei lainkaan; toteaa, että 
valtuuskuntien johtajista on naisia vain 12–
15 prosenttia ja jäsenistä noin 
30 prosenttia;

I. katsoo, että naiset ovat edelleen 
aliedustettuja ilmastonmuutosta 
koskevissa neuvotteluissa; toteaa, että 
valtuuskuntien johtajista on naisia vain 12–
15 prosenttia ja jäsenistä noin 
30 prosenttia;

Or. en

Tarkistus 15
Sirpa Pietikäinen

Johdanto-osan I kappale

Tarkistus

I. katsoo, että naisten osallistuminen 
ilmastonmuutosta koskeviin neuvotteluihin 
ei vieläkään ole tyydyttävällä tasolla ja 
asiassa on edistytty hyvin vähän tai ei 
lainkaan; toteaa, että valtuuskuntien 
johtajista on naisia vain 12–15 prosenttia ja 
jäsenistä noin 30 prosenttia;

I. katsoo, että naisten osallistuminen 
poliittiseen päätöksentekoon ja erityisesti 
ilmastonmuutosta koskeviin neuvotteluihin 
ei vieläkään ole tyydyttävällä tasolla ja 
asiassa on edistytty hyvin vähän tai ei 
lainkaan; toteaa, että valtuuskuntien 
johtajista on naisia vain 12–15 prosenttia ja 
jäsenistä noin 30 prosenttia;

Or. en

Tarkistus 16
Edite Estrela

Johdanto-osan J a kappale (uusi)

Tarkistus

J a. katsoo, että luonnonkatastrofeilla on 
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huomattava keskipitkän ja pitkän 
aikavälin vaikutus koulutukselle, 
terveydelle, rakenteelliselle köyhyydelle ja 
väestön siirtymisille ja että lapset ovat 
erityisen haavoittuvaisia 
luonnonkatastrofeille, sillä 
luonnonkatastrofien esiintymisen ja 
koulutusasteen välillä on todettu olevan 
selvä yhteys, ja toteaa, että katastrofit 
lisäävät huomattavasti koulutustasoon 
liittyvää sukupolvien välistä kuilua;

Or. pt

Tarkistus 17
Edite Estrela

Johdanto-osan J b kappale (uusi)

Tarkistus

J b. katsoo, että ilmastonmuutoksesta 
johtuva kuivuus ja vesivarojen ehtyminen 
pakottavat naiset työskentelemään 
enemmän veden, ravinnon ja energian 
saannin takaamiseksi ja että nuoret 
keskeyttävät usein koulunkäynnin, jotta 
he voisivat auttaa äitejään näissä 
tehtävissä;

Or. pt

Tarkistus 18
Sirpa Pietikäinen

Johdanto-osan K kappale

Tarkistus

K. katsoo, että naiset ovat myös 
voimakkaita muutoksen aikaansaajia ja 
että heidän täysipainoinen osallistumisensa 

K. katsoo, että naiset osallistuvat ympäri 
maailmaa aktiivisemmin 
kansalaisyhteiskunnan toimintaan ja että 
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kaikille ilmastonmuutoksen torjunnan eri 
osa-alueille varmistaisi 
oikeudenmukaisemman ja kattavamman 
toimintamallin ilmastonmuutoksen 
torjumiseksi, kun ajatellaan sekä 
muutokseen sopeutumista ja sen 
lieventämistä;

heidän täysipainoinen osallistumisensa 
kaikille ilmastonmuutoksen torjunnan eri 
osa-alueille varmistaisi 
oikeudenmukaisemman ja kattavamman 
toimintamallin ilmastonmuutoksen 
torjumiseksi, kun ajatellaan sekä 
muutokseen sopeutumista ja sen 
lieventämistä;

Or. en

Tarkistus 19
Nicole Kiil-Nielsen

Johdanto-osan K kappale

Tarkistus

K. katsoo, että naiset ovat myös 
voimakkaita muutoksen aikaansaajia ja että 
heidän täysipainoinen osallistumisensa 
kaikille ilmastonmuutoksen torjunnan eri 
osa-alueille varmistaisi 
oikeudenmukaisemman ja kattavamman 
toimintamallin ilmastonmuutoksen 
torjumiseksi, kun ajatellaan sekä 
muutokseen sopeutumista ja sen 
lieventämistä;

K. katsoo, että naiset ovat myös 
voimakkaita muutoksen aikaansaajia ja että 
heidän täysipainoinen osallistumisensa 
kaikille ilmastonmuutoksen torjunnan eri 
osa-alueille varmistaisi 
oikeudenmukaisemman, kattavamman ja 
tehokkaamman toimintamallin 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi, kun 
ajatellaan sekä muutokseen sopeutumista ja 
sen lieventämistä;

Or. en

Tarkistus 20
Edite Estrela

Johdanto-osan K a kappale (uusi)

Tarkistus

K a. katsoo, että niukkojen 
luonnonvarojen hallintaan liittyvien 
tehtäviensä ansiosta naiset oppivat 
tärkeitä asioita kestävän 
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ympäristönkäytön tarpeellisuudesta, 
minkä vuoksi heissä on potentiaalia, jota 
ei pidä jättää huomioimatta 
ilmastonmuutoksen lieventämistä ja 
siihen sopeutumista koskevien 
strategioiden kehittämisen yhteydessä;

Or. pt

Tarkistus 21
Mikael Gustafsson

Johdanto-osan K a kappale (uusi)

Tarkistus

K a. katsoo, että mekanismit ja rahoitus, 
joilla ehkäistään katastrofeja, 
sopeudutaan niihin ja lievennetään niiden 
vaikutuksia, ovat jatkossakin 
riittämättömiä, elleivät naiset osallistu 
täysipainoisesti niiden suunnitteluun ja 
toteutukseen ja niitä koskevaan 
päätöksentekoon; katsoo, että esimerkiksi 
Tunisiasta, Nicaraguasta, El Salvadorista 
ja Hondurasista saadut kokemukset 
hyvistä käytännöistä ovat osoittaneet, että 
naisten osaaminen ja osallistuminen 
auttaa säästämään ihmishenkiä 
katastrofien hallinnan muodossa, 
lisäämään luonnon monimuotoisuutta, 
parantamaan vesivarojen hallintaa, 
lisäämään ruokaturvaa, torjumaan 
aavikoitumista, suojelemaan metsiä ja 
parantamaan kansanterveyttä;

Or. en

Tarkistus 22
Mikael Gustafsson

2 a kohta (uusi)
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Tarkistus

2 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
ottamaan sukupuolten välistä tasa-arvoa 
ja oikeudenmukaisuutta koskevat 
tavoitteet osaksi kaikkia ympäristöasioihin 
liittyviä politiikanaloja ja kaikentasoista 
päätöksentekoa;

Or. en

Tarkistus 23
Marina Yannakoudakis

3 kohta

Tarkistus

3. pitää myönteisenä tietoisuuden 
lisääntymistä ilmastonmuutoksen 
sukupuoliulottuvuudesta korkean tason 
ilmastoneuvotteluissa ja korkean tason 
toimijoiden puuttumista asiaan; painottaa 
kuitenkin, että naiset on otettava 
konkreettisesti mukaan neuvotteluihin 
esimerkiksi ottamalla käyttöön vähintään 
40 prosentin naiskiintiöt valtuuskunnissa;

3. pitää myönteisenä tietoisuuden 
lisääntymistä ilmastonmuutoksen 
sukupuoliulottuvuudesta korkean tason 
ilmastoneuvotteluissa ja korkean tason 
toimijoiden puuttumista asiaan; painottaa 
kuitenkin, että naiset on otettava 
konkreettisesti mukaan neuvotteluihin;

Or. en

Tarkistus 24
Sirpa Pietikäinen

3 kohta

Tarkistus

3. pitää myönteisenä tietoisuuden 
lisääntymistä ilmastonmuutoksen 
sukupuoliulottuvuudesta korkean tason 
ilmastoneuvotteluissa ja korkean tason 

3. pitää myönteisenä tietoisuuden 
lisääntymistä ilmastonmuutoksen 
sukupuoliulottuvuudesta korkean tason 
ilmastoneuvotteluissa ja korkean tason 
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toimijoiden puuttumista asiaan; painottaa 
kuitenkin, että naiset on otettava 
konkreettisesti mukaan neuvotteluihin 
esimerkiksi ottamalla käyttöön vähintään 
40 prosentin naiskiintiöt valtuuskunnissa;

toimijoiden puuttumista asiaan; painottaa 
kuitenkin, että naisia on otettava 
konkreettisesti lisää mukaan 
kaikentasoiseen päätöksentekoon ja 
erityisesti ilmastonmuutoksesta käytäviin 
neuvotteluihin toimenpiteillä, esimerkiksi 
ottamalla käyttöön vähintään 40 prosentin 
naiskiintiöt valtuuskunnissa;

Or. en

Tarkistus 25
Edite Estrela

4 kohta

Tarkistus

4. muistuttaa komissiota ja jäsenvaltioita 
Durbanin ilmastonmuutoskonferenssista 
(COP17) annetusta Euroopan parlamentin 
päätöslauselmasta ja pyrkimyksestään
siihen, että rahoitusta koskevassa 
päätöksenteossa "naisten osuus kaikissa 
asianomaisissa elimissä on vähintään 40 
prosenttia";

4. muistuttaa komissiota ja jäsenvaltioita 
Durbanin ilmastonmuutoskonferenssista 
(COP17) annetusta Euroopan parlamentin 
päätöslauselmasta ja vaatii niitä panemaan 
täytäntöön pyrkimyksensä siihen, että 
rahoitusta koskevassa päätöksenteossa 
"naisten osuus kaikissa asianomaisissa 
elimissä on vähintään 40 prosenttia";

Or. pt

Tarkistus 26
Nicole Kiil-Nielsen

4 kohta

Tarkistus

4. muistuttaa komissiota ja jäsenvaltioita 
Durbanin ilmastonmuutoskonferenssista 
(COP17) annetusta Euroopan parlamentin 
päätöslauselmasta ja pyrkimyksestään 
siihen, että rahoitusta koskevassa 
päätöksenteossa "naisten osuus kaikissa 

4. muistuttaa komissiota ja jäsenvaltioita 
Durbanin ilmastonmuutoskonferenssista 
(COP17) annetusta Euroopan parlamentin 
päätöslauselmasta ja pyrkimyksestään 
siihen, että rahoitusta koskevassa 
päätöksenteossa "naisten osuus kaikissa 
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asianomaisissa elimissä on vähintään 40 
prosenttia";

asianomaisissa elimissä on vähintään 40 
prosenttia"; korostaa, että tätä periaatetta 
on sovellettava myös teknologian siirrosta 
ja mukauttamisesta vastaaviin elimiin;

Or. en

Tarkistus 27
Edite Estrela

5 kohta

Tarkistus

5. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
keräämään sukupuolen mukaan eriteltyä
tietoa, kun suunnitellaan, pannaan 
täytäntöön ja arvioidaan ilmastonmuutosta 
koskevia toimintamalleja, ohjelmia ja 
hankkeita;

5. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
keräämään sukupuolen mukaan jaoteltua
tietoa, kun suunnitellaan, pannaan 
täytäntöön ja arvioidaan ilmastonmuutosta 
koskevia toimintamalleja, ohjelmia ja 
hankkeita;

Or. pt

Tarkistus 28
Norica Nicolai

5 kohta

Tarkistus

5. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
keräämään sukupuolen mukaan eriteltyä 
tietoa, kun suunnitellaan, pannaan 
täytäntöön ja arvioidaan ilmastonmuutosta 
koskevia toimintamalleja, ohjelmia ja 
hankkeita;

5. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
keräämään sukupuolen mukaan eriteltyä 
tietoa, kun suunnitellaan, pannaan 
täytäntöön ja arvioidaan ilmastonmuutosta 
koskevia toimintamalleja, ohjelmia ja 
hankkeita, sekä laatimaan 
ilmastonmuutokseen sopeutumista 
koskevan oppaan, jossa esitetään 
menettelytapoja, joilla voidaan suojella 
naisia ja parantaa heidän 
vaikuttamismahdollisuuksiaan, jotta he 
voivat selviytyä ilmastonmuutoksen 
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vaikutuksista;

Or. en

Tarkistus 29
Edite Estrela

5 a kohta (uusi)

Tarkistus

5 a. palauttaa mieliin, että EU:n ulkoisen 
toiminnan yhteydessä tapahtuvaan 
sukupuolten välisen tasa-arvon 
edistämiseen ja syrjinnän poistamiseen 
liittyvien kysymysten sisällyttämisen 
avulla on pyrittävä jatkossakin siihen, että 
naisilla on keskeinen asema 
päätöksenteossa, politiikkojen 
muotoilussa ja luonnonvarojen ja 
ympäristön hallinnassa, säilyttämisessä ja 
valvonnassa sekä ilmastonmuutoksen 
torjunnassa;

Or. pt

Tarkistus 30
Mikael Gustafsson

5 a kohta (uusi)

Tarkistus

5 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
ottamaan kaikilla ympäristöön liittyvillä 
politiikanaloilla käyttöön sukupuolitettuja 
tilastoja, jotta naisten ja miesten yleisen 
ilmastonmuutokseen liittyvän tilanteen 
mittaamista voidaan parantaa;

Or. en
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Tarkistus 31
Mikael Gustafsson

5 b kohta (uusi)

Tarkistus

5 b. pyytää ilmastonäkökohdat huomioon 
ottavaa indikaattoria (vaihtoehdoksi 
BKT:lle), jonka avulla voidaan seurata, 
miten kasvu, kulutustottumukset ja
elintavat vaikuttavat 
ilmastonmuutokseen;

Or. en

Tarkistus 32
Sirpa Pietikäinen

7 a kohta (uusi)

Tarkistus

7 a. kehottaa komissiota edistämään ja 
tukemaan naisjärjestöjen ja 
kansalaisyhteiskunnan toimijoiden 
verkostoitumista;

Or. en

Tarkistus 33
Norica Nicolai

7 a kohta (uusi)

Tarkistus

7 a. kehottaa komissiota suunnittelemaan 
ohjelmia, joissa kehitysmaiden yhteisöjä 
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ja alueita voidaan auttaa sopeutumaan 
ilmastonmuutokseen nykyaikaisen 
teknologian ja taitotiedon siirron avulla;

Or. en

Tarkistus 34
Edite Estrela

9 a kohta (uusi)

Tarkistus

9 a. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 
sisällyttämään sukupuolinäkökulman 
luonnonkatastrofien vaarojen 
ehkäisemistä ja hallintaa koskeviin 
strategioihin ja ryhtymään toimenpiteisiin 
yleisön ja erityisesti naisten 
ympäristötietoisuuden vahvistamiseksi 
luonnonkatastrofien aiheuttamien 
vaarojen ehkäisyn ja katastrofitilanteissa 
toimimisen osalta; 

Or. pt

Tarkistus 35
Norica Nicolai

10 a kohta (uusi)

Tarkistus

10 a. toteaa huolestuneena, että 
ilmastonmuutos voi muuttaa trooppisten 
epidemioiden, erityisesti malarian, 
maantieteellistä dynamiikkaa, kun 
tartunnanlevittäjien elinalueet laajenevat; 
katsoo, että koska naiset ovat tällaisten 
tautien suhteen erityisen heikossa 
asemassa, on toteutettava lisää toimia 
ennaltaehkäisyn, hoitokeinojen sekä 
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hoidon ja lääkkeiden saatavuuden 
parantamiseksi;

Or. en

Tarkistus 36
Marina Yannakoudakis

11 kohta

Tarkistus

11. kehottaa komissiota ja tulevia 
Euroopan unionin neuvoston 
puheenjohtajavaltioita käynnistämään 
tutkimuksen, jossa keskitytään erityisesti 
lieventämistoimien 
sukupuoliulottuvuuteen;

11. kehottaa komissiota ja tulevia 
Euroopan unionin neuvoston 
puheenjohtajavaltioita arvioimaan 
lieventämistoimien sukupuoliulottuvuutta;

Or. en

Tarkistus 37
Angelika Werthmann

12 kohta

Tarkistus

12. painottaa, että tarvitaan kohdennettuja 
toimintamalleja sukupuolisegregaation ja 
syrjinnän välttämiseksi vihreässä 
taloudessa, jossa uusien teknologioiden ja 
tieteen työpaikat ovat jo melkein kokonaan 
miesten hallussa;

12. painottaa, että tarvitaan kohdennettuja 
toimintamalleja sukupuolisegregaation ja 
syrjinnän välttämiseksi vihreässä 
taloudessa, jossa uusien teknologioiden ja 
tieteen työpaikat ovat jo melkein kokonaan 
miesten hallussa; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita kannustamaan naisia 
kouluttautumaan ja hakeutumaan työhön
ympäristö- ja energiatekniikan alalle, 
jolla tarvitaan ilmastonsuojeluun liittyvää 
asiantuntemusta ja joka näin ollen takaa 
naisille varmoja ja pysyviä työpaikkoja;

Or. de
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Tarkistus 38
Kent Johansson

12 kohta

Tarkistus

12. painottaa, että tarvitaan kohdennettuja 
toimintamalleja sukupuolisegregaation ja 
syrjinnän välttämiseksi vihreässä 
taloudessa, jossa uusien teknologioiden ja 
tieteen työpaikat ovat jo melkein kokonaan 
miesten hallussa;

12. painottaa, että tarvitaan kohdennettuja 
toimintamalleja sukupuolisegregaation ja 
syrjinnän välttämiseksi vihreässä 
taloudessa, jossa uusien teknologioiden ja 
tieteen työpaikat ovat jo melkein kokonaan 
miesten hallussa; korostaa tältä osin 
yrittäjyyden merkitystä vihreän talouden 
tuomisessa sekä miesten että naisten 
ulottuville;

Or. sv

Tarkistus 39
Barbara Matera

12 kohta

Tarkistus

12. painottaa, että tarvitaan kohdennettuja 
toimintamalleja sukupuolisegregaation ja 
syrjinnän välttämiseksi vihreässä 
taloudessa, jossa uusien teknologioiden ja 
tieteen työpaikat ovat jo melkein kokonaan 
miesten hallussa;

12. painottaa, että tarvitaan kohdennettuja 
toimintamalleja sukupuolisegregaation ja 
syrjinnän välttämiseksi vihreässä 
taloudessa, jossa uusien teknologioiden ja 
tieteen työpaikat ovat jo melkein kokonaan 
miesten hallussa; kehottaa siksi 
jäsenvaltioita ottamaan käyttöön 
tällaisissa teknisissä ja tieteellisissä 
työpaikoissa naiskiintiöitä, jotta 
varmistetaan, että naisten tarpeet otetaan 
paremmin huomioon ilmastopolitiikan 
suunnittelussa;

Or. it
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Tarkistus 40
Norica Nicolai

13 kohta

Tarkistus

13. kehottaa komissiota tukemaan 
nykyisten mekanismien ja rahastojen 
uudistusta siten, että niistä tulee 
avoimempia ja osallistavia ja että ne 
heijastavat paikallisyhteisöjen ja etenkin 
naisten ansiosta aikaansaatuja 
päästövähennyksiä, sekä edistämään näitä 
periaatteita tulevissa ilmastoa koskevissa 
sopimuksissa, mekanismeissa ja 
kahdenvälisissä yhteistyöpyrkimyksissä;

13. kehottaa komissiota tukemaan 
nykyisten mekanismien ja rahastojen 
uudistusta siten, että niistä tulee 
avoimempia ja osallistavia ja että ne 
heijastavat paikallisyhteisöjen ja etenkin 
naisten ansiosta aikaansaatuja 
päästövähennyksiä, sekä edistämään näitä 
periaatteita tulevissa ilmastoa koskevissa 
sopimuksissa, mekanismeissa ja 
kahdenvälisissä yhteistyöpyrkimyksissä, 
jotta kehitetään parempia keinoja 
parantaa naisten taloudellisia 
vaikutusmahdollisuuksia;

Or. en

Tarkistus 41
Nicole Kiil-Nielsen

13 a kohta (uusi)

Tarkistus

13 a. toteaa, että väestönkasvu vaikuttaa 
ilmastoon, ja korostaa, että naisten ja 
miesten ehkäisytarpeisiin, joihin ei ole 
vastattu, on vastattava asianmukaisesti 
kaikissa yhteiskunnissa;

Or. en

Tarkistus 42
Norica Nicolai
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15 kohta

Tarkistus

15. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
kehittämään indikaattoreita, joilla 
arvioidaan sukupuolen vaikutusta 
hankkeisiin ja ohjelmiin, ja edistämään 
tasa-arvonäkökohtien huomioon ottamista 
talousarvion laadinnassa ilmastoa 
koskevien toimintamallien yhteydessä 
riippumatta siitä, sovelletaanko näitä 
malleja kansainvälisesti, kansallisesti, 
alueellisesti tai paikallisesti;

15. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
kehittämään indikaattoreita, joilla 
arvioidaan sukupuolen vaikutusta 
hankkeisiin ja ohjelmiin, ja edistämään 
tasa-arvonäkökohtien huomioon ottamista 
talousarvion laadinnassa ilmastoa ja 
ilmastonmuutoksesta kärsineiden 
alueiden sosiaalisen pääoman 
kehittämistä koskevien toimintamallien 
yhteydessä riippumatta siitä, sovelletaanko 
näitä malleja kansainvälisesti, kansallisesti, 
alueellisesti tai paikallisesti;

Or. en

Tarkistus 43
Antigoni Papadopoulou

15 a kohta (uusi)

Tarkistus

15 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
edistämään mikroluottojärjestelmiä 
heikossa asemassa olevien 
ilmastopakolaisiksi joutuneiden naisten 
vaikutusmahdollisuuksien 
parantamiseksi, jotta heitä autetaan näin 
lievittämään köyhyyttään ja pääsemään 
köyhyydestään;

Or. en

Tarkistus 44
Sirpa Pietikäinen

16 a kohta (uusi)
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Tarkistus

16 a. kehottaa komissiota käynnistämään 
ruohonjuuritasolla valistuskampanjoita, 
joissa keskitytään päivittäisiin 
kulutuspäätöksiin, jotka liittyvät 
pääasiassa naisten vastuulla oleviin 
kotitaloustöihin ja lastenhoitoon;

Or. en

Tarkistus 45
Norica Nicolai

16 a kohta (uusi)

Tarkistus

16 a. huomauttaa, että ilmastonmuutos 
johtaa vääjäämättä katastrofien
vaikutusalueilta, kuten tulva- ja 
kuivuusalueilta tulevaan 
muuttoliikkeeseen ja että EU:n on 
pidettävä mielessään tarve suojella naisia 
mahdollisesti syntyvillä evakko- ja 
pakolaisleireillä;

Or. en

Tarkistus 46
Marina Yannakoudakis

17 kohta

Tarkistus

17. kehottaa EU:n valtuuskuntia 
noudattamaan periaatetta, joka esitettiin 
edellä mainitussa Euroopan parlamentin 
päätöslauselmassa Durbanin 
ilmastonmuutoskonferenssista (COP17), 

17. kehottaa EU:n valtuuskuntia 
noudattamaan periaatetta, joka esitettiin 
edellä mainitussa Euroopan parlamentin 
päätöslauselmassa Durbanin 
ilmastonmuutoskonferenssista (COP17), 
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sen varmistamiseksi että taataan 
tasapainoinen sukupuolijakauma kaikissa 
ilmastorahoituksesta päättävissä elimissä, 
myös vihreän ilmastorahaston 
johtokunnassa ja mahdollisissa yksittäisiä 
rahoitusmahdollisuuksia käsittelevissä 
johtokunnan alaisissa elimissä;

sen varmistamiseksi että taataan 
tasapainoinen sukupuolijakauma kaikissa 
ilmastorahoituksesta päättävissä elimissä, 
myös vihreän ilmastorahaston 
johtokunnassa ja mahdollisissa olemassa 
olevien kehitysrahastojen yksittäisiä 
rahoitusmahdollisuuksia käsittelevissä 
johtokunnan alaisissa elimissä;

Or. en

Tarkistus 47
Edite Estrela

17 kohta

Tarkistus

17. kehottaa EU:n valtuuskuntia 
noudattamaan periaatetta, joka esitettiin 
edellä mainitussa Euroopan parlamentin 
päätöslauselmassa Durbanin 
ilmastonmuutoskonferenssista (COP17), 
sen varmistamiseksi että taataan 
tasapainoinen sukupuolijakauma kaikissa 
ilmastorahoituksesta päättävissä elimissä, 
myös vihreän ilmastorahaston 
johtokunnassa ja mahdollisissa yksittäisiä 
rahoitusmahdollisuuksia käsittelevissä 
johtokunnan alaisissa elimissä;

17. kehottaa EU:n valtuuskuntia 
noudattamaan periaatetta, joka esitettiin 
edellä mainitussa Euroopan parlamentin 
päätöslauselmassa Durbanin 
ilmastonmuutoskonferenssista (COP17), 
sen varmistamiseksi että taataan 
tasapainoinen sukupuolijakauma kaikissa 
ilmastorahoituksesta päättävissä elimissä, 
myös vihreän ilmastorahaston 
johtokunnassa ja mahdollisissa yksittäisiä 
rahoitusmahdollisuuksia käsittelevissä 
johtokunnan alaisissa elimissä 
osallistamalla aktiivisesti sukupuolten 
välistä tasa-arvoa edistäviä järjestöjä ja 
naisyhdistyksiä vihreän ilmastorahaston 
toimintaan;

Or. pt

Tarkistus 48
Edite Estrela

17 a kohta (uusi)
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Tarkistus

17 a. korostaa, että luoton, tietojen ja 
teknologian kaltaisten varojen 
saatavuuteen liittyvä sukupuolten välinen 
epätasa-arvo on otettava huomioon 
ilmastonmuutoksen torjuntaa koskevien 
strategioiden määrittelyssä;

Or. pt

Tarkistus 49
Nicole Kiil-Nielsen

18 kohta

Tarkistus

18. vaatii, että sukupuolten tasa-arvo 
sisällytetään monia eri aloja koskevana 
tekijänä kaikkiin ilmastorahastoihin ja 
-välineisiin; painottaa, että sukupuolten 
tasa-arvon olisi ulotuttava näiden 
rahoitusmekanismien tehtäviin, hallintoon 
ja toimintasääntöihin ja että 
toimintasäännöillä ja seuranta- ja 
arviointimekanismeilla olisi varmistettava, 
että naiset ja paikallisyhteisöt hyötyvät 
riittävästä rahoituksesta;

18. vaatii, että sukupuolten tasa-arvo 
sisällytetään monia eri aloja koskevana 
tekijänä kaikkiin ilmastorahastoihin ja 
-välineisiin; painottaa, että tämä
sisällyttäminen edellyttää sukupuoliin 
liittyvää asiantuntemusta ja että 
sukupuolten tasa-arvon olisi ulotuttava 
näiden rahoitusmekanismien tehtäviin, 
hallintoon ja toimintasääntöihin ja että 
toimintasäännöillä ja seuranta- ja 
arviointimekanismeilla olisi varmistettava, 
että naiset ja paikallisyhteisöt hyötyvät 
riittävästä rahoituksesta;

Or. en

Tarkistus 50
Kent Johansson

19 kohta
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Tarkistus

19. kehottaa komissiota ja EU:n 
valtuuskuntia tukemaan suurempaa ja uutta 
rahoitusta sekä lisärahoitusta etenkin 
sellaisille sopeutumistoimille, jotka 
hyödyttävät suoraan naisia, jotka usein 
ovat suhteettoman alttiita
ilmastonmuutoksen vaikutuksille; vaatii, 
että tällaista sopeutumisrahoitusta 
annetaan yksinomaan avustusten 
muodossa;

19. kehottaa komissiota ja EU:n 
valtuuskuntia tukemaan suurempaa ja uutta 
rahoitusta sekä lisärahoitusta etenkin 
sellaisille sopeutumistoimille, jotka 
hyödyttävät suoraan naisia, jotka usein 
ovat suhteettoman alttiita 
ilmastonmuutoksen vaikutuksille; vaatii, 
että tällaisen sopeutumisrahoituksen on 
sisällettävä innovatiivisia ratkaisuja, 
kuten mikrolainoja;

Or. sv

Tarkistus 51
Edite Estrela

19 a kohta (uusi)

Tarkistus

19 a. vaatii komissiota ja jäsenvaltioita 
tukemaan uusiutuvien energialähteiden 
kehittämistä kehitysmaissa sellaisen 
tietojen ja teknologian siirtämisen avulla, 
johon sisältyy naisten tasapuolinen 
osallistuminen, jotta voidaan 
samanaikaisesti edistää sekä yhtäläisiä 
mahdollisuuksia että ilmastonmuutoksen 
lieventämistä;

Or. pt

Tarkistus 52
Norica Nicolai

19 a kohta (uusi)
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Tarkistus

19 a. toteaa huolestuneena, että 
ilmastonmuutos voi vaikuttaa haitallisesti 
YK:n vuosituhattavoitteiden, erityisesti 
naisten vointia ja suojelua koskevien 
tavoitteiden, saavuttamiseen.

Or. en


