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Tarkistus 1
Marina Yannakoudakis

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. katsoo, että on tehtävä enemmän työtä 
Eurooppa 2020 -strategiassa asetetun 
tavoitteen saavuttamiseksi, joka koskee 
naisten työmarkkinoille osallistumisen 
nostamista 75 prosenttiin, koska näin 
vapautettaisiin merkittävä määrä 
käyttämättömiä kykyjä varsinkin tieteen ja 
teknologian alalla ja edistettäisiin 
taloudellista tehokkuutta sekä lisättäisiin 
tuottavuutta;

A. katsoo, että on tehtävä enemmän työtä, 
jotta voidaan lisätä naisten osallistumista 
työmarkkinoille, koska näin vapautettaisiin 
merkittävä määrä käyttämättömiä kykyjä 
varsinkin tieteen ja teknologian alalla ja 
edistettäisiin taloudellista tehokkuutta sekä 
lisättäisiin tuottavuutta;

Or. en

Tarkistus 2
Antonyia Parvanova

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. katsoo, että on tehtävä enemmän työtä 
Eurooppa 2020 -strategiassa asetetun 
tavoitteen saavuttamiseksi, joka koskee 
naisten työmarkkinoille osallistumisen 
nostamista 75 prosenttiin, koska näin 
vapautettaisiin merkittävä määrä 
käyttämättömiä kykyjä varsinkin tieteen ja 
teknologian alalla ja edistettäisiin 
taloudellista tehokkuutta sekä lisättäisiin 
tuottavuutta;

A. katsoo, että talouskriisin aikana on 
sekä moraalisesti velvoittavaa että 
taloudellisesti välttämätöntä vahvistaa 
naisten asemaa työmarkkinoilla ja heidän 
taloudellista riippumattomuuttaan; 
katsoo, että on tehtävä enemmän työtä 
Eurooppa 2020 -strategiassa asetetun 
yleistavoitteen saavuttamiseksi, joka 
koskee naisten työmarkkinoille 
osallistumisen nostamista 75 prosenttiin, 
koska näin vapautettaisiin merkittävä 
määrä käyttämättömiä kykyjä varsinkin 
tieteen ja teknologian alalla ja edistettäisiin 
taloudellista tehokkuutta sekä lisättäisiin 
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tuottavuutta;

Or. en

Tarkistus 3
Mojca Kleva

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. katsoo, että on tehtävä enemmän työtä 
Eurooppa 2020 -strategiassa asetetun 
tavoitteen saavuttamiseksi, joka koskee 
naisten työmarkkinoille osallistumisen 
nostamista 75 prosenttiin, koska näin 
vapautettaisiin merkittävä määrä 
käyttämättömiä kykyjä varsinkin tieteen ja 
teknologian alalla ja edistettäisiin 
taloudellista tehokkuutta sekä lisättäisiin 
tuottavuutta;

A. katsoo, että on tehtävä enemmän työtä, 
niihin esteisiin puuttumiseksi, jotka 
estävät naisten ja miesten yhtäläisen 
osallistumisen työmarkkinoille, jotta 
saavutetaan Eurooppa 2020 -strategiassa
asetettu tavoite, joka koskee naisten 
työmarkkinoille osallistumisen nostamista 
75 prosenttiin, koska näin vapautettaisiin 
merkittävä määrä käyttämättömiä kykyjä 
varsinkin tieteen ja teknologian alalla ja 
edistettäisiin taloudellista tehokkuutta sekä 
lisättäisiin tuottavuutta;

Or. en

Tarkistus 4
Marije Cornelissen

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. katsoo, että on tehtävä enemmän työtä 
Eurooppa 2020 -strategiassa asetetun
tavoitteen saavuttamiseksi, joka koskee
naisten työmarkkinoille osallistumisen 
nostamista 75 prosenttiin, koska näin 
vapautettaisiin merkittävä määrä 
käyttämättömiä kykyjä varsinkin tieteen ja 
teknologian alalla ja edistettäisiin 
taloudellista tehokkuutta sekä lisättäisiin 

A. katsoo, että on tehtävä enemmän työtä 
Eurooppa 2020 -strategiassa asetettujen
tavoitteiden saavuttamiseksi, jotka 
koskevat naisten työmarkkinoille 
osallistumisen nostamista 75 prosenttiin, 
koska näin vapautettaisiin merkittävä 
määrä käyttämättömiä kykyjä varsinkin 
tieteen ja teknologian alalla ja edistettäisiin 
taloudellista tehokkuutta sekä lisättäisiin 
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tuottavuutta; tuottavuutta, sekä vähintään 20 miljoonan 
köyhän ja sosiaalisesti syrjäytyneen tai 
köyhtymis- ja syrjäytymisvaarassa olevan 
ihmisen elinolojen kohentamista 
kiinnittäen huomiota naisten ja miesten 
erityiseen tilanteeseen;

Or. en

Tarkistus 5
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. katsoo, että on tehtävä enemmän työtä 
Eurooppa 2020 -strategiassa asetetun 
tavoitteen saavuttamiseksi, joka koskee 
naisten työmarkkinoille osallistumisen
nostamista 75 prosenttiin, koska näin 
vapautettaisiin merkittävä määrä 
käyttämättömiä kykyjä varsinkin tieteen ja 
teknologian alalla ja edistettäisiin 
taloudellista tehokkuutta sekä lisättäisiin 
tuottavuutta;

A. katsoo, että on tehtävä enemmän työtä 
Eurooppa 2020 -strategiassa asetetun 
tavoitteen saavuttamiseksi, joka koskee
(20–64-vuotiaiden) miesten ja naisten
työllistettävyyden nostamista 
75 prosenttiin, koska näin: a) 
vapautettaisiin merkittävä määrä 
käyttämättömiä kykyjä varsinkin tieteen ja 
teknologian alalla, b) torjuttaisiin naisten 
sosiaalista syrjäytymistä ja c) edistettäisiin 
taloudellista tehokkuutta, lisättäisiin 
tuottavuutta ja laajennettaisiin veropohjaa 
siinä tapauksessa, että miesten ja naisten 
palkkaeroja kavennetaan;

Or. en

Tarkistus 6
Antonyia Parvanova

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A a. katsoo, että Euroopan tuleva 
taloudellinen kilpailukyky ja vauraus 
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riippuvat oleellisesti sen kyvystä 
hyödyntää täysimääräisesti 
työvoimaresurssejaan, mukaan luettuna 
naisten enenevä osallistuminen 
työmarkkinoille ja pääsy korkeaa 
ammattitaitoa vaativiin työpaikkoihin; 
ottaa huomioon, että Eurooppa 2020 
-strategian ensisijaisiin tavoitteisiin 
sisältyy naisten 75 prosentin 
työllisyysasteen saavuttaminen vuoteen 
2020 mennessä; ottaa huomioon, että 
naisia työskentelee suhteessa miehiä 
enemmän osa-aikaisissa töissä tai 
tilapäisissä työsuhteissa, minkä johdosta 
he voivat menettää helpommin 
työpaikkansa kriisiaikoina, ja että on 
olemassa vaara, että nykyinen taantuma 
hidastaa sukupuolten tasa-arvon kehitystä 
tai jopa kääntää sukupuolten tasa-arvoa 
koskevan myönteisen kehityssuunnan 
päinvastaiseksi,

Or. en

Tarkistus 7
Antonyia Parvanova

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A b kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A b. ottaa huomioon, että pankkikriisi 
rajoittaa vakavasti pääomansaantia, mikä 
todennäköisesti vaikuttaa suhteettoman 
voimakkaasti naisyrittäjiin, jotka 
työskentelevät entistä yleisemmin 
itsenäisinä ammatinharjoittajina 
voidakseen paremmin sovittaa yhteen työn 
ja perhe-elämän,

Or. en
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Tarkistus 8
Mojca Kleva

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa jälleen jäsenvaltioita liittämään 
tasa-arvonäkökulman eurooppalaiseen 
ohjausjaksoon ottamalla naisten tarpeet ja 
tilanteen huomioon vuotuisessa 
kasvuselvityksessä annettujen 
toimintaohjeiden täytäntöönpanossa; antaa 
tunnustusta niille jäsenvaltioille, jotka ovat 
huolehtineet sukupuoliulottuvuuden 
ottamisesta huomioon kaikkialla niiden 
kansallisissa uudistusohjelmissa, mutta 
pitää valitettavana, että monet jäsenvaltiot 
eivät ole ottaneet mukaan mitään mainintaa 
sukupuolesta;

1. kehottaa jälleen jäsenvaltioita liittämään 
tasa-arvonäkökulman eurooppalaiseen 
ohjausjaksoon keskittymällä 
työmarkkinatoimissa enenevässä määrin 
koulutukseen ja ottamalla naisten tarpeet 
ja tilanteen huomioon vuotuisessa 
kasvuselvityksessä annettujen 
toimintaohjeiden täytäntöönpanossa; antaa 
tunnustusta niille jäsenvaltioille, jotka ovat 
huolehtineet sukupuoliulottuvuuden 
ottamisesta huomioon kaikkialla niiden 
kansallisissa uudistusohjelmissa, mutta 
pitää valitettavana, että monet jäsenvaltiot 
eivät ole ottaneet mukaan mitään mainintaa 
sukupuolesta;

Or. en

Tarkistus 9
Marije Cornelissen

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa jälleen jäsenvaltioita liittämään 
tasa-arvonäkökulman eurooppalaiseen 
ohjausjaksoon ottamalla naisten tarpeet ja 
tilanteen huomioon vuotuisessa 
kasvuselvityksessä annettujen 
toimintaohjeiden täytäntöönpanossa; antaa 
tunnustusta niille jäsenvaltioille, jotka ovat 
huolehtineet sukupuoliulottuvuuden 
ottamisesta huomioon kaikkialla niiden 
kansallisissa uudistusohjelmissa, mutta 
pitää valitettavana, että monet jäsenvaltiot 
eivät ole ottaneet mukaan mitään mainintaa 

1. kehottaa jälleen jäsenvaltioita liittämään 
tasa-arvonäkökulman eurooppalaiseen 
ohjausjaksoon ottamalla naisten tarpeet ja 
tilanteen huomioon vuotuisessa 
kasvuselvityksessä annettujen 
toimintaohjeiden täytäntöönpanossa; antaa 
tunnustusta niille jäsenvaltioille, jotka ovat 
huolehtineet sukupuoliulottuvuuden 
ottamisesta huomioon kaikkialla niiden 
kansallisissa uudistusohjelmissa, mutta 
pitää valitettavana, että monet jäsenvaltiot 
eivät ole ottaneet mukaan mitään mainintaa 
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sukupuolesta; sukupuolesta; kehottaa komissiota 
ehdottamaan yhtenäistä muotoa ja 
yhtenäisiä kriteereitä, joita 
jäsenvaltioiden on sovellettava 
sukupuolten tasa-arvon sisällyttämiseksi 
kansallisiin uudistusohjelmiin;

Or. en

Tarkistus 10
Marije Cornelissen

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. kehottaa komissiota arvioimaan 
järjestelmällisesti kansallisten 
uudistusohjelmien ja vakaus- ja 
lähentymisohjelmien vaikutusta 
sukupuolten tasa-arvoon, naisten 
asemaan työmarkkinoilla ja naisten 
köyhyyteen;

Or. en

Tarkistus 11
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. kehottaa jäsenvaltioita sisällyttämään 
kansallisiin uudistusohjelmiinsa erityisiä 
määrällisiä tavoitteita naisten 
työllisyystilastojen perusteella, mutta 
toteuttamaan myös haavoittuvassa 
asemassa olevia naisia (kuten nuoria 
naisia, maahanmuuttajanaisia, 
vammaisia naisia ja yksinhuoltajaäitejä) 
koskevia erityisiä toimia;
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Or. en

Tarkistus 12
Mojca Kleva

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan 
käyttöön tasa-arvoisen budjetoinnin, 
jonka tarkoituksena on arvioida sekä 
yksinomaan naisia koskevia ohjelmia että 
kaikkia valtion ohjelmia ja toimia sekä 
niiden vaikutusta resurssien jakamiseen 
ja naisten ja miesten tasa-arvon 
edistämiseen;

Or. en

Tarkistus 13
Mojca Kleva

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. korostaa niiden ohjelmien 
rahoituksen jatkamisen merkitystä, joilla 
edistetään sukupuolten tasa-arvoa ja 
kaikenlaisen naisiin, lapsiin ja nuoriin 
kohdistuvan väkivallan torjuntaa, jotta 
voidaan torjua syvään juurtuneita 
stereotyyppejä yhteiskunnassa;

Or. en

Tarkistus 14
Marije Cornelissen
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Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. kehottaa komissiota arvioimaan 
sukupuolten tasa-arvon edistämistä 
koskevaa tukea saavien jäsenvaltioiden 
talouden sopeutusohjelmien vaikutusta 
naisten asemaan työmarkkinoilla ja 
naisten köyhyyteen;

Or. en

Tarkistus 15
Antonyia Parvanova

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa komissiota lisäämään 
sukupuolittain jaottelevia indikaattoreita, 
sallimaan Eurooppa 2020 -tavoitteissa 
edistymisen seurannan ja mahdollisimman 
suuressa määrin erittelemään Eurooppa 
2020 -tavoitteet ja indikaattorit sukupuolen 
mukaan;

2. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
arvioimaan sukupuolivaikutusten 
arvioinnin avulla, millaisia 
sukupuolivaikutuksia talous- ja 
rahoituskriisillä on ollut, ja ottamaan sen 
jälkeen sukupuolten tasa-arvoa koskevat 
näkökohdat huomioon talousarviossa; 
kehottaa komissiota soveltamaan 
sukupuolittain jaottelevia indikaattoreita
Eurooppa 2020 -tavoitteissa edistymisen 
seurannassa ja mahdollisimman suuressa 
määrin erittelemään Eurooppa 2020 
-tavoitteet ja indikaattorit sukupuolen 
mukaan;

Or. en

Tarkistus 16
Marije Cornelissen

Lausuntoluonnos
2 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa komissiota lisäämään 
sukupuolittain jaottelevia indikaattoreita, 
sallimaan Eurooppa 2020 -tavoitteissa 
edistymisen seurannan ja mahdollisimman 
suuressa määrin erittelemään Eurooppa 
2020 -tavoitteet ja indikaattorit sukupuolen 
mukaan;

2. kehottaa komissiota lisäämään 
sukupuolittain jaottelevia indikaattoreita, 
sallimaan Eurooppa 2020 -tavoitteissa 
edistymisen seurannan ja mahdollisimman 
suuressa määrin erittelemään Eurooppa 
2020 -tavoitteet ja indikaattorit sukupuolen 
mukaan; kehottaa komissiota 
noudattamaan suosituksia, joita annettiin 
parlamentin politiikkayksikön 
tutkimuksessa eurooppalaisen 
ohjausjakson arviointia sukupuolten tasa-
arvon näkökulmasta koskevista tiedoista;

Or. en

Tarkistus 17
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa komissiota lisäämään 
sukupuolittain jaottelevia indikaattoreita, 
sallimaan Eurooppa 2020 -tavoitteissa 
edistymisen seurannan ja mahdollisimman 
suuressa määrin erittelemään Eurooppa 
2020 -tavoitteet ja indikaattorit sukupuolen 
mukaan;

2. kehottaa komissiota lisäämään 
sukupuolittain jaottelevia indikaattoreita, 
sallimaan Eurooppa 2020 -tavoitteissa 
edistymisen seurannan, mahdollisimman 
suuressa määrin erittelemään Eurooppa 
2020 -tavoitteet ja indikaattorit sukupuolen 
mukaan ja arvioimaan säästötoimien 
vaikutusta sukupuolten tasa-arvoon, 
naisten köyhyyteen ja naisten 
työllistettävyyteen;

Or. en

Tarkistus 18
Marije Cornelissen

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. kehottaa komissiota edistämään 
aktiivisesti sukupuolten tasa-arvoa 
edistävien kansalaisyhteiskunnan 
järjestöjen kuulemista ennen vuotuisen 
kasvuselvityksen laatimista ja ennen 
maakohtaisten suositusten antamista 
jäsenvaltioille;

Or. en

Tarkistus 19
Marina Yannakoudakis

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. muistuttaa, että sukupuolten välinen 
palkkakuilu on yhä ongelma EU:ssa ja että 
se myös vaikuttaa naisten myöhemmin 
saamien eläkkeiden tasoon; kehottaa näin 
ollen jäsenvaltioita asettamaan 
sukupuolten välisen palkkakuilun 
kuromiseen liittyviä laadullisia tavoitteita 
kansallisissa uudistusohjelmissa;

3. muistuttaa, että sukupuolten välinen 
palkkakuilu on yhä ongelma EU:ssa ja että 
se myös vaikuttaa naisten myöhemmin 
saamien eläkkeiden tasoon;

Or. en

Tarkistus 20
Mojca Kleva

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. muistuttaa, että sukupuolten välinen 
palkkakuilu on yhä ongelma EU:ssa ja että 
se myös vaikuttaa naisten myöhemmin 
saamien eläkkeiden tasoon; kehottaa näin 

3. muistuttaa, että sukupuolten välinen 
palkkakuilu on yhä ongelma EU:ssa ja että 
se myös vaikuttaa naisten myöhemmin 
saamien eläkkeiden tasoon, mikä saattaa 
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ollen jäsenvaltioita asettamaan sukupuolten 
välisen palkkakuilun kuromiseen liittyviä 
laadullisia tavoitteita kansallisissa 
uudistusohjelmissa;

johtaa naisten jäämiseen köyhyysrajan 
alapuolelle; kehottaa näin ollen 
jäsenvaltioita asettamaan sukupuolten 
välisen palkkakuilun kuromiseen liittyviä 
laadullisia tavoitteita kansallisissa 
uudistusohjelmissa;

Or. en

Tarkistus 21
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. muistuttaa, että sukupuolten välinen 
palkkakuilu on yhä ongelma EU:ssa ja että 
se myös vaikuttaa naisten myöhemmin 
saamien eläkkeiden tasoon; kehottaa näin 
ollen jäsenvaltioita asettamaan sukupuolten 
välisen palkkakuilun kuromiseen liittyviä 
laadullisia tavoitteita kansallisissa 
uudistusohjelmissa;

3. muistuttaa, että sukupuolten välinen 
palkkakuilu on yhä ongelma EU:ssa ja että 
se myös vaikuttaa naisten myöhemmin 
saamien eläkkeiden tasoon; kehottaa näin 
ollen jäsenvaltioita asettamaan sukupuolten 
välisen palkkakuilun kuromiseen liittyviä 
laadullisia tavoitteita kansallisissa 
uudistusohjelmissa, millä vähennetään 
sekä naisten epäoikeudenmukaista 
kohtelua että ikääntyneiden naisten 
altistumista köyhyydelle;

Or. en

Tarkistus 22
Antonyia Parvanova

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että julkisen talouden 
vakauttaminen ilman sukupuolten välisen 
tasa-arvon huomioon ottamista on 
vaarassa johtaa sukupuoleen perustuvaan 
työmarkkinoiden jakautumiseen ja 
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naisten epävarmojen työolosuhteiden 
lisääntymiseen, palkkaerojen kasvuun, 
köyhyyden naisvaltaisuuden 
lisääntymiseen sekä hoidon ja työn 
yhteensovittamisen vaikeutumiseen 
entisestään;

Or. en

Tarkistus 23
Joanna Senyszyn

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. muistuttaa, että useimmissa osa-
aikatyöpaikoissa työskentelee naisia, mikä 
rajoittaa heidän taloudellista 
riippumattomuuttaan silloin, kun tämä ei 
ole oma valinta, ja vaikuttaa voimakkaasti 
heikossa asemassa oleviin naisiin kuten 
yksinhuoltajaäiteihin; kehottaa näin ollen 
komissiota ja jäsenvaltioita seuraamaan 
naisten työllisyyttä sekä määrän että laadun 
suhteen eli viikoittaisten työtuntien 
määrän, työsopimustyypin ja näin ollen 
myös sen suhteen, mitkä mahdollisuudet 
naisilla on varmistaa taloudellinen 
riippumattomuutensa; kehottaa 
jäsenvaltioita lisäämään vahvan 
sukupuoliulottuvuuden kaikkiin toimiin ja 
toimintoihin, joilla pyritään edistämään 
liiketoimintaa ja itsenäistä 
ammatinharjoittamista;

4. muistuttaa, että useimmissa osa-
aikatyöpaikoissa työskentelee naisia, mikä 
rajoittaa heidän taloudellista 
riippumattomuuttaan silloin, kun tämä ei 
ole oma valinta, ja vaikuttaa voimakkaasti 
heikossa asemassa oleviin naisiin kuten 
yksinhuoltajaäiteihin; kehottaa näin ollen 
komissiota ja jäsenvaltioita seuraamaan 
naisten työllisyyttä sekä määrän että laadun 
suhteen eli viikoittaisten työtuntien 
määrän, työsopimustyypin ja näin ollen 
myös sen suhteen, mitkä mahdollisuudet 
naisilla on varmistaa taloudellinen 
riippumattomuutensa; kehottaa
jäsenvaltioita ottamaan käyttöön 
joustavan työajan ja etätyön kaltaisia 
perheystävällisiä toimia ja lisäämään 
kohtuuhintaisia lastenhoitopalveluja sekä 
iltapäivähoitopaikkoja; kehottaa 
jäsenvaltioita lisäämään vahvan 
sukupuoliulottuvuuden kaikkiin toimiin ja 
toimintoihin, joilla pyritään edistämään 
liiketoimintaa ja itsenäistä 
ammatinharjoittamista;

Or. en
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Tarkistus 24
Antonyia Parvanova

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. muistuttaa, että useimmissa osa-
aikatyöpaikoissa työskentelee naisia, mikä 
rajoittaa heidän taloudellista 
riippumattomuuttaan silloin, kun tämä ei 
ole oma valinta, ja vaikuttaa voimakkaasti 
heikossa asemassa oleviin naisiin kuten 
yksinhuoltajaäiteihin; kehottaa näin ollen 
komissiota ja jäsenvaltioita seuraamaan 
naisten työllisyyttä sekä määrän että laadun 
suhteen eli viikoittaisten työtuntien 
määrän, työsopimustyypin ja näin ollen 
myös sen suhteen, mitkä mahdollisuudet 
naisilla on varmistaa taloudellinen 
riippumattomuutensa; kehottaa 
jäsenvaltioita lisäämään vahvan 
sukupuoliulottuvuuden kaikkiin toimiin ja 
toimintoihin, joilla pyritään edistämään 
liiketoimintaa ja itsenäistä 
ammatinharjoittamista;

4. korostaa, että naisten tulot ja 
palkallinen ja laadukas työ ovat erittäin 
tärkeitä naisten taloudellisen 
riippumattomuuden varmistamiseksi ja 
naisten ja miesten tasa-arvon lisäämiseksi 
koko yhteiskunnassa; muistuttaa, että 
useimmissa osa-aikatyöpaikoissa 
työskentelee naisia, mikä rajoittaa heidän 
taloudellista riippumattomuuttaan silloin, 
kun tämä ei ole oma valinta, ja vaikuttaa 
voimakkaasti heikossa asemassa oleviin 
naisiin kuten yksinhuoltajaäiteihin; 
kehottaa näin ollen komissiota ja 
jäsenvaltioita seuraamaan naisten 
työllisyyttä sekä määrän että laadun 
suhteen eli viikoittaisten työtuntien 
määrän, työsopimustyypin ja näin ollen 
myös sen suhteen, mitkä mahdollisuudet 
naisilla on varmistaa taloudellinen 
riippumattomuutensa; kehottaa 
jäsenvaltioita lisäämään vahvan 
sukupuoliulottuvuuden kaikkiin toimiin ja 
toimintoihin, joilla pyritään edistämään 
liiketoimintaa ja itsenäistä 
ammatinharjoittamista;

Or. en

Tarkistus 25
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. muistuttaa, että useimmissa osa-
aikatyöpaikoissa työskentelee naisia, mikä 

4. muistuttaa, että useimmissa osa-
aikatyöpaikoissa työskentelee naisia, mikä 
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rajoittaa heidän taloudellista 
riippumattomuuttaan silloin, kun tämä ei 
ole oma valinta, ja vaikuttaa voimakkaasti 
heikossa asemassa oleviin naisiin kuten 
yksinhuoltajaäiteihin; kehottaa näin ollen 
komissiota ja jäsenvaltioita seuraamaan 
naisten työllisyyttä sekä määrän että laadun 
suhteen eli viikoittaisten työtuntien 
määrän, työsopimustyypin ja näin ollen 
myös sen suhteen, mitkä mahdollisuudet 
naisilla on varmistaa taloudellinen 
riippumattomuutensa; kehottaa 
jäsenvaltioita lisäämään vahvan 
sukupuoliulottuvuuden kaikkiin toimiin ja 
toimintoihin, joilla pyritään edistämään 
liiketoimintaa ja itsenäistä
ammatinharjoittamista;

rajoittaa heidän taloudellista 
riippumattomuuttaan silloin, kun tämä ei 
ole oma valinta, ja vaikuttaa voimakkaasti 
heikossa asemassa oleviin naisiin kuten 
yksinhuoltajaäiteihin; kehottaa näin ollen 
komissiota ja jäsenvaltioita seuraamaan 
naisten työllisyyttä sekä määrän että laadun 
suhteen eli viikoittaisten työtuntien 
määrän, työsopimustyypin ja näin ollen 
myös sen suhteen, mitkä mahdollisuudet 
naisilla on varmistaa taloudellinen 
riippumattomuutensa; kehottaa 
jäsenvaltioita lisäämään vahvan 
sukupuoliulottuvuuden kaikkiin toimiin ja 
toimintoihin, joilla pyritään edistämään 
liiketoimintaa, itsenäistä 
ammatinharjoittamista ja naisten 
yrittäjyyttä;

Or. en

Tarkistus 26
Marije Cornelissen

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että naisia olisi kannustettava 
ja koulutettava paremmin sellaisille aloille, 
joiden työllistämismahdollisuudet ovat 
suurimmat, esimerkiksi vähän hiilipäästöjä 
tuottavaan, resursseja tehokkaasti 
käyttävän talouden ("vihreät työpaikat") tai 
digitaalitalouden aloille; korostaa, että 
terveys- ja sosiaalialoilla ("valkoiset 
työpaikat"), joilla työskentelee paljon 
naisia, työpaikoille olisi annettava 
enemmän tunnustusta, joka näkyisi 
sopimustyypeissä ja palkoissa;

5. korostaa, että naisia olisi kannustettava 
ja koulutettava paremmin sellaisille aloille, 
joiden työllistämismahdollisuudet ovat 
suurimmat, esimerkiksi vähän hiilipäästöjä 
tuottavaan, resursseja tehokkaasti 
käyttävän talouden ("vihreät työpaikat") tai 
digitaalitalouden aloille; korostaa, että 
terveys- ja sosiaalialoilla ("valkoiset 
työpaikat"), joilla työskentelee paljon 
naisia, työpaikoille olisi annettava 
enemmän tunnustusta, joka näkyisi 
sopimustyypeissä ja palkoissa; kehottaa 
komissiota käsittelemään mainittua asiaa 
tulevassa vuotuisessa kasvuselvityksessä;

Or. en
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Tarkistus 27
Astrid Lulling

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että naisia olisi kannustettava 
ja koulutettava paremmin sellaisille aloille, 
joiden työllistämismahdollisuudet ovat 
suurimmat, esimerkiksi vähän hiilipäästöjä 
tuottavaan, resursseja tehokkaasti 
käyttävän talouden ("vihreät työpaikat") tai 
digitaalitalouden aloille; korostaa, että 
terveys- ja sosiaalialoilla ("valkoiset 
työpaikat"), joilla työskentelee paljon 
naisia, työpaikoille olisi annettava 
enemmän tunnustusta, joka näkyisi 
sopimustyypeissä ja palkoissa;

5. korostaa, että naisia olisi kannustettava 
monipuolistamaan ammatinvalintaansa, 
jotta naiset kouluttautuvat paremmin 
sellaisille aloille, joiden 
työllistämismahdollisuudet ovat 
suurimmat, esimerkiksi vähän hiilipäästöjä 
tuottavaan, resursseja tehokkaasti 
käyttävän talouden ("vihreät työpaikat") tai 
digitaalitalouden aloille; korostaa, että 
terveys- ja sosiaalialoilla ("valkoiset 
työpaikat"), joilla työskentelee paljon 
naisia, työpaikoille olisi annettava 
enemmän tunnustusta, joka näkyisi 
sopimustyypeissä ja palkoissa;

Or. en

Tarkistus 28
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että naisia olisi kannustettava 
ja koulutettava paremmin sellaisille aloille, 
joiden työllistämismahdollisuudet ovat 
suurimmat, esimerkiksi vähän hiilipäästöjä 
tuottavaan, resursseja tehokkaasti 
käyttävän talouden ("vihreät työpaikat") tai 
digitaalitalouden aloille; korostaa, että 
terveys- ja sosiaalialoilla ("valkoiset 
työpaikat"), joilla työskentelee paljon 
naisia, työpaikoille olisi annettava 
enemmän tunnustusta, joka näkyisi 

5. korostaa, että naisia olisi kannustettava 
ja koulutettava paremmin miesten 
ensisijaisesti hallitsemille aloille, joiden 
työllistämismahdollisuudet ovat 
suurimmat, esimerkiksi vähän hiilipäästöjä 
tuottavaan, resursseja tehokkaasti 
käyttävän talouden ("vihreät työpaikat") tai 
digitaalitalouden aloille; korostaa, että 
terveys- ja sosiaalialoilla ("valkoiset 
työpaikat"), joilla työskentelee paljon 
naisia, työpaikoille olisi annettava 
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sopimustyypeissä ja palkoissa; enemmän tunnustusta, joka näkyisi 
sopimustyypeissä ja palkoissa;

Or. en

Tarkistus 29
Joanna Senyszyn

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että naisia olisi kannustettava 
ja koulutettava paremmin sellaisille aloille, 
joiden työllistämismahdollisuudet ovat 
suurimmat, esimerkiksi vähän hiilipäästöjä 
tuottavaan, resursseja tehokkaasti 
käyttävän talouden ("vihreät työpaikat") tai 
digitaalitalouden aloille; korostaa, että 
terveys- ja sosiaalialoilla ("valkoiset 
työpaikat"), joilla työskentelee paljon 
naisia, työpaikoille olisi annettava 
enemmän tunnustusta, joka näkyisi 
sopimustyypeissä ja palkoissa;

5. korostaa, että naisia olisi kannustettava 
ja koulutettava paremmin sellaisille aloille, 
joiden työllistämismahdollisuudet ovat 
suurimmat, esimerkiksi vähän hiilipäästöjä 
tuottavaan, resursseja tehokkaasti 
käyttävän talouden ("vihreät työpaikat") tai 
digitaalitalouden aloille; kehottaa 
mainituista syistä ja Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteiden mukaisesti 
parantamaan naisten pääsyä 
ammatilliseen koulutukseen ja 
työmarkkinoille; korostaa, että terveys- ja 
sosiaalialoilla ("valkoiset työpaikat"), joilla 
työskentelee paljon naisia, työpaikoille 
olisi annettava enemmän tunnustusta, joka 
näkyisi sopimustyypeissä ja palkoissa;

Or. en

Tarkistus 30
Astrid Lulling

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. panee merkille, että naisten pääsyä 
korkeampaa pätevyyttä vaativaan työhön 
olisi helpotettava myös EU:n 
tuottavuuseron kaventamiseksi ja siten 

6. panee merkille, että naisten pääsyä 
korkeampaa pätevyyttä vaativaan työhön 
olisi edistettävä myös EU:n tuottavuuseron 
kaventamiseksi ja siten EU:n kilpailukyvyn 
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EU:n kilpailukyvyn lisäämiseksi 
maailmanmarkkinoilla.

lisäämiseksi maailmanmarkkinoilla.

Or. en

Tarkistus 31
Antigoni Papadopoulou

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. panee merkille, että naisten pääsyä 
korkeampaa pätevyyttä vaativaan työhön 
olisi helpotettava myös EU:n 
tuottavuuseron kaventamiseksi ja siten 
EU:n kilpailukyvyn lisäämiseksi 
maailmanmarkkinoilla.

6. panee merkille, että stereotyypeistä, 
ennakkoluuloista ja sukupuoleen 
perustuvasta syrjinnästä vapaata naisten 
pääsyä korkeampaa pätevyyttä vaativaan 
työhön olisi helpotettava myös EU:n 
tuottavuuseron kaventamiseksi ja siten 
EU:n kilpailukyvyn lisäämiseksi 
maailmanmarkkinoilla.

Or. en

Tarkistus 32
Marije Cornelissen

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. pitää myönteisinä maakohtaisia 
suosituksia, joiden tarkoituksena on 
siirtää verotuksen painopistettä työn 
verotuksesta ympäristöä vahingoittavien 
toimien verottamiseen; kehottaa 
jäsenvaltioita panemaan mainitut 
suositukset täytäntöön siten, että erityistä 
huomiota kiinnitetään pimeän työn 
muuttamiseen lailliseksi esimerkiksi 
kodinhoitoalalla.

Or. en
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