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Tarkistus 1
Iratxe García Pérez

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että miesten ja 
naisten välistä tasa-arvoa koskevassa 
strategiassa vuosiksi 2010–2015 todetaan, 
että seuraavassa monivuotisessa 
rahoituskehyksessä tarjotaan tukea 
strategiassa kaavailtujen toimien 
toteuttamiselle;

Or. en

Tarkistus 2
Marina Yannakoudakis

Lausuntoluonnos
i kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

i) korostaa, että sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisen ja erityisresurssien 
kohdentamisen on kuuluttava 
erottamattomasti yhteen ja että siksi 
erityisresurssien kohdentamista ei voida 
korvata monialaisilla tavoitteilla; vaatii
kaksitahoista lähestymistapaa, jolla 
varmistetaan tehokkuus ja ennustettavuus 
ja joka on sääntö kaikissa keskeisissä 
rahoitusvälineissä;

i) vaatii lähestymistapaa, jolla varmistetaan 
tehokkuus ja ennustettavuus ja joka on
sääntö kaikissa keskeisissä 
rahoitusvälineissä;

Or. en

Tarkistus 3
Iratxe García Pérez
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Lausuntoluonnos
i kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

i) korostaa, että sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisen ja erityisresurssien 
kohdentamisen on kuuluttava 
erottamattomasti yhteen ja että siksi 
erityisresurssien kohdentamista ei voida 
korvata monialaisilla tavoitteilla; vaatii 
kaksitahoista lähestymistapaa, jolla 
varmistetaan tehokkuus ja ennustettavuus 
ja joka on sääntö kaikissa keskeisissä 
rahoitusvälineissä;

i) korostaa, että sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisen ja erityisresurssien 
kohdentamisen on kuuluttava 
erottamattomasti yhteen ja että siksi 
erityisresurssien kohdentamista ei voida 
korvata monialaisilla tavoitteilla; vaatii 
kaksitahoista lähestymistapaa, jolla 
varmistetaan tehokkuus ja ennustettavuus 
ja joka on sääntö kaikissa keskeisissä 
rahoitusvälineissä; korostaa, että 
sukupuolten tasa-arvoa koskevat politiikat 
ja sukupuolinäkökohtien 
valtavirtaistamisen välineet on tarpeen 
integroida vahvemmin ja tehokkaammin 
seuraavalla ohjelmakaudella;

Or. en

Tarkistus 4
Mojca Kleva

Lausuntoluonnos
ii a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

ii a) huomauttaa, että monivuotisessa 
rahoituskehyksessä olisi tehtävä tasa-
arvoanalyysi talousarvion painopisteistä 
sekä erottelu sukupuolisidonnaisiin 
politiikkoihin ja ohjelmiin mahdollisesti 
varattavista määrärahoista;

Or. en

Tarkistus 5
Marina Yannakoudakis

Lausuntoluonnos
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iii kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

iii) korostaa, että sukupuolten tasa-arvoa 
edistävien toimien rahoitusta on lisättävä 
kasvun ja työllisyyden sekä oikeuksien ja 
demokratian aloilla; kehottaa komissiota 
ja neuvostoa vahvistamaan sukupuolten
tasa-arvon perusoikeuksia ja 
kansalaisuutta koskevan ohjelman 
erityistavoitteeksi sekä turvaamaan 
Daphne-ohjelman kyseisen ohjelman 
itsenäisenä alaotsakkeena;

iii) kehottaa komissiota ja neuvostoa
saavuttamaan säästöjä, jotka heijastavat 
kansallisiin talousarvioihin, myös
sukupuolten tasa-arvoa edistäviin toimiin, 
tehtäviä leikkauksia;

Or. en

Tarkistus 6
Mojca Kleva

Lausuntoluonnos
iii kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

iii) korostaa, että sukupuolten tasa-arvoa 
edistävien toimien rahoitusta on lisättävä 
kasvun ja työllisyyden sekä oikeuksien ja 
demokratian aloilla; kehottaa komissiota ja 
neuvostoa vahvistamaan sukupuolten tasa-
arvon perusoikeuksia ja kansalaisuutta 
koskevan ohjelman erityistavoitteeksi sekä 
turvaamaan Daphne-ohjelman kyseisen 
ohjelman itsenäisenä alaotsakkeena;

iii) korostaa, että sukupuolten tasa-arvoa 
edistävien toimien rahoitusta on lisättävä 
kasvun ja työllisyyden aloilla, jotta 
voidaan puuttua horisontaaliseen ja 
vertikaaliseen sukupuolten mukaiseen 
eriytymiseen, torjua sukupuolten välisiä 
palkkaeroja, eläke-eroja sekä naisten 
kasvavaa köyhyysastetta, samoin kuin
oikeuksien ja demokratian aloilla; kehottaa 
komissiota ja neuvostoa vahvistamaan 
sukupuolten tasa-arvon perusoikeuksia ja 
kansalaisuutta koskevan ohjelman 
erityistavoitteeksi sekä turvaamaan 
Daphne-ohjelman kyseisen ohjelman 
itsenäisenä alaotsakkeena;

Or. en
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Tarkistus 7
Marina Yannakoudakis

Lausuntoluonnos
iv kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

iv) kehottaa komissiota ja neuvostoa 
sisällyttämään sukupuolten tasa-arvoa 
koskevat tavoitteet rakennerahastoja 
koskeviin asetuksiin sekä EU:n tärkeisiin 
rahoitusohjelmiin (muun muassa terveys ja 
ympäristö, koulutus, nuoriso ja talous) ja 
varmistamaan, että niille varataan 
määrärahoja;

iv) kehottaa komissiota ja neuvostoa 
sisällyttämään sukupuolten tasa-arvoa 
koskevat tavoitteet rakennerahastoja 
koskeviin asetuksiin sekä EU:n tärkeisiin 
rahoitusohjelmiin (muun muassa terveys ja 
ympäristö, koulutus, nuoriso ja talous);

Or. en

Tarkistus 8
Iratxe García Pérez

Lausuntoluonnos
iv kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

iv) kehottaa komissiota ja neuvostoa 
sisällyttämään sukupuolten tasa-arvoa 
koskevat tavoitteet rakennerahastoja 
koskeviin asetuksiin sekä EU:n tärkeisiin 
rahoitusohjelmiin (muun muassa terveys ja 
ympäristö, koulutus, nuoriso ja talous) ja 
varmistamaan, että niille varataan 
määrärahoja; 

iv) kehottaa komissiota ja neuvostoa 
sisällyttämään sukupuolten tasa-arvoa 
koskevat tavoitteet rakennerahastoja 
koskeviin asetuksiin sekä EU:n tärkeisiin 
rahoitusohjelmiin (muun muassa terveys ja 
ympäristö, koulutus, nuoriso ja talous) ja 
varmistamaan, että niille varataan 
määrärahoja; kannattaa ESR:n 
strategisempaa käyttöä naisten ja miesten 
tasa-arvon, työmarkkinoille pääsyn ja 
työelämään uudelleen integroitumisen 
edistämiseen sekä työttömyyden, 
köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen 
sekä kaikenlaisen syrjinnän torjuntaan; 
kehottaa komissiota ehdottamaan 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston kautta ennakoivia 
toimenpiteitä naisten työllisyyden 
tukemiseksi maaseutualueilla;
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Or. en

Tarkistus 9
Marina Yannakoudakis

Lausuntoluonnos
v kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

v) kehottaa komissiota ja neuvostoa
varmistamaan, että Euroopan tasa-
arvoinstituutille varataan jatkuvasti 
rahoitusta ja että sitä ei vähennetä;

v) kehottaa komissiota ja neuvostoa
saavuttamaan säästöjä, jotka heijastavat 
kansallisiin talousarvioihin tehtäviä 
leikkauksia, myös harkitsemaan Euroopan
tasa-arvoinstituutin sulkemista ja sen 
toimintojen sulauttamista Euroopan 
unionin perusoikeusvirastoon;

Or. en

Tarkistus 10
Barbara Matera

Lausuntoluonnos
v kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

v) kehottaa komissiota ja neuvostoa 
varmistamaan, että Euroopan tasa-
arvoinstituutille varataan jatkuvasti 
rahoitusta ja että sitä ei vähennetä;

v) kehottaa komissiota ja neuvostoa 
varmistamaan, että Euroopan tasa-
arvoinstituutille varataan jatkuvasti 
rahoitusta ja että sitä ei vähennetä, jotta 
tasa-arvoinstituutti voisi saavuttaa täyden 
toimintavalmiuden ja toimittaa tilastoja ja 
tutkimuksia EU:n tasa-arvopolitiikasta 
jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin 
neuvoston kulloisenkin 
puheenjohtajavaltion käyttöön;

Or. en
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Tarkistus 11
Marina Yannakoudakis

Lausuntoluonnos
vi kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

vi) korostaa, että komission naisten ja 
miesten tasa-arvostrategian vuosiksi 2010–
2015 ja strategian vuotta 2015 seuraaviksi 
viideksi vuodeksi sekä sukupuolten tasa-
arvoa käsittelevien vuosiraporttien olisi 
toimittava tärkeänä viitteenä alueista, joille 
varat on kohdistettava, ja siitä, miten ne 
on kohdistettava;

vi) korostaa, että komission naisten ja 
miesten tasa-arvostrategian 
vuosiksi 2010-–2015 ja strategian 
vuotta 2015 seuraaviksi viideksi vuodeksi 
sekä sukupuolten tasa-arvoa käsittelevien 
vuosiraporttien olisi toimittava tärkeänä 
viitteenä siitä, mitä alueita pidetään 
painopisteinä varoja kohdennettaessa, ja
niitä olisi käytettävä välineenä menojen 
vähentämiseksi;

Or. en

Tarkistus 12
Barbara Matera

Lausuntoluonnos
vi kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

vi)korostaa, että komission naisten ja 
miesten tasa-arvostrategian vuosiksi 2010–
2015 ja strategian vuotta 2015 seuraaviksi 
viideksi vuodeksi sekä sukupuolten tasa-
arvoa käsittelevien vuosiraporttien olisi 
toimittava tärkeänä viitteenä alueista, joille 
varat on kohdistettava, ja siitä, miten ne on 
kohdistettava;

vi) korostaa, että komission naisten ja 
miesten tasa-arvostrategian 
vuosiksi 2010-–2015 ja strategian 
vuotta 2015 seuraaviksi viideksi vuodeksi 
sekä sukupuolten tasa-arvoa käsittelevien 
vuosiraporttien olisi toimittava tärkeänä 
viitteenä alueista, joille varat on 
kohdistettava, ja siitä, miten ne on 
kohdistettava, ja samalla olisi otettava 
huomioon erityisesti se, että kaikkein 
haavoittuvimmassa asemassa olevat 
ryhmät, esimerkiksi ikääntyneet naiset ja 
yksinhuoltajaäidit ovat suuressa vaarassa 
köyhtyä ja syrjäytyä sosiaalisesti;

Or. en
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Tarkistus 13
Mojca Kleva

Lausuntoluonnos
vii kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

vii) panee merkille, että laajamittaisten 
rahoitusohjelmien perustaminen estää 
pienempiä kansalaisjärjestöjä, myös 
naisjärjestöjä, hyötymästä EU:n 
hankerahoituksesta; vaatii, että suurempien 
tukien rinnalla on edelleenkin oltava 
tarjolla myös pienempiä tukia, jotta 
pienemmät kansalaisjärjestöt saisivat EU:n 
rahoitusta myös tulevaisuudessa;

vii) panee merkille, että laajamittaisten 
rahoitusohjelmien perustaminen estää 
pienempiä kansalaisjärjestöjä, myös 
naisjärjestöjä, hyötymästä EU:n 
hankerahoituksesta, mikä haittaa niitä 
antamasta ainutkertaisen panoksensa 
politiikan ja lainsäädännön laadun 
parantamiseen tasa-arvon alalla; vaatii, 
että suurempien tukien rinnalla on 
edelleenkin oltava tarjolla myös pienempiä 
tukia, jotta pienemmät kansalaisjärjestöt 
saisivat EU:n rahoitusta myös 
tulevaisuudessa;

Or. en

Tarkistus 14
Barbara Matera

Lausuntoluonnos
vii a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

vii a) kehottaa komissiota ja neuvostoa 
varmistamaan, että määrärahojen jako 
vuosien 2014–2020 monivuotisen 
rahoituskehyksen yhteydessä noudattaa 
sukupuolten tasa-arvon periaatetta ja 
edistää sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamista kaikissa Euroopan 
unionin toimintalinjoissa;

Or. en
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Tarkistus 15
Marina Yannakoudakis

Lausuntoluonnos
viii kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

viii) huomauttaa, että sukupuolten tasa-
arvo on myös asetettava paljon selkeämmin 
keskeiseksi tavoitteeksi ja kytkettävä 
yhteen varatun rahoituksen kanssa
kaikissa EU:n ulkoisissa toimissa ja 
ohjelmissa.

viii) huomauttaa, että sukupuolten 
tasa-arvo on myös asetettava paljon 
selkeämmin keskeiseksi tavoitteeksi 
kaikissa EU:n ulkoisissa toimissa ja 
ohjelmissa.

Or. en

Tarkistus 16
Iratxe García Pérez

Lausuntoluonnos
viii a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

viii a) korostaa, että tasa-arvonäkökohtien 
huomioiminen talousarvion laatimisessa 
on tärkeä hyvän hallinnon väline, jolla 
voidaan parantaa tehokkuutta ja 
oikeudenmukaisuutta, sen asianmukaista 
seurantaa, miten talousarviovarat 
vaikuttavat naisten ja miesten 
taloudellisiin ja sosiaalisiin 
mahdollisuuksiin, ja joustavuutta 
järjestellä uudelleen sellaiset 
talousarviovarat, jotka vaikuttavat 
kielteisesti sukupuolten tasa-arvon 
aikaansaamiseen; uskoo, että 
sukupuolinäkökohtia EU:n talousarvion 
suunnitteluprosessissa koskeva kattava 
analyysi kohentaisi varojen 
kohdentamista siten, että tasa-arvo ja 
sosiaalinen koheesio paranisivat;
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Or. en


