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Tarkistus 1
Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
-1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

-1 a. katsoo, että sukupuolten tasa-arvosta 
hyötyy naisten lisäksi koko yhteiskunta, 
koska sillä lisätään sosiaalista ja 
taloudellista hyvinvointia; muistuttaa, että 
sukupuolistereotypioiden tosiasiallinen 
kyseenalaistaminen on ratkaisevaa 
naisten osallistumisen lisäämiseksi 
kaikilla työmarkkinasegmenteillä; 
kehottaa EU:ta toimimaan esikuvana 
sukupuolistereotypioiden 
kyseenalaistamisessa erityisesti 
koulutuksen, työn ja jatkokoulutuksen 
aloilla; painottaa, että uudessa 
sukupuolten tasa-arvoa koskevassa 
strategiassa olisi pyrittävä edelleen 
vähentämään eriarvoisuutta Euroopan 
unionin perussopimusten perusteella;

Or. en

Tarkistus 2
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Lausuntoluonnos
-1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

-1. painottaa, että globaalissa taloudessa 
on kuluneen kymmenen vuoden aikana 
sukupuolten välisten kuilujen vuoksi 
menetetty 27 prosentin BKT:n kasvu 
henkeä kohti, ja painottaa, että BKT 
kasvaisi 15–45 prosenttia EU:n 
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jäsenvaltioissa, jos työelämän 
sukupuolten väliset kuilut poistettaisiin;

Or. en

Tarkistus 3
Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
-1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

-1. painottaa, että vuoden 2015 jälkeisessä 
sukupuolten tasa-arvoa koskevassa 
strategiassa olisi ehdotettava toimia a) 
sukupuolten välisen palkkaeron 
pienentämiseksi, b) naisten taloudellisen 
riippumattomuuden lisäämiseksi, c) 
naisten työmarkkinoille pääsyn ja 
urakehityksen parantamiseksi, d) tasa-
arvon lisäämiseksi merkittävästi 
päätöksenteossa ja e) syrjivien 
sukupuoleen liittyvien rakenteiden ja 
käytäntöjen poistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 4
Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
-1 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

-1. toteaa, että joka neljäs nainen kuuluu 
edelleen palkattomien avustavien 
perheenjäsenten luokkaan, mikä 
tarkoittaa sitä, että he eivät saa työstään 
palkkaa, ja että naisten eriytyminen on 
selkeää aloilla, joille on tavallisesti 
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ominaista matala palkka, pitkät työajat 
sekä usein epäviralliset työjärjestelyt, 
mikä johtaa siihen, että naisten rahalliset, 
sosiaaliset ja rakenteelliset ansiot ovat 
pienempiä kuin tavallisten työtä tekevien 
miesten; huomauttaa, että naisten 
työmarkkinoille osallistumiselle on 
edelleen merkittäviä esteitä ja että naiset 
ansaitsevat EU:ssa keskimäärin 
16,4 prosenttia vähemmän kuin miehet; 
katsoo, että näiden naisia syrjivien 
rakenteiden ja käytäntöjen vuoksi 
sukupuolten tasa-arvo on varmistettava 
kaikilla aloilla, myös 
työllistymismahdollisuuksissa, 
urakehityksessä, työn ja yksityiselämän 
yhteensovittamisessa ja saman palkan 
edistämisessä samanarvoisesta työstä;

Or. en

Tarkistus 5
Maria Arena

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kiinnittää huomiota siihen, että EU on 
joutumassa väestörakenteen muutoksesta 
aiheutuvaan kriisiin, jonka seurauksena 
työvoimavaje kasvaa 24 miljoonaan 
vuoteen 2040 mennessä ja siten naisten 
työelämään pääsyn parantamisesta tulee 
taloudellinen välttämättömyys; painottaa, 
että työvoimavajetta saataisiin 
pienennettyä 3 miljoonaan nostamalla 
naisten työllisyysaste miesten tasolle;

1. muistuttaa, että erilaisten miesten ja 
naisten välisten eriarvoisuuksien 
korjaamisen motiivina ovat ensinnäkin 
sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja 
yhteenkuuluvuus; katsoo, että naisten, 
joita on 60 prosenttia tutkinnon 
suorittaneista, työmarkkinoille 
integroitumisen parantamisella 
pystyttäisiin vastaamaan Euroopan 
unionin kohtaamiin taloudellisiin ja 
demografisiin haasteisiin;

Or. fr
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Tarkistus 6
Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kiinnittää huomiota siihen, että EU on 
joutumassa väestörakenteen muutoksesta 
aiheutuvaan kriisiin, jonka seurauksena 
työvoimavaje kasvaa 24 miljoonaan 
vuoteen 2040 mennessä ja siten naisten 
työelämään pääsyn parantamisesta tulee 
taloudellinen välttämättömyys; painottaa, 
että työvoimavajetta saataisiin pienennettyä 
3 miljoonaan nostamalla naisten 
työllisyysaste miesten tasolle;

1. kiinnittää huomiota siihen, että EU on 
joutumassa väestörakenteen muutoksesta 
aiheutuvaan kriisiin, jonka seurauksena 
työvoimavaje kasvaa 24 miljoonaan 
vuoteen 2040 mennessä ja siten naisten 
työelämään pääsyn parantamisesta ja 
sukupuoleen perustuvan syrjinnän 
torjumisesta tulee taloudellinen 
välttämättömyys, ja että tämä kattaa myös 
seksuaaliseen suuntautumiseen ja 
sukupuoli-identiteettiin perustuvan 
syrjinnän työllistymisessä; painottaa, että 
työvoimavajetta saataisiin pienennettyä 3 
miljoonaan nostamalla naisten 
työllisyysaste miesten tasolle;

Or. en

Tarkistus 7
Marita Ulvskog, Soraya Post

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kiinnittää huomiota siihen, että EU on 
joutumassa väestörakenteen muutoksesta 
aiheutuvaan kriisiin, jonka seurauksena 
työvoimavaje kasvaa 24 miljoonaan 
vuoteen 2040 mennessä ja siten naisten 
työelämään pääsyn parantamisesta tulee 
taloudellinen välttämättömyys; painottaa, 
että työvoimavajetta saataisiin pienennettyä 
3 miljoonaan nostamalla naisten 
työllisyysaste miesten tasolle;

1. painottaa, että sukupuolten tasa-arvo 
on perusihmisoikeus; kiinnittää huomiota 
siihen, että EU on joutumassa 
väestörakenteen muutoksesta aiheutuvaan 
kriisiin, jonka seurauksena työvoimavaje 
kasvaa 24 miljoonaan vuoteen 2040 
mennessä ja siten naisten työelämään 
pääsyn parantamisesta tulee taloudellinen 
välttämättömyys; painottaa, että 
työvoimavajetta saataisiin pienennettyä 
3 miljoonaan nostamalla naisten 
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työllisyysaste miesten tasolle;

Or. en

Tarkistus 8
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kiinnittää huomiota siihen, että EU on 
joutumassa väestörakenteen muutoksesta 
aiheutuvaan kriisiin, jonka seurauksena 
työvoimavaje kasvaa 24 miljoonaan 
vuoteen 2040 mennessä ja siten naisten 
työelämään pääsyn parantamisesta tulee 
taloudellinen välttämättömyys; painottaa, 
että työvoimavajetta saataisiin pienennettyä 
3 miljoonaan nostamalla naisten 
työllisyysaste miesten tasolle;

1. kiinnittää huomiota siihen, että EU on 
joutumassa väestörakenteen muutoksesta 
aiheutuvaan kriisiin, jonka seurauksena 
työvoimavaje kasvaa 24 miljoonaan 
vuoteen 2040 mennessä ja siten naisten 
työelämään pääsyn parantamisesta tulee 
taloudellinen välttämättömyys; muistuttaa, 
että naisten työelämään pääsy on paitsi 
taloudellinen välttämättömyys myös 
oikeudenmukaisuuskysymys; painottaa, 
että työvoimavajetta saataisiin pienennettyä 
3 miljoonaan nostamalla naisten 
työllisyysaste miesten tasolle;

Or. de

Tarkistus 9
Zdzisław Krasnodębski

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kiinnittää huomiota siihen, että EU on 
joutumassa väestörakenteen muutoksesta 
aiheutuvaan kriisiin, jonka seurauksena 
työvoimavaje kasvaa 24 miljoonaan 
vuoteen 2040 mennessä ja siten naisten 
työelämään pääsyn parantamisesta tulee 
taloudellinen välttämättömyys; painottaa, 
että työvoimavajetta saataisiin 

1. kiinnittää huomiota siihen, että EU on 
joutumassa väestörakenteen muutoksesta 
aiheutuvaan kriisiin, jonka seurauksena 
työvoimavaje kasvaa 24 miljoonaan 
vuoteen 2040 mennessä ja siten muun 
muassa työtehtäviä haluavien naisten 
työelämään pääsyn parantamisesta tulee 
taloudellinen välttämättömyys; painottaa, 
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pienennettyä 3 miljoonaan nostamalla 
naisten työllisyysaste miesten tasolle;

että naisten työllisyysasteen nostaminen 
voi vähentää työvoimavajetta;

Or. pl

Tarkistus 10
Emilian Pavel, Siôn Simon

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kiinnittää huomiota siihen, että EU on 
joutumassa väestörakenteen muutoksesta 
aiheutuvaan kriisiin, jonka seurauksena 
työvoimavaje kasvaa 24 miljoonaan 
vuoteen 2040 mennessä ja siten naisten 
työelämään pääsyn parantamisesta tulee 
taloudellinen välttämättömyys; painottaa, 
että työvoimavajetta saataisiin pienennettyä 
3 miljoonaan nostamalla naisten 
työllisyysaste miesten tasolle;

1. kiinnittää huomiota siihen, että EU on 
joutumassa väestörakenteen muutoksesta 
aiheutuvaan kriisiin, jonka seurauksena 
työvoimavaje kasvaa 24 miljoonaan 
vuoteen 2040 mennessä ja siten naisten 
työelämään pääsyn parantamisesta tulee 
taloudellinen välttämättömyys; painottaa, 
että työvoimavajetta saataisiin pienennettyä 
3 miljoonaan nostamalla naisten 
työllisyysaste miesten tasolle; kannattaa 
naisyrittäjyyttä koskevien aloitteiden 
edistämistä;

Or. en

Tarkistus 11
Joëlle Mélin

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kiinnittää huomiota siihen, että EU on 
joutumassa väestörakenteen muutoksesta 
aiheutuvaan kriisiin, jonka seurauksena 
työvoimavaje kasvaa 24 miljoonaan 
vuoteen 2040 mennessä ja siten naisten 
työelämään pääsyn parantamisesta tulee 
taloudellinen välttämättömyys; painottaa, 
että työvoimavajetta saataisiin 

1. kiinnittää huomiota siihen, että EU on 
joutumassa väestörakenteen muutoksesta 
aiheutuvaan kriisiin, jonka seurauksena 
työvoimavaje kasvaa 24 miljoonaan 
vuoteen 2040 mennessä ja siten naisten 
työelämään pääsyn parantamisesta tulee 
taloudellinen välttämättömyys;



AM\1049534FI.doc 9/62 PE549.162v01-00

FI

pienennettyä 3 miljoonaan nostamalla 
naisten työllisyysaste miesten tasolle;

Or. fr

Tarkistus 12
Joëlle Mélin

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kiinnittää huomiota siihen, että EU on 
joutumassa väestörakenteen muutoksesta 
aiheutuvaan kriisiin, jonka seurauksena 
työvoimavaje kasvaa 24 miljoonaan 
vuoteen 2040 mennessä ja siten naisten 
työelämään pääsyn parantamisesta tulee 
taloudellinen välttämättömyys; painottaa, 
että työvoimavajetta saataisiin 
pienennettyä 3 miljoonaan nostamalla 
naisten työllisyysaste miesten tasolle;

1. kiinnittää huomiota siihen, että EU on 
joutumassa väestörakenteen muutoksesta 
aiheutuvaan kriisiin, jonka seurauksena 
työvoimavaje kasvaa 24 miljoonaan 
vuoteen 2040 mennessä ja siten naisten 
työelämään pääsyn parantamisesta tulee 
taloudellinen välttämättömyys; ehdottaa, 
että väestörakenteen muutoksesta 
aiheutuva kriisi sisällytetään ensisijaisena 
haasteena EU:n toimintasuunnitelmaan, 
jotta voidaan todella sitoutua syntyvyyden 
edistämiseen; katsoo, että uran ja 
perhetoiveiden välillä tehtävä valinta on 
vaikeampi kriisitilanteessa;

Or. fr

Tarkistus 13
Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kiinnittää huomiota siihen, että EU on 
joutumassa väestörakenteen muutoksesta 
aiheutuvaan kriisiin, jonka seurauksena 
työvoimavaje kasvaa 24 miljoonaan 
vuoteen 2040 mennessä ja siten naisten 
työelämään pääsyn parantamisesta tulee 

1. kiinnittää huomiota siihen, että EU on 
joutumassa väestörakenteen muutoksesta 
aiheutuvaan kriisiin, jonka seurauksena 
työvoimavaje saattaa kasvaa 
24 miljoonaan vuoteen 2040 mennessä; 
painottaa, että työvoimavajetta saataisiin 
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taloudellinen välttämättömyys; painottaa, 
että työvoimavajetta saataisiin pienennettyä 
3 miljoonaan nostamalla naisten 
työllisyysaste miesten tasolle;

kenties pienennettyä 3 miljoonaan 
nostamalla naisten työllisyysaste miesten 
tasolle;

Or. en

Tarkistus 14
Inês Cristina Zuber, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. kehottaa jäsenvaltioita vahvistamaan 
ja kunnioittamaan täysimääräisesti 
yksityisellä ja julkisella sektorilla käytäviä 
työehtosopimusneuvotteluja, jotka ovat 
korvaamaton väline työsuhteiden 
sääntelyssä, palkkasyrjinnän torjumisessa 
ja tasa-arvon edistämisessä;

Or. pt

Tarkistus 15
Marita Ulvskog, Soraya Post

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. katsoo, että naisiin kohdistuvan 
väkivallan poistamisen on oltava 
vuoden 2015 jälkeisen strategian 
ensisijainen tavoite;

Or. en

Tarkistus 16
Inês Cristina Zuber, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo
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Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. vaatii jäsenvaltioita kunnioittamaan 
periaatetta, jonka mukaan 
samanarvoisesta työstä maksetaan 
yhdenmukaista palkkaa, ja vahvistamaan 
julkisia työtarkastusmekanismeja ja 
ottamaan käyttöön menetelmiä, joilla 
mitataan työn arvoa tuotantoketjussa ja 
tunnistetaan esimerkiksi palkkatason 
muodostumista yritysten vain vähän 
koulutusta tai ei lainkaan koulutusta 
vaativissa työpaikoissa, jollaisissa suurin 
osa naisista työskentelee;

Or. pt

Tarkistus 17
Marita Ulvskog, Soraya Post

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. painottaa, että syrjintä 
työmarkkinoilla on yksi sukupuolten 
eriarvoisuuden pääasiallisista syistä 
yhteiskunnassa ja että yhdenvertaiset 
mahdollisuudet työelämässä ja naisten 
taloudellinen riippumattomuus ovat 
ratkaisevan tärkeitä sukupuolten tasa-
arvolle muilla aloilla; kehottaa 
sisällyttämään EU:n sukupuolten tasa-
arvoa koskevaan strategiaan voimakkaita 
toimenpiteitä sukupuoleen perustuvan 
syrjinnän torjumiseksi työmarkkinoilla, 
sekä työhönoton, saman palkan, 
sosiaalietujen että eläkkeiden osalta; 
painottaa, että tällaisilla toimenpiteillä 
olisi puututtava moninaiseen syrjintään;
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Or. en

Tarkistus 18
Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että sukupuolten taso-arvon 
toteutuminen on välttämätöntä, jotta 
voidaan saavuttaa Eurooppa 2020 
-strategian 75 prosentin 
työllisyysastetavoite ja ylläpitää kestävää 
eläkejärjestelmää;

2. katsoo, että sukupuolten taso-arvon 
toteutuminen on välttämätöntä, jotta 
voidaan saavuttaa Eurooppa 2020 
-strategian 75 prosentin 
työllisyysastetavoite;

Or. en

Tarkistus 19
Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että sukupuolten taso-arvon 
toteutuminen on välttämätöntä, jotta
voidaan saavuttaa Eurooppa 2020 
-strategian 75 prosentin 
työllisyysastetavoite ja ylläpitää kestävää 
eläkejärjestelmää;

2. painottaa, että sukupuolten tasa-arvo 
on Euroopan unionin perussopimuksissa 
vaalittu perusoikeus, jota ei kuitenkaan 
todellakaan ole saatu aikaan EU:ssa; 
painottaa, että sukupuolten taso-arvon 
parempi toteutuminen edistää sitä, että
voidaan saavuttaa Eurooppa 2020 
-strategian 75 prosentin 
työllisyysastetavoite ja ylläpitää kestävää 
eläkejärjestelmää;

Or. en
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Tarkistus 20
Marita Ulvskog, Soraya Post

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että sukupuolten taso-arvon 
toteutuminen on välttämätöntä, jotta 
voidaan saavuttaa Eurooppa 2020 
-strategian 75 prosentin 
työllisyysastetavoite ja ylläpitää kestävää 
eläkejärjestelmää;

2. katsoo, että sukupuolten taso-arvon 
toteutuminen on välttämätöntä, jotta 
voidaan saavuttaa Eurooppa 2020 
-strategian 75 prosentin 
työllisyysastetavoite ja ylläpitää kestävää 
eläkejärjestelmää; kehottaa tämän vuoksi 
sisällyttämään Eurooppa 2020 
-strategiaan sekä miehiä että naisia 
koskevat yhtä kunnianhimoiset 
työllisyystavoitteet;

Or. en

Tarkistus 21
Ivan Jakovčić

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että sukupuolten taso-arvon 
toteutuminen on välttämätöntä, jotta 
voidaan saavuttaa Eurooppa 2020 
-strategian 75 prosentin 
työllisyysastetavoite ja ylläpitää kestävää 
eläkejärjestelmää;

2. katsoo, että sukupuolten taso-arvon 
toteutuminen on välttämätöntä, jotta 
voidaan saavuttaa Eurooppa 2020 
-strategian 75 prosentin 
työllisyysastetavoite ja ylläpitää kestävää 
eläke-, sosiaaliturva- ja 
terveydenhoitojärjestelmää;

Or. en

Tarkistus 22
Maria Arena

Lausuntoluonnos
2 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että sukupuolten taso-arvon 
toteutuminen on välttämätöntä, jotta 
voidaan saavuttaa Eurooppa 2020 -
strategian 75 prosentin 
työllisyysastetavoite ja ylläpitää kestävää 
eläkejärjestelmää;

2. katsoo, että sukupuolten taso-arvon 
toteutuminen on välttämätöntä, jotta 
voidaan saavuttaa Eurooppa 2020 -
strategian 75 prosentin 
työllisyysastetavoite ja ylläpitää kestävää 
eläkejärjestelmää; korostaa lisäksi, että 
työllisyysasteen kohoamisen on liityttävä 
laadukkaisiin työpaikkoihin, jotta 
edistetään Eurooppa 2020 -strategian 
köyhyyden poistamista koskevan 
tavoitteen toteutumista; katsoo, että 
loppujen lopuksi Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteiden saavuttaminen ei 
ole mahdollista ilman että ne otetaan 
huomioon eurooppalaisessa 
ohjausjaksossa;

Or. fr

Tarkistus 23
Zdzisław Krasnodębski

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että sukupuolten taso-arvon 
toteutuminen on välttämätöntä, jotta 
voidaan saavuttaa Eurooppa 2020 
-strategian 75 prosentin 
työllisyysastetavoite ja ylläpitää kestävää 
eläkejärjestelmää;

2. katsoo, että jäsenvaltioiden parempi 
tuki työn ja kodin velvoitteiden 
yhdistämiselle on tärkeä edellytys
Eurooppa 2020 -strategian 75 prosentin 
työllisyysastetavoitteen saavuttamiselle ja 
kestävän eläkejärjestelmän 
ylläpitämiselle;

Or. pl

Tarkistus 24
Joëlle Mélin
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Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että sukupuolten taso-arvon 
toteutuminen on välttämätöntä, jotta 
voidaan saavuttaa Eurooppa 2020 
-strategian 75 prosentin 
työllisyysastetavoite ja ylläpitää kestävää 
eläkejärjestelmää;

2. katsoo, että sukupuolten taso-arvon 
toteutuminen on välttämätöntä, jotta 
voidaan saavuttaa Eurooppa 2020 
-strategian 75 prosentin 
työllisyysastetavoite ja ylläpitää kestävää 
eläkejärjestelmää; kiinnittää huomiota 
tarpeeseen edistää työ- ja perhe-elämän 
yhteensovittamistoimenpiteitä sekä lapsia 
suosivia sosiaalisia säännöksiä;

Or. fr

Tarkistus 25
Marita Ulvskog, Soraya Post

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. painottaa, että kohtuuhintaisten ja 
laadukkaiden lastenhoitopalveluiden 
saatavuus on merkittävä ennakkoedellytys 
sukupuolten tasa-arvolle ja naisten 
työmarkkinoille osallistumiselle; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita asettamaan 
lastenhoitoa koskevien Barcelonan 
tavoitteiden saavuttamisen ensisijaiseksi 
tavoitteeksi sukupuolten tasa-arvoa 
koskevassa uudessa 
strategiassa; painottaa, että tavoitteet 
asetettiin alunperin vuodelle 2010, mutta 
niitä ei vieläkään ole saavutettu 
useimmissa jäsenvaltioissa;

Or. en

Tarkistus 26
Maria Arena, Edouard Martin
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Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. painottaa, että vaikka miesten ja 
naisten väliset erot työllisyysasteessa ja 
palkoissa ovat hieman pienentyneet viime 
vuosina, kyse ei ole naisten aseman 
parantumisesta vaan siitä, että kriisin 
aikana myös miesten työllisyysaste ja 
palkkataso ovat laskeneet;

Or. fr

Tarkistus 27
Maria Arena

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. uskoo, että säästötoimilla, joilla on 
leikattu julkisten palvelujen määrärahoja, 
on kaksinkertainen kielteinen vaikutus 
naisiin, koska suurin osa julkisen sektorin 
työpaikoista on naisilla ja koska näiden 
palvelujen vähentäminen haittaa heidän 
työmarkkinoille osallistumistaan; 
painottaa erityisesti, että lasten ja 
ikääntyneiden julkiset hoitopalvelut ovat 
heikentyneet, jolloin vastuu näistä 
useimmiten lankeaa naisille;

Or. fr

Tarkistus 28
Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
3 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että EU:n taloudellinen kasvu 
ja kilpailukyky ovat riippuvaisia siitä, että 
kuilu naisten koulutustason ja naisten 
työmarkkinoille pääsyn sekä sijoittumisen 
välillä saadaan suljettua;

3. korostaa, että EU:n taloudellinen kasvu 
ja kilpailukyky ovat riippuvaisia siitä, että 
kuilu naisten koulutustason ja naisten 
työmarkkinoille pääsyn sekä sijoittumisen 
välillä – ilmiö, joka johtaa niin kutsuttuun 
lasikattoon – saadaan suljettua; painottaa, 
että erityisesti julkisen sektorin 
myönteisillä toimilla on parannettu 
sukupuolten tasa-arvoa työmarkkinoille 
siirtymisen tasolla, mutta että sitä on 
laajennettava kaikille uratasoille; 
painottaa joissakin jäsenvaltioissa julkista 
sektoria koskevan lainsäädännön osalta 
saatuja myönteisiä kokemuksia;

Or. en

Tarkistus 29
Mara Bizzotto

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että EU:n taloudellinen kasvu 
ja kilpailukyky ovat riippuvaisia siitä, että 
kuilu naisten koulutustason ja naisten 
työmarkkinoille pääsyn sekä sijoittumisen 
välillä saadaan suljettua;

3. korostaa, että sukupuolten tasa-arvo on 
oikeudenmukaisuuden ehdoton edellytys, 
mutta lisäksi se on väline, jota tarvitaan
EU:n taloudellisen kasvun toteuttamiseen 
ja kilpailukyvyn tukemiseen; pitää tästä 
syystä tarpeellisena pienentää naisten 
koulutustason ja naisten työmarkkinoille 
pääsyn välistä kuilua ja torjua kaikkia 
horisontaalisia ja vertikaalisia eriytymisen 
ilmiöitä, jotka rajoittavat naisten 
työllistymistä eräillä aloilla ja jättävät 
heidät yrityshierarkian korkeimpien 
tasojen ulkopuolelle;

Or. it
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Tarkistus 30
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että EU:n taloudellinen kasvu 
ja kilpailukyky ovat riippuvaisia siitä, että 
kuilu naisten koulutustason ja naisten 
työmarkkinoille pääsyn sekä sijoittumisen 
välillä saadaan suljettua;

3. korostaa, että EU:n taloudellinen kasvu 
ja kilpailukyky ovat riippuvaisia siitä, että 
kuilu naisten koulutustason (Euroopassa 
60 prosenttia korkeakoulututkinnon 
suorittaneista on naisia) ja naisten 
työmarkkinoille pääsyn sekä sijoittumisen 
välillä saadaan suljettua;

Or. en

Tarkistus 31
Tiziana Beghin, Laura Agea

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että EU:n taloudellinen kasvu
ja kilpailukyky ovat riippuvaisia siitä, että 
kuilu naisten koulutustason ja naisten 
työmarkkinoille pääsyn sekä sijoittumisen 
välillä saadaan suljettua;

3. korostaa, että EU:n taloudellisen kasvun
ja kilpailukyvyn edistämiseksi on taattava
naisten koulutustason ja naisten 
työmarkkinoille pääsyn sekä sijoittumisen 
välinen yhteys;

Or. it

Tarkistus 32
Maria Arena

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että EU:n taloudellinen kasvu 
ja kilpailukyky ovat riippuvaisia siitä, että 

3. korostaa, että EU:n taloudellinen kasvu 
ja kilpailukyky ovat riippuvaisia siitä, että 
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kuilu naisten koulutustason ja naisten 
työmarkkinoille pääsyn sekä sijoittumisen 
välillä saadaan suljettua;

kuilu naisten koulutustason ja naisten 
työmarkkinoille pääsyn sekä sijoittumisen 
välillä saadaan suljettua; muistuttaa 
komissiota siitä, että miehet ovat 
yliedustettuina ”vihreissä” työpaikoissa ja 
naiset ”valkoisissa” työpaikoissa 
(terveydenhuolto ja hoiva), jotka on 
määritetty ensisijaisiksi työllisyyden 
aloiksi lokakuussa 2013 annetussa 
komission työllisyyspaketissa, ja kehottaa 
kiinnittämään tähän erityistä huomiota 
työmarkkinoiden horisontaalisen 
syrjinnän torjumiseksi;

Or. fr

Tarkistus 33
Zdzisław Krasnodębski

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että EU:n taloudellinen kasvu 
ja kilpailukyky ovat riippuvaisia siitä, että
kuilu naisten koulutustason ja naisten 
työmarkkinoille pääsyn sekä sijoittumisen 
välillä saadaan suljettua;

3. huomauttaa, että kuilu naisten 
koulutustason ja naisten työmarkkinoille 
pääsyn ja sijoittumisen välillä vaikuttaa 
kielteisesti EU:n taloudelliseen kasvuun 
ja kilpailukykyyn;

Or. pl

Tarkistus 34
Vilija Blinkevičiūtė, Maria Arena

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että EU:n taloudellinen kasvu 
ja kilpailukyky ovat riippuvaisia siitä, että 
kuilu naisten koulutustason ja naisten 
työmarkkinoille pääsyn sekä sijoittumisen 

3. korostaa, että EU:n taloudellinen kasvu 
ja kilpailukyky ovat riippuvaisia siitä, että 
kuilu naisten koulutustason ja naisten 
työmarkkinoille pääsyn sekä sijoittumisen 
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välillä saadaan suljettua; välillä saadaan suljettua; kehottaa 
jäsenvaltioita takaamaan asianmukaisen 
sosiaaliturvan ja varmistamaan, että 
sosiaalipalvelut ovat paremmin naisten ja 
yksinhuoltajaäitien saatavilla, koska he 
ovat työmarkkinoiden haavoittuvin 
ryhmä, ja korostaa, että naisiin kohdistuu 
miehiä suurempi köyhyysriski ja 
sosiaalisen syrjäytymisen riski;

Or. en

Tarkistus 35
Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Inês Cristina Zuber

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että EU:n taloudellinen kasvu 
ja kilpailukyky ovat riippuvaisia siitä, että
kuilu naisten koulutustason ja naisten 
työmarkkinoille pääsyn sekä sijoittumisen 
välillä saadaan suljettua;

3. korostaa tarvetta sulkea kuilu naisten 
koulutustason ja naisten työmarkkinoille 
pääsyn sekä sijoittumisen välillä;

Or. en

Tarkistus 36
Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
3a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kehottaa komissiota ehdottamaan 
uudessa sukupuolten tasa-arvoa 
koskevassa strategiassaan selkeitä 
toimenpiteitä seksuaalisen häirinnän 
torjumiseksi työpaikoilla entistä 
tehokkaammin; pitää valitettavana, että 
vaikka EU:n lainsäädännöllä suojellaan 



AM\1049534FI.doc 21/62 PE549.162v01-00

FI

kansalaisia syrjinnältä työmarkkinoilla, 
30 prosenttia transsukupuolisista 
työnhakijoista koki syrjintää työtä 
hakiessaan ja transnaiset kokivat 
todennäköisimmin syrjintää 
perusoikeusviraston LHBT-henkilöitä 
koskenutta tutkimusta edeltäneenä 
vuonna; painottaa, että tämä on 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan 
vastaista; kehottaa Euroopan komissiota 
seuraamaan tiiviisti kansallisten 
valituselinten ja valitusmenettelyjen 
tehokkuutta sukupuolten tasa-arvoa 
koskevien direktiivien täytäntöönpanon 
yhteydessä sukupuoli-identiteetin, 
sukupuolen ilmaisun ja sukupuolen 
korjauksen osalta; kehottaa komissiota 
tarjoamaan jäsenvaltioille 
asiantuntemusta siinä, miten on edettävä 
syrjinnän tarkastelemiseksi työelämässä 
seksuaalisten piirteiden perusteella; 
kehottaa Euroopan komissiota tukemaan 
ja rohkaisemaan jäsenvaltioita trans- ja 
intersukupuolisuuden sisällyttämiseksi 
monimuotoisuutta koskevaan 
koulutukseen sekä työpaikan 
toimenpiteiden kehittämiseksi 
työnantajien kanssa, esimerkiksi 
anonyymien työhönottomenettelyjen 
edistämiseksi; kehottaa jäsenvaltioita 
hyödyntämään Euroopan 
sosiaalirahaston varoja transhenkilöiden 
syrjinnän aktiiviseen torjuntaan unionin 
tuomioistuimen oikeuskäytännön 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 37
Yana Toom

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. painottaa vähemmistö- ja 
maahanmuuttajataustaisten naisten 
eriarvoista ja haavoittuvaa asemaa 
koulutukseen ja työmarkkinoille 
pääsyssä;

Or. en

Tarkistus 38
Emilian Pavel, Maria Arena

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. painottaa STEM-tieteiden 
tutkimusten sekä naisten osallistumisen 
merkitystä tutkimuksen ja kehittämisen ja 
tieto- ja viestintätekniikan (TVT) 
kaltaisilla nopeasti kasvavilla teollisuuden 
aloilla; muistuttaa, että Euroopan 
komission lokakuussa 2013 julkaisemassa 
tutkimuksessa TVT-alalla toimivista 
naisista1 a todettiin, että naisten pääsyn 
lisääminen näiden alojen työmarkkinoille 
voi tuoda yhdeksän miljardin euron 
lisäyksen EU:n alueen BKT:hen; 
painottaa, että myös TVT-alalle 
valmistuvien naisten määrä laskee 
hälyttävästi (nyt vain 29:llä naispuolisella 
valmistuneella tuhannesta on tutkinto 
TVT-alalta).

__________________
1 a Women active in the ICT sector, 
Euroopan komission tilaama tutkimus, 
lokakuu 2013 –
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-
13-905_en.htm

Or. en
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Tarkistus 39
Tiziana Beghin, Laura Agea

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. katsoo, että yksityissektorilla ilmenee 
naisten työhönottoon liittyvää vastustelua 
ja valintatilanteessa tapahtuu miehiä 
suosivaa syrjintää;

Or. it

Tarkistus 40
Maria Arena

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kehottaa komissiota ehdottamaan 
uudessa sukupuolten tasa-arvoa 
koskevassa strategiassaan selkeitä 
toimenpiteitä seksuaalisen syrjinnän 
torjumiseksi työpaikoilla;

Or. fr

Tarkistus 41
Zdzisław Krasnodębski

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. painottaa, että naisten epätasa-
arvoinen asema työmarkkinoilla perustuu 
vastuualueiden epätasa-arvoiseen jakoon 

4. painottaa, että työn ja kodin asettamien 
velvoitteiden yhteensovittaminen on 
avainasemassa naisten työmarkkinoille 
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perheissä; korostaa, että työn ja kodin 
asettamien velvoitteiden 
yhteensovittaminen on avainasemassa 
sukupuolten tasa-arvon saavuttamisessa, 
ja sitä olisi edistettävä investoimalla 
hoitoinfrastruktuuriin ja kannustamalla 
miehiä osallistumaan kotitaloustöihin 
vanhempain- ja isyysvapaata koskevan 
lainsäädännön sekä joustavien työaikojen 
avulla;

pääsyssä, ja sitä olisi edistettävä 
investoimalla lasten, vanhusten ja 
sairaiden hoitoinfrastruktuuriin;

Or. pl

Tarkistus 42
Marita Ulvskog, Soraya Post

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. painottaa, että naisten epätasa-arvoinen 
asema työmarkkinoilla perustuu 
vastuualueiden epätasa-arvoiseen jakoon 
perheissä; korostaa, että työn ja kodin
asettamien velvoitteiden 
yhteensovittaminen on avainasemassa 
sukupuolten tasa-arvon saavuttamisessa, ja 
sitä olisi edistettävä investoimalla 
hoitoinfrastruktuuriin ja kannustamalla 
miehiä osallistumaan kotitaloustöihin 
vanhempain- ja isyysvapaata koskevan 
lainsäädännön sekä joustavien työaikojen 
avulla;

4. painottaa, että ongelman jatkumisen 
aiheuttaa suoranaisen syrjinnän lisäksi 
maksuliinisuuden ja feminiinisyyden 
representaatioiden stereotyyppien 
säilyminen, joka tukee ja vahvistaa 
naisten ja miesten välisiä eriarvoisia 
valtasuhteita ja -rakenteita, joihin on 
puututtava; painottaa, että naisten epätasa-
arvoinen asema työmarkkinoilla perustuu 
muun muassa vastuualueiden epätasa-
arvoiseen jakoon perheissä; korostaa, että 
työn ja perhe-elämän asettamien 
velvoitteiden yhteensovittaminen on 
avainasemassa sukupuolten tasa-arvon 
saavuttamisessa, ja sitä olisi edistettävä 
investoimalla lasten ja ikääntyneiden 
hoitoon sekä vanhempainvapaata 
koskevaan lainsäädäntöön, jolloin sekä 
naisilla että miehillä olisi mahdollisuus 
kokoaikaiseen työhön;

Or. en
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Tarkistus 43
Enrique Calvet Chambon

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. painottaa, että naisten epätasa-arvoinen 
asema työmarkkinoilla perustuu 
vastuualueiden epätasa-arvoiseen jakoon 
perheissä; korostaa, että työn ja kodin 
asettamien velvoitteiden 
yhteensovittaminen on avainasemassa 
sukupuolten tasa-arvon saavuttamisessa, ja 
sitä olisi edistettävä investoimalla 
hoitoinfrastruktuuriin ja kannustamalla 
miehiä osallistumaan kotitaloustöihin 
vanhempain- ja isyysvapaata koskevan 
lainsäädännön sekä joustavien työaikojen 
avulla;

4. painottaa, että naisten epätasa-arvoinen 
asema työmarkkinoilla perustuu 
vastuualueiden epätasa-arvoiseen jakoon 
perheissä; toteaa, että edistyminen kohti 
näiden vastuualueiden tasapuolista ja 
oikeudenmukaista jakoa edellyttää 
ajattelutavan muutosta, joka voidaan 
saavuttaa ainoastaan edistämällä 
muutoksia koulutuksen, kulttuurin ja 
lainsäädännön tasolla; korostaa, että työn 
ja kodin asettamien velvoitteiden 
yhteensovittaminen on avainasemassa 
sukupuolten tasa-arvon saavuttamisessa, ja 
sitä olisi edistettävä hyödyntämällä 
esimerkiksi vanhempain- ja isyysvapaata, 
investoimalla hoitoinfrastruktuuriin tai 
edistämällä työaikojen joustavampaa 
järjestämistä;

Or. es

Tarkistus 44
Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. painottaa, että naisten epätasa-arvoinen 
asema työmarkkinoilla perustuu
vastuualueiden epätasa-arvoiseen jakoon
perheissä; korostaa, että työn ja kodin 
asettamien velvoitteiden
yhteensovittaminen on avainasemassa 
sukupuolten tasa-arvon saavuttamisessa, ja 
sitä olisi edistettävä investoimalla

4. painottaa, että yksi naisten epätasa-
arvoista asemaa työmarkkinoilla edistävä 
tekijä on vastuualueiden epätasa-arvoinen 
jako perheissä; korostaa, että työn ja 
perhe-elämän yhteensovittaminen voi 
yhtenä osatekijänä auttaa lisäämään niin 
isien kuin äitien tasa-arvoa, mutta se ei 
kata kaikkia sukupuolten tasa-arvon 
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hoitoinfrastruktuuriin ja kannustamalla 
miehiä osallistumaan kotitaloustöihin 
vanhempain- ja isyysvapaata koskevan 
lainsäädännön sekä joustavien työaikojen 
avulla;

ulottuvuuksia; painottaa, että yksi 
ratkaisu yhteensovittamisen 
parantamiseksi voi olla investoiminen
hoitoinfrastruktuuriin ja toinen miesten 
kannustaminen osallistumaan 
kotitaloustöihin molempien vanhempien 
saatavilla olevaa mutta voimakkaasti isille 
suositeltua vanhempain- ja isyysvapaata 
koskevan lainsäädännön sekä joustavien 
työaikojen avulla; painottaa, että hoivan 
epätasainen jakautuminen perustuu myös 
yhteiskunnallisiin näkemyksiin 
sukupuolirooleista ja että on tärkeää 
kyseenalaistaa näitä, jotta sekä hoivatyö 
että palkkatyö jakautuisivat 
oikeudenmukaisemmin; kehottaa 
komissiota tarkastelemaan tätä uudessa 
sukupuolten tasa-arvoa koskevassa 
strategiassaan; painottaa, että niiden 
perheiden vanhemmat, joissa ei noudateta 
perinteisiä sukupuolimalleja, kohtaavat 
edelleen syrjintää työpaikoilla ja että 
syrjintä koskee muun muassa 
vanhempainvapaita, 
sosiaaliturvaetuuksia, lasten etuuksien 
saatavuutta, oikeutta työn ja perhe-
elämän yhteensovittamista koskeviin 
toimenpiteisiin työpaikalla sekä 
perheeseen liittyviä palkkatekijöitä;

Or. en

Tarkistus 45
Mara Bizzotto

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. painottaa, että naisten epätasa-arvoinen 
asema työmarkkinoilla perustuu 
vastuualueiden epätasa-arvoiseen jakoon 
perheissä; korostaa, että työn ja kodin 
asettamien velvoitteiden 
yhteensovittaminen on avainasemassa 

4. painottaa, että naisten epätasa-arvoinen 
asema työmarkkinoilla perustuu 
vastuualueiden epätasa-arvoiseen jakoon 
perheissä; korostaa, että työn ja kodin 
asettamien velvoitteiden 
yhteensovittaminen on avainasemassa 
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sukupuolten tasa-arvon saavuttamisessa, ja 
sitä olisi edistettävä investoimalla 
hoitoinfrastruktuuriin ja kannustamalla 
miehiä osallistumaan kotitaloustöihin 
vanhempain- ja isyysvapaata koskevan 
lainsäädännön sekä joustavien työaikojen
avulla;

sukupuolten tasa-arvon saavuttamisessa, ja 
sitä olisi edistettävä investoimalla 
hoitoinfrastruktuuriin, 
lastenhoitopalveluihin ja huollettaville 
henkilöille tarkoitettuihin tukipalveluihin,
työaikojen joustavuuteen sekä 
joustoturvatoimiin ja kannustamalla 
miehiä osallistumaan kotitaloustöihin 
vanhempain- ja isyysvapaata koskevan 
lainsäädännön avulla;

Or. it

Tarkistus 46
Elisabeth Morin-Chartier

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. painottaa, että naisten epätasa-arvoinen 
asema työmarkkinoilla perustuu 
vastuualueiden epätasa-arvoiseen jakoon 
perheissä; korostaa, että työn ja kodin 
asettamien velvoitteiden 
yhteensovittaminen on avainasemassa 
sukupuolten tasa-arvon saavuttamisessa, ja 
sitä olisi edistettävä investoimalla 
hoitoinfrastruktuuriin ja kannustamalla 
miehiä osallistumaan kotitaloustöihin 
vanhempain- ja isyysvapaata koskevan 
lainsäädännön sekä joustavien työaikojen 
avulla;

4. painottaa, että naisten epätasa-arvoinen 
asema työmarkkinoilla perustuu 
vastuualueiden epätasa-arvoiseen jakoon 
perheissä; korostaa, että työn ja kodin 
asettamien velvoitteiden 
yhteensovittaminen on avainasemassa 
sukupuolten tasa-arvon saavuttamisessa, ja 
sitä olisi edistettävä investoimalla 
hoitoinfrastruktuuriin ja kannustamalla 
miehiä osallistumaan kotitaloustöihin 
vanhempain- ja isyysvapaata koskevan 
unionin lainsäädännön sekä joustavien 
työaikojen avulla;

Or. fr

Tarkistus 47
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Lausuntoluonnos
4 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4. painottaa, että naisten epätasa-arvoinen 
asema työmarkkinoilla perustuu 
vastuualueiden epätasa-arvoiseen jakoon 
perheissä; korostaa, että työn ja kodin 
asettamien velvoitteiden 
yhteensovittaminen on avainasemassa 
sukupuolten tasa-arvon saavuttamisessa, ja 
sitä olisi edistettävä investoimalla 
hoitoinfrastruktuuriin ja kannustamalla 
miehiä osallistumaan kotitaloustöihin 
vanhempain- ja isyysvapaata koskevan 
lainsäädännön sekä joustavien työaikojen 
avulla;

4. painottaa, että naisten epätasa-arvoinen 
asema työmarkkinoilla perustuu 
vastuualueiden epätasa-arvoiseen jakoon 
perheissä; korostaa, että työn ja kodin 
asettamien velvoitteiden 
yhteensovittaminen on avainasemassa 
sukupuolten tasa-arvon saavuttamisessa ja 
työn ja perhe-elämän jakamisessa 
parisuhteen osapuolten kesken, ja sitä 
olisi edistettävä investoimalla 
hoitoinfrastruktuuriin ja kannustamalla 
miehiä osallistumaan kotitaloustöihin 
vanhempain- ja isyysvapaata koskevan 
lainsäädännön sekä joustavien työaikojen 
avulla;

Or. de

Tarkistus 48
Tiziana Beghin, Laura Agea

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. painottaa, että naisten epätasa-arvoinen 
asema työmarkkinoilla perustuu 
vastuualueiden epätasa-arvoiseen jakoon 
perheissä; korostaa, että työn ja kodin 
asettamien velvoitteiden 
yhteensovittaminen on avainasemassa 
sukupuolten tasa-arvon saavuttamisessa, ja 
sitä olisi edistettävä investoimalla 
hoitoinfrastruktuuriin ja kannustamalla 
miehiä osallistumaan kotitaloustöihin 
vanhempain- ja isyysvapaata koskevan 
lainsäädännön sekä joustavien työaikojen 
avulla;

4. painottaa, että naisten epätasa-arvoinen 
asema työmarkkinoilla perustuu 
vastuualueiden epätasa-arvoiseen jakoon 
perheissä; kehottaa kiinnittämään 
huomiota siihen, että monet naiset eivät 
palaa työelämään raskauden jälkeen;
korostaa, että työn ja kodin asettamien 
velvoitteiden yhteensovittaminen on 
avainasemassa sukupuolten tasa-arvon 
saavuttamisessa, ja sitä olisi edistettävä 
investoimalla hoitoinfrastruktuuriin, 
perheille suunnattuihin palveluihin ja 
kannustamalla aktiivisesti miehiä 
osallistumaan kotitaloustöihin 
vanhempain- ja isyysvapaata koskevan 
lainsäädännön sekä joustavien työaikojen 
avulla;
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Or. it

Tarkistus 49
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. painottaa, että naisten epätasa-arvoinen 
asema työmarkkinoilla perustuu 
vastuualueiden epätasa-arvoiseen jakoon 
perheissä; korostaa, että työn ja kodin 
asettamien velvoitteiden 
yhteensovittaminen on avainasemassa 
sukupuolten tasa-arvon saavuttamisessa, ja 
sitä olisi edistettävä investoimalla
hoitoinfrastruktuuriin ja kannustamalla 
miehiä osallistumaan kotitaloustöihin 
vanhempain- ja isyysvapaata koskevan 
lainsäädännön sekä joustavien työaikojen 
avulla;

4. painottaa, että naisten epätasa-arvoinen 
asema työmarkkinoilla perustuu 
vastuualueiden epätasa-arvoiseen jakoon 
perheissä; korostaa, että työn ja kodin 
asettamien velvoitteiden 
yhteensovittaminen on avainasemassa 
sukupuolten tasa-arvon saavuttamisessa, ja 
sitä olisi edistettävä investoimalla 
hoitoinfrastruktuuriin ja kannustamalla 
miehiä osallistumaan kotitaloustöihin 
vanhempain- ja isyysvapaata koskevan 
lainsäädännön sekä joustavien työaikojen 
avulla; katsoo, että tämä pätee myös työn 
ja hoivatyön yhteensovittamiseen, sillä 
lähiomaisten hoidosta huolehtivat yhä 
ennen kaikkea naiset;

Or. de

Tarkistus 50
Lampros Fountoulis

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. painottaa, että naisten epätasa-arvoinen 
asema työmarkkinoilla perustuu 
vastuualueiden epätasa-arvoiseen jakoon 
perheissä; korostaa, että työn ja kodin 
asettamien velvoitteiden 
yhteensovittaminen on avainasemassa 
sukupuolten tasa-arvon saavuttamisessa, ja 
sitä olisi edistettävä investoimalla 

4. painottaa, että naisten epätasa-arvoinen 
asema työmarkkinoilla perustuu 
vastuualueiden epätasa-arvoiseen jakoon 
perheissä; korostaa, että työn ja kodin 
asettamien velvoitteiden 
yhteensovittaminen on avainasemassa 
sukupuolten tasa-arvon saavuttamisessa, ja 
sitä olisi edistettävä investoimalla 
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hoitoinfrastruktuuriin ja kannustamalla 
miehiä osallistumaan kotitaloustöihin 
vanhempain- ja isyysvapaata koskevan 
lainsäädännön sekä joustavien työaikojen 
avulla;

hoitoinfrastruktuuriin ja kannustamalla 
miehiä osallistumaan kotitaloustöihin 
vanhempain- ja isyysvapaata koskevan 
lainsäädännön sekä joustavien työaikojen 
avulla;

katsoo, että olisi huolehdittava siitä, että 
julkisella ja yksityisellä sektorilla lisätään 
päiväkotipaikkoja ja varmistetaan, että 
niiden aukioloajat sopivat vanhempien 
työaikoihin, jotta pariskuntien ei tarvitse 
huolehtia lastensa hoidosta ja puuhista, 
kun he ovat töissä;

Or. el

Tarkistus 51
Tania González Peñas, Neoklis Sylikiotis

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. painottaa, että naisten epätasa-arvoinen 
asema työmarkkinoilla perustuu 
vastuualueiden epätasa-arvoiseen jakoon 
perheissä; korostaa, että työn ja kodin 
asettamien velvoitteiden 
yhteensovittaminen on avainasemassa 
sukupuolten tasa-arvon saavuttamisessa, ja 
sitä olisi edistettävä investoimalla 
hoitoinfrastruktuuriin ja kannustamalla 
miehiä osallistumaan kotitaloustöihin 
vanhempain- ja isyysvapaata koskevan 
lainsäädännön sekä joustavien työaikojen
avulla;

4. painottaa, että naisten epätasa-arvoinen 
asema työmarkkinoilla perustuu 
vastuualueiden epätasa-arvoiseen jakoon 
perheissä; korostaa, että työn ja kodin 
asettamien velvoitteiden 
yhteensovittaminen on avainasemassa 
sukupuolten tasa-arvon saavuttamisessa, ja 
sitä olisi edistettävä investoimalla 
hoitoinfrastruktuuriin, takaamalla 
erityisesti lasten koulutus syntymästä asti 
ja vanhusten ja huollettavien henkilöiden 
hoito kaikkien saatavilla olevien julkisten 
palvelujen avulla ja kannustamalla lisäksi
miehiä osallistumaan kotitaloustöihin 
vanhempain- ja isyysvapaata koskevan 
lainsäädännön avulla; katsoo, että on 
pyrittävä kohti samanlaisen ja ei-
siirrettävissä olevan isyys- ja äitiysvapaan 
käyttöönottoa sekä biologisten että 
adaptoitujen lasten osalta ottamalla 
käyttöön asteittain entistä pidempiä 
isyysvapaita, kunnes niiden kesto on sama 
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kuin äitiysvapaan; toteaa, että tämän 
avulla vähennettäisiin naisten 
työelämässä kärsimää syrjintää ja 
taattaisiin isien oikeus hoitaa lapsiaan;

Or. es

Tarkistus 52
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ildikó Gáll-Pelcz

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. painottaa, että naisten epätasa-arvoinen 
asema työmarkkinoilla perustuu 
vastuualueiden epätasa-arvoiseen jakoon 
perheissä; korostaa, että työn ja kodin 
asettamien velvoitteiden 
yhteensovittaminen on avainasemassa 
sukupuolten tasa-arvon saavuttamisessa, ja 
sitä olisi edistettävä investoimalla 
hoitoinfrastruktuuriin ja kannustamalla 
miehiä osallistumaan kotitaloustöihin 
vanhempain- ja isyysvapaata koskevan 
lainsäädännön sekä joustavien työaikojen 
avulla;

4. painottaa, että naisten epätasa-arvoinen 
asema työmarkkinoilla perustuu 
vastuualueiden epätasa-arvoiseen jakoon 
perheissä; korostaa, että työn ja kodin 
asettamien velvoitteiden 
yhteensovittaminen on avainasemassa 
sukupuolten tasa-arvon saavuttamisessa, ja 
sitä olisi edistettävä

a) investoimalla hoitoinfrastruktuuriin 
lapsia, vammaisia, ikääntyneitä ja sairaita 
varten, koska naiset ovat ensisijaisia 
hoivaajia ja nämä palkattomat tehtävät 
vaikuttavat kielteisesti heidän 
työllistymiseensä,

b) kannustamalla miehiä osallistumaan 
kotitaloustöihin vanhempain- ja 
isyysvapaata koskevan lainsäädännön sekä 
joustavien työaikojen avulla,

c) edistämällä sekä naisten että miesten 
työ- ja yksityiselämän tasapainoa 
koskevien järjestelyjen myönteisiä malleja 
opetusmateriaalissa kaikkien tasojen 
koulutuksessa;
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Or. en

Tarkistus 53
Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. painottaa, että naisten epätasa-arvoinen 
asema työmarkkinoilla perustuu
vastuualueiden epätasa-arvoiseen jakoon 
perheissä; korostaa, että työn ja kodin 
asettamien velvoitteiden 
yhteensovittaminen on avainasemassa 
sukupuolten tasa-arvon saavuttamisessa, ja 
sitä olisi edistettävä investoimalla 
hoitoinfrastruktuuriin ja kannustamalla
miehiä osallistumaan kotitaloustöihin 
vanhempain- ja isyysvapaata koskevan 
lainsäädännön sekä joustavien työaikojen 
avulla;

4. painottaa, että naisten epätasa-arvoinen 
asema työmarkkinoilla perustuu muun 
muassa vastuualueiden epätasa-arvoiseen 
jakoon perheissä; korostaa, että työn ja 
kodin asettamien velvoitteiden 
yhteensovittaminen on avainasemassa 
sukupuolten tasa-arvon saavuttamisessa, ja 
sitä olisi edistettävä investoimalla 
julkiseen hoitoinfrastruktuuriin ja 
sosiaalipalvelujen yleiseen tarjontaan 
painottaen erityisesti lasten kouluttamista 
pienestä pitäen sekä aikuisten 
hoivapalveluja; korostaa tarvetta 
rohkaista miehiä osallistumaan 
kotitaloustöihin muun muassa
vanhempain- ja isyysvapaata koskevan 
lainsäädännön avulla; painottaa, että isyys-
ja äitiysvapaiden on oltava samat niin 
synnytyksen kuin adoption osalta eikä 
niitä saa siirtää;

Or. en

Tarkistus 54
Jana Žitňanská

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. painottaa, että kyseisten 
jäsenvaltioiden on lievennettävä liian 
tiukkoja työehtoja, jotta työaikojen 
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joustavuus kasvaa ja naiset saavat 
paremmat mahdollisuudet perhe- ja 
työelämän yhdistämiseen.

Or. sk

Tarkistus 55
Miapetra Kumpula-Natri

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

ehdottaa, että miesten osallistamiseksi 
vastuuseen perheissä ja naisten 
osallistamiseksi työmarkkinoilla on 
vahvistettava isyysvapaita koskevia 
vähimmäisehtoja ja aikaa koskevat 
eurooppalaiset suositukset jäsenvaltioille;

Or. en

Tarkistus 56
Inês Cristina Zuber, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa, että joustavan työajan 
pitäisi olla työntekijän valinta eikä 
työnantajan pakottamaa tai velvoittamaa; 
suhtautuu kielteisesti joustavuuteen ja 
epävarmoihin sopimussuhteisiin, jotka 
eivät mahdollista perhe-elämän 
järjestämistä ja vakautta;

Or. pt
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Tarkistus 57
Vilija Blinkevičiūtė

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa jäsenvaltioita investoimaan 
laadukkaisiin ja kohtuuhintaisiin 
laitoksiin, joissa voidaan hoitaa lapsia, 
sairaita, vammaisia, ikääntyneitä ja 
kaikkia huollettavia, varmistamaan, että 
näiden laitosten aukio-oloajat ovat 
joustavat niin, että ne sopivat yhteen 
kokopäiväisen työajan kanssa, ja että 
kyseisten laitosten palveluja voivat käyttää 
mahdollisimman monet henkilöt, joita 
tällä tavalla autetaan sovittamaan yhteen 
työ-, perhe- ja yksityiselämä; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita huolehtimaan 
siitä, että kaikkien miesten ja naisten, 
jotka hoitavat lapsia tai muita 
huollettavia, hoitotyö tunnustetaan, että 
heille maksetaan korvaus huollettavan 
hoitamisesta ja että heille myönnetään 
yksilölliset oikeudet sosiaaliturvaan ja 
eläkkeeseen; kehottaa 
työmarkkinaosapuolia esittämään 
konkreettisia aloitteita siitä, miten 
voidaan tunnustaa huollettavana olevan 
hoitoa varten otetun vapaajakson aikana 
hankitut taidot;

Or. en

Tarkistus 58
Maria Arena, Edouard Martin

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
ottamaan käyttöön vähintään 10 päivän 
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pakollisen palkallisen isyysvapaan ja 
kannattamaan lainsääntötoimenpiteitä ja 
muita kuin lainsäädäntötoimenpiteitä, 
joiden perusteella miehet ja etenkin isät 
voivat käyttää työelämän ja vapaa-ajan 
yhdistämistä koskevaa oikeuttaan, 
edistämällä erityisesti 
vanhempainvapaata, jonka joko isä tai 
äiti voi yhdenvertaisesti käyttää 
huolehtiakseen lapsesta mutta joka ei ole 
siirrettävissä vanhemmalta toiselle;

Or. fr

Tarkistus 59
Enrique Calvet Chambon

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. toteaa, että hoitoinfrastruktuurit ja 
työttömyysturvamaksut ovat heikentyneet 
merkittävällä tavalla kriisin vuoksi ja että 
monissa EU:n jäsenvaltioissa on pantu 
täytäntöön sosiaaliturvan leikkauksia; 
muistuttaa, että Euroopan strategisten 
investointien rahaston avulla voidaan 
taata sosiaalisten 
infrastruktuurihankkeiden toteuttaminen;

Or. es

Tarkistus 60
Inês Cristina Zuber, Tania González Peñas

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. pitää valitettavana, että neuvosto veti 
pois luonnoksen äitiysvapaata koskevaksi 
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direktiiviksi, jossa säädettiin muun 
muassa takuusta 20 viikon mittaiselle 
äitiysvapaalle ja kahden viikon mittaiselle 
isyysvapaalle, joiden kummankin ajalta 
maksettaisiin täyttä palkkaa, ja äskettäin 
synnyttäneiden työssäkäyvien äitien 
työhön palaamisen suojasta, ja toteaa
tämän vaarantavan perheiden ja 
työssäkäyvien äitien oikeuksien 
vahvistamista koskevan yksimielisyyden;

Or. pt

Tarkistus 61
Vilija Blinkevičiūtė, Maria Arena

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. kehottaa jäsenvaltioita suojelemaan 
äitiyteen liittyviä oikeuksiaan, ryhtymään 
toimenpiteisiin työntekijöiden raskauden 
aikana tehtävien epäoikeudenmukaisten 
irtisanomisten estämiseksi ja suojelemaan 
hoitovastuussa olevia naisia ja miehiä 
epäoikeudenmukaisilta irtisanomisilta; 
kehottaa neuvostoa myös nopeuttamaan 
raskaana olevien, äskettäin
synnyttäneiden ja imettävien 
työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden 
parantamista edistävien toimenpiteiden 
täytäntöönpanoa koskevan direktiivin 
hyväksymistä;

Or. en

Tarkistus 62
Maria Arena

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. katsoo lisäksi, että neuvoston olisi 
pikaisesti hyväksyttävä yhteinen kanta 
raskaana olevien ja äskettäin 
synnyttäneiden tai imettävien 
työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden 
parantamisen kannustamiseksi työssä 
annetun direktiivin tarkistamisesta;

Or. fr

Tarkistus 63
Maria Arena

Lausuntoluonnos
4 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 c. painottaa, että ilman äitiysloman 
mukaista isyysvapaata koskevaa unionin 
lainsäädäntöä ja ilman niiden julkisten 
palvelujen vahvistamista, joilla tuetaan 
naisten osallistumista työmarkkinoihin, 
unioni ei pysty vastaamaan 
väestörakenteen muutoksesta 
aiheutuvaan kriisiin, jonka seurauksena 
työvoimavaje kasvaa 24 miljoonaan 
työntekijään vuoteen 2040 mennessä; 
painottaa, että työvoimavajetta saataisiin 
pienennettyä 3 miljoonaan nostamalla 
naisten työllisyysaste miesten tasolle;

Or. fr

Tarkistus 64
Zdzisław Krasnodębski

Lausuntoluonnos
5 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että köyhyyden 
naisvaltaistuminen on seurausta muun 
muassa naisten työurien katkoksista, 
sukupuolten välisestä palkkakuilusta, 
eläkekuilusta sekä yksinhuoltajaäitien 
elättämien kotitalouksien köyhyydestä, ja 
että köyhyysasteen laskeminen 
20 miljoonalla vuoteen 2020 mennessä on 
mahdollista köyhyyden torjumiseen 
tähtäävillä toimilla, jotka perustuvat 
sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamiseen;

5. korostaa, että köyhyyden 
naisvaltaistuminen on seurausta muun 
muassa naisten työurien katkoksista, 
sukupuolten välisestä palkkakuilusta, 
eläkekuilusta sekä yksinhuoltajaäitien 
elättämien kotitalouksien alhaisesta 
tulotasosta;

Or. pl

Tarkistus 65
Joëlle Mélin

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että köyhyyden 
naisvaltaistuminen on seurausta muun 
muassa naisten työurien katkoksista, 
sukupuolten välisestä palkkakuilusta, 
eläkekuilusta sekä yksinhuoltajaäitien 
elättämien kotitalouksien köyhyydestä, ja 
että köyhyysasteen laskeminen 
20 miljoonalla vuoteen 2020 mennessä on 
mahdollista köyhyyden torjumiseen 
tähtäävillä toimilla, jotka perustuvat 
sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamiseen;

5. korostaa, että köyhyyden 
naisvaltaistuminen on seurausta muun 
muassa naisten työurien katkoksista, 
sukupuolten välisestä palkkakuilusta, 
eläkekuilusta sekä yksinhuoltajaäitien 
elättämien kotitalouksien köyhyydestä, ja 
että sukupuolten välistä solidaarisuutta 
tukevilla toimilla olisi voitava vähentää 
köyhien määrää;

Or. fr

Tarkistus 66
Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että köyhyyden 
naisvaltaistuminen on seurausta muun 
muassa naisten työurien katkoksista, 
sukupuolten välisestä palkkakuilusta, 
eläkekuilusta sekä yksinhuoltajaäitien 
elättämien kotitalouksien köyhyydestä, ja
että köyhyysasteen laskeminen 20 
miljoonalla vuoteen 2020 mennessä on 
mahdollista köyhyyden torjumiseen 
tähtäävillä toimilla, jotka perustuvat 
sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamiseen;

5. korostaa, että köyhyyden 
naisvaltaistuminen on seurausta monista 
tekijöistä, muun muassa sukupuolten 
välisestä palkkakuilusta, eläkekuilusta, 
hoivavastuusta ja siihen liittyvistä 
tauoista, yksinhuoltajaäitien elättämien 
kotitalouksien riittämättömästä tuesta sekä 
niihin vaikuttavasta verotuksesta; 
painottaa, että naisten kohtaama 
moninainen syrjintä muun muassa 
sukupuoli-identiteettinsä, sukupuolen
ilmaisun ja sukupuoliominaisuuksien 
perusteella edistää osaltaan köyhyyden 
naisvaltaistumista; painottaa, että 
köyhyysasteen laskeminen 20 miljoonalla 
vuoteen 2020 mennessä on mahdollista 
vain köyhyyden torjumiseen tähtäävillä 
toimilla, jotka perustuvat sukupuolten tasa-
arvon valtavirtaistamiseen, sekä naisten 
köyhyyteen kohdistuvilla tukitoimilla; 
painottaa tässä yhteydessä, että on 
tärkeää arvioida sukupuolen vaikutusta 
muun muassa sosiaaliturvajärjestelmiin, 
verotukseen, etuuksiin ja 
työaikamalleihin sekä reagoida muun 
muassa muuttamalla politiikkaa, kun 
naisiin kohdistuu kielteinen vaikutus; 
muistuttaa, että on tärkeää panna 
perusteellisesti täytäntöön syrjinnän 
vastainen lainsäädäntö soveltaen 
monialaista lähestymistapaa naisten 
köyhyyden vähentämiseksi;

Or. en

Tarkistus 67
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Lausuntoluonnos
5 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että köyhyyden 
naisvaltaistuminen on seurausta muun 
muassa naisten työurien katkoksista, 
sukupuolten välisestä palkkakuilusta, 
eläkekuilusta sekä yksinhuoltajaäitien 
elättämien kotitalouksien köyhyydestä, ja 
että köyhyysasteen laskeminen 
20 miljoonalla vuoteen 2020 mennessä on 
mahdollista köyhyyden torjumiseen 
tähtäävillä toimilla, jotka perustuvat 
sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamiseen;

5. korostaa, että köyhyyden 
naisvaltaistuminen on seurausta muun 
muassa naisten työurien katkoksista, 
sukupuolten välisestä palkkakuilusta 
(16,4 prosenttia), eläkekuilusta 
(39 prosenttia) sekä yksinhuoltajaäitien 
elättämien kotitalouksien köyhyydestä, ja 
että köyhyysasteen laskeminen 
20 miljoonalla vuoteen 2020 mennessä on 
mahdollista köyhyyden torjumiseen 
tähtäävillä toimilla, jotka perustuvat 
sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamiseen;

Or. en

Tarkistus 68
Ádám Kósa

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että köyhyyden 
naisvaltaistuminen on seurausta muun 
muassa naisten työurien katkoksista, 
sukupuolten välisestä palkkakuilusta, 
eläkekuilusta sekä yksinhuoltajaäitien 
elättämien kotitalouksien köyhyydestä, ja 
että köyhyysasteen laskeminen 
20 miljoonalla vuoteen 2020 mennessä on 
mahdollista köyhyyden torjumiseen 
tähtäävillä toimilla, jotka perustuvat 
sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamiseen;

5. korostaa, että köyhyyden 
naisvaltaistuminen on seurausta muun 
muassa naisten työurien katkoksista, 
sukupuolten välisestä palkkakuilusta, 
eläkekuilusta sekä yksinhuoltajaäitien tai 
vammaista lasta kasvattavien äitien 
elättämien kotitalouksien köyhyydestä, ja 
että köyhyysasteen laskeminen 
20 miljoonalla vuoteen 2020 mennessä on 
mahdollista köyhyyden torjumiseen 
tähtäävillä toimilla ja toimintaohjelmilla, 
joissa otetaan huomioon epäedullisessa 
asemassa olevat, vammaiset tai vammaista 
lasta kasvattavat naiset ja jotka perustuvat 
sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamiseen;

Or. hu
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Tarkistus 69
Elisabeth Morin-Chartier

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että köyhyyden 
naisvaltaistuminen on seurausta muun 
muassa naisten työurien katkoksista, 
sukupuolten välisestä palkkakuilusta, 
eläkekuilusta sekä yksinhuoltajaäitien 
elättämien kotitalouksien köyhyydestä, ja 
että köyhyysasteen laskeminen 20 
miljoonalla vuoteen 2020 mennessä on 
mahdollista köyhyyden torjumiseen 
tähtäävillä toimilla, jotka perustuvat 
sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamiseen;

5. korostaa, että köyhyyden 
naisvaltaistuminen on seurausta muun 
muassa naisten työurien katkoksista, 
naisten ja miesten eriarvoisesta 
urakehityksestä, sukupuolten välisestä 
palkkakuilusta, eläkekuilusta sekä 
yksinhuoltajaäitien elättämien 
kotitalouksien köyhyydestä ja että 
köyhyysasteen laskeminen 20 miljoonalla 
vuoteen 2020 mennessä on mahdollista 
köyhyyden torjumiseen tähtäävillä toimilla, 
jotka perustuvat sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamiseen;

Or. fr

Tarkistus 70
Marita Ulvskog, Soraya Post

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että köyhyyden 
naisvaltaistuminen on seurausta muun 
muassa naisten työurien katkoksista, 
sukupuolten välisestä palkkakuilusta, 
eläkekuilusta sekä yksinhuoltajaäitien 
elättämien kotitalouksien köyhyydestä, ja 
että köyhyysasteen laskeminen 
20 miljoonalla vuoteen 2020 mennessä on 
mahdollista köyhyyden torjumiseen 
tähtäävillä toimilla, jotka perustuvat 
sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamiseen;

5. korostaa, että köyhyyden 
naisvaltaistuminen on seurausta muun 
muassa naisten työurien katkoksista, 
sukupuolten välisestä palkkakuilusta, 
eläkekuilusta sekä yksinhuoltajaäitien 
elättämien kotitalouksien köyhyydestä, ja 
että köyhyysasteen laskeminen 
20 miljoonalla vuoteen 2020 mennessä on 
mahdollista syrjinnän ja köyhyyden 
torjumiseen tähtäävillä toimilla, jotka 
perustuvat sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamiseen;

Or. en
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Tarkistus 71
Maria Arena, Edouard Martin

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että köyhyyden 
naisvaltaistuminen on seurausta muun 
muassa naisten työurien katkoksista, 
sukupuolten välisestä palkkakuilusta, 
eläkekuilusta sekä yksinhuoltajaäitien 
elättämien kotitalouksien köyhyydestä, ja 
että köyhyysasteen laskeminen 20 
miljoonalla vuoteen 2020 mennessä on 
mahdollista köyhyyden torjumiseen 
tähtäävillä toimilla, jotka perustuvat 
sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamiseen;

5. korostaa, että köyhyyden 
naisvaltaistuminen on seurausta muun 
muassa naisten työurien katkoksista sekä 
siitä, että he työllistyvät usein 
epätyypillisin työsopimuksin (pakollinen 
osa-aikainen työ, määräaikaiset ja 
väliaikaiset työsuhteet, 
nollatuntisopimukset), tai avustavan 
puolison aseman puuttumisesta, mikä 
aiheuttaa sukupuolten välisen 
palkkakuilun, eläkekuilun sekä 
yksinhuoltajaäitien elättämien 
kotitalouksien köyhyyden; ja että 
köyhyysasteen laskeminen 20 miljoonalla 
vuoteen 2020 mennessä on mahdollista 
köyhyyden torjumiseen tähtäävillä toimilla, 
jotka perustuvat sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamiseen; painottaa, että 
miesten ja naisten välillä on edelleen 
palkkakuilu myös samanlaisten 
sopimusten osalta ja että tämän ongelman 
ratkaiseminen edellyttää erityisesti työssä 
syrjinnän vastaisen direktiivin 
asianmukaista soveltamista 
jäsenvaltioissa;

Or. fr

Tarkistus 72
Tania González Peñas, Maria Arena, Inês Cristina Zuber, Neoklis Sylikiotis

Lausuntoluonnos
5 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että köyhyyden 
naisvaltaistuminen on seurausta muun 
muassa naisten työurien katkoksista, 
sukupuolten välisestä palkkakuilusta, 
eläkekuilusta sekä yksinhuoltajaäitien 
elättämien kotitalouksien köyhyydestä, ja 
että köyhyysasteen laskeminen 20 
miljoonalla vuoteen 2020 mennessä on 
mahdollista köyhyyden torjumiseen 
tähtäävillä toimilla, jotka perustuvat 
sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamiseen;

5. korostaa, että köyhyyden 
naisvaltaistuminen on seurausta muun 
muassa naisten työurien katkoksista, 
sukupuolten välisestä palkkakuilusta, 
eläkekuilusta sekä yksinhuoltajaäitien 
elättämien kotitalouksien köyhyydestä, ja 
että köyhyysasteen laskeminen 20 
miljoonalla vuoteen 2020 mennessä on 
mahdollista köyhyyden torjumiseen 
tähtäävillä toimilla, jotka perustuvat 
sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamiseen; toteaa, että suuri osa 
vanhoista naisista kärsii köyhyydestä, 
koska monet heistä eivät ole 
työskennelleet riittävästi kodin 
ulkopuolella, jotta he voisivat saada 
ihmisarvoista eläkettä, minkä vuoksi 
erityisiä vanhuusavustuksia on 
korotettava;

Or. es

Tarkistus 73
Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Inês Cristina Zuber

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että köyhyyden 
naisvaltaistuminen on seurausta muun 
muassa naisten työurien katkoksista, 
sukupuolten välisestä palkkakuilusta, 
eläkekuilusta sekä yksinhuoltajaäitien 
elättämien kotitalouksien köyhyydestä, ja 
että köyhyysasteen laskeminen 
20 miljoonalla vuoteen 2020 mennessä on 
mahdollista köyhyyden torjumiseen 
tähtäävillä toimilla, jotka perustuvat 
sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamiseen;

5. korostaa, että köyhyyden 
naisvaltaistuminen on seurausta muun 
muassa naisten työurien katkoksista, 
sukupuolten välisestä palkkakuilusta, 
eläkekuilusta sekä yksinhuoltajaäitien 
elättämien kotitalouksien köyhyydestä, ja 
että köyhyysasteen laskeminen 
20 miljoonalla vuoteen 2020 mennessä 
edellyttää muutosta naisten 
työmarkkinoille pääsyssä, jota tuetaan
köyhyyden torjumiseen tähtäävillä toimilla, 
jotka perustuvat sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamiseen;
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Or. en

Tarkistus 74
Jana Žitňanská

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. painottaa edelleen, että on luotava 
vanhempainvapaan joustavia järjestelyjä 
lapsen ensimmäisten kouluvuosien ajaksi, 
jotta taataan suurempi yksilöllinen 
vapaus perhe- ja työelämän 
yhteensovittamisessa.

Or. sk

Tarkistus 75
Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. painottaa, että eteläisessä Euroopassa 
toteutetut säästötoimenpiteet ovat 
kohdistuneet erityisesti naisiin, jotka 
joutuvat selviytymään palkan ja etuuksien 
leikkauksista samalla kun merkittävät 
hoivavelvoitteet sitovat heidät 
kotiseudulleen; painottaa, että uudessa 
sukupuolten tasa-arvon strategiassa on 
tarkasteltava säästötoimenpiteiden 
kielteisiä vaikutuksia naisiin Euroopassa;

Or. en
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Tarkistus 76
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. painottaa, että sukupuolten välinen 
palkkakuilu on seurausta naisten 
riittämättömästä osallistumisesta 
työmarkkinoille, vertikaalisesta ja 
horisontaalisesta eriytymisestä sekä siitä, 
että naisvaltaisilla aloilla on usein 
matalammat palkat; painottaa tarvetta 
seurata sukupuolten välistä palkkakuilua 
sekä julkisella että yksityisellä sektorilla; 
painottaa myös avoimuuden tarvetta 
sukupuolten välisen palkkakuilun 
tunnustamisessa työpaikoilla;

Or. en

Tarkistus 77
Michaela Šojdrová

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa, että vaikka naiset 
työskentelevät äitiysvapaan aikana, he 
hankkivat muunlaisia kuin 
työmarkkinoilla vaadittuja taitoja, kuten 
aikuisväestön taitoja mittaava PIAAC-
tutkimus vahvisti, ja viime kädessä tämä 
asettaa heidät epäedulliseen asemaan; 
katsoo, että sen vuoksi on keskitettävä 
huomio ihmisten työelämään 
integroitumiseen äitiys- tai 
vanhempainvapaan päättyessä luomalla 
joustavia työjärjestelyjä, 
etätyömahdollisuuksia ja tarjoamalla 
tukea työtaitojen päivittämiseen 
koulutuksen ja kurssien avulla;
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Or. cs

Tarkistus 78
Maria Arena, Edouard Martin

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. on tyytyväinen direktiivillä 
2006/54/EY toteutettuun todistustaakan 
siirtämiseen sukupuoleen perustuvan 
syrjinnän uhreiksi joutuneiden naisten 
eduksi oikeusmenettelyissä, mutta haluaa 
korostaa, että säännöksestä tulee toimiva 
vasta kun tunnustetaan oikeus saada 
työnantajilta näitä naisia koskevia tietoja, 
kuten komissio on ehdottanut 
todistustaakasta sukupuoleen 
perustuvissa syrjintätapauksissa annetun 
direktiivin 97/80/EY osalta, mutta 
ehdotusta ei ole hyväksytty;

Or. fr

Tarkistus 79
Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. painottaa, että päätöksentekoasemissa 
työskentelevien henkilöiden rekrytoinnista 
olisi saatava avoimempaa ja sukupuolten 
edustuksesta tasavertaisempaa;

6. painottaa, että on komission vastuulla 
toteuttaa toimia, joilla voitaisiin laukaista 
umpikuja neuvostossa, mitä tulee 
lainsäädäntöön, joka koskee
päätöksentekoasemissa työskentelevien 
henkilöiden rekrytoinnin avoimuutta ja 
sukupuolten tasavertaisempaa edustusta;

Or. en
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Tarkistus 80
Jérôme Lavrilleux

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. painottaa, että päätöksentekoasemissa 
työskentelevien henkilöiden rekrytoinnista 
olisi saatava avoimempaa ja sukupuolten 
edustuksesta tasavertaisempaa;

6. painottaa, että päätöksentekoasemissa 
työskentelevien henkilöiden rekrytoinnista 
olisi saatava avoimempaa ja sukupuolten 
edustuksesta tasavertaisempaa, jotta 
voidaan torjua lasikatoksi kutsuttua 
ilmiötä, joka on havaittu useimmissa 
unionin jäsenvaltioissa;

Or. fr

Tarkistus 81
Biljana Borzan

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. painottaa, että päätöksentekoasemissa 
työskentelevien henkilöiden rekrytoinnista 
olisi saatava avoimempaa ja sukupuolten 
edustuksesta tasavertaisempaa;

6. painottaa, että tarvitaan aktiivisia 
toimenpiteitä päätöksentekoasemissa 
työskentelevien henkilöiden avoimemman 
rekrytoinnin ja sukupuolten 
tasavertaisemman edustuksen 
varmistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 82
Elisabeth Morin-Chartier

Lausuntoluonnos
6 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6. painottaa, että päätöksentekoasemissa 
työskentelevien henkilöiden rekrytoinnista 
olisi saatava avoimempaa ja sukupuolten 
edustuksesta tasavertaisempaa;

6. painottaa, että päätöksentekoasemissa 
työskentelevien henkilöiden rekrytoinnista 
olisi saatava avoimempaa ja sukupuolten 
edustuksesta tasavertaisempaa, 
soveltamalla identtisiä ja objektiivisesti 
määritettyjä työhönottokriteerejä;

Or. fr

Tarkistus 83
Marita Ulvskog, Soraya Post

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. painottaa, että päätöksentekoasemissa 
työskentelevien henkilöiden rekrytoinnista 
olisi saatava avoimempaa ja sukupuolten 
edustuksesta tasavertaisempaa;

6. painottaa, että EU:n sukupuolten tasa-
arvoa koskevassa vuoden 2015 jälkeisessä 
strategiassa on edistettävä naisten ja 
miesten yhtäläistä edustusta kaikessa 
päätöksenteossa, myös EU:n 
toimielimissä; katsoo, että strategiaan 
olisi sisällytettävä tätä koskeva 
toimintasuunnitelma; painottaa, että myös
päätöksentekoasemissa työskentelevien 
henkilöiden rekrytoinnista olisi saatava 
avoimempaa ja sukupuolten edustuksesta
tasavertaisempaa;

Or. en

Tarkistus 84
Tiziana Beghin, Laura Agea

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. painottaa, että päätöksentekoasemissa 6. kehottaa kiinnittämään huomiota 
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työskentelevien henkilöiden rekrytoinnista 
olisi saatava avoimempaa ja sukupuolten 
edustuksesta tasavertaisempaa;

siihen, että vain 33 prosenttia 
toimihenkilöpaikoista ja yritysjohtajien 
paikoista on naisten hallussa ja painottaa, 
että päätöksentekoasemissa 
työskentelevien henkilöiden rekrytoinnista 
olisi saatava avoimempaa ja sukupuolten 
edustuksesta tasavertaisempaa;

Or. it

Tarkistus 85
Vilija Blinkevičiūtė

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. painottaa, että päätöksentekoasemissa 
työskentelevien henkilöiden rekrytoinnista 
olisi saatava avoimempaa ja sukupuolten 
edustuksesta tasavertaisempaa;

6. painottaa, että päätöksentekoasemissa 
työskentelevien henkilöiden rekrytoinnista 
olisi saatava avoimempaa ja sukupuolten 
edustuksesta tasavertaisempaa; kehottaa 
myös neuvostoa vauhdittamaan julkisesti 
noteerattujen yhtiöiden toimivaan johtoon 
kuulumattomien johtokunnan jäsenten 
sukupuolijakauman tasapainottamisesta 
ja siihen liittyvistä toimenpiteistä annetun 
direktiivin hyväksyntää;

Or. en

Tarkistus 86
Maria Arena, Edouard Martin

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. painottaa, että päätöksentekoasemissa 
työskentelevien henkilöiden rekrytoinnista 
olisi saatava avoimempaa ja sukupuolten 
edustuksesta tasavertaisempaa;

6. painottaa, että päätöksentekoasemissa 
työskentelevien henkilöiden rekrytoinnista 
olisi saatava avoimempaa ja sukupuolten 
edustuksesta tasavertaisempaa; katsookin, 
että on kiireesti päästävä sopuun 
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parlamentin ja neuvoston kesken naisten 
edustuksesta pörssinoteerattujen 
yhtiöiden hallintoneuvostoissa;

Or. fr

Tarkistus 87
Jana Žitňanská

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. painottaa, että päätöksentekoasemissa 
työskentelevien henkilöiden rekrytoinnista 
olisi saatava avoimempaa ja sukupuolten 
edustuksesta tasavertaisempaa;

6. painottaa, että päätöksentekoasemissa 
työskentelevien henkilöiden rekrytoinnista 
olisi saatava avoimempaa ja sukupuolten 
edustuksesta tasavertaisempaa ja työolojen 
parantamiseen alhaisen tulotason 
sektoreilla, joilla naiset ovat 
yliedustettuina, olisi kiinnitettävä 
enemmän huomiota;

Or. sk

Tarkistus 88
Tania González Peñas, Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Inês 
Cristina Zuber

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. painottaa, että päätöksentekoasemissa 
työskentelevien henkilöiden rekrytoinnista 
olisi saatava avoimempaa ja sukupuolten 
edustuksesta tasavertaisempaa;

6. painottaa, että päätöksentekoasemissa 
työskentelevien henkilöiden rekrytoinnista 
olisi saatava avoimempaa ja sukupuolten 
edustuksesta tasavertaisempaa yritysten 
lisäksi myös poliittisissa toimielimissä ja 
yliopistojärjestelmän ylimmällä tasolla;

Or. es
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Tarkistus 89
Romana Tomc

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. painottaa, että päätöksentekoasemissa 
työskentelevien henkilöiden rekrytoinnista 
olisi saatava avoimempaa ja sukupuolten 
edustuksesta tasavertaisempaa;

6. painottaa, että päätöksentekoasemissa 
työskentelevien henkilöiden 
palkkaamisesta olisi saatava avoimempaa 
ja sukupuolten edustuksesta 
tasavertaisempaa sekä liiketoiminnassa 
että politiikassa;

Or. sl

Tarkistus 90
Miapetra Kumpula-Natri

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

painottaa edelleen, että tarvitaan 
tiukempaa naisten työpaikkasyrjinnän 
vastaista sääntelyä sekä tiukempia 
seuraamuksia syrjiville työnantajille;

Or. en

Tarkistus 91
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. katsoo, että on toteutettava aloitteita 
ja toimenpiteitä, pääasiassa koulutuksen 
alalla ja myös korkeakoulutuksen alalla 
naistyöntekijöitä koskevien 
stereotyyppisten käsitysten torjumiseksi 
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sekä naisyrittäjyyden, naisten tiede- ja 
TVT-urien edistämiseksi, jotka voivat 
merkittävällä tavalla edistää Euroopan 
talouskasvua ja lisätä kilpailukykyä;

Or. en

Tarkistus 92
Tiziana Beghin, Laura Agea

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. tähdentää, että on tärkeää kannustaa 
naisten yrittäjyyttä ja turvata 
naisyrittäjille mahdollisimman korkea 
sosiaalinen suojelu;

Or. it

Tarkistus 93
Maria Arena

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. kehottaa jäsenvaltioita tehdessään 
julkisia hankintoja koskevia sopimuksia 
pörssinoteerattujen yhtiöiden kanssa 
hyödyntämään täysimääräisesti uuteen 
julkisia hankintoja koskevaan direktiiviin 
liittyviä välineitä ja asettamaan 
sopimuksen ehdoksi yhtiöiden johdon 
sukupuolijakauman;

Or. fr
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Tarkistus 94
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. kannattaa sukupuolikiintiöiden 
käyttöönottoa yhtiöiden toimivaan johtoon 
kuulumattomien johtokunnan jäsenten 
osalta, näiden avoimia 
nimitysmenettelyjä, rohkaisee julkista ja 
yksityistä sektoria suunnittelemaan 
vapaaehtoisia järjestelmiä naisten 
lisäämiseksi johtotehtävissä ja kehottaa 
Eurooppa-neuvostoa lopultakin 
hyväksymään yhteisen kannan naisten 
johtokuntapaikkoja koskevasta 
direktiivistä Euroopan parlamentin 
ensimmäisen käsittelyn jälkeen;

Or. en

Tarkistus 95
Mara Bizzotto

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. korostaa, että pimeää työtä tehdään 
erittäin paljon, mikä vaikuttaa kielteisesti 
naisten sosiaaliturvaan ja EU:n BKT-
tasoon; kehottaa antamaan 
verohelpotuksia työnantajille ja 
työntekijöille, jotta heidät saataisiin 
siirtymään epävirallisen talouden piiristä 
viralliseen talouteen.

Poistetaan.

Or. it
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Tarkistus 96
Maria Arena, Edouard Martin

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. korostaa, että pimeää työtä tehdään 
erittäin paljon, mikä vaikuttaa kielteisesti 
naisten sosiaaliturvaan ja EU:n BKT-
tasoon; kehottaa antamaan 
verohelpotuksia työnantajille ja 
työntekijöille, jotta heidät saataisiin 
siirtymään epävirallisen talouden piiristä 
viralliseen talouteen.

7. korostaa, että pimeää työtä tehdään 
erittäin paljon, mikä koskettaa suurta 
joukkoa naisia, erityisesti 
kodinhoitoalalla, ja mikä vaikuttaa 
kielteisesti naisten sosiaaliturvaan ja EU:n 
BKT-tasoon; pitää tämän osalta 
olennaisena, että kaikki jäsenvaltiot 
osallistuvat kaikkiin tulevan 
eurooppalaisen foorumin toimintoihin 
tavoitteena vahvistaa yhteistyötä pimeän 
työn ehkäisemiseksi ja torjumiseksi;

Or. fr

Tarkistus 97
Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Inês Cristina Zuber

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. korostaa, että pimeää työtä tehdään 
erittäin paljon, mikä vaikuttaa kielteisesti 
naisten sosiaaliturvaan ja EU:n BKT-
tasoon; kehottaa antamaan 
verohelpotuksia työnantajille ja 
työntekijöille, jotta heidät saataisiin 
siirtymään epävirallisen talouden piiristä 
viralliseen talouteen.

7. korostaa, että pimeää työtä tehdään 
erittäin paljon, mikä vaikuttaa kielteisesti 
naisten sosiaaliturvaan ja EU:n BKT-
tasoon; kehottaa määräämään tehokkaita 
seuraamuksia työnantajille, jotka 
osallistuvat epäviralliseen talouteen.

Or. en

Tarkistus 98
Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. korostaa, että pimeää työtä tehdään
erittäin paljon, mikä vaikuttaa kielteisesti 
naisten sosiaaliturvaan ja EU:n BKT-
tasoon; kehottaa antamaan 
verohelpotuksia työnantajille ja 
työntekijöille, jotta heidät saataisiin 
siirtymään epävirallisen talouden piiristä 
viralliseen talouteen.

7. korostaa, että naiset tekevät pimeää 
työtä erittäin paljon, mikä vaikuttaa 
kielteisesti naisten tuloihin, sosiaaliturvaan 
ja sen kattavuuteen ja millä on kielteinen 
vaikutus EU:n BKT-tasoon; kehottaa 
laatimaan poliittisia toimenpiteitä 
kannustinten tarjoamiseksi työnantajille ja 
työntekijöille, jotta työnteko saataisiin 
siirtymään epävirallisen talouden piiristä 
viralliseen talouteen; painottaa, että on 
erityisesti puututtava kotitaloustyöhön, 
jota tekevät pääasiassa naiset, erityisenä 
haasteena, koska työ tapahtuu 
epävirallisella sektorilla, erottuu muista 
aloista ja on luonteeltaan näkymätöntä, 
minkä vuoksi on kehitettävä räätälöityjä 
toimenpiteitä tehokkaan puuttumisen 
mahdollistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 99
Jérôme Lavrilleux

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. korostaa, että pimeää työtä tehdään 
erittäin paljon, mikä vaikuttaa kielteisesti 
naisten sosiaaliturvaan ja EU:n BKT-
tasoon; kehottaa antamaan verohelpotuksia 
työnantajille ja työntekijöille, jotta heidät 
saataisiin siirtymään epävirallisen talouden 
piiristä viralliseen talouteen.

7. korostaa, että pimeää työtä tehdään 
erittäin paljon, mikä vaikuttaa kielteisesti 
naisten sosiaaliturvaan, estää elinikäisen 
oppimisen, haurastuttaa työntekijöiden 
vakiintuneita sosiaalisia oikeuksia 
terveydenhuollon ja työturvallisuuden 
aloilla ja vaikuttaa kielteisesti EU:n BKT-
tasoon; kehottaa antamaan verohelpotuksia 
työnantajille ja työntekijöille, jotta heidät 
saataisiin siirtymään epävirallisen talouden 
piiristä viralliseen talouteen;
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Or. fr

Tarkistus 100
Jérôme Lavrilleux

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. korostaa, että pimeää työtä tehdään 
erittäin paljon, mikä vaikuttaa kielteisesti 
naisten sosiaaliturvaan ja EU:n BKT-
tasoon; kehottaa antamaan verohelpotuksia 
työnantajille ja työntekijöille, jotta heidät 
saataisiin siirtymään epävirallisen talouden 
piiristä viralliseen talouteen.

7. korostaa, että pimeää työtä tehdään 
erittäin paljon, mikä vaikuttaa kielteisesti 
naisten sosiaaliturvaan ja EU:n BKT-
tasoon; kehottaa antamaan verohelpotuksia 
työnantajille ja työntekijöille, jotta heidät 
saataisiin siirtymään epävirallisen talouden 
piiristä viralliseen talouteen; muistuttaa 
tämän osalta pimeän työn ehkäisemiseksi 
ja torjumiseksi tehtävän yhteistyön 
edistämistä käsittelevän eurooppalaisen 
foorumin perustamisesta toiminnan 
merkittävänä vauhdittajana.

Or. fr

Tarkistus 101
Tiziana Beghin, Laura Agea

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. korostaa, että pimeää työtä tehdään 
erittäin paljon, mikä vaikuttaa kielteisesti 
naisten sosiaaliturvaan ja EU:n BKT-
tasoon; kehottaa antamaan verohelpotuksia 
työnantajille ja työntekijöille, jotta heidät 
saataisiin siirtymään epävirallisen talouden 
piiristä viralliseen talouteen.

7. korostaa, että pimeää työtä ja 
näennäistä itsenäistä 
ammatinharjoittamista tehdään erittäin 
paljon, mikä vaikuttaa kielteisesti naisten 
sosiaaliturvaan ja EU:n BKT-tasoon; 
kehottaa antamaan verohelpotuksia 
työnantajille ja työntekijöille, jotta heidät 
saataisiin siirtymään epävirallisen talouden 
piiristä viralliseen talouteen.

Or. it
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Tarkistus 102
Vilija Blinkevičiūtė

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. korostaa, että pimeää työtä tehdään 
erittäin paljon, mikä vaikuttaa kielteisesti 
naisten sosiaaliturvaan ja EU:n BKT-
tasoon; kehottaa antamaan verohelpotuksia 
työnantajille ja työntekijöille, jotta heidät 
saataisiin siirtymään epävirallisen 
talouden piiristä viralliseen talouteen.

7. korostaa, että pimeää työtä tehdään 
erittäin paljon, mikä vaikuttaa kielteisesti 
EU:n BKT-tasoon ja naisten 
sosiaaliturvaan, erityisesti aloilla, joilla 
suurin osa naisista työskentelee, kuten 
yksityistalouksissa – siivoamisessa, 
lastenhoidossa sekä ikääntyneiden ja 
vammaisten hoidossa; kehottaa antamaan 
verohelpotuksia työnantajille ja 
työntekijöille, jotta parannettaisiin 
siirtymistä epävirallisen talouden piiristä 
viralliseen talouteen.

Or. en

Tarkistus 103
Lampros Fountoulis

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. korostaa, että pimeää työtä tehdään 
erittäin paljon, mikä vaikuttaa kielteisesti 
naisten sosiaaliturvaan ja EU:n BKT-
tasoon; kehottaa antamaan verohelpotuksia 
työnantajille ja työntekijöille, jotta heidät 
saataisiin siirtymään epävirallisen talouden 
piiristä viralliseen talouteen.

7. korostaa, että pimeää työtä tehdään 
erittäin paljon, mikä voidaan usein havaita 
kodista käsin työskentelevien naisten 
keskuudessa, jotka haluavat kohentaa 
perheen tuloja, mikä vaikuttaa kielteisesti 
naisten sosiaaliturvaan ja EU:n BKT-
tasoon ja helpottaa sitä, että jotkut 
työnantajat voivat kiertää veroja ja 
maksuja; kehottaa antamaan 
verohelpotuksia työnantajille ja 
työntekijöille, jotta heidät saataisiin 
siirtymään epävirallisen talouden piiristä 
viralliseen talouteen.
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Or. el

Tarkistus 104
Tania González Peñas, Neoklis Sylikiotis

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. korostaa, että pimeää työtä tehdään 
erittäin paljon, mikä vaikuttaa kielteisesti 
naisten sosiaaliturvaan ja EU:n BKT-
tasoon; kehottaa antamaan verohelpotuksia 
työnantajille ja työntekijöille, jotta heidät 
saataisiin siirtymään epävirallisen talouden 
piiristä viralliseen talouteen.

7. toteaa, että veropetosten – erityisesti 
suurten yritysten veropetosten, joilla on 
huomattavia taloudellisia seurauksia –
torjunta on ratkaisevan tärkeää 
isyysvapaiden laajentamisen ja naisten 
tasa-arvoisen työmarkkinoille 
osallistumisen edistämistä varten 
tarvittavien julkisten palvelujen 
rahoittamiseksi; toteaa lisäksi, että pimeää 
työtä tehdään erittäin paljon, mikä 
vaikuttaa kielteisesti naisten 
sosiaaliturvaan ja EU:n BKT-tasoon; 
kehottaa antamaan verohelpotuksia 
työnantajille ja työntekijöille, jotta heidät 
saataisiin siirtymään epävirallisen talouden 
piiristä viralliseen talouteen.

Or. es

Tarkistus 105
Georgi Pirinski

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. korostaa, että pimeää työtä tehdään 
erittäin paljon, mikä vaikuttaa kielteisesti 
naisten sosiaaliturvaan ja EU:n BKT-
tasoon; kehottaa antamaan verohelpotuksia 
työnantajille ja työntekijöille, jotta heidät 
saataisiin siirtymään epävirallisen talouden 
piiristä viralliseen talouteen.

7. korostaa, että pimeää työtä tehdään 
erittäin paljon, mikä vaikuttaa kielteisesti 
naisten sosiaaliturvaan ja EU:n BKT-
tasoon; kehottaa antamaan verohelpotuksia 
työnantajille ja työntekijöille, jotta heidät 
saataisiin siirtymään epävirallisen talouden 
piiristä viralliseen talouteen; painottaa, 
että pimeään työhön liittyvät seikat, jotka 
vaikuttavat kielteisesti naisten 
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sosiaaliturvaan, on sisällytettävä pimeän 
työn torjumiseksi perustettavan tulevan 
eurooppalaisen foorumin työohjelmaan 
ensisijaisena tavoitteena.

Or. en

Tarkistus 106
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Maria Arena

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. painottaa tarvetta tunnustaa julkiset 
hankinnat mahdolliseksi välineeksi, jolla 
voidaan edistää sosiaalista osallistamista; 
katsoo, että julkisia hankintoja olisi 
hyödynnettävä sukupuolten tasa-arvon 
edistämiseen siten, että tarkastellaan 
syrjinnän vastaisten ja sukupuolta 
koskevien laatukriteerien vaatimusten 
sisällyttämistä tarvittaessa 
ennakkoedellytyksiksi julkisia hankintoja 
koskeviin sopimuksiin;

Or. en

Tarkistus 107
Vilija Blinkevičiūtė, Maria Arena

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan 
pimeän työn ja epävarmojen työsuhteiden 
torjuntaa, ”minityöpaikat” ja näennäisesti 
osa-aikaiset työpaikat mukaan luettuina, 
ja takaamaan riittävän sosiaalisen 
suojelun kaikille työntekijöille; katsoo 
lisäksi, että on tuomittava epätyypillisten 
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työsuhteiden väärinkäyttö siinä 
tarkoituksessa, että voidaan välttää 
työsuhteeseen perustuvien ja 
sosiaaliturvaan liittyvien velvoitteiden 
noudattaminen;

Or. en

Tarkistus 108
Neoklis Sylikiotis, Inês Cristina Zuber, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. korostaa, että pimeän työn uhreja 
ovat pääasiassa naiset, jotka eivät aina ole 
itse tehneet päätöstä pimeän työn 
tekemisestä; vaatii kattavan politiikan 
käyttöönottoa niitä työnantajia vastaan, 
jotka ottavat naisia pimeään työhön;

Or. en

Tarkistus 109
Miapetra Kumpula-Natri

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. suosittaa lisäksi, koska perheen 
kokoonpano ja määritelmä muuttuu ajan 
myötä, että perhelainsäädännössä otetaan 
kattavammin huomioon 
yksinhuoltajaperheet sekä LHBT-
vanhemmat;

Or. en
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Tarkistus 110
Tiziana Beghin, Laura Agea

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. pitää valitettavana komission 
aikomusta peruuttaa äitiysvapaata 
koskeva ehdotus direktiiviksi, sillä siten se 
peruuttaa mahdollisuuden luoda 
yhtenäiset puitteet säännöille ja 
suojelutoimille.

Or. it

Tarkistus 111
Maria Arena, Edouard Martin

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. katsoo, että nuorisotyöttömyyden 
torjuntaan tähtäävillä toimintaohjelmilla 
ja välineillä, kuten nuorisotakuulla ja 
nuorisotyöllisyysaloitteella, on vastattava 
nuorten tyttöjen ja poikien 
erityistarpeisiin, jotta nämä pääsisivät 
työmarkkinoille; muistuttaa lisäksi, että 
työelämän ja koulutuksen ulkopuolella 
olevien nuorten naisten määrä on 
suurempi kuin miesten;

Or. fr

Tarkistus 112
Miapetra Kumpula-Natri

Lausuntoluonnos
7 b kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

7 b. katsoo, että naisten yhtäläinen 
edustus yhtiöiden hallituksissa ja 
jäsenvaltioiden päätöksentekoasemissa ei 
ole lisääntynyt riittävästi 
vapaaehtoispohjalta, joten on harkittava 
kiintiöiden käyttöönottoa tehokkaimpana 
väliaikaisena ratkaisuna sukupuolten 
yhtäläisen edustuksen varmistamiseksi.

Or. en


