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7.3.2012 A7-0041/1 

Tarkistus  1 

Sophia in 't Veld 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0041/2012 

Sophia in 't Veld 

Naisten ja miesten tasa-arvo Euroopan unionissa 2011 

SEC(2011)0193 – 2011/2244(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

27 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

27. toteaa, että suurissa pörssinoteeratuissa 

yhtiöissä naisjohtajien osuus on EU:ssa 

ainoastaan keskimäärin 12 prosenttia ja 

että yritysten johtokunnissa 

naispuheenjohtajien osuus on ainoastaan 

kolme prosenttia; 

27. pitää valitettavana, että naisten 

määrää yritysten johtopaikoilla ei ole 

onnistuttu lisäämään, kuten käy ilmi 

komission vuoden 2012 kertomuksesta 

naisten asemasta taloudellisessa 

päätöksenteosta; toteaa, että suurissa 

pörssinoteeratuissa yhtiöissä naisjohtajien 

osuus on EU:ssa ainoastaan keskimäärin 

13 prosenttia ja että yritysten 

johtokunnissa naispuheenjohtajien osuus 

on ainoastaan kolme prosenttia; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0041/2 

Tarkistus  2 

Sophia in ‘t Veld 

ALDE-ryhmän puolesta 
 
Mietintö A7-0041/2012 

Sophia in ‘t Veld 

Naisten ja miesten tasa-arvo Euroopan unionissa 2011 

SEC(2011)0193 – 2011/2244(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

28 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

28. kehottaa komissiota esittämään 

mahdollisimman pian kattavia 

ajankohtaistietoja naisten edustuksesta 

kaikentyyppisissä yrityksissä EU:ssa ja 

yrityssektorin toteuttamista pakollisista ja 

muista kuin pakollisista toimista sekä 

jäsenvaltioiden hiljattain hyväksymistä 

toimista, joiden avulla naisten edustusta 

pyritään lisäämään, sekä ehdottamaan 

kyseisen selvityksen jälkeen, ja mikäli 

yritysten ja jäsenvaltioiden toteuttamat 

toimet ovat riittämättömiä, lainsäädäntöä, 

myös kiintiöitä, vuoteen 2012 mennessä 

naisten edustuksen lisäämiseksi yritysten 

johtoelimissä 30 prosenttiin vuoteen 2015 

mennessä ja 40 prosenttiin vuoteen 2020 

mennessä ja ottamaan samalla huomioon 

jäsenvaltioiden toimivallan ja niiden 

taloudelliset, rakenteelliset (muun muassa 

yritysten koko), oikeudelliset ja alueelliset 

erityisominaisuudet; 

28. kehottaa komissiota esittämään 

mahdollisimman pian kattavia 

ajankohtaistietoja naisten edustuksesta 

kaikentyyppisissä yrityksissä EU:ssa ja 

yrityssektorin toteuttamista pakollisista ja 

muista kuin pakollisista toimista sekä 

jäsenvaltioiden hiljattain hyväksymistä 

toimista, joiden avulla naisten edustusta 

pyritään lisäämään; panee merkille 

komission kertomuksessa naisista 

taloudellisessa päätöksenteossa esitetyn 

havainnon, että yritysten ja jäsenvaltioiden 

toteuttamat toimet ovat riittämättömiä; 

pitää myönteisenä ilmoitusta 

kuulemisesta, jossa käsitellään toimia 

sukupuolten tasa-arvon lisäämiseksi 

taloudellisessa päätöksenteossa; on 

kuitenkin pettynyt siihen, että komissio ei 

aio toteuttaa välittömiä 

lainsäädäntötoimia, vaikka se oli 

luvannut sellaisia, ellei tavoitteita 

saavuteta; katsoo, että vuonna 2011 

saavutetun vaatimattoman edistymisen 

lisäksi tarvitaan kuulemista tehokkaampia 

toimia; toistaa siksi vuonna 2011 

antamansa kehotuksen, että on 

ehdotettava lainsäädäntöä, myös kiintiöitä, 

vuoteen 2012 mennessä naisten edustuksen 

lisäämiseksi yritysten johtoelimissä 

30 prosenttiin vuoteen 2015 mennessä ja 

40 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä ja 

otettava samalla huomioon jäsenvaltioiden 

toimivalta ja niiden taloudelliset, 
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rakenteelliset (muun muassa yritysten 

koko), oikeudelliset ja alueelliset 

erityisominaisuudet; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0041/3 

Tarkistus  3 

Sophia in ‘t Veld 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0041/2012 

Sophia in ‘t Veld 

Naisten ja miesten tasa-arvo Euroopan unionissa 2011 

SEC(2011)0193 – 2011/2244(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

39 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

39. määrittelee, että perheväkivaltaan 

kuuluu kaikenlainen seksuaalinen, 

fyysinen, henkinen ja taloudellinen 

väkivalta; panee merkille, että sukupuoleen 

perustuva väkivalta vaatii useita 

kuolonuhreja vuosittain EU:ssa; kehottaa 

sen vuoksi ryhtymään riittäviin 

toimenpiteisiin, jotta sukupuoleen 

perustuvaa väkivaltaa voitaisiin käsitellä 

julkisena turvallisuusongelmana ja 

perusoikeuksien loukkaamisena 

pikemmin kuin yksityisenä, perheen 

sisäisenä asiana varmistamalla muun 

muassa ehkäisevien toimien, laillisen 

suojelun ja tuen saatavuuden, myös silloin, 

kun kyse on vainoamisesta; 

39. katsoo, että perheväkivaltaan kuuluu 

kaikenlainen seksuaalinen, fyysinen ja 

henkinen väkivalta; panee merkille, että 

sukupuoleen perustuva väkivalta vaatii 

useita kuolonuhreja vuosittain EU:ssa; 

kehottaa sen vuoksi ryhtymään riittäviin 

toimenpiteisiin, jotta sukupuoleen 

perustuvaa väkivaltaa voitaisiin käsitellä 

julkisena turvallisuusongelmana pikemmin 

kuin yksityisenä, perheen sisäisenä asiana 

ja perusoikeuksien loukkaamisena 

varmistamalla muun muassa ehkäisevien 

toimien, laillisen suojelun ja tuen 

saatavuuden, myös silloin, kun kyse on 

vainoamisesta; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0041/4 

Tarkistus  4 

Sophia in ‘t Veld 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0041/2012 

Sophia in ‘t Veld 

Naisten ja miesten tasa-arvo Euroopan unionissa 2011 

SEC(2011)0193 – 2011/2244(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

45 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

45. huomauttaa, että taloudellinen 

haavoittuvuus on yksi pääasiallisista 

perheväkivallan syistä mutta ei 

kuitenkaan ainoa syy; panee merkille, että 

sosiaalinen ja taloudellinen 

itsemääräämisoikeus ovat merkittäviä 

edellytyksiä väkivallan torjunnalle; 

45. huomauttaa, että sosiaalinen ja 

taloudellinen riippumattomuus ja 

seksuaalinen ja lisääntymisterveyteen 

liittyvä itsemääräämisoikeus sekä 

kumppanin valitsemisen vapaus ovat 

merkittäviä edellytyksiä väkivallan 

torjunnalle; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0041/5 

Tarkistus  5 

Sophia in ‘t Veld 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0041/2012 

Sophia in ‘t Veld 

Naisten ja miesten tasa-arvo Euroopan unionissa 2011 

SEC(2011)0193 – 2011/2244(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

49 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

49. kehottaa käymään EU:n ja 

jäsenvaltioiden tason vuoropuhelua siitä, 

miten naisten ja miesten rooleihin liittyviä 

stereotypioita voidaan torjua; painottaa 

tässä yhteydessä naiskuvan edistämisen 

merkitystä naisten ihmisarvoa 

kunnioittavalla tavalla sekä sukupuoleen 

liittyvien syvään juurtuneiden 

stereotypioiden torjumista, etenkin arvoa 

alentavia mielikuvien jatkuvaa 

yleistymistä, siten että samalla kuitenkin 

kunnioitetaan kaikilta osin sananvapautta 

ja lehdistövapautta; 

49. kehottaa käymään EU:n ja 

jäsenvaltioiden tason vuoropuhelua siitä, 

miten naisten ja miesten rooleihin liittyviä 

stereotypioita voidaan torjua; painottaa 

tarvetta torjua itsepintaisia 

sukupuolistereotypioita kunnioittaen 

kuitenkin samalla kaikilta osin 

sananvapautta ja lehdistönvapautta; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0041/6 

Tarkistus  6 

Sophia in ‘t Veld 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0041/2012 

Sophia in ‘t Veld 

Naisten ja miesten tasa-arvo Euroopan unionissa 2011 

SEC(2011)0193 – 2011/2244(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

62 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

62. kehottaa tulevaa neuvoston kokousta 

arvioimaan uudelleen uskonnosta tai 

vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä tai 

sukupuolisesta suuntautumisesta 

riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun 

periaatetta, jotta se voitaisiin hyväksyä 

Tanskan puheenjohtajuuskaudella; 

62. kehottaa tulevaa neuvoston kokousta 

käynnistämään uudelleen uskonnosta tai 

vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä tai 

sukupuolisesta suuntautumisesta 

riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun 

periaatteen täytäntöönpanoa koskevan 

neuvoston direktiivin käsittelyn, jotta se 

voitaisiin hyväksyä Tanskan 

puheenjohtajuuskaudella; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0041/7 

Tarkistus  7 

Sophia in ‘t Veld 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0041/2012 

Sophia in ‘t Veld 

Naisten ja miesten tasa-arvo Euroopan unionissa 2011 

SEC(2011)0193 – 2011/2244(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

70 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

70. on erittäin huolissaan siitä, että 

tiedotusvälineiden mukaan ihmiskaupan 

uhreja kohdellaan rikollisina sen sijaan, 

että heitä tuettaisiin, ja kehottaa komissiota 

selvittämään ihmiskaupan ja prostituution 

uhrien kohtelua jäsenvaltioissa; 

70. on erittäin huolissaan siitä, että 

tiedotusvälineiden mukaan ihmiskaupan 

uhreja kohdellaan rikollisina sen sijaan, 

että heitä tuettaisiin, ja kehottaa komissiota 

selvittämään ihmiskaupan, seksiorjuuden 

ja pakkoprostituution uhrien kohtelua 

jäsenvaltioissa; 

Or. en 

 

 

 


