
 

AM\895001FI.doc  PE483.179v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 
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Tarkistus  16 

Paul Nuttall 

EFD-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 

9 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

9. kehottaa neuvostoa edistämään 

Euroopan parlamentin kantaa 

äitiyslomadirektiivin muuttamiseksi 

erityisesti hiljattain synnyttäneiden äitien 

palkanmaksussa, jotta voidaan varmistaa 

naisten taloudellisen riippumattomuuden 

jatkuminen tämän ajanjakson aikana; 

Poistetaan. 

Or. en 
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Mietintö A7-0041/2012 

Sophia in ‘t Veld 

Naisten ja miesten tasa-arvo Euroopan unionissa 2011 

SEC(2011)0193 – 2011/2244(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. kehottaa jäsenvaltioita edistämään 

aktiivisesti ja valvomaan tarkasti 

työmarkkinaosapuolten tekemän 

vanhempainvapaata koskevan 

puitesopimuksen täytäntöönpanoa 

erityisesti sellaisen vapaan osalta, joka ei 

ole siirrettävissä, ja varmistamaan, että 

kaikki esteet poistetaan miesten 

osallistumisasteen lisäämiseksi; 

Poistetaan. 

Or. en 
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Mietintö A7-0041/2012 

Sophia in ‘t Veld 

Naisten ja miesten tasa-arvo Euroopan unionissa 2011 

SEC(2011)0193 – 2011/2244(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

12 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

12. kehottaa jäsenvaltioita ja 

työmarkkinaosapuolia sisällyttämään 

erityisesti naistyöntekijät "vihreitä 

työpaikkoja" koskevaan koulutukseen, 

sillä komissio pitää näitä työpaikkoja 

EU:n työmarkkinoiden tärkeänä 

kasvualana; 

Poistetaan. 

Or. en 
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Naisten ja miesten tasa-arvo Euroopan unionissa 2011 

SEC(2011)0193 – 2011/2244(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

15 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

15. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 

arvioimaan sukupuolivaikutusten 

arvioinnin avulla, millaisia 

sukupuolivaikutuksia talous- ja 

rahoituskriisillä on ollut, ja ottamaan sen 

jälkeen sukupuolten tasa-arvoa koskevat 

näkökohdat huomioon talousarviossa; 

Poistetaan. 

Or. en 



 

AM\895001FI.doc  PE483.179v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

7.3.2012 A7-0041/20 

Tarkistus  20 

Paul Nuttall 

EFD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0041/2012 

Sophia in ‘t Veld 
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Päätöslauselmaesitys 

17 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

17. panee merkille, että kuluneiden vuosien 

lukemattomista kampanjoista, tavoitteista 

ja toimista huolimatta sukupuolten väliset 

palkkaerot ovat edelleen pysyneet 

huomattavan suurina, sillä naisten tulot 

ovat keskimäärin 17,5 prosenttia 

pienemmät kuin miesten, ja että 

sukupuolten väliset palkkaerot ovat 

kaventuneet vain vähän viime vuosien 

aikana; kehottaa jäsenvaltioita 

tehostamaan toimia voimassa olevien 

EU:n säännöksien 

täytäntöönpanemiseksi, jotta nämä erot 

kaventuisivat; 

17. panee merkille, että kuluneiden vuosien 

lukemattomista kampanjoista, tavoitteista 

ja toimista huolimatta sukupuolten väliset 

palkkaerot ovat edelleen pysyneet 

huomattavan suurina, sillä naisten tulot 

ovat keskimäärin 17,5 prosenttia 

pienemmät kuin miesten, ja että 

sukupuolten väliset palkkaerot ovat 

kaventuneet vain vähän viime vuosien 

aikana; 

Or. en 
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Päätöslauselmaesitys 

18 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

18. kehottaa EU:n toimielimiä, 

jäsenvaltioita ja työmarkkinaosapuolia 

laatimaan monitahoisen strategian, jonka 

avulla puututaan kattavasti sukupuolten 

välisten jatkuvien palkkaerojen syihin, 

mukaan lukien EU:n tavoite tasa-

arvoisesta palkasta, jonka avulla 

palkkaeroja pyritään kaventamaan 

10 prosentilla kussakin jäsenvaltiossa, 

jotta varmistetaan sama palkka naisille ja 

miehille, jotka tekevät samanlaista työtä 

ja ovat yhtä päteviä, ja pitää tervetulleena 

komission aloitetta Euroopan 

samapalkkaisuuspäivän järjestämisestä; 

pitää kuitenkin valitettavana, että 

komissio ei ole esitellyt 

lainsäädäntöehdotuksia 18. marraskuuta 

2008 annetun Euroopan parlamentin 

päätöslauselman ja siihen liittyvien 

suositusten johdosta; 

Poistetaan. 

Or. en 
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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; 

Poistetaan. 

Or. en 
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Päätöslauselmaesitys 

29 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

29. painottaa, että jäsenvaltioiden on 

erityisesti lainsäädännöllisin keinoin 

hyväksyttävä toimia sitovien tavoitteiden 

asettamiseksi, jotta voidaan varmistaa 

naisten ja miesten tasapuolinen edustus 

yritysten, julkishallinnon ja poliittisten 

elinten vastuutehtävissä; viittaa Norjan, 

Espanjan, Saksan, Italian ja Ranskan 

menestyksekkäisiin esimerkkeihin; 

Poistetaan. 

Or. en 
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Päätöslauselmaesitys 

40 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

40. panee tyytyväisenä merkille äskettäin 

hyväksytyn eurooppalaista 

suojelumääräystä koskevan direktiivin, 

jonka avulla pyritään suojelemaan muun 

muassa sukupuoleen perustuvan 

väkivallan uhreja, ja pyytää jäsenvaltioita 

saattamaan sen osaksi kansallista 

lainsäädäntöään mahdollisimman pian, 

jotta voidaan mahdollistaa 

eurooppalaisen suojelumääräyksen 

asianmukainen toiminta; 

Poistetaan. 

Or. en 



 

AM\895001FI.doc  PE483.179v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

7.3.2012 A7-0041/25 

Tarkistus  25 

Paul Nuttall 

EFD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0041/2012 

Sophia in ‘t Veld 

Naisten ja miesten tasa-arvo Euroopan unionissa 2011 
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Päätöslauselmaesitys 

43 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

43. kehottaa komissiota panemaan 

täytäntöön sitoumuksensa sukupuolten 

välisen tasa-arvon sisällyttämiseksi 

kattavasti yhteiseen eurooppalaiseen 

turvapaikkajärjestelmään; 

Poistetaan. 

Or. en 
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Päätöslauselmaesitys 

59 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

59. kehottaa jäsenvaltioita jatkamaan 

vuosituhattavoitteiden tukemista 

taloudellisesti taloustaantumasta 

huolimatta ja vieläpä tehostamaan 

toimiaan, jotta tavoite nro 5 saavutetaan; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

 

 


