
 

AM\1071374FI.doc  PE565.784v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

2.9.2015 A8-0230/1 

Tarkistus  1 

Louis Michel, Sylvie Goulard, Cecilia Wikström 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa (2013–2014) 

2014/2254(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

115 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

115. on huolestunut talouskriisin 

seurauksena kotinsa menettäneiden 

henkilöiden määrästä; katsoo, että on 

ylläpidettävä asunnottomien sopeutumista 

yhteiskuntaan ja että on torjuttava heidän 

eristäytymistään ja syrjäytymistään; 

kehottaa tältä osin jäsenvaltioita 

hyväksymään kunnianhimoista politiikkaa 

heidän auttamisekseen; muistuttaa 

asunnottomien haavoittuvasta asemasta ja 

kehottaa uudelleen jäsenvaltioita olemaan 

leimaamatta heitä rikollisiksi; kehottaa 

jäsenvaltioita kumoamaan kaikki lait ja 

toimintamallit, joissa asunnottomia 

pidetään rikollisina; kehottaa jäsenvaltioita 

laatimaan kansallisia strategioita, joilla 

torjutaan asunnottomuutta niiden omalla 

alueella; muistuttaa, että 

perusoikeuskirjassa määrätään 

vähävaraisimpien oikeudesta asumisen 

tukeen; 

115. on huolestunut talouskriisin 

seurauksena kotinsa menettäneiden 

henkilöiden määrästä; katsoo, että on 

ylläpidettävä asunnottomien sopeutumista 

yhteiskuntaan ja että on torjuttava heidän 

eristäytymistään ja syrjäytymistään; 

kehottaa tältä osin jäsenvaltioita 

hyväksymään kunnianhimoista politiikkaa 

heidän auttamisekseen; muistuttaa 

asunnottomien haavoittuvasta asemasta ja 

kehottaa uudelleen jäsenvaltioita olemaan 

leimaamatta heitä rikollisiksi; kehottaa 

jäsenvaltioita kumoamaan kaikki lait ja 

toimintamallit, joissa asunnottomia 

pidetään rikollisina; kehottaa jäsenvaltioita 

laatimaan kansallisia strategioita, joilla 

torjutaan asunnottomuutta niiden omalla 

alueella; kehottaa komissiota tukemaan 

jäsenvaltiota niiden pyrkimyksissä torjua 

asunnottomuutta edistämällä parhaiden 

käytäntöjen vaihtoa ja täsmällisten 

tietojen keruuta; kehottaa komissiota 

myös seuraamaan asunnottomuudesta 

aiheutuvia ihmisoikeusloukkauksia 

jäsenvaltioissa; muistuttaa, että 

perusoikeuskirjassa määrätään 

vähävaraisimpien oikeudesta asumisen 

tukeen; 

Or. en 
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Tarkistus  2 

Louis Michel, Cecilia Wikström, Petras Auštrevičius 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0230/2015 

Laura Ferrara 

Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa (2013–2014) 

2014/2254(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

138 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

138. kehottaa EU:n toimielimiä ja 

jäsenvaltioita tarkastelemaan ehdotettujen 

tai toteutettujen säästötoimien vaikutusta 

perusoikeuksiin sukupuolinäkökulmasta 

ja ottaen huomioon säästötoimien 

kohtuuttoman vaikutuksen naisiin; 

kehottaa EU:n toimielimiä ryhtymään 

välittömästi korjaaviin toimiin, mikäli 

säästötoimilla on ollut kielteinen vaikutus 

naisten taloudellisiin, sosiaalisiin ja 

sivistyksellisiin oikeuksiin; 

138. kehottaa EU:n toimielimiä ja 

jäsenvaltioita tarkastelemaan ehdotettujen 

tai toteutettujen rajujen 

budjettileikkausten vaikutusta 

perusoikeuksiin sukupuolen ja iän 

huomioon ottavalla tavalla; kehottaa EU:n 

toimielimiä ryhtymään välittömästi 

korjaaviin toimiin, mikäli 

budjettileikkauksilla on ollut kielteinen 

vaikutus naisten ja nuorten taloudellisiin, 

sosiaalisiin ja sivistyksellisiin oikeuksiin; 

Or. en 

 

 


