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13.1.2021 A9-0229/1

Tarkistus 1
Frances Fitzgerald, rapporteur

Mietintö A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Covid-19-kriisi ja sen jälkeinen aika sukupuolinäkökulmasta tarkastellen
(2020/2121(INI))

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. toteaa, että viralliset 
kuolleisuusluvut osoittavat, että viruksesta 
aiheutuva miesten kuolleisuus on suurempi 
kuin naisten, kun taas naisilla on suurempi 
riski saada virustartunta, koska vallitsevan 
kriisin kannalta olennaisilla aloilla 
työskentelevistä etulinjan työntekijöistä 
suhteettoman suuri osa on naisia;

C. toteaa, että alustavat viralliset 
kuolleisuusluvut osoittavat, että viruksesta 
aiheutuva ikääntyneiden miesten 
kuolleisuus on suurempi kuin naisten, kun 
taas naisilla on suurempi riski saada 
virustartunta, koska vallitsevan kriisin 
kannalta olennaisilla aloilla 
työskentelevistä etulinjan työntekijöistä 
suhteettoman suuri osa on naisia;

Or. en
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13.1.2021 A9-0229/2

Tarkistus 2
Frances Fitzgerald, rapporteur

Mietintö A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Covid-19-kriisi ja sen jälkeinen aika sukupuolinäkökulmasta tarkastellen
(2020/2121(INI))

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. toteaa, että Eurofoundin 
tutkimuksen mukaan covid-19-kriisiin 
liittyy vakava uhka siitä, että sukupuolten 
tasa-arvoisessa osallistumisessa 
työmarkkinoille vuosikymmenten aikana 
saavutetut edistysaskeleet kumoutuvat, 
etenkin jos toiminta häiriintyy edelleen 
aloilla, joilla naiset ovat yliedustettuina30; 
toteaa tutkimustulosten osoittavan, että 
sukupuolten työllisyysero on polkenut 
paikoillaan joitakin vuosia ja että sitkeät 
erot työllisyydessä maksavat Euroopalle yli 
335 miljardia euroa vuodessa eli 
2,41 prosenttia EU-maiden BKT:sta 
vuonna 201931;

_________________
30 Eurofoundin covid-19-tutkimus, 2020.
31 Eurofound, Closing gender gaps in 
employment: defending progress and 
responding to COVID-19 challenges 
(2020).

J. toteaa, että Eurofoundin 
tutkimuksen mukaan covid-19-kriisiin 
liittyy vakava uhka siitä, että sukupuolten 
tasa-arvoisessa osallistumisessa 
työmarkkinoille vuosikymmenten aikana 
saavutetut edistysaskeleet kumoutuvat, 
etenkin jos toiminta häiriintyy edelleen 
aloilla, joilla naiset ovat yliedustettuina30; 
toteaa tutkimustulosten osoittavan, että 
sukupuolten työllisyysero polki paikoillaan 
vuosina 2015–2018 ja että sitkeät erot 
työllisyydessä maksavat Euroopalle yli 
335 miljardia euroa vuodessa eli 
2,41 prosenttia EU-maiden BKT:sta 
vuonna 201931;

_________________
30 Eurofoundin covid-19-tutkimus, 2020.
31 Eurofound, Closing gender gaps in 
employment: defending progress and 
responding to COVID-19 challenges 
(2020).
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13.1.2021 A9-0229/3

Tarkistus 3
Frances Fitzgerald, rapporteur

Mietintö A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Covid-19-kriisi ja sen jälkeinen aika sukupuolinäkökulmasta tarkastellen
(2020/2121(INI))

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. toteaa, että esimerkiksi EIGEn ja 
YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin työ 
on osoittanut kriisin sukupuolittuneet 
vaikutukset; toteaa, että kriisin 
kokonaisvaikutuksia on kuitenkin vaikea 
mitata, koska jäsenvaltioista ei ole 
saatavana vertailukelpoisia sukupuolen 
mukaan eriteltyjä tietoja; toteaa, että covid-
19-pandemialla on ollut ennennäkemätön 
vaikutus Euroopan työmarkkinoihin; 
toteaa, että tilannetta on tarkasteltava 
perusteellisesti alakohtaisesti sukupuolen ja 
iän mukaan jaoteltuna sekä kriisin että 
elpymisvaiheen aikana; ottaa huomioon, 
että pandemian kaikkia taloudellisia ja 
sosiaalisia vaikutuksia sekä 
työllisyysvaikutuksia ei vieläkään tunneta, 
mutta alustavien tutkimusten mukaan 
palvelu- ja teollisuusaloilla menetetään 
huomattavasti työpaikkoja; toteaa, että 
toisilla aloilla, kuten julkisten palveluiden 
ja terveydenhuollon aloilla sekä tieto- ja 
viestintätekniikan alalla, työpaikat taas 
ovat säilyneet kriisistä huolimatta;

K. toteaa, että esimerkiksi EIGEn ja 
YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin työ 
on osoittanut kriisin sukupuolittuneet 
vaikutukset; toteaa, että kriisin 
kokonaisvaikutuksia on kuitenkin vaikea 
mitata, koska jäsenvaltioista ei ole 
saatavana vertailukelpoisia sukupuolen 
mukaan eriteltyjä tietoja; toteaa, että covid-
19-pandemialla on ollut ennennäkemätön 
vaikutus Euroopan työmarkkinoihin; 
toteaa, että tilannetta on tarkasteltava 
perusteellisesti alakohtaisesti sukupuolen ja 
iän mukaan jaoteltuna sekä kriisin että 
elpymisvaiheen aikana; ottaa huomioon, 
että pandemian kaikkia taloudellisia ja 
sosiaalisia vaikutuksia sekä 
työllisyysvaikutuksia ei vieläkään tunneta, 
mutta Eurofoundin kaltaisten alustavien 
tutkimusten mukaan palvelu- ja 
teollisuusaloilla menetetään huomattavasti 
työpaikkoja, samoin kuin naisvaltaisilla 
kontaktialoilla, kuten vähittäismyynnin, 
vapaa-ajan ja henkilökohtaisten 
palvelujen aloilla; toteaa, että toisilla 
aloilla, kuten julkisten palveluiden ja 
terveydenhuollon aloilla sekä tieto- ja 
viestintätekniikan alalla, työpaikat taas 
ovat säilyneet kriisistä huolimatta;
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13.1.2021 A9-0229/4

Tarkistus 4
Frances Fitzgerald, rapporteur

Mietintö A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Covid-19-kriisi ja sen jälkeinen aika sukupuolinäkökulmasta tarkastellen
(2020/2121(INI))

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita seuraamaan tiiviisti 
disinformaatiota, kielteisiä julkisia 
keskusteluja, riittämätöntä priorisointia, 
asiaankuuluvien palvelujen saatavuuden 
rajoittamista tai epäämistä sekä 
regressiivisiä aloitteita, jotka liittyvät 
naisten oikeuksiin, hlbtiq+-oikeuksiin ja 
sukupuolten tasa-arvoon, ja vastaamaan 
niihin päättäväisesti; kehottaa komissiota 
seuraamaan edellä mainittuihin aiheisiin 
liittyvien kansalaisjärjestöjen toimien ja 
mielenosoitusten tilan kaventumista, joka 
johtuu demokratiaan ja perusoikeuksiin 
liittyvistä liikkumisrajoituksista covid-19-
kriisin aikana ja sen jälkeen; katsoo, että 
rikkomismenettelyjä voitaisiin 
mahdollisesti käynnistää, jos epäillään 
EU:n lainsäädännön rikkomista, ja että 
EU:n varojen maksamisen 
ehdollisuusmekanismi, joka perustuu 
EU:n arvoja koskevaan komission 
vuotuiseen seurantakertomukseen, voisi 
olla tässä suhteessa olennaisen tärkeä; 
kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että 
rajoittavilla hätätoimenpiteillä pyritään 
ainoastaan torjumaan pandemiaa ja että ne 
ovat tilapäisiä sekä perusoikeuksien 
mukaisia;

7. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita seuraamaan tiiviisti 
disinformaatiota, kielteisiä julkisia 
keskusteluja, riittämätöntä priorisointia, 
asiaankuuluvien palvelujen saatavuuden 
rajoittamista tai epäämistä sekä 
regressiivisiä aloitteita, jotka liittyvät 
naisten oikeuksiin, hlbtiq+-oikeuksiin ja 
sukupuolten tasa-arvoon, ja vastaamaan 
niihin päättäväisesti; kehottaa komissiota 
seuraamaan edellä mainittuihin aiheisiin 
liittyvien kansalaisjärjestöjen toimien ja 
mielenosoitusten tilan kaventumista, joka 
johtuu demokratiaan ja perusoikeuksiin 
liittyvistä liikkumisrajoituksista covid-19-
kriisin aikana ja sen jälkeen; toteaa, että 
asianmukaisia toimenpiteitä on 
toteutettava, kun on osoitettu, että 
oikeusvaltion periaatteiden rikkominen 
jäsenvaltiossa vaikuttaa tai uhkaa 
vakavasti vaikuttaa EU:n 
talousarviovarojen moitteettomaan 
hoitoon tai unionin taloudellisten etujen 
suojaamiseen riittävän suorasti. kehottaa 
jäsenvaltioita varmistamaan, että 
rajoittavilla hätätoimenpiteillä pyritään 
ainoastaan torjumaan pandemiaa ja että ne 
ovat tilapäisiä sekä perusoikeuksien 
mukaisia;

Or. en



AM\1222183FI.docx PE662.827v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

13.1.2021 A9-0229/5

Tarkistus 5
Frances Fitzgerald, rapporteur

Mietintö A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Covid-19-kriisi ja sen jälkeinen aika sukupuolinäkökulmasta tarkastellen
(2020/2121(INI))

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. ilmaisee huolensa covid-19-tautiin 
sairastuneiden korkeasta kuolleisuudesta; 
panee merkille miesten verrattain korkean 
kuolleisuuden ja kehottaa Maailman 
terveysjärjestöä (WHO) ja asiaankuuluvia 
EU:n virastoja tutkimaan miehiin ja naisiin 
kohdistuvia erilaisia terveysvaikutuksia; 
kehottaa komissiota jatkamaan tilanteen 
seuraamista, jotta voidaan ymmärtää 
viruksen pitkäaikaiset terveysvaikutukset 
naisiin ja miehiin; korostaa, että virusta 
koskevaan kliiniseen tutkimukseen on 
sisällyttävä sukupuolten tasapuolinen 
edustus sen arvioimiseksi, vaikuttaako 
virus ja mahdollinen rokote tai hoito 
naisiin ja miehiin eri tavoin;

8. ilmaisee huolensa covid-19-tautiin 
sairastuneiden korkeasta kuolleisuudesta; 
panee merkille miesten verrattain korkean 
alustavan kuolleisuuden ja kehottaa 
Maailman terveysjärjestöä (WHO) ja 
asiaankuuluvia EU:n virastoja tutkimaan 
miehiin ja naisiin kohdistuvia erilaisia 
terveysvaikutuksia; kehottaa komissiota 
jatkamaan tilanteen seuraamista, jotta 
voidaan ymmärtää viruksen pitkäaikaiset 
terveysvaikutukset naisiin ja miehiin; 
korostaa, että virusta koskevaan kliiniseen 
tutkimukseen on sisällyttävä sukupuolten 
tasapuolinen edustus sen arvioimiseksi, 
vaikuttaako virus ja mahdollinen rokote tai 
hoito naisiin ja miehiin eri tavoin;

Or. en
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13.1.2021 A9-0229/6

Tarkistus 6
Frances Fitzgerald, rapporteur

Mietintö A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Covid-19-kriisi ja sen jälkeinen aika sukupuolinäkökulmasta tarkastellen
(2020/2121(INI))

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. kehottaa komissiota sisällyttämään 
terveyteen liittyviin politiikkatoimiinsa, 
esimerkiksi EU4Health-ohjelmaan, EU:n 
suunnitelmaan syövän torjumiseksi ja EU:n 
terveysstrategiaan, covid-19-kriisin 
kaltaiset hätätilanteet, myös niiden 
vaikutuksen sukupuolikohtaisiin 
terveysnäkökohtiin, kuten seksuaali- ja 
lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin; 
kehottaa komissiota ja neuvostoa 
tarttumaan EU4Health-ohjelmassa vuosia 
2020–2025 koskevan sukupuolten tasa-
arvostrategian terveyttä koskeviin 
painopisteisiin, kuten seksuaali- ja 
lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin 
terveyden olennaisena osatekijänä sekä 
keskeisenä hyvinvointia ja sukupuolten 
tasa-arvoa edistävänä seikkana; pyytää 
lisäämään investointeja sukupuolten tasa-
arvon kannalta olennaisiin palveluihin ja 
ottamaan sukupuolten terveyden 
asiantuntijat ja sukupuolten tasa-arvon 
mukaan EU4Health-ohjelmaan;

12. kehottaa komissiota sisällyttämään 
terveyteen liittyviin politiikkatoimiinsa, 
esimerkiksi EU4Health-ohjelmaan, EU:n 
suunnitelmaan syövän torjumiseksi ja EU:n 
terveysstrategiaan, covid-19-kriisin 
kaltaiset hätätilanteet, myös niiden 
vaikutuksen sukupuolikohtaisiin 
terveysnäkökohtiin, kuten seksuaali- ja 
lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tarttumaan EU4Health-ohjelmaa 
toteuttaessaan vuosia 2020–2025 
koskevan sukupuolten tasa-arvostrategian 
terveyttä koskeviin painopisteisiin, kuten 
seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja -
oikeuksiin terveyden olennaisena 
osatekijänä sekä keskeisenä hyvinvointia ja 
sukupuolten tasa-arvoa edistävänä 
seikkana; pyytää lisäämään investointeja 
sukupuolten tasa-arvon kannalta 
olennaisiin palveluihin ja ottamaan 
sukupuolten terveyden asiantuntijat ja 
sukupuolten tasa-arvon mukaan 
EU4Health-ohjelman täytäntöönpanoon;

Or. en
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13.1.2021 A9-0229/7

Tarkistus 7
Frances Fitzgerald, rapporteur

Mietintö A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Covid-19-kriisi ja sen jälkeinen aika sukupuolinäkökulmasta tarkastellen
(2020/2121(INI))

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. pitää valitettavana komission 
tarkistetussa monivuotista 
rahoituskehystä koskevassa ehdotuksessa 
suunniteltua merkittävää, noin 
20 prosentin suuruista leikkausta 
oikeusalan, oikeuksien ja arvojen 
rahastoon ja vastaavasti kansalaisuuden, 
perusoikeuksien, tasa-arvon ja arvojen 
ohjelmaan, vaikka vuonna 2018 ehdotettu 
alkuperäinen budjettikin oli vähäinen; 
pitää valitettavana, että tämä päätös on 
vastoin parlamentin vuoden 2019 kantaa 
ja kansalaisyhteiskunnan kehotuksia 
lisätä määrärahoja; muistuttaa 
parlamentin kannan olevan oikeutettu 
unionin arvoja koskevan lohkon 
lisäämisen perusteella, sillä se edellyttää 
lisärahoitusta, sekä sen perusteella, että 
covid-19 on vaikuttanut naisiin 
suhteettoman paljon ja että sukupuoleen 
perustuva väkivalta on lisääntynyt kriisin 
aikana, ja ohjelma on ainoa sukupuolten 
tasa-arvoa edistävien ja sukupuoleen 
perustuvaa väkivaltaa torjuvien 
kansalaisjärjestöjen tukemiseen 
tarkoitettu ohjelma EU:ssa; kehottaa 
neuvostoa lisäämään määrärahoja 
Daphne-ohjelman erityistavoitteen ja 
muiden asiaan liittyvien ohjelmien 
tavoitteiden saavuttamiseksi ja 
varmistamaan, että nämä varat ovat 
riittävät ottaen huomioon nykyiset tarpeet 
Euroopan parlamentin vuoden 2019 

20. muistuttaa tukevansa 
voimakkaasti sekä oikeusalan ohjelmaa 
että kansalaisten, tasa-arvon, 
perusoikeuksien ja arvojen ohjelmaa 
(CERV); suhtautuu myönteisesti uuden 
unionin arvoja koskevan lohkon 
luomiseen CERV:n yhteyteen ja korostaa, 
että siinä olisi keskityttävä suojelemaan, 
edistämään ja lisäämään tietoisuutta 
oikeuksista tarjoamalla taloudellista tukea 
paikallis-, alue- ja kansainvälisellä tasolla 
toimiville kansalaisyhteiskunnan 
järjestöille; palauttaa mieliin parlamentin 
kannan, joka koskee riittävän rahoituksen 
varmistamista näille ohjelmille; pitää 
myönteisenä lippulaivaohjelmien 
lisämäärärahoja, joista sovittiin 
parlamentin ja neuvoston välisissä 
vuosien 2021-2027 monivuotista 
rahoituskehystä koskevissa lopullisissa 
neuvotteluissa ja joista CERV-ohjelma 
hyötyy; pitää myönteisenä alustavaa 
sopimusta EU:n talousarviosta 2021, 
jossa CERV-ohjelmaan osoitetaan 6,6 
miljoonaa euroa; korostaa, että näistä 
määrärahoista on osoitettava riittävästi 
rahoitusta toimiin, joilla pyritään 
ehkäisemään ja torjumaan sukupuoleen 
perustuvaa väkivaltaa Daphne-
erityistavoitteen mukaisesti, ja pitää tähän 
tarkoitukseen sovittua korvamerkintää 
myönteisenä; korostaa, että EU:n on 
puolustettava arvojamme 
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kannan mukaisesti ja että vuodeksi 2021 
osoitetaan riittävästi varoja covid-19-
pandemialla sukupuoleen perustuvaan 
väkivaltaan olevien vaikutusten 
torjumiseen; vaatii hyväksymään 
kiireellisesti selkeitä sukupuolikohtaisia 
toimenpiteitä korvamerkitsemällä varoja, 
joilla puututaan kriisin naisille aiheuttamiin 
erityistarpeisiin erityisesti työllisyyden, 
sukupuoleen perustuvan väkivallan ja 
seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -
oikeuksien alalla joko Next Generation 
EU -välineessä tai vuosien 2021–2027 
monivuotisessa rahoituskehyksessä 
sukupuolten tasa-arvostrategian 
kaksijakoista lähestymistapaa vastaavasti; 
kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota 
ottamaan tämän huomioon toimittaessaan 
kansallisia covid-19-toimintasuunnitelmia, 
joissa otetaan asianmukaisesti huomioon 
nykyiset toimenpiteet ja rahoitus ja joissa 
sukupuolten tasa-arvo on keskeisellä sijalla 
talouden elpymisessä; kehottaa neuvostoa 
ja komissiota soveltamaan elpymistoimissa 
sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista 
ja sukupuolitietoista budjetointia;

määrätietoisemmin ja tarjottava riittävä 
rahoitus näille toimille; vaatii lisäksi 
panemaan kiireellisesti täytäntöön selkeitä 
sukupuolikohtaisia toimenpiteitä 
korvamerkitsemällä varoja, joilla puututaan 
kriisin naisille aiheuttamiin erityistarpeisiin 
erityisesti työllisyyden, sukupuoleen 
perustuvan väkivallan ja seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja -oikeuksien alalla 
myös elpymis- ja 
palautumistukivälineeseen ja vuosien 
2021–2027 monivuotiseen 
rahoituskehykseen sisältyvissä muissa 
ohjelmissa ja välineissä sukupuolten tasa-
arvostrategian kaksijakoista 
lähestymistapaa vastaavasti; kehottaa 
jäsenvaltioita ja komissiota ottamaan 
tämän huomioon toimittaessaan kansallisia 
covid-19-toimintasuunnitelmia, joissa 
otetaan asianmukaisesti huomioon nykyiset 
toimenpiteet ja rahoitus ja joissa 
sukupuolten tasa-arvo on keskeisellä sijalla 
talouden elpymisessä; kehottaa 
jäsenvaltioita ja komissiota soveltamaan 
elpymistoimissa sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamista ja sukupuolitietoista 
budjetointia;

Or. en
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13.1.2021 A9-0229/8

Tarkistus 8
Frances Fitzgerald, rapporteur

Mietintö A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Covid-19-kriisi ja sen jälkeinen aika sukupuolinäkökulmasta tarkastellen
(2020/2121(INI))

Päätöslauselmaesitys
31 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. korostaa, että samasta tai 
samanarvoisesta työstä naisille ja miehille 
maksettavan saman palkan on oltava 
komissiota, parlamenttia ja kaikkia 
jäsenvaltioita ohjaava periaate 
suunniteltaessa toimenpiteitä covid-19-
kriisin torjumiseksi; pitää myönteisenä 
komission sitoumusta esittää palkka-
avoimuutta koskevia sitovia toimenpiteitä 
vuoden 2020 loppuun mennessä, jotta 
voidaan tehokkaasti puuttua sukupuolten 
palkka- ja eläke-eroihin, sillä talouden 
indikaattorit osoittavat erojen olevan 
kasvamassa pandemian seurauksena 
entisestään; kehottaa tässä yhteydessä 
komissiota ottamaan huomioon 
jäsenvaltioiden parhaat käytännöt ja 
ottamaan samalla asianmukaisesti 
huomioon pienten ja keskisuurten yritysten 
(pk-yritysten) erityisolosuhteet ja EU:n 
erilaiset työmarkkinamallit; kehottaa 
lisäksi komissiota tarkistamaan direktiiviä 
2006/54/EY;

31. korostaa, että samasta tai 
samanarvoisesta työstä naisille ja miehille 
maksettavan saman palkan on oltava 
komissiota, parlamenttia ja kaikkia 
jäsenvaltioita ohjaava periaate 
suunniteltaessa toimenpiteitä covid-19-
kriisin torjumiseksi; vaatii komissiota 
noudattamaan sitoumustaan esittää 
palkka-avoimuutta koskevia sitovia 
toimenpiteitä ajallaan, jotta voidaan 
tehokkaasti puuttua sukupuolten palkka- ja 
eläke-eroihin, sillä talouden indikaattorit 
osoittavat erojen olevan kasvamassa 
pandemian seurauksena entisestään; 
kehottaa tässä yhteydessä komissiota 
ottamaan huomioon jäsenvaltioiden parhaat 
käytännöt ja ottamaan samalla 
asianmukaisesti huomioon pienten ja 
keskisuurten yritysten (pk-yritysten) 
erityisolosuhteet ja EU:n erilaiset 
työmarkkinamallit; kehottaa lisäksi 
komissiota tarkistamaan direktiiviä 
2006/54/EY;
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Tarkistus 9
Frances Fitzgerald, rapporteur

Mietintö A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Covid-19-kriisi ja sen jälkeinen aika sukupuolinäkökulmasta tarkastellen
(2020/2121(INI))

Päätöslauselmaesitys
37 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37. korostaa maatalousalan ja 
elintarvikehuollon haasteita EU:ssa sekä 
maaseutualueiden naisten erityistilannetta; 
korostaa tarvetta säilyttää 
maaseutualueiden naisten nykyinen 
temaattinen alaohjelma yhteisen 
maatalouspolitiikan strategiasuunnitelmien 
puitteissa Euroopan maatalouden 
tukirahaston (EAGF) ja Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston (EAFRD) rahoituksella; 
painottaa, että kyseisellä alaohjelmalla 
pyritään kannustamaan naisten 
työllistämiseen ja naisyrittäjyyteen; 
kehottaa tässä yhteydessä kohdentamaan 
EU-rahoitusta maaseutualueiden elin- ja 
työolojen kohentamiseen; kehottaa lisäksi 
pohtimaan maaseudun naisten roolia 
ympäristön ja biologisen 
monimuotoisuuden suojelemisessa 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman 
puitteissa; kehottaa jäsenvaltioita 
vaihtamaan parhaita käytäntöjä avustavien 
puolisoiden ammatillisesta asemasta 
maatalousalalla ja pyytää komissiota 
laatimaan asiaa koskevia ohjeita;

37. korostaa maatalousalan ja 
elintarvikehuollon haasteita EU:ssa sekä 
maaseutualueiden naisten erityistilannetta; 
korostaa tarvetta säilyttää 
maaseutualueiden naisten nykyinen 
temaattinen alaohjelma yhteisen 
maatalouspolitiikan strategiasuunnitelmien 
puitteissa Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston (EAFRD) 
rahoituksella; painottaa, että kyseisellä 
alaohjelmalla pyritään kannustamaan 
naisten työllistämiseen ja naisyrittäjyyteen; 
kehottaa tässä yhteydessä kohdentamaan 
EU-rahoitusta maaseutualueiden elin- ja 
työolojen kohentamiseen; kehottaa lisäksi 
pohtimaan maaseudun naisten roolia 
ympäristön ja biologisen 
monimuotoisuuden suojelemisessa 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman 
puitteissa; kehottaa jäsenvaltioita 
vaihtamaan parhaita käytäntöjä avustavien 
puolisoiden ammatillisesta asemasta 
maatalousalalla ja pyytää komissiota 
laatimaan asiaa koskevia ohjeita;
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Tarkistus 10
Frances Fitzgerald, rapporteur

Mietintö A9-0229/2020
Frances Fitzgerald
Covid-19-kriisi ja sen jälkeinen aika sukupuolinäkökulmasta tarkastellen
(2020/2121(INI))

Päätöslauselmaesitys
43 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

43. korostaa asunnottomuudesta 
kärsivien naisten ja prostituoitujen naisten 
erityisolosuhteita ja heidän lisääntynyttä 
alttiuttaan sukupuoleen perustuvalle 
väkivallalle sekä covid-19-pandemian ja 
siitä johtuvien hätätoimenpiteiden 
aiheuttamaa hygienia- ja 
terveydenhuoltopalvelujen saatavuuden 
puutetta; kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan, että palvelut ja riittävä tuki 
ulotetaan epävarmoissa tilanteissa eläviin 
ihmisiin, mukaan luettuina köyhyyden 
vaarassa olevat ja köyhyydessä elävät 
naiset sekä asunnottomat ja sosiaaliselle 
syrjäytymiselle alttiit naiset; pitää 
myönteisenä vähävaraisimmille suunnatun 
eurooppalaisen avun rahaston (FEAD) 
tarjoamia lisäresursseja aineellisen 
puutteen torjuntaan ja sosiaalisen tuen 
antamiseen; korostaa, että asunnottomien ja 
paperittomien naisten on saatava 
terveydenhoitoa; kehottaa komissiota 
käsittelemään heidän tilannettaan 
seuraavassa kotouttamista ja osallisuutta 
koskevassa toimintasuunnitelmassa; 
kehottaa jäsenvaltioita ottamaan 
asunnottomat naiset asianmukaisesti 
huomioon pandemiasuunnitelmissaan;

43. korostaa asunnottomuudesta 
kärsivien naisten ja prostituoitujen naisten 
erityisolosuhteita ja heidän lisääntynyttä 
alttiuttaan sukupuoleen perustuvalle 
väkivallalle sekä covid-19-pandemian ja 
siitä johtuvien hätätoimenpiteiden 
aiheuttamaa hygienia- ja 
terveydenhuoltopalvelujen saatavuuden 
puutetta; kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan, että palvelut ja riittävä tuki 
ulotetaan epävarmoissa tilanteissa eläviin 
ihmisiin, mukaan luettuina köyhyyden 
vaarassa olevat ja köyhyydessä elävät 
naiset sekä asunnottomat ja sosiaaliselle 
syrjäytymiselle alttiit naiset; pitää 
myönteisenä vähävaraisimmille suunnatun 
eurooppalaisen avun rahaston (FEAD) 
tarjoamia lisäresursseja aineellisen 
puutteen torjuntaan ja sosiaalisen tuen 
antamiseen; korostaa, että asunnottomien ja 
paperittomien naisten on saatava 
terveydenhoitoa; toteaa, että näiden 
yhteiskuntaryhmien olosuhteet on otettu 
huomioon kotouttamista ja osallisuutta 
koskevassa komission 
toimintasuunnitelmassa; kehottaa 
jäsenvaltioita ottamaan asunnottomat naiset 
asianmukaisesti huomioon 
pandemiasuunnitelmissaan;
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