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Tarkistus 2
Maria Noichl

Mietintö A9-0234/2020
Maria Noichl
Sukupuolten tasa-arvoa koskeva EU-strategia
(2019/2169(INI))

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kehottaa komissiota noudattamaan 
mahdollisessa tarkistuksessa vuoden 2020 
työohjelman sitoumuksia ja esittämään 
hyvissä ajoin ehdotuksen sitoviksi 
palkkauksen avoimuutta koskeviksi 
toimenpiteiksi, uhrien oikeuksia 
koskevaksi EU:n strategiaksi, vuoden 2020 
jälkeiseksi EU:n puitekehykseksi 
romanien yhdenvertaisuutta ja 
osallisuutta koskeville strategioille, 
uudeksi EU:n strategiaksi ihmiskaupan 
kitkemiseksi sekä EU:n 
toimintasuunnitelmaksi vuosiksi 2021–
2025 sukupuolten tasa-arvosta ja naisten 
vaikutusmadollisuuksien vahvistamisesta 
ulkosuhteiden alalla;

6. kehottaa komissiota noudattamaan 
mahdollisessa tarkistuksessa vuoden 2020 
työohjelman sitoumuksia ja esittämään 
ehdotuksen sitoviksi palkkauksen 
avoimuutta koskeviksi toimenpiteiksi, 
uhrien oikeuksia koskevaksi EU:n 
strategiaksi ja uudeksi EU:n strategiaksi 
ihmiskaupan kitkemiseksi; pitää 
valitettavana, että palkkauksen 
avoimuutta koskevia sitovia toimenpiteitä 
koskevaa ehdotusta ei esitetty 
suunnitelmien mukaisesti vuonna 2020;

Or. en



AM\1222191FI.docx PE662.829v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

13.1.2021 A9-0234/3

Tarkistus 3
Maria Noichl

Mietintö A9-0234/2020
Maria Noichl
Sukupuolten tasa-arvoa koskeva EU-strategia
(2019/2169(INI))

Päätöslauselmaesitys
Paragraph 29

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. pitää huolestuttavana sitä, että EU:n 
lainsäädännössä ei nimenomaisesti kielletä 
henkilön sukupuoli-identiteettiin ja 
sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää; 
panee merkille hlbtiq+-henkilöiden 
jatkuvan syrjinnän ja häirinnän ja 
syrjäytymisen työmarkkinoilta; palauttaa 
mieliin 14. helmikuuta 2019 hlbti-ihmisten 
tasa-arvon edistämistä koskevien toimien 
luettelon tulevaisuudesta37 ja 18. 
joulukuuta 2019 hlbti-henkilöihin 
kohdistuvasta julkisesta syrjinnästä ja 
vihapuheesta38 antamansa päätöslauselmat; 
kehottaa komissiota hyväksymään 
mahdollisimman pian hlbtiq+-henkilöiden 
tasa-arvoa koskevan strategisen kehyksen, 
seuraamaan hlbti-henkilöiden tasa-arvon 
edistämistä koskevien toimien luetteloaan 
2016–2019 ja sisällyttämään siihen 
erityisiä toimenpiteitä, joilla torjutaan 
seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoli-
identiteettiin, sukupuolen ilmaisuun ja 
sukupuoliominaisuuksiin perustuvaa 
syrjintää työssä;

____________________

37 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0129.
38 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0101.

29. pitää huolestuttavana sitä, että EU:n 
lainsäädännössä ei nimenomaisesti kielletä 
henkilön sukupuoli-identiteettiin ja 
sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää; 
panee merkille hlbtiq+-henkilöiden 
jatkuvan syrjinnän ja häirinnän ja 
syrjäytymisen työmarkkinoilta; palauttaa 
mieliin 14. helmikuuta 2019 hlbti-ihmisten 
tasa-arvon edistämistä koskevien toimien 
luettelon tulevaisuudesta37 ja 18. 
joulukuuta 2019 hlbti-henkilöihin 
kohdistuvasta julkisesta syrjinnästä ja 
vihapuheesta38 antamansa päätöslauselmat; 
suhtautuu myönteisesti hlbtiq+-strategian 
hyväksymiseen, jotta voidaan seurata 
hlbti-henkilöiden tasa-arvon edistämistä 
koskevien toimien luetteloa 2016–2019 ja 
sisällyttää siihen erityisiä toimenpiteitä, 
joilla torjutaan seksuaaliseen 
suuntautumiseen, sukupuoli-identiteettiin, 
sukupuolen ilmaisuun ja 
sukupuoliominaisuuksiin perustuvaa 
syrjintää työssä;

____________________

37 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0129.
38 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0101.
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Tarkistus 4
Maria Noichl

Mietintö A9-0234/2020
Maria Noichl
Sukupuolten tasa-arvoa koskeva EU-strategia
(2019/2169(INI))

Päätöslauselmaesitys
33 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33. pyytää tässä yhteydessä komissiota 
laatimaan direktiivin seksuaalista 
hyväksikäyttöä varten harjoitettavan 
ihmiskaupan torjunnasta EU:ssa, koska 
seksuaalista hyväksikäyttöä varten 
harjoitettava ihmiskauppa on yleisin 
ihmiskaupan muoto;

Poistetaan.
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Tarkistus 5
Maria Noichl

Mietintö A9-0234/2020
Maria Noichl
Sukupuolten tasa-arvoa koskeva EU-strategia
(2019/2169(INI))

Päätöslauselmaesitys
53 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

53. pitää myönteisenä komission 
sitoumusta esittää palkka-avoimuutta 
koskevia sitovia toimenpiteitä vuoden 
2020 loppuun mennessä ja katsoo, että ne 
voivat auttaa tietyllä alalla esiintyvien 
erojen ja syrjinnän havaitsemisessa ja 
sukupuolten palkkaeron poistamisessa; 
korostaa tässä yhteydessä sen merkitystä, 
että työmarkkinaosapuolet ja kaikki 
sidosryhmät tekevät kattavaa yhteistyötä ja 
että ne otetaan mukaan toimintaan 
kansallisten käytäntöjen ja perinteiden 
mukaisesti; huomauttaa kuitenkin, että on 
vielä käsiteltävä kysymystä siitä, että 
samasta tai samanarvoisesta työstä on 
maksettava sama palkka miehille ja naisille 
eri ammattialoilla, jotta voidaan puuttua 
samanarvoisten töiden palkkaeroihin 
sukupuolen mukaan eriytyneillä 
työmarkkinoilla, joilla tietyillä, yleensä 
naisvaltaisilla aloilla, kuten hoiva- ja 
hoitotyön, vähittäiskaupan, myynnin ja 
koulutuksen aloilla, maksetaan matalampaa 
palkkaa kuin esimerkiksi tuotantoalalla tai 
teknisten ammattien alalla, jotka ovat 
miesvaltaisia; suosittaa painokkaasti, että 
aletaan noudattaa periaatetta, jonka 
mukaan samanarvoisesta työstä maksetaan 
sama palkka naisille ja miehille, ja katsoo, 
että se voidaan määritellä seuraavasti: työn 
katsotaan olevan samanarvoista, mikäli 
kahden työntekijäryhmän, joita ei ole 
muodostettu sattumanvaraisesti, tekemä 

53. pitää myönteisenä komission 
sitoumusta esittää palkka-avoimuutta 
koskevia sitovia toimenpiteitä ja katsoo, 
että ne voivat auttaa tietyllä alalla 
esiintyvien erojen ja syrjinnän 
havaitsemisessa ja sukupuolten palkkaeron 
poistamisessa; pitää kuitenkin 
valitettavana, että tämän ehdotuksen 
julkaiseminen on viivästynyt, ja pyytää 
komissiota esittämään ehdotuksen 
mahdollisimman pian; korostaa tässä 
yhteydessä sen merkitystä, että 
työmarkkinaosapuolet ja kaikki 
sidosryhmät tekevät kattavaa yhteistyötä ja 
että ne otetaan mukaan toimintaan 
kansallisten käytäntöjen ja perinteiden 
mukaisesti; huomauttaa kuitenkin, että on 
vielä käsiteltävä kysymystä siitä, että 
samasta tai samanarvoisesta työstä on 
maksettava sama palkka miehille ja naisille 
eri ammattialoilla, jotta voidaan puuttua 
samanarvoisten töiden palkkaeroihin 
sukupuolen mukaan eriytyneillä 
työmarkkinoilla, joilla tietyillä, yleensä 
naisvaltaisilla aloilla, kuten hoiva- ja 
hoitotyön, vähittäiskaupan, myynnin ja 
koulutuksen aloilla, maksetaan matalampaa 
palkkaa kuin esimerkiksi tuotantoalalla tai 
teknisten ammattien alalla, jotka ovat 
miesvaltaisia; suosittaa painokkaasti, että 
aletaan noudattaa periaatetta, jonka 
mukaan samanarvoisesta työstä maksetaan 
sama palkka naisille ja miehille, ja katsoo, 
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työ on vertailukelpoista, kun otetaan 
huomioon työolojen, työntekijöille annetun 
vastuun tason ja työn fyysisten ja henkisten 
vaatimusten kaltaiset tekijät; huomauttaa, 
että tätä varten on kehitettävä 
sukupuolineutraaleja työnarviointivälineitä 
ja luokitteluperusteita;

että se voidaan määritellä seuraavasti: työn 
katsotaan olevan samanarvoista, mikäli 
kahden työntekijäryhmän, joita ei ole 
muodostettu sattumanvaraisesti, tekemä 
työ on vertailukelpoista, kun otetaan 
huomioon työolojen, työntekijöille annetun 
vastuun tason ja työn fyysisten ja henkisten 
vaatimusten kaltaiset tekijät; huomauttaa, 
että tätä varten on kehitettävä 
sukupuolineutraaleja työnarviointivälineitä 
ja luokitteluperusteita;
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Tarkistus 6
Maria Noichl

Mietintö A9-0234/2020
Maria Noichl
Sukupuolten tasa-arvoa koskeva EU-strategia
(2019/2169(INI))

Päätöslauselmaesitys
97 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

97. painottaa, että covid-19-epidemian 
vuoksi toteuttavia toimia voitaisiin 
hyödyntää sellaisten täydentävien 
talousarviovarojen käyttöön ottamiseksi, 
joita jäsenvaltiot voisivat käyttää 
väkivallan uhrien tukemiseen; 

97. painottaa, että covid-19-epidemian 
vuoksi toteuttavia toimia olisi 
hyödynnettävä sellaisten täydentävien 
talousarviovarojen käyttöön ottamiseksi, 
joita jäsenvaltiot voisivat käyttää 
väkivallan uhrien tukemiseen; 
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13.1.2021 A9-0234/7

Tarkistus 7
Maria Noichl

Mietintö A9-0234/2020
Maria Noichl
Sukupuolten tasa-arvoa koskeva EU-strategia
(2019/2169(INI))

Päätöslauselmaesitys
100 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

100. korostaa tarvetta lisätä sukupuolten 
tasa-arvon ja naisten oikeuksien 
edistämiseen tähtäävien EU:n ohjelmien 
käytettävissä olevia resursseja seuraavassa 
monivuotisessa rahoituskehyksessä ja 
erityisesti Next Generation EU -
elpymisvälineessä ja kehottaa komissiota 
varmistamaan, että seuraavaa 
monivuotista rahoituskehystä koskevaan 
tarkistettuun ehdotukseen sisällytetään 
sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamista koskeva lauseke; 
kehottaa komissiota tehostamaan toimiaan 
sukupuolitietoisen budjetoinnin 
täytäntöönpanemiseksi 
talousarviomenettelyn olennaisena osana 
kaikissa sen vaiheissa ja budjettikohdissa ja 
kehottaa ottamaan käyttöön kohdennettuja 
toimia koskevia erillisiä budjettikohtia; 
korostaa, että kaikkien uusien 
toimenpiteiden, mekanismien tai 
strategioiden sukupuolivaikutuksia olisi 
arvioitava; kehottaa komissiota ja 
neuvostoa tässä yhteydessä investoimaan 
hoito- ja hoivatalouteen ja hyväksymään 
hoitoa ja hoivaa koskevan Euroopan 
laajuisen sopimuksen, jolla täydennetään 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa;

100. korostaa tarvetta lisätä sukupuolten 
tasa-arvon ja naisten oikeuksien 
edistämiseen tähtäävien EU:n ohjelmien 
käytettävissä olevia resursseja; kehottaa 
komissiota tehostamaan toimiaan 
sukupuolitietoisen budjetoinnin 
täytäntöönpanemiseksi 
talousarviomenettelyn olennaisena osana 
kaikissa sen vaiheissa ja budjettikohdissa ja 
kehottaa ottamaan käyttöön kohdennettuja 
toimia koskevia erillisiä budjettikohtia; 
korostaa, että kaikkien uusien 
toimenpiteiden, mekanismien tai 
strategioiden sukupuolivaikutuksia olisi 
arvioitava; kehottaa komissiota ja 
neuvostoa tässä yhteydessä investoimaan 
hoito- ja hoivatalouteen ja hyväksymään 
hoitoa ja hoivaa koskevan Euroopan 
laajuisen sopimuksen, jolla täydennetään 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa; 
pitää myönteisenä, että sukupuolten tasa-
arvon valtavirtaistaminen on ensimmäistä 
kertaa monivuotisen rahoituskehyksen 
horisontaalinen painopiste ja että siihen 
liitetään perusteellinen 
sukupuolivaikutusten arviointi ja 
ohjelmien seuranta;

Or. en



AM\1222191FI.docx PE662.829v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

13.1.2021 A9-0234/8

Tarkistus 8
Maria Noichl

Mietintö A9-0234/2020
Maria Noichl
Sukupuolten tasa-arvoa koskeva EU-strategia
(2019/2169(INI))

Päätöslauselmaesitys
117 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

117. palauttaa mieliin 12. helmikuuta 
2019 antamansa päätöslauselman, joka 
koskee tarvetta laatia vahvistettu vuoden 
2020 jälkeinen EU:n strateginen 
puitekehys romanien osallisuutta 
edistäville kansallisille strategioille42 ja 
jossa huomautetaan, että useimmissa 
jäsenvaltioissa parannusta ei havaittu 
työllistymisessä, että asumistilanteeseen 
liittyy vakavia ongelmia, että köyhyyden 
poistamisessa on edistytty vain vähän ja 
että EU:n puitekehyksessä on otettava 
huomioon vahva sukupuoliulottuvuus; on 
huolissaan romaneihin kohdistuvasta 
vihapuheesta covid-19-pandemian 
yhteydessä ja lisärajoituksista, joita eräät 
jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön 
romaniyhteisöjen asettamiseksi 
karanteeniin, ja pelkää kielteisiä seurauksia 
romanien kaikkein heikoimmassa asemassa 
oleville ryhmille, kuten tytöille, nuorille 
naisille, ikääntyneille naisille, vammaisille 
henkilöille ja hlbtiq+-henkilöille; kehottaa 
komissiota hyväksymään mahdollisimman 
pian romanien tasa-arvoa ja osallisuutta 
koskevan EU:n strategiakehyksen, 
analysoimaan koronaviruksen vaikutusta 
romaniyhteisöihin ja hyväksymään toimia, 
joiden avulla vältetään heidän tilanteensa 
heikkeneminen;

____________________

117. palauttaa mieliin 12. helmikuuta 
2019 antamansa päätöslauselman, joka 
koskee tarvetta laatia vahvistettu vuoden 
2020 jälkeinen EU:n strateginen 
puitekehys romanien osallisuutta 
edistäville kansallisille strategioille42 ja 
jossa huomautetaan, että useimmissa 
jäsenvaltioissa parannusta ei havaittu 
työllistymisessä, että asumistilanteeseen 
liittyy vakavia ongelmia, että köyhyyden 
poistamisessa on edistytty vain vähän ja 
että EU:n puitekehyksessä on otettava 
huomioon vahva sukupuoliulottuvuus; on 
huolissaan romaneihin kohdistuvasta 
vihapuheesta covid-19-pandemian 
yhteydessä ja lisärajoituksista, joita eräät 
jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön 
romaniyhteisöjen asettamiseksi 
karanteeniin, ja pelkää kielteisiä seurauksia 
romanien kaikkein heikoimmassa asemassa 
oleville ryhmille, kuten tytöille, nuorille 
naisille, ikääntyneille naisille, vammaisille 
henkilöille ja hlbtiq+-henkilöille; pitää 
myönteisenä, että on hyväksytty romanien 
tasa-arvoa ja osallisuutta koskeva EU:n 
strategiakehys, joka antaa 
mahdollisuuden analysoida 
koronaviruksen vaikutusta 
romaniyhteisöihin ja hyväksyä toimia, 
joiden avulla vältetään heidän tilanteensa 
heikkeneminen;
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42 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0075. ____________________

42 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0075.
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Tarkistus 9
Maria Noichl

Mietintö A9-0234/2020
Maria Noichl
Sukupuolten tasa-arvoa koskeva EU-strategia
(2019/2169(INI))

Päätöslauselmaesitys
122 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

122. kehottaa komissiota hyväksymään 
pikaisesti uuden sukupuolten tasa-arvon 
edistämistä koskevan 
toimintasuunnitelman (GAP III), joka 
perustuu nykyiseen GAP II -
toimintasuunnitelmaan, jotta sen 
täytäntöönpano voidaan aloittaa vuonna 
2021 keskeisenä välineenä, jolla edistetään 
sukupuolten tasa-arvoa ja naisten ja 
tyttöjen vaikutusmahdollisuuksien 
parantamista ulkosuhteissa; korostaa, että 
tämä asiakirja on esitettävä tiedonannon 
muodossa ja siihen on liitettävä selkeät, 
mitattavissa olevat ja aikasidonnaiset 
indikaattorit, mukaan lukien tehtävien ja 
vastuun jakaminen eri toimijoille; vaatii, 
että uudessa toimintasuunnitelmassa on 
säilytettävä tavoite, jonka mukaan 
85 prosentilla kaikista uusista ohjelmista 
on edistettävä sukupuolten tasa-arvoa, ja 
vakiinnutetaan uusi tavoite, jonka mukaan 
sukupuolten tasa-arvon on oltava 
päätavoitteena 20 prosentissa ohjelmista; 
kehottaa tämän vuoksi asettamaan uuden 
naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen 
yhteistyön välineen eri maantieteellisissä ja 
aihekohtaisissa ohjelmissa painopisteeksi 
sukupuolten tasa-arvon ja naisten oikeudet; 
pitää myönteisenä komission yksiköiden ja 
Euroopan ulkosuhdehallinnon 
institutionaalisen kulttuurin muutosta, mikä 
helpottaa naisten oikeuksia ja sukupuolten 
tasa-arvoa koskevien EU:n sitoumusten 

122. pitää myönteisenä, että on 
hyväksytty uusi sukupuolten tasa-arvon 
edistämistä koskeva toimintasuunnitelma 
(GAP III) keskeiseksi välineeksi, jolla 
edistetään sukupuolten tasa-arvoa ja 
naisten ja tyttöjen 
vaikutusmahdollisuuksien parantamista 
ulkosuhteissa; korostaa, että tähän 
asiakirjaan on liitettävä selkeät, 
mitattavissa olevat ja aikasidonnaiset 
indikaattorit, mukaan lukien tehtävien ja 
vastuun jakaminen eri toimijoille; pitää 
myönteisenä, että uudessa 
toimintasuunnitelmassa säilytetään tavoite, 
jonka mukaan 85 prosentilla kaikista 
uusista ohjelmista on edistettävä 
sukupuolten tasa-arvoa; pitää 
valitettavana, että ei vahvistettu uutta 
tavoitetta, jonka mukaan sukupuolten tasa-
arvon on oltava päätavoitteena 
20 prosentissa ohjelmista; kehottaa tämän 
vuoksi asettamaan uuden naapuruus-, 
kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön 
välineen eri maantieteellisissä ja 
aihekohtaisissa ohjelmissa painopisteeksi 
sukupuolten tasa-arvon ja naisten oikeudet; 
pitää myönteisenä komission yksiköiden ja 
Euroopan ulkosuhdehallinnon 
institutionaalisen kulttuurin muutosta, mikä 
helpottaa naisten oikeuksia ja sukupuolten 
tasa-arvoa koskevien EU:n sitoumusten 
tehokkaampaa toteutumista;
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tehokkaampaa toteutumista;

Or. en


