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1.2.2016 B8-0150/1 

Tarkistus  1 

Beatrix von Storch 

ECR-ryhmän puolesta 

Päätöslauselmaesitys B8-0150/2016 

S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Naisten oikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa Euroopassa vuoden 2015 jälkeen koskeva uusi 

strategia 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan F a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 F a. katsoo, että uusia 

lainsäädäntöehdotuksia ei pidä hyväksyä 

niin kauan kuin nykyistä EU:n 

lainsäädäntöä ja politiikkavälineitä ei ole 

saatettu kokonaisuudessaan osaksi 

kansallista lainsäädäntöä, pantu 

täytäntöön ja arvioitu; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

1.2.2016 B8-0150/2 

Tarkistus  2 

Beatrix von Storch 

ECR-ryhmän puolesta 

Päätöslauselmaesitys B8-0150/2016 

S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Naisten oikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa Euroopassa vuoden 2015 jälkeen koskeva uusi 

strategia 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. pitää valitettavana, että marraskuussa 

2015 julkaistussa komission 

työohjelmassa vuodeksi 2016 ei mainittu 

erikseen sukupuolten tasa-arvoa vuoden 

2015 jälkeen koskevaa EU:n strategiaa; 

pitää valitettavana, että komissio julkaisi 

3. joulukuuta 2015 ainoastaan yksiköiden 

valmisteluasiakirjan ”Strateginen 

toimintaohjelma sukupuolten tasa-arvon 

edistämiseksi (2016–2019)”, koska 

kyseessä on pelkkä sisäinen asiakirja, 

joka myös rajoittaa kyseessä olevan 

toiminnan kestoa; 

Poistetaan. 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/3 

Tarkistus  3 

Beatrix von Storch 

ECR-ryhmän puolesta 

Päätöslauselmaesitys B8-0150/2016 

S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Naisten oikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa Euroopassa vuoden 2015 jälkeen koskeva uusi 

strategia 

Päätöslauselmaesitys 

3 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  3 a. toteaa, että viisi keskeistä toiminta-

alaa, jotka on määritelty naisten ja 

miesten yhtäläisiä mahdollisuuksia 

koskevassa komission strategiassa 2010–

2015, säilyvät painopisteinä Junckerin 

komission toimikaudella (2014–2019) ja 

että komissio on julkaissut 40-sivuisen 

komission yksiköiden 

valmisteluasiakirjan, jossa esitetään sen 

strateginen toimintaohjelma sukupuolten 

tasa-arvon edistämiseksi 2016–2019; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

1.2.2016 B8-0150/4 

Tarkistus  4 

Beatrix von Storch 

ECR-ryhmän puolesta 

Päätöslauselmaesitys B8-0150/2016 

S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Naisten oikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa Euroopassa vuoden 2015 jälkeen koskeva uusi 

strategia 

Päätöslauselmaesitys 

5 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. kehottaa komissiota toteuttamaan 

jatkotoimia julkisen kuulemisen tulosten 

sekä parlamentin ja neuvoston kantojen 

nojalla hyväksymällä välittömästi 

tiedonannon sukupuolten tasa-arvoa ja 

naisten oikeuksia kaudella 2016–2020 

koskevasta uudesta strategiasta, jossa 

otetaan esiin sukupuolten tasa-arvoa 

koskevat aihepiirit tietyillä aloilla (muun 

muassa naisiin kohdistuva väkivalta, 

työaika, päätöksenteko, terveys, koulutus, 

tiedotusvälineet ja ulkosuhteet) ja 

noudatetaan kansainvälistä asialistaa eli 

”Peking + 20” (2015) -loppuasiakirjaa ja 

uutta kehystä ”Sukupuolten tasa-arvoa ja 

naisten vaikutusvaltaa edistävät 

toimenpiteet: Tyttöjen ja naisten elämän 

muuttaminen EU:n ulkosuhteiden avulla 

(2016–2020)”; kehottaa komissiota 

ehdottamaan työohjelmassaan 

lainsäädäntöaloitteita, jotta voitaisiin 

korjata jäljellä olevat naisten ja miesten 

välistä epätasa-arvoa EU:ssa koskevat 

ongelmat; 

5. kehottaa komissiota toteuttamaan 

jatkotoimia julkisen kuulemisen tulosten 

sekä parlamentin ja neuvoston kantojen 

nojalla hyväksymällä tiedonannon 

sukupuolten tasa-arvoa ja naisten oikeuksia 

kaudella 2016–2020 koskevasta uudesta 

strategiasta; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/5 

Tarkistus  5 

Beatrix von Storch 

ECR-ryhmän puolesta 

Päätöslauselmaesitys B8-0150/2016 

S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Naisten oikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa Euroopassa vuoden 2015 jälkeen koskeva uusi 

strategia 

Päätöslauselmaesitys 

6 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 6 a. korostaa, että sääntelyn parantamista 

koskevasta komission sitoumuksesta 

johtuvien vaatimusten mukaisesti on 

tarpeen keskittyä nykyisen lainsäädännön 

täytäntöönpanon puutteisiin 

jäsenvaltioissa ennen kuin tarkastellaan 

tarvetta esittää uusia säädösehdotuksia ja 

politiikkavälineitä sukupuolten tasa-arvon 

alalla; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/6 

Tarkistus  6 

Beatrix von Storch 

ECR-ryhmän puolesta 

Päätöslauselmaesitys B8-0150/2016 

S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Naisten oikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa Euroopassa vuoden 2015 jälkeen koskeva uusi 

strategia 

Päätöslauselmaesitys 

6 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 6 b. muistuttaa, että EU:n lainsäädännön 

ja politiikkavälineiden täytäntöönpanossa 

on noudatettava toissijaisuusperiaatetta ja 

lisäarvon periaatetta, että yhdenmukaiset 

säännöt eivät aina ole tarpeen 

sisämarkkinoiden käytännön toiminnan 

ja kilpailun kannalta ja että komission on 

otettava huomioon sen 

säädösehdotuksista johtuva hallinnollinen 

rasitus sekä erilaiset kulttuuriset 

olosuhteet ja käytännöt eri 

jäsenvaltioissa; 

Or. en 


