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1.2.2016 B8-0150/7 

Tarkistus  7 

Constance Le Grip 

PPE-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 10 viite 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

– ottaa huomioon lokakuussa 2015 

julkaistun analyysin julkisesta 

kuulemisesta, joka käsitteli miesten ja 

naisten välistä tasa-arvoa EU:ssa, 

Poistetaan. 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/8 

Tarkistus  8 

Constance Le Grip 

PPE-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 10 a viite (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  – ottaa huomioon elokuussa 2015 

julkaistun perheiden kohtaamien työ- ja 

perhe-elämän yhteensovittamiseen 

liittyvien haasteiden ratkaisemista 

koskevan komission uuden 

etenemissuunnitelman ”Roadmap: new 

start to address the challenges of work-life 

balance faced by working families”, joka 

sisältää säädösehdotuksia ja muita 

ehdotuksia, 

  

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/9 

Tarkistus  9 

Constance Le Grip 

PPE-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 D kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

D. katsoo, että vuosien 2010–2015 

strategian arvioinnissa ja komission 

tutkimusraportissa ”Evaluation of the 

strengths and weaknesses of the strategy 

for equality between women and men 

2010-2015” esitetyissä sidosryhmien 

kannoissa korostetaan tarvetta lujittaa 

entisestään strategista lähestymistapaa, 

joka hyväksyttiin vuonna 2010; 

Poistetaan. 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/10 

Tarkistus  10 

Constance Le Grip 

PPE-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; 

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)”;  

Or. en 



 

AM\1085450FI.doc  PE576.510v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

1.2.2016 B8-0150/11 

Tarkistus  11 

Constance Le Grip 

PPE-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. pitää myönteisenä, että komissio 

julkaisi elokuussa 2015 perheiden 

kohtaamien työ- ja perhe-elämän 

yhteensovittamiseen liittyvien haasteiden 

ratkaisemista koskevan 

etenemissuunnitelman, joka sisältää 

säädösehdotuksia ja muita ehdotuksia; 

panee merkille, että julkinen kuuleminen 

työmarkkinaosapuolten kanssa aloitettiin 

11. marraskuuta 2015 ja se päättyi 

4. tammikuuta 2016; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/12 

Tarkistus  12 

Constance Le Grip 

PPE-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 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  3 b. pitää myönteisenä komission hyvin 

käytännöllistä ja konkreettista 

lähestymistapaa, jossa asetetaan selkeät ja 

mitattavissa olevat tavoitteet joulukuussa 

2015 julkaistussa komission yksiköiden 

valmisteluasiakirjassa strategisesta 

toimintaohjelmasta sukupuolten tasa-

arvon edistämiseksi 2016–2019, vaikka 

asiakirja on muodoltaan sisäinen 

asiakirja eikä täysimittainen tiedonanto; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/13 

Tarkistus  13 

Constance Le Grip 

PPE-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 c kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  3 c. pitää myönteisenä vahvaa sitoumusta, 

jonka komission jäsen Jourová antoi 

asiasta vastaavana komission jäsenenä ja 

koko komission jäsenten kollegion 

puolesta, kun hän esitteli asiakirjan 

Strasbourgissa 14. joulukuuta 2015 

pidetyssä naisten oikeuksien ja 

sukupuolten tasa-arvon valiokunnan 

ylimääräisessä kokouksessa, ja seuraa 

edelleen annetun sitoumuksen 

konkreettisia tuloksia; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/14 

Tarkistus  14 

Constance Le Grip 

PPE-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 d kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  3 d. korostaa, että on tarpeen täyttää 

sääntelyn parantamista koskevan 

komission sitoumuksen mukaiset 

vaatimukset ja keskittyä nykyisen 

lainsäädännön täytäntöönpanon 

puutteisiin jäsenvaltioissa ennen kuin 

tarkastellaan tarvetta esittää uusia 

säädösehdotuksia sukupuolten tasa-arvon 

alalla; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/15 

Tarkistus  15 

Constance Le Grip 

PPE-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 e kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  3 e. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan 

täyden vastuun siitä, että nykyinen 

lainsäädäntö ja politiikkavälineet, joilla 

pyritään parantamaan naisten ja miesten 

yhdenvertaisen kohtelun ja yhtäläisten 

mahdollisuuksien periaatteiden 

toteuttamista kansallisella tasolla, 

saatetaan osaksi kansallista 

lainsäädäntöä ja pannaan täytäntöön ja 

että niitä arvioidaan; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/16 

Tarkistus  16 

Constance Le Grip 

PPE-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 f kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  3 f. pitää valitettavana, että TSTK-

neuvosto ei 7. joulukuuta 2015 päässyt 

sopimukseen virallisesta kannasta useisiin 

sukupuolten tasa-arvon edistämistä 

koskeviin kysymyksiin, mukaan lukien 

naisten johtokuntapaikkoja koskeva 

direktiivi, jota parlamentti on jo pitkään 

odottanut; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/17 

Tarkistus  17 

Constance Le Grip 

PPE-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 harkitsemaan 

päätöstään ja hyväksymään tiedonannon 

sukupuolten tasa-arvoa ja naisten oikeuksia 

kaudella 2016–2020 koskevasta uudesta 

strategiasta, jossa otetaan esiin sukupuolten 

tasa-arvoa koskevat aihepiirit tietyillä 

aloilla 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 harkitsemaan 

päätöstään uudelleen ja hyväksymään 

tiedonannon sukupuolten tasa-arvoa ja 

naisten oikeuksia kaudella 2016–2020 

koskevasta uudesta strategiasta, jossa 

otetaan esiin sukupuolten tasa-arvoa 

koskevat aihepiirit tietyillä aloilla 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)”;  

Or. en 

 

 


