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Tarkistus 1
Irène Tolleret, Sylvie Brunet, Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. ottaa huomioon, että Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
8 artiklassa todetaan, että unioni pyrkii 
kaikissa toimissaan poistamaan 
eriarvoisuutta ja edistämään miesten ja 
naisten tasa-arvoa ja määrätään siten, että 
sukupuolten tasa-arvo on sisällytettävä 
kaikkeen unionin politiikkaan;

A. ottaa huomioon, että Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
8 artiklassa todetaan, että unioni pyrkii 
kaikissa toimissaan poistamaan 
eriarvoisuutta ja edistämään miesten ja 
naisten tasa-arvoa ja määrätään siten, että 
sukupuolten tasa-arvo on sisällytettävä 
kaikkeen unionin politiikkaan ja otettava 
huomioon talousarvioprosessin kaikissa 
vaiheissa sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisen ja sukupuolitietoisen 
budjetoinnin kautta;

Or. en

Tarkistus 2
Annika Bruna, Virginie Joron

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. ottaa huomioon, että Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
8 artiklassa todetaan, että unioni pyrkii 
kaikissa toimissaan poistamaan 
eriarvoisuutta ja edistämään miesten ja 
naisten tasa-arvoa ja määrätään siten, että 
sukupuolten tasa-arvo on sisällytettävä 
kaikkeen unionin politiikkaan;

A. ottaa huomioon, että Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
8 artiklassa todetaan, että unioni pyrkii 
kaikissa toimissaan poistamaan 
eriarvoisuutta ja edistämään miesten ja 
naisten tasa-arvoa ja määrätään siten, että 
sukupuolten tasa-arvo on sisällytettävä 
unionin politiikkaan; toteaa, että samalla 
on kunnioitettava miesten ja naisten 
välisiä eroja ja heidän keskinäistä 
täydentävyyttään;

Or. fr
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Tarkistus 3
Monika Vana

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. ottaa huomioon, että Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
8 artiklassa todetaan, että unioni pyrkii 
kaikissa toimissaan poistamaan 
eriarvoisuutta ja edistämään miesten ja 
naisten tasa-arvoa ja määrätään siten, että 
sukupuolten tasa-arvo on sisällytettävä 
kaikkeen unionin politiikkaan;

A. ottaa huomioon, että Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
8 artiklassa todetaan, että unioni pyrkii 
kaikissa toimissaan poistamaan 
eriarvoisuutta ja edistämään miesten ja 
naisten tasa-arvoa ja määritellään siten 
sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisen periaate, jonka 
mukaan sukupuolten tasa-arvo on 
sisällytettävä kaikkeen unionin 
politiikkaan;

Or. en

Tarkistus 4
Monika Vana

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että Euroopan 
neuvosto määrittelee sukupuolitietoisen 
budjetoinnin talousarvioiden 
sukupuolilähtöiseksi arvioinniksi, 
sukupuolinäkökulman sisällyttämiseksi 
talousarvioprosessin kaikkiin vaiheisiin 
sekä tulojen ja menojen järjestämiseksi 
uudelleen sukupuolten tasa-arvon 
edistämiseksi; ottaa huomioon, että 
sukupuolitietoisen budjetoinnin 
tarkoituksena on parantaa 
vastuuvelvollisuutta ja avoimuutta 
verosuunnittelussa, ottaa 
sukupuolinäkökulma paremmin 
huomioon talousarvion laadinnassa 
esimerkiksi ottamalla naiset ja miehet 
yhtäläisesti mukaan talousarvion 
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valmisteluun sekä edistää tasa-arvoa ja 
naisten oikeuksia;

Or. en

Tarkistus 5
Sirpa Pietikäinen

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että sukupuolten 
tasa-arvon valtavirtaistaminen ja 
sukupuolitietoinen budjetointi ovat 
tärkeitä välineitä tämän periaatteen 
sisällyttämisessä EU:n 
toimintapolitiikkoihin, toimenpiteisiin ja 
toimiin, joilla pyritään edistämään tasa-
arvoa ja torjumaan syrjintää, jotta 
voidaan lisätä naisten aktiivista 
osallistumista työmarkkinoille sekä 
taloudelliseen ja sosiaaliseen toimintaan;

Or. en

Tarkistus 6
Sirpa Pietikäinen

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. ottaa huomioon, että eriarvoisuus 
on kasvava ongelma EU:ssa ja että yhä 
suurempi osuus EU:n talousarviosta on 
käytettävä sosiaalisten oikeuksien 
kehittämiseen ja julkisten 
sosiaalipalvelujen saatavuuden 
edistämiseen keskittyen erityisesti 
sukupuolten tasa-arvon parantamiseen, 
myös hlbti-henkilöiden osalta, sekä naisten 

B. ottaa huomioon, että syrjintä on 
saatava loppumaan ja jäsenvaltioiden on 
puututtava siihen vaikuttavalla tavalla 
EU:n ja kansallisessa lainsäädännössä ja 
että yhä suurempi osuus EU:n 
talousarviosta on suunniteltava siten, että 
EU:n työmarkkinoilla luodaan uusia 
mahdollisuuksia ja parannetaan työ- ja 
elinoloja sekä helpotetaan palveluihin 
pääsyä keskittyen erityisesti sukupuolten 
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ja tyttöjen tilanteeseen; tasa-arvon parantamiseen, jotta työ- ja 
perhe-elämän yhteensovittaminen on 
mahdollista, myös hlbti-henkilöiden osalta, 
sekä naisten ja tyttöjen tilanteeseen;

Or. en

Tarkistus 7
Annika Bruna, Virginie Joron

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. ottaa huomioon, että eriarvoisuus 
on kasvava ongelma EU:ssa ja että yhä 
suurempi osuus EU:n talousarviosta on 
käytettävä sosiaalisten oikeuksien 
kehittämiseen ja julkisten 
sosiaalipalvelujen saatavuuden 
edistämiseen keskittyen erityisesti 
sukupuolten tasa-arvon parantamiseen, 
myös hlbti-henkilöiden osalta, sekä naisten 
ja tyttöjen tilanteeseen;

B. ottaa huomioon, että eriarvoisuus 
on kasvava ongelma EU:ssa erityisesti 
eurooppalaisten yhteiskuntien kasvavan 
islamisoitumisen vuoksi ja että yhä 
suurempi osuus EU:n talousarviosta on 
käytettävä sosiaalisten oikeuksien 
kehittämiseen ja julkisten 
sosiaalipalvelujen saatavuuden 
edistämiseen keskittyen erityisesti 
sukupuolten tasa-arvon parantamiseen, 
myös hlbti-henkilöiden osalta, sekä naisten 
ja tyttöjen tilanteeseen;

Or. fr

Tarkistus 8
Annika Bruna, Virginie Joron

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. ottaa huomioon, että eriarvoisuus 
on kasvava ongelma EU:ssa ja että yhä 
suurempi osuus EU:n talousarviosta on 
käytettävä sosiaalisten oikeuksien 
kehittämiseen ja julkisten 
sosiaalipalvelujen saatavuuden 
edistämiseen keskittyen erityisesti 

B. ottaa huomioon, että eriarvoisuus 
on kasvava ongelma EU:ssa ja että yhä 
suurempi osuus EU:n talousarviosta on 
käytettävä sosiaalisten oikeuksien 
kehittämiseen ja julkisten 
sosiaalipalvelujen saatavuuden 
edistämiseen keskittyen erityisesti 
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sukupuolten tasa-arvon parantamiseen, 
myös hlbti-henkilöiden osalta, sekä 
naisten ja tyttöjen tilanteeseen;

sukupuolten tasa-arvon parantamiseen sekä 
naisten ja tyttöjen tilanteeseen;

Or. fr

Tarkistus 9
Monika Vana

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. ottaa huomioon, että eriarvoisuus 
on kasvava ongelma EU:ssa ja että yhä 
suurempi osuus EU:n talousarviosta on 
käytettävä sosiaalisten oikeuksien 
kehittämiseen ja julkisten 
sosiaalipalvelujen saatavuuden 
edistämiseen keskittyen erityisesti 
sukupuolten tasa-arvon parantamiseen, 
myös hlbti-henkilöiden osalta, sekä naisten 
ja tyttöjen tilanteeseen;

B. ottaa huomioon, että eriarvoisuus 
on kasvava ongelma EU:ssa ja että yhä 
suurempi osuus EU:n talousarviosta on 
käytettävä sosiaalisten oikeuksien 
kehittämiseen ja julkisten 
sosiaalipalvelujen saatavuuden 
edistämiseen keskittyen erityisesti 
sukupuolten tasa-arvon parantamiseen, 
myös hlbti+-henkilöiden osalta, sekä 
naisten ja tyttöjen tilanteeseen;

Or. en

Tarkistus 10
Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. ottaa huomioon, että eriarvoisuus 
on kasvava ongelma EU:ssa ja että yhä 
suurempi osuus EU:n talousarviosta on 
käytettävä sosiaalisten oikeuksien 
kehittämiseen ja julkisten 
sosiaalipalvelujen saatavuuden 
edistämiseen keskittyen erityisesti 
sukupuolten tasa-arvon parantamiseen, 
myös hlbti-henkilöiden osalta, sekä 

B. ottaa huomioon, että eriarvoisuus 
on kasvava ongelma EU:ssa ja että yhä 
suurempi osuus EU:n talousarviosta on 
käytettävä sosiaalisten oikeuksien 
edistämiseen ja julkisten sosiaalipalvelujen 
saatavuuden edistämiseen keskittyen 
erityisesti sukupuolten tasa-arvon 
parantamiseen, myös naisten ja tyttöjen 
sekä hlbti-henkilöiden osalta;
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naisten ja tyttöjen tilanteeseen;

Or. en

Tarkistus 11
Sirpa Pietikäinen

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B a. ottaa huomioon, että 
työmarkkinoiden eriytyminen, riittävien 
sosiaalipalvelujen puute, stereotypiat ja 
kannustuksen puute muodostavat edelleen 
esteen naisten etenemiselle johtavissa 
asemissa, työmarkkinoilla ja 
yrittäjyydessä; toteaa, että työ- ja 
yksityiselämän tasapainon edistämisestä 
on hyötyä sekä naisten vaikutusvallan 
lisäämisessä että EU:n talouden 
kehittämisessä;

Or. en

Tarkistus 12
Robert Biedroń, Predrag Fred Matić, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Monika 
Beňová, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Pina Picierno

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan C kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

C. ottaa huomioon, että naiset ovat yhä 
aliedustettuina johtotehtävissä ja käyttävät 
miehiä enemmän aikaa palkattomaan 
kotityöhön ja hoivatyöhön;

C. ottaa huomioon, että naiset ovat yhä 
aliedustettuina johtotehtävissä ja 
yliedustettuina matalapalkkaisilla aloilla, 
kuten sosiaalityö, hoivatyö, koulutus- ja 
palvelutyö, ja että he käyttävät miehiä 
enemmän aikaa palkattomaan kotityöhön ja 
hoivatyöhön; ottaa huomioon, että naisten 
tukemiseksi tarvitaan erityistoimenpiteitä, 
etenkin kun on kyse pitkän tauon jälkeen 
työmarkkinoille palaavista naisista, jotta 
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parannetaan heidän työllistettävyyttään;

Or. en

Tarkistus 13
Annika Bruna, Virginie Joron

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan C kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

C. ottaa huomioon, että naiset ovat 
yhä aliedustettuina johtotehtävissä ja 
käyttävät miehiä enemmän aikaa 
palkattomaan kotityöhön ja hoivatyöhön;

C. ottaa huomioon, että naisia on 
vähemmän johtotehtävissä ja he käyttävät 
miehiä enemmän aikaa palkattomaan 
kotityöhön ja hoivatyöhön; katsoo, että 
tämä edistää sekä lasten että perheiden 
vakautta ja että kotiäidin asema olisi 
tunnustettava tätä varten erityisesti 
määrätyllä vanhempainrahalla ja 
eläkeoikeuksien hyvittämisellä;

Or. fr

Tarkistus 14
Monika Beňová

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan C kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

C. ottaa huomioon, että naiset ovat yhä 
aliedustettuina johtotehtävissä ja käyttävät 
miehiä enemmän aikaa palkattomaan 
kotityöhön ja hoivatyöhön;

C. ottaa huomioon, että naiset ovat yhä 
aliedustettuina johtotehtävissä ja käyttävät 
miehiä enemmän aikaa palkattomaan 
kotityöhön ja hoivatyöhön; korostaa, että 
resursseilla, joilla tuetaan naisten 
voimaannuttamista digitaalisen 
osallisuuden avulla, voitaisiin edistää 
tasa-arvoa digitaalisella aikakaudella, ja 
katsoo, että ”Euroopan digitaaliseen 
valmiuteen” olisi sisällytettävä 
sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistaminen;
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Or. en

Tarkistus 15
Irène Tolleret, Sylvie Brunet, Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan C kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

C. ottaa huomioon, että naiset ovat yhä 
aliedustettuina johtotehtävissä ja käyttävät 
miehiä enemmän aikaa palkattomaan 
kotityöhön ja hoivatyöhön;

C. ottaa huomioon, että naiset ovat yhä 
aliedustettuina johtotehtävissä ja 
päätöksenteossa ja käyttävät miehiä 
enemmän aikaa palkattomaan kotityöhön ja 
hoivavelvoitteisiin;

Or. en

Tarkistus 16
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

C a. ottaa huomioon, että 
ikääntyneiden naisten köyhyys- ja 
syrjäytymisaste on huomattavasti 
korkeampi kuin miesten; ottaa huomioon, 
että sukupuoleen perustuva syrjintä ja 
työmarkkinoiden eriytyminen sekä 
palkka- ja työaikaerot ja matalampi 
eläkeikä merkitsevät sitä, että ikääntyneet 
naiset ovat paljon alttiimpia köyhyydelle 
ja sosiaaliselle syrjäytymiselle;

Or. pl

Tarkistus 17
Annika Bruna, Virginie Joron
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Lausuntoluonnos
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

C a. katsoo, että naisten olisi 
halutessaan voitava ottaa vastaan 
johtotehtäviä samoin ehdoin kuin miesten 
ja saatava samasta työstä sama palkka;

Or. fr

Tarkistus 18
Irène Tolleret, Sylvie Brunet, Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

C a. ottaa huomioon, että naiset ovat 
edelleen aliedustettuina digitaalitalouden, 
tekoälyn, tieto- ja viestintätekniikan ja 
STEM-alojen koulutuksessa ja 
työllisyydessä, myös johtotehtävissä;

Or. en

Tarkistus 19
Irène Tolleret, Sylvie Brunet, Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan C b kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

C b. ottaa huomioon, että seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja -oikeuksien 
yleismaailmallista kunnioittamista ja 
saatavuutta ei ole taattu kaikissa EU:n 
jäsenvaltioissa; ottaa huomioon, että 
naisten oikeuksiin kohdistuu 
huolestuttavaa vähättelyä 
maailmanlaajuisesti ja EU:ssa, erityisesti 
seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja 
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-oikeuksien puutteellisen tai rajoitetun 
saatavuuden osalta Euroopan unionissa;

Or. en

Tarkistus 20
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan C b kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

C b. ottaa huomioon, että 
ilmastonmuutos ja humanitaariset kriisit 
vaikuttavat naisiin miehiä haitallisemmin 
ja että naiset kohtaavat suurempia 
vaikeuksia, vaikka heillä ei ole samaa 
mahdollisuutta osallistua tärkeisiin 
poliittisiin päätöksiin kuin miehillä;

Or. pl

Tarkistus 21
Monika Beňová

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan D kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

D. katsoo, että komission olisi 
säilytettävä riittävä rahoitus naisten 
oikeuksia tukeville ohjelmille, kuten 
perusoikeus-, tasa-arvo- ja 
kansalaisuusohjelmalle, keskittyen 
erityisesti syrjimättömyysvälineisiin ja 
sukupuoleen perustuvan väkivallan 
ehkäisemiseen;

D. katsoo, että komission olisi 
säilytettävä riittävä rahoitus naisten 
oikeuksia tukeville ohjelmille, kuten 
perusoikeus-, tasa-arvo- ja 
kansalaisuusohjelmalle, keskittyen 
erityisesti syrjimättömyysvälineisiin ja 
sukupuoleen perustuvan väkivallan 
ehkäisemiseen; korostaa Euroopan 
parlamentin kantaa, jonka mukaan 
kaikenlaisen sukupuoleen perustuvan 
väkivallan ehkäisemiseen ja torjumiseen 
ja Istanbulin yleissopimuksen 
täysimääräisen täytäntöönpanon 
edistämiseen perusoikeuksien ja arvojen 
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ohjelmassa olisi varattava erityinen 
määräraha;

Or. en

Tarkistus 22
Irène Tolleret, Sylvie Brunet, Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan D kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

D. katsoo, että komission olisi 
säilytettävä riittävä rahoitus naisten 
oikeuksia tukeville ohjelmille, kuten 
perusoikeus-, tasa-arvo- ja 
kansalaisuusohjelmalle, keskittyen 
erityisesti syrjimättömyysvälineisiin ja 
sukupuoleen perustuvan väkivallan 
ehkäisemiseen;

D. katsoo, että komission olisi 
varmistettava riittävä, vähintään nykyisen 
tasoinen rahoitus naisten oikeuksia 
tukeville ohjelmille, kuten perusoikeus-, 
tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelmalle, 
keskittyen erityisesti 
syrjimättömyysvälineisiin ja sukupuoleen 
perustuvan väkivallan ehkäisemiseen;

Or. en

Tarkistus 23
Monika Vana

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan D kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

D. katsoo, että komission olisi 
säilytettävä riittävä rahoitus naisten 
oikeuksia tukeville ohjelmille, kuten 
perusoikeus-, tasa-arvo- ja 
kansalaisuusohjelmalle, keskittyen 
erityisesti syrjimättömyysvälineisiin ja 
sukupuoleen perustuvan väkivallan 
ehkäisemiseen;

D. katsoo, että komission olisi 
säilytettävä riittävä rahoitus naisten 
oikeuksia tukeville ohjelmille, kuten 
perusoikeuksien ja arvojen ohjelmalle, 
keskittyen erityisesti sukupuolten 
tasa-arvoa ja tasa-arvon 
valtavirtaistamista koskeviin välineisiin ja 
sukupuoleen perustuvan väkivallan 
ehkäisemiseen;

Or. en
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Tarkistus 24
Virginie Joron

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

D a. katsoo, että islamistisen 
separatismin merkkejä on vastustettava 
kaikissa Euroopan unionin rahoittamissa 
toimissa, koska se vaikuttaa kielteisesti 
naisten asemaan eurooppalaisessa 
yhteiskunnassamme;

Or. fr

Tarkistus 25
Annika Bruna, Virginie Joron

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. painottaa, että sukupuolitietoinen 
budjetointi on otettava 
talousarviomenettelyn olennaiseksi osaksi 
kaikissa sen vaiheissa ja kaikissa 
budjettikohdissa, jotta talousarvion 
menoilla edistettäisiin tehokkaasti 
sukupuolten tasa-arvoa; kehottaa 
panemaan sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisen johdonmukaisesti 
täytäntöön kaikissa EU:n ohjelmissa, 
rahoitusvälineissä ja Euroopan 
strategisten investointien rahastossa 
(ESIR);

1. painottaa, että on tärkeää edistää 
tasa-arvoa samaan aikaan, kun 
kunnioitetaan miesten ja naisten välisiä 
eroja ja heidän keskinäistä 
täydentävyyttään; kehottaa estämään 
kaiken tuen ja EU:n rahoituksen 
myöntämisen niin kutsutulle 
sukupuoliteorialle, joka pyrkii kieltämään 
miesten ja naisten välillä vallitsevien 
erojen olemassaolon;

Or. fr

Tarkistus 26
Sirpa Pietikäinen
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Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. painottaa, että sukupuolitietoinen 
budjetointi on otettava 
talousarviomenettelyn olennaiseksi osaksi 
kaikissa sen vaiheissa ja kaikissa 
budjettikohdissa, jotta talousarvion 
menoilla edistettäisiin tehokkaasti 
sukupuolten tasa-arvoa; kehottaa 
panemaan sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisen johdonmukaisesti 
täytäntöön kaikissa EU:n ohjelmissa, 
rahoitusvälineissä ja Euroopan 
strategisten investointien rahastossa 
(ESIR);

1. painottaa, että sukupuolten 
tasa-arvon valtavirtaistamista ja 
sukupuolitietoista budjetointia sekä 
sukupuolivaikutusten arviointia on 
käytettävä koko talousarviomenettelyssä, 
jotta talousarvion menoilla edistettäisiin 
tehokkaasti sukupuolten tasa-arvoa;

Or. en

Tarkistus 27
Robert Biedroń, Predrag Fred Matić, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Monika 
Beňová, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Pina Picierno

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. pitää myönteisenä, että ehdotetun 
monivuotisen rahoituskehyksen 
otsakkeessa 2 ”Yhteenkuuluvuus ja 
arvot” keskitytään sukupuolten 
tasa-arvoon ja kohdennetaan erityisvaroja 
naisten tasa-arvon edistämiseen ja naisiin 
kohdistuvan väkivallan torjumiseen; pitää 
valitettavana tällaisen lähestymistavan 
puuttumista kaikissa seitsemässä 
otsakkeessa;

Or. en

Tarkistus 28
Sandra Pereira
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Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa tarvetta lisätä 
sukupuolten tasa-arvon, myös 
työllisyyskysymysten, alan toimien 
rahoitusta, jotta voidaan torjua miesten ja 
naisten välistä palkkasyrjintää ja torjua 
tehokkaasti työsuhdeturvan puutetta, joka 
koskee erityisesti naisia; katsoo, että EU:n 
varojen käytön työpaikkojen luomiseen on 
aina perustuttava vakinaisiin 
työsopimuksiin ja kohtuulliseen 
palkkaan; suosittaa erityisesti lisäämään 
rahoitusta, jolla edistetään äitiyden, 
vanhemmuuden ja varhaislapsuuden 
suojelua asianmukaisten ohjelmien 
avulla; edellyttää muun muassa äitiys- ja 
isyysvapaan keston ja korvauksen 
asianmukaisuutta;

Or. pt

Tarkistus 29
Lina Gálvez Muñoz

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. kehottaa lisäksi jäsenvaltioita 
ottamaan käyttöön ensin 
sukupuolitietoisen budjetoinnin ja sen 
jälkeen tasa-arvomenot, jotka ovat 
hyödyllisiä välineitä edistettäessä 
makrotalous- ja rahapolitiikan 
välttämätöntä uudelleensuuntaamista 
kohti tasa-arvoa Euroopan unionissa; 
katsoo, että sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistaminen ei voi rajoittua EU:n 
politiikan sosiaalisiin näkökohtiin; 
katsoo, että sen olisi oltava mukana 
kaikissa näkökohdissa, myös talous- ja 
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rahapolitiikassa, jotka muovaavat muita 
poliittisen toiminnan aloja;

Or. en

Tarkistus 30
Monika Vana

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. muistuttaa, että sukupuolitietoinen 
budjetointi on sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamista koskevan laajemman 
strategian yksi ulottuvuus, ja huomauttaa, 
että on tärkeää huolehtia sukupuolten 
tasa-arvon valtavirtaistamisesta kaikissa 
toimintapoliittisen syklin vaiheissa;

Or. en

Tarkistus 31
Robert Biedroń, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez Muñoz, Monika Beňová, Vilija 
Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Pina Picierno

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. kehottaa myöntämään 
asianmukaista rahoitusta 
hlbti-henkilöiden tasa-arvon edistämiseen 
ja EU:n tulevan hlbti-strategian 
täytäntöönpanon helpottamiseen;

Or. en

Tarkistus 32
Virginie Joron
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Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. katsoo, että sukupuoliteoria ei saa 
olla EU:n määrärahojen jakoperuste;

Or. fr

Tarkistus 33
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toistaa pyyntönsä lisätä 
investointeja naisten ja tyttöjen oikeuksien 
edistämiseen; kehottaa osoittamaan 
määrärahoja naisten taloudellisen 
riippumattomuuden tukemiseen EU:n 
ohjelmien ja rahastojen, kuten 
COSME-ohjelman, Horisontti 2020 
-ohjelman ja ESIR-rahaston kautta;

2. toistaa pyyntönsä lisätä 
investointeja naisten ja tyttöjen oikeuksien 
edistämiseen; kehottaa osoittamaan 
määrärahoja naisten, myös erityisesti 
köyhyydelle ja sosiaaliselle syrjäytymiselle 
alttiimpien ikääntyneiden naisten, 
taloudellisen riippumattomuuden 
tukemiseen EU:n ohjelmien ja rahastojen, 
kuten COSME-ohjelman, Horisontti 2020 
-ohjelman ja ESIR-rahaston kautta;

Or. pl

Tarkistus 34
Sirpa Pietikäinen

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toistaa pyyntönsä lisätä 
investointeja naisten ja tyttöjen oikeuksien 
edistämiseen; kehottaa osoittamaan 
määrärahoja naisten taloudellisen 
riippumattomuuden tukemiseen EU:n 
ohjelmien ja rahastojen, kuten 

2. toistaa pyyntönsä lisätä 
investointeja naisten ja tyttöjen oikeuksien 
edistämiseen; kehottaa osoittamaan 
määrärahoja naisten aktiivisen roolin ja 
digitaalisen aikakauden omistajuuden 
tukemiseen sekä sukupuolten välisen 
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COSME-ohjelman, Horisontti 2020 
-ohjelman ja ESIR-rahaston kautta;

digitaalisen kuilun kiinnikuromiseen 
EU:n ohjelmien ja rahastojen, kuten 
COSME-ohjelman, Horisontti 2020 
-ohjelman ja ESIR-rahaston kautta;

Or. en

Tarkistus 35
Annika Bruna, Virginie Joron

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toistaa pyyntönsä lisätä 
investointeja naisten ja tyttöjen oikeuksien 
edistämiseen; kehottaa osoittamaan 
määrärahoja naisten taloudellisen 
riippumattomuuden tukemiseen EU:n 
ohjelmien ja rahastojen, kuten 
COSME-ohjelman, Horisontti 2020 
-ohjelman ja ESIR-rahaston kautta;

2. vaatii lisää investointeja naisten ja 
tyttöjen oikeuksien edistämiseen; vaatii, 
että on torjuttava määrätietoisesti naisiin 
kohdistuvaa väkivaltaa ja syrjintää, 
erityisesti sellaista, josta kärsitään 
eurooppalaiselle sivilisaatiolle vieraiden 
tapojen ja normien vuoksi;

Or. fr

Tarkistus 36
Sirpa Pietikäinen

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. kehottaa osoittamaan rahoitusta 
ohjelmiin, joilla tuetaan naisyrittäjyyttä, 
myös naisten perustamia ja johtamia 
pk-yrityksiä, osana COSME-ohjelmaa ja 
varmistamaan naisten mahdollisuudet 
saada lainarahoitusta ja oman pääoman 
ehtoista rahoitusta ja kannustamaan heitä 
tähän; kehottaa tukemaan yrittäjinä 
toimivia äitejä, sillä yrittäjyys ei ole 
ainoastaan esimerkki onnistuneesta työ- 
ja yksityiselämän yhteensovittamisesta 
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vaan myös edistää osaltaan uusien 
työmahdollisuuksien viriämistä ja 
roolimalleja, jotka kannustavat muita 
naisia toteuttamaan hankkeensa 
käytännössä;

Or. en

Tarkistus 37
Sandra Pereira

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. kehottaa komissiota ja neuvostoa 
sisällyttämään sukupuolten tasa-arvoa 
koskevat tavoitteet rakennerahastoja 
koskeviin asetuksiin sekä EU:n tärkeisiin 
rahoitusohjelmiin (muun muassa terveys 
ja ympäristö, koulutus, nuoriso ja talous) 
ja varmistamaan, että niille varataan 
määrärahoja;

Or. pt

Tarkistus 38
Irène Tolleret, Sylvie Brunet, Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa, että on tärkeää käyttää 
Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoja sukupuolten 
tasa-arvon, naisten työllisyyden ja 
työmarkkinoille pääsyn, lastenhoidon ja 
pitkäaikaishoidon edistämiseen;

Or. en
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Tarkistus 39
Sandra Pereira

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. kannattaa ESR:n strategisempaa 
käyttöä naisten ja miesten tasa-arvon, 
työmarkkinoille pääsyn ja työelämään 
uudelleen integroitumisen edistämiseen 
sekä työttömyyden, köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen sekä 
kaikenlaisen syrjinnän torjuntaan; 
kehottaa komissiota ehdottamaan 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston kautta ennakoivia 
toimia naisten työllisyyden tukemiseksi 
maaseutualueilla;

Or. pt

Tarkistus 40
Irène Tolleret, Sylvie Brunet, Chrysoula Zacharopoulou

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. kehottaa lisäämään talousarvion 
avulla naisten osallistumista ja 
kiinnostusta digitaalitalouteen, tekoälyyn, 
tieto- ja viestintätekniikkaan sekä 
STEM-aloihin ja uraan EU:n ohjelmien, 
myös nuorisotyöllisyysaloitteen, kautta;

Or. en

Tarkistus 41
Sandra Pereira

Lausuntoluonnos
2 c kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2 c. muistuttaa, että EU:n 
talousarviossa on lisättävä rahoitusta 
sukupuolten palkkaeron poistamiseksi 
soveltamalla periaatetta, jonka mukaan 
samasta tai samanarvoisesta työstä 
maksetaan sama palkka;

Or. pt

Tarkistus 42
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa lisäämään sukupuolten 
tasa-arvon edistämiseen ja työ- ja 
yksityiselämän tasapainon parantamiseen 
käytettävissä olevien välineiden välistä 
synergiaa; toistaa, että on tehostettava 
toimia kaikkein heikoimmassa asemassa 
olevien naisten tukemiseksi, mukaan lukien 
vammaiset naiset, yksinhuoltajaäidit ja 
maahanmuuttajanaiset, etnisiin 
vähemmistöihin kuuluvat naiset ja 
seksuaalisiin vähemmistöihin kuuluvat 
naiset;

3. kehottaa lisäämään sukupuolten 
tasa-arvon edistämiseen ja työ- ja 
yksityiselämän tasapainon parantamiseen 
käytettävissä olevien välineiden välistä 
synergiaa; toistaa, että on tehostettava 
toimia kaikkein heikoimmassa asemassa 
olevien naisten tukemiseksi, mukaan lukien 
vammaiset naiset, yksinhuoltajaäidit, 
maahanmuuttajanaiset, syrjäisillä 
maaseutualueilla asuvat naiset sekä 
etnisiin ja seksuaalisiin vähemmistöihin 
kuuluvat naiset;

Or. pl

Tarkistus 43
Annika Bruna, Virginie Joron

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa lisäämään sukupuolten 
tasa-arvon edistämiseen ja työ- ja 

3. kehottaa lisäämään sukupuolten 
tasa-arvon edistämiseen ja työ- ja 
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yksityiselämän tasapainon parantamiseen 
käytettävissä olevien välineiden välistä 
synergiaa; toistaa, että on tehostettava 
toimia kaikkein heikoimmassa asemassa 
olevien naisten tukemiseksi, mukaan 
lukien vammaiset naiset, 
yksinhuoltajaäidit ja 
maahanmuuttajanaiset, etnisiin 
vähemmistöihin kuuluvat naiset ja 
seksuaalisiin vähemmistöihin kuuluvat 
naiset;

yksityiselämän tasapainon parantamiseen 
käytettävissä olevien välineiden välistä 
synergiaa; toistaa, että on tehostettava 
toimia kaikkein heikoimmassa asemassa 
olevien naisten ja erityisesti vammaisten 
naisten ja yksinhuoltajaäitien 
tukemiseksi;

Or. fr

Tarkistus 44
Monika Vana

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa lisäämään sukupuolten 
tasa-arvon edistämiseen ja työ- ja 
yksityiselämän tasapainon parantamiseen 
käytettävissä olevien välineiden välistä 
synergiaa; toistaa, että on tehostettava 
toimia kaikkein heikoimmassa asemassa 
olevien naisten tukemiseksi, mukaan lukien 
vammaiset naiset, yksinhuoltajaäidit ja 
maahanmuuttajanaiset, etnisiin 
vähemmistöihin kuuluvat naiset ja 
seksuaalisiin vähemmistöihin kuuluvat 
naiset;

3. kehottaa lisäämään sukupuolten 
tasa-arvon edistämiseen ja työ- ja 
yksityiselämän tasapainon parantamiseen 
käytettävissä olevien välineiden välistä 
synergiaa; toistaa, että on tehostettava 
toimia kaikkein heikoimmassa tilanteessa 
olevien naisten tukemiseksi, mukaan lukien 
vammaiset naiset, yksinhuoltajaäidit ja 
maahanmuuttajanaiset, etnisiin 
vähemmistöihin kuuluvat naiset ja 
hlbti+-naiset;

Or. en

Tarkistus 45
Irène Tolleret, Sylvie Brunet, Chrysoula Zacharopoulou

Lausuntoluonnos
3 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa lisäämään sukupuolten 
tasa-arvon edistämiseen ja työ- ja 
yksityiselämän tasapainon parantamiseen 
käytettävissä olevien välineiden välistä 
synergiaa; toistaa, että on tehostettava 
toimia kaikkein heikoimmassa asemassa 
olevien naisten tukemiseksi, mukaan lukien 
vammaiset naiset, yksinhuoltajaäidit ja 
maahanmuuttajanaiset, etnisiin 
vähemmistöihin kuuluvat naiset ja 
seksuaalisiin vähemmistöihin kuuluvat 
naiset;

3. kehottaa lisäämään sukupuolten 
tasa-arvon edistämiseen ja työ- ja 
yksityiselämän tasapainon parantamiseen 
käytettävissä olevien välineiden välistä 
synergiaa; toistaa, että on tehostettava 
toimia kaikkein heikoimmassa asemassa 
olevien naisten tukemiseksi, mukaan lukien 
vammaiset naiset, värilliset naiset, 
yksinhuoltajaäidit ja 
maahanmuuttajanaiset, etnisiin 
vähemmistöihin kuuluvat naiset ja 
seksuaalisiin vähemmistöihin kuuluvat 
naiset;

Or. en

Tarkistus 46
Sandra Pereira

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että EU:n talousarviolla 
on oltava aktiivisempi rooli YK:n kestävän 
kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen 
tähtäävissä toimissa; kehottaa siksi 
käyttämään talousarviota siten, että 
tuetaan toimenpiteitä ja hankkeita, joilla 
pyritään poistamaan naisten ja lasten 
köyhyys, parantamaan pääsyä 
työmarkkinoille, poistamaan miesten ja 
naisten välisiä palkkaeroja ja 
eriarvoisuutta työelämässä, parantamaan 
terveydenhuollon saatavuutta ja tarjontaa 
sekä torjumaan naisiin, lapsiin ja nuoriin 
kohdistuvaa väkivaltaa; 

Or. pt
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Tarkistus 47
Monika Vana

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. pitää valitettavana, että komission 
ehdotukseen yhteisiä säännöksiä 
koskevaksi asetukseksi ei sisältynyt 
sukupuolten tasa-arvoa ennakkoehtona, 
kuten EU:n rakennerahastoissa 
edellisellä ohjelmakaudella edellytettiin; 
pyytää, että vuoden 2021 määrärahoissa, 
jotka on osoitettu yhteisiä säännöksiä 
koskevan asetuksen soveltamisalaan 
kuuluville EU:n rahastoille, noudatetaan 
ja edistetään tiukasti sukupuolten tasa-
arvoa;

Or. en

Tarkistus 48
Virginie Joron

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kehottaa suosimaan 
eurooppalaisuutta EU:n talousarviossa: 
ensisijainen asema olisi oltava EU:n 
vammaisilla naisilla ja 
yksinhuoltajaäideillä suhteessa 
maahanmuuttajanaisiin, joilla ei ole 
EU:n kansalaisuutta;

Or. fr

Tarkistus 49
Sirpa Pietikäinen
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Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kehottaa lisäämään investointeja 
eurooppalaisiin perussosiaalipalveluihin, 
jotta helpotetaan molempien sukupuolten 
työ- ja yksityiselämän tasapainottamista;

Or. en

Tarkistus 50
Monika Vana

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. toistaa pyyntönsä osoittaa EU:n 
rakennerahastoista enemmän varoja 
naisten taloudellisten ja sosiaalisten 
oikeuksien edistämiseen, erityisesti 
toimenpiteillä, joilla lisätään naisten 
osallistumista työmarkkinoille, ja 
investoimalla korkealuokkaisiin julkisiin 
hoitopalveluihin;

Or. en

Tarkistus 51
Monika Vana

Lausuntoluonnos
3 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 c. toistaa kehotuksensa säilyttää 
alaohjelma ”Maaseutualueiden naiset” 
osana yhteistä maatalouspolitiikkaa ja 
osoittaa tähän tarkoitukseen erityiset 
määrärahat;
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Or. en

Tarkistus 52
Robert Biedroń, Predrag Fred Matić, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Monika 
Beňová, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Pina Picierno

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pyytää, että sukupuolten 
tasa-arvoon liittyviä menoja voitaisiin 
jäljittää ja ottamaan käyttöön 
asianmukaiset indikaattorit ja asiaa 
koskevat menetelmät erityisesti 
sukupuoleen perustuvan syrjinnän, 
väkivallan ja seksuaalisen häirinnän 
torjunnan sekä seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja -oikeuksien 
saatavuuden osalta;

4. pyytää, että sukupuolten 
tasa-arvoon liittyviä menoja voitaisiin 
jäljittää ja ottamaan käyttöön 
asianmukaiset indikaattorit, 
vaikutustenarvioinnit ja asiaa koskevat 
menetelmät erityisesti sukupuoleen 
perustuvan syrjinnän, väkivallan ja 
seksuaalisen häirinnän torjunnan sekä 
seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja 
-oikeuksien saatavuuden osalta; kehottaa 
kehittämään ja soveltamaan 
asiaankuuluvia vastuuvelvollisuus- ja 
avoimuusmekanismeja sekä tulosten 
raportointia, jotta voidaan parantaa 
sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisprosessia ja toteutettujen 
ohjelmien tehokkuutta;

Or. en

Tarkistus 53
Monika Vana

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pyytää, että sukupuolten tasa-
arvoon liittyviä menoja voitaisiin jäljittää 
ja ottamaan käyttöön asianmukaiset 
indikaattorit ja asiaa koskevat menetelmät 
erityisesti sukupuoleen perustuvan 
syrjinnän, väkivallan ja seksuaalisen 

4. pyytää, että sukupuolten tasa-
arvoon liittyviä menoja voitaisiin jäljittää 
ja ottamaan käyttöön asianmukaiset 
indikaattorit ja asiaa koskevat menetelmät 
erityisesti sukupuoleen perustuvan 
syrjinnän, väkivallan ja seksuaalisen 
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häirinnän torjunnan sekä seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja -oikeuksien 
saatavuuden osalta;

häirinnän torjunnan sekä seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja -oikeuksien 
saatavuuden osalta; vaatii jatkuvaa 
seurantaa nämä indikaattorit huomioon 
ottaen ja vaatii tarkistamaan ohjelmia ja 
menoja sukupuolinäkökohdat huomioon 
ottaen;

Or. en

Tarkistus 54
Annika Bruna, Virginie Joron

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pyytää, että sukupuolten tasa-
arvoon liittyviä menoja voitaisiin jäljittää 
ja ottamaan käyttöön asianmukaiset 
indikaattorit ja asiaa koskevat menetelmät 
erityisesti sukupuoleen perustuvan 
syrjinnän, väkivallan ja seksuaalisen 
häirinnän torjunnan sekä seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja -oikeuksien 
saatavuuden osalta;

4. pyytää, että sukupuolten tasa-
arvoon liittyviä menoja voitaisiin jäljittää 
ja toistaa, että jäsenvaltioiden lakien ja 
suvereniteetin tiukka noudattaminen 
koskee menoja, jotka liittyvät seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja oikeuksien 
saatavuuteen;

Or. fr

Tarkistus 55
Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pyytää, että sukupuolten 
tasa-arvoon liittyviä menoja voitaisiin 
jäljittää ja ottamaan käyttöön 
asianmukaiset indikaattorit ja asiaa 
koskevat menetelmät erityisesti 
sukupuoleen perustuvan syrjinnän, 
väkivallan ja seksuaalisen häirinnän 

4. pyytää, että sukupuolten 
tasa-arvoon liittyviä menoja valvottaisiin 
kohdennettuihin toimiin tarkoitettujen 
omien talousarviomäärärahojen avulla ja 
otettaisiin käyttöön asianmukaiset 
indikaattorit ja asiaa koskevat menetelmät 
erityisesti sukupuoleen perustuvan 



AM\1199643FI.docx 29/42 PE648.371v01-00

FI

torjunnan sekä seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja -oikeuksien 
saatavuuden osalta;

syrjinnän, väkivallan ja seksuaalisen 
häirinnän torjunnan sekä seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja -oikeuksien 
saatavuuden osalta;

Or. en

Tarkistus 56
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pyytää, että sukupuolten tasa-
arvoon liittyviä menoja voitaisiin jäljittää 
ja ottamaan käyttöön asianmukaiset 
indikaattorit ja asiaa koskevat menetelmät 
erityisesti sukupuoleen perustuvan 
syrjinnän, väkivallan ja seksuaalisen 
häirinnän torjunnan sekä seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja -oikeuksien 
saatavuuden osalta;

4. pyytää, että sukupuolten tasa-
arvoon liittyviä menoja voitaisiin jäljittää 
ja että otetaan käyttöön asianmukaiset 
indikaattorit ja asiaa koskevat menetelmät 
erityisesti sukupuoleen perustuvan 
syrjinnän, psyykkisen, seksuaalisen ja 
fyysisen väkivallan ja seksuaalisen 
häirinnän torjunnan sekä seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja -oikeuksien 
saatavuuden osalta;

Or. pl

Tarkistus 57
Sandra Pereira

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa, että on lisättävä EU:n 
rahoitusta, jotta jäsenvaltiot voivat tarjota 
ihmiskaupan tai seksuaalisen 
hyväksikäytön uhreille julkisia 
sosiaalipalveluja, joissa annetaan 
psykologista ja sosiaalista tukea ja joiden 
henkilöstö on erikoistuneita 
ammattilaisia, ja on pantava täytäntöön 
sosiaalisia ja taloudellisia toimenpiteitä, 
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joilla tuetaan haavoittuvassa asemassa 
olevia naisia ja tyttöjä jättämään 
prostituution myös takaamalla heille 
työpaikat, jotka tosiasiallisesti johtavat 
heidän sosiaaliseen integrointiinsa;

Or. pt

Tarkistus 58
Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa, että ohjelmassa, joka 
korvaa seuraavassa monivuotisessa 
rahoituskehyksessä perusoikeus-, 
tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelman, on 
lisättävä varojen kohdentamista toimiin, 
joilla pyritään ehkäisemään ja torjumaan 
sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa, ja 
että kaikenlaisen naisiin kohdistuvan 
väkivallan torjumiseksi on osoitettava 
omat talousarviomäärärahat;

Or. en

Tarkistus 59
Virginie Joron

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. toteaa, että kaikkien EU:n 
talousarviosta rahoitettavaan toimeen 
osallistuvien miesten on sitouduttava 
hyväksymään, että naiset voivat johtaa 
kyseistä toimea tai kokousta, eivätkä he 
saa koskaan kieltäytyä kättelemästä naista 
tai istumasta naisen vieressä;
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Or. fr

Tarkistus 60
Irène Tolleret, Sylvie Brunet, Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. korostaa tarvetta lisätä 
talousarviomäärärahoja, joilla edistetään 
seksuaali- ja lisääntymisterveydenhoidon 
saatavuutta ja siihen liittyviä oikeuksia;

Or. en

Tarkistus 61
Virginie Joron

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. toteaa, että kaikkien EU:n 
talousarviosta rahoitettavaan toimeen 
osallistuvien on suostuttava esiintymään 
toimen toteutuspaikalla ilman 
uskonnollisia tunnusmerkkejä;

Or. fr

Tarkistus 62
Irène Tolleret, Sylvie Brunet, Chrysoula Zacharopoulou

Lausuntoluonnos
4 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 c. korostaa tarvetta torjua naisten 
sukuelinten silpomista sekä varhais- ja 
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pakkoavioliittoja ja edistää sukupuolten 
tasa-arvoa ja naisten vaikutusvallan 
lisäämistä, seksuaali- ja 
lisääntymisterveys ja -oikeudet mukaan 
luettuina, uuden naapuruus-, kehitys- ja 
kansainvälisen yhteistyön välineen 
(NDICI) avulla;

Or. en

Tarkistus 63
Monika Vana

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa EU:ta lisäämään 
määrärahoja kansalaisjärjestöille, jotka 
edistävät naisten oikeuksia Euroopassa ja 
maapallon eteläisessä osassa;

5. kehottaa EU:ta lisäämään 
määrärahoja kansalaisjärjestöille, jotka 
edistävät naisten oikeuksia Euroopassa ja 
maapallon eteläisessä osassa 
perusoikeuksien ja arvojen ohjelman 
arvojen lohkon sekä NDICI:n kautta; 
korostaa, että on tärkeää varmistaa 
rahoitus kentällä toimiville pienille 
kansalaisjärjestöille;

Or. en

Tarkistus 64
Annika Bruna, Virginie Joron

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa EU:ta lisäämään 
määrärahoja kansalaisjärjestöille, jotka 
edistävät naisten oikeuksia Euroopassa ja 
maapallon eteläisessä osassa;

5. kehottaa EU:ta brexitin ja siitä 
seuraavan unionin talousarvion 
supistumisen yhteydessä säilyttämään 
määrärahat kansalaisjärjestöille, jotka 
edistävät naisten oikeuksia Euroopassa 
edellyttäen, että nämä järjestöt 
noudattavat jäsenvaltioiden lainsäädäntöä 



AM\1199643FI.docx 33/42 PE648.371v01-00

FI

ja kunnioittavat niiden 
itsemääräämisoikeutta;

Or. fr

Tarkistus 65
Monika Beňová

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa EU:ta lisäämään 
määrärahoja kansalaisjärjestöille, jotka 
edistävät naisten oikeuksia Euroopassa ja 
maapallon eteläisessä osassa;

5. kehottaa EU:ta lisäämään 
määrärahoja kansalaisjärjestöille, jotka 
edistävät naisten oikeuksia Euroopassa ja 
maapallon eteläisessä osassa; painottaa 
tarvetta korvamerkitä vuoden 2021 
talousarviossa riittävät taloudelliset 
resurssit sukupuolten tasa-arvoa 
koskevan EU-strategian 2020–2024 
täytäntöönpanemiseksi;

Or. en

Tarkistus 66
Sirpa Pietikäinen

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa EU:ta lisäämään 
määrärahoja kansalaisjärjestöille, jotka 
edistävät naisten oikeuksia Euroopassa ja 
maapallon eteläisessä osassa;

5. kehottaa EU:ta tukemaan naisten 
oikeuksia sekä naisten ja tyttöjen 
vaikutusvallan lisäämistä EU:n 
ulkopuolella EU:n kehitysavun avulla;

Or. en

Tarkistus 67
Sandra Pereira
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Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa ottamaan käyttöön 
varoja, jotta jäsenvaltiot voivat vahvistaa 
äitiys- ja isyyssuojelua muun muassa 
investoimalla varhaiskasvatuspalvelujen 
ja hoitopalvelujen sekä 
pitkäaikaishoitopalvelujen maksuttoman 
julkisen verkoston tarjoamiseen; toteaa, 
että laadukkaiden lastenhoitopalvelujen 
saatavuuden puute, kohtuuttomat 
kustannukset ja riittävän infrastruktuurin 
puuttuminen ovat yhä merkittävä 
yksittäinen tekijä, joka estää naisten 
tasa-arvoisen osallistumisen kaikkien 
yhteiskunnan osa-alueiden toimintaan, 
kuten työelämään;

Or. pt

Tarkistus 68
Monika Vana

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa sukupuolten tasa-arvon 
ja naisten oikeuksien lisääntyvää 
vastustusta ja NDICI:n merkitystä tämän 
tilanteen torjumisessa; pitää valitettavana, 
että komissio ei sisällyttänyt 
ehdotukseensa sukupuolten tasa-arvoa 
koskevaa erityisohjelmaa, ja kehottaa 
osoittamaan kunnianhimoisia ja erityisiä 
määrärahoja naisten ihmisoikeuksien 
puolustajien tukemiseen sekä seksuaali- 
ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien 
suojeluun ja edistämiseen;

Or. en
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Tarkistus 69
Virginie Joron

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. toteaa, että voittoa tavoittelematon 
kansalaisjärjestö ei voi saada EU:n 
rahoitusta, jos merkittävä osa sen 
työntekijöistä tai vapaaehtoistyöntekijöistä 
on edellisen vuoden aikana tuomittu 
parituksesta tai seksuaalisesta 
väkivallasta;

Or. fr

Tarkistus 70
Irène Tolleret, Sylvie Brunet, Chrysoula Zacharopoulou

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. muistuttaa, että EU on sitoutunut 
osoittamaan vähintään 20 prosenttia 
kaikesta virallisesta kehitysavustaan 
inhimilliseen kehitykseen ja sosiaaliseen 
osallisuuteen, mihin sisältyy toimia, joilla 
pyritään parantamaan sukupuolten 
tasa-arvoa;

Or. en

Tarkistus 71
Robert Biedroń, Predrag Fred Matić, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Monika 
Beňová, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Pina Picierno

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)



PE648.371v01-00 36/42 AM\1199643FI.docx

FI

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa tarvetta osoittaa 
asianmukaiset resurssit sukupuolitietoista 
budjetointia koskevan pilottihankkeen 
toteuttamiseen EU:n toimielimissä, jotta 
voidaan kehittää päätöksentekijöiden ja 
poliittisten toimijoiden valmiuksia;

Or. en

Tarkistus 72
Monika Vana

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. toistaa kehotuksensa osoittaa 
20 prosenttia NDICI-välineen varoista 
hankkeisiin, joiden päätavoitteena on 
sukupuolten tasa-arvo, ja 85 prosenttia 
varoista hankkeisiin, joiden pääasialliset 
tai merkittävät tavoitteet liittyvät 
sukupuolten tasa-arvoon;

Or. en

Tarkistus 73
Virginie Joron

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. katsoo, että väärinkäytösten 
välttämiseksi voittoa tavoittelematon 
kansalaisjärjestö, joka saa EU:n 
rahoitusta, ei saa maksaa kenellekään 
työntekijöistään, lääkäreitä lukuun 
ottamatta, yli 5 000 euron 
kuukausipalkkaa;
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Or. fr

Tarkistus 74
Robert Biedroń, Predrag Fred Matić, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Vilija 
Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Pina Picierno

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. palauttaa mieliin Euroopan 
parlamentin pyynnön kolminkertaistaa 
EU:n pitkän aikavälin talousarviossa 
(2021–2027) perusoikeuksien ja arvojen 
ohjelmalle osoitetut varat 1,834 miljardiin 
euroon asti;

Or. en

Tarkistus 75
Monika Vana

Lausuntoluonnos
5 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 c. toteaa, että erittäin merkittävä 
osuus EU:hun tulevista pakolaisista ja 
turvapaikanhakijoista on naisia ja lapsia; 
korostaa, että sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistaminen on myös yksi 
turvapaikka-, maahanmuutto- ja 
kotouttamisrahaston (AMIF) 
perusperiaatteista, ja pyytää jälleen, että 
sukupuoliulottuvuus otettaisiin huomioon 
myös maahanmuutto- ja 
turvapaikkapolitiikassa osoittamalla 
erityistä rahoitusta sukupuoleen 
perustuvan väkivallan ehkäisemiseen ja 
varmistamalla terveydenhuollon ja 
seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja 
-oikeuksia koskevien palvelujen 
saatavuus;
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Or. en

Tarkistus 76
Annika Bruna, Virginie Joron

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. muistuttaa, että Euroopan 
tasa-arvoinstituutti (EIGE) on tärkeässä 
asemassa ja että tarvitaan konsolidoitu 
talousarvio tietojen keräämiseksi ja 
asiantuntemuksen hankkimiseksi 
sukupuolten tasa-arvon alalla; kehottaa 
pitämään EIGEn talousarvion, 
henkilöstötaulukon ja 
riippumattomuuden vakaana.

6. vaatii, että kaikilla naisia 
koskevilla toimilla on oltava seuraavat 
tavoitteet:

– torjua väkivallantekoja ja 
eriarvoisuutta, jotka johtuvat sosiaalisista 
normeista, joita säätäneet 
yhteiskunnalliset, uskonnolliset ja 
yhteisölliset ryhmät ovat haluttomia 
osoittamaan naisille eurooppalaisen 
sivilisaation mukaista arvostusta,
– sama palkka miehille ja naisille samasta 
työstä ja samoista taidoista,
– perheväkivallan torjunta,
– kotona olevien äitien aseman 
tunnustaminen erityisesti määrätyillä 
vanhempainrahoilla ja eläkeoikeuksien 
hyvityksellä;

Or. fr

Tarkistus 77
Irène Tolleret, Sylvie Brunet, Chrysoula Zacharopoulou

Lausuntoluonnos
6 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6. muistuttaa, että Euroopan 
tasa-arvoinstituutti (EIGE) on tärkeässä 
asemassa ja että tarvitaan konsolidoitu 
talousarvio tietojen keräämiseksi ja 
asiantuntemuksen hankkimiseksi 
sukupuolten tasa-arvon alalla; kehottaa 
pitämään EIGEn talousarvion, 
henkilöstötaulukon ja riippumattomuuden 
vakaana.

6. muistuttaa, että Euroopan 
tasa-arvoinstituutti (EIGE) on tärkeässä 
asemassa ja että tarvitaan konsolidoitu 
talousarvio tietojen keräämiseksi ja 
asiantuntemuksen hankkimiseksi 
sukupuolten tasa-arvon alalla; kehottaa 
pitämään EIGEn talousarvion, 
henkilöstötaulukon ja riippumattomuuden 
vähintään nykyisellä tasolla.

Or. en

Tarkistus 78
Robert Biedroń, Predrag Fred Matić, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Monika 
Beňová, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Pina Picierno

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. muistuttaa, että Euroopan 
tasa-arvoinstituutti (EIGE) on tärkeässä 
asemassa ja että tarvitaan konsolidoitu 
talousarvio tietojen keräämiseksi ja 
asiantuntemuksen hankkimiseksi 
sukupuolten tasa-arvon alalla; kehottaa 
pitämään EIGEn talousarvion, 
henkilöstötaulukon ja riippumattomuuden 
vakaana.

6. 1. muistuttaa, että EIGE on 
tärkeässä asemassa ja että tarvitaan 
konsolidoitu talousarvio sukupuolen 
mukaan eriytettyjen tietojen keräämiseksi 
ja asiantuntemuksen hankkimiseksi 
sukupuolten tasa-arvon alalla; kehottaa 
pitämään EIGEn talousarvion, 
henkilöstötaulukon ja riippumattomuuden 
vakaana.

Or. en

Tarkistus 79
Lina Gálvez Muñoz, Robert Biedroń

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. kehottaa jäsenvaltioita ja 
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komissiota parantamaan sukupuolen 
mukaan eriteltyjen tietojen keräämistä 
erityisesti sukupuoleen perustuvan 
väkivallan ja sukupuolten 
työmarkkinaeriarvoisuuden perimmäisistä 
syistä, kuten tietoja palkkojen 
avoimuudesta ja erityyppisten 
hoitovapaiden käytöstä, tai 
vertailukelpoisten tietojen keräämistä 
sukupuolten välisten palkkaerojen eri 
syistä jäsenvaltioissa sekä 
ajankäyttötutkimuksista, joita olisi 
toteutettava riittävän kokoisesta otoksesta 
tietojen saamiseksi palkattomaan hoito- ja 
kotityöhön liittyvistä sukupuolten välisistä 
eroista; kehottaa myös parantamaan 
Eurostatin ja kansallisten tilastolaitosten 
tasa-arvotilastoja, jotta voidaan tukea 
sukupuolitietoisen budjetoinnin ja sen 
valvonnan seurantaan ja arviointiin 
tarkoitettuja indikaattoreita koko 
toimintapoliittisen syklin ajan;

Or. en

Tarkistus 80
Robert Biedroń, Predrag Fred Matić, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Monika 
Beňová, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Pina Picierno

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. kehottaa tekemään väliarvioinnin 
ehdotetussa monivuotisessa 
rahoituskehyksessä (2021–2027) sen 
varmistamiseksi, että menojen 
painopisteet pysyvät 
tarkoituksenmukaisina; pitää 
valitettavana, että vuosien 2014–2020 
monivuotisen rahoituskehyksen 
väliarviointiin ei sisältynyt sukupuolten 
välisen tasa-arvon valtavirtaistamisen 
tarkistusta;
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Or. en

Tarkistus 81
Sandra Pereira

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. korostaa, että viime 
vuosikymmenellä vallinneen ja 
pahentuneen uusliberalistisen politiikan 
myötä taloudellinen, sosiaalinen, 
työmarkkinoihin liittyvä ja sukupuolten 
välinen eriarvoisuus jäsenvaltioiden 
sisällä ja niiden välillä on kärjistynyt;

Or. pt

Tarkistus 82
Sandra Pereira

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. muistuttaa Euroopan tasa-
arvoinstituutin tärkeästä roolista 
sukupuolten eriarvoisuuden määrää ja 
syitä koskevan tietoisuuden lisäämisessä 
EU:ssa; kehottaa siksi myöntämään 
tasa-arvoinstituutille enemmän 
määrärahoja ja henkilöstöä ja 
parantamaan sen riippumattomuutta sekä 
osoittamaan enemmän varoja 
budjettikohdalle "syrjinnän torjunnan ja 
tasa-arvon edistäminen";

Or. pt
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Tarkistus 83
Sandra Pereira

Lausuntoluonnos
6 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 c. vaatii, että talousarviosta 
osoitetaan tarvittava rahoitus, jotta 
jäsenvaltioita voidaan tukea julkisten 
työvoimaviranomaisten valmiuksien 
vahvistamisessa henkilöresurssien sekä 
teknisten ja rakenteellisten valmiuksien 
tasolla, jotta voidaan varmistaa tarvittavat 
toimet lainsäädännössä tai 
työehtosopimuksissa määriteltyjen 
työoikeuksien soveltamiseksi erityisesti 
määräämällä seuraamuksia yrityksille, jos 
sääntöjä ei noudateta; kehottaa myös 
arvioimaan ehdollisuuden 
täytäntöönpanoa myönnettäessä EU:n 
varoja yrityksille, joilla on korkeat 
työnormit ja jotka eivät syrji naisia; 

Or. pt


