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Tarkistus 1
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Lausuntoluonnos
-1 kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

-1. ottaa huomioon, että naisten ja 
miesten tasa-arvo sekä syrjimättömyys 
ovat Euroopan unionin perusarvoja, 
kuten Euroopan unionista tehdyssä 
sopimuksessa ja Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa todetaan;

Or. en

Tarkistus 2
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Lausuntoluonnos
-1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

-1 a. katsoo, että edellä mainittuihin 
perustuvia yhtäläisiä mahdollisuuksia on 
edelleen edistettävä eriarvoisuuden 
vähentämiseksi;

Or. en

Tarkistus 3
Aušra Maldeikienė, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Lausuntoluonnos
-1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

-1 b. katsoo, että sukupuolten tasa-
arvon valtavirtaistaminen on tärkeä 
väline tasa-arvonäkökohdan 
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sisällyttämisessä osaksi kaikkia unionin 
politiikkoja, toimenpiteitä ja toimia ja 
siten myös työmarkkinoita ja 
sosiaalipolitiikkaa yhtäläisten 
mahdollisuuksien edistämiseksi ja naisten 
kaikkinaisen syrjinnän torjumiseksi;

Or. en

Tarkistus 4
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Lausuntoluonnos
-1 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

-1 c. palauttaa mieliin sukupuolten 
tasa-arvoa, yhtäläisiä mahdollisuuksia ja 
työllisyyden aktiivista tukemista koskevat 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin 
suositukset;

Or. en

Tarkistus 5
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toteaa, että sukupuolten palkkaero 
28:ssa EU:n jäsenvaltiossa on 15,7 
prosenttia, naisilla on miehiä enemmän 
epätyypillisiä ja joustavia työsopimuksia 
(nollatuntisopimukset, tilapäistyö, osa-
aikatyö jne.) kuin miehillä ja naiset 
joutuvat todennäköisemmin kokemaan 
köyhyyttä ja heidät luokitellaan 
köyhimpien työntekijöiden ryhmään 
epävarmojen työsopimusten vuoksi;

1. toteaa, että sukupuolten palkkaero 
28:ssa EU:n jäsenvaltiossa on 15,7 
prosenttia ja keskimääräinen sukupuolten 
välinen työllisyysero 11,5 prosenttia, 
naisilla on miehiä enemmän joustavia 
työmuotoja, epätyypillisiä ja joustavia 
työsopimuksia (nollatuntisopimukset, 
tilapäistyö, osa-aikatyö jne.) kuin miehillä 
ja naiset joutuvat todennäköisemmin 
kokemaan köyhyyttä ja heidät luokitellaan 
köyhimpien työntekijöiden ryhmään 
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epävarmojen työsopimusten vuoksi 
yhdistettynä muihin monialaisiin 
tekijöihin, kuten perheen yksinhuoltajuus, 
huollettavan vanhemman hoitaminen, 
vammaisuus, vähäinen koulutus tai 
hoitopalvelujen riittämätön saanti;

Or. en

Tarkistus 6
Margarita de la Pisa Carrión

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toteaa, että sukupuolten palkkaero 
28:ssa EU:n jäsenvaltiossa on 15,7 
prosenttia, naisilla on miehiä enemmän 
epätyypillisiä ja joustavia työsopimuksia 
(nollatuntisopimukset, tilapäistyö, osa-
aikatyö jne.) kuin miehillä ja naiset 
joutuvat todennäköisemmin kokemaan 
köyhyyttä ja heidät luokitellaan 
köyhimpien työntekijöiden ryhmään 
epävarmojen työsopimusten vuoksi;

1. toteaa, että sukupuolten palkkaero 
lasketaan naisten ja miesten 
keskimääräisen bruttotuntipalkan 
välisenä erona aloja erittelemättä, mikä 
tekee yksittäisten tekijöiden tarkasta 
vertailusta vaikeaa;

Or. es

Tarkistus 7
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toteaa, että sukupuolten palkkaero 
28:ssa EU:n jäsenvaltiossa on 15,7 
prosenttia, naisilla on miehiä enemmän 
epätyypillisiä ja joustavia työsopimuksia 
(nollatuntisopimukset, tilapäistyö, osa-
aikatyö jne.) kuin miehillä ja naiset 
joutuvat todennäköisemmin kokemaan 
köyhyyttä ja heidät luokitellaan 

1. toteaa, että brexitiä edeltävien 
tietojen perusteella sukupuolten palkkaero 
28:ssa EU:n jäsenvaltiossa on 15,7 
prosenttia, erityisesti äideillä ja raskaana 
olevilla naisilla on miehiä enemmän 
epätyypillisiä ja joustavia työsopimuksia 
(nollatuntisopimukset, tilapäistyö, osa-
aikatyö jne.) kuin miehillä ja naiset 
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köyhimpien työntekijöiden ryhmään 
epävarmojen työsopimusten vuoksi;

joutuvat todennäköisemmin kokemaan 
köyhyyttä ja heidät luokitellaan 
köyhimpien työntekijöiden ryhmään 
epävarmojen työsopimusten vuoksi;

Or. it

Tarkistus 8
Gwendoline Delbos-Corfield
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toteaa, että sukupuolten palkkaero 
28:ssa EU:n jäsenvaltiossa on 15,7 
prosenttia, naisilla on miehiä enemmän 
epätyypillisiä ja joustavia työsopimuksia 
(nollatuntisopimukset, tilapäistyö, osa-
aikatyö jne.) kuin miehillä ja naiset 
joutuvat todennäköisemmin kokemaan 
köyhyyttä ja heidät luokitellaan 
köyhimpien työntekijöiden ryhmään 
epävarmojen työsopimusten vuoksi;

1. toteaa, että sukupuolten palkkaero 
28:ssa EU:n jäsenvaltiossa on 15,7 
prosenttia, naisilla on miehiä enemmän 
epätyypillisiä ja joustavia työsopimuksia 
(nollatuntisopimukset, näennäisesti 
itsenäinen ammatinharjoittaminen, 
tilapäistyö, osa-aikatyö jne.) kuin miehillä 
ja naiset joutuvat todennäköisemmin 
erotelluiksi vähemmän arvostetuille ja 
alipalkatuille aloille kuin miehet sekä 
kokemaan köyhyyttä ja epävarmuutta ja 
heidät luokitellaan köyhimpien 
työntekijöiden ryhmään epävarmojen 
työsopimusten vuoksi;

Or. en

Tarkistus 9
Annika Bruna, Virginie Joron

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toteaa, että sukupuolten palkkaero 
28:ssa EU:n jäsenvaltiossa on 15,7 
prosenttia, naisilla on miehiä enemmän 
epätyypillisiä ja joustavia työsopimuksia 
(nollatuntisopimukset, tilapäistyö, osa-

1. toteaa, että sukupuolten palkkaero 
28:ssa EU:n jäsenvaltiossa on 15,7 
prosenttia, naisilla on miehiä enemmän 
epätyypillisiä ja joustavia työsopimuksia 
(nollatuntisopimukset, tilapäistyö, osa-
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aikatyö jne.) kuin miehillä ja naiset 
joutuvat todennäköisemmin kokemaan 
köyhyyttä ja heidät luokitellaan 
köyhimpien työntekijöiden ryhmään 
epävarmojen työsopimusten vuoksi;

aikatyö jne.) kuin miehillä ja erityisesti 
naimattomat naiset ja yksinhuoltajaäidit 
joutuvat todennäköisemmin kokemaan 
köyhyyttä ja heidät luokitellaan 
köyhimpien työntekijöiden ryhmään 
epävarmojen työsopimusten vuoksi;

Or. fr

Tarkistus 10
Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Karen Melchior, Hilde Vautmans, Radka 
Maxová, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toteaa, että sukupuolten palkkaero 
28:ssa EU:n jäsenvaltiossa on 15,7 
prosenttia, naisilla on miehiä enemmän 
epätyypillisiä ja joustavia työsopimuksia 
(nollatuntisopimukset, tilapäistyö, osa-
aikatyö jne.) kuin miehillä ja naiset 
joutuvat todennäköisemmin kokemaan 
köyhyyttä ja heidät luokitellaan 
köyhimpien työntekijöiden ryhmään 
epävarmojen työsopimusten vuoksi;

1. toteaa, että keskimääräinen 
sukupuolten palkkaero EU:ssa on 16 
prosenttia, naisilla on miehiä enemmän 
epätyypillisiä ja joustavia työsopimuksia 
(nollatuntisopimukset, tilapäistyö, osa-
aikatyö jne.) kuin miehillä ja naiset 
joutuvat todennäköisemmin kokemaan 
köyhyyttä ja heidät luokitellaan 
köyhimpien työntekijöiden ryhmään;

Or. en

Tarkistus 11
Sandra Pereira

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. toteaa, että palkkaerot ovat osoitus 
siitä, että naisia käytetään enemmän 
hyväksi työmarkkinoilla, ja katsoo, että 
naisten ja miesten välistä syrjintää 
edistetään harkitusti, jotta voidaan 
helpottaa ja tehostaa toimintapolitiikkoja, 
joilla pyritään alhaisiin palkkoihin ja työn 
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sääntelyn purkamiseen, mikä vaikuttaa 
sekä naisiin että miehiin vaikkakin eri 
tavoin;  katsoo, että miesten ja naisten 
välisen palkkasyrjinnän perimmäiset syyt 
johtuvat tästä laajemmasta tilanteesta, 
jossa puretaan sääntelyä ja heikennetään 
työn arvoa, mutta myös naisten työ-, 
perhe- ja yksityiselämän oikeanlaisen 
tasapainon mahdollistavien toimien 
puutteesta, ja tähän ovat syynä yhä 
epävarmemmat työolot, joiden 
seurauksena elinikäinen työaika lyhenee 
ja naiset joutuvat epävarmempiin 
työsuhteisiin, kuten pienempipalkkaiseen 
osa-aika- tai tilapäistyöhön, ja työajan 
sääntelyä puretaan entistä enemmän;

Or. pt

Tarkistus 12
Annika Bruna, Virginie Joron

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. toteaa, että naisten ja miesten 
henkilökohtaiset ja ammatilliset tavoitteet 
eroavat usein toisistaan ja että tasa-
arvoiseen edustukseen pyrkiminen 
aiheuttaa kielteisiä vaikutuksia 
valtaosassa työpaikkoja, koska naisilla ja 
miehillä ei ole samoja pyrkimyksiä, sillä 
tietyt ammatit houkuttelevat pääasiassa 
naisia ja jotkut toiset miehiä;

Or. fr

Tarkistus 13
Sandra Pereira

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. kehottaa toteuttamaan yhteisiä 
toimia, joilla varmistetaan naisten 
yhtäläinen pääsy oikeudet huomioon 
ottaviin työpaikkoihin; katsoo, että 
keskitetyt sopimusneuvottelut ovat 
ratkaiseva tekijä eriarvoisuuden 
vähentämisessä ja poistamisessa ja että 
sama palkka samasta ja samanarvoisesta 
työstä olisi taattava;

Or. pt

Tarkistus 14
Sandra Pereira

Lausuntoluonnos
1 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 c. korostaa, että EU:n määräämän 
uusliberalistisen politiikan pitkän 
aikavälin seuraukset vaikuttavat 
taloudellisesta ja sosiaalisesta 
näkökulmasta kielteisesti naisten 
vaikutusmahdollisuuksiin kaikilla 
elämänaloilla sekä sukupuolten tasa-
arvon toteutumiseen, ja toteaa, että 
työttömyyden kasvu, työmarkkinoiden 
sääntelyn purkaminen, epävarmuuden 
lisääntyminen ja matala palkkataso 
vaikuttavat erityisesti naisiin, ja samalla 
julkisiin palveluihin, erityisesti 
terveydenhuoltoon ja koulutukseen, ja 
sosiaalietuuksiin kohdistuvat leikkaukset 
lisäävät entisestään naisten kohtaaman 
syrjinnän ja eriarvoisuuden moninaisia 
muotoja;

Or. pt

Tarkistus 15
Gwendoline Delbos-Corfield
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että vuoden 2008 
maailmanlaajuisen talous- ja rahoituskriisin 
vuoksi työssäkäyvien köyhyys EU:ssa 
nousi 8 prosentista 10 prosenttiin ja että 
tämänhetkinen ennennäkemätön 
maailmanlaajuinen covid-19-pandemia 
aiheuttaa vielä suurempia taloudellisia 
seurauksia, joilla on välitön köyhyyttä 
lisäävä vaikutus erityisesti naisten ja 
muiden heikossa asemassa olevien ryhmien 
keskuudessa yhteiskunnassa, koska 
köyhyyden vaikutukset kohdistuvat 
selvimmin palvelualan työntekijöihin, 
itsenäisiin ammatinharjoittajiin, tilapäisiin 
työntekijöihin ja kausityöntekijöihin, joista 
naisten osuus on suurempi;

2. toteaa, että vuoden 2008 
maailmanlaajuisen talous- ja rahoituskriisin 
vuoksi työssäkäyvien köyhyys EU:ssa 
nousi 8 prosentista 10 prosenttiin ja että 
tämänhetkinen ennennäkemätön 
maailmanlaajuinen covid-19-pandemia 
aiheuttaa vielä suurempia taloudellisia 
seurauksia, joilla on välitön köyhyyttä 
lisäävä vaikutus erityisesti naisten ja 
muiden heikossa asemassa olevien ryhmien 
keskuudessa yhteiskunnassa, koska 
köyhyyden vaikutukset kohdistuvat 
selvimmin palvelualan työntekijöihin, 
itsenäisiin ammatinharjoittajiin, tilapäisiin 
työntekijöihin ja kausityöntekijöihin, joista 
naisten osuus on suurempi; korostaa, että 
naisten köyhyyden lisääntyminen lisää 
entisestään köyhyyttä koko 
yhteiskunnassa, koska naiset vastaavat 
yleensä tärkeimpien perushyödykkeiden 
hankinnasta ja ovat elannon hankkimisen 
kannalta keskeisessä asemassa; on 
huolestunut tämän vaikutuksista lasten 
köyhyyteen ja huomauttaa, että vuonna 
2017 kaikista ikäryhmistä lapsiin 
kohdistui suurin köyhyyden tai 
sosiaalisen syrjäytymisen riski EU:ssa;

Or. en

Tarkistus 16
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että vuoden 2008 
maailmanlaajuisen talous- ja rahoituskriisin 
vuoksi työssäkäyvien köyhyys EU:ssa 

2. toteaa, että vuoden 2008 
maailmanlaajuisen talous- ja rahoituskriisin 
vuoksi työssäkäyvien köyhyys EU:ssa 
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nousi 8 prosentista 10 prosenttiin ja että 
tämänhetkinen ennennäkemätön 
maailmanlaajuinen covid-19-pandemia 
aiheuttaa vielä suurempia taloudellisia 
seurauksia, joilla on välitön köyhyyttä 
lisäävä vaikutus erityisesti naisten ja 
muiden heikossa asemassa olevien 
ryhmien keskuudessa yhteiskunnassa, 
koska köyhyyden vaikutukset kohdistuvat 
selvimmin palvelualan työntekijöihin, 
itsenäisiin ammatinharjoittajiin, tilapäisiin 
työntekijöihin ja kausityöntekijöihin, joista 
naisten osuus on suurempi;

nousi 8 prosentista 10 prosenttiin ja että 
tämänhetkinen ennennäkemätön 
maailmanlaajuinen covid-19-pandemia 
aiheuttaa vielä suurempia taloudellisia 
seurauksia, joilla on välitön köyhyyttä 
lisäävä vaikutus erityisesti naisten ja 
heikossa asemassa olevien ryhmien 
keskuudessa yhteiskunnassa, koska 
köyhyyden vaikutukset kohdistuvat 
selvimmin palvelualan työntekijöihin, 
itsenäisiin ammatinharjoittajiin, tilapäisiin 
työntekijöihin ja kausityöntekijöihin, joista 
naisten osuus on suurempi; toteaa, että 
näin on myös useilla muilla talouden 
aloilla, joihin vaikuttavat työpaikkojen 
menetykset, palkkojen alentaminen ja/tai 
työajan lyhentäminen sekä 
hoitopalvelujen tarpeen lisääntyminen 
pandemian aikana;

Or. en

Tarkistus 17
Annika Bruna, Virginie Joron

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että vuoden 2008 
maailmanlaajuisen talous- ja rahoituskriisin 
vuoksi työssäkäyvien köyhyys EU:ssa 
nousi 8 prosentista 10 prosenttiin ja että 
tämänhetkinen ennennäkemätön 
maailmanlaajuinen covid-19-pandemia 
aiheuttaa vielä suurempia taloudellisia 
seurauksia, joilla on välitön köyhyyttä 
lisäävä vaikutus erityisesti naisten ja 
muiden heikossa asemassa olevien ryhmien 
keskuudessa yhteiskunnassa, koska 
köyhyyden vaikutukset kohdistuvat 
selvimmin palvelualan työntekijöihin, 
itsenäisiin ammatinharjoittajiin, tilapäisiin 
työntekijöihin ja kausityöntekijöihin, joista 
naisten osuus on suurempi;

2. toteaa, että vuoden 2008 
maailmanlaajuisen talous- ja rahoituskriisin 
vuoksi työssäkäyvien köyhyys EU:ssa 
nousi 8 prosentista 10 prosenttiin ja että 
tämänhetkinen ennennäkemätön 
maailmanlaajuinen covid-19-pandemia 
aiheuttaa vielä suurempia taloudellisia 
seurauksia, joilla on välitön köyhyyttä 
lisäävä vaikutus erityisesti naisten ja 
muiden heikossa asemassa olevien ryhmien 
keskuudessa yhteiskunnassa, koska 
köyhyyden vaikutukset kohdistuvat 
selvimmin palvelualan työntekijöihin, 
itsenäisiin ammatinharjoittajiin, tilapäisiin 
työntekijöihin ja kausityöntekijöihin, joista 
naisten osuus on suurempi, sekä 
henkilöihin, jotka altistuvat tehtäviensä 
vuoksi suoremmin riskeille, kuten 
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erityisesti hoitajat ja 
lainvalvontaviranomaiset; 

Or. fr

Tarkistus 18
Annika Bruna, Virginie Joron

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että vuoden 2008 
maailmanlaajuisen talous- ja rahoituskriisin 
vuoksi työssäkäyvien köyhyys EU:ssa 
nousi 8 prosentista 10 prosenttiin ja että 
tämänhetkinen ennennäkemätön 
maailmanlaajuinen covid-19-pandemia 
aiheuttaa vielä suurempia taloudellisia 
seurauksia, joilla on välitön köyhyyttä 
lisäävä vaikutus erityisesti naisten ja 
muiden heikossa asemassa olevien ryhmien 
keskuudessa yhteiskunnassa, koska 
köyhyyden vaikutukset kohdistuvat 
selvimmin palvelualan työntekijöihin, 
itsenäisiin ammatinharjoittajiin, tilapäisiin 
työntekijöihin ja kausityöntekijöihin, joista 
naisten osuus on suurempi;

2. toteaa, että vuoden 2008 
maailmanlaajuisen talous- ja rahoituskriisin 
vuoksi työssäkäyvien köyhyys EU:ssa 
nousi 8 prosentista 10 prosenttiin ja että 
tämänhetkinen ennennäkemätön 
maailmanlaajuinen covid-19-pandemia 
aiheuttaa vielä suurempia taloudellisia 
seurauksia, joilla on välitön köyhyyttä 
lisäävä vaikutus erityisesti naisten ja 
etenkin yksinhuoltajaäitien ja muiden 
heikossa asemassa olevien ryhmien 
keskuudessa yhteiskunnassa, koska 
köyhyyden vaikutukset kohdistuvat 
selvimmin palvelualan työntekijöihin, 
itsenäisiin ammatinharjoittajiin, tilapäisiin 
työntekijöihin ja kausityöntekijöihin, joista 
naisten osuus on suurempi;

Or. fr

Tarkistus 19
Margarita de la Pisa Carrión

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että vuoden 2008 
maailmanlaajuisen talous- ja rahoituskriisin 
vuoksi työssäkäyvien köyhyys EU:ssa 
nousi 8 prosentista 10 prosenttiin ja että 
tämänhetkinen ennennäkemätön 

2. toteaa, että vuoden 2008 
maailmanlaajuisen talous- ja rahoituskriisin 
vuoksi työssäkäyvien köyhyys EU:ssa 
nousi 8 prosentista 10 prosenttiin ja että 
tämänhetkinen ennennäkemätön 
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maailmanlaajuinen covid-19-pandemia 
aiheuttaa vielä suurempia taloudellisia 
seurauksia, joilla on välitön köyhyyttä 
lisäävä vaikutus erityisesti naisten ja 
muiden heikossa asemassa olevien ryhmien 
keskuudessa yhteiskunnassa, koska 
köyhyyden vaikutukset kohdistuvat 
selvimmin palvelualan työntekijöihin, 
itsenäisiin ammatinharjoittajiin, 
tilapäisiin työntekijöihin ja 
kausityöntekijöihin, joista naisten osuus 
on suurempi;

maailmanlaajuinen covid-19-pandemia 
aiheuttaa vielä suurempia taloudellisia 
seurauksia, joilla on välitön työttömyyttä ja 
köyhyyttä lisäävä vaikutus erityisesti 
naisten ja muiden heikossa asemassa 
olevien ryhmien keskuudessa 
yhteiskunnassa; toteaa, että taloudellisen 
toiminnan keskeytymisestä ja uudelleen 
avaamiseen liittyvästä epävarmuudesta 
aiheutuu vakavia seurauksia palvelu-, 
majoitus- ja matkailualoille ja muille 
aloille sekä itsenäisille 
ammatinharjoittajille ja muiden 
palveluksessa oleville työntekijöille;

Or. es

Tarkistus 20
Sandra Pereira

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että vuoden 2008 
maailmanlaajuisen talous- ja rahoituskriisin 
vuoksi työssäkäyvien köyhyys EU:ssa 
nousi 8 prosentista 10 prosenttiin ja että 
tämänhetkinen ennennäkemätön 
maailmanlaajuinen covid-19-pandemia 
aiheuttaa vielä suurempia taloudellisia 
seurauksia, joilla on välitön köyhyyttä 
lisäävä vaikutus erityisesti naisten ja 
muiden heikossa asemassa olevien ryhmien 
keskuudessa yhteiskunnassa, koska 
köyhyyden vaikutukset kohdistuvat 
selvimmin palvelualan työntekijöihin, 
itsenäisiin ammatinharjoittajiin, tilapäisiin 
työntekijöihin ja kausityöntekijöihin, joista 
naisten osuus on suurempi;

2. toteaa, että vuoden 2008 
maailmanlaajuisen talous- ja rahoituskriisin 
vuoksi työssäkäyvien köyhyys EU:ssa 
nousi 8 prosentista 10 prosenttiin ja että 
tämänhetkinen ennennäkemätön 
maailmanlaajuinen covid-19-pandemia 
aiheuttaa vielä suurempia taloudellisia 
seurauksia, joilla on välitön köyhyyttä 
lisäävä vaikutus erityisesti naisten ja 
muiden heikossa asemassa olevien ryhmien 
keskuudessa yhteiskunnassa, koska 
köyhyyden vaikutukset kohdistuvat 
selvimmin palvelualan työntekijöihin, 
itsenäisiin ammatinharjoittajiin, 
epävarmassa työsuhteessa oleviin 
työntekijöihin, tilapäisiin työntekijöihin ja 
kausityöntekijöihin, joista naisten osuus on 
suurempi;

Or. pt
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Tarkistus 21
Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Karen Melchior, Radka Maxová, Hilde 
Vautmans, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että vuoden 2008 
maailmanlaajuisen talous- ja rahoituskriisin 
vuoksi työssäkäyvien köyhyys EU:ssa 
nousi 8 prosentista 10 prosenttiin ja että 
tämänhetkinen ennennäkemätön 
maailmanlaajuinen covid-19-pandemia 
aiheuttaa vielä suurempia taloudellisia 
seurauksia, joilla on välitön köyhyyttä 
lisäävä vaikutus erityisesti naisten ja 
muiden heikossa asemassa olevien ryhmien 
keskuudessa yhteiskunnassa, koska 
köyhyyden vaikutukset kohdistuvat 
selvimmin palvelualan työntekijöihin, 
itsenäisiin ammatinharjoittajiin, tilapäisiin 
työntekijöihin ja kausityöntekijöihin, joista 
naisten osuus on suurempi;

2. toteaa, että vuoden 2008 
maailmanlaajuisen talous- ja rahoituskriisin 
vuoksi työssäkäyvien köyhyys EU:ssa 
nousi 8 prosentista 10 prosenttiin ja että 
tämänhetkinen ennennäkemätön 
maailmanlaajuinen covid-19-pandemia 
aiheuttaa vielä suurempia taloudellisia 
seurauksia, joilla on välitön köyhyyttä 
lisäävä vaikutus erityisesti naisten ja 
muiden heikossa asemassa olevien ryhmien 
keskuudessa yhteiskunnassa, koska 
köyhyyden vaikutukset kohdistuvat 
selvimmin palvelu-, matkailu-, majoitus- 
ja ravitsemus- sekä hoitoalojen 
työntekijöihin, itsenäisiin 
ammatinharjoittajiin, tilapäisiin 
työntekijöihin ja kausityöntekijöihin, joista 
naisten osuus on suurempi;

Or. en

Tarkistus 22
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että vuoden 2008 
maailmanlaajuisen talous- ja rahoituskriisin 
vuoksi työssäkäyvien köyhyys EU:ssa 
nousi 8 prosentista 10 prosenttiin ja että 
tämänhetkinen ennennäkemätön 
maailmanlaajuinen covid-19-pandemia 
aiheuttaa vielä suurempia taloudellisia 
seurauksia, joilla on välitön köyhyyttä 
lisäävä vaikutus erityisesti naisten ja 
muiden heikossa asemassa olevien 

2. toteaa, että vuoden 2008 
maailmanlaajuisen talous- ja rahoituskriisin 
vuoksi työssäkäyvien köyhyys EU:ssa 
nousi 8 prosentista 10 prosenttiin ja että 
tämänhetkinen maailmanlaajuinen covid-
19-pandemia aiheuttaa taloudellisia 
seurauksia, joilla on välitön köyhyyttä 
lisäävä vaikutus erityisesti naisten 
keskuudessa , koska köyhyyden 
vaikutukset kohdistuvat selvimmin 
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ryhmien keskuudessa yhteiskunnassa, 
koska köyhyyden vaikutukset kohdistuvat 
selvimmin palvelualan työntekijöihin, 
itsenäisiin ammatinharjoittajiin, tilapäisiin 
työntekijöihin ja kausityöntekijöihin, joista 
naisten osuus on suurempi;

palvelu- ja matkailualan työntekijöihin 
sekä muun muassa itsenäisiin 
ammatinharjoittajiin, tilapäisiin 
työntekijöihin ja kausityöntekijöihin, joista 
suuri osuus on naisia;

Or. it

Tarkistus 23
Gwendoline Delbos-Corfield
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa, että tämänhetkinen 
covid-19-kriisi on osoittanut, että 
palkallinen tai palkaton hoitotyö on 
yhteiskuntien ja planeetan hyvinvoinnin 
ja toiminnan kannalta oleellinen; 
korostaa, että naiset ovat välttämättömien 
ja olennaisten palvelujen tarjoamisessa 
johtavassa asemassa ja heitä on 70 
prosenttia EU:n terveydenhuollon 
työntekijöistä ja 83 prosenttia 
ammattihoitajista, jotka työskentelevät 
vammaisten tai iäkkäiden henkilöiden 
kanssa ja että huomattavalla osalla heistä 
on maahanmuuttajatausta; pitää 
valitettavana, että tämän alan työntekijät 
ovat perinteisesti olleet ylityöllistettyjä ja 
alipalkattuja talousjärjestelmämme 
antaman vähäisen tunnustuksen vuoksi ja 
kodinhoitotyötä tekevien tapauksessa 
usein olennaisen työlainsäädännön 
suojelun ulkopuolella; kehottaa EU:ta 
hyväksymään hoitoa koskevan unionin 
laajuisen sopimuksen, joka edellyttäisi 
huomattavien investointien tekemistä 
hoivatalouteen, toimintapolitiikkojen 
vahvistamista työ- ja hoivavastuun 
tasapainottamiseksi kaikissa 
elämänvaiheissa sekä työhön liittyvien 
puutteiden korjaamiseksi erityisesti 
koulutuksen, osaamisen tunnustamisen ja 
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asianmukaisten työlupajärjestelmien 
avulla ja entistä parempien työolojen 
luomista näillä aloilla;

Or. en

Tarkistus 24
Sandra Pereira

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. kehottaa komissiota pidättymään 
sellaisten poliittisten suositusten 
edistämisestä, joilla edistetään 
epävarmoja työsuhteita, työajan sääntelyn 
purkamista, palkkojen alentamista, 
työehtosopimusneuvotteluihin kohdistuvia 
hyökkäyksiä tai julkisten palvelujen ja 
sosiaaliturvan yksityistämistä;

Or. pt

Tarkistus 25
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisen merkitystä ja covid-19-
pandemiaa koskevan talouspoliittisen 
reagoinnin räätälöintiä sen 
mukauttamiseksi naisten erityistarpeisiin 
ja heidän taloudellisten toimiensa 
rakenteeseen esimerkiksi edistämällä 
naispuolisten yrittäjien mikrorahoitusta;

Or. en
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Tarkistus 26
Sandra Pereira

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. kehottaa EU:ta ja sen 
jäsenvaltioita edistämään aktiivisia 
sukupuolten tasa-arvoa koskevia 
toimintapolitiikkoja ja merkittäviä 
investointeja julkisiin palveluihin; 
kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita 
tehostamaan seksuaali- ja 
lisääntymisterveydenhuoltoa ja 
suojelemaan äitiyttä ja isyyttä erityisesti 
pidentämällä vapaita, ottamalla 
huomioon Maailman terveysjärjestön 
suositteleman kuuden kuukauden jakson, 
jolloin imetyksen olisi oltava lapsen ainoa 
ruokintamuoto, ja varmistamalla, että 
vapaista maksetaan sadan prosentin 
korvaus ilman palkanmenetystä;  
kehottaa varmistamaan äitiysvapaan 
päättymisen jälkeen oikeuden 
lyhennettyyn työaikaan, jotta 
mahdollistetaan lapsen imetys ainakin 
kahden vuoden ikään saakka, ja 
toteuttamaan käytännön toimia tällaisen 
suojelun varmistamiseksi ja samalla 
investoimaan lastenhoito- ja 
koulutuspalveluja tarjoavan maksuttoman 
julkisen verkon perustamiseen; torjuu 
niin sanotut "joustavat" työsuhteet, joilla 
edistetään työn sääntelyn purkamista, 
painostetaan naisia jäämään kotiin ja 
tuetaan näin naisiin kohdistuvan 
syrjinnän logiikkaa;

Or. pt

Tarkistus 27
Gwendoline Delbos-Corfield
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. kehottaa komissiota sisällyttämään 
sukupuolinäkökulman sekä naisten ja 
heikoimmassa asemassa olevien ryhmien 
erilaiset kokemukset kaikkiin aloitteisiin 
ja täydentäviin EU:n rahastoihin, joilla 
torjutaan covid-19-kriisiä, ja ehdottamaan 
erityistä rahoitusjärjestelmää, jolla 
tuetaan naisia epävarmassa ja 
epävirallisessa työssä;

Or. en

Tarkistus 28
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toteaa, että vaikka naisten 
köyhyysaste vaihtelee suuresti 
jäsenvaltioiden välillä, köyhyysriski 
riskiryhmissä, joihin kuuluvat iäkkäät 
naiset, naimattomat naiset ja 
yksinhuoltajaäidit, homoseksuaalit, 
biseksuaalit ja transsukupuoliset naiset 
sekä vammaiset naiset, on sama;

3. toteaa, että vaikka naisten 
köyhyysaste vaihtelee suuresti 
jäsenvaltioiden välillä, köyhyysriski 
riskiryhmissä, joihin kuuluvat iäkkäät 
naiset, naimattomat naiset ja 
yksinhuoltajaäidit, homoseksuaalit, 
biseksuaalit ja transsukupuoliset naiset 
sekä vammaiset naiset, on yhtä korkea, 
keskimääräinen suuntaus on se, että 
naisiin kohdistuu suurempi köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen riski (22,8 
prosenttia vuonna 2018 EU:ssa) kuin 
miehiin yhdessä muiden monialaisten 
riskitekijöiden kanssa, kuten 
työmarkkinoiden ulkopuolelle jääminen, 
lapsille ja huollettavalle perheelle 
tarkoitettujen hoitopalvelujen tarjonnan 
puute, mistä voidaan näin ollen todeta, 
että jotkut tietyt ryhmät ovat alttiimpia 
köyhyysriskeille;

Or. en
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Tarkistus 29
Margarita de la Pisa Carrión

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toteaa, että vaikka naisten 
köyhyysaste vaihtelee suuresti 
jäsenvaltioiden välillä, köyhyysriski 
riskiryhmissä, joihin kuuluvat iäkkäät 
naiset, naimattomat naiset ja 
yksinhuoltajaäidit, homoseksuaalit, 
biseksuaalit ja transsukupuoliset naiset 
sekä vammaiset naiset, on sama;

3. toteaa, että vaikka naisten 
köyhyysaste vaihtelee suuresti 
jäsenvaltioiden välillä, naiset edistävät 
taloutta ja köyhyyden torjuntaa 
palkallisella tai palkattomalla työllään 
kotona, yhteisössä ja työpaikalla;  katsoo, 
että tarvittavien resurssien myöntäminen 
naisille, jotta he voivat hyödyntää 
potentiaaliaan, on ratkaiseva tekijä 
köyhyyden poistamisen kannalta;

Or. es

Tarkistus 30
Rosa Estaràs Ferragut

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toteaa, että vaikka naisten 
köyhyysaste vaihtelee suuresti 
jäsenvaltioiden välillä, köyhyysriski 
riskiryhmissä, joihin kuuluvat iäkkäät 
naiset, naimattomat naiset ja 
yksinhuoltajaäidit, homoseksuaalit, 
biseksuaalit ja transsukupuoliset naiset 
sekä vammaiset naiset, on sama;

3. toteaa, että vaikka naisten 
köyhyysaste vaihtelee suuresti 
jäsenvaltioiden välillä, köyhyysriski 
riskiryhmissä, joihin kuuluvat iäkkäät 
naiset, naimattomat naiset ja 
yksinhuoltajaäidit, homoseksuaalit, 
biseksuaalit ja transsukupuoliset naiset 
sekä vammaiset naiset, on sama, toisin 
sanoen hyvin korkea, ja että se voi olla 
vielä korkeampikin, jos henkilö kuuluu 
näistä ryhmistä kahteen tai useampaan;

Or. es

Tarkistus 31
Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Karen Melchior, Radka Maxová, Hilde 
Vautmans, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou
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Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toteaa, että vaikka naisten 
köyhyysaste vaihtelee suuresti 
jäsenvaltioiden välillä, köyhyysriski 
riskiryhmissä, joihin kuuluvat iäkkäät 
naiset, naimattomat naiset ja 
yksinhuoltajaäidit, homoseksuaalit, 
biseksuaalit ja transsukupuoliset naiset 
sekä vammaiset naiset, on sama;

3. toteaa, että vaikka naisten 
köyhyysaste vaihtelee suuresti 
jäsenvaltioiden välillä, köyhyysriski ja 
sosiaalisen syrjäytymisen riski 
riskiryhmissä, joihin kuuluvat iäkkäät 
naiset, naimattomat naiset ja 
yksinhuoltajaäidit, pakolais- ja 
maahanmuuttajanaiset, värilliset naiset, 
homoseksuaalit, biseksuaalit ja 
transsukupuoliset naiset sekä vammaiset 
naiset, on sama;

Or. en

Tarkistus 32
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toteaa, että vaikka naisten 
köyhyysaste vaihtelee suuresti 
jäsenvaltioiden välillä, köyhyysriski 
riskiryhmissä, joihin kuuluvat iäkkäät 
naiset, naimattomat naiset ja 
yksinhuoltajaäidit, homoseksuaalit, 
biseksuaalit ja transsukupuoliset naiset 
sekä vammaiset naiset, on sama;

3. toteaa, että vaikka naisten 
köyhyysaste vaihtelee suuresti 
jäsenvaltioiden välillä, on olemassa 
köyhyysriski, jonka vaikutukset voivat 
kohdistua iäkkäisiin naisiin, äiteihin ja 
vammaisiin naisiin;

Or. it

Tarkistus 33
Andżelika Anna Możdżanowska

Lausuntoluonnos
3 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toteaa, että vaikka naisten 
köyhyysaste vaihtelee suuresti 
jäsenvaltioiden välillä, köyhyysriski 
riskiryhmissä, joihin kuuluvat iäkkäät 
naiset, naimattomat naiset ja 
yksinhuoltajaäidit, homoseksuaalit, 
biseksuaalit ja transsukupuoliset naiset 
sekä vammaiset naiset, on sama;

3. toteaa, että vaikka naisten 
köyhyysaste vaihtelee suuresti 
jäsenvaltioiden välillä, köyhyysriski 
riskiryhmissä, joihin kuuluvat iäkkäät 
naiset, naimattomat naiset ja 
yksinhuoltajaäidit, pitkäaikaistyöttömät ja 
työmarkkinoiden ulkopuolella olevat 
naiset, maahanmuuttajanaiset, etnisiin 
vähemmistöihin kuuluvat naiset sekä 
vammaiset naiset, on sama;

Or. en

Tarkistus 34
Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Alessandra Moretti

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toteaa, että vaikka naisten 
köyhyysaste vaihtelee suuresti 
jäsenvaltioiden välillä, köyhyysriski 
riskiryhmissä, joihin kuuluvat iäkkäät 
naiset, naimattomat naiset ja 
yksinhuoltajaäidit, homoseksuaalit, 
biseksuaalit ja transsukupuoliset naiset 
sekä vammaiset naiset, on sama;

3. toteaa, että vaikka naisten 
köyhyysaste vaihtelee suuresti 
jäsenvaltioiden välillä, köyhyysriski 
riskiryhmissä, joihin kuuluvat iäkkäät 
naiset, naimattomat naiset ja naiset, joilla 
on lapsia, yksinhuoltajaäidit, 
homoseksuaalit, biseksuaalit ja 
transsukupuoliset naiset sekä vammaiset 
naiset, on sama;

Or. en

Tarkistus 35
Annika Bruna, Virginie Joron

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toteaa, että vaikka naisten 
köyhyysaste vaihtelee suuresti 
jäsenvaltioiden välillä, köyhyysriski 

3. toteaa, että vaikka naisten 
köyhyysaste vaihtelee suuresti 
jäsenvaltioiden välillä, köyhyysriski 
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riskiryhmissä, joihin kuuluvat iäkkäät 
naiset, naimattomat naiset ja 
yksinhuoltajaäidit, homoseksuaalit, 
biseksuaalit ja transsukupuoliset naiset 
sekä vammaiset naiset, on sama;

riskiryhmissä, joihin kuuluvat iäkkäät 
naiset, naimattomat naiset ja 
yksinhuoltajaäidit sekä vammaiset naiset, 
on sama;

Or. fr

Tarkistus 36
Gwendoline Delbos-Corfield
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että joka toinen unionin 
ulkopuolelta tuleva 
maahanmuuttajataustainen henkilö on 
köyhyyden tai sosiaalisen syrjäytymisen 
vaarassa, epävarman työn määrä on 
erityisen suuri maahanmuuttaja- ja 
pakolaisnaisten keskuudessa ja 
riippuvaisessa tai laittomassa asemassa 
olevien naisten köyhyysaste on 
äärimmäisen korkea; korostaa, että 
neljällä viidestä romaniyhteisöihin 
kuuluvasta henkilöstä on köyhyysrajan 
alittavat tulot ja alle viidennes (vähintään 
16-vuotiaista) romaninaisista käy työssä; 
korostaa, että koulutukseen pääsyyn, sen 
laatuun ja työn saantiin liittyvä syrjintä 
pahentaa tätä tilannetta; kehottaa EU:ta 
työskentelemään jäsenvaltioiden kanssa 
varmistaakseen EU:n ja kansallisten 
työllisyysnormien täysimääräisen 
täytäntöönpanon ilman minkäänlaista 
syrjintää myös seuranta-, valitus- ja 
muutoksenhakumekanismeilla, jotka ovat 
tehokkaita, riippumattomia ja kaikkien 
työntekijöiden saatavilla;

Or. en

Tarkistus 37
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Gwendoline Delbos-Corfield
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että Eurostatin mukaan 
tällä hetkellä 64,6 miljoonaa naista ja 57,6 
miljoonaa miestä elää köyhyydessä EU:n 
jäsenvaltioissa, mikä osoittaa, että 
köyhyyden vaikutus naisiin ja miehiin on 
erilainen;

4. korostaa, että Eurostatin mukaan 
tällä hetkellä 64,6 miljoonaa naista ja 57,6 
miljoonaa miestä elää köyhyydessä EU:n 
jäsenvaltioissa, mikä osoittaa, että 
köyhyyden vaikutus naisiin ja miehiin on 
erilainen; korostaa, että naisten 
altistumista köyhyydelle on 
todennäköisesti aliarvioitu saatavilla 
olevissa tiedoissa, koska nykyisiä 
toimintamalleja noudattaen mittaustietoja 
kerätään tyypillisesti kotitalouksien 
tasolla olettaen, että resurssit jakautuvat 
niissä tasaisesti miesten ja naisten kesken;  
kehottaa jäsenvaltioita keräämään 
köyhyyttä koskevia tietoja yksilöihin eikä 
kotitalouksiin perustuen ja sisällyttämään 
enemmän tasa-arvoa koskevia tietoja ja 
sukupuoleen perustuvaa analyysia 
köyhyystilastoihin;

Or. en

Tarkistus 38
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että Eurostatin mukaan 
tällä hetkellä 64,6 miljoonaa naista ja 57,6 
miljoonaa miestä elää köyhyydessä EU:n 
jäsenvaltioissa, mikä osoittaa, että 
köyhyyden vaikutus naisiin ja miehiin on 
erilainen;

4. korostaa, että Eurostat, joka ei 
ilmoita, ovatko sen tiedot brexitiä 
edeltävältä ajalta, toteaa, että tällä hetkellä 
64,6 miljoonaa naista ja 57,6 miljoonaa 
miestä elää köyhyydessä EU:n 
jäsenvaltioissa, mikä osoittaa, että 
köyhyyden vaikutus naisiin ja miehiin voi 
olla erilainen ja että sen vuoksi tarvitaan 
jäsenvaltioiden toimia, jotta voidaan 
toteuttaa kasvuun ja säästötoimista 
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aiheutuvien rajoitusten poistamiseen 
tähtäävää finanssipolitiikkaa köyhyyden 
torjumiseksi ja työllisyyden edistämiseksi; 

Or. it

Tarkistus 39
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että Eurostatin mukaan 
tällä hetkellä 64,6 miljoonaa naista ja 57,6 
miljoonaa miestä elää köyhyydessä EU:n 
jäsenvaltioissa, mikä osoittaa, että 
köyhyyden vaikutus naisiin ja miehiin on 
erilainen;

4. korostaa, että Eurostatin mukaan 
tällä hetkellä 64,6 miljoonaa naista ja 57,6 
miljoonaa miestä elää köyhyydessä EU:n 
jäsenvaltioissa, mikä osoittaa, että 
köyhyyden vaikutus naisiin ja miehiin on 
erilainen; toteaa, että nämä luvut 
osoittavat, miten suuri asianomaisten 
naisten määrä on, ja katsoo, että lukuja 
olisi tarkasteltava yhdessä muiden 
indikaattoreiden kanssa (esimerkiksi ikä, 
elinajanodote, tuloerot, sukupuolten 
palkkaerot, kotitalouden tyyppi, sosiaaliset 
tulonsiirrot), jotta ymmärretään niiden 
todellinen merkitys ja jotta löydetään 
keinoja köyhyyden kaikkiin osatekijöihin 
puuttumiseksi;

Or. en

Tarkistus 40
Margarita de la Pisa Carrión

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että Eurostatin mukaan 
tällä hetkellä 64,6 miljoonaa naista ja 
57,6 miljoonaa miestä elää köyhyydessä 
EU:n jäsenvaltioissa, mikä osoittaa, että 

4. toteaa, että koronaviruksen 
aiheuttama nykytilanne huomioon ottaen 
unionin on reagoitava täysin erilaiseen ja 
uuteen tilanteeseen niiden tilastojen 
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köyhyyden vaikutus naisiin ja miehiin on 
erilainen;

osalta, jotka koskevat esimerkiksi 
köyhyyden ja palkkaerojen kaltaisia 
haasteita; 

Or. es

Tarkistus 41
Sandra Pereira

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. katsoo, että prostituutio on 
enimmäkseen naisiin ja lapsiin 
kohdistuva vakava väkivallan ja 
hyväksikäytön muoto; kehottaa 
jäsenvaltioita toteuttamaan erityisiä 
toimia prostituution taloudellisten, 
sosiaalisten ja kulttuuristen syiden 
torjumiseen ja prostituoitujen henkilöiden 
tukitoimia heidän sosiaalisen ja 
ammatillisen sopeutumisensa 
mahdollistamiseksi;

Or. pt

Tarkistus 42
Margarita de la Pisa Carrión

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. panee huolestuneena merkille, että 
naisten köyhyys lisääntyy iän myötä ja 
että sukupuolten välinen eläke-ero on 
noin 39 prosenttia;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 43
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Sandra Pereira

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. panee huolestuneena merkille, että 
naisten köyhyys lisääntyy iän myötä ja että 
sukupuolten välinen eläke-ero on noin 39 
prosenttia;

5. panee huolestuneena merkille, että 
naisten köyhyys lisääntyy iän myötä ja että 
sukupuolten välinen eläke-ero on noin 39 
prosenttia; kehottaa jäsenvaltiota 
toteuttamaan erityisiä toimenpiteitä 
iäkkäiden naisten köyhyysriskin 
torjumiseksi korottamalla eläkkeitä ja 
lisäämällä sosiaalietuuksia; pitää 
välttämättömänä eläke-erojen poistamista 
ja samalla eläkkeiden tason nostamista 
tämän aikaansaamiseksi sekä julkisten, 
yleisten ja solidaarisuuteen perustuvien 
sosiaaliturvajärjestelmien säilyttämistä, 
uudelleenjakoon perustuvan 
ominaispiirteen sekä oikeudenmukaisten 
ja kohtuullisten tulojen varmistamista 
työuran jälkeen ja julkisten 
sosiaaliturvajärjestelmien kestävyyden 
turvaamista luomalla oikeudet huomioon 
ottavia työpaikkoja ja nostamalla 
palkkoja;

Or. pt

Tarkistus 44
Gwendoline Delbos-Corfield
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. panee huolestuneena merkille, että 
naisten köyhyys lisääntyy iän myötä ja että 
sukupuolten välinen eläke-ero on noin 39 
prosenttia;

5. panee huolestuneena merkille, että 
naisten köyhyys lisääntyy iän myötä ja että 
sukupuolten välinen eläke-ero on noin 39 
prosenttia; pitää valitettavana, että useiden 
iäkkäiden naisten on pakko tulla toimeen 
riittämättömällä eläkkeellä, koska 
eläkejärjestelmissä oletetaan, että 
eläkemaksuja maksetaan koko työuran 
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ajan, eivätkä ne ole tarpeeksi joustavia, 
jotta korvausta maksettaisiin 
keskeytyneistä, epätyypillisistä tai osa-
aikaisista työurista;  kehottaa 
jäsenvaltioita ja komissiota 
työskentelemään vähimmäistulon 
käyttöönoton varmistamiseksi ja 
omaksumaan elinkaariajattelun mukaisen 
lähestymistavan eläkepolitiikkaan, johon 
sisältyy erityisiä toimenpiteitä, joilla 
epätyypillisissä työsuhteissa oleville 
työntekijöille varmistetaan eläketurva, 
joka on samalla tasolla kuin muiden 
työntekijöiden eläketurva;

Or. en

Tarkistus 45
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. panee huolestuneena merkille, että 
naisten köyhyys lisääntyy iän myötä ja että 
sukupuolten välinen eläke-ero on noin 39 
prosenttia;

5. panee huolestuneena merkille, että 
naisten köyhyys lisääntyy iän myötä ja että 
sukupuolten välinen eläke-ero on noin 39 
prosenttia, mikä on osoitus koko työuran 
aikana koetun monenlaisen 
eriarvoisuuden kasautumisesta (työn 
intensiteetti, työn kesto, sukupuolten 
palkkaerot, poissaolojaksot 
työmarkkinoilta) ja yksi syy sille, että 
naiset ovat yleensä köyhempiä; korostaa 
näin ollen, että tietämys naisten 
työmarkkinoilla tekemien valintojen 
seurauksista ja heidän taloudellisen 
riippumattomuuden merkityksestä on 
tarpeen köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen estämiseksi; 

Or. en

Tarkistus 46
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Sylvie Brunet, Irène Tolleret, Karen Melchior, Hilde Vautmans, Samira Rafaela, Susana 
Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. panee huolestuneena merkille, että 
naisten köyhyys lisääntyy iän myötä ja että 
sukupuolten välinen eläke-ero on noin 39 
prosenttia;

5. panee huolestuneena merkille, että 
naisten köyhyys lisääntyy iän myötä 
pääasiassa sukupuolisidonnaisten 
palkattomien hoivatehtävien 
vaikutuksesta, elinikäisistä palkka- ja 
työaikaeroista ja niistä johtuvista 
pienemmistä eläkkeistä, miesten ja 
naisten erilaisesta eläkeiästä joissakin 
jäsenvaltioissa sekä siitä, että yhä 
useammat ikääntyneet naiset elävät yksin; 
pitää valitettavana, että sukupuolten 
välinen eläke-ero on noin 39 prosenttia eli 
yli kaksinkertainen verrattuna 
sukupuolten väliseen palkkaeroon, mikä 
paljastaa palkkaerojen vähitellen 
lisääntyvän vaikutuksen; 

Or. en

Tarkistus 47
Annika Bruna, Virginie Joron

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. panee huolestuneena merkille, että 
naisten köyhyys lisääntyy iän myötä ja että 
sukupuolten välinen eläke-ero on noin 39 
prosenttia;

5. panee huolestuneena merkille, että 
naisten köyhyys lisääntyy iän myötä ja että 
sukupuolten välinen eläke-ero on noin 39 
prosenttia;  kehottaa antamaan äideille 
suuremman tunnustuksen heidän 
tärkeästä roolistaan lastensa kasvattajina 
erityisesti heille myönnettävän 
vanhuuseläkkeen määrässä;

Or. fr
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Tarkistus 48
Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Alessandra Moretti

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. panee huolestuneena merkille, että 
naisten köyhyys lisääntyy iän myötä ja että 
sukupuolten välinen eläke-ero on noin 39 
prosenttia;

5. panee huolestuneena merkille, että 
naisten köyhyys lisääntyy iän myötä ja että 
sukupuolten välinen eläke-ero on noin 39 
prosenttia, ja korostaa, että tämä johtuu 
työssäkäyvien äitien palkan menetyksestä 
eli niin kutsutusta äitiyden aiheuttamasta 
palkkakuilusta;

Or. en

Tarkistus 49
Annika Bruna, Virginie Joron

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. panee huolestuneena merkille, että 
naisten köyhyys lisääntyy iän myötä ja että 
sukupuolten välinen eläke-ero on noin 39 
prosenttia;

5. panee huolestuneena merkille, että 
naisten köyhyys lisääntyy iän myötä ja että 
sukupuolten välinen eläke-ero on noin 39 
prosenttia; kehottaa antamaan leskeksi 
jääneille mahdollisuuden nostaa 
aikaisemmin heidän puolisoilleen 
maksettua eläkettä;

Or. fr

Tarkistus 50
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. panee huolestuneena merkille, että 
naisten köyhyys lisääntyy iän myötä ja että 

5. panee huolestuneena merkille, että 
naisten köyhyys, kuten miestenkin, 
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sukupuolten välinen eläke-ero on noin 39 
prosenttia;

lisääntyy iän myötä ja että miesten ja 
naisten välinen eläke-ero on noin 39 
prosenttia;

Or. it

Tarkistus 51
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa, että työssäkäyvien 
köyhyyteen voidaan puuttua joidenkin sen 
perimmäisten syiden osalta, kuten 
koulutus ja hoitopalvelut, jotka ovat 
merkityksellisiä ja jotka on näin ollen 
otettava huomioon poliittisessa 
päätöksenteossa;

Or. en

Tarkistus 52
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. korostaa, että on tärkeää edistää 
naisten vaikutusmahdollisuuksia naisten 
koulutuksen ja elinikäisen oppimisen 
avulla, jotka ovat erittäin tärkeitä, jotta 
voidaan torjua stereotypioita ja jatkuvaa 
eriarvoisuutta sekä puuttua naisten 
työllisyystasoon ja aliedustukseen tietyillä 
aloilla kuten STEM ja tekoäly;

Or. en
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Tarkistus 53
Margarita de la Pisa Carrión

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että naisten köyhyys on 
monitahoinen ongelma, johon vaikuttavat 
suoraan omistusoikeuteen liittyvä epätasa-
arvo, lasten kasvattamisesta ja hoitamisesta 
johtuvat urakatkokset, sairaista ja 
huollettavista henkilöistä huolehtiminen 
sekä sukupuoleen perustuva eriytyminen 
koulutuksessa ja myöhemmin 
työmarkkinoilla, minkä vuoksi suurin osa 
matalapalkkaisista työtekijöistä on naisia;

6. korostaa, että naisten köyhyys on 
monitahoinen ongelma, johon vaikuttavat 
suoraan omistusoikeuteen liittyvä epätasa-
arvo, muun muassa lasten kasvattamisesta 
ja hoitamisesta johtuvat urakatkokset, 
sairaista ja huollettavista henkilöistä 
huolehtiminen; muistuttaa, että tätä 
vastuuta suojellaan perusoikeuksina, 
jotka on vahvistettu Yhdistyneiden 
kansakuntien ja kansainvälisen 
tuomioistuimen perussäännössä, jonka 
johdanto-osassa korostetaan, että 
Yhdistyneiden kansakuntien yhtenä 
perustavoitteena on vakuuttaa uskoa 
"ihmisen perusoikeuksiin, ihmisyksilön 
arvoon ja merkitykseen, miesten ja 
naisten sekä kansakuntien, suurten ja 
pienten, yhtäläisiin oikeuksiin"; 
muistuttaa, että tämä suoja ulottuu myös 
perheinstituutioon vuonna 1948 
annetussa ihmisoikeuksien 
yleismaailmallisessa julistuksessa, jonka 
16 artiklan 3 kohdassa todetaan, että 
"perhe on yhteiskunnan luonnollinen ja 
perustava ydinosa ja sillä on oikeus 
yhteiskunnan ja valtion suojaan";

Or. es

Tarkistus 54
Sylvie Brunet, Irène Tolleret, Karen Melchior, Hilde Vautmans, Samira Rafaela, Susana 
Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että naisten köyhyys on 
monitahoinen ongelma, johon vaikuttavat 

6. korostaa, että naisten köyhyys on 
monitahoinen ongelma, johon vaikuttavat 
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suoraan omistusoikeuteen liittyvä epätasa-
arvo, lasten kasvattamisesta ja hoitamisesta 
johtuvat urakatkokset, sairaista ja 
huollettavista henkilöistä huolehtiminen 
sekä sukupuoleen perustuva eriytyminen 
koulutuksessa ja myöhemmin 
työmarkkinoilla, minkä vuoksi suurin osa 
matalapalkkaisista työtekijöistä on naisia;

suoraan tyypillisesti naisten tekemän työn 
aliarvostaminen, omistusoikeuteen liittyvä 
epätasa-arvo, lasten kasvattamisesta ja 
hoitamisesta johtuvat urakatkokset, jotka 
vaikuttavat ylenemiseen ja eläkkeiden 
kehittymiseen, sairaista ja huollettavista 
henkilöistä huolehtimiseen liittyvän 
palkattoman hoitovelvoitteen ja kotityön 
epätasainen jakautuminen sekä 
sukupuoleen perustuva eriytyminen 
koulutuksessa ja myöhemmin 
työmarkkinoilla, minkä vuoksi suurin osa 
matalapalkkaisista työtekijöistä on naisia; 
korostaa helposti saatavien ja 
kohtuuhintaisten lastenhoitopalvelujen 
tarvetta; toistaa jäsenvaltioille antamansa 
kehotuksen varmistaa työ- ja 
yksityiselämän tasapainottamista 
koskevan direktiivin täysimääräinen 
täytäntöönpano;

Or. en

Tarkistus 55
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että naisten köyhyys on 
monitahoinen ongelma, johon vaikuttavat 
suoraan omistusoikeuteen liittyvä epätasa-
arvo, lasten kasvattamisesta ja hoitamisesta 
johtuvat urakatkokset, sairaista ja 
huollettavista henkilöistä huolehtiminen 
sekä sukupuoleen perustuva eriytyminen 
koulutuksessa ja myöhemmin 
työmarkkinoilla, minkä vuoksi suurin osa 
matalapalkkaisista työtekijöistä on naisia;

6. korostaa, että naisten köyhyys on 
monitahoinen ongelma, johon vaikuttavat 
suoraan omistusoikeuteen liittyvä epätasa-
arvo, lasten kasvattamisesta ja hoitamisesta 
johtuvat urakatkokset, sairaista ja 
huollettavista henkilöistä huolehtiminen 
sekä sukupuoleen perustuva eriytyminen 
koulutuksessa ja myöhemmin 
työmarkkinoilla, minkä vuoksi suurin osa 
matalapalkkaisista työtekijöistä on naisia; 
katsoo näin ollen, että vallitsevan 
eriarvoisuuden ja köyhyyden 
naisvaltaistumisen vähentämiseksi on 
edistettävä toimia ja toimintapolitiikkoja 
useilla aloilla ja eri vaiheissa alkaen 
koulutuksesta, jotta voidaan puuttua 
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järjestelmällisesti työmarkkinoiden 
eriytymiseen;

Or. en

Tarkistus 56
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että naisten köyhyys on 
monitahoinen ongelma, johon vaikuttavat 
suoraan omistusoikeuteen liittyvä epätasa-
arvo, lasten kasvattamisesta ja hoitamisesta 
johtuvat urakatkokset, sairaista ja 
huollettavista henkilöistä huolehtiminen 
sekä sukupuoleen perustuva eriytyminen 
koulutuksessa ja myöhemmin 
työmarkkinoilla, minkä vuoksi suurin osa 
matalapalkkaisista työtekijöistä on naisia;

6. korostaa, että naisten köyhyys, 
kuten miestenkin köyhyys, on 
monitahoinen ongelma, johon vaikuttavat 
suoraan omistusoikeuteen liittyvä epätasa-
arvo, lasten kasvattamisesta ja hoitamisesta 
johtuvat urakatkokset, sairaista ja 
huollettavista henkilöistä huolehtiminen 
sekä sukupuoleen perustuva eriytyminen 
koulutuksessa ja myöhemmin 
työmarkkinoilla, minkä vuoksi naisia on 
suojeltava edistämällä aitoa meritokratian 
kulttuuria, jossa otetaan huomioon 
ihmisten arvo ja kyvyt, edistetään 
yrittäjyyttä ja tuotannollista toimintaa 
koskevia aloitteita olemassa olevan 
eriarvoisuuden poistamiseksi; 

Or. it

Tarkistus 57
Annika Bruna, Virginie Joron

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että naisten köyhyys on 
monitahoinen ongelma, johon vaikuttavat 
suoraan omistusoikeuteen liittyvä epätasa-
arvo, lasten kasvattamisesta ja hoitamisesta 
johtuvat urakatkokset, sairaista ja 
huollettavista henkilöistä huolehtiminen 

6. korostaa, että naisten köyhyys on 
monitahoinen ongelma, johon vaikuttavat 
suoraan omistusoikeuteen liittyvä epätasa-
arvo, lasten kasvattamisesta ja hoitamisesta 
johtuvat urakatkokset, sairaista ja 
huollettavista henkilöistä huolehtiminen 
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sekä sukupuoleen perustuva eriytyminen 
koulutuksessa ja myöhemmin 
työmarkkinoilla, minkä vuoksi suurin osa 
matalapalkkaisista työtekijöistä on naisia;

sekä sukupuoleen perustuva eriytyminen 
koulutuksessa ja myöhemmin 
työmarkkinoilla, mikä johtuu islamilaisen 
lain poliittisen, sosiaalisen ja 
yhteiskunnallisen vaikutuksen 
lisääntymisestä ja minkä vuoksi suurin osa 
matalapalkkaisista työtekijöistä on naisia;

Or. fr

Tarkistus 58
Rosa Estaràs Ferragut

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että naisten köyhyys on 
monitahoinen ongelma, johon vaikuttavat 
suoraan omistusoikeuteen liittyvä epätasa-
arvo, lasten kasvattamisesta ja hoitamisesta 
johtuvat urakatkokset, sairaista ja 
huollettavista henkilöistä huolehtiminen 
sekä sukupuoleen perustuva eriytyminen 
koulutuksessa ja myöhemmin 
työmarkkinoilla, minkä vuoksi suurin osa 
matalapalkkaisista työtekijöistä on naisia;

6. korostaa, että naisten köyhyys on 
monitahoinen ongelma, johon vaikuttavat 
suoraan omistusoikeuteen liittyvä epätasa-
arvo, lasten kasvattamisesta, myös 
vammaisten lasten, ja hoitamisesta 
johtuvat urakatkokset, sairaista ja 
huollettavista henkilöistä huolehtiminen 
sekä sukupuoleen perustuva eriytyminen 
koulutuksessa ja myöhemmin 
työmarkkinoilla, minkä vuoksi suurin osa 
matalapalkkaisista työtekijöistä on naisia;

Or. es

Tarkistus 59
Sandra Pereira

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että naisten köyhyys on 
monitahoinen ongelma, johon vaikuttavat 
suoraan omistusoikeuteen liittyvä epätasa-
arvo, lasten kasvattamisesta ja hoitamisesta 
johtuvat urakatkokset, sairaista ja 
huollettavista henkilöistä huolehtiminen 

6. korostaa, että naisten köyhyys on 
monitahoinen ongelma, johon vaikuttavat 
suoraan omistusoikeuteen ja oikeudet 
turvaavien työpaikkojen saantiin liittyvä 
epätasa-arvo, lasten kasvattamisesta ja 
hoitamisesta johtuvat urakatkokset, 
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sekä sukupuoleen perustuva eriytyminen 
koulutuksessa ja myöhemmin 
työmarkkinoilla, minkä vuoksi suurin osa 
matalapalkkaisista työtekijöistä on naisia;

sairaista ja huollettavista henkilöistä 
huolehtiminen sekä sukupuoleen perustuva 
eriytyminen koulutuksessa ja myöhemmin 
työmarkkinoilla, minkä vuoksi suurin osa 
matalapalkkaisista työtekijöistä on naisia;

Or. pt

Tarkistus 60
Annika Bruna, Virginie Joron

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että naisten köyhyys on 
monitahoinen ongelma, johon vaikuttavat 
suoraan omistusoikeuteen liittyvä epätasa-
arvo, lasten kasvattamisesta ja hoitamisesta 
johtuvat urakatkokset, sairaista ja 
huollettavista henkilöistä huolehtiminen 
sekä sukupuoleen perustuva eriytyminen 
koulutuksessa ja myöhemmin 
työmarkkinoilla, minkä vuoksi suurin osa 
matalapalkkaisista työtekijöistä on naisia;

6. korostaa, että naisten köyhyys on 
monitahoinen ongelma, johon vaikuttavat 
suoraan omistusoikeuteen liittyvä epätasa-
arvo, lasten kasvattamisesta ja hoitamisesta 
johtuvat välttämättömät urakatkokset, 
mutta myös sairaista ja huollettavista 
henkilöistä huolehtiminen sekä 
sukupuoleen perustuva eriytyminen 
koulutuksessa ja myöhemmin 
työmarkkinoilla, minkä vuoksi suurin osa 
matalapalkkaisista työtekijöistä on naisia;

Or. fr

Tarkistus 61
Andżelika Anna Możdżanowska

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että naisten köyhyys on 
monitahoinen ongelma, johon vaikuttavat 
suoraan omistusoikeuteen liittyvä epätasa-
arvo, lasten kasvattamisesta ja hoitamisesta 
johtuvat urakatkokset, sairaista ja 
huollettavista henkilöistä huolehtiminen 
sekä sukupuoleen perustuva eriytyminen 
koulutuksessa ja myöhemmin 

6. korostaa, että naisten köyhyys on 
monitahoinen ongelma, johon vaikuttavat 
suoraan lasten kasvattamisesta ja 
hoitamisesta johtuvat urakatkokset, 
sairaista ja huollettavista henkilöistä 
huolehtiminen, sukupuolten palkkaero, 
naisten pidempi elinajanodote ja 
huonommin palkattujen tehtävien 



PE650.656v01-00 36/52 AM\1204404FI.docx

FI

työmarkkinoilla, minkä vuoksi suurin osa 
matalapalkkaisista työtekijöistä on naisia;

hoitaminen, minkä vuoksi suurin osa 
matalapalkkaisista työtekijöistä on naisia;

Or. en

Tarkistus 62
Sandra Pereira

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. kehottaa jäsenvaltioita luomaan 
olosuhteet köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen rakenteellisten syiden 
poistamiseksi ja niiden suunnan 
muuttamiseksi; kehottaa edistämään 
lapsille, nuorille, aikuisille, iäkkäille 
henkilöille ja muille sosiaaliryhmille 
tarkoitettujen erityyppisten 
sosiaalipalvelujen käyttömahdollisuutta ja 
pyrkimään toteuttamaan julkisia toimia 
siellä, mistä ne puuttuvat; kehottaa 
kohentamaan asumis- ja 
liikkumisolosuhteita ja toteuttamaan 
toimia eri aloilla, jotka vaikuttavat 
ratkaisevasti sosiaaliseen osallisuuteen, 
kuten perheympäristö, kaupunkialueet, 
koulutus ja terveyden edistäminen, vapaa-
aika ja vapaa-ajantilat sekä kulttuuriin, 
urheiluun, tiedon ja tietämyksen 
saatavuuteen liittyvät mahdollisuudet; 

Or. pt

Tarkistus 63
Margarita de la Pisa Carrión

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. pyytää komissiota tunnustamaan 
yksiselitteisesti ja mieleenpainuvalla 
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tavalla olennaisen roolin, joka 
perheinstituutiolla on niiden 
lainsäädäntötoimenpiteiden ensisijaisena 
tukijana ja takaajana, joita on toteutettu 
koronaviruksen aiheuttamasta vakavasta 
terveyskriisistä johtuvien 
eritystoimenpiteiden seurauksena, sekä 
ensimmäisenä instituutiona, johon 
vaikutukset kohdistuvat ja jota on tuettava 
ja joka on otettava huomioon kriisin 
jälkeen laadittavissa toimintapolitiikoissa;

Or. es

Tarkistus 64
Gwendoline Delbos-Corfield
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. kehottaa komissiota esittämään 
lisää aloitteita, joilla edistetään 
työpaikkojen luomista erityisesti naisille, 
joihin kohdistuu erilaisia syrjinnän 
muotoja, jotta ei ainoastaan vähennetä 
köyhyyttä vaan edistetään työllisyyden 
laatua ja naisten taloudellista 
riippumattomuutta ja vältetään 
työpaikkojen entistä suurempi 
joustavoittaminen ja epävarmuus;

Or. en

Tarkistus 65
Sylvie Brunet, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Karen Melchior, Radka Maxová, Hilde 
Vautmans, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, Chrysoula Zacharopoulou

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. kehottaa komissiota ja 
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jäsenvaltioita varmistamaan miesten ja 
naisten tasavertaiset 
osallistumismahdollisuudet 
työmarkkinoilla ja esittämään aloitteita, 
joilla edistetään naisten rahoituksen 
saantia, naisyrittäjyyttä, naisten edustusta 
STEM-alojen kaltaisilla tulevaisuuteen 
suuntautuneilla aloilla ja naisten 
taloudellista riippumattomuutta;

Or. en

Tarkistus 66
Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Monika Beňová, Robert 
Biedroń, Rovana Plumb

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. on huolestunut siitä, että covid-19-
pandemia ja siitä seuraava talouden 
taantuma vaikuttavat suhteettomasti 
epäsuotuisassa asemassa olevien naisten 
ryhmiin, mukaan lukien 
yksinhuoltajaäidit, 
maahanmuuttajanaiset ja naiset, joilla on 
pienet tulot sekä epävarma tai osa-
aikainen työsuhde, ja saattavat heidät 
köyhyyden, työttömyyden, sosiaalisen 
syrjäytymisen tai kodittomuuden vaaraan;

Or. en

Tarkistus 67
Annika Bruna, Virginie Joron

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. korostaa, että naiset ovat usein 
eturintamassa covid-19-kriisissä, minkä 
vuoksi naisten keskeinen rooli kaikilla 
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yhteiskunnan aloilla on tunnustettava ja 
sitä on arvostettava;

Or. fr

Tarkistus 68
Rovana Plumb, Vilija Blinkevičiūtė

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. korostaa, että köyhyydestä 
kärsivien naisten ja päätöksentekijöiden 
välistä vuoropuhelua on käytävä 
säännöllisesti kansallisilla, alueellisilla ja 
eurooppalaisilla foorumeilla, jotta 
voidaan seurata nykyisten 
toimintapolitiikkojen tai palvelujen 
tehokkuutta ja ehdottaa ratkaisuja;

Or. en

Tarkistus 69
Gwendoline Delbos-Corfield
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. kehottaa jäsenvaltioita torjumaan 
sukupuoleen perustavaa erottelua 
työmarkkinoilla investoimalla naisten ja 
syrjittyjen ryhmien viralliseen ja 
epäviralliseen koulutukseen ja 
arkioppimiseen sekä elinikäiseen 
oppimiseen ja ammatilliseen 
koulutukseen, jotta varmistetaan, että 
heillä on mahdollisuus laadukkaisiin 
työpaikkoihin ja että he voivat 
kouluttautua uudelleen ja parantaa 
osaamistaan työmarkkinoiden tulevia 
muutoksia varten; kehottaa erityisesti 
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edistämään entistä enemmän STEM-
aineita, digitaalista koulutusta, tekoälyä 
ja talouslukutaitoa, jotta voidaan torjua 
nykyisiä koulutukseen liittyviä 
stereotypioita ja varmistaa, että entistä 
useammat naiset tulevat näille aloille ja 
edistävät niiden kehitystä;

Or. en

Tarkistus 70
Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Monika Beňová, Robert Biedroń, Rovana Plumb, 
Alessandra Moretti

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. toteaa, että 70 prosenttia 
maailman terveys- ja sosiaalialan 
työvoimasta, esimerkiksi lääkäreistä, 
hoitajista ja hoivatyöntekijöistä, on 
naisia; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita kohdistamaan julkiset 
investoinnit terveyspalveluja tarjoavien 
naisten tarpeiden täyttämiseen esimerkiksi 
suojavarusteiden ja 
terveydenhoitotuotteiden osalta ja 
kohentamaan palkkoja ja työoloja hyvin 
naisvaltaisilla aloilla;

Or. en

Tarkistus 71
Margarita de la Pisa Carrión

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. kehottaa komissiota edistämään 
tarvittavia toimenpiteitä raporttien 
laatimisessa tai työryhmissä, joissa 
korostetaan tätä yhteiskunnan ja 
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jäsenvaltioiden antamaa perheinstituution 
suojelua, jotta voidaan turvata sen 
täysimääräinen ja kokonaisvaltainen 
kehittäminen;

Or. es

Tarkistus 72
Rovana Plumb, Vilija Blinkevičiūtė

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. korostaa tarvetta varmistaa 
kansalaisjärjestöjen riittävä rahoitus ja 
niiden tarvetta saada EU:n rahoitusta, 
jotta ne voivat tarjota innovatiivisia ja 
tehokkaita palveluja köyhyyden 
torjumiseksi; 

Or. en

Tarkistus 73
Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Monika Beňová, Robert 
Biedroń, Rovana Plumb

Lausuntoluonnos
6 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 c. toteaa, että kauppiaat, heidän 
työntekijänsä ja siivoojat ovat 
enimmäkseen naisia, joille maksetaan 
usein minimipalkkaa ja että covid-19-
pandemia on aiheuttanut heille entistä 
suuremman köyhyysriskin; korostaa, että 
pikaisesti laajennettava oikeutta 
palkalliseen lomaan, etätyöhön, työajan 
lyhentämiseen ja entistä parempaan 
sosiaaliturvaan niiden naisten osalta, 
jotka työskentelevät epävarmoissa 
työsuhteissa tai jotka ovat jo menettäneet 
työnsä, ja perustettava sosioekonomisia 



PE650.656v01-00 42/52 AM\1204404FI.docx

FI

turvaverkkoja naisille, joilla on epävarma 
työsuhde tai epävarmat työsopimukset;

Or. en

Tarkistus 74
Margarita de la Pisa Carrión

Lausuntoluonnos
6 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 c. pyytää komissiota sisällyttämään 
ehdotukseensa perheen käsitteen 
sosiaalisena yksikkönä, jonka 
yhteiskunnalle tuoma suurin hyöty on 
eriarvoisuuden väheneminen ja erityisesti 
toimiminen turvana köyhyyden 
kohdatessa työntekijöitä;

Or. es

Tarkistus 75
Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Monika Beňová, Robert 
Biedroń

Lausuntoluonnos
6 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 d. korostaa, että on varmistettava 
maksuton lastenhoito olennaisten 
palvelujen alalla työskenteleville 
kaikentyyppisille vanhemmille ja 
perhemuodoille sekä annettava lisää 
tukea haavoittuvassa asemassa oleville 
perheille, mukaan lukien perheet, jotka 
hoitavat vammaisia perheenjäseniään;

Or. en

Tarkistus 76
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Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Monika 
Beňová, Robert Biedroń

Lausuntoluonnos
6 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 e. kehottaa komissiota toteuttamaan 
unionitason toimia tuen ulottamiseksi 
pieniin ja keskisuuriin naisten johtamiin 
yrityksiin kriisin aikana ja sen jälkeen;

Or. en

Tarkistus 77
Vilija Blinkevičiūtė, Rovana Plumb, Robert Biedroń, Heléne Fritzon

Lausuntoluonnos
6 f kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 f. korostaa, että köyhyydestä 
kärsivien naisten ja päätöksentekijöiden 
välistä vuoropuhelua on käytävä 
säännöllisesti kansallisilla, alueellisilla ja 
eurooppalaisilla foorumeilla, jotta 
voidaan seurata nykyisten 
toimintapolitiikkojen tai palvelujen 
tehokkuutta ja ehdottaa ratkaisuja;

Or. en

Tarkistus 78
Vilija Blinkevičiūtė, Rovana Plumb, Robert Biedroń

Lausuntoluonnos
6 g kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 g. korostaa tarvetta varmistaa 
kansalaisjärjestöjen riittävä rahoitus ja 
niiden tarvetta saada EU:n rahoitusta, 
jotta ne voivat tarjota innovatiivisia ja 
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tehokkaita palveluja köyhyyden 
torjumiseksi; 

Or. en

Tarkistus 79
Gwendoline Delbos-Corfield
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa komissiota esittämään 
mahdollisimman pian ehdotuksia 
sukupuolten palkkaerojen poistamiseksi.

7. kehottaa komissiota esittämään 
mahdollisimman pian ehdotuksia 
sukupuolten palkkaerojen poistamiseksi, 
konkreettisemmin sanottuna tekemään 
ehdotuksen palkkauksen avoimuutta 
koskevista sitovista toimenpiteistä ennen 
vuotta 2021, kuten sukupuolten tasa-
arvoa koskevassa strategiassa 2020–2025 
todettiin; kehottaa komissiota esittämään 
hyvissä ajoin direktiivin 2006/54/EY 
tarkistamista, jotta voidaan vahvistaa 
säännöksiä, joilla torjutaan naisiin 
kohdistuvaa jatkuvaa syrjintää 
työmarkkinoilla ja sisällyttää siihen 
kaikenlaisen seksuaaliseen 
suuntautumiseen, sukupuoli-identiteettiin 
tai sukupuolenvaihdokseen perustuvan 
syrjinnän kieltäminen;

Or. en

Tarkistus 80
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa komissiota esittämään 
mahdollisimman pian ehdotuksia 

7. kehottaa komissiota esittämään 
mahdollisimman pian ehdotuksia 
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sukupuolten palkkaerojen poistamiseksi. sukupuolten palkkaerojen poistamiseksi 
edistämällä miesten ja naisten 
samapalkkaisuuden periaatetta ja pitää 
myönteisenä, että se antanut hiljattain 
ilmoitetussa sukupuolten tasa-arvoa 
koskevassa strategiassa sitoumuksen 
toimenpiteisiin ryhtymisestä, sekä odottaa 
ehdotusta palkkauksen avoimuutta 
koskevista sitovista puitteista, covid-19-
pandemian vaikutus asianmukaisesti 
huomioon ottaen, samoin kuin muista 
toimenpiteistä, joissa käsitellään naisten 
työmarkkinoille osallistumista ja 
edistetään tasavertaisia mahdollisuuksia; 

Or. en

Tarkistus 81
Sylvie Brunet, Irène Tolleret, Karen Melchior, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez, 
Chrysoula Zacharopoulou

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa komissiota esittämään 
mahdollisimman pian ehdotuksia 
sukupuolten palkkaerojen poistamiseksi.

7. suhtautuu myönteisesti komission 
tiedonantoon Tasa-arvon unioni: 
sukupuolten tasa-arvostrategia 2020–2025 
ja erityisesti sen antamaan sitoumukseen 
muun muassa Barcelonan tavoitteiden 
tarkistamisesta, jotta varmistetaan entistä 
tehokkaammin varhaiskasvatuksen 
ylöspäin suuntautuva lähentyminen 
jäsenvaltioissa, toteutetaan lapsitakuu, 
laaditaan palkkauksen avoimuutta 
koskevaa lainsäädäntöä ja tarkastellaan 
eläkekertymien hyvityksiä hoivatyöhön 
liittyvistä urakatkoksista, sillä kaikki 
nämä edistävät sukupuoleen perustuvaan 
köyhyyteen puuttumista;

Or. en

Tarkistus 82
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre
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Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa komissiota esittämään 
mahdollisimman pian ehdotuksia 
sukupuolten palkkaerojen poistamiseksi.

7. kehottaa komissiota tukemaan 
jäsenvaltioita niiden pyrkimyksissä 
poistaa työhön ja palkkaukseen liittyvä 
eriarvoisuus ja edistää työn saantia sekä 
miesten ja naisten taloudellista vakautta 
kotitalouksien ja syntyvyyden tukemiseksi 
myös covid-19-pandemian aiheuttama 
nykyinen terveyskriisi huomioon ottaen;

Or. it

Tarkistus 83
Arba Kokalari

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa komissiota esittämään 
mahdollisimman pian ehdotuksia 
sukupuolten palkkaerojen poistamiseksi.

7. kehottaa komissiota esittämään 
mahdollisimman pian ehdotuksia 
sukupuolten palkkaerojen poistamiseksi 
kunnioittaen täysimääräisesti 
toissijaisuusperiaatetta, työmarkkinoita 
koskevaa jäsenvaltioiden toimivaltaa ja 
työmarkkinaosapuolten 
itsemääräämisoikeutta kaikissa 
jäsenvaltioissa;

Or. sv

Tarkistus 84
Annika Bruna, Virginie Joron

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa komissiota esittämään 7. kehottaa komissiota esittämään 



AM\1204404FI.docx 47/52 PE650.656v01-00

FI

mahdollisimman pian ehdotuksia 
sukupuolten palkkaerojen poistamiseksi.

mahdollisimman pian ehdotuksia 
sukupuolten palkkaerojen poistamiseksi 
unohtamatta, että toissijaisuusperiaatteen 
vuoksi sosiaalipolitiikka kuuluu 
jäsenvaltioiden toimivaltaan ja ne ovat 
suvereeneja tässä suhteessa; 

Or. fr

Tarkistus 85
Margarita de la Pisa Carrión

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa komissiota esittämään 
mahdollisimman pian ehdotuksia 
sukupuolten palkkaerojen poistamiseksi.

7. kehottaa komissiota takaamaan 
direktiivin 2006/54/EY noudattamisen, 
jotta varmistetaan naisten ja miesten 
täydellinen tasa-arvo käytännössä ja 
työelämässä;

Or. es

Tarkistus 86
Rosa Estaràs Ferragut

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa komissiota esittämään 
mahdollisimman pian ehdotuksia 
sukupuolten palkkaerojen poistamiseksi.

7. kehottaa komissiota esittämään 
mahdollisimman pian ehdotuksia 
sukupuolten palkkaerojen poistamiseksi 
ihmisoikeuksia koskeva monialainen 
lähestymistapa huomioon ottaen;

Or. es

Tarkistus 87
Annika Bruna, Virginie Joron
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Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa komissiota esittämään 
mahdollisimman pian ehdotuksia 
sukupuolten palkkaerojen poistamiseksi.

7. kehottaa komissiota esittämään 
mahdollisimman pian ehdotuksia 
sukupuolten palkkaerojen poistamiseksi 
tapauksissa, joissa tehty työ ja sen 
tekemiseen vaadittavat taidot ovat samoja;

Or. fr

Tarkistus 88
Elisabetta Gualmini, Pina Picierno, Alessandra Moretti

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa komissiota esittämään 
mahdollisimman pian ehdotuksia 
sukupuolten palkkaerojen poistamiseksi.

7. kehottaa komissiota esittämään 
mahdollisimman pian ehdotuksia 
sukupuolten palkkaerojen ja eläke-erojen 
poistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 89
Gwendoline Delbos-Corfield
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. kehottaa komissiota ehdottamaan 
mahdollisimman pian kunnianhimoista 
vuoden 2020 jälkeistä Euroopan 
vammaisstrategiaa, johon sisältyy 
ehdotuksia, joilla varmistetaan 
vammaisten henkilöiden tietoisuus 
laillisista oikeuksista, mukaan lukien 
oikeudet työhön ja työllisyyteen, sekä 
toimenpiteitä, joilla kannustetaan heidän 
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integroitumistaan työmarkkinoille ja 
edistetään tasavertaisia mahdollisuuksia 
kiinnittämällä erityistä huomiota 
vammaisten naisten tilanteeseen ja 
keinoihin puuttua moniperusteisen 
syrjinnän muotoihin; 

Or. en

Tarkistus 90
Margarita de la Pisa Carrión

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. kehottaa komissiota edistämään 
asianmukaisia turvaverkkoja, jolla 
estetään hylätyksi tuleminen ja 
sosiaalinen syrjäytyminen, jotta vaikeassa 
taloudellisessa tilanteessa olevat naiset 
voivat säilyttää elinkeinonsa ja tulonsa 
kriisiaikoina; 

Or. es

Tarkistus 91
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita puuttumaan tehokkaasti 
naisiin kohdistuvaan eriarvoisuuteen ja 
keskeisiin osatekijöihin eli esteisiin 
työmarkkinoilla sekä esimerkiksi 
lastenhoitopalvelujen ja pitkän aikavälin 
hoitopalvelun kaltaisten kohtuuhintaisten 
ja laadukkaiden palvelujen saantiin;

Or. en
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Tarkistus 92
Margarita de la Pisa Carrión

Lausuntoluonnos
7 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 b. toteaa, että tämänhetkinen 
pandemia on mahdollistanut 
menestyksekkäät uudet työskentelytavat, 
jollaisia ovat etätyö, joustava työaika tai 
etäkokoukset; toteaa, että nämä 
olosuhteet ovat osoittaneet, että voi olla 
olemassa vaihtoehtoja, joiden avulla työ- 
ja perhe-elämän yhteensovittaminen on 
entistä helpompaa;  toteaa, että tekninen 
kehitys on mahdollistanut interaktiiviset 
viestintätavat ja vähentänyt tarvetta 
liikkumiseen, minkä ansioista asuminen 
kauempana suurkaupungeista on 
mahdollista ja väestökadosta kärsivien 
alueiden elpyminen on mahdollista, mikä 
parantaa elämisen laatua ja pienentää 
kustannuksia; katsoo, että tätä kehitystä 
on lujitettava kannustamalla yrityksiä 
jatkamaan tämäntyyppisiä aloitteita 
mahdollisuuksiensa mukaan ja 
tarjoamaan taloudellista tukea 
investointeihin, joilla saatetaan ajan 
tasalle infrastruktuureja, joilla taataan 
teknisten resurssien yhtäläiset 
käyttömahdollisuudet EU:n alueella ja 
tasapuoliset toimintaedellytykset, joita 
tällaiset uudet tavat luoda työpaikkoja 
voisivat tarjota;

Or. es

Tarkistus 93
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Lausuntoluonnos
7 b kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

7 b. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita varmistamaan, että 
sukupuolten tasa-arvoa koskeva EU:n 
lainsäädäntö, jolla on suora vaikutus 
naisten osallistumiseen työmarkkinoille, 
kuten esimerkiksi työ- ja yksityiselämän 
tasapainottamista koskevalla direktiivillä, 
pannaan täytäntöön ja sen kehittymistä 
seurataan tiiviisti;

Or. en

Tarkistus 94
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Lausuntoluonnos
7 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 c. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita tarkastelemaan 
järjestelmällisesti työssäkäyvien naisten 
köyhyyttä sen kaikkien 
ilmenemismuotojen ja syiden osalta ja 
puuttumaan niihin;

Or. en

Tarkistus 95
Aušra Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Frances Fitzgerald, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen

Lausuntoluonnos
7 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 d. kehottaa komissiota laatimaan 
hoitajia koskevan EU:n strategian, jolla 
seurataan työllisyyden muutosten tai 
työpaikkojen menetysten sosiaalisia 
vaikutuksia erityisesti hoitovastuuta 
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kantaviin henkilöihin, joista suhteettoman 
suuri osa on naisia;

Or. en


