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Tarkistus 1
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 1 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

— ottaa huomioon Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen (SEU) 2 artiklan ja 
3 artiklan 3 kohdan ja Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 
6 ja 8 artiklan,

— ottaa huomioon Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen (SEU) 2 ja 3 artiklan ja 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen (SEUT) 6, 8, 10, 83, 153, ja 
157 artiklan,

Or. en

Tarkistus 2
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 2 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

— ottaa huomioon Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan 23 artiklan,

— ottaa huomioon Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan 21 ja 23 artiklan,

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 2 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

- ottaa huomioon Yhdistyneiden 
kansakuntien kestävän kehityksen 
Agenda 2030 -toimintaohjelman ja sen 
kestävän kehityksen tavoitteet, erityisesti 
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tavoitteen 5 ja siihen sisältyvät tavoitteet 
ja indikaattorit,

Or. en

Tarkistus 4
Andżelika Anna Możdżanowska

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 6 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

— ottaa huomioon 14. maaliskuuta 
2012 annetun komission ehdotuksen 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviksi julkisesti noteerattujen 
yhtiöiden toimivaan johtoon 
kuulumattomien johtokunnan jäsenten 
sukupuolijakauman tasapainottamisesta 
ja siihen liittyvistä toimenpiteistä (naisten 
johtokuntapaikkoja koskeva direktiivi) 
(COM(2012)0614),

Poistetaan.

Or. pl

Tarkistus 5
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 9 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

- ottaa huomioon 
13. helmikuuta 2020 antamansa 
päätöslauselman EU:n painopisteistä 
naisten asemaa käsittelevän YK:n 
toimikunnan 64. istuntoa varten,

Or. en
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Tarkistus 6
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 9 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

- ottaa huomioon 30. tammikuuta 
2020 antamansa päätöslauselman 
sukupuolten palkkaerosta,

Or. en

Tarkistus 7
Jadwiga Wiśniewska

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 12 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

— ottaa huomioon 13. helmikuuta 
2019 antamansa päätöslauselman naisten 
oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon 
heikentämispyrkimyksistä EU:ssa10,

Poistetaan.

_________________
10 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0111.

Or. pl

Tarkistus 8
Andżelika Anna Możdżanowska

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 12 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

— ottaa huomioon 13. helmikuuta 
2019 antamansa päätöslauselman naisten 
oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon 
heikentämispyrkimyksistä EU:ssa10,

— ottaa huomioon 13. helmikuuta 
2019 antamansa päätöslauselman naisten 
oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon 
heikentämispyrkimyksistä EU:ssa10,
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_________________ _________________
10 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0111. 10 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0111. 

Edellä mainitussa Euroopan parlamentin 
päätöslauselmassa viitataan seksuaali- ja 
lisääntymisterveyteen ja niitä koskeviin 
oikeuksiin, joita säännellään ja jotka 
määritellään Pekingin toimintaohjelman 
mukaan jäsenvaltioiden tasolla, kuten 
EU:n perussopimuksissa vahvistetaan.

Or. pl

Tarkistus 9
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 13 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

- ottaa huomioon 17. huhtikuuta 
2018 antamansa päätöslauselman 
sukupuolten tasa-arvosta EU:n 
media-alalla,

Or. en

Tarkistus 10
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 13 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

- ottaa huomioon 30. tammikuuta 
2020 antamansa päätöslauselman 
sukupuolten palkkaerosta,

Or. en
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Tarkistus 11
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 13 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

- ottaa huomioon 
13. helmikuuta 2020 antamansa 
päätöslauselman EU:n painopisteistä 
naisten asemaa käsittelevän YK:n 
toimikunnan 64. istuntoa varten,

Or. en

Tarkistus 12
Maria Noichl, Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez 
Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Pina 
Picierno

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 18 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

- ottaa huomioon 17. huhtikuuta 
2018 antamansa päätöslauselman 
sukupuolten tasa-arvosta EU:n 
media-alalla,

Or. en

Tarkistus 13
Jadwiga Wiśniewska

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 21 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

— ottaa huomioon 10. joulukuuta 
2013 antamansa päätöslauselman 
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seksuaali- ja lisääntymisterveydestä ja 
niitä koskevista oikeuksista1a,
1a P7_TA(2013)0548.

Or. pl

Tarkistus 14
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 21 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

- ottaa huomioon 
26. helmikuuta 2014 antamansa 
päätöslauselman seksuaalisen 
hyväksikäytön ja prostituution 
vaikutuksesta sukupuolten tasa-arvoon,

Or. en

Tarkistus 15
Maria Noichl, Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez 
Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Pina 
Picierno

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 21 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

- ottaa huomioon 
26. helmikuuta 2014 antamansa 
päätöslauselman seksuaalisen 
hyväksikäytön ja prostituution 
vaikutuksesta sukupuolten tasa-arvoon,

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 21 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

- ottaa huomioon 17. joulukuuta 
2015 antamansa päätöslauselman 
eurooppalaisen naisyrittäjyyden esteenä 
toimivista ulkoisista tekijöistä,

Or. en

Tarkistus 17
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 21 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

- ottaa huomioon 8. maaliskuuta 
2017 antamansa päätöslauselman naisista 
ja heidän asemastaan maaseutualueilla,

Or. en

Tarkistus 18
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 21 c viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

- ottaa huomioon 
24. lokakuuta 2018 antamansa 
päätöslauselman sukupuolten tasa-arvoa 
edistävistä hoitopalveluista EU:ssa,
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Or. en

Tarkistus 19
Maria Noichl, Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez 
Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Pina 
Picierno

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 22 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

- ottaa huomioon 
15. huhtikuuta 2020 antamansa 
päätöslauselman EU:n yhteensovitetuista 
toimista covid-19-pandemian ja sen 
seurausten torjumiseksi,

Or. en

Tarkistus 20
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 23 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

— ottaa huomioon Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin ja erityisesti 
sen periaatteet 2 ja 9,

— ottaa huomioon Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin ja erityisesti 
sen periaatteet 1, 2, 3, 6, 9, 11, 12 ja 15,

Or. en

Tarkistus 21
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 23 viite
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

— ottaa huomioon Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin ja erityisesti 
sen periaatteet 2 ja 9,

— ottaa huomioon Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin ja erityisesti 
sen periaatteet 2, 3, 9 ja 15,

Or. en

Tarkistus 22
Jadwiga Wiśniewska

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 25 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

— ottaa huomioon Pekingin 
julistuksen ja toimintaohjelman sekä 
YK:n Peking + 5-, Peking + 10-, 
Peking + 15- ja Peking + 20 -
huippukokouksissa hyväksytyt julistukset,

Poistetaan.

Or. pl

Tarkistus 23
Andżelika Anna Możdżanowska

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 25 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

— ottaa huomioon Pekingin 
julistuksen ja toimintaohjelman sekä YK:n 
Peking + 5-, Peking + 10-, Peking + 15- ja 
Peking + 20 -huippukokouksissa 
hyväksytyt julistukset,

— ottaa huomioon Pekingin 
julistuksen ja toimintaohjelman,

Or. pl

Tarkistus 24
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 25 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

— ottaa huomioon Pekingin 
julistuksen ja toimintaohjelman sekä YK:n 
Peking + 5-, Peking + 10-, Peking + 15- ja 
Peking + 20 -huippukokouksissa 
hyväksytyt julistukset,

— ottaa huomioon Pekingin 
julistuksen ja toimintaohjelman ja siihen 
liittyvien tarkistuskonferenssien tulokset,

Or. en

Tarkistus 25
Alice Kuhnke

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 25 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

— ottaa huomioon Pekingin 
julistuksen ja toimintaohjelman sekä YK:n 
Peking + 5-, Peking + 10-, Peking + 15- ja 
Peking + 20 -huippukokouksissa 
hyväksytyt julistukset,

— ottaa huomioon Pekingin 
julistuksen ja toimintaohjelman ja siihen 
liittyvien tarkistuskonferenssien tulokset,

Or. en

Tarkistus 26
Alice Kuhnke

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 25 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon kansainvälisen 
väestö- ja kehityskonferenssin (ICPD) ja 
sen toimintaohjelman sekä siihen 
liittyvien tarkistuskonferenssien tulokset,

Or. en
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Tarkistus 27
Alice Kuhnke

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 25 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Yhdistyneiden 
kansakuntien kestävän kehityksen 
Agenda 2030 -toimintaohjelman ja siihen 
liittyvät kestävän kehityksen tavoitteet,

Or. en

Tarkistus 28
Alice Kuhnke

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 25 c viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon vuonna 2016 
tehdyn UNFCC:n Pariisin sopimuksen 
sekä tehostetun Liman työohjelman 
sukupuolten tasa-arvosta ja sen 
joulukuussa 2019 hyväksytyn sukupuolten 
tasa-arvoa koskevan 
toimintasuunnitelman,

Or. en

Tarkistus 29
Andżelika Anna Możdżanowska

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 27 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

— ottaa huomioon 5. maaliskuuta 
2020 annetun komission tiedonannon 
”Tasa-arvon unioni: sukupuolten 

— ottaa huomioon 5. maaliskuuta 
2020 annetun komission tiedonannon 
”Tasa-arvon unioni: sukupuolten 
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tasa-arvostrategia 2020–2025” 
(COM(2020)0152),

tasa-arvostrategia 2020–2025” 
(COM(2020)0152), jota on tulkittava 
ottaen asianmukaisesti huomioon 
kansalliset toimivaltuudet ja kunkin 
jäsenvaltion erityisolosuhteet,

Or. pl

Tarkistus 30
Jadwiga Wiśniewska

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 29 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

— ottaa huomioon 7. toukokuuta 
2020 annetun talous- ja sosiaalikomitean 
lausunnon Väestönkehityksen haasteet 
EU:ssa taloudellisten ja kehityserojen 
valossa,

Or. pl

Tarkistus 31
Maria Noichl, Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez 
Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Pina 
Picierno

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 29 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon naisten ja miesten 
välistä tasa-arvoa paikallishallinnossa 
koskevan eurooppalaisen peruskirjan,

Or. en

Tarkistus 32
Maria Noichl, Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez 
Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Pina 
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Picierno

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. toteaa, että oikeus yhdenvertaiseen 
kohteluun on Euroopan unionin 
perussopimuksissa ja perusoikeuskirjassa 
tunnustettu keskeinen perusoikeus;

A. toteaa, että oikeus yhdenvertaiseen 
kohteluun on Euroopan unionin 
perussopimuksissa ja perusoikeuskirjassa 
tunnustettu keskeinen perusoikeus, joka on 
olennaisen tärkeä yhdenvertaisen 
kohtelun jatkokehitykselle;

Or. en

Tarkistus 33
Sandra Pereira

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A a. toteaa, että palkkaero heijastaa 
naisten suurempaa hyväksikäyttöä ja 
syrjintää työmarkkinoilla ja että tätä 
naisten ja miesten välistä syrjintää 
edistetään tarkoituksellisesti sellaisen 
politiikan helpottamiseksi ja 
tehostamiseksi, jolla pyritään mataliin 
palkkoihin ja työvoiman sääntelyn 
purkamiseen; toteaa, että miesten ja 
naisten välisen palkkasyrjinnän 
perimmäiset syyt ovat työvoiman 
sääntelyn purkamisessa ja työn 
arvostuksen laskussa, mutta myös 
sellaisten toimenpiteiden puuttumisessa, 
jotka mahdollistavat naisten työ-, perhe- 
ja yksityiselämän välisen tasapainon, 
mikä johtuu yhä epävarmemmista 
työoloista, jotka lyhentävät eliniän 
aikaisia työjaksoja ja aiheuttavat naisille 
yhä epävarmempia työtilanteita, kuten 
osa-aikatyötä tai tilapäistä työtä ja 
matalampia palkkoja;
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Or. pt

Tarkistus 34
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että 
ihmisoikeuksien yleismaailmallisen 
julistuksen 16.1 ja 16.3 artikloissa 
vahvistetaan yhtäältä miesten ja naisten 
yhtäläiset oikeudet solmia avioliitto, 
avioliiton aikana ja avioliiton purkamisen 
yhteydessä ja toisaalta perheen rooli 
yhteiskunnan luonnollisena ja 
perustavana ydinosana, jolla on oikeus 
yhteiskunnan ja valtion suojaan;

Or. es

Tarkistus 35
Jadwiga Wiśniewska

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A a. toteaa että tasa-arvopolitiikan 
kehityksen olisi perustuttava naisten ja 
miesten yhtäläisiin mahdollisuuksiin ja 
että naisia olisi tuettava työ- ja 
perhe-elämän yhteensovittamisessa;

Or. pl

Tarkistus 36
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että EU:n 
tasa-arvoindeksillä mitattuna jäsenvaltiot 
saivat vuonna 2019 keskimäärin 67,4 
pistettä sadasta ja vuoden 2005 jälkeen 
pistemäärä on parantunut vain 5,4 
pistettä;

Or. en

Tarkistus 37
Jadwiga Wiśniewska

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A b. katsoo, että toimissa, joilla 
edistetään naisten ja miesten välistä 
tasa-arvoa, on otettava huomioon naisten 
ja miesten väliset erot ja että tasa-arvo 
itsessään tarkoittaa yhtäläisten 
mahdollisuuksien saatavuutta;

Or. pl

Tarkistus 38
Maria Noichl, Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez 
Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Pina 
Picierno

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. katsoo, että rakenteet ja stereotypiat 
ylläpitävät eriarvoisuutta 
maailmanlaajuisesti ja että näistä 

B. katsoo, että rakenteet ja stereotypiat 
ylläpitävät eriarvoisuutta 
maailmanlaajuisesti ja että näistä 
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rakenteista ja stereotypioista luopuminen 
edistää sukupuolten tasa-arvoa; katsoo, että 
demokraattisten arvojen, perusoikeuksien 
ja erityisesti naisten oikeuksien 
säilyttämiseksi tarvitaan vahvaa naisten 
oikeuksia edistävää liikettä ja että naisten 
oikeuksiin kohdistuvat uhat edustavat 
myös demokratiaan kohdistuvia uhkia;

rakenteista ja stereotypioista luopuminen 
edistää sukupuolten tasa-arvoa; ottaa 
huomioon, että naiset kohtaavat 
moniperusteista eriarvoisuutta ja 
syrjintää, joka liittyy muun muassa 
rotuun, etniseen tai yhteiskunnalliseen 
alkuperään, seksuaaliseen 
suuntautumiseen, sukupuoli-identiteettiin 
ja sukupuolen ilmaisuun, uskontoon tai 
vakaumukseen ja oleskeluoikeuteen; 
katsoo, että sukupuolten tasa-arvon 
edistäminen ja naisiin ja tyttöihin 
investoiminen hyödyttävät koko 
yhteiskuntaa ja ovat myös tavoite sinänsä; 
katsoo, että demokraattisten arvojen, 
perusoikeuksien ja erityisesti naisten 
oikeuksien säilyttämiseksi tarvitaan vahvaa 
naisten oikeuksia edistävää liikettä ja että 
naisten oikeuksiin kohdistuvat uhat 
edustavat myös demokratiaan kohdistuvia 
uhkia;

Or. en

Tarkistus 39
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. katsoo, että rakenteet ja stereotypiat 
ylläpitävät eriarvoisuutta 
maailmanlaajuisesti ja että näistä 
rakenteista ja stereotypioista luopuminen 
edistää sukupuolten tasa-arvoa; katsoo, 
että demokraattisten arvojen, 
perusoikeuksien ja erityisesti naisten 
oikeuksien säilyttämiseksi tarvitaan 
vahvaa naisten oikeuksia edistävää liikettä 
ja että naisten oikeuksiin kohdistuvat uhat 
edustavat myös demokratiaan kohdistuvia 
uhkia;

B. katsoo, että miesten ja naisten 
tasa-arvoon, vapauteen ja yhteiseen 
hyvään perustuvat rakenteet ja stereotypiat 
edistävät perusoikeuksien ja 
demokraattisten arvojen säilyttämiseksi 
tarvittavia naisten oikeuksia;

Or. es
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Tarkistus 40
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. katsoo, että rakenteet ja 
stereotypiat ylläpitävät eriarvoisuutta 
maailmanlaajuisesti ja että näistä 
rakenteista ja stereotypioista luopuminen 
edistää sukupuolten tasa-arvoa; katsoo, 
että demokraattisten arvojen, 
perusoikeuksien ja erityisesti naisten 
oikeuksien säilyttämiseksi tarvitaan vahvaa 
naisten oikeuksia edistävää liikettä ja että 
naisten oikeuksiin kohdistuvat uhat 
edustavat myös demokratiaan kohdistuvia 
uhkia;

B. katsoo, että demokraattisten 
arvojen, perusoikeuksien ja erityisesti 
naisten oikeuksien säilyttämiseksi tarvitaan 
vahvaa naisten oikeuksia edistävää liikettä 
ja että naisten oikeuksiin kohdistuvat uhat 
edustavat myös demokratiaan kohdistuvia 
uhkia;

Or. it

Tarkistus 41
Jadwiga Wiśniewska

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. katsoo, että rakenteet ja 
stereotypiat ylläpitävät eriarvoisuutta 
maailmanlaajuisesti ja että näistä 
rakenteista ja stereotypioista luopuminen 
edistää sukupuolten tasa-arvoa; katsoo, 
että demokraattisten arvojen, 
perusoikeuksien ja erityisesti naisten 
oikeuksien säilyttämiseksi tarvitaan 
vahvaa naisten oikeuksia edistävää 
liikettä ja että naisten oikeuksiin 
kohdistuvat uhat edustavat myös 
demokratiaan kohdistuvia uhkia;

B. katsoo, että haitalliset stereotypiat 
ylläpitävät naisten ja miesten välistä 
eriarvoisuutta; katsoo, että 
demokraattisessa yhteiskunnassa olisi 
kunnioitettava ihmisoikeuksia, mukaan 
lukien naisten oikeudet, ja annettava sekä 
naisille että miehille mahdollisuus 
toteuttaa ammatillisia ja perheeseen 
liittyviä tavoitteitaan;

Or. pl
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Tarkistus 42
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. katsoo, että rakenteet ja stereotypiat 
ylläpitävät eriarvoisuutta 
maailmanlaajuisesti ja että näistä 
rakenteista ja stereotypioista luopuminen 
edistää sukupuolten tasa-arvoa; katsoo, että 
demokraattisten arvojen, perusoikeuksien 
ja erityisesti naisten oikeuksien 
säilyttämiseksi tarvitaan vahvaa naisten 
oikeuksia edistävää liikettä ja että naisten 
oikeuksiin kohdistuvat uhat edustavat 
myös demokratiaan kohdistuvia uhkia;

B. katsoo, että rakenteet ja stereotypiat 
sekä islamilaisen lain laajempi 
soveltaminen useissa maissa ja 
yhteiskuntaryhmissä ylläpitävät 
eriarvoisuutta maailmanlaajuisesti ja että 
näistä rakenteista ja stereotypioista 
luopuminen edistää sukupuolten tasa-
arvoa; katsoo, että demokraattisten arvojen, 
perusoikeuksien ja erityisesti naisten 
oikeuksien säilyttämiseksi tarvitaan vahvaa 
naisten oikeuksia edistävää liikettä ja että 
naisten oikeuksiin kohdistuvat uhat 
edustavat myös demokratiaan kohdistuvia 
uhkia;

Or. fr

Tarkistus 43
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. katsoo, että rakenteet ja stereotypiat 
ylläpitävät eriarvoisuutta 
maailmanlaajuisesti ja että näistä 
rakenteista ja stereotypioista luopuminen 
edistää sukupuolten tasa-arvoa; katsoo, että 
demokraattisten arvojen, perusoikeuksien 
ja erityisesti naisten oikeuksien 
säilyttämiseksi tarvitaan vahvaa naisten 
oikeuksia edistävää liikettä ja että naisten 
oikeuksiin kohdistuvat uhat edustavat 

B. katsoo, että rakenteet ja stereotypiat 
ylläpitävät eriarvoisuutta 
maailmanlaajuisesti ja että näistä 
rakenteista ja stereotypioista luopuminen 
edistää sukupuolten tasa-arvoa; katsoo, että 
on tärkeää tutkia niin kutsutun ”vuotavan 
koulutusputken” ilmiön pysyvyyttä ja 
perimmäisiä syitä; katsoo, että 
demokraattisten arvojen, perusoikeuksien 
ja erityisesti naisten oikeuksien 
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myös demokratiaan kohdistuvia uhkia; säilyttämiseksi tarvitaan vahvaa naisten 
oikeuksia edistävää liikettä ja että naisten 
oikeuksiin kohdistuvat uhat edustavat 
myös demokratiaan kohdistuvia uhkia;

Or. en

Tarkistus 44
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. katsoo, että rakenteet ja 
stereotypiat ylläpitävät eriarvoisuutta 
maailmanlaajuisesti ja että näistä 
rakenteista ja stereotypioista luopuminen 
edistää sukupuolten tasa-arvoa; katsoo, että 
demokraattisten arvojen, perusoikeuksien 
ja erityisesti naisten oikeuksien 
säilyttämiseksi tarvitaan vahvaa naisten 
oikeuksia edistävää liikettä ja että naisten 
oikeuksiin kohdistuvat uhat edustavat 
myös demokratiaan kohdistuvia uhkia;

B. katsoo, että haitalliset 
sukupuolirakenteet ja stereotypiat 
ylläpitävät eriarvoisuutta 
maailmanlaajuisesti ja että näiden 
rakenteiden ja stereotypioiden 
purkaminen edistää sukupuolten 
tasa-arvoa; katsoo, että demokraattisten 
arvojen, perusoikeuksien ja erityisesti 
naisten oikeuksien säilyttämiseksi tarvitaan 
vahvaa naisten oikeuksia edistävää liikettä 
ja että naisten oikeuksiin kohdistuvat uhat 
edustavat myös demokratiaan kohdistuvia 
uhkia;

Or. en

Tarkistus 45
Alice Kuhnke

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B a. ottaa huomioon, että naiset 
kohtaavat moniperusteista eriarvoisuutta 
ja syrjintää, joka liittyy muun muassa 
rotuun, etniseen tai yhteiskunnalliseen 
alkuperään, seksuaaliseen 
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suuntautumiseen, sukupuoli-identiteettiin 
ja sukupuolen ilmaisuun, uskontoon tai 
vakaumukseen ja oleskeluoikeuteen, ja 
katsoo, että toimilla on puututtava 
kaikkiin syrjinnän muotoihin, jotta 
sukupuolten tasa-arvo saavutetaan 
kaikkien naisten osalta; katsoo, että EU:n 
toimissa ei ole tähän mennessä noudatettu 
moniperusteista lähestymistapaa, vaan 
keskitytty ainoastaan syrjinnän 
yksilölliseen ulottuvuuteen, ja näin 
vähätellään syrjinnän institutionaalisia, 
rakenteellisia ja historiallisia 
ulottuvuuksia; katsoo, että 
moniperusteisen analyysin soveltaminen 
antaa mahdollisuuden ymmärtää 
rakenteellisia esteitä ja tarjoaa myös 
näyttöä, jonka avulla voidaan luoda 
vertailuarvoja ja määrittää etenemisreitti 
kohti strategisia ja tehokkaita toimia 
järjestelmällisen syrjinnän, syrjäytymisen 
ja sosiaalisen eriarvoisuuden 
torjumiseksi;

Or. en

Tarkistus 46
Sandra Pereira

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B a. toteaa, että EU:n uusliberalistiset 
politiikat edistävät pitkällä aikavälillä 
miesten ja naisten välistä eriarvoisuutta, 
sillä työttömyys lisääntyy, 
työmarkkinoiden sääntelyä puretaan, 
erityisesti naisiin kohdistuva epävarmuus 
ja matalapalkkaisuus lisääntyvät, samalla 
kun julkisten palvelujen leikkaukset 
erityisesti terveydenhuollossa ja 
koulutuksessa pahentavat entisestään 
naisten kohtaamaa moninaista syrjintää 
ja eriarvoisuutta;
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Or. pt

Tarkistus 47
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B a. ottaa huomioon, että sukupuoleen 
perustuva syrjintä yhdistyy usein 
syrjintään, joka perustuu identiteettiin, 
kuten rotuun tai etniseen alkuperään, 
uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään, seksuaaliseen 
suuntautumiseen, luokka- ja/tai 
maahanmuuttaja-asemaan, ja tämä 
aiheuttaa kaksinkertaista ja 
moninkertaista syrjintää; katsoo, että 
horisontaalinen moniperusteinen 
näkökulma on olennaisen tärkeä kaikissa 
sukupuolten tasa-arvoa koskevissa 
toimissa, jotta nämä moniperusteiset 
syrjintäriskit voidaan tunnistaa ja niihin 
voidaan puuttua;

Or. en

Tarkistus 48
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. toteaa, että EU on antanut tärkeää 
lainsäädäntöä ja tehnyt keskeisiä 
aloitteita sukupuolten tasa-arvon 
saavuttamiseksi; toteaa kuitenkin, että 
näiden toimien toteuttaminen on 
hidastunut viime vuosina ja sukupuolten 
tasa-arvopolitiikkaa ja naisten oikeuksia 

Poistetaan.
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vastustavat liikkeet ovat menestyneet; 
toteaa, että nämä liikkeet pyrkivät 
vaikuttamaan kansalliseen ja unionin 
politiikkaan;

Or. fr

Tarkistus 49
Maria Noichl, Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez 
Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Pina 
Picierno

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. toteaa, että EU on antanut tärkeää 
lainsäädäntöä ja tehnyt keskeisiä aloitteita 
sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseksi; 
toteaa kuitenkin, että näiden toimien 
toteuttaminen on hidastunut viime vuosina 
ja sukupuolten tasa-arvopolitiikkaa ja 
naisten oikeuksia vastustavat liikkeet ovat 
menestyneet; toteaa, että nämä liikkeet 
pyrkivät vaikuttamaan kansalliseen ja 
unionin politiikkaan;

C. toteaa, että EU on antanut tärkeää 
lainsäädäntöä ja tehnyt keskeisiä aloitteita 
sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseksi; 
toteaa kuitenkin, että näiden toimien 
toteuttaminen on hidastunut viime vuosina 
ja sukupuolten tasa-arvopolitiikkaa ja 
naisten oikeuksia vastustavat liikkeet ovat 
menestyneet yrittäessään palauttaa 
perinteiset sukupuoliroolit normiksi, 
kyseenalaistaessaan nykytilanteen ja 
estäessään lisäedistymisen; toteaa, että 
nämä sukupuolten tasa-arvopolitiikkaa, 
perheiden monimuotoisuutta, samaa 
sukupuolta olevien henkilöiden 
avioliittoja, seksuaali- ja 
lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia sekä 
sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamista vastustavat liikkeet 
yrittävät vaikuttaa kansalliseen ja unionin 
päätöksentekoon; katsoo, että naisten 
oikeuksiin kohdistuvat uhat ovat aina 
myös uhkia demokratialle ja sosiaaliselle 
ja taloudelliselle kehitykselle;

Or. en

Tarkistus 50
Sandra Pereira
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. toteaa, että EU on antanut tärkeää 
lainsäädäntöä ja tehnyt keskeisiä 
aloitteita sukupuolten tasa-arvon 
saavuttamiseksi; toteaa kuitenkin, että 
näiden toimien toteuttaminen on 
hidastunut viime vuosina ja sukupuolten 
tasa-arvopolitiikkaa ja naisten oikeuksia 
vastustavat liikkeet ovat menestyneet; 
toteaa, että nämä liikkeet pyrkivät 
vaikuttamaan kansalliseen ja unionin 
politiikkaan;

C. toteaa, että EU:n politiikat ovat 
lisänneet miesten ja naisten välistä 
eriarvoisuutta ja että samalla sukupuolten 
tasa-arvopolitiikkaa ja naisten oikeuksia 
vastustavat liikkeet ovat menestyneet;

Or. pt

Tarkistus 51
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. toteaa, että EU on antanut tärkeää 
lainsäädäntöä ja tehnyt keskeisiä aloitteita 
sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseksi; 
toteaa kuitenkin, että näiden toimien 
toteuttaminen on hidastunut viime vuosina 
ja sukupuolten tasa-arvopolitiikkaa ja 
naisten oikeuksia vastustavat liikkeet ovat 
menestyneet; toteaa, että nämä liikkeet 
pyrkivät vaikuttamaan kansalliseen ja 
unionin politiikkaan;

C. toteaa, että EU on antanut tärkeää 
lainsäädäntöä ja saanut aikaan 
merkittävää edistystä sukupuolten tasa-
arvon saavuttamiseksi; toteaa kuitenkin, 
että näiden toimien toteuttaminen on 
hidastunut viime vuosina ja sukupuolten 
tasa-arvopolitiikkaa ja naisten oikeuksia 
vastustavat liikkeet ovat menestyneet; 
toteaa, että nämä liikkeet pyrkivät 
vaikuttamaan kansalliseen ja unionin 
politiikkaan estääkseen jatkuvan 
edistymisen kohti sukupuolten tasa-arvoa 
ja kumotakseen jo vakiintuneet 
perusoikeudet, mikä on huolestuttavaa;

Or. en
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Tarkistus 52
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. toteaa, että EU on antanut tärkeää 
lainsäädäntöä ja tehnyt keskeisiä aloitteita 
sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseksi; 
toteaa kuitenkin, että näiden toimien 
toteuttaminen on hidastunut viime 
vuosina ja sukupuolten tasa-
arvopolitiikkaa ja naisten oikeuksia 
vastustavat liikkeet ovat menestyneet; 
toteaa, että nämä liikkeet pyrkivät 
vaikuttamaan kansalliseen ja unionin 
politiikkaan;

C. toteaa, että EU on antanut tärkeää 
lainsäädäntöä ja tehnyt keskeisiä aloitteita 
miesten ja naisten tasa-arvon 
saavuttamiseksi; toteaa kuitenkin, että 
menestystä ovat saavuttaneet liikkeet, 
jotka edistävät naisten uhriutumista tai 
ovat etääntyneet jaloista tavoitteistaan tai 
jotka on luotu nimenomaisesti sitä varten, 
että niistä tulisi osa tiettyjen puolueiden 
koneistoa ainoana tavoitteenaan kerätä 
ääniä ja tukia, jakaa yhteiskuntaa ja 
pyrkiä horjuttamaan miesten ja naisten 
välisen yhteyden tasapainoa;

Or. es

Tarkistus 53
Jadwiga Wiśniewska

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. toteaa, että EU on antanut tärkeää 
lainsäädäntöä ja tehnyt keskeisiä aloitteita 
sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseksi; 
toteaa kuitenkin, että näiden toimien 
toteuttaminen on hidastunut viime 
vuosina ja sukupuolten tasa-arvopolitiikkaa 
ja naisten oikeuksia vastustavat liikkeet 
ovat menestyneet; toteaa, että nämä 
liikkeet pyrkivät vaikuttamaan 
kansalliseen ja unionin politiikkaan;

C. toteaa, että EU on antanut tärkeää 
lainsäädäntöä ja tehnyt keskeisiä aloitteita 
sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseksi; 
toteaa, että viime vuosina sukupuolten 
tasa-arvopolitiikkaa ja naisten oikeuksia 
edistävät liikkeet ovat menestyneet; toteaa, 
että näistä laeista huolimatta haitallisia 
ilmiöitä ja naisten oikeuksien 
loukkauksia, kuten väkivaltaa, 
pakkoavioliittoja, kunniamurhia, 
sukuelinten silpomista jne., esiintyy 
edelleen;

Or. pl
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Tarkistus 54
Andżelika Anna Możdżanowska

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. toteaa, että EU on antanut tärkeää 
lainsäädäntöä ja tehnyt keskeisiä aloitteita 
sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseksi; 
toteaa kuitenkin, että näiden toimien 
toteuttaminen on hidastunut viime vuosina 
ja sukupuolten tasa-arvopolitiikkaa ja 
naisten oikeuksia vastustavat liikkeet ovat 
menestyneet; toteaa, että nämä liikkeet 
pyrkivät vaikuttamaan kansalliseen ja 
unionin politiikkaan;

C. toteaa, että EU on antanut tärkeää 
lainsäädäntöä ja tehnyt keskeisiä aloitteita 
sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseksi; 
toteaa kuitenkin, että näiden toimien 
toteuttaminen on hidastunut viime vuosina 
ja samalla eri tavoin sukupuolten 
tasa-arvoon suhtautuvat liikkeet ovat 
menestyneet; toteaa, että nämä liikkeet 
pyrkivät vaikuttamaan kansalliseen ja 
unionin politiikkaan;

Or. pl

Tarkistus 55
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. katsoo, että Euroopan maiden on 
henkisen ja sivistyksellisen perintönsä 
vuoksi puolustettava miesten ja naisten 
välistä tasa-arvoa säilyttäen heidän väliset 
erot ja ominaisluonteen, jotka 
muodostavat henkilöiden kehityksen 
olennaisen perustan; katsoo, että tästä 
syystä on hylättävä ja torjuttava 
kaikenlaiset sukupuoli-identiteettiin 
liittyvät teoriat ja pyrkimykset olla 
määrittämättä yksilöiden kuulumista 
tiettyyn sukupuoleen;

Or. fr
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Tarkistus 56
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Christine Schneider

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. ottaa huomioon, että yksi kolmesta 
15 vuotta täyttäneestä naisesta EU:ssa on 
kokenut jonkinlaista fyysistä ja/tai 
seksuaalista väkivaltaa1a, joka toinen on 
kokenut seksuaalista häirintää ja yksi 
kymmenestä on kohdannut verkossa 
tapahtuvaa häirintää;
_________________
1a Euroopan perusoikeusviraston vuonna 
2014 julkaisema 28 jäsenvaltioon 
perustuva tutkimus, joka on EU:n tasolla 
kattavin tällä alalla toteutettu tutkimus.

Or. en

Tarkistus 57
Sandra Pereira

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. toteaa, että kaikenlainen naisiin 
kohdistuva väkivalta on 
ihmisoikeusloukkaus ja yksi suurimmista 
sukupuolten tasa-arvon saavuttamisen 
esteistä; toteaa, että väkivallaton elämä on 
tasa-arvon ennakkoedellytys; toteaa, että 
sukupuolten tasa-arvoon kohdistuvissa 
disinformaatiokampanjoissa käsitellään 
myös naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, 
kuten Istanbulin yleissopimuksen 
yhteydessä on havaittu;

D. toteaa, että prostituutio on vakava 
väkivallan ja hyväksikäytön muoto, joka 
vaikuttaa pääasiassa naisiin ja lapsiin; 
toteaa, että prostituution perimmäisiä 
syitä ei voida ymmärtää 
sosioekonomisesta todellisuudesta, 
etenkään työttömyydestä, taloudellisesta 
tarpeesta ja köyhyydestä, erillisinä; 
katsoo, että jäsenvaltioiden on lisättävä 
sosiaalitukiin ja julkisten palvelujen 
saatavuuteen liittyvää rahoitusta 
ihmiskaupan tai seksuaalisen 
hyväksikäytön uhreille ja tarjottava näille 
erikoistuneiden ammattilaisten 
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psykologista ja sosiaalista tukea sekä 
otettava käyttöön sosiaali- ja 
talouspolitiikkoja, joilla autetaan 
haavoittuvassa asemassa olevia naisia ja 
tyttöjä jättämään prostituutio, mukaan 
lukien sellaisten työpaikkojen 
järjestäminen, jotka todella edistävät 
heidän sosiaalista osallisuuttaan;

Or. pt

Tarkistus 58
Maria Noichl, Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez 
Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Pina 
Picierno

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. toteaa, että kaikenlainen naisiin 
kohdistuva väkivalta on 
ihmisoikeusloukkaus ja yksi suurimmista 
sukupuolten tasa-arvon saavuttamisen 
esteistä; toteaa, että väkivallaton elämä on 
tasa-arvon ennakkoedellytys; toteaa, että 
sukupuolten tasa-arvoon kohdistuvissa 
disinformaatiokampanjoissa käsitellään 
myös naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, kuten 
Istanbulin yleissopimuksen yhteydessä on 
havaittu;

D. toteaa, että kaikenlainen naisiin 
kohdistuva väkivalta on 
ihmisoikeusloukkaus ja yksi suurimmista 
sukupuolten tasa-arvon saavuttamisen 
esteistä; toteaa, että väkivallaton elämä on 
tasa-arvon ennakkoedellytys; ottaa 
huomioon, että sukupuoleen perustuva 
väkivalta terveysalalla, kuten obstetrinen 
ja gynekologinen väkivalta, ovat vasta 
viime vuosina esiin tulleita väkivallan 
muotoja, ja että ikääntyneisiin naisiin 
kohdistuvaa väkivalta ei edelleenkään 
usein tunnisteta riittävästi; toteaa, että 
sukupuolten tasa-arvoon kohdistuvissa 
disinformaatiokampanjoissa käsitellään 
myös naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, kuten 
Istanbulin yleissopimuksen yhteydessä on 
havaittu, mikä johtaa yleiseen 
vastustukseen ja haitallisiin poliittisiin 
päätöksiin joissakin jäsenvaltioissa;

Or. en

Tarkistus 59
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Jadwiga Wiśniewska

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. toteaa, että kaikenlainen naisiin 
kohdistuva väkivalta on 
ihmisoikeusloukkaus ja yksi suurimmista 
sukupuolten tasa-arvon saavuttamisen 
esteistä; toteaa, että väkivallaton elämä on 
tasa-arvon ennakkoedellytys; toteaa, että 
sukupuolten tasa-arvoon kohdistuvissa 
disinformaatiokampanjoissa käsitellään 
myös naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, 
kuten Istanbulin yleissopimuksen 
yhteydessä on havaittu;

D. toteaa, että kaikenlainen naisiin 
kohdistuva väkivalta on 
ihmisoikeusloukkaus ja yksi suurimmista 
naisten ja miesten välisen tasa-arvon 
saavuttamisen esteistä; toteaa, että 
väkivallaton elämä on tasa-arvon 
ennakkoedellytys;

Or. pl

Tarkistus 60
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. toteaa, että kaikenlainen naisiin 
kohdistuva väkivalta on 
ihmisoikeusloukkaus ja yksi suurimmista 
sukupuolten tasa-arvon saavuttamisen 
esteistä; toteaa, että väkivallaton elämä on 
tasa-arvon ennakkoedellytys; toteaa, että 
sukupuolten tasa-arvoon kohdistuvissa 
disinformaatiokampanjoissa käsitellään 
myös naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, 
kuten Istanbulin yleissopimuksen 
yhteydessä on havaittu;

D. toteaa, että kaikenlainen naisiin ja 
siten kehen tahansa henkilöön kohdistuva 
väkivalta on ihmisoikeusloukkaus ja yksi 
suurimmista elämän, ihmisarvon sekä 
ihmisten välisen tasa-arvon ja vapauden 
takaamisen esteistä;

Or. es

Tarkistus 61
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
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Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. toteaa, että kaikenlainen naisiin 
kohdistuva väkivalta on 
ihmisoikeusloukkaus ja yksi suurimmista 
sukupuolten tasa-arvon saavuttamisen 
esteistä; toteaa, että väkivallaton elämä on 
tasa-arvon ennakkoedellytys; toteaa, että 
sukupuolten tasa-arvoon kohdistuvissa 
disinformaatiokampanjoissa käsitellään 
myös naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, kuten 
Istanbulin yleissopimuksen yhteydessä on 
havaittu;

D. toteaa, että kaikenlainen naisiin 
kohdistuva väkivalta (fyysinen, 
seksuaalinen, psykologinen tai 
verkkoväkivalta) on ihmisoikeusloukkaus 
ja yksi suurimmista sukupuolten tasa-arvon 
saavuttamisen esteistä; toteaa, että 
väkivallaton elämä on tasa-arvon 
ennakkoedellytys; toteaa, että sukupuolten 
tasa-arvoon kohdistuvissa 
disinformaatiokampanjoissa käsitellään 
myös naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, kuten 
Istanbulin yleissopimuksen yhteydessä on 
havaittu;

Or. en

Tarkistus 62
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. toteaa, että kaikenlainen naisiin 
kohdistuva väkivalta on 
ihmisoikeusloukkaus ja yksi suurimmista 
sukupuolten tasa-arvon saavuttamisen 
esteistä; toteaa, että väkivallaton elämä on 
tasa-arvon ennakkoedellytys; toteaa, että 
sukupuolten tasa-arvoon kohdistuvissa 
disinformaatiokampanjoissa käsitellään 
myös naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, 
kuten Istanbulin yleissopimuksen 
yhteydessä on havaittu;

D. toteaa, että kaikenlainen naisiin 
kohdistuva väkivalta on 
ihmisoikeusloukkaus ja yksi suurimmista 
sukupuolten tasa-arvon saavuttamisen 
esteistä; toteaa, että väkivallaton elämä on 
tasa-arvon ennakkoedellytys; toteaa, että 
sukupuolten tasa-arvoa edistävän liikkeen 
heikentämiseen pyrkivillä 
disinformaatiokampanjoilla estetään 
myös edistyminen naisiin kohdistuvan 
väkivallan poistamisessa, kuten Istanbulin 
yleissopimuksen yhteydessä on havaittu;

Or. en
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Tarkistus 63
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. toteaa, että kaikenlainen naisiin 
kohdistuva väkivalta on 
ihmisoikeusloukkaus ja yksi suurimmista 
sukupuolten tasa-arvon saavuttamisen 
esteistä; toteaa, että väkivallaton elämä on 
tasa-arvon ennakkoedellytys; toteaa, että 
sukupuolten tasa-arvoon kohdistuvissa 
disinformaatiokampanjoissa käsitellään 
myös naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, kuten 
Istanbulin yleissopimuksen yhteydessä on 
havaittu;

D. toteaa, että kaikenlainen naisiin 
kohdistuva väkivalta on 
ihmisoikeusloukkaus ja yksi suurimmista 
sukupuolten tasa-arvon saavuttamisen 
esteistä; toteaa, että väkivallaton elämä on 
tasa-arvon ennakkoedellytys; toteaa, että 
sukupuolten tasa-arvoon kohdistuvissa 
disinformaatiokampanjoissa käsitellään 
myös naisiin kohdistuvaa väkivaltaa;

Or. fr

Tarkistus 64
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D a. katsoo, että ihmiskauppa on yksi 
räikeimmistä perusoikeuksien ja 
ihmisarvon loukkauksista, koska 80 
prosenttia rekisteröidyistä ihmiskaupan 
uhreista ja 95 prosenttia rekisteröidyistä 
seksuaalista hyväksikäyttöä varten 
tapahtuvan ihmiskaupan uhreista on 
naisia ja tyttöjä, mikä liittyy suoraan 
naisten ja tyttöjen kysyntään 
prostituutiossa;

Or. en
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Tarkistus 65
Sandra Pereira

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D a. toteaa, että köyhyydellä ja 
sosiaalisella syrjäytymisellä on 
rakenteellisia syitä, jotka on poistettava ja 
kumottava erityisesti työllisyyttä, 
asumista, liikkuvuutta ja julkisten 
palvelujen saatavuutta koskevilla 
politiikoilla;

Or. pt

Tarkistus 66
Maria Noichl, Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez 
Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Pina 
Picierno

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D a. ottaa huomioon, että ihmiskauppa 
on kasvava osa järjestäytynyttä 
rikollisuutta ja ihmisoikeusloukkaus ja 
että se koskee pääasiassa naisia ja lapsia, 
joita kaupataan erityisesti seksuaalista 
hyväksikäyttöä varten;

Or. en

Tarkistus 67
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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D a. katsoo, että miesten ja naisten 
tasa-arvo voidaan saavuttaa ainoastaan 
takaamalla miesten ja naisten 
yhdenvertaisuus lain edessä sekä 
tasapuoliset mahdollisuudet koulutuksen 
ja työpaikkojen saannissa;

Or. es

Tarkistus 68
Jadwiga Wiśniewska

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D a. toteaa, että jokaisella jäsenvaltiolla 
on oikeus tehdä itsenäinen päätös 
Istanbulin yleissopimuksen ratifioinnista;

Or. pl

Tarkistus 69
Sandra Pereira

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D b. toteaa, että naisten seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja -oikeuksien 
loukkaukset, kuten turvallisen ja laillisen 
abortin epääminen, ovat naisiin ja 
tyttöihin kohdistuvan väkivallan muoto;

Or. pt

Tarkistus 70
Sandra Pereira

Päätöslauselmaesitys
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Johdanto-osan D c kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D c. katsoo, että ihmiskauppa 
seksuaalista hyväksikäyttöä varten on 
orjuuden muoto ja rikos ihmisarvoa 
vastaan; toteaa, että järjestäytyneen 
rikollisuuden ja sen kannattavuuden 
lisääntymisen seurauksena ihmiskauppa 
lisääntyy kaikkialla maailmassa; toteaa, 
että prostituutiomarkkinat edistävät 
naisten ja lasten kauppaa ja lisäävät 
heihin kohdistuvaa väkivaltaa;

Or. pt

Tarkistus 71
Sandra Pereira

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D d kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D d. toteaa, että seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja -oikeuksien 
loukkaukset, kuten aborttiin liittyvien 
palveluiden epääminen, ovat naisiin ja 
tyttöihin kohdistuvan väkivallan muoto;

Or. pt

Tarkistus 72
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. katsoo, että perinteiset 
sukupuoliroolit ja -stereotypiat vaikuttavat 
edelleen työn jakautumiseen kotona, 
koulutuksessa, työpaikalla ja 

Poistetaan.
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yhteiskunnassa; katsoo, että palkaton 
hoivatyö, jonka tekijät ovat useimmiten 
naisia, edistää sukupuolten välisiä 
palkka- ja eläke-eroja; katsoo, että työ- ja 
yksityiselämän tasapainottamista 
koskevan direktiivin kaltaiset työ- ja 
yksityiselämän tasapainottamista koskevat 
toimet ovat tärkeitä alkuvaiheen toimia 
mutta niitä on täydennettävä lisätoimilla, 
jotta useammat miehet saataisiin 
osallistumaan palkattomaan työhön ja 
jotta edistettäisiin tasavertainen 
tulonsaaja / tasavertainen huoltaja 
-mallia;

Or. fr

Tarkistus 73
Maria Noichl, Alessandra Moretti, Heléne Fritzon, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez 
Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Pina 
Picierno

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. katsoo, että perinteiset 
sukupuoliroolit ja -stereotypiat vaikuttavat 
edelleen työn jakautumiseen kotona, 
koulutuksessa, työpaikalla ja 
yhteiskunnassa; katsoo, että palkaton 
hoivatyö, jonka tekijät ovat useimmiten 
naisia, edistää sukupuolten välisiä palkka- 
ja eläke-eroja; katsoo, että työ- ja 
yksityiselämän tasapainottamista koskevan 
direktiivin kaltaiset työ- ja yksityiselämän 
tasapainottamista koskevat toimet ovat 
tärkeitä alkuvaiheen toimia mutta niitä on 
täydennettävä lisätoimilla, jotta useammat 
miehet saataisiin osallistumaan 
palkattomaan työhön ja jotta edistettäisiin 
tasavertainen tulonsaaja / tasavertainen 
huoltaja -mallia;

E. katsoo, että perinteiset 
sukupuoliroolit ja -stereotypiat vaikuttavat 
edelleen työn jakautumiseen kotona, 
koulutuksessa, työpaikalla ja 
yhteiskunnassa; katsoo, että palkaton 
hoivatyö, jonka tekijät ovat useimmiten 
naisia, edistää sukupuolten välisiä palkka- 
ja eläke-eroja; katsoo, että työ- ja 
yksityiselämän tasapainottamista koskevan 
direktiivin kaltaiset työ- ja yksityiselämän 
tasapainottamista koskevat toimet ovat 
tärkeitä alkuvaiheen toimia mutta niitä on 
täydennettävä lisätoimilla, jotta useammat 
miehet saataisiin osallistumaan 
palkattomaan työhön ja jotta edistettäisiin 
tasavertainen tulonsaaja / tasavertainen 
huoltaja -mallia; katsoo, että perinteiset 
rakenteet, palkaton hoivatyö ja 
kansallisten verotusjärjestelmien esteet 
edistävät naisten joutumista toisen 
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tulonsaajan asemaan tai jäämistä siihen, 
mikä vaikuttaa kielteisesti naisiin ja 
heidän taloudelliseen 
riippumattomuuteensa sekä koko 
yhteiskuntaan;

Or. en

Tarkistus 74
Jessica Stegrud

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. katsoo, että perinteiset 
sukupuoliroolit ja -stereotypiat vaikuttavat 
edelleen työn jakautumiseen kotona, 
koulutuksessa, työpaikalla ja 
yhteiskunnassa; katsoo, että palkaton 
hoivatyö, jonka tekijät ovat useimmiten 
naisia, edistää sukupuolten välisiä palkka- 
ja eläke-eroja; katsoo, että työ- ja 
yksityiselämän tasapainottamista 
koskevan direktiivin kaltaiset työ- ja 
yksityiselämän tasapainottamista koskevat 
toimet ovat tärkeitä alkuvaiheen toimia 
mutta niitä on täydennettävä lisätoimilla, 
jotta useammat miehet saataisiin 
osallistumaan palkattomaan työhön ja 
jotta edistettäisiin tasavertainen 
tulonsaaja / tasavertainen huoltaja 
-mallia;

E. katsoo, että perinteiset 
sukupuoliroolit ja -stereotypiat vaikuttavat 
edelleen työn jakautumiseen kotona, 
koulutuksessa, työpaikalla ja 
yhteiskunnassa; katsoo, että palkaton 
hoivatyö, jonka tekijät ovat useimmiten 
naisia, edistää sukupuolten välisiä palkka- 
ja eläke-eroja;

Or. en

Tarkistus 75
Arba Kokalari

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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E. katsoo, että perinteiset 
sukupuoliroolit ja -stereotypiat vaikuttavat 
edelleen työn jakautumiseen kotona, 
koulutuksessa, työpaikalla ja 
yhteiskunnassa; katsoo, että palkaton 
hoivatyö, jonka tekijät ovat useimmiten 
naisia, edistää sukupuolten välisiä palkka- 
ja eläke-eroja; katsoo, että työ- ja 
yksityiselämän tasapainottamista 
koskevan direktiivin kaltaiset työ- ja 
yksityiselämän tasapainottamista koskevat 
toimet ovat tärkeitä alkuvaiheen toimia 
mutta niitä on täydennettävä lisätoimilla, 
jotta useammat miehet saataisiin 
osallistumaan palkattomaan työhön ja 
jotta edistettäisiin tasavertainen 
tulonsaaja / tasavertainen huoltaja -
mallia;

E. katsoo, että perinteiset 
sukupuoliroolit ja -stereotypiat vaikuttavat 
edelleen työn jakautumiseen kotona, 
koulutuksessa, työpaikalla ja 
yhteiskunnassa; katsoo, että palkaton 
hoivatyö, jonka tekijät ovat useimmiten 
naisia, edistää sukupuolten välisiä palkka- 
ja eläke-eroja;

Or. en

Tarkistus 76
Abir Al-Sahlani

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. katsoo, että perinteiset 
sukupuoliroolit ja -stereotypiat vaikuttavat 
edelleen työn jakautumiseen kotona, 
koulutuksessa, työpaikalla ja 
yhteiskunnassa; katsoo, että palkaton 
hoivatyö, jonka tekijät ovat useimmiten 
naisia, edistää sukupuolten välisiä palkka- 
ja eläke-eroja; katsoo, että työ- ja 
yksityiselämän tasapainottamista 
koskevan direktiivin kaltaiset työ- ja 
yksityiselämän tasapainottamista koskevat 
toimet ovat tärkeitä alkuvaiheen toimia 
mutta niitä on täydennettävä lisätoimilla, 
jotta useammat miehet saataisiin 
osallistumaan palkattomaan työhön ja 
jotta edistettäisiin tasavertainen 
tulonsaaja / tasavertainen huoltaja -

E. katsoo, että perinteiset 
sukupuoliroolit ja -stereotypiat vaikuttavat 
edelleen työn jakautumiseen kotona, 
koulutuksessa, työpaikalla ja 
yhteiskunnassa; katsoo, että palkatonta 
hoivatyötä ja kotitaloustyötä tekevät 
useimmiten naiset, mikä aiheuttaa eroja 
työllisyydessä ja urakehityksessä ja edistää 
sukupuolten välisiä palkka- ja eläke-eroja;
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mallia;

Or. en

Tarkistus 77
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. katsoo, että perinteiset 
sukupuoliroolit ja -stereotypiat vaikuttavat 
edelleen työn jakautumiseen kotona, 
koulutuksessa, työpaikalla ja 
yhteiskunnassa; katsoo, että palkaton 
hoivatyö, jonka tekijät ovat useimmiten 
naisia, edistää sukupuolten välisiä palkka- 
ja eläke-eroja; katsoo, että työ- ja 
yksityiselämän tasapainottamista koskevan 
direktiivin kaltaiset työ- ja yksityiselämän 
tasapainottamista koskevat toimet ovat 
tärkeitä alkuvaiheen toimia mutta niitä on 
täydennettävä lisätoimilla, jotta useammat 
miehet saataisiin osallistumaan 
palkattomaan työhön ja jotta edistettäisiin 
tasavertainen tulonsaaja / tasavertainen 
huoltaja -mallia;

E. katsoo, että perinteiset 
sukupuoliroolit ja -stereotypiat vaikuttavat 
edelleen työn jakautumiseen kotona, 
koulutuksessa, työpaikalla ja 
yhteiskunnassa; katsoo, että palkaton 
hoivatyö, jonka tekijät ovat useimmiten 
naisia, edistää sukupuolten välisiä palkka- 
ja eläke-eroja; katsoo, että työ- ja 
yksityiselämän tasapainottamista koskevan 
direktiivin kaltaiset työ- ja yksityiselämän 
tasapainottamista koskevat toimet ovat 
tärkeitä alkuvaiheen toimia mutta ne on 
ennen kaikkea saatettava asianmukaisesti 
osaksi EU:n jäsenvaltioiden kansallisia 
järjestelmiä, ne on pantava 
täysimääräisesti täytäntöön ajoissa ja niitä 
on täydennettävä lisätoimilla, jotta 
useammat miehet saataisiin osallistumaan 
palkattomaan työhön ja 
hoitovelvollisuuksiin ja jotta edistettäisiin 
tasavertainen tulonsaaja / tasavertainen 
huoltaja -mallia;

Or. en

Tarkistus 78
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. katsoo, että perinteiset 
sukupuoliroolit ja -stereotypiat vaikuttavat 
edelleen työn jakautumiseen kotona, 
koulutuksessa, työpaikalla ja 
yhteiskunnassa; katsoo, että palkaton 
hoivatyö, jonka tekijät ovat useimmiten 
naisia, edistää sukupuolten välisiä palkka- 
ja eläke-eroja; katsoo, että työ- ja 
yksityiselämän tasapainottamista koskevan 
direktiivin kaltaiset työ- ja yksityiselämän 
tasapainottamista koskevat toimet ovat 
tärkeitä alkuvaiheen toimia mutta niitä on 
täydennettävä lisätoimilla, jotta useammat 
miehet saataisiin osallistumaan 
palkattomaan työhön ja jotta edistettäisiin 
tasavertainen tulonsaaja / tasavertainen 
huoltaja -mallia;

E. katsoo, että perinteiset 
sukupuoliroolit ja -stereotypiat vaikuttavat 
edelleen työn jakautumiseen kotona, 
koulutuksessa, työpaikalla ja 
yhteiskunnassa; katsoo, että palkatonta 
hoivatyötä ja kotitaloustyötä tekevät 
useimmiten naiset, mikä aiheuttaa eroja 
työllisyydessä ja urakehityksessä ja edistää 
sukupuolten välisiä palkka- ja eläke-eroja; 
katsoo, että työ- ja yksityiselämän 
tasapainottamista koskevan direktiivin 
kaltaiset työ- ja yksityiselämän 
tasapainottamista koskevat toimet ovat 
tärkeitä alkuvaiheen toimia mutta niitä on 
täydennettävä lisätoimilla, jotta useammat 
miehet saataisiin osallistumaan 
palkattomaan työhön ja jotta edistettäisiin 
tasavertainen tulonsaaja / tasavertainen 
huoltaja -mallia;

Or. en

Tarkistus 79
Marco Zullo

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. katsoo, että perinteiset 
sukupuoliroolit ja -stereotypiat vaikuttavat 
edelleen työn jakautumiseen kotona, 
koulutuksessa, työpaikalla ja 
yhteiskunnassa; katsoo, että palkaton 
hoivatyö, jonka tekijät ovat useimmiten 
naisia, edistää sukupuolten välisiä palkka- 
ja eläke-eroja; katsoo, että työ- ja 
yksityiselämän tasapainottamista koskevan 
direktiivin kaltaiset työ- ja yksityiselämän 
tasapainottamista koskevat toimet ovat 
tärkeitä alkuvaiheen toimia mutta niitä on 
täydennettävä lisätoimilla, jotta useammat 
miehet saataisiin osallistumaan 

E. katsoo, että perinteiset 
sukupuoliroolit ja -stereotypiat vaikuttavat 
edelleen työn jakautumiseen kotona, 
koulutuksessa, työpaikalla ja 
yhteiskunnassa; katsoo, että palkaton 
hoivatyö, jonka tekijät ovat useimmiten 
naisia, edistää sukupuolten välisiä palkka- 
ja eläke-eroja; katsoo, että työ- ja 
yksityiselämän tasapainottamista koskevan 
direktiivin kaltaiset työ- ja yksityiselämän 
tasapainottamista koskevat toimet ovat 
tärkeitä alkuvaiheen toimia mutta niitä on 
täydennettävä lisätoimilla, jotta useammat 
miehet saataisiin osallistumaan 
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palkattomaan työhön ja jotta edistettäisiin 
tasavertainen tulonsaaja / tasavertainen 
huoltaja -mallia;

palkattomaan työhön – korostaen sen 
yhtäläistä arvoa palkkatyöhön verrattuna 
– ja jotta edistettäisiin tasavertainen 
tulonsaaja / tasavertainen huoltaja -mallia;

Or. en

Tarkistus 80
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. katsoo, että perinteiset 
sukupuoliroolit ja -stereotypiat vaikuttavat 
edelleen työn jakautumiseen kotona, 
koulutuksessa, työpaikalla ja 
yhteiskunnassa; katsoo, että palkaton 
hoivatyö, jonka tekijät ovat useimmiten 
naisia, edistää sukupuolten välisiä 
palkka- ja eläke-eroja; katsoo, että työ- ja 
yksityiselämän tasapainottamista 
koskevan direktiivin kaltaiset työ- ja 
yksityiselämän tasapainottamista koskevat 
toimet ovat tärkeitä alkuvaiheen toimia 
mutta niitä on täydennettävä lisätoimilla, 
jotta useammat miehet saataisiin 
osallistumaan palkattomaan työhön ja 
jotta edistettäisiin tasavertainen 
tulonsaaja / tasavertainen huoltaja 
-mallia;

E. katsoo, että perinteiset 
sukupuoliroolit ja -stereotypiat vaikuttavat 
edelleen työn jakautumiseen kotona, 
koulutuksessa, työpaikalla ja 
yhteiskunnassa; katsoo, että on tarpeen 
luoda kannustimia toimenpiteille, jotka 
edistävät ja vahvistavat perheympäristöä 
etuoikeutettuna ympäristönä, jossa 
ihmiset voivat kehittyä parhaiten 
ihmisinä; katsoo, että pelkän taloudellisen 
tasa-arvon saavuttamisen perään 
haikaileminen ei riitä, kun pelissä 
sellaisen elämänsisällön saavuttaminen, 
jonka ulottuu miehen ja naisen 
yhteiselosta juontuvaan 
yhdenvertaisuuteen ja rikkauteen;

Or. es

Tarkistus 81
Jadwiga Wiśniewska

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. katsoo, että perinteiset E. katsoo, että perinteiset 
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sukupuoliroolit ja -stereotypiat vaikuttavat 
edelleen työn jakautumiseen kotona, 
koulutuksessa, työpaikalla ja 
yhteiskunnassa; katsoo, että palkaton 
hoivatyö, jonka tekijät ovat useimmiten 
naisia, edistää sukupuolten välisiä palkka- 
ja eläke-eroja; katsoo, että työ- ja 
yksityiselämän tasapainottamista koskevan 
direktiivin kaltaiset työ- ja yksityiselämän 
tasapainottamista koskevat toimet ovat 
tärkeitä alkuvaiheen toimia mutta niitä on 
täydennettävä lisätoimilla, jotta useammat 
miehet saataisiin osallistumaan 
palkattomaan työhön ja jotta edistettäisiin 
tasavertainen tulonsaaja / tasavertainen 
huoltaja -mallia;

sukupuoliroolit ja -stereotypiat vaikuttavat 
edelleen työn jakautumiseen kotona, 
koulutuksessa, työpaikalla ja 
yhteiskunnassa; katsoo, että palkaton 
hoivatyö, jonka tekijät ovat useimmiten 
naisia, edistää sukupuolten välisiä palkka- 
ja eläke-eroja; katsoo, että työ- ja 
yksityiselämän tasapainottamista koskevan 
direktiivin kaltaiset työ- ja yksityiselämän 
tasapainottamista koskevat toimet ovat 
tärkeitä alkuvaiheen toimia mutta niitä on 
täydennettävä lisätoimilla, jotta 
edistettäisiin palkkatyön ja hoivatyön 
tasaisempaa jakamista;

Or. pl

Tarkistus 82
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E a. ottaa huomioon, että 
omaishoitajat, jotka ovat enimmäkseen 
naisia (75 prosenttia), tekevät arvioiden 
mukaan 80 prosenttia kaikesta 
hoivatyöstä kaikkialla EU:ssa, mikä 
osoittaa, että hoitovastuun epätasainen 
jakaantuminen sukupuolten välillä 
vaikuttaa voimakkaasti sukupuolten 
välisiin eläke-eroihin; ottaa huomioon, 
että yli 50 prosenttia alle 65-vuotiaista 
omaishoitajat yhdistää hoiva- ja 
työtehtävät tällä tavoin, mikä edellyttää 
vaikeaa tasapainottelua; ottaa huomioon, 
että omaishoitajat saattavat suosia 
matalan osaamis- ja palkkatason 
työpaikkoja, jotka voidaan mukauttaa 
heidän hoitoaikatauluunsa, ja että heidän 
on ehkä lyhennettävä työaikaansa tai 
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luovuttava palkkatyöstä; ottaa huomioon, 
että 7–21 prosenttia omaishoitajista 
lyhentää työaikaansa ja 3–18 prosenttia 
poistuu työmarkkinoilta;

Or. en

Tarkistus 83
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E a. katsoo, että eri jäsenvaltioissa on 
puutteita lastenhoitojärjestelmien 
sovittamisessa vanhempien tarpeisiin, 
mukaan lukien yksinhuoltajat (pääasiassa 
yksinhuoltajaäidit), ja että perhe-, 
yksityis- ja työelämän 
yhteensovittamisessa on edelleen 
vaikeuksia erityisesti naisilla; toteaa, että 
yli 45-vuotiaita naisia pidetään usein 
alityöllistettyinä ja -palkattuina paljon 
huonommissa olosuhteissa kuin miehiä, 
erityisesti silloin, kun he palaavat työhön 
äitiys- tai vanhempainvapaan jälkeen tai 
kun heidän on pakko sovittaa yhteen työ 
ja huollettavien hoitaminen;

Or. pl

Tarkistus 84
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E a. katsoo, että perheiden ylläpidossa 
toisiaan täydentävissä tehtävissä toimivien 
miesten ja naisten on voitava hyötyä 
toimenpiteistä, joilla voidaan varmistaa 
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lasten kasvatus parhaissa olosuhteissa; 
katsoo, että etenkin äitien 
kasvatuksellinen rooli lapsuusaikana on 
tunnustettava, sitä on arvostettava ja että 
sitä varten olisi mahdollisuuksien 
mukaan saatava tukea asianmukaisilla 
taloudellisilla ja verotuksellisilla 
toimenpiteillä;

Or. fr

Tarkistus 85
Heléne Fritzon

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E a. ottaa huomioon, että vuoden 2019 
tasa-arvoindeksi osoittaa työmarkkinoille 
osallistumisessa olevan edelleen 
sukupuolten välinen ero; ottaa huomioon, 
että sukupuolten välinen ero 
kokoaikatyössä paljastaa miesten ja 
naisten välisen jatkuvan eriarvoisuuden, 
koska kahdeksan prosenttia miehistä 
työskentelee osa-aikaisesti EU:ssa, kun 
taas naisten vastaava osuus on 
31 prosenttia;

Or. en

Tarkistus 86
Sandra Pereira

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E a. toteaa, että äitiyssuojelu on oikeus, 
jota on kunnioitettava täysimääräisesti, ja 
katsoo, että äitiyslomien, joihin sisältyy 
täydet oikeudet ja 100 prosentin palkka, 
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olisi oltava todellisuutta;

Or. pt

Tarkistus 87
Jadwiga Wiśniewska

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E a. katsoo, että olisi otettava 
huomioon pääasiassa naisten tekemän 
palkattoman kotityön sekä lasten, 
ikääntyneiden ja sairaiden 
perheenjäsenten hoitamisen laajuus ja 
sosiaalinen merkitys;

Or. pl

Tarkistus 88
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E b. ottaa huomioon, että laadukkaan 
hoitopalveluiden tarjonta EU:ssa 
vaihtelee suuresti jäsenvaltioissa ja niiden 
välillä samoin kuin yksityisten ja julkisten 
toimijoiden, kaupunki- ja 
maaseutualueiden ja eri ikäryhmien 
välillä; ottaa huomioon, että tiedot hoidon 
tarjoamisesta EU:ssa ovat melko 
hajanaisia ja että EU:n kohtaamien, 
painetta julkisiin menoihin aiheuttavien 
väestörakenteen haasteiden 
ratkaisemiseksi puuttuu 
kokonaisvaltainen lähestymistapa;
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Or. en

Tarkistus 89
Jadwiga Wiśniewska

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E b. katsoo, että palkaton työ on tärkeä 
osa taloudellista tehokkuutta eikä 
perinteinen lähestymistapa huomioi 
sosiaalitukia maksettaessa palkatonta 
työtä, kuten lastenhoitoa ja 
vanhustenhoitoa;

Or. pl

Tarkistus 90
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E c kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E c. ottaa huomioon, että sukupuolten 
välinen ero tuntipalkassa on EU:ssa 
16 prosenttia, joskin se vaihtelee 
huomattavasti jäsenvaltioiden välillä; 
ottaa huomioon, että sukupuolten 
palkkaero kasvaa 40 prosenttiin, kun 
työllisyysaste ja yleinen työmarkkinoille 
osallistuminen otetaan huomioon; ottaa 
huomioon, että yksi sukupuolten välisten 
palkkaerojen seurauksista on sukupuolten 
välinen 37 prosentin ero eläketuloissa;

Or. en
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Tarkistus 91
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. katsoo, että naisten osallistuminen 
työmarkkinoille ei varmista näiden 
tasavertaista osallistumista 
päätöksentekoon ja tämä rajoittaa naisten 
mahdollisuuksia muuttaa taloudellisia, 
poliittisia ja yhteiskunnallisia rakenteita 
ja kulttuurirakenteita;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 92
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. katsoo, että naisten osallistuminen 
työmarkkinoille ei varmista näiden 
tasavertaista osallistumista 
päätöksentekoon ja tämä rajoittaa naisten 
mahdollisuuksia muuttaa taloudellisia, 
poliittisia ja yhteiskunnallisia rakenteita ja 
kulttuurirakenteita;

F. katsoo, että naisten aliedustukseen 
työmarkkinoilla liittyy näiden 
epätasavertainen osallistuminen 
päätöksentekoon ja tämä rajoittaa naisten 
mahdollisuuksia muuttaa taloudellisia, 
poliittisia ja yhteiskunnallisia rakenteita ja 
kulttuurirakenteita; ottaa huomioon, että 
vertikaalinen ja horisontaalinen 
eriytyminen työllisyydessä ja syrjivät 
käytännöt rekrytoinnissa ja ylennyksissä 
ovat yksi sukupuolten välisten 
palkkaerojen tärkeimmistä syistä;

Or. en

Tarkistus 93
Sandra Pereira
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. katsoo, että naisten osallistuminen 
työmarkkinoille ei varmista näiden 
tasavertaista osallistumista 
päätöksentekoon ja tämä rajoittaa naisten 
mahdollisuuksia muuttaa taloudellisia, 
poliittisia ja yhteiskunnallisia rakenteita ja 
kulttuurirakenteita;

F. katsoo, että naisten osallistuminen 
työmarkkinoille ei varmista näiden 
tasavertaista osallistumista 
päätöksentekoon ja tämä rajoittaa naisten 
mahdollisuuksia muuttaa taloudellisia, 
poliittisia ja yhteiskunnallisia rakenteita ja 
kulttuurirakenteita; toteaa, että miesten ja 
naisten välillä on eriarvoisuutta myös 
työllistymismahdollisuuksien, työtehtävien 
ja uralla etenemisen osalta;

Or. pt

Tarkistus 94
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, 
Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Pina Picierno

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. katsoo, että naisten osallistuminen 
työmarkkinoille ei varmista näiden 
tasavertaista osallistumista 
päätöksentekoon ja tämä rajoittaa naisten 
mahdollisuuksia muuttaa taloudellisia, 
poliittisia ja yhteiskunnallisia rakenteita ja 
kulttuurirakenteita;

F. katsoo, että naisten osallistuminen 
työmarkkinoille ei varmista näiden 
tasavertaista osallistumista 
päätöksentekoon ja tämä rajoittaa naisten 
mahdollisuuksia muuttaa taloudellisia, 
poliittisia ja yhteiskunnallisia rakenteita ja 
kulttuurirakenteita; ottaa huomioon, että 
sukupuolikiintiöt, sukupuolijakauman 
tasapuolisten luetteloiden järjestelmät 
sekä seuraamukset ovat osoittautuneet 
tehokkaiksi toimenpiteiksi tasapuolisen 
edustuksen varmistamiseksi ja epätasa-
arvoisten valtasuhteiden torjumiseksi;

Or. en

Tarkistus 95
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Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. katsoo, että naisten osallistuminen 
työmarkkinoille ei varmista näiden 
osallistumista päätöksentekoon ja tämä 
rajoittaa naisten mahdollisuuksia muuttaa 
taloudellisia, poliittisia ja 
yhteiskunnallisia rakenteita ja 
kulttuurirakenteita;

F. katsoo, että naisten osallistuminen 
työmarkkinoille varmistaa näiden 
osallistumisen päätöksentekoon ja tämä 
lisää naisten mahdollisuuksia vaikuttaa 
taloudellisiin, poliittisiin ja 
yhteiskunnallisiin rakenteisiin ja 
kulttuurirakenteisiin;

Or. es

Tarkistus 96
Sandra Pereira

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F a. toteaa, että lähes 30 prosenttia 
naisista EU:ssa työskentelee osa-aikaisesti 
ja joutuu todennäköisemmin kuin miehet 
luopumaan työstä lasten ja/tai sukulaisten 
hoitamiseksi; toteaa, että naiset 
ansaitsevat EU:ssa keskimäärin 
15 prosenttia vähemmän tunnissa kuin 
miehet; katsoo, että korkealaatuisen 
lastenhoitoinfrastruktuurin ja -palvelujen 
puuttuminen ja niiden kohtuuttomat 
kustannukset erityisesti julkisella 
sektorilla ovat edelleen merkittävä este 
naisten yhdenvertaiselle osallistumiselle 
kaikkiin elämän osa-alueisiin, myös 
työhön;

Or. pt

Tarkistus 97
Jadwiga Wiśniewska
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F a. katsoo, että työ- ja yksityiselämän 
tasapainon edistämiseksi olisi tarjottava 
hyvin suunniteltu hoitovapaajärjestelmä 
ja korkealaatuisia, helposti saatavilla 
olevia ja kohtuuhintaisia hoitopalveluja, 
ja näihin palveluihin liittyviä 
kustannuksia olisi pidettävä 
investoimisena infrastruktuuriin; katsoo, 
että nämä palvelut ovat edellytys naisten 
osallistumiselle työmarkkinoille, tieteen ja 
tutkimuksen johtotehtäviin, ja ne voivat 
osaltaan edistää Euroopan väestökriisin 
ratkaisua;

Or. pl

Tarkistus 98
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, 
Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Pina Picierno

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F a. ottaa huomioon, että 
perusvapauksien ja ihmisoikeuksien, 
myös sukupuolten tasa-arvon, 
kunnioittaminen on edellytys erilaisten 
kulttuuristen ja koulutuksellisten 
ilmauksien luomiselle ja jakamiselle, 
koska kaikilla kulttuuri- ja luovilla aloilla 
on merkittävä vaikutus uskomuksiimme, 
arvoihimme ja näkemyksiimme 
sukupuolikysymyksistä;

Or. en

Tarkistus 99
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Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F a. katsoo, että naisten täysimittainen 
osallistuminen talouteen on taloudellisesti 
perusteltua, koska sukupuolten välinen 
työllisyysero maksaa EU:lle 370 miljardia 
euroa vuodessa1a;
_________________
1a 
https://www.eurofound.europa.eu/news/ne
ws-articles/gender-employment-gap-costs-
europe-eu370-billion-per-year

Or. en

Tarkistus 100
Sandra Pereira

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F b. toteaa, että oikeutta 
samapalkkaisuuteen samanarvoisesta 
työstä ei useinkaan taata, vaikka se olisi 
vahvistettu lainsäädännössä, ja katsoo, 
että tällaisen syrjinnän perimmäiseen 
syyhyn on puututtava joko suojelemalla ja 
vahvistamalla työntekijöiden oikeuksia tai 
tehostamalla toimia, myös kansallisten 
työsuojeluviranomaisten osalta, jotta 
varmistetaan, että yritykset toimivat 
näiden oikeuksien mukaisesti; toteaa, että 
työehtosopimusneuvottelut ovat 
avainasemassa miesten ja naisten välisen 
eriarvoisuuden muuttamisessa ja 
poistamisessa;
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Or. pt

Tarkistus 101
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Predrag Fred Matić, Alessandra Moretti, 
Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija Blinkevičiūtė, Pina Picierno

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F b. ottaa huomioon, että naiset ja tytöt 
kohtaavat urheilun alalla useita esteitä, 
että heihin kohdistuu väkivallan lisäksi 
myös palkkaan, palkintorahoihin ja 
työehtoihin ja -oloihin liittyvää syrjintää 
ja että naiset ja tytöt ovat laajalti 
aliedustettuina urheilujärjestöjen 
hallituksissa ja tiedotusvälineissä;

Or. en

Tarkistus 102
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F b. ottaa huomioon, että naisten osuus 
EU:n itsenäisistä ammatinharjoittajista 
on vain 34,4 prosenttia ja 
startup-yrittäjistä 30 prosenttia;

Or. en

Tarkistus 103
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. toteaa, että Euroopassa köyhyys 
vaikuttaa kohtuuttomasti naisiin, erityisesti 
yksinhuoltajaäiteihin, vammaisiin naisiin, 
iäkkäisiin naisiin, maahanmuuttajanaisiin 
ja etnisiin vähemmistöihin kuuluviin 
naisiin;

G. toteaa, että Euroopassa köyhyys 
vaikuttaa kohtuuttomasti naisiin, erityisesti 
yksinhuoltajaäiteihin, vammaisiin naisiin, 
iäkkäisiin naisiin, maahanmuuttajanaisiin 
ja etnisiin vähemmistöihin kuuluviin 
naisiin; ottaa huomioon, että EU:n tasolla 
15 prosenttia kotitalouksista, joissa on 
lapsia, on yksinhuoltajatalouksia; ottaa 
huomioon, että yksinhuoltajaäidit 
hoitavat keskimäärin 85 prosenttia näistä 
kotitalouksista ja että 47:ää prosenttia 
yksinhuoltajatalouksista uhkasi köyhyys 
tai sosiaalisen syrjäytyminen vuonna 
2017; ottaa huomioon, että naisten 
asunnottomuus on kasvava ongelma;

Or. en

Tarkistus 104
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. toteaa, että Euroopassa köyhyys 
vaikuttaa kohtuuttomasti naisiin, erityisesti 
yksinhuoltajaäiteihin, vammaisiin naisiin, 
iäkkäisiin naisiin, maahanmuuttajanaisiin 
ja etnisiin vähemmistöihin kuuluviin 
naisiin;

G. toteaa, että Euroopassa köyhyys ja 
sosiaalinen syrjäytyminen vaikuttavat 
kohtuuttomasti naisiin, erityisesti 
yksinhuoltajaäiteihin, vammaisiin naisiin, 
iäkkäisiin naisiin, maaseudun ja 
syrjäseutujen naisiin, 
maahanmuuttajanaisiin ja etnisiin 
vähemmistöihin kuuluviin naisiin;

Or. pl

Tarkistus 105
Annika Bruna, Virginie Joron
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. toteaa, että Euroopassa köyhyys 
vaikuttaa kohtuuttomasti naisiin, erityisesti 
yksinhuoltajaäiteihin, vammaisiin naisiin, 
iäkkäisiin naisiin, maahanmuuttajanaisiin 
ja etnisiin vähemmistöihin kuuluviin 
naisiin;

G. toteaa, että Euroopassa köyhyys 
vaikuttaa kohtuuttomasti naisiin, erityisesti 
yksinhuoltajaäiteihin, vammaisiin naisiin, 
iäkkäisiin naisiin;

Or. fr

Tarkistus 106
Marco Zullo

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. toteaa, että Euroopassa köyhyys 
vaikuttaa kohtuuttomasti naisiin, erityisesti 
yksinhuoltajaäiteihin, vammaisiin naisiin, 
iäkkäisiin naisiin, maahanmuuttajanaisiin 
ja etnisiin vähemmistöihin kuuluviin 
naisiin;

G. toteaa, että Euroopassa köyhyys 
vaikuttaa kohtuuttomasti naisiin, erityisesti 
yksinhuoltajaäiteihin ja suurten perheiden 
äiteihin, vammaisiin naisiin, iäkkäisiin 
naisiin, maahanmuuttajanaisiin ja etnisiin 
vähemmistöihin kuuluviin naisiin;

Or. en

Tarkistus 107
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. toteaa, että Euroopassa köyhyys 
vaikuttaa kohtuuttomasti naisiin, erityisesti 
yksinhuoltajaäiteihin, vammaisiin naisiin, 
iäkkäisiin naisiin, maahanmuuttajanaisiin 
ja etnisiin vähemmistöihin kuuluviin 

G. toteaa, että Euroopassa köyhyys voi 
vaikuttaa naisiin, erityisesti 
yksinhuoltajaäiteihin, vammaisiin naisiin, 
iäkkäisiin naisiin, maahanmuuttajanaisiin 
ja etnisiin vähemmistöihin kuuluviin 
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naisiin; naisiin;

Or. es

Tarkistus 108
Sandra Pereira

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G a. toteaa, että köyhyydellä ja 
sosiaalisella syrjäytymisellä on 
rakenteellisia syitä, jotka on poistettava ja 
kumottava erityisesti työllisyyttä, 
asumista, liikkuvuutta ja julkisten 
palvelujen saatavuutta koskevilla 
politiikoilla; katsoo, että prostituutio ja 
erityisesti naisiin ja lapsiin kohdistuva 
ihmiskauppa seksuaalista hyväksikäyttöä 
varten on orjuuden muoto ja rikos 
ihmisarvoa vastaan, etenkin valtioissa, 
joissa seksiteollisuus on laillista 
toimintaa; toteaa, että järjestäytyneen 
rikollisuuden ja sen kannattavuuden 
lisääntymisen seurauksena ihmiskauppa 
lisääntyy kaikkialla maailmassa; toteaa, 
että prostituutiomarkkinat edistävät 
naisten ja lasten kauppaa ja lisäävät 
heihin kohdistuvaa väkivaltaa, etenkin 
valtioissa, joissa seksiteollisuus on laillista 
toimintaa;

Or. pt

Tarkistus 109
Maria Noichl, Heléne Fritzon, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Lina Gálvez Muñoz, Predrag Fred Matić, Alessandra Moretti

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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G a. ottaa huomioon, että 
covid-19-pandemia korosti jälleen kerran 
sitkeimpiä eriarvoisuuksia ja osoitti, että 
naiset ovat haavoittuvimmassa asemassa 
ja samalla ratkaisevan tärkeitä julkisen 
elämän ylläpitämisen, olennaisten 
palvelujen ja elpymisen kannalta; ottaa 
huomioon, että naiset kärsivät 
covid-19-pandemiasta eniten sekä 
välittömästi että pitkällä aikavälillä; 
katsoo, että tämän tasapainottamiseksi 
tarvitaan erityisiä toimenpiteitä, katsoo, 
että elvytysohjelmia tai siirtymärahastoja 
ei pitäisi suunnata ainoastaan 
miesvaltaisille talouden aloille; ottaa 
huomioon, että säästötoimet ovat aiemmin 
osoittautuneet haitallisiksi naisille, 
naisten oikeuksille ja sukupuolten tasa-
arvolle;

Or. en

Tarkistus 110
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G a. toteaa, että maaseudulla ja 
syrjäisillä alueilla asuvilla naisilla on 
suurempia haasteita kuin kaupungeissa 
asuvilla: alhaisempi elintaso, 
huomattavasti rajallisemmat 
työllistymismahdollisuudet, 
eristäytyminen markkinoilta, rajallinen 
pääsy infrastruktuurin pariin, mukaan 
lukien maaseudun infrastruktuuri, 
julkiset palvelut ja terveydenhuolto; 
toteaa, että maaseudun naiset ovat 
vähemmän etuoikeutetussa asemassa 
koulutuksen (myös 
sukupuolikasvatuksen) saatavuuden ja 
koulutusmahdollisuuksia koskevien 
tietojen osalta;



AM\1206793FI.docx 57/192 PE652.642v01-00

FI

Or. pl

Tarkistus 111
Alice Kuhnke

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G a. toteaa, että syrjinnän vastainen 
direktiivi, joka tarjoaisi laajemman suojan 
laaja-alaisen lähestymistavan avulla, ei 
ole edennyt neuvostossa yli kymmeneen 
vuoteen;

Or. en

Tarkistus 112
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. toteaa, että naiset kokevat 
ilmastonmuutoksen vaikutukset eri 
tavalla, koska he ovat haavoittuvammassa 
asemassa ja kohtaavat tavallista 
suurempia riskejä ja rasitteita useista eri 
syistä; toteaa, että kestävä kehitys ja 
ilmastoon liittyvien haasteiden tehokas 
hallinta edellyttävät sukupuolten tasa-
arvoa ja naisten osallistumista 
päätöksentekoon; toteaa, että 
ilmastotoimissa on oltava sukupuolten 
tasa-arvoon liittyvä näkökulma ja 
moniperusteinen näkökulma;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 113
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Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. toteaa, että naiset kokevat 
ilmastonmuutoksen vaikutukset eri 
tavalla, koska he ovat haavoittuvammassa 
asemassa ja kohtaavat tavallista 
suurempia riskejä ja rasitteita useista eri 
syistä; toteaa, että kestävä kehitys ja 
ilmastoon liittyvien haasteiden tehokas 
hallinta edellyttävät sukupuolten tasa-
arvoa ja naisten osallistumista 
päätöksentekoon; toteaa, että 
ilmastotoimissa on oltava sukupuolten 
tasa-arvoon liittyvä näkökulma ja 
moniperusteinen näkökulma;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 114
Maria Noichl, Rovana Plumb, Pina Picierno, Heléne Fritzon, Evelyn Regner, Vilija 
Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-Marques, Lina Gálvez Muñoz, Predrag Fred Matić, 
Alessandra Moretti

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. toteaa, että naiset kokevat 
ilmastonmuutoksen vaikutukset eri tavalla, 
koska he ovat haavoittuvammassa 
asemassa ja kohtaavat tavallista suurempia 
riskejä ja rasitteita useista eri syistä; toteaa, 
että kestävä kehitys ja ilmastoon liittyvien 
haasteiden tehokas hallinta edellyttävät 
sukupuolten tasa-arvoa ja naisten 
osallistumista päätöksentekoon; toteaa, että 
ilmastotoimissa on oltava sukupuolten 
tasa-arvoon liittyvä näkökulma ja 
moniperusteinen näkökulma;

H. toteaa, että naiset kokevat 
ilmastonmuutoksen vaikutukset eri tavalla, 
koska he ovat haavoittuvammassa 
asemassa ja kohtaavat tavallista suurempia 
riskejä ja rasitteita useista eri syistä, joita 
ovat esimerkiksi resurssien, koulutuksen, 
työmahdollisuuksien ja maaoikeuksien 
epätasa-arvoinen saatavuus, vallitsevat 
sosiaaliset ja kulttuuriset normit sekä 
naisten monialaiset kokemukset; toteaa, 
että kestävä kehitys ja ilmastoon liittyvien 
haasteiden tehokas hallinta edellyttävät 
sukupuolten tasa-arvoa ja naisten 
osallistumista päätöksentekoon, jotta 
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saavutetaan reilu ja oikeudenmukainen 
siirtymä, jossa ketään ei jätetä jälkeen; 
toteaa, että ilmastotoimissa on oltava 
sukupuolten tasa-arvoon liittyvä 
näkökulma ja moniperusteinen näkökulma; 
katsoo, että on luotava mahdollisuuksia, 
joilla edistetään naisten vahvempaa roolia 
ilmastonmuutosta koskevissa 
keskusteluissa ja päätöksissä johtajina, 
ammattilaisina ja teknisinä muutoksen 
toteuttajina;

Or. en

Tarkistus 115
Alice Kuhnke

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. toteaa, että naiset kokevat 
ilmastonmuutoksen vaikutukset eri tavalla, 
koska he ovat haavoittuvammassa 
asemassa ja kohtaavat tavallista suurempia 
riskejä ja rasitteita useista eri syistä; toteaa, 
että kestävä kehitys ja ilmastoon liittyvien 
haasteiden tehokas hallinta edellyttävät 
sukupuolten tasa-arvoa ja naisten 
osallistumista päätöksentekoon; toteaa, että 
ilmastotoimissa on oltava sukupuolten 
tasa-arvoon liittyvä näkökulma ja 
moniperusteinen näkökulma;

H. ottaa huomioon, että ilmastokriisi 
pahentaa sukupuolten eriarvoisuutta ja 
vaikeuttaa sukupuolten välisen 
oikeudenmukaisuuden saavuttamista; 
toteaa, että naiset kokevat 
ilmastonmuutoksen vaikutukset eri tavalla, 
koska he kohtaavat tavallista suurempia 
riskejä ja rasitteita useista eri syistä, joita 
ovat esimerkiksi resurssien, koulutuksen, 
työmahdollisuuksien ja maaoikeuksien 
epätasa-arvoinen saatavuus sekä 
vallitsevat sosiaaliset ja kulttuuriset 
normit ja stereotyypit, jotka heikentävät 
heidän kykyään suojautua 
ilmastonmuutoksen vaikutuksilta; toteaa, 
että kestävä kehitys ja ilmastoon liittyvien 
haasteiden tehokas hallinta edellyttävät 
sukupuolten tasa-arvoa ja naisten 
osallistumista päätöksentekoon; toteaa, että 
oikeudenmukaisen, kestävän ja 
oikeudenmukaisen siirtymän 
saavuttamiseksi ilmastotoimissa on oltava 
sukupuolten tasa-arvoon liittyvä 
näkökulma ja moniperusteinen näkökulma;
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Or. en

Tarkistus 116
Jessica Stegrud

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. toteaa, että naiset kokevat 
ilmastonmuutoksen vaikutukset eri tavalla, 
koska he ovat haavoittuvammassa 
asemassa ja kohtaavat tavallista suurempia 
riskejä ja rasitteita useista eri syistä; toteaa, 
että kestävä kehitys ja ilmastoon liittyvien 
haasteiden tehokas hallinta edellyttävät 
sukupuolten tasa-arvoa ja naisten 
osallistumista päätöksentekoon; toteaa, 
että ilmastotoimiin on sisällytettävä 
sukupuoleen ja moniperusteisuuteen 
liittyvä näkökulma;

H. toteaa, että naiset kokevat 
ilmastonmuutoksen vaikutukset eri tavalla, 
koska he ovat haavoittuvammassa 
asemassa ja kohtaavat tavallista suurempia 
riskejä ja rasitteita useista eri syistä;

Or. en

Tarkistus 117
Arba Kokalari

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. toteaa, että naiset kokevat 
ilmastonmuutoksen vaikutukset eri tavalla, 
koska he ovat haavoittuvammassa 
asemassa ja kohtaavat tavallista suurempia 
riskejä ja rasitteita useista eri syistä; toteaa, 
että kestävä kehitys ja ilmastoon liittyvien 
haasteiden tehokas hallinta edellyttävät 
sukupuolten tasa-arvoa ja naisten 
osallistumista päätöksentekoon; toteaa, että 
ilmastotoimissa on oltava sukupuolten 
tasa-arvoon liittyvä näkökulma ja 
moniperusteinen näkökulma;

H. toteaa, että naiset kokevat 
ilmastonmuutoksen vaikutukset eri tavalla, 
koska he ovat haavoittuvammassa 
asemassa ja kohtaavat tavallista suurempia 
riskejä ja rasitteita useista eri syistä; toteaa, 
että kestävä kehitys ja ilmastoon liittyvien 
haasteiden tehokas hallinta edellyttävät 
sukupuolten tasa-arvoa ja naisten 
osallistumista päätöksentekoon; toteaa, että 
ilmastotoimissa on oltava sukupuolten 
tasa-arvoon liittyvä näkökulma ja 
moniperusteinen näkökulma; katsoo, että 
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naisten oikeuksia olisi vahvistettava 
naisiin kohdistuvien ilmastonmuutoksen 
vaikutusten lieventämiseksi;

Or. en

Tarkistus 118
Jadwiga Wiśniewska

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. toteaa, että naiset kokevat 
ilmastonmuutoksen vaikutukset eri tavalla, 
koska he ovat haavoittuvammassa 
asemassa ja kohtaavat tavallista 
suurempia riskejä ja rasitteita useista eri 
syistä; toteaa, että kestävä kehitys ja 
ilmastoon liittyvien haasteiden tehokas 
hallinta edellyttävät sukupuolten tasa-
arvoa ja naisten osallistumista 
päätöksentekoon; toteaa, että 
ilmastotoimissa on oltava sukupuolten 
tasa-arvoon liittyvä näkökulma ja 
moniperusteinen näkökulma;

H. toteaa, että naiset tuntevat 
ilmastonmuutoksen vaikutukset eri tavalla, 
koska he ovat haavoittuvammassa 
asemassa ja altistuvat monista syistä 
tavallista suuremmille riskeille ja 
rasitteille; toteaa, että kestävä kehitys ja 
ilmastoon liittyvien haasteiden tehokas 
hallinta hyötyisivät sukupuolten tasa-
arvosta ja naisten osallistumisesta 
päätöksentekoon; toteaa, että sopeutumis- 
ja valmiuksien kehittämissuunnitelmissa 
olisi ennen kaikkea otettava huomioon 
sukupuolten tasa-arvoon liittyvä 
näkökulma;

Or. pl

Tarkistus 119
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. toteaa, että kattavien ja 
ikäryhmälle mukautettujen tietojen ja 
sukupuoli- ja ihmissuhdekasvatuksen 
saaminen sekä seksuaali- ja 
lisääntymisterveydenhuollon saatavuus 
ovat olennaisen tärkeitä sukupuolten 

Poistetaan.
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tasa-arvon saavuttamiseksi;

Or. es

Tarkistus 120
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. toteaa, että kattavien ja 
ikäryhmälle mukautettujen tietojen ja 
sukupuoli- ja ihmissuhdekasvatuksen 
saaminen sekä seksuaali- ja 
lisääntymisterveydenhuollon saatavuus 
ovat olennaisen tärkeitä sukupuolten 
tasa-arvon saavuttamiseksi;

Poistetaan

Or. it

Tarkistus 121
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Lina Gálvez Muñoz, Predrag Fred Matić, Alessandra Moretti, Pina 
Picierno

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. toteaa, että kattavien ja ikäryhmälle 
mukautettujen tietojen ja sukupuoli- ja 
ihmissuhdekasvatuksen saaminen sekä 
seksuaali- ja lisääntymisterveydenhuollon 
saatavuus ovat olennaisen tärkeitä 
sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseksi;

I. toteaa, että kattavien ja ikäryhmälle 
mukautettujen tietojen ja seksuaali- ja 
ihmissuhdekasvatuksen saaminen sekä 
seksuaali- ja lisääntymisterveydenhuollon 
ja -oikeuksien saatavuus, mukaan lukien 
perhesuunnittelu, ehkäisymenetelmät 
sekä turvallinen ja laillinen abortti, ovat 
olennaisen tärkeitä sukupuolten tasa-arvon 
saavuttamiseksi ja sukupuoleen 
perustuvan väkivallan poistamiseksi; 
katsoo, että tyttöjen ja naisten 
itsemääräämisoikeus ja kyky vapaisiin ja 
riippumattomiin päätöksiin omasta 
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kehostaan ja elämästään ovat heidän 
taloudellisen riippumattomuutensa ja 
siten sukupuolten tasa-arvon ja 
sukupuoleen perustuvan väkivallan 
poistamisen ennakkoedellytys;

Or. en

Tarkistus 122
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. toteaa, että kattavien ja ikäryhmälle 
mukautettujen tietojen ja sukupuoli- ja 
ihmissuhdekasvatuksen saaminen sekä 
seksuaali- ja lisääntymisterveydenhuollon 
saatavuus ovat olennaisen tärkeitä 
sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseksi;

I. toteaa, että kattavien ja ikäryhmälle 
mukautettujen tietojen ja seksuaali- ja 
ihmissuhdekasvatuksen saaminen sekä 
seksuaali- ja lisääntymisterveydenhuollon 
ja -oikeuksien saatavuus, mukaan lukien 
ehkäisymenetelmät sekä aborttihoito, ovat 
olennaisen tärkeitä sukupuolten tasa-arvon 
saavuttamiseksi sekä sukupuoleen 
perustuvan ja lähisuhdeväkivallan 
ehkäisemiseksi; toteaa, että seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja -oikeuksien 
loukkaukset, kuten turvallisen ja laillisen 
aborttihoidon epääminen, ovat naisiin ja 
tyttöihin kohdistuvan väkivallan muoto;

Or. en

Tarkistus 123
Alice Kuhnke

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. toteaa, että kattavien ja 
ikäryhmälle mukautettujen tietojen ja 
sukupuoli- ja ihmissuhdekasvatuksen 

I. totea, että seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja -oikeuksien 
toteutuminen on olennaisen tärkeää 
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saaminen sekä seksuaali- ja 
lisääntymisterveydenhuollon saatavuus 
ovat olennaisen tärkeitä sukupuolten tasa-
arvon saavuttamiseksi;

sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseksi, 
mukaan lukien mahdollisuus saada 
kattavaa seksuaali- ja 
ihmissuhdekasvatusta, ehkäisyä, 
turvallista ja laillista aborttihoitoa sekä 
laadukkaita, kohtuuhintaisia, esteettömiä 
ja saatavilla olevia 
terveydenhuoltopalveluja; ottaa 
huomioon, että kattava seksuaali- ja 
ihmissuhdekasvatus on avaintekijä 
sukupuolinormien käsittelemiseksi ja 
kaikenlaisen sukupuoleen perustuvan 
väkivallan ehkäisemiseksi;

Or. en

Tarkistus 124
Andżelika Anna Możdżanowska

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. toteaa, että kattavien ja ikäryhmälle 
mukautettujen tietojen ja sukupuoli- ja 
ihmissuhdekasvatuksen saaminen sekä 
seksuaali- ja lisääntymisterveydenhuollon 
saatavuus ovat olennaisen tärkeitä 
sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseksi;

I. toteaa, että kattavien ja ikäryhmälle 
mukautettujen tietojen ja sukupuoli- ja 
ihmissuhdekasvatuksen saaminen sekä 
seksuaali- ja lisääntymisterveydenhuollon 
saatavuus ovat olennaisen tärkeitä 
sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseksi; 
toteaa, että seksuaali- ja 
lisääntymisterveys ja niitä koskevat 
oikeudet kuuluvat jäsenvaltioiden 
yksinomaiseen toimivaltaan;

Or. pl

Tarkistus 125
Jadwiga Wiśniewska

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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I. toteaa, että kattavien ja 
ikäryhmälle mukautettujen tietojen ja 
sukupuoli- ja ihmissuhdekasvatuksen 
saaminen sekä seksuaali- ja 
lisääntymisterveydenhuollon saatavuus 
ovat olennaisen tärkeitä sukupuolten 
tasa-arvon saavuttamiseksi;

I. toteaa, että seksuaalikasvatukseen 
ja seksuaali- ja 
lisääntymisterveydenhuollon saatavuuteen 
liittyvät politiikat kuuluvat 
SEUT-sopimuksen 168 artiklan 
mukaisesti jäsenvaltioiden toimivaltaan, 
vaikka EU voi osaltaan edistää parhaita 
käytäntöjä jäsenvaltioissa;

Or. pl

Tarkistus 126
Rosa Estaràs Ferragut

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. toteaa, että kattavien ja ikäryhmälle 
mukautettujen tietojen ja sukupuoli- ja 
ihmissuhdekasvatuksen saaminen sekä 
seksuaali- ja lisääntymisterveydenhuollon 
saatavuus ovat olennaisen tärkeitä 
sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseksi;

I. toteaa, että ikäryhmälle 
mukautetun seksuaalikasvatuksen 
saaminen sekä seksuaali- ja 
lisääntymisterveydenhuollon saatavuus 
ovat olennaisen tärkeitä sukupuolten tasa-
arvon saavuttamiseksi;

Or. es

Tarkistus 127
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. toteaa, että kattavien ja ikäryhmälle 
mukautettujen tietojen ja sukupuoli- ja 
ihmissuhdekasvatuksen saaminen sekä 
seksuaali- ja lisääntymisterveydenhuollon 
saatavuus ovat olennaisen tärkeitä 
sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseksi;

I. toteaa, että kattavien ja ikäryhmälle 
mukautettujen tietojen ja sukupuoli- ja 
ihmissuhdekasvatuksen saaminen sekä 
seksuaaliterveydenhuollon saatavuus ovat 
olennaisen tärkeitä sukupuolten tasa-arvon 
saavuttamiseksi;

Or. fr
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Tarkistus 128
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I a. ottaa huomioon, että 
maaseutualueiden naiset kohtaavat 
lukuisia haasteita, kuten rajalliset 
työllistymismahdollisuudet, palvelujen 
heikompi saatavuus, vähemmän 
kehittynyt infrastruktuuri ja aliedustus 
päätöksentekoelimissä; ottaa huomioon, 
että he saattavat tehdä näkymätöntä työtä 
maatiloilla, koska avustavilla puolisoilla 
ei ole virallista asemaa, joka 
mahdollistaisi heidän työnsä 
tunnustamisen kansallisissa 
järjestelmissä,

Or. en

Tarkistus 129
Sandra Pereira

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I a. toteaa, että terveysoikeudet, 
erityisesti seksuaali- ja 
lisääntymisterveyteen liittyvät oikeudet, 
ovat naisten perusoikeuksia, ja niitä olisi 
parannettava eikä niitä saa millään 
tavalla vesittää tai poistaa;

Or. pt
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Tarkistus 130
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Rosa Estaràs Ferragut, Lena Düpont, Maria da Graça 
Carvalho, Christine Schneider

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I b. ottaa huomioon, että Euroopan 
unionissa asuu 46 miljoonaa vammaista 
naista ja tyttöä; toteaa, että heidän 
osuutensa kaikista vammaisista on lähes 
60 prosenttia; ottaa huomioon, että suurin 
osa vammoista tulee iän myötä;

Or. en

Tarkistus 131
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. toteaa, että vuoden 2019 
tasa-arvoindeksi paljastaa, että miehet ja 
naiset ovat edelleen eriarvoisessa asemassa 
digitaalialalla; katsoo, että sukupuolten 
välisen digitaalisen kuilun umpeen 
kurominen ja naisten digitaalisten 
oikeuksien takaaminen ovat ensiarvoisen 
tärkeitä, koska tekoälyn vääristyneet 
datajoukot, mallit ja algoritmit johtavat 
syrjintään; katsoo, että tekoälyn 
ohjelmoijien olisi tunnettava 
tiedostamattomat ennakkoasenteet ja 
stereotypiat, jotta nämä voivat välttää 
niiden toistamisen ja vahvistamisen; 
katsoo, että työmarkkinoiden ja talouden 
muuttuminen ja digitalisaatio voivat lisätä 
nykyisiä taloudellisia eroja ja 
työmarkkinoiden eriytymistä;

J. toteaa, että vuoden 2019 
tasa-arvoindeksi paljastaa, että miehet ja 
naiset ovat edelleen eriarvoisessa asemassa 
digitaalialalla; katsoo, että sukupuolten 
välisen digitaalisen kuilun umpeen 
kurominen ja teknologian ja internetin 
saatavuuden parantaminen tyttöjen ja 
naisten kannalta ovat ensiarvoisen 
tärkeitä; ottaa huomioon, että naiset ovat 
hyödyntämätön voimavara kehittyvillä 
aloilla, kuten digitaalialalla, tekoälyssä ja 
tieto- ja viestintätekniikassa, ja että lähes 
kahdeksasta miljoonasta tieto- ja 
viestintätekniikan parissa Euroopassa 
työskentelevästä henkilöstä vain 
16 prosenttia on naisia; ottaa huomioon, 
että digitaalialalla työskentelevien miesten 
osuus on kolme kertaa suurempi kuin 
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naisten; ottaa huomioon, että naisten 
osuuden lisääminen digitaalialalla ja/tai 
muilla tulevaisuuden aloilla on 
elintärkeää sukupuolten palkka- ja eläke-
erojen torjumiseksi ja naisten 
taloudellisen riippumattomuuden 
takaamiseksi; ottaa huomioon, että 
integroimalla enemmän naisia 
digitaalisten työpaikkojen markkinoille 
EU:n talouden BKT:tä voidaan lisätä 16 
miljardilla eurolla; ottaa huomioon, että 
sukupuolten eriarvoisuus ja syrjintä 
näkyvät tekoälyn suunnittelussa, 
käyttöönotossa ja käytössä; ottaa 
huomioon, että puutteelliset datajoukot ja 
virheelliset ennakkoasenteet voivat 
vääristää tekoälyjärjestelmän päättelyä ja 
vaarantaa sukupuolten tasa-arvon 
yhteiskunnassa;

Or. en

Tarkistus 132
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. toteaa, että vuoden 2019 
tasa-arvoindeksi paljastaa, että miehet ja 
naiset ovat edelleen eriarvoisessa asemassa 
digitaalialalla; katsoo, että sukupuolten 
välisen digitaalisen kuilun umpeen 
kurominen ja naisten digitaalisten 
oikeuksien takaaminen ovat ensiarvoisen 
tärkeitä, koska tekoälyn vääristyneet 
datajoukot, mallit ja algoritmit johtavat 
syrjintään; katsoo, että tekoälyn 
ohjelmoijien olisi tunnettava 
tiedostamattomat ennakkoasenteet ja 
stereotypiat, jotta nämä voivat välttää 
niiden toistamisen ja vahvistamisen; 
katsoo, että työmarkkinoiden ja talouden 
muuttuminen ja digitalisaatio voivat lisätä 

J. toteaa, että vuoden 2019 
tasa-arvoindeksi paljastaa, että miehet ja 
naiset ovat edelleen eriarvoisessa asemassa 
digitaalialalla, ja korostaa, että tarvitaan 
sukupuolinäkökulma ja 
sukupuolivaikutusten arviointi kaikista 
digitalisaatiota käsittelevistä toimista; 
katsoo, että sukupuolten välisen 
digitaalisen kuilun umpeen kurominen ja 
naisten digitaalisten oikeuksien takaaminen 
ovat ensiarvoisen tärkeitä, koska tekoälyn 
vääristyneet datajoukot, mallit ja algoritmit 
johtavat syrjinnän mahdollisuuteen; 
katsoo, että tekoälyn ohjelmoijat olisi 
koulutettava tunnistamaan 
tiedostamattomat ennakkoasenteet ja 
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nykyisiä taloudellisia eroja ja 
työmarkkinoiden eriytymistä;

stereotypiat, jotta nämä voivat välttää 
niiden toistamisen ja vahvistamisen; 
katsoo, että tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi on ensiarvoisen tärkeää 
investoida valmiuksien kehittämiseen ja 
taitoihin, jotta voidaan kerätä riittävästi 
sukupuolten tasa-arvoa koskevaa tietoa; 
katsoo, että työmarkkinoiden ja talouden 
muuttuminen ja digitalisaatio voivat luoda 
uusia työllistymismahdollisuuksia myös 
työmarkkinoilta tavallisesti syrjäytyneille 
ryhmille, mutta ne voivat myös lisätä 
nykyisiä taloudellisia eroja ja 
työmarkkinoiden eriytymistä, jos niitä ei 
hyödynnetä asianmukaisesti; pitää tässä 
yhteydessä olennaisen tärkeänä, että 
naisten osallistumista digitaaliseen 
yrittäjyyteen, STEM-alojen ja tieto- ja 
viestintätekniikka-alan koulutukseen ja 
työelämään kannustetaan;

Or. en

Tarkistus 133
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. toteaa, että vuoden 2019 
tasa-arvoindeksi paljastaa, että miehet ja 
naiset ovat edelleen eriarvoisessa 
asemassa digitaalialalla; katsoo, että 
sukupuolten välisen digitaalisen kuilun 
umpeen kurominen ja naisten 
digitaalisten oikeuksien takaaminen ovat 
ensiarvoisen tärkeitä, koska tekoälyn 
vääristyneet datajoukot, mallit ja 
algoritmit johtavat syrjintään; katsoo, että 
tekoälyn ohjelmoijien olisi tunnettava 
tiedostamattomat ennakkoasenteet ja 
stereotypiat, jotta nämä voivat välttää 
niiden toistamisen ja vahvistamisen; 
katsoo, että työmarkkinoiden ja talouden 
muuttuminen ja digitalisaatio voivat lisätä 

J. toteaa, että vuoden 2019 
tasa-arvoindeksi paljastaa suuria eroja 
miesten ja naisten osuudessa 
digitaalialalla; katsoo, että tämä seikka 
osoittaa erot henkilökohtaisissa eduissa, 
jotka on päätetty vapaaehtoisesti ja omien 
etujen mukaisesti; katsoo, että 
työmarkkinoiden muuttuminen ja 
digitalisaatio lisäävät joustavuutta, jonka 
avulla voidaan helpottaa yksityis- ja 
työelämän yhteensovittamista miesten ja 
naisten välillä;
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nykyisiä taloudellisia eroja ja 
työmarkkinoiden eriytymistä;

Or. es

Tarkistus 134
Arba Kokalari

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. toteaa, että vuoden 2019 
tasa-arvoindeksi paljastaa, että miehet ja 
naiset ovat edelleen eriarvoisessa asemassa 
digitaalialalla; katsoo, että sukupuolten 
välisen digitaalisen kuilun umpeen 
kurominen ja naisten digitaalisten 
oikeuksien takaaminen ovat ensiarvoisen 
tärkeitä, koska tekoälyn vääristyneet 
datajoukot, mallit ja algoritmit johtavat 
syrjintään; katsoo, että tekoälyn 
ohjelmoijien olisi tunnettava 
tiedostamattomat ennakkoasenteet ja 
stereotypiat, jotta nämä voivat välttää 
niiden toistamisen ja vahvistamisen; 
katsoo, että työmarkkinoiden ja talouden 
muuttuminen ja digitalisaatio voivat lisätä 
nykyisiä taloudellisia eroja ja 
työmarkkinoiden eriytymistä;

J. toteaa, että vuoden 2019 
tasa-arvoindeksi paljastaa, että miehet ja 
naiset ovat edelleen eriarvoisessa asemassa 
digitaalialalla; katsoo, että sukupuolten 
välisen digitaalisen kuilun umpeen 
kurominen ja naisten digitaalisten 
oikeuksien takaaminen ovat ensiarvoisen 
tärkeitä, koska tekoälyn vääristyneet 
datajoukot, mallit ja algoritmit johtavat 
syrjintään; katsoo, että tekoälyn 
ohjelmoijien olisi tunnettava 
tiedostamattomat ennakkoasenteet ja 
stereotypiat, jotta nämä voivat välttää 
niiden toistamisen ja vahvistamisen;

Or. en

Tarkistus 135
Sandra Pereira

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J a. toteaa, että covid-19-epidemia on 
vaikuttanut suhteettomasti naisiin; toteaa, 
että eturintamassa taistelussa epidemiaa 



AM\1206793FI.docx 71/192 PE652.642v01-00

FI

vastaan olivat sosiaali- ja terveysalan 
työntekijät, joista noin 70 prosenttia oli 
naisia: sairaanhoitajia, lääkäreitä ja 
siivoojia; toteaa, että etätyössä, 
työttömänä tai osa-aikaisena työssä olleet 
naiset kohtasivat entistä enemmän 
paineita ja tekivät edelleen valtaosan 
kotiin ja perheeseen liittyvistä tehtävistä; 
toteaa, että covid-19-epidemian aikana 
esitettyjen ilmoitusten perusteella 
väkivallan ja häirinnän uhreiksi 
joutuneiden naisten määrä kasvoi;

Or. pt

Tarkistus 136
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J a. ottaa huomioon, että naiset ovat 
suhteettomasti aliedustettuina uutisissa ja 
tiedotusvälineissä; toteaa, että naisten ja 
miesten epätasa-arvoinen esittäminen 
tiedotusvälineissä pitää yllä stereotypioita, 
jotka vaikuttavat kuvaan naisista ja 
miehistä;

Or. en

Tarkistus 137
Arba Kokalari

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J a. katsoo, että työmarkkinoiden ja 
talouden muuttuminen ja digitalisaatio 
voivat sekä lisätä että vähentää nykyisiä 
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taloudellisia eroja ja työmarkkinoiden 
eriytymistä;

Or. en

Tarkistus 138
Sandra Pereira

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J b. toteaa, että miesten ja naisten 
välinen väkivalta lisääntyy kaikenlaisissa 
hätätilanteissa, niin talouskriiseissä, 
konflikteissa kuin tautiepidemioissakin; 
katsoo, että epidemiasta johtuvan 
eristämisen aiheuttama eriarvoisuus, 
taloudellinen ja sosiaalinen stressi, 
sosiaalinen eristäytyminen ja liikkumista 
rajoittavat toimenpiteet johtivat naisiin 
kohdistuvan väkivallan lisääntymiseen; 
toteaa, että monet naiset olivat vankina 
kotonaan väkivallantekijänsä kanssa; 
toteaa, että joissakin jäsenvaltioissa, 
kuten Portugalissa ja Ranskassa, 
perheväkivalta lisääntyi tänä aikana 
30 prosenttia;

Or. pt

Tarkistus 139
Sandra Pereira

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J c kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J c. katsoo, että vuosikymmenten 
aikana EU:n ja kansainvälisellä tasolla 
toteutetut 
”rakennesopeutussuunnitelmat” ja 
uusliberalistiset uudistukset ovat 
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heikentäneet vakavasti julkisia palveluja 
ja kansallisia teollisuusvalmiuksia, mikä 
johti maskien, lääkkeiden ja 
sairaalakapasiteetin puutteeseen ja lisäsi 
näin riippuvuutta kolmansista maista 
näiden laitteiden toimittamisessa; katsoo, 
että nämä politiikat on todella lopetettava, 
jotta voidaan investoida julkiseen 
infrastruktuuriin, erityisesti 
terveysinfrastruktuuriin, ja edistää sitä ja 
samalla edistää valtioiden 
uudelleenteollistumista, torjua 
riippuvuutta ulkomaista ja vahvistaa 
valtioiden itsemääräämisoikeutta; katsoo 
tässä yhteydessä, että on tarjottava 
korkealaatuisia, ilmaisia ja kaikkien 
saatavilla olevia julkisia 
terveydenhuoltopalveluja;

Or. pt

Tarkistus 140
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. katsoo, että sukupuolten 
tasa-arvon valtavirtaistaminen, 
sukupuolitietoinen budjetointi ja 
sukupuolivaikutusten arviointi ovat 
olennaisen tärkeitä välineitä sukupuolten 
tasa-arvon saavuttamiseksi kaikilla EU:n 
politiikanaloilla;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 141
Jadwiga Wiśniewska

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. katsoo, että sukupuolten 
tasa-arvon valtavirtaistaminen, 
sukupuolitietoinen budjetointi ja 
sukupuolivaikutusten arviointi ovat 
olennaisen tärkeitä välineitä sukupuolten 
tasa-arvon saavuttamiseksi kaikilla EU:n 
politiikanaloilla;

Poistetaan.

Or. pl

Tarkistus 142
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. katsoo, että sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistaminen, sukupuolitietoinen 
budjetointi ja sukupuolivaikutusten 
arviointi ovat olennaisen tärkeitä välineitä 
sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseksi 
kaikilla EU:n politiikanaloilla;

K. katsoo, että sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistaminen, sukupuolitietoinen 
budjetointi ja sukupuolivaikutusten 
arviointi ovat olennaisen tärkeitä välineitä 
sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseksi 
kaikilla EU:n politiikanaloilla; katsoo, että 
tämä on erityisen tärkeää 
covid-19-terveyskriisin jälkeen 
toteutettavien sosioekonomisten 
toimenpiteiden kannalta;

Or. en

Tarkistus 143
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. katsoo, että sukupuolten tasa-arvon K. katsoo, että sukupuolten tasa-arvon 
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valtavirtaistaminen, sukupuolitietoinen 
budjetointi ja sukupuolivaikutusten 
arviointi ovat olennaisen tärkeitä välineitä 
sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseksi 
kaikilla EU:n politiikanaloilla;

valtavirtaistaminen, sukupuolitietoinen 
budjetointi ja sukupuolivaikutusten 
arviointi ovat olennaisen tärkeitä välineitä 
sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseksi 
kaikilla EU:n politiikanaloilla, myös EU:n 
elvytyssuunnitelmassa, jolla vastataan 
covid-19-terveyskriisiin;

Or. en

Tarkistus 144
Arba Kokalari

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. katsoo, että sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistaminen, sukupuolitietoinen 
budjetointi ja sukupuolivaikutusten 
arviointi ovat olennaisen tärkeitä välineitä 
sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseksi 
kaikilla EU:n politiikanaloilla;

K. katsoo, että sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistaminen ja sukupuolivaikutusten 
arviointi ovat olennaisen tärkeitä välineitä 
sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseksi 
kaikilla EU:n politiikanaloilla;

Or. en

Tarkistus 145
Alice Kuhnke

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K a. ottaa huomioon, että naiset ovat 
olleet covid-19-pandemian torjunnan 
eturintamassa ja että nykyinen kriisi 
vaikuttaa suhteettoman voimakkaasti 
naisiin, tyttöihin ja sukupuolten 
tasa-arvoon; ottaa huomioon, että nämä 
vaikutukset vaihtelevat sukupuoleen 
perustuvan väkivallan huolestuttavasta 
lisääntymisestä, seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja -oikeuksien 
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rajoitetusta saatavuudesta aina 
terveydenhuoltoalan työntekijöihin, 
hoitajiin ja muiden naisvaltaisten ja 
epävarmojen alojen työntekijöihin 
kohdistuviin taloudellisiin ja työhön 
liittyviin vaikutuksiin;

Or. en

Tarkistus 146
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K a. ottaa huomioon, että 
covid-19-kriisillä on ollut suhteeton 
vaikutus naisiin ja tyttöihin, mikä käy ilmi 
lisääntyneistä naisiin ja lapsiin 
kohdistuvista perheväkivaltatapauksista, 
tulonmenetys- ja köyhyysriskin kasvusta, 
palkattoman ja epätasa-arvoisen hoidon 
ja kotitalouteen liittyvien vastuiden 
lisääntymisestä sekä siitä, että keskeisiä 
terveydenhuoltopalveluja, myös 
seksuaaliseen lisääntymisterveyteen ja 
-oikeuksiin liittyviä palveluja, on 
vaikeampi saada ajoissa;

Or. en

Tarkistus 147
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Alessandra 
Moretti

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K a. katsoo, että sukupuolen mukaan 
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eritellyt tiedot ovat olennaisen tärkeitä 
eriarvoisuuden tekemiseksi näkyväksi ja 
kohdennettujen politiikkojen luomiseksi, 
mutta niitä ei edelleenkään ole saatavilla 
EU:n ja jäsenvaltioiden politiikkojen eri 
osa-alueilta; katsoo, että 
sukupuolinäkökohdat huomioon ottavat 
tiedot ovat ratkaisevan tärkeitä tekoälyssä 
ja vastaavassa kehityksessä, jotta voidaan 
luoda esimerkiksi puolueetonta, 
syrjimätöntä ja eettisesti hyväksyttävää 
tekoälyä ja algoritmeja;

Or. en

Tarkistus 148
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K a. katsoo, että sukupuolen mukaan 
eriteltyjen tietojen kerääminen on 
äärimmäisen tärkeää, jotta saadaan 
aikaan sukupuoleen keskittyvä 
lähestymistapa kaikkiin käsiteltäviin 
kysymyksiin, kuten sukupuoleen 
perustuvaan väkivaltaan, vammaisuuteen, 
syöpään ja harvinaisiin tai kroonisiin 
sairauksiin, ilmastonmuutoksen 
vaikutuksiin, digitaalisiin taitoihin ja 
STEM-aloihin;

Or. en

Tarkistus 149
Samira Rafaela, Karen Melchior, Hilde Vautmans

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K a kappale (uusi)



PE652.642v01-00 78/192 AM\1206793FI.docx

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K a. ottaa huomioon, että 
covid-19-kriisi on vaikuttanut myös 
seksityöntekijöihin ja heidän kasvaviin 
tulonmenetys- ja köyhyysriskeihinsä ja 
että heille on ominaista sääntelykehyksen 
puuttuminen ja heidän ihmisoikeuksiensa 
täytäntöönpano;

Or. en

Tarkistus 150
Jadwiga Wiśniewska

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K a. korostaa, että sukupuolten 
tasa-arvon valtavirtaistaminen voi olla 
hyödyllistä talousarvion hallinnan ja 
täytäntöönpanon kannalta, jos se auttaa 
ratkaisemaan naisten todellisia ongelmia 
Euroopassa;

Or. pl

Tarkistus 151
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K a. katsoo, että jos naiset ovat samalla 
pätevyystasolla kuin miehet, heidän on 
voitava halutessaan päästä samoihin 
vastuutehtäviin ja saada niistä samaa 
palkkaa;

Or. fr
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Tarkistus 152
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K b. ottaa huomioon, 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 153
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K b. katsoo, että yhtenäinen toiminta 
on olennaisen tärkeää, jotta naisten 
oikeuksia Euroopassa voidaan lähentää 
ja yhdenmukaistaa paremmiksi vahvan 
jäsenvaltioiden välisen sopimuksen avulla 
jakamalla kunnianhimoisinta EU:ssa 
voimassa olevaa lainsäädäntöä ja 
parhaita käytäntöjä sekä sitoutumalla 
niihin;

Or. en

Tarkistus 154
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
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Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K b. ottaa huomioon, että sukupuolten 
tasa-arvoa käsitellään EU:n 
toimintapolitiikoissa erilaisilla EU:n 
rahastoilla ja välineillä ja että niiden 
optimaalisten synergiavaikutusten 
mahdollistaminen sukupuolten tasa-arvon 
alalla on erittäin tärkeä väline;

Or. en

Tarkistus 155
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K c kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K c. ottaa huomioon, että on olemassa 
yksinomaan tasa-arvosta vastaava 
komission jäsen ja että Euroopan 
parlamentilla on naisten oikeuksia ja 
sukupuolten tasa-arvoa käsittelevä 
valiokunta, mutta neuvostolla ei ole 
erityistä sukupuolten tasa-arvosta 
vastaavaa kokoonpanoa eikä tasa-arvosta 
vastaavilla ministereillä ja 
valtiosihteereillä ole omaa 
keskustelufoorumia;

Or. en

Tarkistus 156
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
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1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. pitää myönteisenä määräajassa, 
uuden komission toimikauden 
ensimmäisten sadan päivän aikana, 
laaditun komission tiedonannon 
”Tasa-arvon unioni: sukupuolten tasa 
arvostrategia 2020–2025” hyväksymistä ja 
toteaa tämän olevan selkeä osoitus 
poliittisesta sitoutumisesta sukupuolten 
tasa-arvoa edistäviin EU:n 
toimintapolitiikkoihin ja luovan 
merkittävän, selkeän ja kunnianhimoisen 
poliittisen kehyksen naisten oikeuksiin ja 
sukupuolten tasa-arvoon kohdistuviin 
hyökkäyksiin vastaamista varten; 
korostaa, että valittu kaksitahoinen 
lähestymistapa, joka koostuu 
kohdennetuista toimista ja sukupuolten 
tasa-arvon valtavirtaistamisen ja 
moniperusteisuuden soveltamisesta 
johdonmukaisesti monialaisina 
periaatteina, on tärkeä, ja pitää 
myönteisenä stereotypioiden, sukupuoleen 
perustuvan eriarvoisen kohtelun ja 
syrjinnän poistamisen ja työalojen välillä 
olevaa vahvaa yhteyttä;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 157
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. pitää myönteisenä määräajassa, 
uuden komission toimikauden 
ensimmäisten sadan päivän aikana, 
laaditun komission tiedonannon 
”Tasa-arvon unioni: sukupuolten tasa-
arvostrategia 2020–2025” hyväksymistä ja 
toteaa tämän olevan selkeä osoitus 

1. panee merkille määräajassa, uuden 
komission toimikauden ensimmäisten 
sadan päivän aikana, laaditun komission 
tiedonannon ”Tasa-arvon unioni: 
sukupuolten tasa arvostrategia 2020–2025” 
hyväksymisen ja toteaa tämän olevan 
selkeä osoitus poliittisesta sitoutumisesta 



PE652.642v01-00 82/192 AM\1206793FI.docx

FI

poliittisesta sitoutumisesta sukupuolten 
tasa-arvoa edistäviin EU:n 
toimintapolitiikkoihin ja luovan 
merkittävän, selkeän ja kunnianhimoisen 
poliittisen kehyksen naisten oikeuksiin ja 
sukupuolten tasa-arvoon kohdistuviin 
hyökkäyksiin vastaamista varten;  
korostaa, että valittu kaksitahoinen 
lähestymistapa, joka koostuu 
kohdennetuista toimista ja sukupuolten 
tasa-arvon valtavirtaistamisen ja 
moniperusteisuuden soveltamisesta 
johdonmukaisesti monialaisina 
periaatteina, on tärkeä, ja pitää 
myönteisenä stereotypioiden, sukupuoleen 
perustuvan eriarvoisen kohtelun ja 
syrjinnän poistamisen ja työalojen välillä 
olevaa vahvaa yhteyttä;

sukupuolten tasa-arvoa edistäviin EU:n 
toimintapolitiikkoihin ja pitää myönteisenä 
stereotypioiden, sukupuoleen perustuvan 
eriarvoisen kohtelun ja syrjinnän 
poistamisen ja työalojen välillä olevaa 
vahvaa yhteyttä;

Or. es

Tarkistus 158
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Predrag Fred Matić, Pina Picierno, Lina 
Gálvez Muñoz, Alessandra Moretti, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-Marques

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. pitää myönteisenä määräajassa, 
uuden komission toimikauden 
ensimmäisten sadan päivän aikana, 
laaditun komission tiedonannon 
”Tasa-arvon unioni: sukupuolten 
tasa-arvostrategia 2020–2025” 
hyväksymistä ja toteaa tämän olevan selkeä 
osoitus poliittisesta sitoutumisesta 
sukupuolten tasa-arvoa edistäviin EU:n 
toimintapolitiikkoihin ja luovan 
merkittävän, selkeän ja kunnianhimoisen 
poliittisen kehyksen naisten oikeuksiin ja 
sukupuolten tasa-arvoon kohdistuviin 
hyökkäyksiin vastaamista varten; korostaa, 
että valittu kaksitahoinen lähestymistapa, 
joka koostuu kohdennetuista toimista ja 
sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisen 

1. pitää myönteisenä määräajassa, 
uuden komission toimikauden 
ensimmäisten sadan päivän aikana, 
laaditun komission tiedonannon 
”Tasa-arvon unioni:  sukupuolten 
tasa-arvostrategia 2020–2025” 
hyväksymistä ja toteaa tämän olevan selkeä 
osoitus poliittisesta sitoutumisesta 
sukupuolten tasa-arvoa edistäviin EU:n 
toimintapolitiikkoihin ja luovan 
merkittävän, selkeän ja kunnianhimoisen 
poliittisen kehyksen naisten oikeuksiin ja 
sukupuolten tasa-arvoon kohdistuviin 
hyökkäyksiin vastaamista varten; tukee 
komission tavoitetta luoda Eurooppa, 
jossa ei esiinny syrjintää eikä 
rakenteellista eriarvoisuutta, kaikille 
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ja moniperusteisuuden soveltamisesta 
johdonmukaisesti monialaisina 
periaatteina, on tärkeä, ja pitää 
myönteisenä stereotypioiden, sukupuoleen 
perustuvan eriarvoisen kohtelun ja 
syrjinnän poistamisen ja työalojen välillä 
olevaa vahvaa yhteyttä;

ihmisille heidän kaikessa 
moninaisuudessaan; korostaa, että valittu 
kaksitahoinen lähestymistapa, joka koostuu 
kohdennetuista toimista ja sukupuolten 
tasa-arvon valtavirtaistamisen ja 
moniperusteisuuden soveltamisesta 
johdonmukaisesti monialaisina 
periaatteina, on tärkeä, ja pitää 
myönteisenä stereotypioiden, sukupuoleen 
perustuvan eriarvoisen kohtelun ja 
syrjinnän poistamisen ja työalojen välillä 
olevaa vahvaa yhteyttä, ja kehottaa 
luomaan vahvoja seurantamekanismeja, 
jotta voidaan säännöllisesti mitata ja 
arvioida strategian ja sen toimenpiteiden 
onnistumista;

Or. en

Tarkistus 159
Jadwiga Wiśniewska

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. pitää myönteisenä määräajassa, 
uuden komission toimikauden 
ensimmäisten sadan päivän aikana, 
laaditun komission tiedonannon 
”Tasa-arvon unioni: pitää myönteisenä 
määräajassa, uuden komission toimikauden 
ensimmäisten sadan päivän aikana, 
laaditun komission tiedonannon 
”Tasa-arvon unioni: sukupuolten 
tasa-arvostrategia 2020–2025” 
hyväksymistä ja toteaa tämän olevan selkeä 
osoitus poliittisesta sitoutumisesta 
sukupuolten tasa-arvoa edistäviin EU:n 
toimintapolitiikkoihin ja luovan 
merkittävän, selkeän ja kunnianhimoisen 
poliittisen kehyksen naisten oikeuksiin ja 
sukupuolten tasa-arvoon kohdistuviin 
hyökkäyksiin vastaamista varten; 
korostaa, että valittu kaksitahoinen 
lähestymistapa, joka koostuu 

1. pitää myönteisenä määräajassa, 
uuden komission toimikauden 
ensimmäisten sadan päivän aikana, 
laaditun komission tiedonannon 
”Tasa-arvon unioni: sukupuolten 
tasa-arvostrategia 2020–2025” 
hyväksymistä ja toteaa tämän olevan selkeä 
osoitus poliittisesta sitoutumisesta 
sukupuolten tasa-arvoa edistäviin EU:n 
toimintapolitiikkoihin; korostaa, että valittu 
kaksitahoinen lähestymistapa, joka koostuu 
kohdennetuista toimista ja sukupuolten 
tasa-arvon valtavirtaistamisen ja 
moniperusteisuuden soveltamisesta 
johdonmukaisesti monialaisina 
periaatteina, on tärkeä, ja pitää 
myönteisenä stereotypioiden, sukupuoleen 
perustuvan eriarvoisen kohtelun ja 
syrjinnän poistamisen ja työalojen välillä 
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kohdennetuista toimista ja sukupuolten 
tasa-arvon valtavirtaistamisen ja 
moniperusteisuuden soveltamisesta 
johdonmukaisesti monialaisina 
periaatteina, on tärkeä, ja pitää 
myönteisenä stereotypioiden, sukupuoleen 
perustuvan eriarvoisen kohtelun ja 
syrjinnän poistamisen ja työalojen välillä 
olevaa vahvaa yhteyttä;

olevaa vahvaa yhteyttä;

Or. pl

Tarkistus 160
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre, Christine Anderson

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. pitää myönteisenä määräajassa, 
uuden komission toimikauden 
ensimmäisten sadan päivän aikana, 
laaditun komission tiedonannon 
”Tasa-arvon unioni: sukupuolten 
tasa-arvostrategia 2020–2025” 
hyväksymistä ja toteaa tämän olevan 
selkeä osoitus poliittisesta sitoutumisesta 
sukupuolten tasa-arvoa edistäviin EU:n 
toimintapolitiikkoihin ja luovan 
merkittävän, selkeän ja kunnianhimoisen 
poliittisen kehyksen naisten oikeuksiin ja 
sukupuolten tasa-arvoon kohdistuviin 
hyökkäyksiin vastaamista varten; korostaa, 
että valittu kaksitahoinen lähestymistapa, 
joka koostuu kohdennetuista toimista ja 
sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisen ja moniperusteisuuden 
soveltamisesta johdonmukaisesti 
monialaisina periaatteina, on tärkeä, ja 
pitää myönteisenä stereotypioiden, 
sukupuoleen perustuvan eriarvoisen 
kohtelun ja syrjinnän poistamisen ja 
työalojen välillä olevaa vahvaa yhteyttä;

1. pitää myönteisenä uuden komission 
toimikauden ensimmäisten sadan päivän 
aikana laaditun komission tiedonannon 
”Tasa-arvon unioni: sukupuolten 
tasa-arvostrategia 2020–2025” 
hyväksymistä ja toteaa tämän olevan 
osoitus poliittisesta sitoutumisesta 
sukupuolten tasa-arvoa edistäviin EU:n 
toimintapolitiikkoihin ja luovan selkeän ja 
kunnianhimoisen poliittisen kehyksen 
naisten oikeuksiin ja sukupuolten tasa-
arvoon kohdistuviin hyökkäyksiin 
vastaamista varten; pitää myönteisenä 
kaikenlaisen syrjinnän poistamisen ja 
työalojen välillä olevaa vahvaa yhteyttä;

Or. it
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Tarkistus 161
Alice Kuhnke

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. pitää myönteisenä määräajassa, 
uuden komission toimikauden 
ensimmäisten sadan päivän aikana, 
laaditun komission tiedonannon 
”Tasa-arvon unioni: sukupuolten 
tasa-arvostrategia 20202025” 
hyväksymistä ja toteaa tämän olevan selkeä 
osoitus poliittisesta sitoutumisesta 
sukupuolten tasa-arvoa edistäviin EU:n 
toimintapolitiikkoihin ja luovan 
merkittävän, selkeän ja kunnianhimoisen 
poliittisen kehyksen naisten oikeuksiin ja 
sukupuolten tasa-arvoon kohdistuviin 
hyökkäyksiin vastaamista varten; korostaa, 
että valittu kaksitahoinen lähestymistapa, 
joka koostuu kohdennetuista toimista ja 
sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisen 
ja moniperusteisuuden soveltamisesta 
johdonmukaisesti monialaisina 
periaatteina, on tärkeä, ja pitää 
myönteisenä stereotypioiden, sukupuoleen 
perustuvan eriarvoisen kohtelun ja 
syrjinnän poistamisen ja työalojen välillä 
olevaa vahvaa yhteyttä;

1. pitää myönteisenä määräajassa, 
uuden komission toimikauden 
ensimmäisten sadan päivän aikana, 
laaditun komission tiedonannon 
”Tasa-arvon unioni: sukupuolten 
tasa-arvostrategia 2020–2025” 
hyväksymistä ja toteaa tämän olevan selkeä 
osoitus poliittisesta sitoutumisesta 
sukupuolten tasa-arvoa edistäviin EU:n 
toimintapolitiikkoihin ja luovan poliittisen 
kehyksen naisten oikeuksien ja 
sukupuolten tasa-arvon toteuttamista ja 
niihin kohdistuviin hyökkäyksiin 
vastaamista varten; korostaa, että valittu 
kaksitahoinen lähestymistapa, joka koostuu 
kohdennetuista toimista ja sitoumuksesta 
soveltaa sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamista ja moniperusteisuutta 
johdonmukaisesti monialaisina 
periaatteina, on tärkeä, ja pitää 
myönteisenä stereotypioiden, sukupuoleen 
perustuvan eriarvoisen kohtelun ja 
syrjinnän poistamisen ja työalojen välillä 
olevaa vahvaa yhteyttä;

Or. en

Tarkistus 162
Andżelika Anna Możdżanowska

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. pitää myönteisenä määräajassa, 
uuden komission toimikauden 

1. antaa tunnustusta määräajassa, 
uuden komission toimikauden 
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ensimmäisten sadan päivän aikana, 
laaditun komission tiedonannon 
”Tasa-arvon unioni: sukupuolten 
tasa-arvostrategia 2020–2025” 
hyväksymistä ja toteaa tämän olevan selkeä 
osoitus poliittisesta sitoutumisesta 
sukupuolten tasa-arvoa edistäviin EU:n 
toimintapolitiikkoihin ja luovan 
merkittävän, selkeän ja kunnianhimoisen 
poliittisen kehyksen naisten oikeuksiin ja 
sukupuolten tasa-arvoon kohdistuviin 
hyökkäyksiin vastaamista varten; korostaa, 
että valittu kaksitahoinen lähestymistapa, 
joka koostuu kohdennetuista toimista ja 
sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisen 
ja moniperusteisuuden soveltamisesta 
johdonmukaisesti monialaisina 
periaatteina, on tärkeä, ja pitää 
myönteisenä stereotypioiden, sukupuoleen 
perustuvan eriarvoisen kohtelun ja 
syrjinnän poistamisen ja työalojen välillä 
olevaa vahvaa yhteyttä;

ensimmäisten sadan päivän aikana, 
laaditun komission tiedonannon 
”Tasa-arvon unioni: sukupuolten 
tasa-arvostrategia 2020–2025” 
hyväksymisestä ja toteaa tämän olevan 
selkeä osoitus poliittisesta sitoutumisesta 
sukupuolten tasa-arvoa edistäviin EU:n 
toimintapolitiikkoihin ja luovan 
merkittävän, selkeän ja kunnianhimoisen 
poliittisen kehyksen naisten oikeuksiin ja 
sukupuolten tasa-arvoon kohdistuviin 
hyökkäyksiin vastaamista varten; korostaa, 
että valittu kaksitahoinen lähestymistapa, 
joka koostuu kohdennetuista toimista ja 
sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisen 
ja moniperusteisuuden soveltamisesta 
johdonmukaisesti monialaisina 
periaatteina, on tärkeä, ja pitää 
myönteisenä stereotypioiden, sukupuoleen 
perustuvan eriarvoisen kohtelun ja 
syrjinnän poistamisen ja työalojen välillä 
olevaa vahvaa yhteyttä;

Or. pl

Tarkistus 163
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. suhtautuu myönteisesti siihen, että 
uusi komissio ja sen puheenjohtaja ovat 
asettaneet sukupuolten tasa-arvon 
etusijalle sekä nimittäneet erityisen 
tasa-arvosta vastaavan komission jäsenen, 
ja odottaa tasa-arvoa koskevaa 
vuosikertomusta, joka on hyödyllinen 
arviointiväline, jolla voidaan arvioida 
edistystä ja havaita poliittisen kehyksen 
puutteet ja sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisen tarpeet;
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Or. en

Tarkistus 164
Jadwiga Wiśniewska

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. korostaa, että 5. maaliskuuta 2020 
annettua komission tiedonantoa 
”Tasa-arvon unioni: sukupuolten 
tasa-arvostrategia 2020–2025” 
(COM(2020)0152) on tulkittava ottaen 
asianmukaisesti huomioon kansalliset 
toimivaltuudet ja kunkin jäsenvaltion 
erityisolosuhteet;

Or. pl

Tarkistus 165
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. pitää myönteisenä useiden 
täydentävien strategioiden julkistamista ja 
kehottaa laatimaan niitä yhdistävän 
strategisen kehyksen ja soveltamaan 
niissä kaikissa moniperusteista 
lähestymistapaa;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 166
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
2 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. pitää myönteisenä useiden 
täydentävien strategioiden julkistamista ja 
kehottaa laatimaan niitä yhdistävän 
strategisen kehyksen ja soveltamaan 
niissä kaikissa moniperusteista 
lähestymistapaa;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 167
Alice Kuhnke

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. pitää myönteisenä useiden 
täydentävien strategioiden julkistamista ja 
kehottaa laatimaan niitä yhdistävän 
strategisen kehyksen ja soveltamaan niissä 
kaikissa moniperusteista lähestymistapaa;

2. pitää myönteisenä useiden 
vammaisia, hlbtiq-henkilöitä ja romaneja 
koskevien täydentävien strategioiden 
julkistamista ja kehottaa laatimaan niitä 
yhdistävän strategisen kehyksen ja 
soveltamaan niissä kaikissa 
moniperusteista lähestymistapaa; toistaa, 
että on tehostettava erityistoimenpiteitä, 
joilla taataan rakenteellisesti 
aliedustettujen naisten ja heikommassa 
asemassa olevien ryhmien syrjimättömyys, 
tasa-arvo ja suojelu; muistuttaa 
komissiota siitä, että tässä suhteessa 
tarvitaan lisätoimia;

Or. en

Tarkistus 168
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Päätöslauselmaesitys
2 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. pitää myönteisenä useiden 
täydentävien strategioiden julkistamista ja 
kehottaa laatimaan niitä yhdistävän 
strategisen kehyksen ja soveltamaan niissä 
kaikissa moniperusteista lähestymistapaa;

2. pitää myönteisenä useiden 
täydentävien strategioiden julkistamista ja 
kehottaa laatimaan niitä yhdistävän 
strategisen kehyksen ja soveltamaan niissä 
kaikissa moniperusteista lähestymistapaa; 
korostaa, että on tärkeää seurata 
tilannetta ja sopeutua joustavasti tuloksiin 
sekä tuleviin haasteisiin käyttämällä 
nykyisiä toimia tai ehdottamalla uusia 
välineitä, kuten viimeaikainen covid-kriisi 
on osoittanut;

Or. en

Tarkistus 169
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre, Christine Anderson

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. pitää myönteisenä useiden 
täydentävien strategioiden julkistamista ja 
kehottaa laatimaan niitä yhdistävän 
strategisen kehyksen ja soveltamaan 
niissä kaikissa moniperusteista 
lähestymistapaa;

2. panee merkille useiden 
strategioiden julkistamisen ansioihin 
perustuvan lähestymistavan edistämiseksi 
työympäristössä sekä ihmisarvon 
kunnioittamiseksi niin, että sitoudutaan 
tukemaan perhe- ja syntyvyyspolitiikkoja;

Or. it

Tarkistus 170
Sandra Pereira

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. pitää myönteisenä useiden 
täydentävien strategioiden julkistamista ja 
kehottaa laatimaan niitä yhdistävän 
strategisen kehyksen ja soveltamaan niissä 

2. panee merkille useiden 
täydentävien strategioiden julkistamisen ja 
kehottaa laatimaan niitä yhdistävän 
strategisen kehyksen ja soveltamaan niissä 
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kaikissa moniperusteista lähestymistapaa; kaikissa moniperusteista lähestymistapaa;

Or. pt

Tarkistus 171
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. toteaa, että sukupuolten tasa-arvoa 
edistävien toimintalinjojen pääasiallisina 
tavoitteina on
– erityisesti sellaisen väkivallan ja 
eriarvoisuuden torjunta, joka johtuu 
uskonnollisten ryhmien ja yhteisöjen 
määräämistä sosiaalisista normeista, 
jotka ovat eurooppalaiselle sivilisaatiolle 
ominaisen naisten kunnioittamisen 
vastaisia
– miesten ja naisten sama palkka samasta 
työstä ja samalla pätevyystasolla
– taloudellinen tuki äideille ja raskaana 
oleville naisille
– lapsensa kasvattaneiden naisten 
eläkeoikeuksien parantaminen
– perheväkivallan torjunta;

Or. fr

Tarkistus 172
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. pitää valitettavana, että 
strategiassa ei edelleenkään esitetä 
selkeästi useiden erittäin tarpeellisten 

Poistetaan.
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toimenpiteiden aikatauluja; kehottaa 
tämän vuoksi komissiota laatimaan 
konkreettiset aikataulut ja kohdennettuja 
lisätoimia sekä suuntaviivat, jotka 
koskevat moniperusteisen lähestymistavan 
tehokasta täytäntöönpanoa;

Or. fr

Tarkistus 173
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. pitää valitettavana, että 
strategiassa ei edelleenkään esitetä 
selkeästi useiden erittäin tarpeellisten 
toimenpiteiden aikatauluja; kehottaa 
tämän vuoksi komissiota laatimaan 
konkreettiset aikataulut ja kohdennettuja 
lisätoimia sekä suuntaviivat, jotka 
koskevat moniperusteisen lähestymistavan 
tehokasta täytäntöönpanoa;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 174
Alice Kuhnke

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. pitää valitettavana, että strategiassa 
ei edelleenkään esitetä selkeästi useiden 
erittäin tarpeellisten toimenpiteiden 
aikatauluja; kehottaa tämän vuoksi 
komissiota laatimaan konkreettiset 
aikataulut ja kohdennettuja lisätoimia sekä 
suuntaviivat, jotka koskevat 
moniperusteisen lähestymistavan tehokasta 

3. pitää valitettavana, että strategiassa 
ei edelleenkään esitetä selkeästi useiden 
erittäin tarpeellisten toimenpiteiden 
aikatauluja ja että siinä ei aseteta 
konkreettisia vuoteen 2025 mennessä 
saavutettavia sukupuolten tasa-arvoa 
koskevia tavoitteita eikä selkeitä 
seurantavälineitä; kehottaa tämän vuoksi 
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täytäntöönpanoa; komissiota laatimaan konkreettiset 
aikataulut, vastuut, vuosittaisen tarkistus- 
ja seurantamekanismin sekä 
kohdennettuja lisätoimia; kehottaa myös 
esittämään suuntaviivat ja 
etenemissuunnitelman, jotka koskevat 
moniperusteisen lähestymistavan ja 
sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisen, myös 
sukupuolitietoisen budjetoinnin, tehokasta 
täytäntöönpanoa, ja laatimaan erityisiä 
indikaattoreita, tavoitteita ja 
seurantavälineitä sekä osoittamaan 
henkilöstö- ja rahoitusvaroja sen 
varmistamiseksi, että ne sisällytetään 
asianmukaisesti ja järjestelmällisesti 
kaikkeen EU:n päätöksentekoon;

Or. en

Tarkistus 175
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Alessandra Moretti, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Lina Gálvez Muñoz, Predrag Fred Matić, Vilija 
Blinkevičiūtė

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. pitää valitettavana, että strategiassa 
ei edelleenkään esitetä selkeästi useiden 
erittäin tarpeellisten toimenpiteiden 
aikatauluja; kehottaa tämän vuoksi 
komissiota laatimaan konkreettiset 
aikataulut ja kohdennettuja lisätoimia sekä 
suuntaviivat, jotka koskevat 
moniperusteisen lähestymistavan tehokasta 
täytäntöönpanoa;

3. pitää valitettavana, että strategiassa 
ei edelleenkään esitetä selkeästi useiden 
erittäin tarpeellisten toimenpiteiden 
aikatauluja; kehottaa tämän vuoksi 
komissiota laatimaan konkreettiset 
aikataulut ja kohdennettuja lisätoimia sekä 
suuntaviivat, jotka koskevat 
moniperusteisen lähestymistavan tehokasta 
täytäntöönpanoa; kehottaa erityisesti 
laatimaan selkeät aikataulut, jotka 
koskevat uuden kehyksen laatimista 
verkkoalustojen yhteistyölle, uutta 
ihmiskaupan hävittämiseen tähtäävää 
EU:n strategiaa, audiovisuaalialan 
tasa-arvostrategiaa (osana 
Media-alaohjelmaa) ja EU:n laajuista 
tiedotuskampanjaa 
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sukupuolistereotypioiden torjumiseksi;

Or. en

Tarkistus 176
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. pitää valitettavana, että strategiassa 
ei edelleenkään esitetä selkeästi useiden 
erittäin tarpeellisten toimenpiteiden 
aikatauluja; kehottaa tämän vuoksi 
komissiota laatimaan konkreettiset 
aikataulut ja kohdennettuja lisätoimia sekä 
suuntaviivat, jotka koskevat 
moniperusteisen lähestymistavan tehokasta 
täytäntöönpanoa;

3. pitää valitettavana, että strategiassa 
ei edelleenkään esitetä selkeästi useiden 
erittäin tarpeellisten toimenpiteiden 
aikatauluja; kehottaa tämän vuoksi 
komissiota laatimaan konkreettiset 
aikataulut ja kohdennettuja lisätoimia sekä 
suuntaviivat, jotka koskevat 
moniperusteisen lähestymistavan ja 
sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista 
koskevan lähestymistavan tehokasta 
täytäntöönpanoa, ja myöntämään riittävät 
resurssit tätä varten; kehottaa komissiota 
perustamaan seurantamekanismeja 
strategian edistymisen seuraamiseksi, 
jotta varmistetaan sen sitoumusten 
täysimääräinen täytäntöönpano;

Or. en

Tarkistus 177
Heléne Fritzon

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. pitää valitettavana, että strategiassa 
ei edelleenkään esitetä selkeästi useiden 
erittäin tarpeellisten toimenpiteiden 
aikatauluja; kehottaa tämän vuoksi 
komissiota laatimaan konkreettiset 

3. pitää valitettavana, että strategiassa 
ei edelleenkään esitetä selkeästi useiden 
erittäin tarpeellisten toimenpiteiden 
aikatauluja; kehottaa tämän vuoksi 
komissiota laatimaan konkreettiset 



PE652.642v01-00 94/192 AM\1206793FI.docx

FI

aikataulut ja kohdennettuja lisätoimia sekä 
suuntaviivat, jotka koskevat 
moniperusteisen lähestymistavan tehokasta 
täytäntöönpanoa;

aikataulut, selkeät ja mitattavissa olevat 
menestyksen indikaattorit ja kohdennettuja 
lisätoimia sekä suuntaviivat, jotka koskevat 
moniperusteisen lähestymistavan tehokasta 
täytäntöönpanoa;

Or. en

Tarkistus 178
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre, Christine Anderson

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. pitää valitettavana, että strategiassa 
ei edelleenkään esitetä selkeästi useiden 
erittäin tarpeellisten toimenpiteiden 
aikatauluja; kehottaa tämän vuoksi 
komissiota laatimaan konkreettiset 
aikataulut ja kohdennettuja lisätoimia 
sekä suuntaviivat, jotka koskevat 
moniperusteisen lähestymistavan 
tehokasta täytäntöönpanoa;

3. panee merkille, että strategiassa ei 
edelleenkään esitetä selkeästi 
toimenpiteiden aikatauluja; kehottaa 
komissiota määrittelemään konkreettiset 
aikataulut ja kohdennetut lisätoimet 
yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa;

Or. it

Tarkistus 179
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. pitää valitettavana, että strategiassa 
ei edelleenkään esitetä selkeästi useiden 
erittäin tarpeellisten toimenpiteiden 
aikatauluja; kehottaa tämän vuoksi 
komissiota laatimaan konkreettiset 
aikataulut ja kohdennettuja lisätoimia sekä 
suuntaviivat, jotka koskevat 

3. pitää valitettavana, että strategiassa 
ei edelleenkään esitetä selkeästi useiden 
erittäin tarpeellisten toimenpiteiden 
aikatauluja; kehottaa tämän vuoksi 
komissiota laatimaan konkreettisen 
etenemissuunnitelman, johon sisältyy 
aikatauluja ja kohdennettuja lisätoimia, 



AM\1206793FI.docx 95/192 PE652.642v01-00

FI

moniperusteisen lähestymistavan tehokasta 
täytäntöönpanoa;

sekä suuntaviivat, jotka koskevat 
moniperusteisen lähestymistavan tehokasta 
täytäntöönpanoa;

Or. en

Tarkistus 180
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. kehottaa komissiota noudattamaan 
mahdollisessa tarkistuksessa vuoden 2020 
työohjelman sitoumuksia ja toimittamaan 
ajoissa ehdotuksen sitovista palkkauksen 
avoimuutta koskevista toimenpiteistä, 
uhrien oikeuksia koskevasta EU:n 
strategiasta, hlbti-henkilöitä koskevasta 
tasa-arvostrategiasta, vuoden 2020 
jälkeisen EU:n puitekehyksen romanien 
yhdenvertaisuutta ja osallisuutta 
koskeville strategioille, uuden EU:n 
strategian ihmiskaupan lopettamiseksi 
sekä EU:n toimintasuunnitelman vuosiksi 
2021–2025 sukupuolten tasa-arvosta ja 
naisten vaikutusvallan vahvistamisesta 
ulkosuhteiden alalla;

Or. en

Tarkistus 181
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. pyytää, että naisten ja miesten 
tasa-arvo ja sukupuolten tasa-arvo 
otetaan olennaisiksi ja keskeisiksi 



PE652.642v01-00 96/192 AM\1206793FI.docx

FI

tekijöiksi unionin poliitikoissa 
kunnioittaen samalla miesten ja naisten 
välisiä eroja ja keskinäistä täydentävyyttä; 
pyytää tässä yhteydessä, että unionin 
varoja käytetään kohdennetusti 
kansalaisia tukeviin konkreettisiin 
toimiin, eikä edistämään puhtaasti 
ideologisia kampanjoita, joiden 
tavoitteena on pelkästään luoda uusia 
sukupuolimalleja;

Or. it

Tarkistus 182
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. vaatii, että miesten ja naisten 
tasa-arvo on oltava olennainen osa 
unionin politiikkaa ja että samalla on 
kunnioitettava miesten ja naisten 
keskinäisiä eroja ja täydentävyyttä; 
kehottaa siksi, että EU:n varoja käytetään 
konkreettisiin toimiin kansalaisten 
tukemiseksi eikä sellaisten ideologisten 
kampanjoiden edistämiseksi, joiden 
ainoana tavoitteena on muodostaa 
sukupuoli-identiteettiin liittyviä uusia 
malleja;

Or. fr

Tarkistus 183
Alice Kuhnke

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. kehottaa komissiota seuraamaan 
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yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa 
Pekingin toimintaohjelman, ICPD:n 
toimintaohjelman ja niiden 
tarkistuskonferenssien tulosten sekä 
kaikkien kestävän kehityksen tavoitteiden, 
myös tavoitteiden 3.7 ja 5.6, 
täysimääräistä täytäntöönpanoa sekä 
EU:ssa että sen ulkopuolella käyttäen 
kestävän kehityksen tavoitteita koskevien 
YK:n maailmanlaajuisen 
indikaattorikehyksen mukaisia 
indikaattoreita;

Or. en

Tarkistus 184
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. korostaa kuitenkin, että 
tasa-arvostrategiaan on sovellettava 
mahdollisuuksiin perustuvaa 
lähestymistapaa; pyytää komissiota 
käyttämään ”naisten yhdenvertaisia 
mahdollisuuksia” lähtökohtana strategian 
laatimiselle;

Or. en

Tarkistus 185
Sirpa Pietikäinen

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. kehottaa jäsenvaltioita 
hyväksymään ja panemaan syrjinnän 
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vastainen direktiivi täytäntöön ja 
takaamaan, että moninkertainen ja 
moniperusteinen syrjintä poistetaan 
kaikissa EU:n jäsenvaltioissa;

Or. en

Tarkistus 186
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Maria da Graça Carvalho

Päätöslauselmaesitys
3 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 b. korostaa, että joidenkin uuden 
strategian osatekijöiden lykkääminen 
antaisi väärän signaalin; kehottaa tästä 
syystä komissiota jatkamaan sukupuolten 
tasa-arvostrategiaa koskevaa työtä ja 
noudattamaan ehdotettua aikataulua; 
suhtautuu myönteisesti sitoumukseen 
esittää vuoden 2020 loppuun mennessä 
palkkauksen avoimuutta koskeva 
lainsäädäntöehdotus, vahvistaa naisten ja 
miesten välisen samanarvoisen työn 
samapalkkaisuuden periaatteen 
täytäntöönpanoa ja puuttua sukupuolten 
palkka- ja eläke-eroihin yhteistyössä 
työmarkkinaosapuolten kanssa;

Or. en

Tarkistus 187
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Päätöslauselmaesitys
3 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 b. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita sisällyttämään strategian 
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tavoitteiden mukaisesti 
sukupuolinäkökulman järjestelmällisesti 
covid-19-kriisin vastatoimien kaikkiin 
vaiheisiin ja edistämään naisten 
osallistumista päätöksentekoprosessiin 
kaikilla tasoilla;

Or. en

Tarkistus 188
Sirpa Pietikäinen

Päätöslauselmaesitys
3 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 b. korostaa tarvetta varmistaa 
sukupuolen mukaan eriteltyjen tietojen 
luotettava ja riittävä kerääminen ja 
analysointi päätöksenteon pohjaksi 
varmistamalla Euroopan 
tasa-arvoinstituutin rahoitus ja valmiudet 
ja lisäämällä niitä;

Or. en

Tarkistus 189
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Päätöslauselmaesitys
3 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 c. korostaa, että seuraavassa 
monivuotisessa rahoituskehyksessä, 
mukaan lukien EU:n koheesiopolitiikka 
ja YMP, kansalaisuuden, 
perusoikeuksien, tasa-arvon ja arvojen 
ohjelma, Euroopan horisontti ja 
InvestEU-ohjelma, on myönnettävä 
riittävä rahoitus, jossa otetaan 



PE652.642v01-00 100/192 AM\1206793FI.docx

FI

asianmukaisesti huomioon naisten 
tarpeet; kehottaa komissiota jatkamaan 
ponnistelujaan sukupuolitietoisen 
budjetoinnin ottamiseksi käyttöön 
erottamattomana osana 
talousarviomenettelyä ja parantamaan 
sukupuolten tasa-arvoon liittyvien 
menojen seurantaa sen tasa-
arvostrategiaan sisältyvien sitoumusten 
mukaisesti; kehottaa komissiota ja EU:n 
jäsenvaltioita ottamaan asianmukaisesti 
huomioon naisten tarpeet 
suunnitellessaan ja jakaessaan varoja, 
joista on sovittu ”Next Generation EU” 
-elvytyssuunnitelmassa;

Or. en

Tarkistus 190
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Päätöslauselmaesitys
3 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 c. kehottaa jäsenvaltioita vaihtamaan 
säännöllisesti parhaita käytäntöjä ja 
sitoutumaan naisten oikeuksien 
lähentämiseen ja yhdenmukaistamiseen 
korkeammalle tasolle Euroopassa 
sisällyttämällä lainsäädäntöönsä EU:n 
jäsenvaltioissa tällä hetkellä voimassa 
olevat kunnianhimoisimmat kansalliset 
toimenpiteet ja käytännöt;

Or. en

Tarkistus 191
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Päätöslauselmaesitys
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3 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 d. kehottaa sisällyttämään komission 
seurantaprosessiin Euroopan tasa-
arvoinstituutin tasa-arvoindeksin ja 
laatimaan parlamentin 14. kesäkuuta 
2017 tarpeesta unionin strategialle 
sukupuolten välisen eläke-eron 
poistamiseksi ja torjumiseksi antaman 
päätöslauselman perusteella sukupuolten 
eläke-eroa koskevan indikaattorin, jota 
seurataan tasa-arvostrategiassa ainoana 
kaiken naisten elämänsä aikana kokeman 
syrjinnän yhteen kokoavana 
indikaattorina, ja harkitsemaan myös 
muita indikaattoreita, jotka koskevat 
muun muassa sukupuolten välisiä palkka- 
ja hoito-eroja tai sukupuolten välistä 
digitaalista kuilua;

Or. en

Tarkistus 192
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Päätöslauselmaesitys
3 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 d. kehottaa neuvostoa perustamaan 
sukupuolten tasa-arvoa käsittelevien 
ministerien ja valtiosihteerien 
kokoonpanon yhdeksi tälle asialle 
omistetuksi foorumiksi, jotta voidaan 
toteuttaa yhteisiä ja konkreettisia toimia 
naisten oikeuksien ja sukupuolten 
tasa-arvon alan haasteisiin vastaamiseksi 
ja varmistaa, että sukupuolten tasa-arvoa 
koskevista kysymyksistä keskustellaan 
korkeimmalla poliittisella tasolla;

Or. en
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Tarkistus 193
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Päätöslauselmaesitys
3 e kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 e. kehottaa neuvostoa hyväksymään 
neuvoston päätelmät tasa-arvostrategian 
hyväksymisestä ja yksilöimään 
konkreettisia toimia sen täytäntöön 
panemiseksi;

Or. en

Tarkistus 194
Alice Kuhnke

Päätöslauselmaesitys
2 alaotsikko

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Naisiin kohdistuvan väkivallan 
poistaminen

Naisiin kohdistuvan väkivallan ja 
sukupuoleen perustuvan väkivallan 
poistaminen

Or. en

Tarkistus 195
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. tukee komission suunnitelmaa 
edistää edelleen Istanbulin 
yleissopimuksen ratifioimista koko 
EU:ssa; korostaa tässä yhteydessä, että 
tarvitaan erityistoimenpiteitä, joiden 

Poistetaan.
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avulla voidaan puuttua nykyisiin 
jäsenvaltioiden välisiin eroihin; 
huomauttaa kuitenkin, että useat yritykset 
saada asiaan kielteisesti suhtautuvat 
jäsenvaltiot vakuuttuneiksi siitä ovat jo 
epäonnistuneet; pitää tämän vuoksi 
erittäin myönteisenä komission aikomusta 
ehdottaa vuonna 2021 toimenpiteitä 
Istanbulin yleissopimuksen tavoitteiden 
saavuttamiseksi, ellei EU:n liittyminen 
kyseiseen sopimukseen etene; kehottaa 
laatimaan valmistelutoimia, joiden 
tavoitteena on käynnistää oikeudellisesti 
sitovia lisätoimenpiteitä naisiin 
kohdistuvan väkivallan poistamiseksi; 
pitää erittäin myönteisenä suunnitelmaa 
laajentaa SEUT:n 83 artiklan 1 kohdassa 
vahvistettujen erityisen vakavan 
rikollisuuden alojen määritelmää mutta 
kehottaa lisäämään siihen kaikki 
sukupuoleen perustuvan väkivallan 
muodot, jotta voidaan omaksua ennakoiva 
lähestymistapa ja luoda perusta asiaa 
koskevalle EU:n direktiiville;

Or. fr

Tarkistus 196
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. tukee komission suunnitelmaa 
edistää edelleen Istanbulin 
yleissopimuksen ratifioimista koko 
EU:ssa; korostaa tässä yhteydessä, että 
tarvitaan erityistoimenpiteitä, joiden 
avulla voidaan puuttua nykyisiin 
jäsenvaltioiden välisiin eroihin; 
huomauttaa kuitenkin, että useat yritykset 
saada asiaan kielteisesti suhtautuvat 
jäsenvaltiot vakuuttuneiksi siitä ovat jo 
epäonnistuneet; pitää tämän vuoksi 
erittäin myönteisenä komission aikomusta 

4. vaatii EU:ta olemaan 
noudattamatta Istanbulin yleissopimusta, 
jotta ei pahenneta entisestään miesten ja 
naisten välistä kuilua;
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ehdottaa vuonna 2021 toimenpiteitä 
Istanbulin yleissopimuksen tavoitteiden 
saavuttamiseksi, ellei EU:n liittyminen 
kyseiseen sopimukseen etene; kehottaa 
laatimaan valmistelutoimia, joiden 
tavoitteena on käynnistää oikeudellisesti 
sitovia lisätoimenpiteitä naisiin 
kohdistuvan väkivallan poistamiseksi; 
pitää erittäin myönteisenä suunnitelmaa 
laajentaa SEUT:n 83 artiklan 1 kohdassa 
vahvistettujen erityisen vakavan 
rikollisuuden alojen määritelmää mutta 
kehottaa lisäämään siihen kaikki 
sukupuoleen perustuvan väkivallan 
muodot, jotta voidaan omaksua ennakoiva 
lähestymistapa ja luoda perusta asiaa 
koskevalle EU:n direktiiville;

Or. es

Tarkistus 197
Marco Zullo, Isabella Adinolfi

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. tukee komission suunnitelmaa 
edistää edelleen Istanbulin 
yleissopimuksen ratifioimista koko EU:ssa; 
korostaa tässä yhteydessä, että tarvitaan 
erityistoimenpiteitä, joiden avulla voidaan 
puuttua nykyisiin jäsenvaltioiden välisiin 
eroihin; huomauttaa kuitenkin, että useat 
yritykset saada asiaan kielteisesti 
suhtautuvat jäsenvaltiot vakuuttuneiksi 
siitä ovat jo epäonnistuneet; pitää tämän 
vuoksi erittäin myönteisenä komission 
aikomusta ehdottaa vuonna 2021 
toimenpiteitä Istanbulin yleissopimuksen 
tavoitteiden saavuttamiseksi, ellei EU:n 
liittyminen kyseiseen sopimukseen etene; 
kehottaa laatimaan valmistelutoimia, 
joiden tavoitteena on käynnistää 
oikeudellisesti sitovia lisätoimenpiteitä 
naisiin kohdistuvan väkivallan 

4. tukee komission sitoumusta torjua 
sukupuolistunutta väkivaltaa, tukea ja 
suojella tällaisten rikosten uhreja ja 
saattaa rikoksentekijät vastuuseen 
teoistaan; tukee komission suunnitelmaa 
edistää edelleen Istanbulin 
yleissopimuksen ratifioimista koko EU:ssa; 
korostaa tässä yhteydessä, että tarvitaan 
erityistoimenpiteitä, joiden avulla voidaan 
puuttua nykyisiin jäsenvaltioiden välisiin 
eroihin; huomauttaa kuitenkin, että useat 
yritykset saada asiaan kielteisesti 
suhtautuvat jäsenvaltiot vakuuttuneiksi 
siitä ovat jo epäonnistuneet; pitää tämän 
vuoksi erittäin myönteisenä komission 
aikomusta ehdottaa vuonna 2021 
toimenpiteitä Istanbulin yleissopimuksen 
tavoitteiden saavuttamiseksi, ellei EU:n 
liittyminen kyseiseen sopimukseen etene; 
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poistamiseksi; pitää erittäin myönteisenä 
suunnitelmaa laajentaa SEUT:n 83 artiklan 
1 kohdassa vahvistettujen erityisen 
vakavan rikollisuuden alojen määritelmää 
mutta kehottaa lisäämään siihen kaikki 
sukupuoleen perustuvan väkivallan 
muodot, jotta voidaan omaksua ennakoiva 
lähestymistapa ja luoda perusta asiaa 
koskevalle EU:n direktiiville;

kehottaa laatimaan valmistelutoimia, 
joiden tavoitteena on käynnistää 
oikeudellisesti sitovia lisätoimenpiteitä 
naisiin kohdistuvan väkivallan 
poistamiseksi; pitää erittäin myönteisenä 
suunnitelmaa laajentaa SEUT:n 83 artiklan 
1 kohdassa vahvistettujen erityisen 
vakavan rikollisuuden alojen määritelmää 
mutta kehottaa lisäämään siihen kaikki 
sukupuoleen perustuvan väkivallan 
muodot, jotta voidaan omaksua ennakoiva 
lähestymistapa ja luoda perusta asiaa 
koskevalle EU:n direktiiville; pitää tässä 
yhteydessä erityisen tärkeänä säätää 
sukupuolistuneen väkivallan muodoista, 
kuten naisten sukupuolielinten 
silpominen, pakkoabortti, pakkosterilointi, 
pakkoavioliitot ja alastonkuvien 
julkaiseminen kostona, niin sanottu 
kostoporno, sekä sukupuolistunut 
väkivalta verkossa, ja määrätä niistä 
rikosseuraamuksia;

Or. it

Tarkistus 198
Jadwiga Wiśniewska

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. tukee komission suunnitelmaa 
edistää edelleen Istanbulin 
yleissopimuksen ratifioimista koko 
EU:ssa; korostaa tässä yhteydessä, että 
tarvitaan erityistoimenpiteitä, joiden 
avulla voidaan puuttua nykyisiin 
jäsenvaltioiden välisiin eroihin; 
huomauttaa kuitenkin, että useat yritykset 
saada asiaan kielteisesti suhtautuvat 
jäsenvaltiot vakuuttuneiksi siitä ovat jo 
epäonnistuneet; pitää tämän vuoksi 
erittäin myönteisenä komission aikomusta 
ehdottaa vuonna 2021 toimenpiteitä 
Istanbulin yleissopimuksen tavoitteiden 

4. suhtautuu myönteisesti komission 
päätökseen ratifioida Istanbulin 
yleissopimus EU:n toimivaltaan 
kuuluvien asioiden osalta; toteaa, että 
vaikka EU:ssa ja sen jäsenvaltioissa on 
lainsäädäntöä, joka kieltää sukupuoleen 
perustuvan väkivallan ja langettaa sille 
rikosoikeudellisia seuraamuksia, 
ongelmaa ei silti ole läheskään poistettu; 
toteaa näin ollen, että väkivaltaa koskevaa 
ongelmaa ei voida ratkaista 
lisälainsäädännöllä, vaan parantamalla 
täytäntöönpanoa, asianomaisten 
viranomaisten halukkuutta tehdä 
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saavuttamiseksi, ellei EU:n liittyminen 
kyseiseen sopimukseen etene; kehottaa 
laatimaan valmistelutoimia, joiden 
tavoitteena on käynnistää oikeudellisesti 
sitovia lisätoimenpiteitä naisiin 
kohdistuvan väkivallan poistamiseksi; 
pitää erittäin myönteisenä suunnitelmaa 
laajentaa SEUT:n 83 artiklan 1 kohdassa 
vahvistettujen erityisen vakavan 
rikollisuuden alojen määritelmää mutta 
kehottaa lisäämään siihen kaikki 
sukupuoleen perustuvan väkivallan 
muodot, jotta voidaan omaksua ennakoiva 
lähestymistapa ja luoda perusta asiaa 
koskevalle EU:n direktiiville;

yhteistyötä ja koulutusta keskinäisen 
kunnioituksen hengessä;

Or. pl

Tarkistus 199
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. tukee komission suunnitelmaa 
edistää edelleen Istanbulin 
yleissopimuksen ratifioimista koko EU:ssa; 
korostaa tässä yhteydessä, että tarvitaan 
erityistoimenpiteitä, joiden avulla voidaan 
puuttua nykyisiin jäsenvaltioiden välisiin 
eroihin; huomauttaa kuitenkin, että useat 
yritykset saada asiaan kielteisesti 
suhtautuvat jäsenvaltiot vakuuttuneiksi 
siitä ovat jo epäonnistuneet; pitää tämän 
vuoksi erittäin myönteisenä komission 
aikomusta ehdottaa vuonna 2021 
toimenpiteitä Istanbulin yleissopimuksen 
tavoitteiden saavuttamiseksi, ellei EU:n 
liittyminen kyseiseen sopimukseen etene; 
kehottaa laatimaan valmistelutoimia, 
joiden tavoitteena on käynnistää 
oikeudellisesti sitovia lisätoimenpiteitä 
naisiin kohdistuvan väkivallan 
poistamiseksi; pitää erittäin myönteisenä 

4. tukee komission suunnitelmaa 
edistää edelleen Istanbulin 
yleissopimuksen ratifioimista koko EU:ssa; 
korostaa tässä yhteydessä, että tarvitaan 
erityistoimenpiteitä, joiden avulla voidaan 
puuttua nykyisiin jäsenvaltioiden välisiin 
eroihin erityisesti nykyisen 
covid-19-kansanterveyskriisin aikana, 
jotta voidaan puuttua naisiin ja tyttöihin 
kohdistuvan miesten väkivallan 
lisääntymiseen; huomauttaa kuitenkin, että 
useat yritykset saada asiaan kielteisesti 
suhtautuvat jäsenvaltiot vakuuttuneiksi 
siitä ovat jo epäonnistuneet; pitää tämän 
vuoksi erittäin myönteisenä komission 
aikomusta ehdottaa vuonna 2021 
toimenpiteitä Istanbulin yleissopimuksen 
tavoitteiden saavuttamiseksi, ellei EU:n 
liittyminen kyseiseen sopimukseen etene; 
kehottaa laatimaan valmistelutoimia, 



AM\1206793FI.docx 107/192 PE652.642v01-00

FI

suunnitelmaa laajentaa SEUT:n 83 artiklan 
1 kohdassa vahvistettujen erityisen 
vakavan rikollisuuden alojen määritelmää 
mutta kehottaa lisäämään siihen kaikki 
sukupuoleen perustuvan väkivallan 
muodot, jotta voidaan omaksua ennakoiva 
lähestymistapa ja luoda perusta asiaa 
koskevalle EU:n direktiiville;

joiden tavoitteena on saada aikaan naisiin 
kohdistuvan väkivallan ehkäisemistä ja 
torjumista koskeva puitedirektiivi SEUT:n 
84 artiklan nojalla kaikenlaisen 
väkivallan torjumiseksi vahvalla 
moniperusteisella lähestymistavalla; pitää 
erittäin myönteisenä suunnitelmaa 
laajentaa SEUT:n 83 artiklan 1 kohdassa 
vahvistettujen erityisen vakavan 
rikollisuuden alojen määritelmää mutta 
kehottaa lisäämään siihen kaikki 
sukupuoleen perustuvan väkivallan 
muodot, jotta voidaan omaksua ennakoiva 
lähestymistapa ja luoda perusta asiaa 
koskevalle EU:n direktiiville, joka 
perustuu Istanbulin yleissopimuksen 
määräyksiin ja täyttää myös seksuaalisen 
hyväksikäytön, ihmiskaupan ja 
verkkoväkivallan torjunnan tarpeet;

Or. en

Tarkistus 200
Andżelika Anna Możdżanowska

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. tukee komission suunnitelmaa 
edistää edelleen Istanbulin 
yleissopimuksen ratifioimista koko 
EU:ssa; korostaa tässä yhteydessä, että 
tarvitaan erityistoimenpiteitä, joiden avulla 
voidaan puuttua nykyisiin jäsenvaltioiden 
välisiin eroihin; huomauttaa kuitenkin, että 
useat yritykset saada asiaan kielteisesti 
suhtautuvat jäsenvaltiot vakuuttuneiksi 
siitä ovat jo epäonnistuneet; pitää tämän 
vuoksi erittäin myönteisenä komission 
aikomusta ehdottaa vuonna 2021 
toimenpiteitä Istanbulin yleissopimuksen 
tavoitteiden saavuttamiseksi, ellei EU:n 
liittyminen kyseiseen sopimukseen etene; 
kehottaa laatimaan valmistelutoimia, 
joiden tavoitteena on käynnistää 

4. tukee komission suunnitelmaa 
rohkaista edelleen jäsenvaltioita 
ratifioimaan Istanbulin yleissopimuksen; 
korostaa tässä yhteydessä, että tarvitaan 
erityistoimenpiteitä, joiden avulla voidaan 
puuttua nykyisiin jäsenvaltioiden välisiin 
eroihin; huomauttaa kuitenkin, että useat 
yritykset saada asiaan kielteisesti 
suhtautuvat jäsenvaltiot vakuuttuneiksi 
siitä ovat jo epäonnistuneet; pitää tämän 
vuoksi erittäin myönteisenä komission 
aikomusta ehdottaa vuonna 2021 
toimenpiteitä Istanbulin yleissopimuksen 
tavoitteiden saavuttamiseksi, ellei EU:n 
liittyminen kyseiseen sopimukseen etene, 
mikäli nämä toimenpiteet noudattavat 
EU:n perussopimusten periaatteita, kuten 
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oikeudellisesti sitovia lisätoimenpiteitä 
naisiin kohdistuvan väkivallan 
poistamiseksi; pitää erittäin myönteisenä 
suunnitelmaa laajentaa SEUT:n 83 artiklan 
1 kohdassa vahvistettujen erityisen 
vakavan rikollisuuden alojen määritelmää 
mutta kehottaa lisäämään siihen kaikki 
sukupuoleen perustuvan väkivallan 
muodot, jotta voidaan omaksua ennakoiva 
lähestymistapa ja luoda perusta asiaa 
koskevalle EU:n direktiiville;

SEU-sopimuksen 5 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua toissijaisuusperiaatetta, 
SEU-sopimuksen 5 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettua suhteellisuusperiaatetta ja 
SEU-sopimuksen 4 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua jäsenvaltioiden 
yhdenvertaisuuden ja kansallisen 
identiteetin kunnioittamisen periaatetta; 
kehottaa laatimaan valmistelutoimia, 
joiden tavoitteena on käynnistää 
oikeudellisesti sitovia lisätoimenpiteitä 
naisiin kohdistuvan väkivallan 
poistamiseksi; pitää erittäin myönteisenä 
suunnitelmaa laajentaa SEUT:n 83 artiklan 
1 kohdassa vahvistettujen erityisen 
vakavan rikollisuuden alojen määritelmää 
mutta kehottaa lisäämään siihen kaikki 
sukupuoleen perustuvan väkivallan 
muodot, jotta voidaan omaksua ennakoiva 
lähestymistapa ja luoda perusta asiaa 
koskevalle EU:n direktiiville;

Or. pl

Tarkistus 201
Alice Kuhnke

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. tukee komission suunnitelmaa 
edistää edelleen Istanbulin 
yleissopimuksen ratifioimista koko EU:ssa; 
korostaa tässä yhteydessä, että tarvitaan 
erityistoimenpiteitä, joiden avulla voidaan 
puuttua nykyisiin jäsenvaltioiden välisiin 
eroihin; huomauttaa kuitenkin, että useat 
yritykset saada asiaan kielteisesti 
suhtautuvat jäsenvaltiot vakuuttuneiksi 
siitä ovat jo epäonnistuneet; pitää tämän 
vuoksi erittäin myönteisenä komission 
aikomusta ehdottaa vuonna 2021 
toimenpiteitä Istanbulin yleissopimuksen 
tavoitteiden saavuttamiseksi, ellei EU:n 
liittyminen kyseiseen sopimukseen etene; 

4. tukee komission suunnitelmaa 
edistää edelleen Istanbulin 
yleissopimuksen ratifioimista koko EU:ssa; 
korostaa tässä yhteydessä, että tarvitaan 
erityistoimenpiteitä, joiden avulla voidaan 
puuttua nykyisiin jäsenvaltioiden välisiin 
eroihin; huomauttaa kuitenkin, että useat 
yritykset saada asiaan kielteisesti 
suhtautuvat jäsenvaltiot vakuuttuneiksi 
siitä ovat jo epäonnistuneet; pitää tämän 
vuoksi erittäin myönteisenä komission 
aikomusta ehdottaa vuonna 2021 
toimenpiteitä Istanbulin yleissopimuksen 
tavoitteiden saavuttamiseksi; kehottaa 
tekemään tämän rinnan EU:n 
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kehottaa laatimaan valmistelutoimia, 
joiden tavoitteena on käynnistää 
oikeudellisesti sitovia lisätoimenpiteitä 
naisiin kohdistuvan väkivallan 
poistamiseksi; pitää erittäin myönteisenä 
suunnitelmaa laajentaa SEUT:n 83 artiklan 
1 kohdassa vahvistettujen erityisen 
vakavan rikollisuuden alojen määritelmää 
mutta kehottaa lisäämään siihen kaikki 
sukupuoleen perustuvan väkivallan 
muodot, jotta voidaan omaksua ennakoiva 
lähestymistapa ja luoda perusta asiaa 
koskevalle EU:n direktiiville;

liittymisneuvottelujen kanssa; pitää 
erittäin myönteisenä suunnitelmaa 
laajentaa SEUT:n 83 artiklan 1 kohdassa 
vahvistettujen erityisen vakavan 
rikollisuuden alojen määritelmää 
kattamaan tietyt sukupuoleen perustuvan 
väkivallan muodot ja odottaa tämän 
toteutuvan vuonna 2021; kehottaa 
komissiota aloittamaan pikaisesti 
valmistelutoimet kattavien oikeudellisesti 
sitovien toimenpiteiden käynnistämiseksi 
naisiin kohdistuvan väkivallan, kuten 
verkkoväkivallan ja naisiin kohdistuvan 
verkossa esiintyvän vihapuheen, 
poistamiseksi käyttämällä tätä uutta 
oikeusperustaa; muistuttaa, että näiden 
uusien lainsäädäntötoimien olisi 
täydennettävä Istanbulin yleissopimuksen 
ratifiointia tai oltava ainakin sen 
vaihtoehto;

Or. en

Tarkistus 202
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre, Christine Anderson

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. tukee komission suunnitelmaa 
edistää edelleen Istanbulin 
yleissopimuksen ratifioimista koko 
EU:ssa; korostaa tässä yhteydessä, että 
tarvitaan erityistoimenpiteitä, joiden 
avulla voidaan puuttua nykyisiin 
jäsenvaltioiden välisiin eroihin; 
huomauttaa kuitenkin, että useat yritykset 
saada asiaan kielteisesti suhtautuvat 
jäsenvaltiot vakuuttuneiksi siitä ovat jo 
epäonnistuneet; pitää tämän vuoksi 
erittäin myönteisenä komission aikomusta 
ehdottaa vuonna 2021 toimenpiteitä 
Istanbulin yleissopimuksen tavoitteiden 
saavuttamiseksi, ellei EU:n liittyminen 
kyseiseen sopimukseen etene; kehottaa 

4.  tuomitsee naisten 
sukupuolielinten silpomisen ja kehottaa 
kaikkia jäsenvaltioita asettamaan 
velvollisuudeksi ilmoittaa tapauksista, 
joita terveydenhuoltohenkilökunta, 
opettajat, viranomaiset ja 
sosiaaliviranomaiset havaitsevat, samalla 
tavalla kuin tapahtuu muissakin 
hyväksikäyttötapauksissa, kuten 
alaikäisiin kohdistuvissa, ja saattamaan 
järjestelmällisesti vastuuseen tällaisiin 
tekoihin syyllistyneet. pitää erittäin 
myönteisenä suunnitelmaa laajentaa 
SEUT:n 83 artiklan 1 kohdassa 
vahvistettujen erityisen vakavan 
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laatimaan valmistelutoimia, joiden 
tavoitteena on käynnistää oikeudellisesti 
sitovia lisätoimenpiteitä naisiin 
kohdistuvan väkivallan poistamiseksi; 
pitää erittäin myönteisenä suunnitelmaa 
laajentaa SEUT:n 83 artiklan 1 kohdassa 
vahvistettujen erityisen vakavan 
rikollisuuden alojen määritelmää mutta 
kehottaa lisäämään siihen kaikki 
sukupuoleen perustuvan väkivallan 
muodot, jotta voidaan omaksua ennakoiva 
lähestymistapa ja luoda perusta asiaa 
koskevalle EU:n direktiiville;

rikollisuuden alojen määritelmää;

Or. it

Tarkistus 203
Maria Noichl, Heléne Fritzon, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Lina Gálvez Muñoz, Predrag Fred Matić, Alessandra Moretti, Pina 
Picierno

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. tukee komission suunnitelmaa 
edistää edelleen Istanbulin 
yleissopimuksen ratifioimista koko EU:ssa; 
korostaa tässä yhteydessä, että tarvitaan 
erityistoimenpiteitä, joiden avulla voidaan 
puuttua nykyisiin jäsenvaltioiden välisiin 
eroihin; huomauttaa kuitenkin, että useat 
yritykset saada asiaan kielteisesti 
suhtautuvat jäsenvaltiot vakuuttuneiksi 
siitä ovat jo epäonnistuneet; pitää tämän 
vuoksi erittäin myönteisenä komission 
aikomusta ehdottaa vuonna 2021 
toimenpiteitä Istanbulin yleissopimuksen 
tavoitteiden saavuttamiseksi, ellei EU:n 
liittyminen kyseiseen sopimukseen etene; 
kehottaa laatimaan valmistelutoimia, 
joiden tavoitteena on käynnistää 
oikeudellisesti sitovia lisätoimenpiteitä 
naisiin kohdistuvan väkivallan 
poistamiseksi; pitää erittäin myönteisenä 
suunnitelmaa laajentaa SEUT:n 83 

4. tukee komission suunnitelmaa 
edistää edelleen Istanbulin 
yleissopimuksen ratifioimista koko EU:ssa; 
korostaa tässä yhteydessä, että tarvitaan 
erityistoimenpiteitä, joiden avulla voidaan 
puuttua nykyisiin jäsenvaltioiden välisiin 
lainsäädännön, toimien ja palvelujen 
eroihin ja väkivallan lisääntymiseen 
covid-19-pandemian aikana; huomauttaa 
kuitenkin, että useat yritykset saada asiaan 
kielteisesti suhtautuvat jäsenvaltiot 
vakuuttuneiksi siitä ovat jo epäonnistuneet 
ja että Unkarin hallitus päätti hiljattain 
olla ratifioimatta yleissopimusta; pitää 
tämän vuoksi erittäin myönteisenä 
komission aikomusta ehdottaa vuonna 
2021 toimenpiteitä Istanbulin 
yleissopimuksen tavoitteiden 
saavuttamiseksi, ellei EU:n liittyminen 
kyseiseen sopimukseen etene; kehottaa 
aloittamaan nyt valmistelutoimet, joiden 
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artiklan 1 kohdassa vahvistettujen 
erityisen vakavan rikollisuuden alojen 
määritelmää mutta kehottaa lisäämään 
siihen kaikki sukupuoleen perustuvan 
väkivallan muodot, jotta voidaan omaksua 
ennakoiva lähestymistapa ja luoda 
perusta asiaa koskevalle EU:n 
direktiiville;

tavoitteena on käynnistää oikeudellisesti 
sitovia lisätoimenpiteitä ja saada 
mahdollisimman pian aikaan EU:n 
direktiivi sukupuoleen perustuvan 
väkivallan ehkäisemiseksi ja torjumiseksi, 
mukaan lukien naisiin kohdistuva 
verkkoväkivalta ja verkossa esiintyvä 
vihapuhe; pitää myönteisenä aloitetta 
laajentaa rikollisuuden aloja kattamaan 
tietyt sukupuoleen perustuvan väkivallan 
muodot SEUT:n 83 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 204
Alice Kuhnke

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. tuomitsee naisiin kohdistuvan 
väkivallan torjumisesta tehtyä Istanbulin 
yleissopimusta vastustavan kampanjan ja 
sen virheelliset tulkinnat; pitää 
huolestuttavana naisiin kohdistuvaa ja 
sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa 
koskevasta nollatoleranssista luopumista, 
sillä se nauttii laajaa kansainvälistä 
kannatusta; katsoo tämän olevan merkki 
siitä, että ihmisoikeuksia, tasa-arvoa, 
itsemääräämisoikeutta ja ihmisarvoa 
koskevien periaatteiden keskeinen sisältö 
kyseenalaistetaan; pyytää neuvostoa 
saattamaan EU:n osalta päätökseen 
Istanbulin yleissopimuksen ratifioimisen 
ja sen täysimääräisen täytäntöönpanon 
sekä kehottamaan kaikkia jäsenvaltioita 
ratifioimaan sen;

Or. en

Tarkistus 205
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Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. toteaa, että sukupuolten tasa-arvoa 
koskevien politiikkojen tärkeimmät 
tavoitteet ovat:
– väkivallan ja eriarvoisuuden torjuminen
– miesten ja naisten samapalkkaisuus 
samasta työstä ja osaamisesta
– taloudellinen tuki yksinhuoltajaäideille 
ja raskaana oleville naisille
– erityisten vanhempaintukien 
myöntäminen ja niiden ottaminen 
huomioon eläkekertymässä
– perheväkivallan torjuminen

Or. it

Tarkistus 206
Sandra Pereira

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. korostaa, että kaikissa tasa-
arvostrategioissa olisi puututtava kaikkiin 
naisiin kohdistuvan väkivallan muotoihin, 
mukaan lukien naisten seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja niitä koskevien 
oikeuksien loukkaukset ja niiden 
takavarikointi; muistuttaa, että 
terveydenhuoltoa ja julkisia palveluja, 
erityisesti aborttipalvelujen saatavuutta ja 
psykologista tukea väkivallan uhreiksi 
joutuneille naisille, olisi pidettävä 
ensisijaisessa asemassa;

Or. pt
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Tarkistus 207
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. suhtautuu myönteisesti 
sitoumukseen varmistaa, että uudella 
uhrien oikeuksia koskevalla strategialla 
vastataan naisiin ja tyttöihin kohdistuvan 
väkivallan uhrien erityistarpeisiin; 
korostaa tarvetta puuttua EU:n 
lainsäädännössä oleviin puutteisiin 
naisiin kohdistuvaa väkivaltaa koskevien 
kansainvälisten normien, erityisesti 
Istanbulin yleissopimuksen, osalta, jotta 
tehostetaan uhrien oikeuksia, suojelua ja 
uhrien korvauksia koskevaa 
lainsäädäntöä;

Or. en

Tarkistus 208
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. kehottaa soveltamaan ankarimpia 
rikosoikeudellisia seuraamuksia naisiin 
kohdistuvan väkivallan vuoksi; vaatii, että 
painovapausrikokseksi ei enää lueta 
joissakin eurooppalaisissa yhteiskunnissa 
sitä, että käsitettä ”kunniamurha” 
käytetään määrittämään niiden nuorten 
tyttöjen murhia, jotka kieltäytyvät 
noudattamasta islamilaista lakia;

Or. fr
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Tarkistus 209
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. pitää myönteisenä suunnitelmaa 
esittää lisäksi haitallisten käytäntöjen 
ehkäisemistä koskevaa suositusta ja luoda 
sekä sukupuoleen perustuvan väkivallan 
että perheväkivallan ehkäisemiseen 
keskittyvä EU:n verkosto; vaatii, että 
Istanbulin yleissopimuksen määritelmiä 
ja tavoitteita noudatetaan ja että naisten 
oikeuksia edistävät järjestöt ja 
kansalaisjärjestöt otetaan jatkuvasti 
mukaan toimintaan;

5. pitää myönteisenä suunnitelmaa 
esittää lisäksi haitallisten käytäntöjen 
ehkäisemistä koskevaa suositusta 
perheväkivallan ehkäisemiseksi;

Or. es

Tarkistus 210
Maria Noichl, Vera Tax, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Vilija Blinkevičiūtė, Predrag 
Fred Matić, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alessandra Moretti, 
Pina Picierno

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. pitää myönteisenä suunnitelmaa 
esittää lisäksi haitallisten käytäntöjen 
ehkäisemistä koskevaa suositusta ja luoda 
sekä sukupuoleen perustuvan väkivallan 
että perheväkivallan ehkäisemiseen 
keskittyvä EU:n verkosto; vaatii, että 
Istanbulin yleissopimuksen määritelmiä ja 
tavoitteita noudatetaan ja että naisten 
oikeuksia edistävät järjestöt ja 
kansalaisjärjestöt otetaan jatkuvasti 
mukaan toimintaan;

5. pitää myönteisenä suunnitelmaa 
esittää lisäksi haitallisten käytäntöjen 
ehkäisemistä koskevaa suositusta ja luoda 
sekä sukupuoleen perustuvan väkivallan 
että perheväkivallan ehkäisemiseen 
keskittyvä EU:n verkosto; vaatii, että 
Istanbulin yleissopimuksen määritelmiä ja 
tavoitteita noudatetaan ja että naisten 
oikeuksia edistävät järjestöt ja 
kansalaisjärjestöt otetaan jatkuvasti 
mukaan toimintaan; korostaa paikallis- ja 
aluehallintojen osallistumisen merkitystä 
tässä prosessissa; korostaa koulutuksen, 
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myös poikien ja miesten koulutuksen, 
merkitystä ja kehottaa torjumaan tässä 
yhteydessä haitallista maskuliinisuutta;

Or. en

Tarkistus 211
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. pitää myönteisenä suunnitelmaa 
esittää lisäksi haitallisten käytäntöjen 
ehkäisemistä koskevaa suositusta ja luoda 
sekä sukupuoleen perustuvan väkivallan 
että perheväkivallan ehkäisemiseen 
keskittyvä EU:n verkosto; vaatii, että 
Istanbulin yleissopimuksen määritelmiä 
ja tavoitteita noudatetaan ja että naisten 
oikeuksia edistävät järjestöt ja 
kansalaisjärjestöt otetaan jatkuvasti 
mukaan toimintaan;

5. pitää myönteisenä suunnitelmaa 
esittää lisäksi haitallisten käytäntöjen 
ehkäisemistä koskevaa suositusta ja luoda 
sekä sukupuoleen perustuvan väkivallan 
että perheväkivallan ehkäisemiseen 
keskittyvä EU:n verkosto; toteaa 
painokkaasti, että islamilaisen lain 
soveltaminen on nykyään tärkein syy 
siihen, miksi naisiin kohdistuva väkivalta 
lisääntyy maailmassa ja myös Euroopan 
unionin jäsenvaltioissa, joissa on 
huomattava muslimiväestö;

Or. fr

Tarkistus 212
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. pitää myönteisenä suunnitelmaa 
esittää lisäksi haitallisten käytäntöjen 
ehkäisemistä koskevaa suositusta ja luoda 
sekä sukupuoleen perustuvan väkivallan 
että perheväkivallan ehkäisemiseen 
keskittyvä EU:n verkosto; vaatii, että 
Istanbulin yleissopimuksen määritelmiä 
ja tavoitteita noudatetaan ja että naisten 

5. pitää myönteisenä suunnitelmaa 
esittää lisäksi haitallisten käytäntöjen 
ehkäisemistä koskevaa suositusta ja luoda 
sekä sukupuoleen perustuvan väkivallan 
että perheväkivallan ehkäisemiseen 
keskittyvä EU:n verkosto;
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oikeuksia edistävät järjestöt ja 
kansalaisjärjestöt otetaan jatkuvasti 
mukaan toimintaan;

Or. fr

Tarkistus 213
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. pitää myönteisenä suunnitelmaa 
esittää lisäksi haitallisten käytäntöjen 
ehkäisemistä koskevaa suositusta ja luoda 
sekä sukupuoleen perustuvan väkivallan 
että perheväkivallan ehkäisemiseen 
keskittyvä EU:n verkosto; vaatii, että 
Istanbulin yleissopimuksen määritelmiä ja 
tavoitteita noudatetaan ja että naisten 
oikeuksia edistävät järjestöt ja 
kansalaisjärjestöt otetaan jatkuvasti 
mukaan toimintaan;

5. pitää myönteisenä suunnitelmaa 
esittää lisäksi haitallisten käytäntöjen 
ehkäisemistä koskevaa suositusta sekä 
mahdollista lainsäädäntöä ja luoda sekä 
sukupuoleen perustuvan väkivallan että 
perheväkivallan ehkäisemiseen keskittyvä 
EU:n verkosto; vaatii, että Istanbulin 
yleissopimuksen määritelmiä ja tavoitteita 
noudatetaan ja että naisten oikeuksia 
edistävät järjestöt ja kansalaisjärjestöt 
otetaan jatkuvasti mukaan toimintaan; 
kehottaa esittämään asianmukaisia 
jatkotoimia, joissa noudatetaan 
syrjimättömyyden periaatetta;

Or. en

Tarkistus 214
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. pitää myönteisenä suunnitelmaa 
esittää lisäksi haitallisten käytäntöjen 
ehkäisemistä koskevaa suositusta ja luoda 
sekä sukupuoleen perustuvan väkivallan 
että perheväkivallan ehkäisemiseen 

5. pitää myönteisenä suunnitelmaa 
esittää lisäksi haitallisten käytäntöjen 
ehkäisemistä koskevaa suositusta ja luoda 
sekä sukupuoleen perustuvan väkivallan 
että perheväkivallan ehkäisemiseen 
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keskittyvä EU:n verkosto; vaatii, että 
Istanbulin yleissopimuksen määritelmiä 
ja tavoitteita noudatetaan ja että naisten 
oikeuksia edistävät järjestöt ja 
kansalaisjärjestöt otetaan jatkuvasti 
mukaan toimintaan;

keskittyvä EU:n verkosto; katsoo, että 
tämä ei saisi johtaa EU:n talousarvion 
kasvuun;

Or. fr

Tarkistus 215
Jadwiga Wiśniewska

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. pitää myönteisenä suunnitelmaa 
esittää lisäksi haitallisten käytäntöjen 
ehkäisemistä koskevaa suositusta ja luoda 
sekä sukupuoleen perustuvan väkivallan 
että perheväkivallan ehkäisemiseen 
keskittyvä EU:n verkosto; vaatii, että 
Istanbulin yleissopimuksen määritelmiä 
ja tavoitteita noudatetaan ja että naisten 
oikeuksia edistävät järjestöt ja 
kansalaisjärjestöt otetaan jatkuvasti 
mukaan toimintaan;

5. pitää myönteisenä suunnitelmaa 
esittää lisäksi haitallisten käytäntöjen 
ehkäisemistä koskevaa suositusta ja luoda 
sekä sukupuoleen perustuvan väkivallan 
että perheväkivallan ehkäisemiseen 
keskittyvä EU:n verkosto; vaatii, että 
naisten oikeuksia edistävät järjestöt ja 
kansalaisjärjestöt otetaan jatkuvasti 
mukaan toimintaan;

Or. pl

Tarkistus 216
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. pitää myönteisenä suunnitelmaa 
esittää lisäksi haitallisten käytäntöjen 
ehkäisemistä koskevaa suositusta ja luoda 
sekä sukupuoleen perustuvan väkivallan 
että perheväkivallan ehkäisemiseen 
keskittyvä EU:n verkosto; vaatii, että 

5. panee merkille suunnitelman 
esittää haitallisten käytäntöjen 
ehkäisemistä koskevan suosituksen ja 
luoda sekä sukupuoleen perustuvan 
väkivallan että perheväkivallan 
ehkäisemiseen keskittyvä EU:n verkosto, 
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Istanbulin yleissopimuksen määritelmiä 
ja tavoitteita noudatetaan ja että naisten 
oikeuksia edistävät järjestöt ja 
kansalaisjärjestöt otetaan jatkuvasti 
mukaan toimintaan;

ilman talousarvion lisäyksiä;

Or. it

Tarkistus 217
Marco Zullo, Isabella Adinolfi

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. korostaa tarvetta suojella 
alaikäisiä naisia, jotka kuuluvat 
vähemmistöihin tai joilla on 
terveysongelmia tai vamma, koska he ovat 
mahdollisia eri väkivallan muotojen 
uhreja ja kohteita; tukee komission 
aikomusta esitellä ja rahoittaa toimia, 
joilla on tarkoitus torjua näihin erityisen 
haavoittuviin ryhmiin kohdistuvaa 
mahdollista hyväksikäyttöä, riistoa ja 
väkivaltaa;

Or. it

Tarkistus 218
Sandra Pereira

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. kehottaa varmistamaan 
perheväkivallan uhrien asianmukaisen 
suojelun ja lisäämään valtioiden keinoja 
ja tehokkaita toimia;

Or. pt
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Tarkistus 219
Maria Noichl, Heléne Fritzon, Evelyn Regner, Rovana Plumb, Vilija Blinkevičiūtė, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Lina Gálvez Muñoz, Predrag Fred Matić, Pina 
Picierno, Alessandra Moretti

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa työpaikalla tapahtuvan 
väkivallan ja häirinnän laajuutta ja 
vaikutuksia; huomauttaa, että erityisesti 
omaishoitajilla sekä kotitalous- ja 
maataloustyöntekijöillä ei ole suojaa, ja 
kehottaa sen vuoksi jäsenvaltioita 
hyväksymään Kansainvälisen työjärjestön 
(ILO) yleissopimukset 190 ja 189 
työntekijöiden, erityisesti 
naistyöntekijöiden, oikeuksien 
vahvistamiseksi epävirallisessa taloudessa;

6. korostaa työpaikalla tapahtuvan 
väkivallan ja häirinnän laajuutta ja 
vaikutuksia; huomauttaa, että erityisesti 
omaishoitajilla sekä kotitalous- ja 
maataloustyöntekijöillä ei ole suojaa eikä 
näkyvyyttä, ja kehottaa sen vuoksi 
jäsenvaltioita hyväksymään Kansainvälisen 
työjärjestön (ILO) yleissopimukset 190 ja 
189 työntekijöiden, erityisesti 
naistyöntekijöiden, oikeuksien 
vahvistamiseksi epävirallisessa taloudessa; 
kehottaa myös varmistamaan, että 
valitusmekanismit ovat riippumattomia, 
luottamuksellisia ja kaikkien naisten 
saatavilla ilman syrjintää ja että 
toteutetaan erityisiä toimenpiteitä 
valitusten esittäjien suojelemiseksi 
työnantajien kostotoimilta ja toistuvalta 
uhriksi joutumiselta; suhtautuu 
myönteisesti komission sitoumukseen 
ottaa käyttöön uusi kokonaisvaltainen 
oikeuskehys, joka käsittää työpaikalla 
tapahtuvan häirinnän ehkäisy- ja 
vastatoimia;

Or. en

Tarkistus 220
Alice Kuhnke

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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6. korostaa työpaikalla tapahtuvan 
väkivallan ja häirinnän laajuutta ja 
vaikutuksia; huomauttaa, että erityisesti 
omaishoitajilla sekä kotitalous- ja 
maataloustyöntekijöillä ei ole suojaa, ja 
kehottaa sen vuoksi jäsenvaltioita 
hyväksymään Kansainvälisen työjärjestön 
(ILO) yleissopimukset 190 ja 189 
työntekijöiden, erityisesti 
naistyöntekijöiden, oikeuksien 
vahvistamiseksi epävirallisessa taloudessa;

6. korostaa työpaikalla tapahtuvan 
väkivallan ja häirinnän laajuutta ja 
vaikutuksia; huomauttaa, että erityisesti 
omaishoitajilla sekä kotitalous- ja 
maataloustyöntekijöillä ei ole suojaa, ja 
kehottaa sen vuoksi jäsenvaltioita 
hyväksymään Kansainvälisen työjärjestön 
(ILO) yleissopimukset 190 ja 189 
työntekijöiden, erityisesti 
naistyöntekijöiden, oikeuksien 
vahvistamiseksi epävirallisessa taloudessa 
ja varmistamaan, että valitusmekanismit 
ovat riippumattomia, luottamuksellisia, 
tehokkaita ja kaikkien naisten saatavilla 
ilman syrjintää ja että toteutetaan erityisiä 
toimenpiteitä valitusten esittäjien 
suojelemiseksi työnantajien kostotoimilta 
ja toistuvalta uhriksi joutumiselta;

Or. en

Tarkistus 221
Rosa Estaràs Ferragut, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa työpaikalla tapahtuvan 
väkivallan ja häirinnän laajuutta ja 
vaikutuksia; huomauttaa, että erityisesti 
omaishoitajilla sekä kotitalous- ja 
maataloustyöntekijöillä ei ole suojaa, ja 
kehottaa sen vuoksi jäsenvaltioita 
hyväksymään Kansainvälisen työjärjestön 
(ILO) yleissopimukset 190 ja 189 
työntekijöiden, erityisesti 
naistyöntekijöiden, oikeuksien 
vahvistamiseksi epävirallisessa 
taloudessa;

6. korostaa työpaikalla tapahtuvan 
väkivallan ja häirinnän laajuutta ja 
vaikutuksia; huomauttaa, että 
haavoittuvimmilla aloilla työskentelevillä, 
[...] ei ole suojaa;

Or. es

Tarkistus 222
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Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa työpaikalla tapahtuvan 
väkivallan ja häirinnän laajuutta ja 
vaikutuksia; huomauttaa, että erityisesti 
omaishoitajilla sekä kotitalous- ja 
maataloustyöntekijöillä ei ole suojaa, ja 
kehottaa sen vuoksi jäsenvaltioita 
hyväksymään Kansainvälisen työjärjestön 
(ILO) yleissopimukset 190 ja 189 
työntekijöiden, erityisesti 
naistyöntekijöiden, oikeuksien 
vahvistamiseksi epävirallisessa taloudessa;

6. korostaa työpaikalla tapahtuvan 
väkivallan ja häirinnän laajuutta ja 
vaikutuksia; kehottaa siksi jäsenvaltioita 
ratifioimaan hiljattain hyväksytyn 
väkivallan ja häirinnän poistamista 
työelämässä koskevan Kansainvälisen 
työjärjestön (ILO) yleissopimuksen 190; 
huomauttaa, että erityisesti omaishoitajilla 
sekä kotitalous- ja maataloustyöntekijöillä 
ei ole suojaa, ja kehottaa sen vuoksi 
jäsenvaltioita hyväksymään muun muassa 
Kansainvälisen työjärjestön (ILO) 
yleissopimuksen 190 työntekijöiden, 
erityisesti naistyöntekijöiden, oikeuksien 
vahvistamiseksi epävirallisessa taloudessa;

Or. en

Tarkistus 223
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa työpaikalla tapahtuvan 
väkivallan ja häirinnän laajuutta ja 
vaikutuksia; huomauttaa, että erityisesti 
omaishoitajilla sekä kotitalous- ja 
maataloustyöntekijöillä ei ole suojaa, ja 
kehottaa sen vuoksi jäsenvaltioita 
hyväksymään Kansainvälisen työjärjestön 
(ILO) yleissopimukset 190 ja 189 
työntekijöiden, erityisesti 
naistyöntekijöiden, oikeuksien 
vahvistamiseksi epävirallisessa taloudessa;

6. korostaa työpaikalla tapahtuvan 
väkivallan ja häirinnän laajuutta ja 
vaikutuksia sekä tarvetta toteuttaa EU:n 
tasolla konkreettisia psykologisen ja 
seksuaalisen häirinnän 
torjuntatoimenpiteitä näiden ongelmien 
ratkaisemiseksi; huomauttaa, että 
erityisesti omaishoitajilla sekä kotitalous- 
ja maataloustyöntekijöillä ei ole suojaa, ja 
kehottaa sen vuoksi jäsenvaltioita 
hyväksymään Kansainvälisen työjärjestön 
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(ILO) yleissopimukset 190 ja 189 
työntekijöiden, erityisesti 
naistyöntekijöiden, oikeuksien 
vahvistamiseksi epävirallisessa taloudessa;

Or. en

Tarkistus 224
Heléne Fritzon

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa työpaikalla tapahtuvan 
väkivallan ja häirinnän laajuutta ja 
vaikutuksia; huomauttaa, että erityisesti 
omaishoitajilla sekä kotitalous- ja 
maataloustyöntekijöillä ei ole suojaa, ja 
kehottaa sen vuoksi jäsenvaltioita 
hyväksymään Kansainvälisen työjärjestön 
(ILO) yleissopimukset 190 ja 189 
työntekijöiden, erityisesti 
naistyöntekijöiden, oikeuksien 
vahvistamiseksi epävirallisessa taloudessa;

6. korostaa työpaikalla tapahtuvan 
väkivallan ja häirinnän laajuutta ja 
vaikutuksia; huomauttaa, että erityisesti 
omaishoitajilla sekä kotitalous- ja 
maataloustyöntekijöillä ei ole suojaa, ja 
kehottaa sen vuoksi jäsenvaltioita 
hyväksymään Kansainvälisen työjärjestön 
(ILO) yleissopimukset 190 ja 189 
työntekijöiden, erityisesti 
naistyöntekijöiden, oikeuksien 
vahvistamiseksi epävirallisessa taloudessa; 
kehottaa komissiota tekemään ehdotuksen 
”Me too” -direktiivistä, jolla puututaan 
seksuaaliseen häirintään työpaikalla;

Or. en

Tarkistus 225
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa työpaikalla tapahtuvan 
väkivallan ja häirinnän laajuutta ja 
vaikutuksia; huomauttaa, että erityisesti 
omaishoitajilla sekä kotitalous- ja 
maataloustyöntekijöillä ei ole suojaa, ja 

6. toteaa olevansa huolissaan 
väkivallan yleisyydestä 
yhteiskunnissamme, kuten työpaikoilla; 
korostaa tähän liittyen, että kaikissa 
väkivallan torjumiseen tarkoitetuissa 
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kehottaa sen vuoksi jäsenvaltioita 
hyväksymään Kansainvälisen työjärjestön 
(ILO) yleissopimukset 190 ja 189 
työntekijöiden, erityisesti 
naistyöntekijöiden, oikeuksien 
vahvistamiseksi epävirallisessa 
taloudessa;

toimissa on vältettävä kaikenlaista 
sukupuoleen, rotuun, kansallisuuteen, 
seksuaaliseen suuntautumiseen, 
uskontoon tai muuhun sosiaaliseen 
asemaan perustuvaa syrjintää;

Or. es

Tarkistus 226
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa työpaikalla tapahtuvan 
väkivallan ja häirinnän laajuutta ja 
vaikutuksia; huomauttaa, että erityisesti 
omaishoitajilla sekä kotitalous- ja 
maataloustyöntekijöillä ei ole suojaa, ja 
kehottaa sen vuoksi jäsenvaltioita 
hyväksymään Kansainvälisen työjärjestön 
(ILO) yleissopimukset 190 ja 189 
työntekijöiden, erityisesti 
naistyöntekijöiden, oikeuksien 
vahvistamiseksi epävirallisessa taloudessa;

6. korostaa työpaikalla tapahtuvan 
väkivallan ja häirinnän laajuutta ja 
vaikutuksia miehiin ja naisiin; korostaa, 
että omaishoitajilla sekä kotitalous- ja 
maataloustyöntekijöillä ei ole suojaa, ja 
kehottaa sen vuoksi jäsenvaltioita 
hyväksymään Kansainvälisen työjärjestön 
(ILO) yleissopimukset 190 ja 189 
työntekijöiden, erityisesti 
naistyöntekijöiden, oikeuksien 
vahvistamiseksi epävirallisessa taloudessa;

Or. it

Tarkistus 227
Isabella Adinolfi

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. korostaa kansalaisjärjestöjen 
ensiarvoisen tärkeää roolia sukupuoleen 
perustuvan väkivallan torjumisessa ja 
uhrien tukemisessa; huomauttaa, että 
puutteellinen rahoitus tekee näiden 
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järjestöjen tehtävistä entistä vaikeampia; 
kehottaa näin ollen komissiota 
varaamaan riittävästi määrärahoja 
talousarviosta järjestöille, jotka pyrkivät 
saavuttamaan nämä tavoitteet;

Or. it

Tarkistus 228
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Pina Picierno, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, 
Predrag Fred Matić

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. korostaa tarvetta tiedostaa 
kaikenlainen väkivalta ja häirintä 
koulutusjärjestelmässä, kouluissa, 
yliopistoissa, harjoittelussa, ammatillista 
kehittämistä koskevissa ohjelmissa ja 
muissa ohjelmissa koko alalla ja torjua 
sitä;

Or. en

Tarkistus 229
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. pitää myönteisinä ehdotettuja 
erityistoimenpiteitä verkkoväkivallan 
torjumiseksi; kehottaa luomaan sitovia 
lainsäädäntötoimenpiteitä, joiden avulla 
torjutaan näitä väkivallan muotoja ja 
tuetaan jäsenvaltioita poliisivoimia, 
oikeusjärjestelmää ja tieto- ja 

7. pitää myönteisinä ehdotettuja 
erityistoimenpiteitä verkkoväkivallan 
torjumiseksi, sillä se vaikuttaa 
suhteettomasti naisiin ja tyttöihin 
(mukaan lukien verkossa tapahtuva 
häirintä, verkkokiusaaminen ja 
seksistinen vihapuhe); suhtautuu tässä 
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viestintäteknologia-alaa varten 
tarkoitettujen koulutusvälineiden 
kehittämisessä;

yhteydessä myönteisesti ilmoitukseen 
tehdä yhteistyötä teknologia-alustojen ja 
tieto- ja viestintätekniikan alojen kanssa, 
jotta nämä alat puuttuisivat ongelmaan 
asianmukaisilla teknisillä toimenpiteillä, 
kuten estotekniikoilla ja haitalliseen 
sisältöön reagoivilla mekanismeilla; 
kehottaa luomaan sitovia 
lainsäädäntötoimenpiteitä, joiden avulla 
torjutaan näitä väkivallan muotoja ja 
tuetaan jäsenvaltioita kaikkiin vaiheisiin 
ennaltaehkäisystä ja suojelusta 
syytteeseenpanoon osallistuvia palveluja, 
kuten poliisivoimia, oikeusjärjestelmää ja 
tieto- ja viestintäteknologia-alaa, varten 
tarkoitettujen koulutusvälineiden 
kehittämisessä;

Or. en

Tarkistus 230
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. pitää myönteisinä ehdotettuja 
erityistoimenpiteitä verkkoväkivallan 
torjumiseksi; kehottaa luomaan sitovia 
lainsäädäntötoimenpiteitä, joiden avulla 
torjutaan näitä väkivallan muotoja ja 
tuetaan jäsenvaltioita poliisivoimia, 
oikeusjärjestelmää ja tieto- ja 
viestintäteknologia-alaa varten 
tarkoitettujen koulutusvälineiden 
kehittämisessä;

7. pitää myönteisinä ehdotettuja 
erityistoimenpiteitä verkkoväkivallan 
torjumiseksi; kehottaa luomaan naisiin 
kohdistuvan väkivallan ehkäisemistä ja 
torjumista koskevan direktiivin puitteissa 
sitovia lainsäädäntötoimenpiteitä, joiden 
avulla torjutaan näitä väkivallan muotoja ja 
tuetaan jäsenvaltioita poliisivoimia, 
oikeusjärjestelmää ja tieto- ja 
viestintäteknologia-alaa varten 
tarkoitettujen koulutusvälineiden 
kehittämisessä varmistaen kuitenkin 
samalla perusoikeudet verkossa;

Or. en
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Tarkistus 231
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Pina Picierno, Predrag Fred Matić, Alessandra Moretti, Vilija 
Blinkevičiūtė

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. pitää myönteisinä ehdotettuja 
erityistoimenpiteitä verkkoväkivallan 
torjumiseksi; kehottaa luomaan sitovia 
lainsäädäntötoimenpiteitä, joiden avulla 
torjutaan näitä väkivallan muotoja ja 
tuetaan jäsenvaltioita poliisivoimia, 
oikeusjärjestelmää ja tieto- ja 
viestintäteknologia-alaa varten 
tarkoitettujen koulutusvälineiden 
kehittämisessä;

7. pitää myönteisinä ehdotettuja 
erityistoimenpiteitä verkkoväkivallan 
torjumiseksi, sillä se kohdistuu usein 
naisiin, jotka uskaltavat tuoda esiin 
mielipiteensä, kuten aktivisteihin, 
naispoliitikkoihin ja muihin julkisiin 
henkilöihin, ja sen tarkoituksena on 
vaientaa naiset ja sulkea heidät 
miesvaltaisen julkisen elämän 
ulkopuolelle; kehottaa luomaan sitovia 
lainsäädäntötoimenpiteitä, joiden avulla 
torjutaan näitä väkivallan muotoja ja 
tuetaan jäsenvaltioita poliisivoimia, 
oikeusjärjestelmää ja tieto- ja 
viestintäteknologia-alaa varten 
tarkoitettujen koulutusvälineiden 
kehittämisessä;

Or. en

Tarkistus 232
Sandra Pereira

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. pitää myönteisinä ehdotettuja 
erityistoimenpiteitä verkkoväkivallan 
torjumiseksi; kehottaa luomaan sitovia 
lainsäädäntötoimenpiteitä, joiden avulla 
torjutaan näitä väkivallan muotoja ja 
tuetaan jäsenvaltioita poliisivoimia, 
oikeusjärjestelmää ja tieto- ja 
viestintäteknologia-alaa varten 
tarkoitettujen koulutusvälineiden 

7. pitää myönteisinä ehdotettuja 
erityistoimenpiteitä verkkoväkivallan 
torjumiseksi; kehottaa jäsenvaltioita 
hyväksymään sitovia 
lainsäädäntötoimenpiteitä, joiden avulla 
torjutaan näitä väkivallan muotoja ja 
tuetaan jäsenvaltioita poliisivoimia, 
oikeusjärjestelmää ja tieto- ja 
viestintäteknologia-alaa varten 
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kehittämisessä; tarkoitettujen koulutusvälineiden 
kehittämisessä;

Or. pt

Tarkistus 233
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre, Christine Anderson

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. pitää myönteisinä ehdotettuja 
erityistoimenpiteitä verkkoväkivallan 
torjumiseksi; kehottaa luomaan sitovia 
lainsäädäntötoimenpiteitä, joiden avulla 
torjutaan näitä väkivallan muotoja ja 
tuetaan jäsenvaltioita poliisivoimia, 
oikeusjärjestelmää ja tieto- ja 
viestintäteknologia-alaa varten 
tarkoitettujen koulutusvälineiden 
kehittämisessä;

7. pitää myönteisinä ehdotettuja 
erityistoimenpiteitä verkkoväkivallan 
torjumiseksi; pyytää laatimaan 
lainsäädäntötoimenpiteitä, joiden avulla 
torjutaan näitä väkivallan muotoja ja 
avustetaan ja tuetaan jäsenvaltioita 
poliisivoimia, oikeusjärjestelmää ja tieto- 
ja viestintäteknologia-alaa varten 
tarkoitettujen koulutusvälineiden 
kehittämisessä;

Or. it

Tarkistus 234
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. suhtautuu myönteisesti vuonna 
2020 esitettävään uhrien oikeuksia 
koskevaan EU:n strategiaan; kehottaa 
etenkin laatimaan erityisen 
lähestymistavan naisiin kohdistuvaan 
psykologiseen väkivaltaan ja sen 
vaikutukseen heidän mielenterveyteensä 
pitkällä aikavälillä; korostaa tarvetta 
puuttua EU:n lainsäädännössä oleviin 
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puutteisiin. jotka liittyvät naisiin 
kohdistuvaa väkivaltaa koskeviin 
kansainvälisiin normeihin, kuten 
Istanbulin yleissopimukseen, jotta 
tehostetaan uhrien oikeuksia, suojelua ja 
uhrien korvauksia koskevaa 
lainsäädäntöä; korostaa, että kaikille 
uhreille on taattava oikeussuoja 
panemalla täytäntöön uhrien oikeuksia 
koskeva direktiivi, jonka täytäntöönpano 
on edelleen puutteellista joissakin 
jäsenvaltioissa;

Or. en

Tarkistus 235
Pina Picierno, Maria Noichl

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. kiinnittää komission ja 
jäsenvaltioiden huomiota sukupuoleen 
perustuvan väkivallan vuoksi 
vanhempansa menettäneiden tai 
perheväkivaltaisessa ympäristössä 
elämään joutuvien lasten äärimmäisen 
dramaattiseen tilanteeseen ja kehottaa 
niitä ottamaan nämä tilanteet huomioon 
perheväkivaltaa torjuttaessa;

Or. en

Tarkistus 236
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Päätöslauselmaesitys
7 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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7 b. pyytää edistämään edelleen uhrien 
oikeuksia myös olemassa olevien 
välineiden, kuten eurooppalaisen 
suojelumääräyksen, avulla;

Or. en

Tarkistus 237
Maria Noichl, Heléne Fritzon, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Lina Gálvez Muñoz, Predrag Fred Matić, Alessandra Moretti

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. kehottaa komissiota esittämään 
kauan odotetun, ihmiskaupan kitkemistä 
koskevan EU:n strategian ja korostaa, että 
on tarpeen ottaa huomioon 
sukupuolinäkökulma, koska asia koskee 
eniten naisia ja tyttöjä ja heitä kaupataan 
seksuaalista hyväksikäyttöä varten; 
korostaa, että strategiaan on tärkeää 
sisällyttää kysynnän vähentämiseen 
tähtääviä toimenpiteitä ja strategioita;

8. kehottaa komissiota esittämään 
kauan odotetun, ihmiskaupan kitkemistä 
koskevan EU:n strategian ja korostaa, että 
on tarpeen ottaa huomioon 
sukupuolinäkökulma, koska asia koskee 
eniten naisia ja tyttöjä ja heitä kaupataan 
seksuaalista hyväksikäyttöä varten; pyytää 
näin ollen, että strategiassa tarkastellaan 
perusteellisesti naisprostituoitujen 
tilannetta ja rajat ylittävän prostituution 
vaikutusta; korostaa EU:n ihmiskaupan 
torjunnan koordinaattorin tärkeää roolia 
ja työtä ja korostaa, että on tärkeää jatkaa 
tätä työtä tulevaisuudessa; korostaa, että 
strategiaan on tärkeää sisällyttää kysynnän 
vähentämiseen tähtääviä toimenpiteitä ja 
strategioita, kuten niin kutsuttu 
Pohjoismaiden malli;

Or. en

Tarkistus 238
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Päätöslauselmaesitys
8 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. kehottaa komissiota esittämään 
kauan odotetun, ihmiskaupan kitkemistä 
koskevan EU:n strategian ja korostaa, että 
on tarpeen ottaa huomioon 
sukupuolinäkökulma, koska asia koskee 
eniten naisia ja tyttöjä ja heitä kaupataan 
seksuaalista hyväksikäyttöä varten; 
korostaa, että strategiaan on tärkeää 
sisällyttää kysynnän vähentämiseen 
tähtääviä toimenpiteitä ja strategioita;

8. kehottaa komissiota esittämään 
kauan odotetun, ihmiskaupan kitkemistä 
koskevan EU:n strategian ja korostaa, että 
on tarpeen tunnustaa selkeästi 
ihmiskaupan ja seksuaalisen 
hyväksikäytön sukupuolittunut luonne, 
koska asia koskee eniten naisia ja tyttöjä ja 
heitä kaupataan seksuaalista 
hyväksikäyttöä varten; korostaa, että 
strategiaan on tärkeää sisällyttää kysynnän 
vähentämiseen tähtääviä toimenpiteitä ja 
strategioita, puuttua seksuaalista 
hyväksikäyttöä varten käytävän 
ihmiskaupan lisääntymiseen sekä 
jäsenvaltioiden sisällä että niiden välillä 
samoin kuin niiden ja kolmansien maiden 
välillä sekä internetin lisääntyvään 
käyttöön hyväksikäyttötarkoituksessa ja 
torjua kaikenlaista sukupuoleen 
perustuvaa väkivaltaa, kuten sukuelinten 
silpomista ja varhais- ja pakkoavioliittoja;

Or. en

Tarkistus 239
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. kehottaa komissiota esittämään 
kauan odotetun, ihmiskaupan kitkemistä 
koskevan EU:n strategian ja korostaa, että 
on tarpeen ottaa huomioon 
sukupuolinäkökulma, koska asia koskee 
eniten naisia ja tyttöjä ja heitä kaupataan 
seksuaalista hyväksikäyttöä varten; 
korostaa, että strategiaan on tärkeää 
sisällyttää kysynnän vähentämiseen 
tähtääviä toimenpiteitä ja strategioita;

8. kehottaa komissiota esittämään 
kauan odotetun, ihmiskaupan kitkemistä 
koskevan EU:n strategian ja korostaa, että 
on tarpeen ottaa huomioon 
sukupuolinäkökulma, koska asia koskee 
eniten naisia ja tyttöjä ja heitä kaupataan 
seksuaalista hyväksikäyttöä varten; 
korostaa, että strategiaan on tärkeää 
sisällyttää kysynnän vähentämiseen 
tähtääviä toimenpiteitä ja strategioita; 
vaatii, että suurlähetystöjen kanslioista ja 
diplomaattisista edustoista Euroopan 
unionissa tehdään tutkimuksia, kun 



AM\1206793FI.docx 131/192 PE652.642v01-00

FI

kyseessä ovat maat, jotka harjoittavat 
tunnetusti orjuutta, jotta varmistetaan, 
kuuluvatko tällaiset käytännöt niille 
myönnetyn koskemattomuuden piiriin;

Or. fr

Tarkistus 240
Alice Kuhnke

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. kehottaa komissiota esittämään 
kauan odotetun, ihmiskaupan kitkemistä 
koskevan EU:n strategian ja korostaa, että 
on tarpeen ottaa huomioon 
sukupuolinäkökulma, koska asia koskee 
eniten naisia ja tyttöjä ja heitä kaupataan 
seksuaalista hyväksikäyttöä varten; 
korostaa, että strategiaan on tärkeää 
sisällyttää kysynnän vähentämiseen 
tähtääviä toimenpiteitä ja strategioita;

8. kehottaa komissiota esittämään 
kauan odotetun, ihmiskaupan kitkemistä 
koskevan EU:n strategian ja korostaa, että 
on tarpeen ottaa huomioon 
sukupuolinäkökulma, koska asia koskee 
eniten naisia ja tyttöjä ja heitä kaupataan 
moniin eri tarkoituksiin, mutta varsinkin 
seksuaalista hyväksikäyttöä varten; 
korostaa, että on tärkeää noudattaa 
kattavaa ja oikeuksiin perustuvaa 
lähestymistapaa ihmiskaupan 
kitkemiseksi, ja kehottaa komissiota 
seuraamaan tiiviisti ihmiskaupan 
vastaisen direktiivin täytäntöönpanoa 
jäsenvaltioissa; kehottaa komissiota 
nimittämään viipymättä uuden 
ihmiskaupan torjunnan koordinaattorin;

Or. en

Tarkistus 241
Sandra Pereira

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. kehottaa komissiota esittämään 
kauan odotetun, ihmiskaupan kitkemistä 

8. kehottaa komissiota esittämään 
kauan odotetun, ihmiskaupan kitkemistä 
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koskevan EU:n strategian ja korostaa, että 
on tarpeen ottaa huomioon 
sukupuolinäkökulma, koska asia koskee 
eniten naisia ja tyttöjä ja heitä kaupataan 
seksuaalista hyväksikäyttöä varten; 
korostaa, että strategiaan on tärkeää 
sisällyttää kysynnän vähentämiseen 
tähtääviä toimenpiteitä ja strategioita;

koskevan EU:n strategian ja korostaa, että 
on tarpeen ottaa huomioon 
sukupuolinäkökulma, koska asia koskee 
eniten naisia ja tyttöjä ja heitä kaupataan 
seksuaalista hyväksikäyttöä varten; 
korostaa, että strategiaan on tärkeää 
sisällyttää kysynnän vähentämiseen 
tähtääviä toimenpiteitä ja strategioita; 
korostaa, että prostituution ja 
ihmiskaupan välillä on paljon yhteyksiä, 
ja tunnustaa, että prostituutio edistää sekä 
EU:ssa että muualla maailmassa 
haavoittuvassa asemassa olevien naisten 
ja alaikäisten kauppaa;

Or. pt

Tarkistus 242
Pina Picierno, Alessandra Moretti, Patrizia Toia, Elisabetta Gualmini

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. kehottaa komissiota esittämään 
kauan odotetun, ihmiskaupan kitkemistä 
koskevan EU:n strategian ja korostaa, että 
on tarpeen ottaa huomioon 
sukupuolinäkökulma, koska asia koskee 
eniten naisia ja tyttöjä ja heitä kaupataan 
seksuaalista hyväksikäyttöä varten; 
korostaa, että strategiaan on tärkeää 
sisällyttää kysynnän vähentämiseen 
tähtääviä toimenpiteitä ja strategioita;

8. kehottaa komissiota esittämään 
kauan odotetun, ihmiskaupan kitkemistä 
koskevan EU:n strategian ja korostaa, että 
on tarpeen ottaa huomioon 
sukupuolinäkökulma, koska asia koskee 
eniten naisia ja tyttöjä ja heitä kaupataan 
seksuaalista ja lisääntymistarkoituksiin 
tapahtuvaa hyväksikäyttöä varten; toistaa 
kehotuksensa lakkauttaa sijaissynnytys- ja 
lisääntymismatkailu; korostaa, että 
strategiaan on tärkeää sisällyttää kysynnän 
vähentämiseen tähtääviä toimenpiteitä ja 
strategioita; 

Or. en

Tarkistus 243
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
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8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. kehottaa komissiota esittämään 
kauan odotetun, ihmiskaupan kitkemistä 
koskevan EU:n strategian ja korostaa, että 
on tarpeen ottaa huomioon 
sukupuolinäkökulma, koska asia koskee 
eniten naisia ja tyttöjä ja heitä kaupataan 
seksuaalista hyväksikäyttöä varten; 
korostaa, että strategiaan on tärkeää 
sisällyttää kysynnän vähentämiseen 
tähtääviä toimenpiteitä ja strategioita;

8. kehottaa komissiota esittämään 
kauan odotetun, ihmiskaupan kitkemistä 
koskevan EU:n strategian ja korostaa, että 
on tarpeen ottaa huomioon 
sukupuolinäkökulma, koska asia koskee 
eniten naisia ja tyttöjä ja heitä kaupataan 
seksuaalista hyväksikäyttöä ja elinkauppaa 
varten; korostaa, että strategiaan on tärkeää 
sisällyttää ihmiskaupan päättämiseen 
tähtääviä toimenpiteitä ja strategioita;

Or. fr

Tarkistus 244
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre, Christine Anderson

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. kehottaa komissiota esittämään 
kauan odotetun, ihmiskaupan kitkemistä 
koskevan EU:n strategian ja korostaa, että 
on tarpeen ottaa huomioon 
sukupuolinäkökulma, koska asia koskee 
eniten naisia ja tyttöjä ja heitä kaupataan 
seksuaalista hyväksikäyttöä varten; 
korostaa, että strategiaan on tärkeää 
sisällyttää kysynnän vähentämiseen 
tähtääviä toimenpiteitä ja strategioita;

8. kehottaa komissiota esittämään 
ihmiskaupan kitkemistä koskevan EU:n 
strategian ja korostaa, että on tarpeen 
keskittyä selkeästi naisiin kohdistuvaan 
väkivaltaan, koska asia koskee eniten 
naisia ja tyttöjä ja he ovat seksuaalisen 
hyväksikäytön ja elinkaupan uhreja; 
korostaa, että on strategiaan keskeisen 
tärkeää sisällyttää toimenpiteitä ja 
strategioita näiden rikosten kitkemiseksi 
kokonaan;

Or. it

Tarkistus 245
Alice Kuhnke

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. pyytää komissiota esittämään 
viipymättä ehdotuksen uhrien oikeuksia 
koskevan direktiivin tarkistamisesta 
sukupuoleen perustuvan väkivallan 
uhrien oikeuksien vahvistamiseksi ja 
odottaa, että uudessa uhrien oikeuksia 
koskevassa strategiassa otetaan huomioon 
sukupuoleen perustuvan väkivallan 
torjunnan merkitys;

Or. en

Tarkistus 246
Heléne Fritzon

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. kehottaa tehostamaan 
seksuaalirikoksia koskevaan 
lainsäädäntöön liittyviä toimenpiteitä ja 
korostaa, että seksin on aina oltava 
vapaaehtoista; kehottaa komissiota 
antamaan kaikille jäsenvaltioille 
suosituksia raiskauksen määritelmän 
muuttamisesta niiden kansallisessa 
lainsäädännössä siten, että määritelmä 
perustuu suostumuksen puuttumiseen;

Or. en

Tarkistus 247
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Maria da Graça Carvalho

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. pyytää tässä yhteydessä Euroopan 
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komissiota laatimaan direktiivin 
seksuaalista hyväksikäyttöä varten 
käytävän ihmiskaupan torjunnasta 
EU:ssa, koska seksuaalista 
hyväksikäyttöä varten käytävä 
ihmiskauppa on yleisin ihmiskaupan 
muoto;

Or. en

Tarkistus 248
Sandra Pereira

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. katsoo, että prostituutio on vakava 
väkivallan ja hyväksikäytön muoto;

Or. pt

Tarkistus 249
Sandra Pereira

Päätöslauselmaesitys
8 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 b. toteaa, että prostituutio ja 
seksuaalinen hyväksikäyttö ovat sellaisia 
hyväksikäytön ja ihmisarvon 
loukkaamisen muotoja, joita ei voida 
hyväksyä ja jotka ovat vastoin 
ihmisoikeusperiaatteita, mukaan lukien 
miesten ja naisten tasa-arvo; korostaa, 
että prostituution normalisointi vaikuttaa 
nuorten käsitykseen seksuaalisuudesta 
sekä naisten ja miesten välisestä 
suhteesta; kehottaa jäsenvaltioita 
tukemaan taloudellisesti erityisohjelmia 
naisprostituoiduille, jotka pyrkivät 
vapautumaan tällaisesta hyväksikäytöstä 
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ja väkivallasta; katsoo, että olisi 
toteutettava käytännön toimia naisten 
oikeuksien suojelemiseksi ja sosiaalisen 
syrjäytymisen ehkäisemiseksi, mikä 
monissa tapauksissa johtaa puuttumaan 
prostituutioverkostoihin;

Or. pt

Tarkistus 250
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. pitää myönteisenä ilmoitusta 
uudesta EU:n laajuisesta selvityksestä, 
joka koskee naisiin kohdistuvan 
väkivallan yleisyyttä ja dynamiikkaa;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 251
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. pitää myönteisenä ilmoitusta 
uudesta EU:n laajuisesta selvityksestä, joka 
koskee naisiin kohdistuvan väkivallan 
yleisyyttä ja dynamiikkaa;

9. pitää myönteisenä ilmoitusta 
uudesta EU:n laajuisesta selvityksestä, joka 
koskee naisiin kohdistuvan kaikenlaisen 
väkivallan yleisyyttä ja dynamiikkaa; 
korostaa, että tarvitaan kattavia ja 
vertailukelpoisia sukupuolen mukaan 
eriteltyjä tietoja EU:n tasolla ja että 
tiedonkeruujärjestelmiä on 
yhdenmukaistettava jäsenvaltioiden 
välillä;

Or. en
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Tarkistus 252
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. pitää myönteisenä ilmoitusta 
uudesta EU:n laajuisesta selvityksestä, joka 
koskee naisiin kohdistuvan väkivallan 
yleisyyttä ja dynamiikkaa;

9. korostaa tarvetta kerätä eriteltyjä 
tietoja kaikesta sukupuoleen perustuvasta 
väkivallasta; pitää tässä suhteessa 
myönteisenä ilmoitusta uudesta EU:n 
laajuisesta selvityksestä, joka koskee 
naisiin kohdistuvan väkivallan yleisyyttä ja 
dynamiikkaa;

Or. en

Tarkistus 253
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. pitää myönteisenä ilmoitusta 
uudesta EU:n laajuisesta selvityksestä, joka 
koskee naisiin kohdistuvan väkivallan 
yleisyyttä ja dynamiikkaa;

9. panee merkille ilmoituksen uudesta 
EU:n laajuisesta selvityksestä, joka koskee 
naisiin kohdistuvan väkivallan yleisyyttä ja 
dynamiikkaa;

Or. fr

Tarkistus 254
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. pitää myönteisenä ilmoitusta 9. (Tarkistus ei vaikuta 
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uudesta EU:n laajuisesta selvityksestä, joka 
koskee naisiin kohdistuvan väkivallan 
yleisyyttä ja dynamiikkaa;

suomenkieliseen versioon.)

Or. it

Tarkistus 255
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre, Christine Anderson

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. huomauttaa, että naisiin 
kohdistuva vakava väkivallan muoto 
perustuu naisten perusoikeuksia 
rikkovien käytäntöjen yleistymiseen, 
kuten: infibulaatio kivittäminen 
surmaaminen aviorikoksen tapauksessa 
naisen alistaminen miehestä 
riippuvaiseksi ja lukuisten oikeuksien ja 
henkilökohtaisten vapauksien 
rajoittaminen, kuten on määrätty 
islamilaisessa sharia-laissa ja sen 
säännöissä ja käskyissä; tuomitsee 
tällaiset käytännöt ja pyytää komissiota ja 
jäsenvaltioita ryhtymään konkreettisiin ja 
päättäväisiin toimiin tällaisen naisiin 
kohdistuvan väkivallan torjumiseksi;

Or. it

Tarkistus 256
Heléne Fritzon

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. suhtautuu myönteisesti EU:n 
laajuiseen viestintäkampanjaan, jolla 
torjutaan sukupuolistereotypioita, sekä 
väkivallan ehkäisytoimiin, joissa 
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keskitytään miehiin, poikiin ja 
maskuliinisuuden muotoihin; kehottaa 
toteuttamaan selvemmin haitallisiin 
maskuliinisuuden normeihin 
kohdistettuja toimenpiteitä, koska 
sukupuolistereotypiat ovat yksi 
eriarvoisuuden perimmäinen syy ja ne 
vaikuttavat kaikkiin yhteiskunnan 
osa-alueisiin;

Or. en

Tarkistus 257
Pina Picierno, Maria Noichl

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. kehottaa antamaan enemmän 
huomiota ja tukea orpokodeille ja 
väkivallan uhrien sijaiskodeille, jotka on 
suljettu tai joiden paikkakapasiteetti on 
vähentynyt voimakkaasti 
covid-19-pandemian aikana, minkä 
vuoksi naiset tai nuoret tytöt ja lapset ovat 
joutuneet olemaan karanteenissa 
pahoinpitelijänsä kotona;

Or. en

Tarkistus 258
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. korostaa, että hallitsemattomien 
muuttovirtojen edistäminen johtaa naisten 
oikeuksien vakaviin loukkauksiin ja että 
naisia hyväksi käyttävät ja syrjivät usein 
ihmiskaupan alalla toimivat valtioiden ja 
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mannerten väliset rajat ylittävät 
rikollisjärjestöt;

Or. fr

Tarkistus 259
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. korostaa, että naisiin kohdistuva 
väkivalta on usein tärkein syy naisten 
asunnottomuuteen; kehottaa tästä syystä 
komissiota toteuttamaan tarvittavat 
toimenpiteet estääkseen naisiin 
kohdistuvan väkivallan, joka johtaa 
asunnottomuuteen tai pitkittää sitä;

Or. en

Tarkistus 260
Arba Kokalari

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. suhtautuu myönteisesti 
ilmoitukseen siitä, että komissio aikoo 
esittää vuonna 2020 uhrien oikeuksia 
koskevan strategian, jossa käsitellään 
sukupuolistuneen väkivallan, esimerkiksi 
perheväkivallan, uhrien erityistarpeita 
uhrien oikeuksista annetun direktiivin 
pohjalta;

Or. en
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Tarkistus 261
Arba Kokalari

Päätöslauselmaesitys
9 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 b. kehottaa neuvostoa tekemään 
SEUT:n 83 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
päätöksen, jossa naisiin kohdistuva 
väkivalta määritellään EU:n 
lainsäädännön soveltamisalaan 
kuuluvaksi rikollisuuden alueeksi, koska 
tällaisia rikoksia on erityisesti tarpeen 
torjua yhteiseltä pohjalta;

Or. en

Tarkistus 262
Arba Kokalari

Päätöslauselmaesitys
9 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 c. suhtautuu myönteisesti 
ilmoitukseen haitallisten käytäntöjen 
ehkäisemistä koskevan suosituksen 
antamisesta mahdollisen lainsäädännön 
lisäksi naisten sukuelinten silpomisen, 
pakkosteriloinnin, varhais- ja 
pakkoavioliittojen sekä erityisesti lapsia ja 
nuoria tyttöjä vahingoittavan niin 
kutsutun kunniaväkivallan torjumiseksi;

Or. en

Tarkistus 263
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
10 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kannattaa Barcelonan tavoitteiden 
tarkistamista; kehottaa antamaan 
rahoitustukea jäsenvaltioille, jotka eivät 
ole vielä saavuttaneet tavoitteita, ja 
kehottaa niitä vaihtamaan keskenään 
parhaita käytäntöjä koskevia tietoja; pitää 
lisäksi myönteisenä sosiaali-, talous- ja 
veropolitiikkaan liittyvien taloudellisten 
esteiden torjuntaa koskevien ohjeiden 
laatimista jäsenvaltioille;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 264
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kannattaa Barcelonan tavoitteiden 
tarkistamista; kehottaa antamaan 
rahoitustukea jäsenvaltioille, jotka eivät 
ole vielä saavuttaneet tavoitteita, ja 
kehottaa niitä vaihtamaan keskenään 
parhaita käytäntöjä koskevia tietoja; pitää 
lisäksi myönteisenä sosiaali-, talous- ja 
veropolitiikkaan liittyvien taloudellisten 
esteiden torjuntaa koskevien ohjeiden 
laatimista jäsenvaltioille;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 265
Maria Noichl, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel Leitão-Marques, Lina 
Gálvez Muñoz, Predrag Fred Matić, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Pina Picierno

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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10. kannattaa Barcelonan tavoitteiden 
tarkistamista; kehottaa antamaan 
rahoitustukea jäsenvaltioille, jotka eivät ole 
vielä saavuttaneet tavoitteita, ja kehottaa 
niitä vaihtamaan keskenään parhaita 
käytäntöjä koskevia tietoja; pitää lisäksi 
myönteisenä sosiaali-, talous- ja 
veropolitiikkaan liittyvien taloudellisten 
esteiden torjuntaa koskevien ohjeiden 
laatimista jäsenvaltioille;

10. kannattaa Barcelonan tavoitteiden 
tarkistamista maksuttoman, helposti 
saatavan ja laadukkaan lastenhoidon 
varmistamiseksi; kehottaa antamaan 
rahoitustukea jäsenvaltioille, jotka eivät ole 
vielä saavuttaneet tavoitteita, ja kehottaa 
niitä vaihtamaan keskenään parhaita 
käytäntöjä koskevia tietoja; pitää lisäksi 
myönteisenä sosiaali-, talous- ja 
veropolitiikkaan liittyvien taloudellisten 
esteiden torjuntaa koskevien ohjeiden 
laatimista jäsenvaltioille; korostaa 
tasa-arvoisten hoivatyön tekijöiden ja 
tasa-arvoisten ansiotulon hankkijoiden 
tavoitetta, jonka on oltava näiden toimien 
ytimessä, ja suhtautuu tässä yhteydessä 
myönteisesti työ- ja yksityiselämän 
tasapainottamista koskevaan direktiiviin 
ensimmäisenä askeleena;

Or. en

Tarkistus 266
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kannattaa Barcelonan tavoitteiden 
tarkistamista; kehottaa antamaan 
rahoitustukea jäsenvaltioille, jotka eivät ole 
vielä saavuttaneet tavoitteita, ja kehottaa 
niitä vaihtamaan keskenään parhaita 
käytäntöjä koskevia tietoja; pitää lisäksi 
myönteisenä sosiaali-, talous- ja 
veropolitiikkaan liittyvien taloudellisten 
esteiden torjuntaa koskevien ohjeiden 
laatimista jäsenvaltioille;

10. kannattaa Barcelonan tavoitteiden 
tarkistamista ja jäsenvaltioille esitettävää 
kehotusta varmistaa riittävät investoinnit 
varhaiskasvatukseen, hoitopalveluihin ja 
pitkäaikaishoitopalveluihin muun muassa 
EU:lta saatavalla rahoituksella; kehottaa 
antamaan rahoitustukea jäsenvaltioille, 
jotka eivät ole vielä saavuttaneet 
tavoitteita, ja kehottaa niitä vaihtamaan 
keskenään parhaita käytäntöjä koskevia 
tietoja; pitää lisäksi myönteisenä sosiaali-, 
talous- ja veropolitiikkaan liittyvien 
taloudellisten esteiden torjuntaa koskevien 
ohjeiden laatimista jäsenvaltioille;

Or. en
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Tarkistus 267
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kannattaa Barcelonan tavoitteiden 
tarkistamista; kehottaa antamaan 
rahoitustukea jäsenvaltioille, jotka eivät ole 
vielä saavuttaneet tavoitteita, ja kehottaa 
niitä vaihtamaan keskenään parhaita 
käytäntöjä koskevia tietoja; pitää lisäksi 
myönteisenä sosiaali-, talous- ja 
veropolitiikkaan liittyvien taloudellisten 
esteiden torjuntaa koskevien ohjeiden 
laatimista jäsenvaltioille;

10. kannattaa Barcelonan tavoitteiden 
tarkistamista kiinnittämällä erityistä 
huomiota väestökehityksen haasteeseen; 
kehottaa antamaan rahoitustukea 
jäsenvaltioille, jotka eivät ole vielä 
saavuttaneet tavoitteita, ja kehottaa niitä 
vaihtamaan keskenään parhaita käytäntöjä 
koskevia tietoja;

Or. it

Tarkistus 268
Abir Al-Sahlani, Radka Maxová

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kannattaa Barcelonan tavoitteiden 
tarkistamista; kehottaa antamaan 
rahoitustukea jäsenvaltioille, jotka eivät 
ole vielä saavuttaneet tavoitteita, ja 
kehottaa niitä vaihtamaan keskenään 
parhaita käytäntöjä koskevia tietoja; pitää 
lisäksi myönteisenä sosiaali-, talous- ja 
veropolitiikkaan liittyvien taloudellisten 
esteiden torjuntaa koskevien ohjeiden 
laatimista jäsenvaltioille;

10. kannattaa Barcelonan tavoitteiden 
tarkistamista; kehottaa antamaan tukea 
jäsenvaltioille, jotka eivät ole vielä 
saavuttaneet tavoitteita, ja kehottaa niitä 
vaihtamaan keskenään parhaita käytäntöjä 
koskevia tietoja; pitää lisäksi myönteisenä 
sosiaali-, talous- ja veropolitiikkaan 
liittyvien taloudellisten esteiden torjuntaa 
koskevien ohjeiden laatimista 
jäsenvaltioille;

Or. en

Tarkistus 269
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Sandra Pereira

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. korostaa, että on luotava julkinen 
päiväkoti- ja esiopetusverkosto; katsoo, 
että kyseessä on laaja sosiaalinen vastuu 
ja että verkoston olisi oltava 
yleismaailmallinen julkinen palvelu, joka 
todella on kaikkien niiden lasten ja 
perheiden saatavilla, jotka haluavat 
hyödyntää verkostoa;

Or. pt

Tarkistus 270
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. kehottaa komissiota, parlamenttia 
ja neuvostoa tarkastelemaan tiiviisti 
naisten tarpeita ja osallistumista 
työmarkkinoille sekä työmarkkinoiden 
horisontaalista ja vertikaalista eriytymistä 
ja suunnittelemaan samalla ohjelmia 
seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen ja ”Next Generation 
EU” -elvytyssuunnitelman puitteissa;

Or. en

Tarkistus 271
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Lina Gálvez Muñoz, Predrag Fred Matić, Alessandra Moretti, Rovana 
Plumb, Pina Picierno
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Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. korostaa helposti saatavan, 
kohtuuhintaisen, laadukkaan ja 
osallistavan varhaiskasvatuksen ja 
esiopetuksen merkitystä erityisesti nuorten 
äitien kannalta, sillä sen avulla he saavat 
mahdollisuuden työskennellä ja/tai 
opiskella; muistuttaa tässä yhteydessä 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin 
periaatteesta 11;

Or. en

Tarkistus 272
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. korostaa, että hallitsemattomien 
maahanmuuttovirtojen edistäminen 
johtaa naisten oikeuksien vakaviin 
rikkomuksiin, koska usein ihmiskaupan 
parissa toimivat valtioiden rajat ylittävät 
ja mannertenväliset rikollisorganisaatiot 
käyttävät naisia hyväksi ja syrjivät heitä;

Or. it

Tarkistus 273
Sirpa Pietikäinen

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. korostaa, että 
sukupuolinäkökulman 
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valtavirtaistaminen ja sukupuolitietoinen 
budjetointi ovat olennaisia välineitä, joilla 
voidaan arvioida ja kohdentaa eri 
politiikkatoimien ja talousarvion käytön 
vaikutuksia miehiin ja naisiin, ja että niitä 
olisi sovellettava kaikissa 
päätöksentekomenettelyn ja 
talousarviotoimien vaiheissa;

Or. en

Tarkistus 274
Jadwiga Wiśniewska

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. pitää ensisijaisena toimia 
perheiden tukemiseksi, mukaan lukien 
asianmukaisten ja kohtuuhintaisten 
lastenhoitopalvelujen tarjoaminen, millä 
edistetään myönteisesti naisten 
osallistumista työmarkkinoille ja heidän 
eläkenäkymiään;

Or. pl

Tarkistus 275
Isabella Adinolfi, Marco Zullo

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. suhtautuu myönteisesti 
suunnitelmaan toteuttaa sukupuolten 
tasa-arvoon perustuva talous, ja kehottaa 
komissiota tämän saavuttamiseksi 
perustamaan tähän suunnatun rahaston, 
jolla tuetaan naisyrittäjyyttä;

Or. it
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Tarkistus 276
Sandra Pereira

Päätöslauselmaesitys
10 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 b. korostaa tarvetta lisätä 
merkittävästi investointeja julkisiin 
palveluihin, erityisesti terveydenhuoltoon, 
koulutukseen ja liikennepalveluihin, jotta 
voidaan vastata väestön tarpeisiin ja 
edistää naisten riippumattomuutta, 
tasa-arvoa ja vaikutusvallan 
lisääntymistä;

Or. pt

Tarkistus 277
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Päätöslauselmaesitys
10 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 b. kehottaa EU:n jäsenvaltioita 
saattamaan työ- ja yksityiselämän 
tasapainottamista koskevan direktiivin 
oikea-aikaisesti ja tehokkaasti osaksi 
kansallista lainsäädäntöä sekä neuvostoa 
valvomaan tehokkaasti direktiivin 
täytäntöönpanoa;

Or. en

Tarkistus 278
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Rosa Estaràs Ferragut, Lena Düpont, Maria da Graça 
Carvalho, Christine Schneider
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Päätöslauselmaesitys
10 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 c. kehottaa komissiota keräämään 
tietoja erityyppisestä hoivatyöstä 
(lastenhoito, vanhusten ja vammaisten tai 
pitkäaikaishoitoa tarvitsevien henkilöiden 
hoito) hoitovastuun epätasaista 
jakaantumista koskevaa tutkimusta 
varten, jota hyödynnetään eurooppalaista 
hoitostrategiaa koskevassa aloitteessa; 
huomauttaa, että kyseisessä strategiassa 
on kunnioitettava perussopimuksissa 
määrättyjä jäsenvaltioiden 
toimivaltuuksia, mutta sillä pyrittäisiin 
parantamaan kaikkien sellaisten 
toimenpiteiden yhteistoimintaa ja 
koordinointia, joista voisi olla hyötyä 
EU:n omaishoitajille ja heidän 
hoitamilleen henkilöille; korostaa, että 
yhteistyö EU:n tasolla ja EU:n varojen 
tehokas käyttö voivat edistää 
laadukkaiden, helposti saatavilla olevien 
ja kohtuuhintaisten hoitopalvelujen 
kehittämistä;

Or. en

Tarkistus 279
Sandra Pereira

Päätöslauselmaesitys
10 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 c. katsoo, että olisi tarjottava julkista, 
yleisesti saatavilla olevaa ja 
myötätuntoista sosiaaliturvaa, 
maksuttomia ja korkealaatuisia julkisia ja 
terveydenhuoltopalveluja, varmistettava 
oikeussuojan saatavuus ja vahvistettava 
oikeutta asumiseen;
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Or. pt

Tarkistus 280
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. pitää myönteisenä komission 
sitoumusta esittää palkka-avoimuutta 
koskevia sitovia toimenpiteitä vuoden 
2020 loppuun mennessä; huomauttaa 
kuitenkin, että on vielä käsiteltävä 
kysymystä siitä, että samasta tai 
samanarvoisesta työstä on maksettava 
sama palkka eri ammattialoilla; suosittaa 
painokkaasti, että otetaan käyttöön 
periaate, jonka mukaan samanarvoisesta 
työstä maksetaan sama palkka naisille ja 
miehille, ja katsoo, että se voidaan 
määritellä seuraavasti: työn katsotaan 
olevan samanarvoista, mikäli kahden 
työntekijäryhmän, joita ei ole muodostettu 
sattumanvaraisesti, tekemä työ on 
vertailukelpoista, kun otetaan huomioon 
työolojen, työntekijöille annetun vastuun 
tason ja työn fyysisten ja henkisten 
vaatimusten kaltaiset tekijät; huomauttaa, 
että tätä varten on kehitettävä 
sukupuolineutraaleja 
työnarviointivälineitä ja 
luokitteluperusteita;

11. huomauttaa, että miesten ja naisten 
välinen palkkakuilu lasketaan miesten ja 
naisten keskimääräisten tuntikohtaisten 
bruttoansioiden välisenä erotuksena 
erottelematta toisistaan eri aloja, mikä 
vaikeuttaa sen osatekijöiden tarkkaa 
vertailua, minkä vuoksi sen perusteella ei 
voida perustella väitettyä palkkakuilua;

Or. es

Tarkistus 281
Maria Noichl, Vera Tax, Rovana Plumb, Pina Picierno, Alessandra Moretti, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Predrag Fred Matić, Lina 
Gálvez Muñoz

Päätöslauselmaesitys
11 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. pitää myönteisenä komission 
sitoumusta esittää palkka-avoimuutta 
koskevia sitovia toimenpiteitä vuoden 2020 
loppuun mennessä; huomauttaa kuitenkin, 
että on vielä käsiteltävä kysymystä siitä, 
että samasta tai samanarvoisesta työstä on 
maksettava sama palkka eri ammattialoilla; 
suosittaa painokkaasti, että otetaan 
käyttöön periaate, jonka mukaan 
samanarvoisesta työstä maksetaan sama 
palkka naisille ja miehille, ja katsoo, että se 
voidaan määritellä seuraavasti: työn 
katsotaan olevan samanarvoista, mikäli 
kahden työntekijäryhmän, joita ei ole 
muodostettu sattumanvaraisesti, tekemä 
työ on vertailukelpoista, kun otetaan 
huomioon työolojen, työntekijöille annetun 
vastuun tason ja työn fyysisten ja henkisten 
vaatimusten kaltaiset tekijät; huomauttaa, 
että tätä varten on kehitettävä 
sukupuolineutraaleja työnarviointivälineitä 
ja luokitteluperusteita;

11. pitää myönteisenä komission 
sitoumusta esittää palkka-avoimuutta 
koskevia sitovia toimenpiteitä vuoden 2020 
loppuun mennessä, mikä voi olla 
hyödyllinen väline tietyllä alalla 
esiintyvien puutteiden ja syrjinnän 
havaitsemiseksi; huomauttaa kuitenkin, 
että on vielä käsiteltävä kysymystä siitä, 
että samasta tai samanarvoisesta työstä on 
maksettava sama palkka eri ammattialoilla, 
jotta katetaan sellaisten töiden palkkaerot, 
jotka eivät vaikuta ensi näkemältä 
vertailukelpoisilta ja joita tehdään hyvin 
sukupuolittuneilla aloilla, mikä johtaa 
usein siihen, että aloilla, jotka työllistävät 
enimmäkseen naisia, kuten hoiva- ja 
hoitotyö, vähittäiskauppa, myyntityö ja 
koulutusala, on alemmat palkat 
verrattuna esimerkiksi miesvaltaisiin 
teollisuuden tai teknisiin ammatteihin; 
suosittaa painokkaasti, että otetaan 
käyttöön periaate, jonka mukaan 
samanarvoisesta työstä maksetaan sama 
palkka naisille ja miehille, ja katsoo, että se 
voidaan määritellä seuraavasti: työn 
katsotaan olevan samanarvoista, mikäli 
kahden työntekijäryhmän, joita ei ole 
muodostettu sattumanvaraisesti, tekemä 
työ on vertailukelpoista, kun otetaan 
huomioon työolojen, työntekijöille annetun 
vastuun tason ja työn fyysisten ja henkisten 
vaatimusten kaltaiset tekijät; huomauttaa, 
että tätä varten on kehitettävä 
sukupuolineutraaleja työnarviointivälineitä 
ja luokitteluperusteita tiiviissä yhteistyössä 
työmarkkinaosapuolten kanssa;

Or. en

Tarkistus 282
Abir Al-Sahlani, Radka Maxová

Päätöslauselmaesitys
11 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. pitää myönteisenä komission 
sitoumusta esittää palkka-avoimuutta 
koskevia sitovia toimenpiteitä vuoden 2020 
loppuun mennessä; huomauttaa kuitenkin, 
että on vielä käsiteltävä kysymystä siitä, 
että samasta tai samanarvoisesta työstä on 
maksettava sama palkka eri ammattialoilla; 
suosittaa painokkaasti, että otetaan 
käyttöön periaate, jonka mukaan 
samanarvoisesta työstä maksetaan sama 
palkka naisille ja miehille, ja katsoo, että 
se voidaan määritellä seuraavasti: työn 
katsotaan olevan samanarvoista, mikäli 
kahden työntekijäryhmän, joita ei ole 
muodostettu sattumanvaraisesti, tekemä 
työ on vertailukelpoista, kun otetaan 
huomioon työolojen, työntekijöille 
annetun vastuun tason ja työn fyysisten ja 
henkisten vaatimusten kaltaiset tekijät; 
huomauttaa, että tätä varten on 
kehitettävä sukupuolineutraaleja 
työnarviointivälineitä ja 
luokitteluperusteita;

11. panee merkille komission 
sitoumuksen esittää palkka-avoimuutta 
koskevia sitovia toimenpiteitä vuoden 2020 
loppuun mennessä; kehottaa komissiota 
kunnioittamaan perussopimuksissa 
vahvistettua toissijaisuusperiaatetta 
tehdessään työmarkkina- ja 
sosiaalipolitiikkaa koskevia aloitteita; 
huomauttaa kuitenkin, että on vielä 
käsiteltävä kysymystä siitä, että samasta tai 
samanarvoisesta työstä on maksettava 
sama palkka eri ammattialoilla;

Or. en

Tarkistus 283
Arba Kokalari

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. pitää myönteisenä komission 
sitoumusta esittää palkka-avoimuutta 
koskevia sitovia toimenpiteitä vuoden 2020 
loppuun mennessä; huomauttaa kuitenkin, 
että on vielä käsiteltävä kysymystä siitä, 
että samasta tai samanarvoisesta työstä on 
maksettava sama palkka eri ammattialoilla; 
suosittaa painokkaasti, että otetaan 
käyttöön periaate, jonka mukaan 
samanarvoisesta työstä maksetaan sama 
palkka naisille ja miehille, ja katsoo, että 

11. panee merkille komission 
sitoumuksen esittää palkka-avoimuutta 
koskevia sitovia toimenpiteitä vuoden 2020 
loppuun mennessä; huomauttaa kuitenkin, 
että on vielä käsiteltävä kysymystä siitä, 
että samasta tai samanarvoisesta työstä on 
maksettava sama palkka eri ammattialoilla; 
suosittaa painokkaasti, että otetaan 
käyttöön periaate, jonka mukaan 
samanarvoisesta työstä maksetaan sama 
palkka naisille ja miehille noudattaen 
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se voidaan määritellä seuraavasti: työn 
katsotaan olevan samanarvoista, mikäli 
kahden työntekijäryhmän, joita ei ole 
muodostettu sattumanvaraisesti, tekemä 
työ on vertailukelpoista, kun otetaan 
huomioon työolojen, työntekijöille 
annetun vastuun tason ja työn fyysisten ja 
henkisten vaatimusten kaltaiset tekijät; 
huomauttaa, että tätä varten on 
kehitettävä sukupuolineutraaleja 
työnarviointivälineitä ja 
luokitteluperusteita;

kaikilta osin toissijaisuusperiaatetta, 
jäsenvaltioiden toimivaltaa 
työmarkkinapolitiikan alalla ja 
työmarkkinaosapuolten itsenäisyyttä 
kaikissa jäsenvaltioissa;

Or. en

Tarkistus 284
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. pitää myönteisenä komission 
sitoumusta esittää palkka-avoimuutta 
koskevia sitovia toimenpiteitä vuoden 2020 
loppuun mennessä; huomauttaa kuitenkin, 
että on vielä käsiteltävä kysymystä siitä, 
että samasta tai samanarvoisesta työstä on 
maksettava sama palkka eri ammattialoilla; 
suosittaa painokkaasti, että otetaan 
käyttöön periaate, jonka mukaan 
samanarvoisesta työstä maksetaan sama 
palkka naisille ja miehille, ja katsoo, että 
se voidaan määritellä seuraavasti: työn 
katsotaan olevan samanarvoista, mikäli 
kahden työntekijäryhmän, joita ei ole 
muodostettu sattumanvaraisesti, tekemä 
työ on vertailukelpoista, kun otetaan 
huomioon työolojen, työntekijöille annetun 
vastuun tason ja työn fyysisten ja henkisten 
vaatimusten kaltaiset tekijät; huomauttaa, 
että tätä varten on kehitettävä 
sukupuolineutraaleja 
työnarviointivälineitä ja 
luokitteluperusteita;

11. panee merkille komission 
sitoumuksen esittää palkka-avoimuutta 
koskevia toimenpiteitä vuoden 2020 
loppuun mennessä; että on vielä käsiteltävä 
kysymystä siitä, että samasta tai 
samanarvoisesta työstä on maksettava 
sama palkka eri ammattialoilla, 
edistämällä kyseistä periaatetta ja 
kannustamalla soveltamaan ansioihin 
perustuvaa järjestelmää toisiinsa 
verrattavissa oleviin työtehtäviin, kun 
otetaan huomioon työolojen, työntekijöille 
annetun vastuun tason ja työn fyysisten ja 
henkisten vaatimusten kaltaiset tekijät; 
pitää tärkeänä edistää tehtävänarvioinnin 
kulttuuria ja sukupuolten näkökulmasta 
samanveroisia välineitä työhön 
perustuvan aseman parantamiseksi;
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Or. it

Tarkistus 285
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Maria da Graça Carvalho

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. pitää myönteisenä komission 
sitoumusta esittää palkka-avoimuutta 
koskevia sitovia toimenpiteitä vuoden 2020 
loppuun mennessä; huomauttaa kuitenkin, 
että on vielä käsiteltävä kysymystä siitä, 
että samasta tai samanarvoisesta työstä on 
maksettava sama palkka eri ammattialoilla; 
suosittaa painokkaasti, että otetaan 
käyttöön periaate, jonka mukaan 
samanarvoisesta työstä maksetaan sama 
palkka naisille ja miehille, ja katsoo, että se 
voidaan määritellä seuraavasti: työn 
katsotaan olevan samanarvoista, mikäli 
kahden työntekijäryhmän, joita ei ole 
muodostettu sattumanvaraisesti, tekemä 
työ on vertailukelpoista, kun otetaan 
huomioon työolojen, työntekijöille 
annetun vastuun tason ja työn fyysisten ja 
henkisten vaatimusten kaltaiset tekijät; 
huomauttaa, että tätä varten on kehitettävä 
sukupuolineutraaleja 
työnarviointivälineitä ja 
luokitteluperusteita;

11. pitää myönteisenä komission 
sitoumusta esittää palkka-avoimuutta 
koskevia sitovia toimenpiteitä vuoden 2020 
loppuun mennessä; korostaa tässä 
yhteydessä työmarkkinaosapuolten ja 
kaikkien sidosryhmien täysimääräisen 
yhteistyön ja osallistumisen merkitystä; 
huomauttaa kuitenkin, että on vielä 
käsiteltävä kysymystä siitä, että samasta tai 
samanarvoisesta työstä on maksettava 
miehille ja naisille sama palkka eri 
ammattialoilla; suosittaa painokkaasti, että 
otetaan käyttöön periaate, jonka mukaan 
samanarvoisesta työstä maksetaan sama 
palkka naisille ja miehille, ja katsoo, että se 
on määriteltävä; huomauttaa, että 
sukupuolineutraalit työnarviointivälineet 
ja luokitteluperusteet ovat hyödyllisiä;

Or. en

Tarkistus 286
Marco Zullo, Isabella Adinolfi

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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11. pitää myönteisenä komission 
sitoumusta esittää palkka-avoimuutta 
koskevia sitovia toimenpiteitä vuoden 2020 
loppuun mennessä; huomauttaa kuitenkin, 
että on vielä käsiteltävä kysymystä siitä, 
että samasta tai samanarvoisesta työstä on 
maksettava sama palkka eri ammattialoilla; 
suosittaa painokkaasti, että otetaan 
käyttöön periaate, jonka mukaan 
samanarvoisesta työstä maksetaan sama 
palkka naisille ja miehille, ja katsoo, että se 
voidaan määritellä seuraavasti: työn 
katsotaan olevan samanarvoista, mikäli 
kahden työntekijäryhmän, joita ei ole 
muodostettu sattumanvaraisesti, tekemä 
työ on vertailukelpoista, kun otetaan 
huomioon työolojen, työntekijöille annetun 
vastuun tason ja työn fyysisten ja henkisten 
vaatimusten kaltaiset tekijät; huomauttaa, 
että tätä varten on kehitettävä 
sukupuolineutraaleja työnarviointivälineitä 
ja luokitteluperusteita;

11. suhtautuu myönteisesti komission 
sitoumukseen esittää palkka-avoimuutta 
koskevia sitovia toimenpiteitä vuoden 2020 
loppuun mennessä; pitää kuitenkin 
välttämättömänä ottaa käyttöön sitovia 
toimia unionin laajuisesti sukupuolten 
välisten palkka-erojen paikkaamiseksi; 
huomauttaa kuitenkin, että on vielä 
käsiteltävä kysymystä siitä, että samasta tai 
samanarvoisesta työstä on maksettava 
sama palkka eri ammattialoilla; suosittaa 
painokkaasti, että otetaan käyttöön 
periaate, jonka mukaan samanarvoisesta 
työstä maksetaan sama palkka naisille ja 
miehille, ja katsoo, että se voidaan 
määritellä seuraavasti: työn katsotaan 
olevan samanarvoista, mikäli kahden 
työntekijäryhmän, joita ei ole muodostettu 
sattumanvaraisesti, tekemä työ on 
vertailukelpoista, kun otetaan huomioon 
työolojen, työntekijöille annetun vastuun 
tason ja työn fyysisten ja henkisten 
vaatimusten kaltaiset tekijät; huomauttaa, 
että tätä varten on kehitettävä 
sukupuolineutraaleja työnarviointivälineitä 
ja luokitteluperusteita;

Or. it

Tarkistus 287
Christine Schneider, Lena Düpont

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. pitää myönteisenä komission 
sitoumusta esittää palkka-avoimuutta 
koskevia sitovia toimenpiteitä vuoden 2020 
loppuun mennessä; huomauttaa kuitenkin, 
että on vielä käsiteltävä kysymystä siitä, 
että samasta tai samanarvoisesta työstä on 
maksettava sama palkka eri ammattialoilla; 
suosittaa painokkaasti, että otetaan 
käyttöön periaate, jonka mukaan 
samanarvoisesta työstä maksetaan sama 

11. pitää myönteisenä komission 
sitoumusta esittää palkka-avoimuutta 
koskevia toimenpiteitä vuoden 2020 
loppuun mennessä, minkä yhteydessä 
kaikissa toimenpiteissä on tarkasteltava 
pieniin ja keskisuuriin yrityksiin 
kohdistuvia vaikutuksia ja säädettävä 
vastaavista poikkeuksista; huomauttaa 
kuitenkin, että on vielä käsiteltävä 
kysymystä siitä, että samasta tai 
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palkka naisille ja miehille, ja katsoo, että se 
voidaan määritellä seuraavasti: työn 
katsotaan olevan samanarvoista, mikäli 
kahden työntekijäryhmän, joita ei ole 
muodostettu sattumanvaraisesti, tekemä 
työ on vertailukelpoista, kun otetaan 
huomioon työolojen, työntekijöille annetun 
vastuun tason ja työn fyysisten ja henkisten 
vaatimusten kaltaiset tekijät; huomauttaa, 
että tätä varten on kehitettävä 
sukupuolineutraaleja työnarviointivälineitä 
ja luokitteluperusteita;

samanarvoisesta työstä on maksettava 
sama palkka eri ammattialoilla; suosittaa 
painokkaasti, että otetaan käyttöön 
periaate, jonka mukaan samanarvoisesta 
työstä maksetaan sama palkka naisille ja 
miehille, ja katsoo, että se voidaan 
määritellä seuraavasti: työn katsotaan 
olevan samanarvoista, mikäli kahden 
työntekijäryhmän, joita ei ole muodostettu 
sattumanvaraisesti, tekemä työ on 
vertailukelpoista, kun otetaan huomioon 
työolojen, työntekijöille annetun vastuun 
tason ja työn fyysisten ja henkisten 
vaatimusten kaltaiset tekijät; huomauttaa, 
että tätä varten on kehitettävä 
sukupuolineutraaleja työnarviointivälineitä 
ja luokitteluperusteita;

Or. de

Tarkistus 288
Jadwiga Wiśniewska

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. pitää myönteisenä komission 
sitoumusta esittää palkka-avoimuutta 
koskevia sitovia toimenpiteitä vuoden 2020 
loppuun mennessä; huomauttaa kuitenkin, 
että on vielä käsiteltävä kysymystä siitä, 
että samasta tai samanarvoisesta työstä on 
maksettava sama palkka eri 
ammattialoilla; suosittaa painokkaasti, että 
otetaan käyttöön periaate, jonka mukaan 
samanarvoisesta työstä maksetaan sama 
palkka naisille ja miehille, ja katsoo, että se 
voidaan määritellä seuraavasti: Työn 
katsotaan olevan samanarvoista, mikäli 
kahden työntekijäryhmän, joita ei ole 
muodostettu sattumanvaraisesti, tekemä 
työ on vertailukelpoista, kun otetaan 
huomioon työolojen, työntekijöille annetun 
vastuun tason ja työn fyysisten ja henkisten 
vaatimusten kaltaiset tekijät; huomauttaa, 

11. pitää myönteisenä komission 
sitoumusta esittää palkka-avoimuutta 
koskevia sitovia toimenpiteitä vuoden 2020 
loppuun mennessä; huomauttaa kuitenkin, 
että vaikka ongelma on edelleen 
merkittävä ja se vaikuttaa myös 
eläkevajeeseen, toteutetuissa 
toimenpiteissä on otettava huomioon 
toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteet, 
eivätkä ne saisi aiheuttaa tarpeettomia 
rasitteita työnantajille, erityisesti 
pk-yrityksille; suosittaa painokkaasti, että 
otetaan käyttöön periaate, jonka mukaan 
samanarvoisesta työstä maksetaan sama 
palkka naisille ja miehille, ja katsoo, että se 
voidaan määritellä seuraavasti: Työn 
katsotaan olevan samanarvoista, mikäli 
kahden työntekijäryhmän, joita ei ole 
muodostettu sattumanvaraisesti, tekemä 
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että tätä varten on kehitettävä 
sukupuolineutraaleja työnarviointivälineitä 
ja luokitteluperusteita;

työ on vertailukelpoista, kun otetaan 
huomioon työolojen, työntekijöille annetun 
vastuun tason ja työn fyysisten ja henkisten 
vaatimusten kaltaiset tekijät; huomauttaa, 
että tätä varten on kehitettävä 
sukupuolineutraaleja työnarviointivälineitä 
ja luokitteluperusteita;

Or. pl

Tarkistus 289
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. pitää myönteisenä komission 
sitoumusta esittää palkka-avoimuutta 
koskevia sitovia toimenpiteitä vuoden 
2020 loppuun mennessä; huomauttaa 
kuitenkin, että on vielä käsiteltävä 
kysymystä siitä, että samasta tai 
samanarvoisesta työstä on maksettava 
sama palkka eri ammattialoilla; suosittaa 
painokkaasti, että otetaan käyttöön 
periaate, jonka mukaan samanarvoisesta 
työstä maksetaan sama palkka naisille ja 
miehille, ja katsoo, että se voidaan 
määritellä seuraavasti: työn katsotaan 
olevan samanarvoista, mikäli kahden 
työntekijäryhmän, joita ei ole muodostettu 
sattumanvaraisesti, tekemä työ on 
vertailukelpoista, kun otetaan huomioon 
työolojen, työntekijöille annetun vastuun 
tason ja työn fyysisten ja henkisten 
vaatimusten kaltaiset tekijät; huomauttaa, 
että tätä varten on kehitettävä 
sukupuolineutraaleja työnarviointivälineitä 
ja luokitteluperusteita;

11. huomauttaa, että on vielä 
käsiteltävä kysymystä siitä, että samasta tai 
samanarvoisesta työstä on maksettava 
sama palkka eri ammattialoilla; suosittaa 
painokkaasti, että otetaan käyttöön 
periaate, jonka mukaan samanarvoisesta 
työstä maksetaan sama palkka naisille ja 
miehille, ja katsoo, että se voidaan 
määritellä seuraavasti: työn katsotaan 
olevan samanarvoista, mikäli kahden 
työntekijäryhmän, joita ei ole muodostettu 
sattumanvaraisesti, tekemä työ on 
vertailukelpoista, kun otetaan huomioon 
työolojen, työntekijöille annetun vastuun 
tason ja työn fyysisten ja henkisten 
vaatimusten kaltaiset tekijät; huomauttaa, 
että tätä varten on kehitettävä 
sukupuolineutraaleja työnarviointivälineitä 
ja luokitteluperusteita;

Or. fr

Tarkistus 290
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Marco Zullo, Isabella Adinolfi

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. korostaa, että on tärkeää parantaa 
työ- ja yksityiselämän tasapainoa 
työmarkkinoilla vallitseviin 
sukupuolieroihin puuttumiseksi; 
suhtautuu myönteisesti komission 
sitoumukseen valvoa säännösten 
moitteetonta saattamista osaksi 
kansallista lainsäädäntöä ja taata työ- ja 
yksityiselämän yhteensovittamista 
koskevan direktiivin täysipainoinen 
täytäntöönpano vuoteen 2022 mennessä; 
kehottaa komissiota valvomaan jatkuvasti 
jäsenvaltioita, jotka eivät pane 
asianmukaisesti täytäntöön unionin 
lainsäädäntöä sukupuolten tasa-arvoa ja 
työoloja koskevissa asioissa ja olemaan 
epäröimättä määrätä niille seuraamuksia 
tällaisessa tapauksessa;

Or. it

Tarkistus 291
Sandra Pereira

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. katsoo, että eriarvoisuuden 
torjuminen on keskeistä; kannustaa 
jäsenvaltioita edistämään politiikkaa, jolla 
parannetaan työn asemaa, lisätään 
reaalipalkkaa ja turvataan oikeudet, 
poistetaan työhön liittyviä 
epävarmuustekijöitä, puututaan 
työsuhteiden ja työaikojen sääntelyn 
purkamiseen ja asetetaan tiukkoja 
rajoituksia eri ratkaisujen, kuten 
osa-aikaisen ja tilapäisen työn, käytölle; 
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tukee työehtosopimusneuvotteluja 
keinona sekä lisätä arvoa työoloihin että 
myös torjua miesten ja naisten välistä 
eriarvoisuutta;

Or. pt

Tarkistus 292
Alice Kuhnke

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. muistuttaa jälleen kerran, että 
sukupuolten tasa-arvoon on kiinnitettävä 
enemmän huomiota eurooppalaisen 
ohjausjakson eri vaiheissa, ja kehottaa 
ottamaan käyttöön sukupuolten 
tasa-arvoa koskevan pilarin ja yleisen 
sukupuolten tasa-arvoa koskevan 
tavoitteen Eurooppa 2020 -strategiaa 
seuraavassa strategiassa; kehottaa 
sisällyttämään sosiaali-indikaattorien 
tulostaulussa yksilöityihin maakohtaisiin 
haasteisiin selkeät sukupuolten tasa-arvoa 
koskevat indikaattorit ja kehittämään 
tilastollisia menetelmiä ja analyyseja 
sukupuolten tasa-arvon edistymisen 
seuraamiseksi moniperusteisesta 
näkökulmasta;

Or. en

Tarkistus 293
Maria Noichl, Heléne Fritzon, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Lina Gálvez Muñoz, Predrag Fred Matić, Alessandra Moretti, Rovana 
Plumb, Pina Picierno

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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11 a. korostaa, että 70 prosenttia 
maailman terveys- ja sosiaalialan 
työntekijöistä on naisia, joille usein 
maksetaan vain vähimmäispalkka ja 
joiden työolot ovat epävarmat, ja kehottaa 
tasoittamaan palkkoja ja työoloja vahvasti 
naisvaltaisilla aloilla, kuten hoiva-alalla, 
terveydenhuollossa ja vähittäiskaupassa, 
sekä poistamaan sukupuolten palkka- ja 
eläke-eron ja työmarkkinoiden 
eriytymisen;

Or. en

Tarkistus 294
Heléne Fritzon

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. korostaa, että naisten yhtäläiset 
mahdollisuudet ja suurempi 
osallistuminen työmarkkinoille voivat 
lisätä työpaikkoja, taloudellista vaurautta 
ja kilpailukykyä Euroopassa; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita asettamaan 
tavoitteita epävarmojen työpaikkojen ja 
olosuhteiden pakosta tehtävän 
osa-aikatyön vähentämiseksi, jotta 
parannetaan naisten tilannetta 
työmarkkinoilla; katsoo, että 
kokoaikatyön olisi oltava normi;

Or. en

Tarkistus 295
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. kehottaa jäsenvaltioita saattamaan 
työ- ja yksityiselämän tasapainottamista 
koskevan direktiivin nopeasti osaksi 
kansallista lainsäädäntöä ja panemaan 
sen täytäntöön, jotta varmistetaan työn ja 
yksityiselämän oikeudenmukainen 
jakautuminen, ja kehottaa niitä 
ylittämään direktiivissä asetetut 
vähimmäisvaatimukset; kehottaa 
komissiota valvomaan, että direktiivi 
pannaan kaikilta osin täytäntöön;

Or. en

Tarkistus 296
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. pyytää edullisia ja laadukkaita 
lasten- ja vanhustenhoitopalveluja, jotka 
mahdollistavat erityisesti naisten 
tapauksessa paluun työelämään, ja pyytää 
helpottamaan työ- ja yksityiselämän 
yhteensovittamista;

Or. es

Tarkistus 297
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. kehottaa komissiota tukemaan, 
kannustamaan, helpottamaan ja 
edistämään naisten pääsyä 
työmarkkinoille maaseutu- ja syrjäisillä 
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alueilla ja varmistamaan naisten 
yhtäläiset mahdollisuudet;

Or. pl

Tarkistus 298
Arba Kokalari

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. kehottaa jäsenvaltioita 
toteuttamaan lisätoimia naisten syrjinnän 
torjumiseksi työmarkkinoilla;

Or. en

Tarkistus 299
Sandra Pereira

Päätöslauselmaesitys
11 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 b. kehottaa EU:ta ja sen 
jäsenvaltioita suojelemaan edelleen äitejä 
ja isiä, myös lisäämällä 
vanhempainvapaata, ottaen huomioon 
Maailman terveysjärjestön suosituksen, 
jonka mukaan lapset saisivat ravintonsa 
yksinomaan rintaruokinnasta heidän 
elämänsä ensimmäisten kuuden 
kuukauden aikana, ja varmistamaan, että 
näin toimivat vanhemmat saavat 
100 prosentin palkan ilman palkan 
menetystä; kehottaa varmistamaan 
äitiysloman päättymisen jälkeen oikeuden 
työajan lyhentämiseen, jotta äidit voivat 
imettää lapsiaan vähintään kahden 
vuoden ikäisiksi, ja toteuttamaan 
käytännön toimia sen varmistamiseksi, 
että ilmaisen lastenhoidon ja 
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koulutuspalvelujen julkisen verkoston 
perustamisen yhteydessä investoidaan 
myös tähän suojeluun;

Or. pt

Tarkistus 300
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Lina Gálvez Muñoz, Predrag Fred Matić, Alessandra Moretti, Pina 
Picierno

Päätöslauselmaesitys
11 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 b. korostaa, että sukupuolten 
palkkaero media-alalla on suuri ja että 
naistoimittajat kohtaavat miehiä 
todennäköisemmin häirintää, väkivaltaa, 
seksismiä ja syrjintää; palauttaa mieliin 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin 
oikeudenmukaisia työoloja koskevan 
toisen luvun; kehottaa siksi jäsenvaltioita 
turvaamaan kaikkien media-alan 
työntekijöiden oikeuden 
oikeudenmukaisiin ja turvallisiin 
työoloihin;

Or. en

Tarkistus 301
Sandra Pereira

Päätöslauselmaesitys
11 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 c. katsoo, että naisten osallistumista 
kaikilla toimialoilla on lisättävä; katsoo, 
että investoinnit valtion julkisiin 
palveluihin ja sosiaalisiin toimintoihin 
ovat keino varmistaa yhtäläinen pääsy 
terveydenhuollon, koulutuksen, 
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kulttuurin, sosiaaliturvan ja oikeusturvan 
pariin; kehottaa jäsenvaltioita 
toteuttamaan erityisiä yhteiskunnallisia 
toimenpiteitä sosiaalisen syrjäytymisen ja 
köyhyyden riskin torjumiseksi, ja 
erityisesti asumisen, liikenteen ja 
energian kohtuuhintaiseen saatavuuteen;

Or. pt

Tarkistus 302
Maria Noichl, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Pina Picierno, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić

Päätöslauselmaesitys
11 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 c. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan 
sekä naisten että miesten hyväksi käyttöön 
parhaisiin käytäntöihin perustuvia niin 
sanottuja hoitohyvityksiä, joilla pyritään 
kompensoimaan työuran keskeytyminen 
perheenjäsenten epävirallisten 
hoitojärjestelyjen vuoksi ja viralliset 
hoitovapaat, kuten äitiys-, isyys- ja 
vanhempainvapaa, ja hyvittämään 
oikeudenmukaisesti kyseiset keskeytykset 
eläkeoikeuksia laskettaessa; katsoo, että 
tällaisia hyvityksiä olisi myönnettävä 
lyhyeltä ja määritellyltä ajalta, jotta 
stereotypioita ja eriarvoisuutta ei lujiteta 
entisestään;

Or. en

Tarkistus 303
Sandra Pereira

Päätöslauselmaesitys
11 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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11 d. kehottaa jäsenvaltioita 
toteuttamaan toimenpiteitä, joilla 
varmistetaan maahanmuuttaja- ja 
pakolaisnaisten pääsy terveydenhuolto-, 
työllisyys-, ravitsemus- ja 
tiedotuspalveluihin ja vähennetään 
turvallisuusuhkia, erityisesti miesten ja 
naisten välistä väkivaltaa ja naiskauppaa;

Or. pt

Tarkistus 304
Sandra Pereira

Päätöslauselmaesitys
11 e kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 e. kannustaa jäsenvaltioita 
toteuttamaan tiukkoja toimenpiteitä 
sellaisten yritysten rankaisemiseksi, jotka 
eivät noudata työlainsäädäntöä ja syrjivät 
miehiä ja naisia sukupuolen perusteella; 
katsoo lisäksi, että EU:n varojen 
kohdentamisessa yrityksille, joilla on 
korkeat työnormit ja jotka eivät syrji 
naisia, olisi sovellettava 
ehdollisuusperiaatetta;

Or. pt

Tarkistus 305
Sandra Pereira

Päätöslauselmaesitys
11 f kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 f. kehottaa jäsenvaltioita 
toteuttamaan erityistoimenpiteitä 
vanhuusikään ja eläkkeelle siirtymiseen 
liittyvän köyhyysriskin torjumiseksi, 
eläkkeiden nostamiseksi ja 
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sosiaalietuuksien parantamiseksi; katsoo, 
että eläkkeellä olevien miesten ja naisten 
tuloeroihin on puututtava ja että tämä 
edellyttää eläkkeiden nostamista ja 
julkisten, kaikkien saatavilla olevien ja 
solidaarisuuteen perustuvien 
sosiaaliturvajärjestelmien ylläpitoa ja 
kehittämistä, jotta varmistetaan, että ne 
toimivat tuloja uudelleenjakavina ja 
tarjoavat oikeudenmukaiset ja 
kohtuulliset tulot työuran jälkeen, ja 
taataan niiden kestävyys luomalla 
oikeudenmukaisia työpaikkoja ja 
parantamalla palkkoja;

Or. pt

Tarkistus 306
Sandra Pereira

Päätöslauselmaesitys
11 g kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 g. kehottaa jäsenvaltioita 
toteuttamaan käytännön toimia sen 
varmistamiseksi, että naisilla on yhtäläiset 
mahdollisuudet oikeudenmukaiseen 
työhön ja kohtuulliseen palkkaan; katsoo, 
että työehtosopimusneuvottelut ovat 
ratkaiseva tekijä eriarvoisuuden 
poistamisessa ja torjumisessa sekä naisiin 
kohdistuvan syrjinnän torjumisessa ja että 
oikeus samapalkkaisuuteen 
samanarvoisesta työstä on vahvistettava 
lainsäädännössä ja käytännössä;

Or. pt

Tarkistus 307
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
12 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. kehottaa komissiota edistämään 
naisten määrän lisäämistä taloudellisen 
päätöksenteon tehtävissä korostamalla 
tämän tuomia taloudellisia ja 
yhteiskunnallisia hyötyjä ja jakamalla 
parhaita käytäntöjä naisten 
johtokuntapaikkoja koskevan direktiivin 
lukkiutuneen tilanteen ratkaisemiseksi;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 308
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. kehottaa komissiota edistämään 
naisten määrän lisäämistä taloudellisen 
päätöksenteon tehtävissä korostamalla 
tämän tuomia taloudellisia ja 
yhteiskunnallisia hyötyjä ja jakamalla 
parhaita käytäntöjä naisten 
johtokuntapaikkoja koskevan direktiivin 
lukkiutuneen tilanteen ratkaisemiseksi;

12. kehottaa komissiota edistämään 
naisten määrän lisäämistä taloudellisen 
päätöksenteon tehtävissä korostamalla 
tämän tuomia taloudellisia ja 
yhteiskunnallisia hyötyjä ja jakamalla 
parhaita käytäntöjä naisten 
johtokuntapaikkoja koskevan direktiivin 
lukkiutuneen tilanteen ratkaisemiseksi; 
kehottaa komissiota jatkamaan yhteistyötä 
jäsenvaltioiden sekä nykyisten ja tulevien 
EU:n puheenjohtajavaltioiden kanssa, 
jotta neuvoston lukkiutunut tilanne 
voidaan ratkaista pikaisesti ja hyväksyä 
ehdotettu naisten johtokuntapaikkoja 
koskeva direktiivi;

Or. en

Tarkistus 309
Alice Kuhnke



PE652.642v01-00 168/192 AM\1206793FI.docx

FI

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. kehottaa komissiota edistämään 
naisten määrän lisäämistä taloudellisen 
päätöksenteon tehtävissä korostamalla 
tämän tuomia taloudellisia ja 
yhteiskunnallisia hyötyjä ja jakamalla 
parhaita käytäntöjä naisten 
johtokuntapaikkoja koskevan direktiivin 
lukkiutuneen tilanteen ratkaisemiseksi;

12. kehottaa komissiota edistämään 
naisten määrän lisäämistä taloudellisen 
päätöksenteon tehtävissä korostamalla 
tämän tuomia taloudellisia ja 
yhteiskunnallisia hyötyjä ja jakamalla 
parhaita käytäntöjä naisten 
johtokuntapaikkoja koskevan direktiivin 
lukkiutuneen tilanteen ratkaisemiseksi sekä 
laatimaan jäsenvaltioiden kanssa 
strategian naisten merkityksellisestä 
edustuksesta päätöksentekotehtävissä 
myös kaikissa EU:n toimielimissä;

Or. en

Tarkistus 310
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. kehottaa komissiota edistämään 
naisten määrän lisäämistä taloudellisen 
päätöksenteon tehtävissä korostamalla 
tämän tuomia taloudellisia ja 
yhteiskunnallisia hyötyjä ja jakamalla 
parhaita käytäntöjä naisten 
johtokuntapaikkoja koskevan direktiivin 
lukkiutuneen tilanteen ratkaisemiseksi;

12. kehottaa komissiota tukemaan 
naisten roolia päätöksentekotehtävissä ja 
työelämässä korostamalla tämän tuomia 
taloudellisia ja yhteiskunnallisia hyötyjä ja 
jakamalla parhaita käytäntöjä;

Or. it

Tarkistus 311
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Päätöslauselmaesitys
12 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. kehottaa komissiota edistämään 
naisten määrän lisäämistä taloudellisen 
päätöksenteon tehtävissä korostamalla 
tämän tuomia taloudellisia ja 
yhteiskunnallisia hyötyjä ja jakamalla 
parhaita käytäntöjä naisten 
johtokuntapaikkoja koskevan direktiivin 
lukkiutuneen tilanteen ratkaisemiseksi;

12. kehottaa komissiota edistämään 
naisten määrän lisäämistä taloudellisen 
päätöksenteon tehtävissä korostamalla 
tämän tuomia taloudellisia ja 
yhteiskunnallisia hyötyjä ja jakamalla 
parhaita käytäntöjä, kuten yritysten 
tasa-arvotuloksien julkisia indeksejä, 
naisten johtokuntapaikkoja koskevan 
direktiivin lukkiutuneen tilanteen 
ratkaisemiseksi;

Or. en

Tarkistus 312
Jadwiga Wiśniewska

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. kehottaa komissiota edistämään 
naisten määrän lisäämistä taloudellisen 
päätöksenteon tehtävissä korostamalla 
tämän tuomia taloudellisia ja 
yhteiskunnallisia hyötyjä ja jakamalla 
parhaita käytäntöjä naisten 
johtokuntapaikkoja koskevan direktiivin 
lukkiutuneen tilanteen ratkaisemiseksi;

12. kehottaa komissiota luomaan 
kannustimia, joilla edistetään naisten 
määrän lisäämistä taloudellisen 
päätöksenteon tehtävissä korostamalla 
tämän tuomia taloudellisia ja 
yhteiskunnallisia hyötyjä ja jakamalla 
parhaita käytäntöjä;

Or. pl

Tarkistus 313
Arba Kokalari

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. kehottaa komissiota edistämään 
naisten määrän lisäämistä taloudellisen 

12. kehottaa komissiota edistämään 
naisten määrän lisäämistä taloudellisen 
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päätöksenteon tehtävissä korostamalla 
tämän tuomia taloudellisia ja 
yhteiskunnallisia hyötyjä ja jakamalla 
parhaita käytäntöjä naisten 
johtokuntapaikkoja koskevan direktiivin 
lukkiutuneen tilanteen ratkaisemiseksi;

päätöksenteon tehtävissä korostamalla 
tämän tuomia taloudellisia ja 
yhteiskunnallisia hyötyjä ja jakamalla 
parhaita käytäntöjä;

Or. en

Tarkistus 314
Abir Al-Sahlani

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. kehottaa komissiota edistämään 
naisten määrän lisäämistä taloudellisen 
päätöksenteon tehtävissä korostamalla 
tämän tuomia taloudellisia ja 
yhteiskunnallisia hyötyjä ja jakamalla 
parhaita käytäntöjä naisten 
johtokuntapaikkoja koskevan direktiivin 
lukkiutuneen tilanteen ratkaisemiseksi;

12. kehottaa komissiota edistämään 
naisten määrän lisäämistä taloudellisen 
päätöksenteon tehtävissä korostamalla 
tämän tuomia taloudellisia ja 
yhteiskunnallisia hyötyjä ja jakamalla 
parhaita käytäntöjä;

Or. en

Tarkistus 315
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. kehottaa komissiota edistämään 
naisten määrän lisäämistä taloudellisen 
päätöksenteon tehtävissä korostamalla 
tämän tuomia taloudellisia ja 
yhteiskunnallisia hyötyjä ja jakamalla 
parhaita käytäntöjä naisten 
johtokuntapaikkoja koskevan direktiivin 
lukkiutuneen tilanteen ratkaisemiseksi;

12. kehottaa komissiota edistämään 
naisten määrän lisäämistä taloudellisen 
päätöksenteon tehtävissä kunnioittamalla 
tehtävään liittyviä ansioita ja arvoa 
koskevia periaatteita, korostamalla tämän 
tuomia taloudellisia ja yhteiskunnallisia 
hyötyjä ja jakamalla parhaita käytäntöjä;
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Or. es

Tarkistus 316
Jessica Stegrud

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. kehottaa komissiota edistämään 
naisten määrän lisäämistä taloudellisen 
päätöksenteon tehtävissä korostamalla 
tämän tuomia taloudellisia ja 
yhteiskunnallisia hyötyjä ja jakamalla 
parhaita käytäntöjä naisten 
johtokuntapaikkoja koskevan direktiivin 
lukkiutuneen tilanteen ratkaisemiseksi;

12. kehottaa komissiota edistämään 
naisten määrän lisäämistä taloudellisen 
päätöksenteon tehtävissä korostamalla 
tämän tuomia taloudellisia ja 
yhteiskunnallisia hyötyjä ja jakamalla 
parhaita käytäntöjä;

Or. en

Tarkistus 317
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. kehottaa komissiota edistämään 
naisyrittäjyyttä sekä lainojen ja 
pääomarahoituksen saatavuutta EU:n 
ohjelmien ja rahastojen avulla; korostaa 
tarvetta lisätä kaikenikäisten 
naispuolisten yrittäjien tietoisuutta EU:n 
nykyisistä ja tulevista 
rahoitusmahdollisuuksista;

Or. en

Tarkistus 318
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Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. pitää myönteisenä sukupuolten 
tasapuolisen edustuksen tukemista 
Euroopan parlamentin kaltaisissa 
vaaleilla valituissa elimissä ja korostaa, 
että sen on toimittava tässä esikuvana;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 319
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. pitää myönteisenä sukupuolten 
tasapuolisen edustuksen tukemista 
Euroopan parlamentin kaltaisissa 
vaaleilla valituissa elimissä ja korostaa, 
että sen on toimittava tässä esikuvana;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 320
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Vilija Blinkevičiūtė, Pina Picierno, 
Alessandra Moretti, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Predrag Fred 
Matić, Rovana Plumb

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. pitää myönteisenä sukupuolten 
tasapuolisen edustuksen tukemista 
Euroopan parlamentin kaltaisissa vaaleilla 
valituissa elimissä ja korostaa, että sen on 

13. pitää myönteisenä sukupuolten 
tasapuolisen edustuksen tukemista 
Euroopan parlamentin kaltaisissa vaaleilla 
valituissa elimissä, kehottaa ottamaan 
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toimittava tässä esikuvana; käyttöön sitovan kiintiön ja korostaa, että 
sen on toimittava tässä esikuvana; 
suhtautuu lisäksi myönteisesti Euroopan 
komission ilmoitukseen, jonka mukaan se 
aikoo johtaa johtotehtävien suhteen 
esimerkillä, ja kehottaa laatimaan 
strategioita, joilla taataan taustaltaan 
erilaisten naisten merkityksellinen 
edustus Euroopan komission 
päätöksentekotehtävissä;

Or. en

Tarkistus 321
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. pitää myönteisenä sukupuolten 
tasapuolisen edustuksen tukemista 
Euroopan parlamentin kaltaisissa vaaleilla 
valituissa elimissä ja korostaa, että sen on 
toimittava tässä esikuvana;

13. pitää myönteisenä sukupuolten 
tasapuolisen edustuksen tukemista 
Euroopan parlamentin kaltaisissa vaaleilla 
valituissa elimissä ja korostaa, että sen on 
toimittava tässä esikuvana; kehottaa 
jäsenvaltioita ottamaan 
vaalijärjestelmissään käyttöön sitovia 
kiintiöitä, jotta varmistetaan naisten ja 
miesten tasapuolinen edustus sekä 
Euroopan parlamentissa että kansallisissa 
parlamenteissa;

Or. en

Tarkistus 322
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Päätöslauselmaesitys
13 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. pitää myönteisenä sukupuolten 
tasapuolisen edustuksen tukemista 
Euroopan parlamentin kaltaisissa vaaleilla 
valituissa elimissä ja korostaa, että sen on 
toimittava tässä esikuvana;

13. pitää myönteisenä sukupuolten 
tasapuolisen edustuksen tukemista 
Euroopan parlamentin kaltaisissa vaaleilla 
valituissa elimissä ja korostaa, että sen on 
toimittava tässä esikuvana; panee merkille 
nykyisen Euroopan komission 
kokoonpanossa tässä suhteessa toteutetut 
toimet;

Or. en

Tarkistus 323
Maria Noichl, Predrag Fred Matić, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Vilija Blinkevičiūtė, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Alessandra Moretti

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. toteaa, että elokuva-ala on yksi 
kulttuurialan ja luovien alojen 
suurimmista segmenteistä, jolla on 
huomattava kulttuurinen, sosiaalinen ja 
taloudellinen painoarvo, ja että elokuva 
on tehokas väline, joka sekä heijastaa että 
muokkaa yhteiskuntaa ja kulttuuria; pitää 
valitettavana, että naiset ovat pahasti 
aliedustettuina elokuvateollisuuden 
keskeisissä luovissa tehtävissä kaikkialla 
Euroopassa, myös ohjaajina, vaikka 
elokuva-alan oppilaitoksista on 
valmistunut lähes yhtä suuri määrä naisia 
kuin miehiä; suosittelee tästä syystä, että 
jäsenvaltiot kiinnittävät erityistä huomiota 
prosesseihin, jotka tuottavat 
eriarvoisuutta koko alalla ja edistävät 
siten edelleen naisten, tyttöjen ja 
hlbtiq-henkilöiden eriarvoista asemaa, ja 
kehottaa jäsenvaltioita laatimaan ja 
toteuttamaan toimia, joilla poistetaan 
koko audiovisuaalialalla jatkuva 
eriarvoisuus, jotta estetään naisten ja 
tyttöjen mahdollisuuksien heikkeneminen 
edelleen;
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Or. en

Tarkistus 324
Christine Schneider, Lena Düpont

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. vaatii, että naisten on voitava 
toteuttaa elämänsuunnitelmansa myös 
maaseudulla; huomauttaa, että sitä varten 
on oltava tarvittava infrastruktuuri ja että 
on käynnistettävä uutta liiketoimintaa, 
helpotettava paluuta työelämään ja 
edistettävä erilaisten 
yhteistyökumppaneiden yhteistyötä lähellä 
asuinpaikkaa olevien ansio- ja 
työmahdollisuuksien luomiseksi 
maaseudun naisille sekä kylien 
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 
lisäämiseksi;

Or. de

Tarkistus 325
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. toteaa, että samapalkkaisuuden on 
perustuttava ansioita koskeviin 
arviointiperusteisiin ilman sukupuoleen 
perustuvaa syrjintää ja että sitä on 
edistettävä kannustin- ja 
palkintomekanismein, joilla suositaan 
naisten sijoittumista työmarkkinoilla 
määräämättä yrityksille ja työnantajille, 
jotka aiheuttavat uusia rasitteita ja kuluja 
yksityisellä sektorilla;
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Or. it

Tarkistus 326
Jadwiga Wiśniewska

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. tunnustaa naisten työn ja 
panostuksen perheisiin ja kotitalouksiin; 
toteaa, että ne edistävät merkittävästi 
yhteiskunnallista vakautta ja välittävät 
kulttuuriarvoja; vaatii toimia kotona 
työskenteleviä naisia koskevien kielteisten 
stereotypioiden kitkemiseksi sekä 
lisäämään heidän sosiaalista ja 
taloudellista arvostustaan;

Or. pl

Tarkistus 327
Alice Kuhnke

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. kehottaa komissiota pyrkimään 
nykyistä voimakkaammin esittämään 
konkreettisia toimenpiteitä ja erityisiä 
varoja köyhyyden ja epävarman työn 
naisistumisen torjumiseksi ja 
keskittymään erityisesti niihin naisiin, 
jotka kärsivät moninkertaisesta 
syrjinnästä;

Or. en

Tarkistus 328
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Predrag Fred Matić, Vilija Blinkevičiūtė, 
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Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alessandra Moretti, Pina Picierno

Päätöslauselmaesitys
13 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 b. kehottaa jäsenvaltioita edistämään 
ja laatimaan esittävien taiteiden alalla 
toimintapolitiikkaa, jossa kunnioitetaan 
yhtäläisten mahdollisuuksien arvoa ja 
sukupuolten tasa-arvoa kaikessa 
toiminnassa painottaen pitkäaikaisten 
erojen ja eriarvoisuuden kielteisten 
vaikutusten torjumista; mainitsee 
esimerkkinä musiikkialan, jonka 
sukupuolijakaumasta miesten osuus on 
noin 70 ja naisten 30 prosenttia kaikilla 
alueilla ja koko Euroopassa ja jolla 
naiset, joiden osuus rekisteröityneistä 
säveltäjistä ja musiikintekijöistä on 
enintään 20 prosenttia, ansaitsevat 
keskimäärin 30 prosenttia vähemmän 
kuin alalla työskentelevät miehet, 
säveltävät vain 2,3 prosenttia konserteissa 
soitettavista klassisen musiikin teoksista 
ja omistavat vain 15 prosenttia 
levy-yhtiöistä;

Or. en

Tarkistus 329
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Maria-Manuel Leitão-Marques, Lina 
Gálvez Muñoz, Vilija Blinkevičiūtė, Pina Picierno, Alessandra Moretti, Predrag Fred 
Matić

Päätöslauselmaesitys
13 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 c. kehottaa jäsenvaltioita edistämään 
ja kehittämään urheilusektorin sisäisiä 
toimintapolitiikkoja, joilla torjutaan 
erityisen korkeisiin palkkoihin ja 
palkintorahoihin liittyvää syrjintää sekä 
naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa 
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urheilussa, sekä varmistamaan, että 
urheilun parissa toimivat naiset (pelaajat, 
johtajat jne.) saavat enemmän näkyvyyttä 
tiedotusvälineissä ja ovat paremmin 
edustettuina urheilujärjestöjen 
päättävissä tehtävissä; kehottaa Euroopan 
komissiota sisällyttämään suunniteltuun 
sukupuolistereotypioiden vastaiseen 
kampanjaan urheilunäkökulman;

Or. en

Tarkistus 330
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. pitää valitettavana, että naiset ovat 
aliedustettuja tieto- ja 
viestintäteknologian alalla, ja huomauttaa 
tämän vuoksi olevan vaarana, että 
tekoälyn ja muiden ohjelmien 
ohjelmoinnin välityksellä vahvistetaan ja 
toistetaan stereotypioita ja sukupuoleen 
perustuvaa eriarvoista kohtelua; kehottaa 
muuttamaan teknologiat ja tekoälyn 
välineiksi, joiden avulla hävitetään 
sukupuolistereotypioita ja annetaan 
tytöille ja naisille mahdollisuudet päästä 
opiskelemaan luonnontieteiden, 
teknologian, insinööritieteiden ja 
matematiikan aloja (STEM-alat) ja tieto- 
ja viestintäteknologian alaa ja pysyä 
kyseisten alojen urilla;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 331
Maria Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Evelyn Regner, 
Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, Pina Picierno, Vilija Blinkevičiūtė, 
Predrag Fred Matić



AM\1206793FI.docx 179/192 PE652.642v01-00

FI

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. pitää valitettavana, että naiset ovat 
aliedustettuja tieto- ja viestintäteknologian 
alalla, ja huomauttaa tämän vuoksi olevan 
vaarana, että tekoälyn ja muiden ohjelmien 
ohjelmoinnin välityksellä vahvistetaan ja 
toistetaan stereotypioita ja sukupuoleen 
perustuvaa eriarvoista kohtelua; kehottaa 
muuttamaan teknologiat ja tekoälyn 
välineiksi, joiden avulla hävitetään 
sukupuolistereotypioita ja annetaan tytöille 
ja naisille mahdollisuudet päästä 
opiskelemaan luonnontieteiden, 
teknologian, insinööritieteiden ja 
matematiikan aloja (STEM-alat) ja tieto- ja 
viestintäteknologian alaa ja pysyä 
kyseisten alojen urilla;

14. pitää valitettavana, että naiset ovat 
aliedustettuja tieto- ja viestintäteknologian 
alalla, ja huomauttaa tämän vuoksi olevan 
vaarana, että tekoälyn ja muiden ohjelmien 
ohjelmoinnin välityksellä vahvistetaan ja 
toistetaan stereotypioita ja sukupuoleen 
perustuvaa eriarvoista kohtelua; korostaa 
digitalisaation mahdollisia kielteisiä 
vaikutuksia naisiin ja tyttöihin ja vaatii 
sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamista kaikissa EU:n 
digitaalialan toimintapolitiikoissa; 
kehottaa muuttamaan teknologiat ja 
tekoälyn välineiksi, joiden avulla 
hävitetään sukupuolistereotypioita ja 
annetaan tytöille ja naisille mahdollisuudet 
päästä opiskelemaan luonnontieteiden, 
teknologian, insinööritieteiden ja 
matematiikan aloja (STEM-alat) ja tieto- ja 
viestintäteknologian alaa ja pysyä 
kyseisten alojen urilla;

Or. en

Tarkistus 332
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. pitää valitettavana, että naiset ovat 
aliedustettuja tieto- ja viestintäteknologian 
alalla, ja huomauttaa tämän vuoksi olevan 
vaarana, että tekoälyn ja muiden ohjelmien 
ohjelmoinnin välityksellä vahvistetaan ja 
toistetaan stereotypioita ja sukupuoleen 
perustuvaa eriarvoista kohtelua; kehottaa 
muuttamaan teknologiat ja tekoälyn 
välineiksi, joiden avulla hävitetään 

14. pitää valitettavana, että naiset ovat 
aliedustettuja digitaalitaloudessa, 
tekoälyssä, tieto- ja viestintätekniikassa ja 
STEM-aloilla koulutuksen ja työllisyyden 
osalta, ja huomauttaa tämän vuoksi olevan 
vaarana, että tekoälyn ja muiden ohjelmien 
ohjelmoinnin välityksellä vahvistetaan ja 
toistetaan stereotypioita ja sukupuoleen 
perustuvaa eriarvoista kohtelua; kehottaa 
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sukupuolistereotypioita ja annetaan tytöille 
ja naisille mahdollisuudet päästä 
opiskelemaan luonnontieteiden, 
teknologian, insinööritieteiden ja 
matematiikan aloja (STEM-alat) ja tieto- ja 
viestintäteknologian alaa ja pysyä 
kyseisten alojen urilla;

ehdottamaan konkreettisia toimenpiteitä 
teknologioiden ja tekoälyn muuttamiseksi 
välineiksi, joiden avulla hävitetään 
sukupuolistereotypioita ja annetaan tytöille 
ja naisille mahdollisuudet päästä 
opiskelemaan luonnontieteiden, 
teknologian, insinööritieteiden ja 
matematiikan aloja (STEM-alat) ja tieto- ja 
viestintäteknologian alaa ja pysyä 
kyseisten alojen urilla;

Or. en

Tarkistus 333
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. pitää valitettavana, että naiset ovat 
aliedustettuja tieto- ja viestintäteknologian 
alalla, ja huomauttaa tämän vuoksi olevan 
vaarana, että tekoälyn ja muiden 
ohjelmien ohjelmoinnin välityksellä 
vahvistetaan ja toistetaan stereotypioita ja 
sukupuoleen perustuvaa eriarvoista 
kohtelua; kehottaa muuttamaan 
teknologiat ja tekoälyn välineiksi, joiden 
avulla hävitetään sukupuolistereotypioita 
ja annetaan tytöille ja naisille 
mahdollisuudet päästä opiskelemaan 
luonnontieteiden, teknologian, 
insinööritieteiden ja matematiikan aloja 
(STEM-alat) ja tieto- ja 
viestintäteknologian alaa ja pysyä kyseisten 
alojen urilla;

14. pitää valitettavana, että naiset ovat 
aliedustettuja tieto- ja viestintäteknologian 
alalla, ja pyytää, että teknologiaa ja 
tekoälyä käytetään yksilön tukemisen 
välineinä säilyttämällä henkilön ja 
inhimillisen tekijän keskeinen merkitys 
sekä tukemalla tyttöjä ja naisia 
luonnontieteiden, teknologian, 
insinööritieteiden ja matematiikan aloilla 
(STEM-alat) ja tieto- ja 
viestintäteknologian alalla ja heidän 
urapoluillaan;

Or. it

Tarkistus 334
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
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14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. pitää valitettavana, että naiset ovat 
aliedustettuja tieto- ja viestintäteknologian 
alalla, ja huomauttaa tämän vuoksi olevan 
vaarana, että tekoälyn ja muiden 
ohjelmien ohjelmoinnin välityksellä 
vahvistetaan ja toistetaan stereotypioita ja 
sukupuoleen perustuvaa eriarvoista 
kohtelua; kehottaa muuttamaan 
teknologiat ja tekoälyn välineiksi, joiden 
avulla hävitetään sukupuolistereotypioita 
ja annetaan tytöille ja naisille 
mahdollisuudet päästä opiskelemaan 
luonnontieteiden, teknologian, 
insinööritieteiden ja matematiikan aloja 
(STEM-alat) ja tieto- ja 
viestintäteknologian alaa ja pysyä 
kyseisten alojen urilla;

14. suhtautuu myönteisesti naisten 
määrän vähittäiseen kasvuun tieto- ja 
viestintäteknologian alalla ja huomauttaa, 
että on tärkeää edistää digitaalisten 
taitojen kehittämistä varhaisesta iästä 
alkaen erityisesti luonnontieteiden, 
teknologian, insinööritieteiden ja 
matematiikan aloilla (STEM-aloilla) ja 
tieto- ja viestintäteknologian alalla 
havainnollistamalla niiden tarjoamia 
ammatillisia uria erityisesti naisten 
keskuudessa, jotta naiset ottaisivat ne 
huomioon uria valitessaan;

Or. es

Tarkistus 335
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. suhtautuu myönteisesti 
digitalisaation naisiin ja tyttöihin 
kohdistuvien vaikutusten tiedostamiseen 
ja kehottaa komissiota varmistamaan, että 
sisämarkkinastrategian ja 
digitaalistrategian täytäntöönpanon 
yhteydessä hyväksytään konkreettisia 
sukupuolinäkökulman 
valtavirtaistamistoimenpiteitä, jotta 
varmistetaan selkeä yhteys stereotypioiden 
lopettamista koskevien sitoumusten ja 
niiden kattavien toimien välillä, joilla 
pyritään varmistamaan naisten 
taloudellinen riippumattomuus 
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digitaalisten työmarkkinoiden 
muodostamisessa;

Or. en

Tarkistus 336
Christine Schneider, Lena Düpont

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. vaatii, että perinteisiä roolimalleja 
ja ammattien ja työtehtävien 
sukupuolittumista on purettava edelleen 
rakenteellisesti, jotta voidaan edistää 
yhteiskunnallista muutosta edelleen 
vallitsevien ennakkoluulojen ja 
sukupuolistereotypioiden hävittämiseksi; 
pitää tässä yhteydessä tärkeänä kaikkien 
opiskelijoiden ja uraohjausta saavien 
tietoisuuden lisäämistä;

Or. de

Tarkistus 337
Maria Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alessandra Moretti, 
Pina Picierno, Predrag Fred Matić, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, 
Rovana Plumb

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. korostaa, että ikääntyneiden 
naisten, maaseutualueilla asuvien naisten 
sekä heikommassa asemassa olevien 
naisten ja tyttöjen, joilla on rajalliset 
mahdollisuudet käyttää uutta teknologiaa, 
on tärkeää saada ja kehittää digitaalisia 
taitoja, jotta he voivat pysyä kiinni 
aktiivisessa elämässä ja pitää helpommin 
yhteyttä ystäviin ja sukulaisiin;
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Or. en

Tarkistus 338
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. kehottaa komissiota varmistamaan 
konkreettisten sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamista koskevien 
toimenpiteiden hyväksymisen 
sisämarkkinastrategian ja 
digitaalistrategian täytäntöönpanon 
yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 339
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Päätöslauselmaesitys
14 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 b. suhtautuu myönteisesti komission 
sitoumukseen käyttää Horisontti 
Eurooppa -puiteohjelmaa tarjotakseen 
tekoälyn mahdollisten sukupuoleen 
perustuvien vääristymien torjumista 
koskevia tietoja ja ratkaisuja; pyytää 
kuitenkin käyttämään kaiken mahdollisen 
rahoituksen sellaisten hankkeiden 
tukemiseen, joilla kannustetaan tyttöjä ja 
naisia parantamaan digitaalisia taitojaan 
ja jotka saavat heidät tutustumaan 
STEM-aloihin;
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Or. en

Tarkistus 340
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
5 alaotsikko

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistaminen kaikissa EU:n 
toimintapolitiikoissa ja sukupuolten tasa-
arvoa edistävien toimintapolitiikkojen 
rahoitus

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 341
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre, Christine Anderson

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. tunnustaa sen tärkeän osan, joka 
naisilla on lasten ja erityisesti alaikäisten 
lasten kasvattamisessa, antamalla 
tunnustusta äideille, jotka päättävät 
omistautua perheen hyvinvoinnille ja 
suojelulle;

Or. it

Tarkistus 342
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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15. palauttaa mieliin, että sukupuolten 
tasa-arvon valtavirtaistaminen on tärkeä, 
järjestelmällinen lähestymistapa, jonka 
avulla voidaan saavuttaa sukupuolten 
tasa-arvo; pitää sen vuoksi myönteisenä 
vastikään perustettua komission tasa-
arvotyöryhmää; korostaa avoimuuden ja 
naisten oikeuksia edistävien järjestöjen ja 
kansalaisjärjestöjen osallistumisen 
merkitystä; kehottaa komissiota 
velvoittamaan pääosastot ottamaan 
huomioon työryhmän esitykset;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 343
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. palauttaa mieliin, että sukupuolten 
tasa-arvon valtavirtaistaminen on tärkeä, 
järjestelmällinen lähestymistapa, jonka 
avulla voidaan saavuttaa sukupuolten 
tasa-arvo; pitää sen vuoksi myönteisenä 
vastikään perustettua komission tasa-
arvotyöryhmää; korostaa avoimuuden ja 
naisten oikeuksia edistävien järjestöjen ja 
kansalaisjärjestöjen osallistumisen 
merkitystä; kehottaa komissiota 
velvoittamaan pääosastot ottamaan 
huomioon työryhmän esitykset;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 344
Alice Kuhnke

Päätöslauselmaesitys
15 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. palauttaa mieliin, että sukupuolten 
tasa-arvon valtavirtaistaminen on tärkeä, 
järjestelmällinen lähestymistapa, jonka 
avulla voidaan saavuttaa sukupuolten tasa-
arvo; pitää sen vuoksi myönteisenä 
vastikään perustettua komission tasa-
arvotyöryhmää; korostaa avoimuuden ja 
naisten oikeuksia edistävien järjestöjen ja 
kansalaisjärjestöjen osallistumisen 
merkitystä; kehottaa komissiota 
velvoittamaan pääosastot ottamaan 
huomioon työryhmän esitykset;

15. palauttaa mieliin, että sukupuolten 
tasa-arvon valtavirtaistaminen on tärkeä, 
järjestelmällinen lähestymistapa, jonka 
avulla voidaan saavuttaa sukupuolten tasa-
arvo; pitää sen vuoksi myönteisenä 
vastikään perustettua komission tasa-
arvotyöryhmää ja kehottaa tätä työryhmää 
raportoimaan säännöllisin väliajoin 
naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-
arvon valiokunnalle työstään; korostaa 
avoimuuden ja naisten oikeuksia edistävien 
järjestöjen ja kansalaisjärjestöjen 
osallistumisen merkitystä; kehottaa 
antamaan työryhmän jäsenille 
asianmukaisen koulutuksen ja resurssit; 
kehottaa komissiota velvoittamaan 
pääosastot ottamaan huomioon työryhmän 
esitykset sekä kehittämään koko 
henkilöstölle annettavaa koulutusta sekä 
prosesseja, joilla seurataan ja arvioidaan. 
kuinka hyvin prosesseissa ja toimissa 
otetaan sukupuolinäkökohdat huomioon;

Or. en

Tarkistus 345
Maria Noichl, Evelyn Regner, Maria-Manuel Leitão-Marques, Heléne Fritzon, Lina 
Gálvez Muñoz, Vilija Blinkevičiūtė, Predrag Fred Matić, Pina Picierno, Alessandra 
Moretti

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. palauttaa mieliin, että sukupuolten 
tasa-arvon valtavirtaistaminen on tärkeä, 
järjestelmällinen lähestymistapa, jonka 
avulla voidaan saavuttaa sukupuolten tasa-
arvo; pitää sen vuoksi myönteisenä 
vastikään perustettua komission tasa-
arvotyöryhmää; korostaa avoimuuden ja 
naisten oikeuksia edistävien järjestöjen ja 
kansalaisjärjestöjen osallistumisen 
merkitystä; kehottaa komissiota 

15. palauttaa mieliin, että sukupuolten 
tasa-arvon valtavirtaistaminen on tärkeä, 
järjestelmällinen lähestymistapa, jonka 
avulla voidaan saavuttaa sukupuolten tasa-
arvo; korostaa siksi, että sen on oltava osa 
kaikkia ratkaisuja, joilla vastataan 
kaikkiin EU:n ja sen jäsenvaltioiden 
kohtaamiin haasteisiin, kuten 
tämänhetkiseen covid-19-pandemiaan ja 
sen vaikutuksiin; pitää sen vuoksi 
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velvoittamaan pääosastot ottamaan 
huomioon työryhmän esitykset;

myönteisenä vastikään perustettua 
komission tasa-arvotyöryhmää; korostaa 
avoimuuden ja naisten oikeuksia edistävien 
järjestöjen ja taustoiltaan erilaisten 
kansalaisjärjestöjen osallistumisen 
merkitystä; kehottaa komissiota 
velvoittamaan pääosastot ottamaan 
huomioon työryhmän esitykset;

Or. en

Tarkistus 346
Jadwiga Wiśniewska

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. palauttaa mieliin, että sukupuolten 
tasa-arvon valtavirtaistaminen on tärkeä, 
järjestelmällinen lähestymistapa, jonka 
avulla voidaan saavuttaa sukupuolten 
tasa-arvo; pitää sen vuoksi myönteisenä 
vastikään perustettua komission tasa-
arvotyöryhmää; korostaa avoimuuden ja 
naisten oikeuksia edistävien järjestöjen ja 
kansalaisjärjestöjen osallistumisen 
merkitystä; kehottaa komissiota 
velvoittamaan pääosastot ottamaan 
huomioon työryhmän esitykset;

15. pitää sen vuoksi myönteisenä 
vastikään perustettua komission tasa-
arvotyöryhmää; korostaa avoimuuden ja 
naisten oikeuksia edistävien eri järjestöjen 
ja kansalaisjärjestöjen osallistumisen 
merkitystä;

Or. pl

Tarkistus 347
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. palauttaa mieliin, että sukupuolten 
tasa-arvon valtavirtaistaminen on tärkeä, 
järjestelmällinen lähestymistapa, jonka 

15. korostaa avoimuuden ja naisten ja 
kansalaisjärjestöjen osallistumisen 
merkitystä; panee merkille vastikään 
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avulla voidaan saavuttaa sukupuolten 
tasa-arvo; pitää sen vuoksi myönteisenä 
vastikään perustettua komission tasa-
arvotyöryhmää; korostaa avoimuuden ja 
naisten oikeuksia edistävien järjestöjen ja 
kansalaisjärjestöjen osallistumisen 
merkitystä; kehottaa komissiota 
velvoittamaan pääosastot ottamaan 
huomioon työryhmän esitykset;

perustetun komission tasa-arvotyöryhmän 
ja kehottaa komissiota antamaan 
parlamentille tietoa toteutetusta 
toiminnasta ja saavutetuista tuloksista; 
korostaa avoimuuden ja naisten oikeuksia 
edistävien järjestöjen ja 
kansalaisjärjestöjen osallistumisen 
merkitystä;

Or. it

Tarkistus 348
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. kehottaa komissiota, parlamenttia 
ja neuvostoa perustamaan temaattisen 
alaohjelman maaseutualueiden naisille 
Euroopan maatalouden tukirahastosta 
(maataloustukirahastosta) ja Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastosta 
(maaseuturahastosta) rahoitettavien 
yhteisen maatalouspolitiikan 
strategiasuunnitelmien avulla; korostaa, 
että tämän alaohjelman tavoitteena olisi 
edistää naisten työllisyyttä ja 
naisyrittäjyyttä hyödyntämällä 
maatalousmatkailuun ja digitaalisten 
kylien kehittämiseen liittyviä 
mahdollisuuksia, parantamalla 
naisviljelijöiden mahdollisuuksia saada 
maata, lainoja ja rahoitusvälineitä sekä 
taitoja ja osaamista koulutus- ja 
neuvontapalvelujen avulla, lisäämällä 
osallistumista paikallisiin 
toimintaryhmiin ja kehittämällä 
Leader-ohjelman paikallisia 
kumppanuuksia; kehottaa tässä 
yhteydessä varaamaan EU:n varoja 
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maaseutualueiden elin- ja työolojen 
parantamiseksi, palvelujen saatavuuden 
parantaminen ja infrastruktuurin 
kehittäminen mukaan luettuna, ja 
keskittymään erityisesti laajakaistaverkon 
saatavuuteen sekä yrittäjyysaloitteiden ja 
luotonsaannin tukemiseen ja lisäämään 
siten naisten vaikutusmahdollisuuksia 
maaseutualueilla; kehottaa jäsenvaltioita 
vaihtamaan maatalousalan avustavien 
puolisoiden ammatillista asemaa koskevia 
parhaita käytäntöjä ja puuttumaan siten 
naisten sosiaaliturvaoikeuksiin, myös 
äitiysloma- tai eläkeoikeuksiin, ja pyytää 
komissiota laatimaan tätä koskevia 
ohjeita;

Or. en

Tarkistus 349
Sandra Pereira

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. katsoo, että EU:n 
talousarvioresurssien huomioon 
ottamiseksi jäsenvaltioiden tasa-
arvostrategioiden täytäntöönpanossa 
monivuotista rahoituskehystä 2021–2027 
on vahvistettava merkittävästi, ja 
erityisesti sen vaurauden uudelleenjakoa 
koskevaa roolia on lisättävä tukemalla 
jäsenvaltioiden todellista taloudellista ja 
sosiaalista lähentymistä rakenne- ja 
investointirahastojen sekä 
koheesiorahastojen avulla ja tukemalla 
tuotannollisia aloja ja oikeudenmukaista 
työllisyyttä myöntämällä jäsenvaltioille 
avustuksia (lainojen sijaan);

Or. pt
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Tarkistus 350
Alice Kuhnke

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. kehottaa komissiota tehostamaan 
toimia sukupuolitietoisen budjetoinnin 
käyttöön ottamiseksi osana 
talousarviomenettelyä sen kaikissa 
vaiheissa ja budjettikohdissa; pitää 
myönteisenä komission sitoutumista 
sukupuolten tasa-arvoon liittyvien 
menojen seurannan parantamiseen ja 
kehottaa osoittamaan kullekin 
kohdennetulle toimelle oman 
budjettikohdan sekä asianmukaiset 
indikaattorit, vaikutustenarvioinnit ja 
erityisen menetelmän; pyytää komissiota 
sisällyttämään seuraavaa monivuotista 
rahoituskehystä koskevaan tarkistettuun 
ehdotukseen sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamista koskevan lausekkeen;

Or. en

Tarkistus 351
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. suhtautuu myönteisesti komission 
aikomukseen ottaa vuonna 2020 käyttöön 
uusia toimenpiteitä naisten johtamien 
startup-yritysten ja innovatiivisten pienten 
ja keskisuurten yritysten edistämiseksi ja 
sukupuolten tasa-arvon vahvistamiseksi 
Horisontti Eurooppa -puiteohjelmassa; 
korostaa, että hakijoilta vaadittavat 
sukupuolten tasa-arvoa koskevat 
suunnitelmat ovat ratkaiseva väline, jotta 
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tällä alalla saavutetaan edistystä;

Or. en

Tarkistus 352
Maria Noichl, Heléne Fritzon, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Lina Gálvez Muñoz, Predrag Fred Matić, Alessandra Moretti, Rovana 
Plumb, Pina Picierno

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. korostaa Euroopan tasa-
arvoinstituutin (EIGE) tärkeää työtä 
sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseksi 
ja painottaa sen jatkuvan ja riittävän 
rahoituksen tarvetta;

Or. en

Tarkistus 353
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Päätöslauselmaesitys
15 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 b. kehottaa komissiota soveltamaan 
erityistä lähestymistapaa 
yksinhuoltajaäiteihin, sillä 
yksinhuoltajaäidit ovat taloudellisesti 
erityisen haavoittuvassa asemassa, koska 
he ansaitsevat usein vähemmän kuin 
miehet ja poistuvat todennäköisemmin 
työmarkkinoilta saadessaan lapsen; 
kehottaa komissiota tehostamaan tältä 
osin elatusavun rajat ylittävää perintää 
koskevien voimassa olevien oikeudellisten 
välineiden täytäntöönpanoa ja lisäämään 
kansalaisten tietoisuutta niiden 
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saatavuudesta; kehottaa komissiota 
tekemään tiivistä yhteistyötä 
jäsenvaltioiden kanssa sellaisten 
käytännön ongelmien tunnistamiseksi, 
jotka liittyvät elatusavun perintään rajat 
ylittävissä tilanteissa, ja kehittämään 
välineitä maksuvelvoitteiden 
tehokkaaseen täytäntöönpanoon;

Or. en


