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Tarkistus 354
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Päätöslauselmaesitys
15 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 b. muistuttaa, että sukupuolella on 
merkittävä vaikutus kansanterveyteen, 
ennaltaehkäisyyn, diagnosointiin ja 
sairauksien hoitoon, koska sekä biologiset 
että sosiaaliset vaikutukset ovat kriittisiä 
terveyden kannalta, ja korostaa, että 
investointeja naisten ja miesten välisten 
terveyserojen tutkimiseen olisi tuettava 
Euroopan horisontti -ohjelman avulla, 
jotta tuetaan terveydenhuoltojärjestelmiä, 
jotka vastaavat sekä naisten että miesten 
tarpeisiin;

Or. en

Tarkistus 355
Sandra Pereira

Päätöslauselmaesitys
15 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 b. muistuttaa, että EU:n varojen 
kohdentamisessa yrityksille, jotka eivät 
täytä korkeita työnormeja ja syrjivät 
naisia, on sovellettava ehdollisuutta;

Or. pt

Tarkistus 356
Sandra Pereira

Päätöslauselmaesitys
15 c kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 c. painottaa, että Covid-19-epidemiaa 
koskevia toimia voitaisiin hyödyntää 
sellaisten täydentävien budjettivarojen 
luomiseen, joita jäsenvaltiot voisivat 
käyttää väkivallan uhrien tukemiseen; 
kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan 
naisille paremmat 
työllisyysmahdollisuudet ja sosiaalista 
suojelua muun muassa sitoutumalla 
tiukasti epävarmuuden, alhaisten 
palkkojen ja sääntelemättömien 
työaikojen torjuntaan sekä tukemalla 
työttömiä tai taloudellisesti ja sosiaalisesti 
heikossa asemassa olevia naisia; katsoo, 
että kaikki EU:n rahoittamat investoinnit 
Covid-19-taudin puhkeamisesta ja sen 
olemassa olevia taloudellisia ja sosiaalisia 
ongelmia pahentaneista seurauksista 
selviytymiseksi voidaan rahoittaa 
sataprosenttisesti;

Or. pt

Tarkistus 357
Sandra Pereira

Päätöslauselmaesitys
15 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 d. toteaa, että lapsille, nuorille ja 
ikääntyneille tarvitaan uutta ja 
parannettua koulutusinfrastruktuuria ja 
sosiaalista infrastruktuuria, kuten 
enemmän (ja parempia) 
koulutusmahdollisuuksia ja keinoja 
torjua syrjintää erityisten toimenpiteiden 
avulla; kehottaa jäsenvaltioita luomaan 
edellytykset köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen rakenteellisten syiden 
poistamiselle ja kumoamiselle; 
edistämään lasten, nuorten, aikuisten, 
ikääntyneiden ja vammaisten sekä 
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muiden sosiaalisten ryhmien 
mahdollisuutta saada erilaisia sosiaalisia 
tukitoimia sekä toteuttamaan 
mahdollisesti puuttuvia julkisia toimia; 
parantamaan asuinoloja ja 
liikkuvuusmahdollisuuksia sekä 
ryhtymään toimiin sosiaalista osallisuutta 
määrittävillä aloilla, joita ovat esimerkiksi 
perheympäristöt, kaupunkiympäristö, 
koulutuksen ja terveyden edistäminen, 
vapaa-aika ja vapaa-ajanviettotilat sekä 
kulttuurin, urheilumahdollisuuksien sekä 
tiedon ja tietämyksen saatavuus;

Or. pt

Tarkistus 358
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. kehottaa painokkaasti 
sisällyttämään sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisen EU:n ympäristö- ja 
ilmastopolitiikkaan, esimerkiksi vihreän 
kehityksen ohjelmaan, takaamaan 
rahoitustuen ja institutionaalisen tuen, 
sukupuolikysymyksiin liittyvän 
asiantuntemuksen ja vahvat 
politiikkatoimet, joilla tuetaan naisten 
yhdenvertaista osallistumista 
päätöksentekoelimiin ja kansallisen ja 
paikallistason ympäristöpolitiikkaan, ja 
antamaan naisille ja tytöille tunnustusta 
ja tukea muutoksentekijöinä;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 359
Alice Kuhnke

Päätöslauselmaesitys
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16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. kehottaa painokkaasti 
sisällyttämään sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisen EU:n ympäristö- ja 
ilmastopolitiikkaan, esimerkiksi vihreän 
kehityksen ohjelmaan, takaamaan 
rahoitustuen ja institutionaalisen tuen, 
sukupuolikysymyksiin liittyvän 
asiantuntemuksen ja vahvat 
politiikkatoimet, joilla tuetaan naisten 
yhdenvertaista osallistumista 
päätöksentekoelimiin ja kansallisen ja 
paikallistason ympäristöpolitiikkaan, ja 
antamaan naisille ja tytöille tunnustusta ja 
tukea muutoksentekijöinä;

16. on erittäin huolissaan siitä, että 
uuteen vihreän kehityksen ohjelmaan ja 
siihen liittyviin aloitteisiin ei sisälly 
sukupuolinäkökulmaa eikä viittauksia 
sukupuolten tasa-arvoon; kehottaa 
painokkaasti sisällyttämään sukupuolten 
tasa-arvon valtavirtaistamisen EU:n 
ympäristö- ja ilmastopolitiikkaan, 
esimerkiksi vihreän kehityksen ohjelmaan, 
ja kehottaa tiedottamaan kaikista näistä 
politiikoista perusteellisilla 
sukupuolivaikutusten arvioinneilla, jotta 
varmistetaan, että niillä puututaan 
nykyiseen sukupuolten eriarvoisuuteen ja 
muihin sosiaalisen syrjäytymisen 
muotoihin; kehottaa komissiota 
lisäämään rahoitustukea ja 
institutionaalista tukea sukupuolten 
kannalta tasa-arvoisten ilmastotoimien 
edistämiseksi; kehottaa takaamaan vahvat 
politiikkatoimet, joilla tuetaan naisten 
yhdenvertaista osallistumista 
päätöksentekoelimiin ja kansallisen ja 
paikallistason ympäristöpolitiikkaan, ja 
antamaan naisille ja tytöille tunnustusta ja 
tukea muutoksentekijöinä;

Or. en

Tarkistus 360
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. kehottaa painokkaasti 
sisällyttämään sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisen EU:n ympäristö- ja 
ilmastopolitiikkaan, esimerkiksi vihreän 
kehityksen ohjelmaan, takaamaan 
rahoitustuen ja institutionaalisen tuen, 

16. kehottaa painokkaasti 
sisällyttämään sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisen EU:n ympäristö- ja 
ilmastopolitiikkaan, esimerkiksi vihreän 
kehityksen ohjelmaan, takaamaan 
rahoitustuen ja institutionaalisen tuen, 
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sukupuolikysymyksiin liittyvän 
asiantuntemuksen ja vahvat 
politiikkatoimet, joilla tuetaan naisten 
yhdenvertaista osallistumista 
päätöksentekoelimiin ja kansallisen ja 
paikallistason ympäristöpolitiikkaan, ja 
antamaan naisille ja tytöille tunnustusta ja 
tukea muutoksentekijöinä;

sukupuolikysymyksiin liittyvän 
asiantuntemuksen ja vahvat 
politiikkatoimet, joilla tuetaan naisten 
yhdenvertaista osallistumista 
päätöksentekoelimiin ja kansallisen ja 
paikallistason ympäristöpolitiikkaan, ja 
antamaan naisille ja tytöille tunnustusta ja 
tukea muutoksentekijöinä; kehottaa 
unionin elimiä puuttumaan 
asianmukaisella vakavuudella 
ilmastokysymyksiin ja välttämään 
mediassa esillä olevia, erityisesti 
alaikäisiä henkilöitä, joiden itsenäinen 
toiminta ja luotettavuus herättävät 
epäilyksiä; 

Or. fr

Tarkistus 361
Jadwiga Wiśniewska

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. kehottaa painokkaasti 
sisällyttämään sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisen EU:n ympäristö- ja 
ilmastopolitiikkaan, esimerkiksi vihreän 
kehityksen ohjelmaan, takaamaan 
rahoitustuen ja institutionaalisen tuen, 
sukupuolikysymyksiin liittyvän 
asiantuntemuksen ja vahvat 
politiikkatoimet, joilla tuetaan naisten 
yhdenvertaista osallistumista 
päätöksentekoelimiin ja kansallisen ja 
paikallistason ympäristöpolitiikkaan, ja 
antamaan naisille ja tytöille tunnustusta ja 
tukea muutoksentekijöinä;

16. kehottaa painokkaasti takaamaan 
rahoitustuen ja institutionaalisen tuen, 
sukupuolikysymyksiin liittyvän 
asiantuntemuksen ja vahvat ympäristöön 
liittyvät politiikkatoimet, joilla tuetaan 
naisten yhdenvertaista osallistumista 
päätöksentekoelimiin ja kansallisen ja 
paikallistason ympäristöpolitiikkaan, ja 
antamaan naisille ja tytöille tunnustusta ja 
tukea muutoksentekijöinä;

Or. pl

Tarkistus 362
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Predrag Fred Matić, Lina 
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Gálvez Muñoz, Alessandra Moretti, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Rovana Plumb

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. kehottaa painokkaasti 
sisällyttämään sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisen EU:n ympäristö- ja 
ilmastopolitiikkaan, esimerkiksi vihreän 
kehityksen ohjelmaan, takaamaan 
rahoitustuen ja institutionaalisen tuen, 
sukupuolikysymyksiin liittyvän 
asiantuntemuksen ja vahvat 
politiikkatoimet, joilla tuetaan naisten 
yhdenvertaista osallistumista 
päätöksentekoelimiin ja kansallisen ja 
paikallistason ympäristöpolitiikkaan, ja 
antamaan naisille ja tytöille tunnustusta ja 
tukea muutoksentekijöinä;

16. kehottaa painokkaasti 
sisällyttämään sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisen EU:n ympäristö- ja 
ilmastopolitiikkaan, esimerkiksi vihreän 
kehityksen ohjelmaan; toteaa rahoitustuen 
ja institutionaalisen tuen, 
sukupuolikysymyksiin liittyvän 
asiantuntemuksen ja vahvat 
politiikkatoimet, joilla tuetaan naisten 
yhdenvertaista osallistumista 
päätöksentekoelimiin ja kansallisen ja 
paikallistason ympäristöpolitiikkaan, 
olevan olennaisen tärkeitä 
ilmasto-oikeudenmukaisuuden 
saavuttamiseksi pitkällä aikavälillä, ja 
antavan naisille ja tytöille tunnustusta ja 
tukea muutoksentekijöinä;

Or. en

Tarkistus 363
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. kehottaa painokkaasti 
sisällyttämään sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisen EU:n ympäristö- ja 
ilmastopolitiikkaan, esimerkiksi vihreän 
kehityksen ohjelmaan, takaamaan 
rahoitustuen ja institutionaalisen tuen, 
sukupuolikysymyksiin liittyvän 
asiantuntemuksen ja vahvat 
politiikkatoimet, joilla tuetaan naisten 
yhdenvertaista osallistumista 
päätöksentekoelimiin ja kansallisen ja 

16. kehottaa painokkaasti suojelemaan 
naisten oikeuksia ja heidän rooliaan EU:n 
ympäristöpolitiikassa, takaamaan 
rahoitustuen ja institutionaalisen tuen ja 
vahvat politiikkatoimet, joilla tuetaan 
naisten yhdenvertaista osallistumista 
päätöksentekoelimiin ja kansallisiin ja 
paikallisiin viranomaisiin, ja antamaan 
naisille ja tytöille tunnustusta ja tukea 
poikien ja miesten kanssa yhdenvertaisina 
muutoksentekijöinä;
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paikallistason ympäristöpolitiikkaan, ja 
antamaan naisille ja tytöille tunnustusta ja 
tukea muutoksentekijöinä;

Or. it

Tarkistus 364
Heléne Fritzon

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. korostaa, että on tärkeää käsitellä 
sukupuolten tasa-arvoon liittyviä 
näkökohtia, jotka liittyvät tulevaisuuden 
työelämään, mukaan lukien 
viherryttäminen ja talouden digitalisointi; 
pitää valitettavana uuden sukupuolten 
tasa-arvoa koskevan EU-strategian ja 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman 
välistä heikkoa yhteyttä; kehottaa 
komissiota vahvistamaan 
ilmastonmuutospolitiikan ja sukupuolten 
tasa-arvon välistä yhteyttä tulevissa 
ehdotuksissaan;

Or. en

Tarkistus 365
Alice Kuhnke

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. kehottaa Euroopan komissiota 
laatimaan etenemissuunnitelman 
ilmastosopimuksen 25 osapuolen 
konferenssissa hyväksytyn uudistetun 
sukupuolten tasa-arvoa koskevan 
toimintasuunnitelman sitoumusten 
täyttämiseksi ja nimittämään sukupuolten 
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tasa-arvoa ja ilmastonmuutosta 
käsittelevän EU:n pysyvän yhteyspisteen, 
jolla on riittävät talousarvioresurssit, 
toteuttamaan ja seuraamaan sukupuolten 
tasa-arvon huomioon ottavia 
ilmastotoimia EU:ssa ja 
maailmanlaajuisesti;

Or. en

Tarkistus 366
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. Korostaa tarvetta lisätä 
sukupuolten tasa-arvon ja naisten 
oikeuksien edistämiseen tähtäävien EU:n 
ohjelmien määrärahoja seuraavassa 
monivuotisessa rahoituskehyksessä ja 
erityisesti elvytysrahastossa, jotta voidaan 
vastata nykyiseen eriarvoisuuden 
lisääntymiseen Covid-19-kriisin aikana;

Or. en

Tarkistus 367
Rovana Plumb, Maria Noichl

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. korostaa, että jokaisen uuden 
toimenpiteen, mekanismin tai strategian 
olisi käytävä läpi sukupuolivaikutusten 
arviointi, sukupuolitietoisen budjetoinnin 
käyttöön otto ilmastoon liittyvissä 
rahastoissa, millä varmistetaan, että 
rahoitusvalinnat eivät lisää eriarvoisuutta 
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ja että niihin sisällytetään naisten 
näkökulma;

Or. en

Tarkistus 368
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. kehottaa komissiota ottamaan 
sukupuolten tasa-arvon ja 
elinkaarinäkökulman huomioon 
laatiessaan viimeisimpiä eurooppalaisia 
politiikkoja ja strategioita, joilla 
edistetään osaltaan naisten taloudellista 
riippumattomuutta ja eriarvoisuuden 
vähentämistä kyseisellä alalla pitkällä 
aikavälillä;

Or. pl

Tarkistus 369
Rovana Plumb, Maria Noichl

Päätöslauselmaesitys
16 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 b. kehottaa Euroopan komissiota ja 
jäsenvaltioita toteuttamaan toimia sen 
varmistamiseksi, että naiset voivat hyötyä 
vihreän siirtymän tarjoamista 
mahdollisuuksista; korostaa, että 
sukupuolten tasa-arvo olisi 
valtavirtaistettava työllisyyspolitiikassa, 
joka liittyy kestävyyteen ja 
oikeudenmukaiseen siirtymään, jotta 
voidaan toteuttaa politiikkoja, jotka 
mahdollistavat työ- ja yksityiselämän 
kunnollisen tasapainon ja takaavat 
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samapalkkaisuuden, kohtuulliset tulot, 
henkilökohtaisen kehityksen ja 
asianmukaisen sosiaaliturvan; kehottaa 
sisällyttämään ympäristöohjelmista 
rahoitettaviin hankkeisiin ja 
ilmastotoimiin tehtävien investointien 
saatavuuteen sukupuolinäkökulman;

Or. en

Tarkistus 370
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Päätöslauselmaesitys
16 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 b. korostaa, että sukupuolitietoinen 
budjetointi on tärkeää 
talousarviomenettelyn kaikissa vaiheissa 
ja kaikissa budjettikohdissa tehokkaana 
välineenä sukupuolten tasa-arvon 
edistämiseksi ja että rahoitusta tarvitaan 
sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi 
kohdennettuja toimia koskevilla 
riippumattomilla budjettikohdilla;

Or. en

Tarkistus 371
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. panee merkille, että veropolitiikka 
vaikuttaa eri tavalla erityyppisiin 
kotitalouksiin; korostaa, että 
erillisverotuksella on ratkaiseva merkitys 
naisten oikeudenmukaisen kohtelun 
saavuttamiselle verotuksessa;

Poistetaan.
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Or. es

Tarkistus 372
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Predrag Fred Matić, Vilija Blinkevičiūtė, 
Lina Gálvez Muñoz, Alessandra Moretti, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-Marques

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. panee merkille, että veropolitiikka 
vaikuttaa eri tavalla erityyppisiin 
kotitalouksiin; korostaa, että 
erillisverotuksella on ratkaiseva merkitys 
naisten oikeudenmukaisen kohtelun 
saavuttamiselle verotuksessa;

17. panee merkille, että veropolitiikka 
vaikuttaa eri tavalla erityyppisiin 
kotitalouksiin; korostaa, että 
erillisverotuksella on ratkaiseva merkitys 
naisten oikeudenmukaisen kohtelun 
saavuttamiselle verotuksessa; korostaa 
kielteisiä vaikutuksia, joita aiheutuu, jos 
naisten työllisyyttä ja naisten taloudellista 
riippumattomuutta ei kannusteta, ja 
kiinnittää huomiota yhteisverotuksesta 
johtuvaan sukupuolten väliseen 
merkittävään eläke-eroon; korostaa, että 
verojärjestelmien ei pitäisi enää perustua 
oletukseen, että kotitaloudet yhdistävät ja 
jakavat varojaan tasapuolisesti; korostaa 
kausiköyhyyden vaikutusta moniin 
eurooppalaisiin naisiin kuukautisiin 
liittyvien kalliiden hygieniatuotteiden ja 
niiden korkean verotustason vuoksi 
monissa jäsenvaltioissa ja kehottaa näin 
ollen Euroopan komissiota ja 
jäsenvaltioita ryhtymään toimiin tämän 
epäsuoran verosyrjinnän ja 
kausiköyhyyden torjumiseksi;

Or. en

Tarkistus 373
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre

Päätöslauselmaesitys
17 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. panee merkille, että veropolitiikka 
vaikuttaa eri tavalla erityyppisiin 
kotitalouksiin; korostaa, että 
erillisverotuksella on ratkaiseva merkitys 
naisten oikeudenmukaisen kohtelun 
saavuttamiselle verotuksessa;

17. panee merkille, että veropolitiikka 
vaikuttaa eri tavalla erityyppisiin 
perheisiin; toteaa, että kiinteään 
verokantaan perustuva veropolitiikka, 
johon liittyy yksi kiinteämääräinen 
vähennys, voisi korvata kaikki 
verohelpotukset ja että sillä olisi 
kotitalouksiin ja veronmaksajiin 
pääasiassa myönteisiä taloudellisia 
vaikutuksia, jotka liittyvät kotitalouksien 
lasten kasvatusta koskeviin taloudellisiin 
mahdollisuuksiin;

Or. it

Tarkistus 374
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. panee merkille, että veropolitiikka 
vaikuttaa eri tavalla erityyppisiin 
kotitalouksiin; korostaa, että 
erillisverotuksella on ratkaiseva merkitys 
naisten oikeudenmukaisen kohtelun 
saavuttamiselle verotuksessa;

17. panee merkille, että veropolitiikka 
vaikuttaa eri tavalla erityyppisiin 
kotitalouksiin; korostaa, että 
erillisverotuksella voi olla myönteisiä 
vaikutuksia, jotta vanhempia ja erityisesti 
äitejä autetaan suorittamaan 
kasvatustehtävänsä kotona;

Or. fr

Tarkistus 375
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus



AM\1206796FI.docx 15/49 PE652.643v01-00

FI

17. panee merkille, että veropolitiikka 
vaikuttaa eri tavalla erityyppisiin 
kotitalouksiin; korostaa, että 
erillisverotuksella on ratkaiseva merkitys 
naisten oikeudenmukaisen kohtelun 
saavuttamiselle verotuksessa;

17. panee merkille, että veropolitiikka 
vaikuttaa eri tavalla erityyppisiin 
kotitalouksiin; suhtautuu myönteisesti 
komission sitoumukseen laatia 
jäsenvaltioille ohjeistusta siitä, miten 
kansalliset vero- ja etuusjärjestelmät 
voivat vaikuttaa kannustavasti tai 
lannistavasti toiseen tulonsaajaan;

Or. en

Tarkistus 376
Sandra Pereira

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. panee merkille, että veropolitiikka 
vaikuttaa eri tavalla erityyppisiin 
kotitalouksiin; korostaa, että 
erillisverotuksella on ratkaiseva merkitys 
naisten oikeudenmukaisen kohtelun 
saavuttamiselle verotuksessa;

17. panee merkille, että veropolitiikka 
vaikuttaa eri tavalla erityyppisiin 
kotitalouksiin;

Or. pt

Tarkistus 377
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Samira Rafaela, Karen Melchior, Hilde 
Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. panee merkille, että veropolitiikka 
vaikuttaa eri tavalla erityyppisiin 
kotitalouksiin; korostaa, että 
erillisverotuksella on ratkaiseva merkitys 
naisten oikeudenmukaisen kohtelun 
saavuttamiselle verotuksessa;

17. panee merkille, että veropolitiikkaa 
olisi optimoitava, jotta vahvistetaan 
kannustimia naisten osallistumiseksi 
työmarkkinoille; korostaa, että 
erillisverotuksella on ratkaiseva merkitys 
oikeudenmukaisen kohtelun 
saavuttamiselle verotuksessa;
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Or. en

Tarkistus 378
Sirpa Pietikäinen

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. kehottaa jäsenvaltioita ja 
Euroopan komissiota hyödyntämään 
urheilua sukupuolten tasa-arvon 
toteuttamiseen ja naisten 
vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen 
yleisesti, kun otetaan huomioon urheilun 
voimakas ja kiistämätön rooli; kehottaa 
auttamaan naisia ja tyttöjä 
sukupuolistereotypioiden purkamisessa, 
luottamuksen lisäämisessä ja 
johtamistaitojen vahvistamisessa; 
kehottaa tarjoamaan sellaisia turvallisia 
tiloja, joissa naiset ja tytöt voivat olla 
yhteydessä toisiinsa ja lisätä tietoisuutta ja 
ymmärrystä erilaisista kysymyksistä, 
kuten seksuaaliterveydestä ja 
sukupuoleen perustuvasta väkivallasta; 
kehottaa tarjoamaan tehokkaita 
foorumeja naisten roolimallien ja 
johtajien edistämiseksi kansainvälisellä, 
kansallisella ja paikallisella tasolla; 
kehottaa tarjoamaan asianmukaisen 
ympäristön, jossa pojat ja miehet voidaan 
herkistää sukupuolten tasa-arvoon 
liittyville kysymyksille;

Or. en

Tarkistus 379
Maria Noichl, Heléne Fritzon, Maria-Manuel Leitão-Marques, Evelyn Regner, Vilija 
Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, Predrag Fred Matić, Alessandra Moretti, Pina 
Picierno

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. kehottaa osoittamaan EU:n 
elvytysrahaston myös naisille ja heidän 
taloudelliselle elpymiselleen; kehottaa 
siksi perustamaan rahoituksen 
mitattavissa olevaan sukupuolten 
tasa-arvon valtavirtaistamisen 
periaatteeseen, jonka avulla voidaan taata 
rahoituksen oikeudenmukainen, riittävä 
ja johdonmukainen jakaminen, jotta 
voidaan vastata naisten todellisiin 
tarpeisiin ja edistää sukupuolten 
tasa-arvoa; pyytää lisäksi erityistä naisten 
koronarahastoa, jolla tuetaan keskeisillä 
aloilla edelleen esiintyvän eriarvoisuuden, 
kuten naisiin kohdistuvan väkivallan 
torjuntaa, tuetaan oikeutta seksuaali- ja 
lisääntymisterveydenhuoltoon ja sen 
saatavuutta sekä tuetaan naisia 
työmarkkinoilla; korostaa tarvetta edistää 
sukupuolinäkökulman huomioon ottavaa 
talousarviota, jotta varmistetaan, että 
naiset eivät menetä 
sijoitusmahdollisuuksiaan tai -varojaan;

Or. en

Tarkistus 380
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Maria da Graça Carvalho

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. pyytää komissiota puuttumaan 
terveydenhuollon eriarvoisuuteen; toteaa, 
että vaikka naisten elinajanodote on 
miehiä korkeampi, heidän 
terveyselinajanodotteensa on suunnilleen 
sama, mikä tarkoittaa, että naiset viettävät 
suuremman osan elämästään sairaina; 
pyytää siksi komissiota puuttumaan 
terveydenhuollon eriarvoisuuteen 
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tulevassa EU:n terveysstrategiassa ja 
kehottaa lisäämään terveysnäkökohtia 
sukupuolten tasa-arvoa koskevassa 
strategiassa, jossa olisi keskityttävä 
ennaltaehkäisevän terveydenhuollon 
saatavuuteen kaikissa elämänvaiheissa, 
naisten terveyteen ja turvallisuuteen 
työpaikoilla sekä erityisesti 
sukupuolinäkökulmaan syöväntorjuntaa 
koskevassa eurooppalaisessa 
suunnitelmassa;

Or. en

Tarkistus 381
María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. kehottaa Euroopan komissiota ja 
neuvostoa asettamaan etusijalle naisten ja 
miesten eriarvoisuuden korjaamisen 
soveltamalla sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamista EU:n talousarvioon ja 
”Next Generation EU” 
-elvytyssuunnitelmaan; kehottaa 
komissiota ja neuvostoa tässä yhteydessä 
investoimaan hoitotalouteen ja 
hyväksymään hoitoa koskevan Euroopan 
laajuisen sopimuksen, jolla täydennetään 
uutta Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelmaa; kehottaa komissiota ja 
neuvostoa noudattamaan oikea-aikaista, 
maaliskuussa 2020 hyväksyttyä, 
sukupuolten tasa-arvoa koskevaa 
EU-strategiaa 2020–2025;

Or. en

Tarkistus 382
Alice Kuhnke
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Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. kehottaa EU:ta omaksumaan 
monialaisen ja sukupuolten tasa-arvon 
huomioon ottavan näkökulman 
vastatakseen COVID-19-kriisiin ja 
kehottaa myöntämään huomattavaa 
rahoitusta elvytys- ja selviytymisvälineestä 
naisten työllisyyden ja naisten oikeuksien 
sekä sukupuolten tasa-arvon 
edistämiseen;

Or. en

Tarkistus 383
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Rosa Estaràs Ferragut, Lena Düpont, Maria da Graça 
Carvalho, Christine Schneider

Päätöslauselmaesitys
17 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 b. kehottaa sisällyttämään 
sukupuolinäkökulman tulevaan 
vammaisia koskevaan 
tasa-arvostrategiaan 2021 ja 
kiinnittämään asianmukaista huomiota 
työmarkkinoille pääsyn parantamiseen 
kohdennetuilla toimenpiteillä ja toimilla;

Or. en

Tarkistus 384
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Päätöslauselmaesitys
17 c kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 c. pyytää komissiota pyrkimään 
tavoittamaan erityisesti heikoimmassa 
asemassa olevat naiset; kehottaa siksi 
varmistamaan, että yksikään nainen ei jää 
strategian asiaankuuluvien toimien 
ulkopuolelle;

Or. en

Tarkistus 385
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Päätöslauselmaesitys
17 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 d. pyytää komissiota edistämään 
erityisesti keskosten imettämistä, koska 
äidinmaito on todistetusti hyödyllistä 
vastasyntyneille; kehottaa komissiota 
tukemaan politiikkoja, joilla edistetään 
sekä keskosten imettämistä että 
lahjoitetun maidon antamista keskosille ja 
maitopankkien rajatylittävää käyttöä, jotta 
varmistetaan, että raja-alueiden naiset 
voivat tarvittaessa käyttää tätä tukea;

Or. en

Tarkistus 386
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. muistuttaa, että jäsenvaltioiden ja 
komission on tarpeen vaihtaa 
säännöllisesti tietoja terveyteen liittyvistä 

Poistetaan.
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sukupuolinäkökohdista, mukaan lukien 
kattavaa sukupuoli- ja 
ihmissuhdekasvatusta, 
sukupuolinäkökulmat huomioon ottavaa 
suhtautumista epidemioihin sekä 
seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja 
-oikeuksia koskevat suuntaviivat; 
kehottaa komissiota sisällyttämään 
seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja 
-oikeudet seuraavaan EU:n 
terveysstrategiaan ja tukemaan 
jäsenvaltioita korkealaatuisten ja helposti 
saavutettavien terveydenhuoltopalvelujen 
tarjoamisessa;

Or. fr

Tarkistus 387
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre, Christine Anderson

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. muistuttaa, että jäsenvaltioiden ja 
komission on tarpeen vaihtaa 
säännöllisesti tietoja terveyteen liittyvistä 
sukupuolinäkökohdista, mukaan lukien 
kattavaa sukupuoli- ja 
ihmissuhdekasvatusta, 
sukupuolinäkökulmat huomioon ottavaa 
suhtautumista epidemioihin sekä 
seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja 
-oikeuksia koskevat suuntaviivat; 
kehottaa komissiota sisällyttämään 
seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja 
-oikeudet seuraavaan EU:n 
terveysstrategiaan ja tukemaan 
jäsenvaltioita korkealaatuisten ja helposti 
saavutettavien terveydenhuoltopalvelujen 
tarjoamisessa;

Poistetaan.

Or. it
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Tarkistus 388
Alice Kuhnke

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. muistuttaa, että jäsenvaltioiden ja 
komission on tarpeen vaihtaa säännöllisesti 
tietoja terveyteen liittyvistä 
sukupuolinäkökohdista, mukaan lukien 
kattavaa sukupuoli- ja 
ihmissuhdekasvatusta, 
sukupuolinäkökulmat huomioon ottavaa 
suhtautumista epidemioihin sekä 
seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja 
-oikeuksia koskevat suuntaviivat; kehottaa 
komissiota sisällyttämään seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja -oikeudet 
seuraavaan EU:n terveysstrategiaan ja 
tukemaan jäsenvaltioita korkealaatuisten 
ja helposti saavutettavien 
terveydenhuoltopalvelujen tarjoamisessa;

18. muistuttaa, että jäsenvaltioiden, 
komission ja sidosryhmien, mukaan 
lukien kansalaisjärjestöt, on tarpeen 
vaihtaa säännöllisesti parhaita käytäntöjä 
terveyteen liittyvistä 
sukupuolinäkökohdista, mukaan lukien 
kattavaa seksuaalisuus- ja 
ihmissuhdekasvatusta sekä seksuaali- ja 
lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia koskevat 
suuntaviivat ja sukupuolinäkökulmat 
huomioon ottava suhtautuminen 
epidemioihin; kehottaa komissiota 
toteuttamaan lisätoimenpiteitä ja 
antamaan tukea seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja -oikeuksien 
takaamiseksi tämän strategian 
täytäntöönpanon aikana ja sisällyttämään 
seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja 
-oikeudet seuraavaan EU:n 
terveysstrategiaan; kehottaa komissiota 
tukemaan jäsenvaltioita niiden 
terveydenhuoltojärjestelmien 
vahvistamisessa, tarjoamaan 
korkealaatuiset terveydenhuoltopalvelut 
ja niiden yleisen saatavuuden kaikille 
riippumatta taloudellisista seikoista, 
asuinpaikasta tai muusta asemasta, ja 
vähentämään eroja 
terveydenhuoltopalvelujen saatavuudessa, 
mukaan lukien seksuaali- ja 
lisääntymisterveyttä ja -oikeutta koskevat 
palvelut, jäsenvaltioiden välillä ja sisällä;

Or. en

Tarkistus 389
Jadwiga Wiśniewska

Päätöslauselmaesitys



AM\1206796FI.docx 23/49 PE652.643v01-00

FI

18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. muistuttaa, että jäsenvaltioiden ja 
komission on tarpeen vaihtaa säännöllisesti 
tietoja terveyteen liittyvistä 
sukupuolinäkökohdista, mukaan lukien 
kattavaa sukupuoli- ja 
ihmissuhdekasvatusta, 
sukupuolinäkökulmat huomioon ottavaa 
suhtautumista epidemioihin sekä 
seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja 
-oikeuksia koskevat suuntaviivat; kehottaa 
komissiota sisällyttämään seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja -oikeudet 
seuraavaan EU:n terveysstrategiaan ja 
tukemaan jäsenvaltioita korkealaatuisten 
ja helposti saavutettavien 
terveydenhuoltopalvelujen tarjoamisessa;

18. muistuttaa, että jäsenvaltioiden ja 
komission on tarpeen vaihtaa säännöllisesti 
tietoja terveyteen liittyvistä 
sukupuolinäkökohdista, mukaan lukien 
sukupuolinäkökulmat huomioon ottavaa 
suhtautumista epidemioihin;

Or. pl

Tarkistus 390
Maria Noichl, Vera Tax, Rovana Plumb, Heléne Fritzon, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Evelyn Regner, Lina Gálvez Muñoz, Vilija Blinkevičiūtė, Predrag Fred Matić, 
Alessandra Moretti, Pina Picierno

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. muistuttaa, että jäsenvaltioiden ja 
komission on tarpeen vaihtaa säännöllisesti 
tietoja terveyteen liittyvistä 
sukupuolinäkökohdista, mukaan lukien 
kattavaa sukupuoli- ja 
ihmissuhdekasvatusta, 
sukupuolinäkökulmat huomioon ottavaa 
suhtautumista epidemioihin sekä seksuaali- 
ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia 
koskevat suuntaviivat; kehottaa komissiota 
sisällyttämään seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja -oikeudet 
seuraavaan EU:n terveysstrategiaan ja 
tukemaan jäsenvaltioita korkealaatuisten ja 

18. muistuttaa, että jäsenvaltioiden ja 
komission on tarpeen vaihtaa säännöllisesti 
tietoja terveyteen liittyvistä 
sukupuolinäkökohdista, mukaan lukien 
kattavaa sukupuoli- ja 
ihmissuhdekasvatusta, 
sukupuolinäkökulmat huomioon ottavaa 
suhtautumista epidemioihin sekä seksuaali- 
ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia 
koskevat suuntaviivat; kehottaa komissiota 
sisällyttämään seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja -oikeudet 
seuraavaan EU:n terveysstrategiaan ja 
tukemaan jäsenvaltioita korkealaatuisten ja 
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helposti saavutettavien 
terveydenhuoltopalvelujen tarjoamisessa;

helposti saavutettavien 
terveydenhuoltopalvelujen tarjoamisessa; 
kehottaa jäsenvaltioita takaamaan 
tehokkaasti seksuaali- ja 
lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin 
liittyvien palvelujen turvallisen, 
oikea-aikaisen ja täyden saatavuuden 
sekä tarvittavat terveydenhuoltopalvelut 
kaikille naisille ja tytöille 
Covid-19-pandemian aikana ja 
mahdollisten muiden kriisitilanteiden 
aikana tulevaisuudessa;

Or. en

Tarkistus 391
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. muistuttaa, että jäsenvaltioiden ja 
komission on tarpeen vaihtaa 
säännöllisesti tietoja terveyteen liittyvistä 
sukupuolinäkökohdista, mukaan lukien 
kattavaa sukupuoli- ja 
ihmissuhdekasvatusta, 
sukupuolinäkökulmat huomioon ottavaa 
suhtautumista epidemioihin sekä 
seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja 
-oikeuksia koskevat suuntaviivat; 
kehottaa komissiota sisällyttämään 
seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -
oikeudet seuraavaan EU:n 
terveysstrategiaan ja tukemaan 
jäsenvaltioita korkealaatuisten ja helposti 
saavutettavien terveydenhuoltopalvelujen 
tarjoamisessa;

18. ottaa huomioon, että 
sukupuolinäkökulman 
valtavirtaistaminen estää vakavalla 
tavalla sellaisten poliittisten tavoitteiden 
saavuttamisen, joilla vastataan todellisiin 
tarpeisiin, kuten tämänhetkinen tarve 
ratkaista koronaviruksen aiheuttama 
kriisi; toteaa, että kaikilla poliittisilla 
hankkeilla olisi pyrittävä yhteiseen etuun, 
jonka avulla on luotava turvallisuuden ja 
vaurauden ilmapiiri, jotta taataan, että 
naisen ja miehen vapautta ja tasa-arvoa 
voidaan toteuttaa sopusoinnussa 
arvostamalla tätä sukupuoletonta eroa 
lahjana ja suurena mahdollisuutena 
tuoda esiin kummankin sukupuolen 
parhaat puolet; toteaa, että tämä 
yhtäläisyyksien muodostamaan 
rikkauteen perustuva näkemys on 
päinvastainen kuin mikä tahansa 
niukkuuteen perustuva näkemys, 
jollainen on esimerkiksi sukupuolten 
eroja korostava sukupolinäkökulma, joka 
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asettaa miehet ja naiset toisiaan vastaan;

Or. es

Tarkistus 392
Andżelika Anna Możdżanowska

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. muistuttaa, että jäsenvaltioiden ja 
komission on tarpeen vaihtaa säännöllisesti 
tietoja terveyteen liittyvistä 
sukupuolinäkökohdista, mukaan lukien 
kattavaa sukupuoli- ja 
ihmissuhdekasvatusta, 
sukupuolinäkökulmat huomioon ottavaa 
suhtautumista epidemioihin sekä 
seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja 
-oikeuksia koskevat suuntaviivat; kehottaa 
komissiota sisällyttämään seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja -oikeudet 
seuraavaan EU:n terveysstrategiaan ja 
tukemaan jäsenvaltioita korkealaatuisten ja 
helposti saavutettavien 
terveydenhuoltopalvelujen tarjoamisessa;

18. muistuttaa, että jäsenvaltioiden ja 
komission on tarpeen vaihtaa säännöllisesti 
tietoja terveyteen liittyvistä 
sukupuolinäkökohdista, mukaan lukien 
sukupuoli- ja ihmissuhdekasvatusta ja 
sukupuolinäkökulmat huomioon ottavaa 
suhtautumista epidemioihin koskevat 
suuntaviivat; kehottaa komissiota 
sisällyttämään seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja -oikeudet, jotka on 
ymmärrettävä tavalla, joka on 
yhdenmukainen vuoden 1994 
kansainvälisen väestö- ja 
kehityskonferenssin toiminta-ohjelmassa 
ja vuoden 1995 Pekingin 
toimintaohjelmassa esitettyjä määritelmiä 
koskevien varaumien kanssa, seuraavaan 
EU:n terveysstrategiaan ja tukemaan 
jäsenvaltioita korkealaatuisten ja helposti 
saavutettavien terveydenhuoltopalvelujen 
tarjoamisessa;

Or. pl

Tarkistus 393
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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18. muistuttaa, että jäsenvaltioiden ja 
komission on tarpeen vaihtaa säännöllisesti 
tietoja terveyteen liittyvistä 
sukupuolinäkökohdista, mukaan lukien 
kattavaa sukupuoli- ja 
ihmissuhdekasvatusta, 
sukupuolinäkökulmat huomioon ottavaa 
suhtautumista epidemioihin sekä seksuaali- 
ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia 
koskevat suuntaviivat; kehottaa komissiota 
sisällyttämään seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja -oikeudet 
seuraavaan EU:n terveysstrategiaan ja 
tukemaan jäsenvaltioita korkealaatuisten ja 
helposti saavutettavien 
terveydenhuoltopalvelujen tarjoamisessa;

18. muistuttaa, että jäsenvaltioiden, 
komission ja kansalaisjärjestöjen on 
tarpeen vaihtaa säännöllisesti parhaita 
käytäntöjä terveyteen liittyvistä 
sukupuolinäkökohdista, mukaan lukien 
kattavaa seksuaalisuus- ja 
ihmissuhdekasvatusta, 
sukupuolinäkökulmat huomioon ottavaa 
suhtautumista epidemioihin sekä seksuaali- 
ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia 
koskevat suuntaviivat; kehottaa komissiota 
sisällyttämään seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja -oikeudet 
seuraavaan EU:n terveysstrategiaan ja 
tukemaan jäsenvaltioita korkealaatuisten ja 
esteettömien ja kohtuuhintaisten 
terveydenhuoltopalvelujen tarjoamisessa;

Or. en

Tarkistus 394
Rosa Estaràs Ferragut

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. muistuttaa, että jäsenvaltioiden ja 
komission on tarpeen vaihtaa säännöllisesti 
tietoja terveyteen liittyvistä 
sukupuolinäkökohdista, mukaan lukien 
kattavaa sukupuoli- ja 
ihmissuhdekasvatusta, 
sukupuolinäkökulmat huomioon ottavaa 
suhtautumista epidemioihin sekä seksuaali- 
ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia 
koskevat suuntaviivat; kehottaa komissiota 
sisällyttämään seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja -oikeudet 
seuraavaan EU:n terveysstrategiaan ja 
tukemaan jäsenvaltioita korkealaatuisten ja 
helposti saavutettavien 
terveydenhuoltopalvelujen tarjoamisessa;

18. muistuttaa, että jäsenvaltioiden ja 
komission on tarpeen vaihtaa säännöllisesti 
tietoja terveyteen liittyvistä 
sukupuolinäkökohdista, mukaan lukien 
sukupuolikasvatusta ikätasoisesti, 
sukupuolinäkökulmat huomioon ottavaa 
suhtautumista epidemioihin sekä seksuaali- 
ja lisääntymisterveyttä koskevat 
suuntaviivat; kehottaa komissiota 
sisällyttämään seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden seuraavaan EU:n 
terveysstrategiaan ja tukemaan 
jäsenvaltioita korkealaatuisten ja helposti 
saavutettavien terveydenhuoltopalvelujen 
tarjoamisessa;

Or. es
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Tarkistus 395
Sandra Pereira

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. muistuttaa, että jäsenvaltioiden ja 
komission on tarpeen vaihtaa säännöllisesti 
tietoja terveyteen liittyvistä 
sukupuolinäkökohdista, mukaan lukien 
kattavaa sukupuoli- ja 
ihmissuhdekasvatusta, 
sukupuolinäkökulmat huomioon ottavaa 
suhtautumista epidemioihin sekä seksuaali- 
ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia 
koskevat suuntaviivat; kehottaa komissiota 
sisällyttämään seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja -oikeudet 
seuraavaan EU:n terveysstrategiaan ja 
tukemaan jäsenvaltioita korkealaatuisten 
ja helposti saavutettavien 
terveydenhuoltopalvelujen tarjoamisessa;

18. muistuttaa, että jäsenvaltioiden ja 
komission on tarpeen vaihtaa säännöllisesti 
tietoja terveyteen liittyvistä 
sukupuolinäkökohdista, mukaan lukien 
kattavaa sukupuoli- ja 
ihmissuhdekasvatusta, 
sukupuolinäkökulmat huomioon ottavaa 
suhtautumista epidemioihin sekä seksuaali- 
ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia 
koskevat suuntaviivat; kehottaa 
jäsenvaltioita edistämään seksuaali- ja 
lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia ja 
vahvistamaan julkisia, yleisiä ja 
korkealaatuisia terveydenhuoltopalveluja;

Or. pt

Tarkistus 396
Maria Noichl, Maria-Manuel Leitão-Marques, Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, 
Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Heléne 
Fritzon

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. korostaa, että nykyinen 
Covid-19-pandemia osoitti naisten ja 
miesten väliset selvät erot kuolleisuuden 
suhteen, mikä korostaa jälleen kerran 
sukupuolikohtaisen lääketieteen ja 
tutkimuksen merkitystä; kehottaa 
komissiota tukemaan tällaista tutkimusta 
ja jakamaan sen tuloksia;
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Or. en

Tarkistus 397
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. pahoittelee, että Taslima 
Nasreenin kaltaisen merkittävän ja 
rohkean henkilön oli paettava Saksasta ja 
sen jälkeen Ruotsista ja muutettava 
Yhdysvaltoihin ja Intiaan; kehottaa edellä 
mainittuja Euroopan unionin 
jäsenvaltioita korvaamaan nämä vahingot 
ja varmistamaan hänelle diplomaattisen 
suojelun;

Or. fr

Tarkistus 398
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
18 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 b. pahoittelee samalla tavoin, että 
Alankomaiden kansalainen Ayan Irsi Ali 
joutui muuttamaan Yhdysvaltoihin, missä 
hän sai Yhdysvaltain kansalaisuuden sen 
jälkeen, kun hänen oman maansa hallitus 
oli kieltäytynyt takaamasta hänen 
suojeluaan; kehottaa Euroopan unionin 
jäsenvaltioita korvaamaan nämä vahingot 
ja varmistamaan hänelle diplomaattisen 
suojelun;

Or. fr
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Tarkistus 399
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Pina Picierno, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Lina Gálvez Muñoz, Predrag Fred Matić, Alessandra Moretti, Vilija 
Blinkevičiūtė

Päätöslauselmaesitys
18 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 b. kehottaa komissiota tukemaan 
naisten muita kuin hormonaalisia 
ehkäisytoimia koskevaa tutkimusta, 
tarjoamaan heille enemmän vaihtoehtoja 
sekä tukemaan miesten ehkäisyvälineitä 
koskevaa tutkimusta, jonka tavoitteena on 
taata yhdenvertaisuus ehkäisyvälineiden 
saatavuudessa ja käytössä sekä jaettu 
vastuu;

Or. en

Tarkistus 400
Maria Noichl, Evelyn Regner, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Predrag Fred Matić, Pina Picierno, Alessandra 
Moretti

Päätöslauselmaesitys
18 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 c. kehottaa komissiota auttamaan 
jäsenvaltioita perustamaan 
yliopistoprofessuureja 
sukupuolitutkimuksiin ja feministiseen 
tutkimukseen ja kehittämään 
koulutusvälineitä sukupuolisensitiivistä 
koulutusta varten, jotta voidaan torjua 
stereotypioita varhaisesta iästä lähtien; 
kehottaa komissiota auttamaan parhaiden 
käytäntöjen jakamisessa seksistisen 
mainonnan alalla;

Or. en



PE652.643v01-00 30/49 AM\1206796FI.docx

FI

Tarkistus 401
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. vaatii tukemaan naisten 
oikeuksien puolustajia ja naisten 
oikeuksia edistäviä järjestöjä EU:ssa ja 
maailmanlaajuisesti; kehottaa 
seuraamaan jatkuvasti naisten oikeuksiin 
ja tasa-arvoa edistäviä 
toimintapolitiikkoja koskevaan 
disinformaatioon liittyvää tilannetta 
kaikissa jäsenvaltioissa ja luomaan 
hälytysjärjestelmän taantumisen 
tuomiseksi esille; kehottaa komissiota 
tukemaan tutkimuksia, joissa 
analysoidaan naisten oikeuksiin ja 
tasa-arvoon kohdistuvia hyökkäyksiä ja 
disinformaatiokampanjoita, ja 
analysoimaan niiden perimmäisiä syitä ja 
kehittämään faktantarkistuksia ja 
vastanarratiiveja;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 402
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. vaatii tukemaan naisten 
oikeuksien puolustajia ja naisten 
oikeuksia edistäviä järjestöjä EU:ssa ja 
maailmanlaajuisesti; kehottaa 
seuraamaan jatkuvasti naisten oikeuksiin 
ja tasa-arvoa edistäviä 
toimintapolitiikkoja koskevaan 
disinformaatioon liittyvää tilannetta 
kaikissa jäsenvaltioissa ja luomaan 
hälytysjärjestelmän taantumisen 

Poistetaan.
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tuomiseksi esille; kehottaa komissiota 
tukemaan tutkimuksia, joissa 
analysoidaan naisten oikeuksiin ja 
tasa-arvoon kohdistuvia hyökkäyksiä ja 
disinformaatiokampanjoita, ja 
analysoimaan niiden perimmäisiä syitä ja 
kehittämään faktantarkistuksia ja 
vastanarratiiveja;

Or. es

Tarkistus 403
Alice Kuhnke

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. vaatii tukemaan naisten 
oikeuksien puolustajia ja naisten 
oikeuksia edistäviä järjestöjä EU:ssa ja 
maailmanlaajuisesti; kehottaa seuraamaan 
jatkuvasti naisten oikeuksiin ja tasa-arvoa 
edistäviä toimintapolitiikkoja koskevaan 
disinformaatioon liittyvää tilannetta 
kaikissa jäsenvaltioissa ja luomaan 
hälytysjärjestelmän taantumisen 
tuomiseksi esille; kehottaa komissiota 
tukemaan tutkimuksia, joissa analysoidaan 
naisten oikeuksiin ja tasa-arvoon 
kohdistuvia hyökkäyksiä ja 
disinformaatiokampanjoita, ja 
analysoimaan niiden perimmäisiä syitä ja 
kehittämään faktantarkistuksia ja 
vastanarratiiveja;

19. on syvästi huolissaan 
pyrkimyksistä kriminalisoida edelleen 
aborttiin liittyvää hoitoa ja heikentää 
nuorten mahdollisuuksia saada kattavaa 
seksuaalikasvatusta Puolassa sekä 
hyväksytystä uudistuksesta, joka koskee 
trans- ja intersukupuolisten oikeuksia 
Unkarissa; kehottaa komissiota 
seuraamaan jatkuvasti naisten oikeuksiin ja 
tasa-arvoon liittyvää tilannetta, mukaan 
lukien disinformaatio ja niitä 
mahdollisesti heikentävät aloitteet, 
kaikissa jäsenvaltioissa ja luomaan hälytys- 
ja reagointijärjestelmän demokratiaan ja 
perusoikeuksiin liittyvän taantumisen 
tuomiseksi esille ja tuomitsemiseksi; 
kehottaa komissiota tukemaan tutkimuksia, 
joissa analysoidaan naisten oikeuksiin ja 
tasa-arvoon kohdistuvia hyökkäyksiä ja 
disinformaatiokampanjoita, ja 
analysoimaan niiden perimmäisiä syitä ja 
vahvistamaan toimia niiden torjumiseksi 
kehittämällä kohdennettuja toimia, myös 
faktantarkistuksia ja vastanarratiiveja ja 
tiedotuskampanjoita;

Or. en
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Tarkistus 404
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre, Christine Anderson

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. vaatii tukemaan naisten oikeuksien 
puolustajia ja naisten oikeuksia edistäviä 
järjestöjä EU:ssa ja maailmanlaajuisesti; 
kehottaa seuraamaan jatkuvasti naisten 
oikeuksiin ja tasa-arvoa edistäviä 
toimintapolitiikkoja koskevaan 
disinformaatioon liittyvää tilannetta 
kaikissa jäsenvaltioissa ja luomaan 
hälytysjärjestelmän taantumisen 
tuomiseksi esille; kehottaa komissiota 
tukemaan tutkimuksia, joissa 
analysoidaan naisten oikeuksiin ja tasa-
arvoon kohdistuvia hyökkäyksiä ja 
disinformaatiokampanjoita, ja 
analysoimaan niiden perimmäisiä syitä ja 
kehittämään faktantarkistuksia ja 
vastanarratiiveja;

19. painottaa, että on tärkeää tukea 
naisten oikeuksien puolustajia ja naisten 
oikeuksia puolustavia järjestöjä unionissa 
ja ympäri maailmaa; kehottaa toimielimiä 
kiinnittämään jatkuvasti huomiota naisten 
oikeuksien tilanteeseen;

Or. it

Tarkistus 405
Maria Noichl, Predrag Fred Matić, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, 
Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alessandra Moretti, Pina Picierno

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. vaatii tukemaan naisten oikeuksien 
puolustajia ja naisten oikeuksia edistäviä 
järjestöjä EU:ssa ja maailmanlaajuisesti; 
kehottaa seuraamaan jatkuvasti naisten 
oikeuksiin ja tasa-arvoa edistäviä 
toimintapolitiikkoja koskevaan 
disinformaatioon liittyvää tilannetta 
kaikissa jäsenvaltioissa ja luomaan 

19. vaatii tukemaan naisten oikeuksien 
puolustajia ja naisten oikeuksia edistäviä 
järjestöjä EU:ssa ja maailmanlaajuisesti; 
korostaa myös nykyisestä kriisistä 
johtuvia taloudellisia vaikeuksia ja 
kehottaa lisäämään rahoitusta, jotta 
niiden jatkuvaa työtä voidaan rahoittaa 
riittävästi; kehottaa seuraamaan jatkuvasti 
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hälytysjärjestelmän taantumisen tuomiseksi 
esille; kehottaa komissiota tukemaan 
tutkimuksia, joissa analysoidaan naisten 
oikeuksiin ja tasa-arvoon kohdistuvia 
hyökkäyksiä ja disinformaatiokampanjoita, 
ja analysoimaan niiden perimmäisiä syitä 
ja kehittämään faktantarkistuksia ja 
vastanarratiiveja;

naisten oikeuksiin ja tasa-arvoa edistäviä 
toimintapolitiikkoja koskevaan 
disinformaatioon liittyvää tilannetta 
kaikissa jäsenvaltioissa ja luomaan 
hälytysjärjestelmän taantumisen tuomiseksi 
esille ja ilmoittamaan tasa-arvoasioista 
vastaavalle komission jäsenelle, 
väestökehitys- ja demokratia-asioista 
vastaavalle komission jäsenelle ja 
komission puheenjohtajalle; kehottaa 
komissiota tukemaan tutkimuksia, joissa 
analysoidaan naisten oikeuksiin, tasa-
arvoon ja demokratiaan kohdistuvia 
hyökkäyksiä ja disinformaatiokampanjoita, 
ja analysoimaan niiden perimmäisiä syitä 
ja kehittämään faktantarkistuksia ja 
vastanarratiiveja;

Or. en

Tarkistus 406
Jadwiga Wiśniewska

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. vaatii tukemaan naisten oikeuksien 
puolustajia ja naisten oikeuksia edistäviä 
järjestöjä EU:ssa ja maailmanlaajuisesti; 
kehottaa seuraamaan jatkuvasti naisten 
oikeuksiin ja tasa-arvoa edistäviä 
toimintapolitiikkoja koskevaan 
disinformaatioon liittyvää tilannetta 
kaikissa jäsenvaltioissa ja luomaan 
hälytysjärjestelmän taantumisen tuomiseksi 
esille; kehottaa komissiota tukemaan 
tutkimuksia, joissa analysoidaan naisten 
oikeuksiin ja tasa-arvoon kohdistuvia 
hyökkäyksiä ja 
disinformaatiokampanjoita, ja 
analysoimaan niiden perimmäisiä syitä ja 
kehittämään faktantarkistuksia ja 
vastanarratiiveja;

19. vaatii tukemaan naisten oikeuksien 
puolustajia ja naisten oikeuksia edistäviä 
järjestöjä EU:ssa ja maailmanlaajuisesti; 
kehottaa seuraamaan jatkuvasti naisten 
oikeuksiin liittyvää tilannetta tasa-arvoa 
edistävien toimintapolitiikkojen osalta 
kaikissa jäsenvaltioissa; kehottaa 
komissiota tukemaan tutkimuksia, joissa 
analysoidaan naisten oikeuksiin ja tasa-
arvoon liittyvien tiedotuskampanjoiden 
vaikutusta;

Or. pl
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Tarkistus 407
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. vaatii tukemaan naisten oikeuksien 
puolustajia ja naisten oikeuksia edistäviä 
järjestöjä EU:ssa ja maailmanlaajuisesti; 
kehottaa seuraamaan jatkuvasti naisten 
oikeuksiin ja tasa-arvoa edistäviä 
toimintapolitiikkoja koskevaan 
disinformaatioon liittyvää tilannetta 
kaikissa jäsenvaltioissa ja luomaan 
hälytysjärjestelmän taantumisen tuomiseksi 
esille; kehottaa komissiota tukemaan 
tutkimuksia, joissa analysoidaan naisten 
oikeuksiin ja tasa-arvoon kohdistuvia 
hyökkäyksiä ja disinformaatiokampanjoita, 
ja analysoimaan niiden perimmäisiä syitä 
ja kehittämään faktantarkistuksia ja 
vastanarratiiveja;

19. vaatii tukemaan naisten oikeuksien 
puolustajia ja naisten oikeuksia edistäviä 
järjestöjä EU:ssa ja maailmanlaajuisesti; 
kehottaa seuraamaan jatkuvasti naisten 
oikeuksiin ja tasa-arvoa edistäviä 
toimintapolitiikkoja koskevaan 
disinformaatioon liittyvää tilannetta 
kaikissa jäsenvaltioissa ja luomaan 
hälytysjärjestelmän taantumisen tuomiseksi 
esille; kehottaa komissiota tukemaan 
tutkimuksia, joissa analysoidaan naisten 
oikeuksiin ja tasa-arvoon kohdistuvia 
hyökkäyksiä ja disinformaatiokampanjoita, 
ja analysoimaan niiden perimmäisiä syitä 
ja kehittämään faktantarkistuksia, 
vastanarratiiveja ja tiedotuskampanjoita;

Or. en

Tarkistus 408
Andżelika Anna Możdżanowska

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. vaatii tukemaan naisten oikeuksien 
puolustajia ja naisten oikeuksia edistäviä 
järjestöjä EU:ssa ja maailmanlaajuisesti; 
kehottaa seuraamaan jatkuvasti naisten 
oikeuksiin ja tasa-arvoa edistäviä 
toimintapolitiikkoja koskevaan 
disinformaatioon liittyvää tilannetta 
kaikissa jäsenvaltioissa ja luomaan 
hälytysjärjestelmän taantumisen tuomiseksi 

19. vaatii tukemaan naisten oikeuksien 
puolustajia ja naisten oikeuksia edistäviä 
järjestöjä EU:ssa ja maailmanlaajuisesti; 
kehottaa seuraamaan jatkuvasti naisten 
oikeuksiin ja tasa-arvoa edistäviä 
toimintapolitiikkoja koskevaan 
tiedotukseen liittyvää tilannetta kaikissa 
jäsenvaltioissa ja luomaan 
hälytysjärjestelmän taantumisen tuomiseksi 
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esille; kehottaa komissiota tukemaan 
tutkimuksia, joissa analysoidaan naisten 
oikeuksiin ja tasa-arvoon kohdistuvia 
hyökkäyksiä ja disinformaatiokampanjoita, 
ja analysoimaan niiden perimmäisiä syitä 
ja kehittämään faktantarkistuksia ja 
vastanarratiiveja;

esille; kehottaa komissiota tukemaan 
tutkimuksia, joissa analysoidaan naisten 
oikeuksiin ja tasa-arvoon kohdistuvia 
hyökkäyksiä ja disinformaatiokampanjoita, 
ja analysoimaan niiden perimmäisiä syitä 
ja kehittämään faktantarkistuksia ja 
vastanarratiiveja;

Or. pl

Tarkistus 409
Alice Kuhnke

Päätöslauselmaesitys
19 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 a. vaatii vahvempaa tukea naisten 
oikeuksien puolustajille ja naisten 
oikeuksia puolustaville järjestöille EU:ssa 
ja maailmanlaajuisesti, mukaan lukien 
seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja 
-oikeuksia sekä hlbti+ -oikeuksia 
käsittelevät järjestöt, lisäämällä ja 
korvamerkitsemällä seuraavasta 
monivuotisesta rahoituskehyksestä 
jaettavaa taloudellista tukea; kehottaa 
Euroopan komissiota toteuttamaan 
maailmanlaajuisen kampanjan heidän 
kärsimiään lisääntyviä hyökkäyksiä 
vastaan ja varmistamaan ihmisoikeuksien 
puolustajien vapauttamisen kiinnittäen 
erityistä huomiota naisten oikeuksien 
puolustajiin; kehottaa sisällyttämään 
välittömästi ihmisoikeuksien puolustajia 
koskeviin EU:n suuntaviivoihin liitteen, 
jonka tarkoituksena on tunnistaa ja 
kehittää lisästrategioita ja -välineitä, jotta 
voidaan vastata paremmin ja 
tehokkaammin naisten ihmisoikeuksien 
puolustajien kohtaamaan 
erityistilanteeseen, uhkiin ja 
riskitekijöihin ja ehkäistä niitä;

Or. en
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Tarkistus 410
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Päätöslauselmaesitys
19 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 a. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita suojelemaan naisia, jotka 
ovat erityisen alttiita moniperusteiselle 
syrjinnälle, tunnustamalla sukupuoleen, 
etnisyyteen, kansalaisuuteen, ikään, 
vammaisuuteen, sosiaaliseen asemaan, 
seksuaaliseen suuntautumiseen ja 
sukupuoli-identiteettiin ja 
maahanmuuttajastatukseen perustuvan 
naisten syrjinnän eri muodot, ja 
varmistamaan, että toteutetuissa toimissa 
otetaan huomioon näiden ryhmien 
erityistarpeet ja vastataan niihin;

Or. en

Tarkistus 411
Samira Rafaela, Karen Melchior, Hilde Vautmans

Päätöslauselmaesitys
19 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 a. kehottaa komissiota luomaan 
konkreettiset puitteet seksityöntekijöiden 
oikeuksille ja suojelulle kriisin aikana ja 
sen jälkeen; korostaa lisäksi, että on 
tärkeää ottaa mukaan toimenpiteitä ja 
strategioita, joilla torjutaan 
seksityöntekijöiden kohtaamaa syrjintää 
rahoituksen, asumisen, terveydenhuollon, 
koulutuksen ja muiden palvelujen 
saatavuudessa;

Or. en
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Tarkistus 412
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans

Päätöslauselmaesitys
19 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 b. kehottaa komissiota puuttumaan 
sukupuolistereotypioihin 
tiedotusvälineissä ja edistämään 
sukupuolten tasa-arvon huomioivaa 
sisältöä; korostaa, että on tärkeää edistää 
medialukutaitoa ja tarjota kaikille 
asiaankuuluville sidosryhmille 
sukupuolisensitiivistä mediakasvatusta 
koskevia aloitteita; kehottaa jäsenvaltioita 
hyväksymään lainsäädäntöä, jolla 
kielletään seksistinen mainonta 
tiedotusvälineissä ja edistetään 
sukupuolistereotypioita koskevaa 
koulutusta journalismin, viestinnän, 
tiedotusvälineiden ja mainonnan alan 
oppilaitoksissa;

Or. en

Tarkistus 413
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. kehottaa yhdenmukaistamaan ja 
vahvistamaan vastavuoroisesti 
ulkosuhteiden avulla EU:n sisäisiä ja 
ulkoisia toimintapolitiikkoja, jotka 
koskevat sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisen ja sukupuolten 
tasa-arvon periaatteita ja joilla torjutaan 
sukupuolistereotypioita ja -rooleja sekä 
haitallisia käytäntöjä ja syrjiviä lakeja;

Poistetaan.



PE652.643v01-00 38/49 AM\1206796FI.docx

FI

Or. fr

Tarkistus 414
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. kehottaa yhdenmukaistamaan ja 
vahvistamaan vastavuoroisesti 
ulkosuhteiden avulla EU:n sisäisiä ja 
ulkoisia toimintapolitiikkoja, jotka 
koskevat sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisen ja sukupuolten tasa-
arvon periaatteita ja joilla torjutaan 
sukupuolistereotypioita ja -rooleja sekä 
haitallisia käytäntöjä ja syrjiviä lakeja;

20. kehottaa yhdenmukaistamaan ja 
vahvistamaan vastavuoroisesti EU:n 
sisäisiä ja ulkoisia toimintapolitiikkoja 
sukupuolten tasa-arvon avulla;

Or. es

Tarkistus 415
Maria Noichl, Heléne Fritzon, Predrag Fred Matić, Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra 
Moretti, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques, Pina Picierno, Evelyn 
Regner

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. kehottaa yhdenmukaistamaan ja 
vahvistamaan vastavuoroisesti 
ulkosuhteiden avulla EU:n sisäisiä ja 
ulkoisia toimintapolitiikkoja, jotka 
koskevat sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisen ja sukupuolten 
tasa-arvon periaatteita ja joilla torjutaan 
sukupuolistereotypioita ja -rooleja sekä 
haitallisia käytäntöjä ja syrjiviä lakeja;

20. kehottaa yhdenmukaistamaan ja 
vahvistamaan vastavuoroisesti 
ulkosuhteiden avulla EU:n sisäisiä ja 
ulkoisia toimintapolitiikkoja, jotka 
koskevat sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisen ja sukupuolten 
tasa-arvon periaatteita ja joilla torjutaan 
sukupuolistereotypioita ja -rooleja sekä 
haitallisia käytäntöjä ja syrjiviä lakeja; 
korostaa tässä yhteydessä erityisesti EU:n 
kauppapolitiikkaa, kehitysyhteistyötä ja 
ihmisoikeuspolitiikkaa;
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Or. en

Tarkistus 416
Alice Kuhnke

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. kehottaa yhdenmukaistamaan ja 
vahvistamaan vastavuoroisesti 
ulkosuhteiden avulla EU:n sisäisiä ja 
ulkoisia toimintapolitiikkoja, jotka 
koskevat sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisen ja sukupuolten tasa-
arvon periaatteita ja joilla torjutaan 
sukupuolistereotypioita ja -rooleja sekä 
haitallisia käytäntöjä ja syrjiviä lakeja;

20. kehottaa yhdenmukaistamaan ja 
vahvistamaan vastavuoroisesti 
ulkosuhteiden avulla EU:n sisäisiä ja 
ulkoisia toimintapolitiikkoja, jotka 
koskevat intersektionaalisuuden, 
sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisen 
ja sukupuolten tasa-arvon periaatteita ja 
joilla torjutaan sukupuolistereotypioita ja -
rooleja sekä haitallisia käytäntöjä ja 
syrjiviä lakeja ja edistetään naisten 
ihmisoikeuksia;

Or. en

Tarkistus 417
Jadwiga Wiśniewska

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. kehottaa yhdenmukaistamaan ja 
vahvistamaan vastavuoroisesti 
ulkosuhteiden avulla EU:n sisäisiä ja 
ulkoisia toimintapolitiikkoja, jotka 
koskevat sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisen ja sukupuolten tasa-
arvon periaatteita ja joilla torjutaan 
sukupuolistereotypioita ja -rooleja sekä 
haitallisia käytäntöjä ja syrjiviä lakeja;

20. kehottaa SEUT-sopimuksen 
8 artiklan, jossa todetaan, että ”unioni 
pyrkii kaikissa toimissaan poistamaan 
eriarvoisuutta miesten ja naisten välillä 
sekä edistämään miesten ja naisten välistä 
tasa-arvoa”, mukaisesti 
yhdenmukaistamaan ja vahvistamaan 
vastavuoroisesti ulkosuhteiden avulla EU:n 
sisäisiä ja ulkoisia toimintapolitiikkoja, 
jotka koskevat yhtäläisten oikeuksien 
periaatteita ja joilla torjutaan haitallisia 
käytäntöjä ja syrjiviä lakeja;
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Or. pl

Tarkistus 418
Isabella Tovaglieri, Simona Baldassarre, Christine Anderson

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. kehottaa yhdenmukaistamaan ja 
vahvistamaan vastavuoroisesti 
ulkosuhteiden avulla EU:n sisäisiä ja 
ulkoisia toimintapolitiikkoja, jotka 
koskevat sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisen ja sukupuolten tasa-
arvon periaatteita ja joilla torjutaan 
sukupuolistereotypioita ja -rooleja sekä 
haitallisia käytäntöjä ja syrjiviä lakeja;

20. vaatii yhdenmukaistamaan EU:n 
sisäisiä ja ulkoisia toimintapolitiikkoja, 
jotka koskevat naisten oikeuksien 
suojelun ja sukupuolten tasa-arvon 
periaatteita sekä torjumaan haitallisia 
käytäntöjä ja syrjiviä lakeja myös 
ulkosuhteiden alalla;

Or. it

Tarkistus 419
Alice Kuhnke

Päätöslauselmaesitys
20 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 a. kehottaa Euroopan komissiota 
hyväksymään nopeasti ja oikea-aikaisesti 
uuden sukupuolten tasa-arvon edistämistä 
koskevan toimintasuunnitelman III, jotta 
sen täytäntöönpano voidaan aloittaa 
vuonna 2021; korostaa, että tämän 
asiakirjan on oltava tiedonannon 
muodossa ja siihen on liitettävä selkeät, 
mitattavissa olevat ja aikasidonnaiset 
menestyksen indikaattorit, mukaan lukien 
vastuun jakaminen eri toimijoille; vaatii, 
että uudessa toimintasuunnitelmassa 
säilytetään kaikkien uusien ohjelmien 
osalta 85 prosentin tavoite, joka koskee 
sukupuolten tasa-arvon edistämistä, ja 
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vakiinnutetaan uusi 20 prosentin tavoite, 
jotta ohjelmilla olisi sukupuolten 
tasa-arvo ensisijaisena tavoitteena; vaatii 
tässä mielessä, että uudessa NDICI:ssä 
asetetaan sukupuolten tasa-arvo ja 
naisten oikeudet etusijalle 
maantieteellisissä ja temaattisissa 
ohjelmissa;

Or. en

Tarkistus 420
Marco Zullo

Päätöslauselmaesitys
20 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 a. korostaa naisten 
vaikutusmahdollisuuksien lisäämisen 
ensisijaista roolia kehityspolitiikkojen 
panemiseksi täytäntöön tehokkaasti; 
korostaa tarvetta omaksua 
horisontaalinen sukupuolinäkökulma 
kestävän kehityksen tavoitteiden 
täytäntöönpanossa ja muistuttaa sen 
voimakkaasta kehotuksesta ottaa tytöt ja 
naiset mukaan kehityspolitiikkojen 
täytäntöönpanon suunnitteluun;

Or. en

Tarkistus 421
Rovana Plumb, Maria Noichl

Päätöslauselmaesitys
20 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 a. kehottaa Euroopan komissiota 
ymmärtämään syvällisemmin 
maahanmuuttaja- ja 
turvapaikanhakijanaisten ja -tyttöjen 
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erityistarpeita, jotka koskevat 
terveydenhuolto- ja koulutustuen saantia 
ja taloudellista tukea, jotta estetään 
heidän hyväksikäytön riski ja 
varmistetaan heidän oikeuksiensa 
kunnioittaminen;

Or. en

Tarkistus 422
Sandra Pereira

Päätöslauselmaesitys
20 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 a. panee merkille kaikkien 
vapauksien yksiselitteisen puolustamisen 
kaikkialla maailmassa ja tuomitsee 
toimenpiteet, jotka heikentävät oikeuksia, 
vapauksia ja takeita, sekä kaikenlaisen, 
muun muassa seksuaaliseen 
suuntautumiseen perustuvan, syrjinnän;

Or. pt

Tarkistus 423
Maria Noichl, Heléne Fritzon, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Lina Gálvez Muñoz, Predrag Fred Matić, Alessandra Moretti, Pina 
Picierno

Päätöslauselmaesitys
20 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 a. suhtautuu myönteisesti naisten ja 
tyttöjen oikeuksia koskevaan uudistettuun 
sitoutumiseen ja viittaukseen kestävän 
kehityksen tavoitteisiin ja erityisesti 
kestävän kehityksen tavoitteeseen 5 
sukupuolten tasa-arvoa koskevan 
strategian keskeisenä kehyksenä;
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Or. en

Tarkistus 424
Annika Bruna, Virginie Joron

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. pitää myönteisenä komission 
sitoumusta varmistaa, että Chilen kanssa 
tehtävään uudistettuun 
assosiaatiosopimukseen sisällytetään 
erillinen kauppaa ja sukupuolten tasa-
arvoa koskeva luku, ja edistää ja tukea 
tällaisten lukujen sisällyttämistä kaikkiin 
muihin EU:n kauppa- ja 
investointisopimuksiin;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 425
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. pitää myönteisenä komission 
sitoumusta varmistaa, että Chilen kanssa 
tehtävään uudistettuun 
assosiaatiosopimukseen sisällytetään 
erillinen kauppaa ja sukupuolten 
tasa-arvoa koskeva luku, ja edistää ja 
tukea tällaisten lukujen sisällyttämistä 
kaikkiin muihin EU:n kauppa- ja 
investointisopimuksiin;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 426
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Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. pitää myönteisenä komission 
sitoumusta varmistaa, että Chilen kanssa 
tehtävään uudistettuun 
assosiaatiosopimukseen sisällytetään 
erillinen kauppaa ja sukupuolten tasa-arvoa 
koskeva luku, ja edistää ja tukea tällaisten 
lukujen sisällyttämistä kaikkiin muihin 
EU:n kauppa- ja investointisopimuksiin;

21. suhtautuu myönteisesti arvoihin 
perustuvaan EU:n kauppapolitiikkaan, 
jossa suojellaan työ- ja 
ympäristöoikeuksia sekä kunnioitetaan 
perusvapauksia ja ihmisoikeuksia, 
mukaan lukien sukupuolten tasa-arvo; 
muistuttaa, että sukupuoleen liittyvät 
kysymykset on valtavirtaistettava unionin 
kauppa- ja investointisopimuksissa ja 
niiden tulee sisältää kauppaa ja kestävää 
kehitystä koskeva kunnianhimoinen ja 
toteuttamiskelpoinen luku; pitää 
myönteisenä komission sitoumusta 
varmistaa ensimmäistä kertaa, että Chilen 
kanssa tehtävään uudistettuun 
assosiaatiosopimukseen sisällytetään 
erillinen kauppaa ja sukupuolten tasa-arvoa 
koskeva luku; korostaa, että se olisi 
pantava asianmukaisesti täytäntöön ja 
arvioitava käytännössä ennen kuin 
tällaiset luvut sisällytetään muihin EU:n 
kauppa- ja investointisopimuksiin / 
sisällyttämisen edistämisen tai tukemisen 
osalta; 

Or. en

Tarkistus 427
Andżelika Anna Możdżanowska

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. pitää myönteisenä komission 
sitoumusta varmistaa, että Chilen kanssa 
tehtävään uudistettuun 

21. pitää myönteisenä komission 
sitoumusta varmistaa, että Chilen kanssa 
tehtävään uudistettuun 
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assosiaatiosopimukseen sisällytetään 
erillinen kauppaa ja sukupuolten tasa-arvoa 
koskeva luku, ja edistää ja tukea tällaisten 
lukujen sisällyttämistä kaikkiin muihin 
EU:n kauppa- ja investointisopimuksiin;

assosiaatiosopimukseen sisällytetään 
erillinen kauppaa ja sukupuolten tasa-arvoa 
koskeva luku, ja edistää ja tukea tällaisten 
lukujen sisällyttämistä kaikkiin muihin 
EU:n kauppa- ja investointisopimuksiin; 
ottaa huomioon, että tällaisissa 
lausekkeissa muistutetaan yksiselitteisesti 
SEUT-sopimuksen 8 artiklan 
sanamuodosta ja viitataan miesten ja 
naisten tasa-arvoiseen kohteluun 
ilmaisun tavanomaisessa merkityksessä 
jättämättä pois kumpaakaan edellä 
mainittua sukupuolta;

Or. pl

Tarkistus 428
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Pina Picierno, Predrag Fred Matić, Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra 
Moretti

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. pitää myönteisenä komission 
sitoumusta varmistaa, että Chilen kanssa 
tehtävään uudistettuun 
assosiaatiosopimukseen sisällytetään 
erillinen kauppaa ja sukupuolten tasa-arvoa 
koskeva luku, ja edistää ja tukea tällaisten 
lukujen sisällyttämistä kaikkiin muihin 
EU:n kauppa- ja investointisopimuksiin;

21. pitää myönteisenä komission 
sitoumusta varmistaa, että Chilen kanssa 
tehtävään uudistettuun 
assosiaatiosopimukseen sisällytetään 
erillinen kauppaa ja sukupuolten tasa-arvoa 
koskeva luku, ja edistää ja tukea tällaisten 
lukujen sisällyttämistä kaikkiin muihin 
EU:n kauppa- ja investointisopimuksiin 
nykyisten kansainvälisten esimerkkien 
perusteella;

Or. en

Tarkistus 429
Cindy Franssen, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra 
Maldeikienė, Sirpa Pietikäinen, Lena Düpont, Maria da Graça Carvalho, Christine 
Schneider

Päätöslauselmaesitys
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21 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. suhtautuu myönteisesti tulevaan 
sukupuolten tasa-arvoa koskevaan 
toimintasuunnitelmaan III, joka perustuu 
nykyiseen sukupuolten tasa-arvoa 
koskevaan toimintasuunnitelmaan II, 
joka on keskeinen väline sukupuolten 
tasa-arvon edistämisessä ja naisten ja 
tyttöjen vaikutusmahdollisuuksien 
lisäämisessä ulkosuhteissa naisten ja 
tyttöjen oikeuksien puolesta taistelussa 
neljällä alalla: tyttöjen ja naisten fyysinen 
ja psyykkinen koskemattomuus, mukaan 
lukien naisten sukuelinten silpomisen 
estäminen; tyttöjen ja naisten 
taloudellisten ja sosiaalisten oikeuksien 
edistäminen ja heidän 
voimaannuttamisensa edistäminen, 
tyttöjen ja naisten sananvallan ja 
osallistumisen vahvistaminen ja 
horisontaalinen pilari, joka koostuu 
komission yksiköiden ja EUH:n 
institutionaalisen kulttuurin 
muuttamisesta, jotta EU:n sitoumukset 
voidaan toteuttaa tehokkaammin;

Or. en

Tarkistus 430
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Karen 
Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Radka Maxová, Abir Al-Sahlani

Päätöslauselmaesitys
21 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. muistuttaa koulutuksen 
merkityksestä naisten ja tyttöjen 
vaikutusmahdollisuuksien lisäämiselle 
sekä EU:ssa että kumppanimaissa; 
korostaa, että koulutus on paitsi oikeus 
myös ratkaiseva väline, jolla torjutaan 
nuorten tyttöjen varhaisia ja 
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pakkoavioliittoja sekä raskauksia; 
korostaa lisäksi, että 
lukitsemistoimenpiteet ja niiden 
aiheuttama opetuksen tarjoamisen 
keskeytyminen vaikuttavat erityisesti 
tyttöihin, koska heillä on suurempi riski 
sille, ettei heitä lähetetä takaisin kouluun; 
korostaa, että EU:n ulkopolitiikan on 
autettava tyttöjä pysymään koulussa ja 
jatkamaan opetusta kumppanimaissa 
ensisijaisena asiana;

Or. en

Tarkistus 431
Alice Kuhnke

Päätöslauselmaesitys
21 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. kehottaa neuvostoa hyväksymään 
neuvoston päätelmät tasa-arvoa koskevan 
strategian hyväksymiseksi ja yksilöimään 
konkreettisia toimia sen täytäntöön 
panemiseksi;

Or. en

Tarkistus 432
Maria Noichl, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez Muñoz, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Pina Picierno, Vilija Blinkevičiūtė, Alessandra Moretti

Päätöslauselmaesitys
21 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. muistuttaa jatkuvasta tuestaan 
komission työlle tällä alalla;

Or. en
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Tarkistus 433
Rosa Estaràs Ferragut

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. kehottaa sisällyttämään 
vammaisuutta koskevan näkökulman 
kaikkiin Euroopan unionissa edistettäviin 
sukupuolten tasa-arvoa koskeviin yleisiin 
aloitteisiin; kehottaa takamaan suojelun 
sukupuoleen kohdistuvan väkivallan 
uhreiksi joutuneille vammaisille, jotka 
ovat holhouksen alaisina tai joiden 
oikeustoimikelpoisuus on muulla tavalla 
rajallinen; kehottaa tässä tarkoituksessa 
varmistamaan, että tällä ryhmällä on 
käytettävissään tehokkaat 
oikeussuojatoimet ja että näissä 
oikeuskäsittelyissä työskentelevät 
ammattilaiset (kuten rikosoikeuden tai 
terveydenhoidon ammattilaiset) saavat 
koulutusta ja heidän valmiuksiaan 
kehitetään; kehottaa perustamaan 
esteettömän ja stereotypioista vapaan 
koulutusjärjestelmän, jossa vammaiset 
tytöt ja naiset voivat valita omien 
toiveidensa ja taitojensa mukaisesti ne 
alat, joita he opiskelevat ja joilla he 
työskentelevät, ilman että esteellisyys, 
ennakkoasenteet ja stereotypiat rajoittavat 
heitä; kannattaa vammaisten naisten 
osallistumista sukupuolten tasa-arvoa ja 
naisten oikeuksia edistävien liikkeiden 
toimintaan ja olemaan näin muutoksen 
edelläkävijöitä; kehottaa ottamaan 
vammaiset naiset ja tytöt, myös laitoksissa 
asuvat, mukaan kaikkiin suunnitelmiin, 
joilla pyritään ehkäisemään rinta- ja 
kohdunkaulansyöpää EU:n 
jäsenvaltioissa; kehottaa ottamaan heidät 
mukaan myös kaikkiin HI-viruksen/aidsin 
torjumista koskeviin ohjelmiin ja muihin 
ohjelmiin, joilla pyritään ehkäisemään 
sukupuoliteitse tarttuvia tauteja; kehottaa 
jaottelemaan kaikki sukupuolten tasa-
arvoa koskevat indikaattorit ja kerätyt 



AM\1206796FI.docx 49/49 PE652.643v01-00

FI

tiedot iän, vammaisuuden ja sukupuolen 
perusteella;

Or. es


