
AM\1213464FI.docx PE657.386v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

Euroopan parlamentti
2019-2024

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta

2020/2121(INI)

16.9.2020

TARKISTUKSET
1 - 342
Mietintöluonnos
Frances Fitzgerald
(PE653.727v02-00)

Covid-19-kriisi ja sen jälkeinen aika sukupuolinäkökulmasta tarkastellen
(2020/2121(INI))



PE657.386v01-00 2/180 AM\1213464FI.docx

FI

AM_Com_NonLegReport



AM\1213464FI.docx 3/180 PE657.386v01-00

FI

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

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 artiklan ja 
3 artiklan 3 kohdan ja Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 6, 
8 ja 153 artiklan,

Or. en

Tarkistus 2
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 3 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 2, 3,5, 9, 10, 16 ja 20,

Or. en

Tarkistus 3
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 4 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon kestävän 
kehityksen Agenda 2030 -
toimintaohjelman ja erityisesti tavoitteen 5, 

– ottaa huomioon kestävän 
kehityksen Agenda 2030 -
toimintaohjelman, ketään ei jätetä jälkeen 
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jolla pyritään toteuttamaan sukupuolten 
tasa-arvo ja parantamaan naisten elinoloja 
vuoteen 2030 mennessä,

-periaatteen ja erityisesti tavoitteen 1, jolla 
pyritään poistamaan köyhyys, tavoitteen 
3, jolla pyritään turvaamaan ihmisten 
mahdollisuus terveelliseen elämään, 
tavoitteen 5, jolla pyritään toteuttamaan 
sukupuolten tasa-arvo ja parantamaan 
naisten elinoloja, sekä tavoitteen 8, jolla 
pyritään kestävään talouskasvuun,

Or. en

Tarkistus 4
Rosa Estaràs Ferragut

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 5 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon vammaisten 
henkilöiden oikeuksista 3. toukokuuta 
2008 tehdyn Yhdistyneiden kansakuntien 
yleissopimuksen 6 artiklan,

Or. en

Tarkistus 5
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Rosa Estaràs Ferragut, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, Christine 
Schneider, Maria da Graça Carvalho

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 5 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon vammaisten 
henkilöiden oikeuksista 3. toukokuuta 
2008 tehdyn Yhdistyneiden kansakuntien 
yleissopimuksen 6 artiklan,

Or. en
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Tarkistus 6
Jadwiga Wiśniewska

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 11 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 4. maaliskuuta 
2016 annetun ehdotuksen neuvoston 
päätökseksi naisiin kohdistuvan 
väkivallan ja perheväkivallan 
ehkäisemistä ja torjumista koskevan 
Euroopan neuvoston yleissopimuksen 
tekemisestä Euroopan unionin osalta 
(COM(2016)0109),

Poistetaan.

Or. pl

Tarkistus 7
Jadwiga Wiśniewska

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 14 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 13. helmikuuta 
2019 antamansa päätöslauselman naisten 
oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon 
heikentämispyrkimyksistä EU:ssa11,

Poistetaan.

_________________
11 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0111.

Or. pl

Tarkistus 8
Jadwiga Wiśniewska

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 15 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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– ottaa huomioon 28. marraskuuta 
2019 antamansa päätöslauselman EU:n 
liittymisestä Istanbulin yleissopimukseen 
ja muista toimenpiteistä sukupuoleen 
perustuvan väkivallan torjumiseksi12,

Poistetaan.

_________________
12 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2019)0080.

Or. pl

Tarkistus 9
Rosa Estaràs Ferragut

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 16 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 11. marraskuuta 
2018 antamansa päätöslauselman 
vammaisten naisten tilanteesta,

Or. en

Tarkistus 10
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Rosa Estaràs Ferragut, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, Christine 
Schneider, Maria da Graça Carvalho

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 16 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 11. marraskuuta 
2018 antamansa päätöslauselman 
vammaisten naisten tilanteesta,

Or. en

Tarkistus 11
Jadwiga Wiśniewska
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 33 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 2. syyskuuta 2020 
julkaistun UN Womenin raportin 
”Insights to Action: Gender Equality in 
the Wake of COVID-19”,

Or. pl

Tarkistus 12
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, Christine Schneider, Maria da Graça 
Carvalho

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 40 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Eurofoundin 
kesäkuussa 2020 julkaiseman ”Living, 
Working and COVID-19” -tutkimuksen 
aineiston;

Or. en

Tarkistus 13
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 43 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon ILGA Europen 
poliittisen katsauksen nimeltä ”COVID-
19: domestic violence against LGBTI 
people”,

Or. en
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Tarkistus 14
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 45 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon IPPF European 
Networkin julkaisun nimeltä ”How to 
address the impact on women, girls and 
vulnerable groups and their sexual and 
reproductive safety”,

Or. en

Tarkistus 15
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 45 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon European 
Women’s Lobbyn poliittisen katsauksen 
nimeltä ”Walk-the-talk: EU funds must 
mirror women’s equality”,

Or. en

Tarkistus 16
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 45 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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– ottaa huomioon European 
Foundation for the Improvement of 
Living and Working Conditions -säätiön 
6. toukokuuta 2020 julkaistun 
tutkimuksen nimeltä ”Living, working 
and COVID-19”,

Or. en

Tarkistus 17
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 45 c viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon YK:n tasa-
arvojärjestö UN Womenin julkaisun 
nimeltä ”Online and ICT* facilitated 
violence against women and girls during 
COVID-19”,

Or. en

Tarkistus 18
Jadwiga Wiśniewska

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 46 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon covid-19-
pandemiaa ja sukupuolivaikutuksia 
käsittelevän, 27. toukokuuta 2020 
julkaistun professori Sabine Oertelt-
Prigionen tutkimuksen ”The impact of 
sex and gender in the COVID-19 
pandemic”,

Poistetaan.

Or. pl
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Tarkistus 19
Eugenia Rodríguez Palop

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 46 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon seksuaali- ja 
lisääntymisoikeuksia käsittelevän 
Euroopan parlamentin foorumin (EPF) 
ja International Planned Parenthood 
Federation European Networkin (IPPF 
EN) 22. huhtikuuta 2020 julkaiseman 
yhteisen kertomuksen nimeltä ”Sexual 
and Reproductive Health and Rights 
during the COVID-19 pandemic”,

Or. en

Tarkistus 20
Christine Anderson

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 49 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 
päätöslauselmaesityksen B9-0236/2020,

Or. de

Tarkistus 21
Jadwiga Wiśniewska

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. toteaa, että covid-19-kriisiin ja sen 
seurauksiin sisältyy selkeitä 

A. toteaa, että covid-19-kriisi ja sen 
seuraukset vaikuttavat selvästi miehiin ja 
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sukupuolinäkökulmia; naisiin ja että ne ovat erilaisia;

Or. pl

Tarkistus 22
Diana Riba i Giner
Verts/ALE -ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. toteaa, että covid-19-kriisiin ja sen 
seurauksiin sisältyy selkeitä 
sukupuolinäkökulmia;

A. toteaa, että covid-19-kriisiin ja sen 
seurauksiin sisältyy selkeitä 
sukupuolinäkökulmia ja että se on 
korostanut olemassa olevia sukupuolten 
tasa-arvoon ja naisten ihmisoikeuksiin 
liittyviä puutteita ja eriarvoisuutta;

Or. en

Tarkistus 23
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. toteaa, että covid-19-kriisiin ja sen 
seurauksiin sisältyy selkeitä 
sukupuolinäkökulmia;

A. toteaa, että covid-19-kriisiin ja sen 
seurauksiin sisältyy selkeitä 
sukupuolinäkökulmia; toteaa, ettei virus 
kuitenkaan katso sukupuolta, koska se 
vaikuttaa tasapuolisesti sekä miehiin että 
naisiin;

Or. es

Tarkistus 24
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, Christine Schneider, Maria da Graça 
Carvalho
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. toteaa, että covid-19-kriisiin ja sen 
seurauksiin sisältyy selkeitä 
sukupuolinäkökulmia;

A. toteaa, että covid-19-kriisiin ja sen 
seurauksiin sisältyy selkeitä 
sukupuolinäkökulmia ja että se on 
korostanut olemassa olevaa sukupuolten 
tasa-arvoon ja naisten oikeuksiin liittyvää 
eriarvoisuutta;

Or. en

Tarkistus 25
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. toteaa, että covid-19-kriisiin ja sen 
seurauksiin sisältyy selkeitä 
sukupuolinäkökulmia;

A. toteaa, että covid-19-kriisiin ja sen 
seurauksiin sisältyy selkeitä 
sukupuolinäkökulmia ja että siihen on sen 
vuoksi vastattava sukupuolinäkökulman 
huomioon ottavalla tavalla;

Or. en

Tarkistus 26
Eugenia Rodríguez Palop

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. toteaa, että covid-19-kriisiin ja sen 
seurauksiin sisältyy selkeitä 
sukupuolinäkökulmia;

A. toteaa, että covid-19-kriisillä ja sen 
seurauksilla on selkeitä sukupuolittuneita 
ja intersektionaalisia vaikutuksia;
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Or. en

Tarkistus 27
Jadwiga Wiśniewska

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A a. toteaa, että covid-19 on 
maailmanlaajuinen pandemia, joka 
vaikuttaa kaikkiin maailman maihin;

Or. pl

Tarkistus 28
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. toteaa, että covid-19-pandemilla on 
yhteiskunnan eri ryhmiin erilaisia ja 
eriasteisia vaikutuksia;

B. toteaa, että covid-19-pandemilla on 
yhteiskunnan eri ryhmiin erilaisia ja 
eriasteisia vaikutuksia; toteaa, että naisiin 
ja tyttöihin kohdistuva vaikutus on 
suhteettoman suuri; toteaa, että 
ikääntyneet naiset, vammaiset naiset ja 
tytöt, yksinhuoltajaäidit, romaninaiset ja -
tytöt, LGBTQI+-naiset sekä pakolais- ja 
maahanmuuttajanaiset ovat erityisen 
alttiita virukselle ja sen seurauksille;

Or. en

Tarkistus 29
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Rosa Estaràs Ferragut, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, Christine 
Schneider, Maria da Graça Carvalho
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. toteaa, että covid-19-pandemialla 
on yhteiskunnan eri ryhmiin erilaisia ja 
eriasteisia vaikutuksia;

B. toteaa, että covid-19-pandemialla 
on erilaisia ja eriasteisia vaikutuksia 
yhteiskunnan eri ryhmiin, kuten naisiin ja 
miehiin, nuoriin ja vanhoihin, 
vammaisiin, sukupuoleen perustuvan 
väkivallan ja perheväkivallan uhreihin, 
sosioekonomiselta taustaltaan erilaisiin 
ihmisiin, lapsiin, 
yksinhuoltajavanhempiin ja 
vähemmistöryhmiin, romanit mukaan 
lukien;

Or. en

Tarkistus 30
Eugenia Rodríguez Palop

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. toteaa, että covid-19-pandemilla on 
yhteiskunnan eri ryhmiin erilaisia ja 
eriasteisia vaikutuksia;

B. toteaa, että covid-19-pandemialla 
on yhteiskunnan eri ryhmiin erilaisia ja 
eriasteisia vaikutuksia; toteaa, että covid-
19-pandemia vaikuttaa eriytyneesti naisiin 
ja lapsiin lyhyen aikavälin lisäksi 
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä ja että 
se voi entisestään pahentaa olemassa 
olevaa rakenteellista sukupuoleen 
perustuvaa syrjintää ja muuta 
eriarvoisuutta;

Or. en

Tarkistus 31
Diana Riba i Giner
Verts/ALE -ryhmän puolesta
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. toteaa, että covid-19-pandemilla on 
yhteiskunnan eri ryhmiin erilaisia ja 
eriasteisia vaikutuksia;

B. toteaa, että covid-19-pandemialla 
on yhteiskunnan eri ryhmiin erilaisia ja 
eriasteisia vaikutuksia ja että se vaikuttaa 
suhteettoman paljon naisiin ja lapsiin, 
erityisesti marginalisoituneisiin ryhmiin 
kuuluviin naisiin ja lapsiin;

Or. en

Tarkistus 32
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. toteaa, että covid-19-pandemilla on 
yhteiskunnan eri ryhmiin erilaisia ja 
eriasteisia vaikutuksia;

B. toteaa, että covid-19-pandemialla 
on yhteiskunnan eri ryhmiin erilaisia ja 
eriasteisia vaikutuksia ja että sen 
vaikutusten vuoksi kaikkia 
elvytystoimenpiteitä on tarkasteltava sekä 
sukupuolten että intersektionaalisuuden 
näkökulmasta;

Or. en

Tarkistus 33
Jadwiga Wiśniewska

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. toteaa, että covid-19-pandemilla on 
yhteiskunnan eri ryhmiin erilaisia ja 
eriasteisia vaikutuksia;

B. toteaa, että covid-19-pandemilla on 
yhteiskunnan eri ryhmiin, sekä miehiin 
että naisiin, erilaisia ja eriasteisia 
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vaikutuksia;

Or. pl

Tarkistus 34
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. toteaa, että covid-19-pandemilla on 
yhteiskunnan eri ryhmiin erilaisia ja 
eriasteisia vaikutuksia;

B. toteaa, että covid-19-pandemilla voi 
olla yhteiskunnan eri ryhmiin erilaisia ja 
eriasteisia vaikutuksia;

Or. es

Tarkistus 35
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B a. toteaa, että sukupuolinäkökulma 
ja naisten oikeudet ovat vaarassa jäädä 
syrjään, kun yhteiskunta pyrkii kaikin 
voimin selviytymään kriisistä;

Or. en

Tarkistus 36
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B b kappale (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B b. toteaa, että covid-19:n aikaan 
saama terveydellinen ja taloudellinen 
kriisi paljastaa yhteiskuntiemme ja 
sosioekonomisten järjestelmiemme rajat 
ja ristiriidat sekä syventää olemassa 
olevaa eriarvoisuutta;

Or. en

Tarkistus 37
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. toteaa, että virusta koskevat 
viralliset kuolleisuusluvut osoittavat, että 
miesten kuolleisuus on suurempi kuin 
naisten, kun taas naisilla on suurempi 
riski sairastua virukseen, mikä on 
seurausta siitä, että etulinjan 
työntekijöistä suhteettoman suuri osa on 
naisia;

C. toteaa, että virusta koskevat 
viralliset kuolleisuusluvut osoittavat, että 
miesten kuolleisuus on suurempi kuin 
naisten;

Or. es

Tarkistus 38
Diana Riba i Giner
Verts/ALE -ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. toteaa, että virusta koskevat 
viralliset kuolleisuusluvut osoittavat, että 
miesten kuolleisuus on suurempi kuin 
naisten, kun taas naisilla on suurempi riski 
sairastua virukseen, mikä on seurausta 
siitä, että etulinjan työntekijöistä 

C. toteaa, että virusta koskevat 
viralliset kuolleisuusluvut osoittavat, että 
miesten kuolleisuus on suurempi kuin 
naisten, kun taas naisilla on suurempi riski 
sairastua virukseen, mikä on seurausta 
siitä, että tämänhetkisten kriisien kannalta 
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suhteettoman suuri osa on naisia; olennaisilla aloilla työskentelevistä 
työntekijöistä suhteettoman suuri osa on 
naisia;

Or. en

Tarkistus 39
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, Christine Schneider, Maria da Graça 
Carvalho

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. toteaa, että virusta koskevat 
viralliset kuolleisuusluvut osoittavat, että 
miesten kuolleisuus on suurempi kuin 
naisten, kun taas naisilla on suurempi riski 
sairastua virukseen, mikä on seurausta 
siitä, että etulinjan työntekijöistä 
suhteettoman suuri osa on naisia;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)  

Or. en

Tarkistus 40
Annika Bruna

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. toteaa, että virusta koskevat 
viralliset kuolleisuusluvut osoittavat, että 
miesten kuolleisuus on suurempi kuin 
naisten, kun taas naisilla on suurempi riski 
sairastua virukseen, mikä on seurausta 
siitä, että etulinjan työntekijöistä 
suhteettoman suuri osa on naisia;

C. toteaa, että virusta koskevat 
viralliset kuolleisuusluvut osoittavat, että 
miesten kuolleisuus on suurempi kuin 
naisten, kun taas naisilla on suurempi riski 
sairastua virukseen, mikä on seurausta 
siitä, että etulinjan työntekijöistä suuri osa 
on naisia;

Or. en
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Tarkistus 41
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. toteaa, että covid-19-kriisillä on 
ollut suhteettoman suuri [vaikutus] 
naisiin ja että se on pahentanut olemassa 
olevaa sukupuolten välistä epätasa-arvoa 
ja osoittanut, kuinka ratkaisevan tärkeitä 
naiset ovat yhteiskuntiemme kriiseistä 
selviytymisen kannalta; toteaa, että naiset 
ja heihin kriisin vaikutuksesta 
kohdistuneet erityisvaikutukset on 
otettava huomioon taloudellisten ja 
sosiaalisten elvytystoimenpiteiden 
suunnittelussa ja kohdennuksessa, sillä 
naiset ovat olleet enemmistönä niiden 
etulinjan työntekijöiden joukossa, jotka 
ovat huolehtineet välttämättömästä 
hoivasta ja palveluista, koska 
työmarkkinat ovat sukupuolittuneet ja 
naisia on enemmän määräaikaisissa, osa-
aikaisissa ja epävarmoissa työsuhteissa 
kuin miehiä;

Or. en

Tarkistus 42
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. toteaa, että meneillään olevassa 
kriisissä etulinjan työntekijöistä suurin 
osa on naisia, esimerkiksi 76 prosenttia 
terveydenhuoltoalan työntekijöistä 
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(lääkärit, sairaanhoitajat, kätilöt, 
hoitokotien henkilöstö), 82 prosenttia 
kassatyöntekijöistä, 93 prosenttia 
lastenhoitoalan työntekijöistä ja 
opettajista, 95 prosenttia kotitalouksien 
siivoojista ja kotiavustajista sekä 
86 prosenttia henkilökohtaisista 
avustajista24 b EU:ssa;
_________________
24 b https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/frontline-workers

Or. en

Tarkistus 43
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C b. toteaa, että esimerkiksi EIGEn ja 
YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin työ 
on osoittanut kriisin sukupuolittuneet 
vaikutukset; toteaa, että kriisin 
kokonaisvaikutuksia on kuitenkin vaikea 
mitata, koska jäsenvaltioista ei ole 
saatavana vertailukelpoisia sukupuolen 
mukaan eriteltyjä tietoja;

Or. en

Tarkistus 44
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C b kappale (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C b. toteaa, että naiset eivät lasikaton 
vuoksi ole miesten kanssa 
yhdenvertaisesti edustettuina kriisiä 
koskevassa päätöksenteossa;

Or. en

Tarkistus 45
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C c kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C c. toteaa, että talous-, yhteiskunta- ja 
terveydenhuoltojärjestelmiemme, 
yhteiskunnallisen elämämme ja 
välttämättömien toimintojen 
jatkuvuudesta on kiittäminen etulinjan 
työntekijöitä, jotka eivät usein voi 
säilyttää turvaväliä muihin ja jotka siksi 
joutuvat olemaan huolissaan viruksen 
mahdollisesta levittämisestä 
sukulaisiinsa;

Or. en

Tarkistus 46
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C d kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C d. toteaa, että terveyspalvelujen 
saantia koskeva naisten ja tyttöjen uhkaa 
vaarantua, kun 
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terveydenhuoltojärjestelmät ovat 
erikoistilanteessa ja välttämättömien 
julkisten palveluiden ja hyödykkeiden 
saatavuus rajoittuu kriisiaikoina; toteaa, 
että aiempien epidemioiden, kuten ebolan 
ja zikan, perusteella voidaan olettaa, että 
taudin puhkeamisen ehkäisypyrkimykset 
ovat usein pois tavanomaisten 
terveyspalveluiden resursseista mukaan 
lukien äitiys- ja lastenneuvolapalvelut ja 
ehkäisyneuvonta ja että tämä heikentää 
seksuaali- ja 
lisääntymisterveyspalveluiden saatavuutta 
usein entisestään;

Or. en

Tarkistus 47
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C e kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C e. toteaa, että naisten kriittisiin 
palveluihin lukeutuvat mahdollisuus 
turvalliseen synnyttämiseen erityisesti 
komplikaatioiden yhteydessä ja välttäen 
äidin ja lapsen traumatisoitumisvaaran 
aiheuttavien voimakeinojen käyttöä, 
ehkäisyn saanti sekä mahdollisuus 
sairaalahoitoon raiskauksen jälkeen;

Or. en

Tarkistus 48
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C f kappale (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C f. toteaa, että joissakin 
jäsenvaltioissa yritetään parhaillaan jopa 
lainsäädäntöteitse poistaa oikeus 
turvalliseen ja lailliseen 
raskaudenkeskeytykseen;

Or. en

Tarkistus 49
Diana Riba i Giner
Verts/ALE -ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. toteaa, että muiden kuin keskeisten 
terveyspalvelujen peruuttamisen tai 
lykkäämisen seurauksena kiireellisten 
tapausten kriittinen hoito viivästyi;

D. toteaa, että muiden kuin keskeisten 
terveyspalvelujen nimellä kutsuttavien 
palvelujen peruuttamisen tai lykkäämisen 
tai niihin pääsyn esteidenseurauksena 
kiireellisten tapausten kriittinen hoito on 
viivästynyt esimerkiksi seksuaali- ja 
lisääntymisterveyspalvelussa; toteaa, että 
kansanterveyden kriisi on merkittävästi 
pahentanut entisestään tällaiseen hoitoon 
pääsyn oikeudellisia, poliittisia ja muita 
esteitä;

Or. en

Tarkistus 50
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. toteaa, että muiden kuin keskeisten D. toteaa, että muiden kuin keskeisten 
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terveyspalvelujen peruuttamisen tai 
lykkäämisen seurauksena kiireellisten 
tapausten kriittinen hoito viivästyi;

terveyspalvelujen peruuttamisen tai 
lykkäämisen seurauksena kiireellisten 
tapausten kriittinen hoito on viivästynyt; 
toteaa tässä yhteydessä, että seksuaali- ja 
lisääntymisterveyspalveluiden, kuten 
ehkäisyn, hedelmöityshoitojen ja 
turvallisen raskaudenkeskeytyksen, 
saatavuus on heikentynyt ja että tällä on 
vakavia seurauksia naisille;

Or. en

Tarkistus 51
Eugenia Rodríguez Palop

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. toteaa, että muiden kuin keskeisten 
terveyspalvelujen peruuttamisen tai 
lykkäämisen seurauksena kiireellisten 
tapausten kriittinen hoito viivästyi;

D. toteaa, että muiden kuin 
kansallisten viranomaisten keskeisinä 
pitämienterveyspalvelujen peruuttamisen 
tai lykkäämisen seurauksena kiireellisten 
tapausten kriittinen hoito on viivästynyt 
esimerkiksi seksuaali- ja 
lisääntymisterveyspalveluissa;

Or. en

Tarkistus 52
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Pernille Weiss, Cindy Franssen, Arba Kokalari, 
Christine Schneider, Maria da Graça Carvalho

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. toteaa, että muiden kuin keskeisten 
terveyspalvelujen peruuttamisen tai 
lykkäämisen seurauksena kiireellisten 
tapausten kriittinen hoito viivästyi;

D. toteaa, että muiden kuin keskeisten 
terveyspalvelujen peruuttamisen tai 
lykkäämisen seurauksena kiireellisten 
tapausten kriittinen hoito on viivästynyt ja 
joskus jopa estynyt esimerkiksi seksuaali- 
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ja lisääntymisterveyspalveluissa;

Or. en

Tarkistus 53
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. toteaa, että muiden kuin keskeisten 
terveyspalvelujen peruuttamisen tai 
lykkäämisen seurauksena kiireellisten 
tapausten kriittinen hoito viivästyi;

D. toteaa, että muiden kuin keskeisten 
terveyspalvelujen peruuttamisen tai 
lykkäämisen seurauksena kiireellisten 
tapausten kriittinen hoito on viivästynyt 
esimerkiksi naisten tapauksissa;

Or. en

Tarkistus 54
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. toteaa, että jäsenvaltioiden 
raporttien mukaan perheväkivalta lisääntyi 
huolestuttavalla tavalla 
liikkumisrajoitusten aikana;

E. toteaa, että jäsenvaltioiden 
raporttien mukaan on tärkeää tehdä 
tarkkoja analyyseja, joista saadaan 
luotettavaa tietoa sekä miehiin että naisiin 
kohdistuvasta perheväkivallasta;

Or. es

Tarkistus 55
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. toteaa, että jäsenvaltioiden 
raporttien mukaan perheväkivalta lisääntyi 
huolestuttavalla tavalla 
liikkumisrajoitusten aikana;

E. toteaa, että useiden jäsenvaltioiden 
raporttien ja tilastotietojen mukaan 
perheväkivalta ja sukupuoleen perustuva 
väkivalta lisääntyivät huolestuttavalla 
tavalla liikkumisrajoitusten aikana, sillä 
läheistensä väkivallan uhreja olevat 
naiset ja tytöt joutuivat jäämään kotiin 
hyväksikäyttäjiensä kanssa, ja heidän 
mahdollisuutensa hakea apua vähenivät; 
toteaa, että taloudellinen ja sosiaalinen 
stressi ruokkii perheväkivaltaa ja 
sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa ja että 
kriisi voi sen vuoksi johtaa näiden 
ilmiöiden lisääntymiseen myös pitkällä 
aikavälillä; toteaa, että talouteen liittyvien 
rajoitteiden lisääntyminen tekee naisia 
hyväksikäyttävien kumppanien 
jättämisestä naisille entistäkin 
vaikeampaa;

Or. en

Tarkistus 56
Eugenia Rodríguez Palop

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. toteaa, että jäsenvaltioiden 
raporttien mukaan perheväkivalta lisääntyi 
huolestuttavalla tavalla 
liikkumisrajoitusten aikana;

E. toteaa, että jäsenvaltioiden 
raporttien mukaan sukupuoleen perustuva 
väkivalta lisääntyi huolestuttavalla tavalla 
liikkumisrajoitusten aikana; toteaa, että 
Maailman terveysjärjestö WHO:n 
mukaan puhelut naisilta, joiden 
kumppani kohdistaa heihin väkivaltaa tai 
sen uhkaa, ovat monissa eurooppalaisissa 
maissa lisääntyneet 60 prosenttia; toteaa, 
että liikkumisrajoitukset ja kotiin ja 
hoitolaitoksiin eristäytyminen ovat 
luoneet hyväksikäyttäjille suotuisan 
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ympäristön lähisuhdeväkivallan ja 
seksuaalisen väkivallan uhrien 
kontrolloimiselle ja että näiden 
mahdollisuudet hakea apua omaa 
henkeään vaarantamatta ovat 
heikentyneet;

Or. en

Tarkistus 57
Diana Riba i Giner
Verts/ALE -ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. toteaa, että jäsenvaltioiden 
raporttien mukaan perheväkivalta lisääntyi 
huolestuttavalla tavalla 
liikkumisrajoitusten aikana;

E. toteaa, että jäsenvaltioiden 
raporttien mukaan sukupuoleen perustuva 
väkivalta lisääntyi huolestuttavalla tavalla 
liikkumisrajoitusten aikana; toteaa, että 
liikkumisrajoitukset ovat lisänneet 
hyväksikäyttäjien valtaa uhreihinsa 
nähden; toteaa, että kun liikkumista ei 
enää rajoiteta, on olemassa vaara, että 
hyväksikäyttäjät käyttävät entistä 
enemmän väkivaltaa kompensoidakseen 
liikkumisrajoitusten aikana helpottuneen 
kontrollin häviämistä;

Or. en

Tarkistus 58
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Pernille Weiss, Cindy Franssen, Arba Kokalari, 
Christine Schneider, Maria da Graça Carvalho

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. toteaa, että jäsenvaltioiden 
raporttien mukaan perheväkivalta lisääntyi 

E. toteaa, että jäsenvaltioiden 
raporttien mukaan perheväkivalta, fyysinen 
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huolestuttavalla tavalla 
liikkumisrajoitusten aikana;

ja psyykkinen väkivalta, kontrollointi ja 
verkkoväkivalta mukaan lukien, lisääntyi 
huolestuttavalla tavalla 
liikkumisrajoitusten aikana; toteaa, ettei 
perheväkivalta ole yksityinen vaan 
yhteiskunnallinen ongelma;

Or. en

Tarkistus 59
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. toteaa, että jäsenvaltioiden 
raporttien mukaan perheväkivalta lisääntyi 
huolestuttavalla tavalla 
liikkumisrajoitusten aikana;

E. toteaa, että jäsenvaltioiden 
raporttien mukaan perheväkivalta lisääntyi 
huolestuttavalla tavalla 
liikkumisrajoitusten aikana ja että 
liikkumisrajoitukset pahensivat 
entisestään jo aiemmin olemassa ollutta 
”näkymätöntä pandemiaa”, jonka 
hoitamiseen tarvittava tuki ja resurssit on 
saatettava riittävälle tasolle;

Or. en

Tarkistus 60
Rosa Estaràs Ferragut

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. toteaa, että jäsenvaltioiden 
raporttien mukaan perheväkivalta lisääntyi 
huolestuttavalla tavalla 
liikkumisrajoitusten aikana;

E. toteaa, että jäsenvaltioiden 
raporttien mukaan perheväkivalta lisääntyi 
huolestuttavalla tavalla 
liikkumisrajoitusten aikana ja että se on 
vaikuttanut erityisesti naisiin, vammaiset 
naiset mukaan lukien;
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Or. en

Tarkistus 61
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E a. toteaa, että internetin käytön 
lisääntyminen pandemian aikana on 
lisännyt verkko- ja tietotekniikkavälitteistä 
sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa sekä 
verkossa tapahtuvaa lasten ja erityisesti 
tyttöjen seksuaalista hyväksikäyttöä; 
toteaa, että ihmisoikeuksien puolustajat, 
naispoliitikot, naistoimittajat, etnisiin 
vähemmistöihin ja alkuperäiskansoihin 
kuuluvat naiset, lesbot, biseksuaaliset ja 
transsukupuoliset naiset sekä vammaiset 
naiset ovat tietotekniikkavälitteisen 
väkivallan erityisiä kohteita; toteaa, että 
Euroopassa verkkoväkivallan riski on 
suurin 18–29-vuotiailla naisilla24 b;
_________________
24 b 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/STUD/2018/604979/IPOL_STU(20
18)604979_EN.pdf

Or. en

Tarkistus 62
Eugenia Rodríguez Palop

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E a. toteaa, että pandemia on nostanut 
esiin sukupuoleen perustuvan väkivallan 
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olemassa olevien toimien torjuntatoimien 
puutteita; toteaa, että väkivallan uhreiksi 
joutuneille naisille ja tytöille 
tarkoitettujen vuodepaikkojen määrä 
turvakodeissa on EU:n 
perusoikeusviraston mukaan ainoastaan 
puolet Istanbulin yleissopimuksen 
vaatimuksesta;

Or. en

Tarkistus 63
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E a. ottaa huomioon, että perhe on 
osoittautunut turvallisimmaksi 
ympäristöksi covid-19:n aiheuttaman 
kriisin vaikutusten lieventämiseen;

Or. es

Tarkistus 64
Eugenia Rodríguez Palop

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E b. toteaa, että monilla 
prostituoiduilla naisilla ei ole 
käytettävissään asuntoa, pääsyä 
terveydenhoitoon tai taloudellista tukea ja 
että heidän henkensä ja terveytensä ovat 
covid-19-pandemiakriisin vuoksi entistä 
pahemmin vaarantuneet;

Or. en
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Tarkistus 65
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E b. toteaa, että naismurhia ei oteta 
huomioon virallisissa covid-19-
kuolintilastoissa, mutta niillä voi olla 
yhteys pandemiaan ja siihen liittyviin 
liikkumisrajoitustoimiin;

Or. en

Tarkistus 66
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E c kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E c. toteaa, että sellaisten 
tukipalveluiden kuin naisten turvakotien 
ja auttavien puhelinten saatavuuden 
rajoittaminen tai sulkeminen kriisin 
vuoksi johti siihen, etteivät naiset voineet 
etsiä apua mistään;

Or. en

Tarkistus 67
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E d kappale (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E d. toteaa, että liikkumisrajoitukset ja 
eristämistoimet ovat voineet lisätä naisten 
sukuelinten silpomisen riskiä, kun lapset 
eivät ole olleet koulussa ja silpomisen 
havaitseminen on siksi vaikeutunut;

Or. en

Tarkistus 68
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez 
Muñoz

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. toteaa, että meneillään olevassa 
kriisissä etulinjan työntekijöistä suurin 
osa on naisia, mukaan lukien 
76 prosenttia terveydenhuoltoalan 
työntekijöistä (lääkärit, sairaanhoitajat, 
kätilöt, hoitokotien henkilöstö), 
82 prosenttia kassatyöntekijöistä, 
93 prosenttia lastenhoitoalan 
työntekijöistä ja opettajista, 95 prosenttia 
kotitalouksien siivoojista ja kotiavustajista 
ja 86 prosenttia henkilökohtaisista 
avustajista25 EU:ssa;

Poistetaan.

_________________
25 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/frontline-workers

Or. en

Tarkistus 69
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. toteaa, että meneillään olevassa 
kriisissä etulinjan työntekijöistä suurin osa 
on naisia, mukaan lukien 76 prosenttia 
terveydenhuoltoalan työntekijöistä 
(lääkärit, sairaanhoitajat, kätilöt, 
hoitokotien henkilöstö), 82 prosenttia 
kassatyöntekijöistä, 93 prosenttia 
lastenhoitoalan työntekijöistä ja 
opettajista, 95 prosenttia kotitalouksien 
siivoojista ja kotiavustajista ja 86 
prosenttia henkilökohtaisista avustajista25 
EU:ssa;

F. toteaa, että meneillään olevassa 
kriisissä työntekijöistä suurin osa altistuu 
tartunnalle;

_________________
25 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/frontline-workers

Or. es

Tarkistus 70
Diana Riba i Giner
Verts/ALE -ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. toteaa, että meneillään olevassa 
kriisissä etulinjan työntekijöistä suurin osa 
on naisia, mukaan lukien 76 prosenttia 
terveydenhuoltoalan työntekijöistä 
(lääkärit, sairaanhoitajat, kätilöt, 
hoitokotien henkilöstö), 82 prosenttia 
kassatyöntekijöistä, 93 prosenttia 
lastenhoitoalan työntekijöistä ja opettajista, 
95 prosenttia kotitalouksien siivoojista ja 
kotiavustajista ja 86 prosenttia 
henkilökohtaisista avustajista25 EU:ssa;

F. toteaa, että meneillään olevassa 
kriisissä välttämättömien palveluiden 
työntekijöistä suurin osa on naisia, mukaan 
lukien 76 prosenttia terveydenhuoltoalan 
työntekijöistä (lääkärit, sairaanhoitajat, 
kätilöt, hoitokotien henkilöstö), 
82 prosenttia kassatyöntekijöistä, 
93 prosenttia lastenhoitoalan työntekijöistä 
ja opettajista, 95 prosenttia kotitalouksien 
siivoojista ja kotiavustajista ja 
86 prosenttia henkilökohtaisista 
avustajista25 EU:ssa;

_________________ _________________
25 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/frontline-workers

25 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/frontline-workers
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Or. en

Tarkistus 71
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F a. ottaa huomioon, että tietyt 
riskiryhmät, kuten vanhukset, ikääntyvät 
miehet ja naiset, ovat erityisen alttiita 
saamaan taudin vakavamman muodon;

Or. es

Tarkistus 72
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. toteaa, että monilla keskeisillä 
aloilla naisten tekemä työ on huonosti 
palkattua; toteaa, että työmarkkinoiden 
horisontaalinen ja vertikaalinen 
eriytyminen EU:ssa on edelleen 
merkittävää ja että naiset ovat 
yliedustettuina vähemmän kannattavilla 
aloilla;

G. toteaa, että monilla aloilla sekä 
naisten että miesten tekemästä työstä olisi 
maksettava asianmukaista palkkaa, joka 
perustuu heidän saavutuksiinsa ja 
yhtäläiseen pääsyyn työmarkkinoille;

Or. es

Tarkistus 73
Annika Bruna

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus



AM\1213464FI.docx 35/180 PE657.386v01-00

FI

G. toteaa, että monilla keskeisillä 
aloilla naisten tekemä työ on huonosti 
palkattua; toteaa, että työmarkkinoiden 
horisontaalinen ja vertikaalinen 
eriytyminen EU:ssa on edelleen 
merkittävää ja että naiset ovat 
yliedustettuina vähemmän kannattavilla 
aloilla;

G. toteaa, että monilla keskeisillä 
aloilla naisten tekemä työ on huonosti 
palkattua ja että naisten edustus on miehiä 
suurempi matalapalkkaisilla aloilla;

Or. en

Tarkistus 74
Eugenia Rodríguez Palop

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. toteaa, että monilla keskeisillä 
aloilla naisten tekemä työ on huonosti 
palkattua; toteaa, että työmarkkinoiden 
horisontaalinen ja vertikaalinen 
eriytyminen EU:ssa on edelleen 
merkittävää ja että naiset ovat 
yliedustettuina vähemmän kannattavilla 
aloilla;

G. toteaa, että monilla keskeisillä 
aloilla naisten tekemä työ on huonosti 
palkattua; toteaa, että työmarkkinoiden 
horisontaalinen ja vertikaalinen 
eriytyminen EU:ssa on edelleen 
merkittävää ja että naiset ovat 
yliedustettuina vähemmän kannattavilla 
aloilla; toteaa ILO:n varoittaneen siitä, 
että kriisi vaikuttaa suhteettoman paljon 
tiettyihin ihmisryhmiin, kuten 
epävarmoissa ja matalapalkkaisissa 
työsuhteissa oleviin ja etenkin nuoriin, 
vanhoihin, naisiin ja maahanmuuttajiin, 
ja että tämä voi lisätä eriarvoisuutta; 
toteaa ILO:n korostaneen myös sitä, että 
naisten sosiaaliturva on verrattain heikko 
ja he kantavat suhteettoman suuren 
taakan hoivataloudessa;

Or. en

Tarkistus 75
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, Christine Schneider, Maria da Graça 
Carvalho



PE657.386v01-00 36/180 AM\1213464FI.docx

FI

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. toteaa, että monilla keskeisillä 
aloilla naisten tekemä työ on huonosti 
palkattua; toteaa, että työmarkkinoiden 
horisontaalinen ja vertikaalinen 
eriytyminen EU:ssa on edelleen 
merkittävää ja että naiset ovat 
yliedustettuina vähemmän kannattavilla 
aloilla;

G. toteaa, että monilla keskeisillä 
aloilla naisten tekemä työ on huonosti 
palkattua; toteaa, että työmarkkinoiden 
horisontaalinen ja vertikaalinen 
eriytyminen EU:ssa on edelleen 
merkittävää ja että naiset ovat 
yliedustettuina vähemmän kannattavilla 
aloilla; toteaa, että 30 prosenttia naisista 
työskentelee opetus-, terveys- tai 
sosiaalialalla ja 7 prosenttia 
luonnontieteen, teknologian, 
insinööritieteiden tai matematiikan 
aloilla, missä puolestaan työskentelee 
33 prosenttia miehistä1 a.
_________________
1 a EIGEn tasa-arvoindeksi, 2019

Or. en

Tarkistus 76
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. toteaa, että monilla keskeisillä 
aloilla naisten tekemä työ on huonosti 
palkattua; toteaa, että työmarkkinoiden 
horisontaalinen ja vertikaalinen 
eriytyminen EU:ssa on edelleen 
merkittävää ja että naiset ovat 
yliedustettuina vähemmän kannattavilla 
aloilla;

G. toteaa, että monilla keskeisillä 
aloilla naisten tekemä työ on huonosti 
palkattua; toteaa, että työmarkkinoiden 
horisontaalinen ja vertikaalinen 
eriytyminen EU:ssa on edelleen 
merkittävää ja että naiset ovat 
yliedustettuina vähemmän kannattavilla 
aloilla; toteaa, ettei Next Generation EU 
-elvytyssuunnitelma kohdistu aloille, joilla 
naiset ovat yliedustettuina;

Or. en
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Tarkistus 77
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. toteaa, että monilla keskeisillä 
aloilla naisten tekemä työ on huonosti 
palkattua; toteaa, että työmarkkinoiden 
horisontaalinen ja vertikaalinen 
eriytyminen EU:ssa on edelleen 
merkittävää ja että naiset ovat 
yliedustettuina vähemmän kannattavilla 
aloilla;

G. toteaa, että monilla keskeisillä ja 
erittäin naisvaltaisilla aloilla palkkataso 
on hyvin matala, usein vain 
vähimmäispalkan tasoinen; toteaa, että 
työmarkkinoiden horisontaalinen ja 
vertikaalinen eriytyminen EU:ssa on 
edelleen merkittävää ja että naiset ovat 
yliedustettuina vähemmän kannattavilla 
aloilla;

Or. en

Tarkistus 78
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. toteaa, että naiset ovat miehiä 
todennäköisemmin väliaikaisissa, osa-
aikaisissa ja epävarmoissa työsuhteissa 
(26,5 prosenttia naisista ja 15,1 prosenttia 
miehistä26) ja sen vuoksi työpaikkojen 
menetykset ja lomautukset ovat koskeneet 
erityisesti naisia;

Poistetaan.

_________________
26 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/economic-hardship-and-
gender

Or. es
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Tarkistus 79
Eugenia Rodríguez Palop

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. toteaa, että naiset ovat miehiä 
todennäköisemmin väliaikaisissa, osa-
aikaisissa ja epävarmoissa työsuhteissa 
(26,5 prosenttia naisista ja 15,1 prosenttia 
miehistä26) ja sen vuoksi työpaikkojen 
menetykset ja lomautukset ovat koskeneet 
erityisesti naisia;

H. toteaa, että naiset ovat miehiä 
todennäköisemmin väliaikaisissa, osa-
aikaisissa ja epävarmoissa työsuhteissa 
(26,5 prosenttia naisista ja 15,1 prosenttia 
miehistä26) ja sen vuoksi työpaikkojen 
menetykset ja lomautukset ovat koskeneet 
erityisesti naisia; toteaa, että on olemassa 
suuri vaara, ettei nuorilla naisilla ja 
tytöillä kriisin pitkäaikaisvaikutusten 
vuoksi ole asianmukaisia 
työllistymismahdollisuuksia tulevan 
vuosikymmenen aikana; toteaa, että 
maahanmuuttajanaiset ja varsinkin ne, 
joiden hallinnollinen status on epäselvä, 
kokevat kaksinkertaista syrjintää pienen 
palkan ja työn satunnaisuuden vuoksi, ja 
että heillä on kohonnut palkan 
menetyksen ja työttömyyden riski sekä 
rajallinen terveydenhoidon ja 
suojavarusteiden saatavuus;

_________________ _________________
26 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/economic-hardship-and-
gender

26 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/economic-hardship-and-
gender

Or. en

Tarkistus 80
Annika Bruna

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. toteaa, että naiset ovat miehiä H. toteaa, että naiset ovat miehiä 
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todennäköisemmin väliaikaisissa, osa-
aikaisissa ja epävarmoissa työsuhteissa 
(26,5 prosenttia naisista ja 15,1 prosenttia 
miehistä26) ja sen vuoksi työpaikkojen 
menetykset ja lomautukset ovat koskeneet 
erityisesti naisia;

todennäköisemmin väliaikaisissa, osa-
aikaisissa ja epävarmoissa työsuhteissa 
(26,5 prosenttia naisista ja 15,1 prosenttia 
miehistä26) ja huomauttaa osa-aikatyön 
tekemisen olevan usein valinta, ja sen 
vuoksi työpaikkojen menetykset ja 
lomautukset ovat koskeneet erityisesti 
naisia;

_________________ _________________
26 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/economic-hardship-and-
gender

26 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/economic-hardship-and-
gender

Or. en

Tarkistus 81
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. toteaa, että naiset ovat miehiä 
todennäköisemmin väliaikaisissa, osa-
aikaisissa ja epävarmoissa työsuhteissa 
(26,5 prosenttia naisista ja 15,1 prosenttia 
miehistä26) ja sen vuoksi työpaikkojen 
menetykset ja lomautukset ovat koskeneet 
erityisesti naisia;

H. toteaa, että naiset ovat miehiä 
todennäköisemmin väliaikaisissa, osa-
aikaisissa ja epävarmoissa työsuhteissa 
(26,5 prosenttia naisista ja 15,1 prosenttia 
miehistä26) ja sen vuoksi työpaikkojen 
menetykset ja lomautukset kriisin vuoksi 
ovat koskeneet ja koskevat ajan oloon 
erityisesti naisia;

_________________ _________________
26 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/economic-hardship-and-
gender

26 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/economic-hardship-and-
gender

Or. en

Tarkistus 82
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Pernille Weiss, Cindy Franssen, Christine Schneider, 
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Maria da Graça Carvalho

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H a. toteaa, että Eurofoundin 
tutkimuksen mukaan covid-19-kriisiin 
liittyy vakava uhka siitä, että sukupuolten 
tasa-arvoisessa osallistumisessa 
työmarkkinoille vuosikymmenten aikana 
saavutetut edistysaskeleet kumoutuvat, 
etenkin jos niiden alojen toimintaa 
vaikeutetaan edelleen, joilla naiset ovat 
yliedustettuina1 a;
_________________
1 a Eurofoundin covid-19-tutkimus, 2020

Or. en

Tarkistus 83
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H a. toteaa tutkimustulosten osoittavan, 
että sukupuolten työllisyysero on polkenut 
paikoillaan joitakin vuosia ja että sitkeät 
erot työllisyydessä maksavat Euroopalle 
yli 335 miljardia euroa vuodessa eli 
2,41 prosenttia EU-maiden vuoden 2019 
BKT:sta26 b.
_________________
26 b Eurofoundin tutkimus, 2020

Or. en
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Tarkistus 84
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Pernille Weiss, Cindy Franssen, Christine Schneider, 
Maria da Graça Carvalho

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H b. toteaa, että covid-19-pandemialla 
on ollut ennennäkemätön vaikutus 
Euroopan työmarkkinoihin; toteaa, että 
tilannetta on tarkasteltava perusteellisesti 
aloittain ottaen huomioon sukupuolen ja 
iän mukaan jaoteltuna sekä kriisin että 
elpymisvaiheen aikana; toteaa, että 
pandemian täysimääräiset taloudelliset, 
työllisyyteen liittyvät ja sosiaaliset 
vaikutukset ovat vielä arvoitus, mutta 
alustavien tutkimusten mukaan 
työpaikkojen menetykset ovat koskeneet 
etenkin naisvaltaisia palvelualoja, kuten 
vapaa-aika- ja hotellialaa, matkailua, 
vähittäiskauppaa, siivousalaa ja 
henkilökohtaista avustustyötä, sekä 
miesvaltaisia rakennus-, maanrakennus- 
ja finanssialoja; toteaa, että toisilla 
aloilla, kuten naisvaltaisilla julkisten 
palveluiden ja terveydenhuollon aloilla 
sekä miesvaltaisella ICT-alalla, työpaikat 
taas ovat säilyneet kriisistä huolimatta;

Or. en

Tarkistus 85
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Pernille Weiss, Cindy Franssen, Arba Kokalari, 
Christine Schneider, Maria da Graça Carvalho

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H c kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H c. toteaa, että kriisi on vaikuttanut 
merkittävästi kasvuyrityksiin;
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Or. en

Tarkistus 86
Eugenia Rodríguez Palop

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. toteaa, että covid-19-pandemia on 
tuonut mukanaan pitkäaikaisen ongelman 
EU:ssa tarjottaviin hoitopalveluihin;

I. toteaa, että covid-19-pandemia on 
tuonut mukanaan pitkäaikaisen ongelman 
EU:ssa tarjottaviin hoitopalveluihin; 
toteaa, että viime vuosina sellaisia julkisia 
palveluita kuin yleistä maksutonta 
terveydenhuoltoa on ajettu alas tai 
vähennetty; toteaa, että yleinen pääsy 
maksuttomaan terveydenhuoltoon on 
perusoikeus, joka turvaa terveyttä 
rodusta, iästä, etnisyydestä, taloudellisesta 
tilanteesta tai muista tekijöistä 
riippumatta;

Or. en

Tarkistus 87
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Rosa Estaràs Ferragut, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, Christine 
Schneider, Maria da Graça Carvalho

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. toteaa, että covid-19-pandemia on 
tuonut mukanaan pitkäaikaisen ongelman 
EU:ssa tarjottaviin hoitopalveluihin;

I. toteaa, että covid-19-pandemia on 
tuonut mukanaan pitkäaikaisen ongelman 
EU:ssa tarjottaviin hoitopalveluihin; 
toteaa, että hoivaa on tarkasteltava 
kokonaisvaltaisena jatkumona lasten 
päivähoidosta iltapäivähoitoon sekä 
vammaisten hoivasta vanhustenhoitoon;

Or. en
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Tarkistus 88
Annika Bruna

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. toteaa, että covid-19-pandemia on 
tuonut mukanaan pitkäaikaisen ongelman 
EU:ssa tarjottaviin hoitopalveluihin;

I. toteaa, että covid-19-pandemia on 
tuonut mukanaan pitkäaikaisen ongelman 
jäsenvaltioiden hoitopalveluihin ja 
hoitoalan ammattilaisten palkkaukseen 
osoittamiin varoihin;

Or. en

Tarkistus 89
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. toteaa, että covid-19-pandemia on 
tuonut mukanaan pitkäaikaisen 
ongelman EU:ssa tarjottaviin 
hoitopalveluihin;

I. toteaa, että covid-19-pandemia on 
osoittanut, etteivät EU:n jäsenvaltioiden 
terveydenhuoltojärjestelmät olleet 
valmistautuneet samalla tavoin näin 
laajan pandemian kohtaamiseen;

Or. es

Tarkistus 90
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. toteaa, että covid-19-pandemia on 
tuonut mukanaan pitkäaikaisen ongelman 

I. toteaa, että covid-19-pandemia on 
tuonut mukanaan pitkäaikaisen ongelman 
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EU:ssa tarjottaviin hoitopalveluihin; monissa EU:n jäsenvaltioissa tarjottaviin 
hoitopalveluihin;

Or. en

Tarkistus 91
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. toteaa, että koulujen ja 
työpaikkojen sulkeminen on lisännyt 
naisten palkatonta työtä kotona; toteaa, 
että naiset tekevät yleensä viikossa 
13 tuntia enemmän palkatonta hoiva- ja 
kotityötä miehiin verrattuna27; toteaa, että 
covid-19-kriisin aikana miehillä on ollut 
mahdollisuus osallistua 
hoitovelvollisuuksiin tavanomaista 
enemmän;

J. toteaa, että koulujen ja 
työpaikkojen sulkeminen on merkinnyt 
sitä, että sekä miesten että naisten on 
täytynyt viettää enemmän aikaa kotona ja 
huolehtia kaikista lastensa koulutukseen, 
ylläpitoon ja kasvatukseen liittyvistä 
tarpeista; toteaa, ettei tämän missään 
tapauksessa voida katsoa olevan itsestään 
selvä anteliaisuuden ja rakkauden lahja 
perheelle;

_________________
27 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/unpaid-care-and-
housework

Or. es

Tarkistus 92
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. toteaa, että koulujen ja 
työpaikkojen sulkeminen on lisännyt 
naisten palkatonta työtä kotona; toteaa, että 
naiset tekevät yleensä viikossa 13 tuntia 

J. toteaa, että koulujen ja 
työpaikkojen sulkeminen on lisännyt 
naisten palkatonta työtä kotona; toteaa, että 
naiset tekevät yleensä viikossa 13 tuntia 
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enemmän palkatonta hoiva- ja kotityötä 
miehiin verrattuna27; toteaa, että covid-19-
kriisin aikana miehillä on ollut 
mahdollisuus osallistua 
hoitovelvollisuuksiin tavanomaista 
enemmän;

enemmän palkatonta hoiva- ja kotityötä 
miehiin verrattuna27; toteaa, että etätyön ja 
perhevelvollisuuksien välillä 
tasapainottelusta aiheutuu lisärasitusta, 
joka kasvattaa naisten emotionaalista, 
henkistä ja sosiaalista taakkaa, vaikkei 
sen pitäisi olla pelkästään naisten 
ongelma; toteaa, että se voi heikentää 
naisten työsuoritusta heidän 
mieskollegoihinsa verrattuna; toteaa, että 
covid-19-kriisin aikana miehillä on ollut 
mahdollisuus osallistua 
hoitovelvollisuuksiin tavanomaista 
enemmän;

_________________ _________________
27 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/unpaid-care-and-
housework

27 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/unpaid-care-and-
housework

Or. en

Tarkistus 93
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, Christine Schneider, Maria da Graça 
Carvalho

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. toteaa, että koulujen ja 
työpaikkojen sulkeminen on lisännyt 
naisten palkatonta työtä kotona; toteaa, että 
naiset tekevät yleensä viikossa 13 tuntia 
enemmän palkatonta hoiva- ja kotityötä 
miehiin verrattuna27; toteaa, että covid-19-
kriisin aikana miehillä on ollut 
mahdollisuus osallistua 
hoitovelvollisuuksiin tavanomaista 
enemmän;

J. toteaa, että koulujen ja 
työpaikkojen sulkeminen on lisännyt 
naisten palkatonta työtä kotona; toteaa, että 
naiset tekevät yleensä viikossa 13 tuntia 
enemmän palkatonta hoiva- ja kotityötä 
miehiin verrattuna27; toteaa, ettei etätyössä 
olo voi korvata lastenhoitopalveluja; 
toteaa, että covid-19-kriisin aikana miehillä 
on ollut mahdollisuus osallistua 
hoitovelvollisuuksiin tavanomaista 
enemmän; toteaa, että työ- ja 
yksityiselämän tasapainottamista 
koskevan direktiivin ripeä ottaminen 
osaksi kansallista lainsäädäntöä ja 
täytäntöönpano on ratkaisevan tärkeää 
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edellä mainittujen asioiden kannalta;
_________________ _________________
27 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/unpaid-care-and-
housework

27 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/unpaid-care-and-
housework

Or. en

Tarkistus 94
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. toteaa, että koulujen ja 
työpaikkojen sulkeminen on lisännyt 
naisten palkatonta työtä kotona; toteaa, 
että naiset tekevät yleensä viikossa 
13 tuntia enemmän palkatonta hoiva- ja 
kotityötä miehiin verrattuna27; toteaa, että 
covid-19-kriisin aikana miehillä on ollut 
mahdollisuus osallistua 
hoitovelvollisuuksiin tavanomaista 
enemmän;

J. toteaa, että koulujen ja 
työpaikkojen sulkeminen on lisännyt 
entisestään palkattomien kotitöiden ja 
hoivavastuun lankeamista naisille, jotka 
pyrkivät hoitamaan samalla etätyönsä 
vailla riittävää tukea lasten ja vanhusten 
hoitamiseen; toteaa, että naiset tekevät 
yleensä viikossa 13 tuntia enemmän 
palkatonta hoiva- ja kotityötä miehiin 
verrattuna27; toteaa, että covid-19-kriisin 
aikana miehillä on ollut mahdollisuus 
osallistua hoitovelvollisuuksiin 
tavanomaista enemmän;

_________________ _________________
27 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/unpaid-care-and-
housework

27 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/unpaid-care-and-
housework

Or. en

Tarkistus 95
Diana Riba i Giner
Verts/ALE -ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
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Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. toteaa, että koulujen ja 
työpaikkojen sulkeminen on lisännyt 
naisten palkatonta työtä kotona; toteaa, että 
naiset tekevät yleensä viikossa 13 tuntia 
enemmän palkatonta hoiva- ja kotityötä 
miehiin verrattuna27; toteaa, että covid-19-
kriisin aikana miehillä on ollut 
mahdollisuus osallistua 
hoitovelvollisuuksiin tavanomaista 
enemmän;

J. toteaa, että koulujen, 
palvelukeskusten ja työpaikkojen 
sulkeminen on lisännyt naisten palkatonta 
työtä kotona; toteaa, että naiset tekevät 
yleensä viikossa 13 tuntia enemmän 
palkatonta hoiva- ja kotityötä miehiin 
verrattuna27; toteaa, että covid-19-kriisi on 
osoittanut, miten epätasaisesti hoiva- ja 
kotityöt yhä jakautuvat, ja että naiset 
hoitavat niistä suurimman osan;

_________________ _________________
27 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/unpaid-care-and-
housework

27 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/unpaid-care-and-
housework

Or. en

Tarkistus 96
Eugenia Rodríguez Palop

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. toteaa, että koulujen ja 
työpaikkojen sulkeminen on lisännyt 
naisten palkatonta työtä kotona; toteaa, että 
naiset tekevät yleensä viikossa 13 tuntia 
enemmän palkatonta hoiva- ja kotityötä 
miehiin verrattuna27; toteaa, että covid-19-
kriisin aikana miehillä on ollut 
mahdollisuus osallistua 
hoitovelvollisuuksiin tavanomaista 
enemmän;

J. toteaa, että koulujen ja 
työpaikkojen sulkeminen on lisännyt 
naisten palkatonta työtä kotona; toteaa, että 
naiset tekevät yleensä viikossa 13 tuntia 
enemmän palkatonta hoiva- ja kotityötä 
miehiin verrattuna27; toteaa, että covid-19-
kriisi on osoittanut, miten epätasaisesti 
hoiva- ja kotityöt yhä jakautuvat, ja että 
naiset hoitavat niistä suurimman osan;

_________________ _________________
27 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/unpaid-care-and-
housework

27 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/unpaid-care-and-
housework

Or. en
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Tarkistus 97
Jadwiga Wiśniewska

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. toteaa, että koulujen ja 
työpaikkojen sulkeminen on lisännyt 
naisten palkatonta työtä kotona; toteaa, 
että naiset tekevät yleensä viikossa 
13 tuntia enemmän palkatonta hoiva- ja 
kotityötä miehiin verrattuna27; toteaa, että 
covid-19-kriisin aikana miehillä on ollut 
mahdollisuus osallistua 
hoitovelvollisuuksiin tavanomaista 
enemmän;

J. toteaa, että koulujen ja 
työpaikkojen sulkeminen on lisännyt 
palkatonta työtä kotona; toteaa, että naiset 
tekevät yleensä viikossa 13 tuntia 
enemmän palkatonta hoiva- ja kotityötä 
miehiin verrattuna27; toteaa, että covid-19-
kriisin aikana miehillä on ollut 
mahdollisuus osallistua 
hoitovelvollisuuksiin tavanomaista 
enemmän;

_________________ _________________
27 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/unpaid-care-and-
housework.

27 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/unpaid-care-and-
housework.

Or. pl

Tarkistus 98
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J a. toteaa, että kriisin 
pitkäaikaisvaikutukset painottuvat yhä 
vallalla olevan sukupuolittuneen 
hoivavastuukäsityksen vuoksi 
todennäköisesti naisiin ja tyttöihin;

Or. en
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Tarkistus 99
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, Christine Schneider, Maria da Graça 
Carvalho

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. toteaa, että yksinhuoltajille tilanne 
on ollut suhteettoman ja äärimmäisen 
raskas;

K. toteaa, että yksinhuoltajille tilanne 
on ollut suhteettoman ja äärimmäisen 
raskas ja että EU:n 6,7 miljoonaan 
yksinhuoltajaäitien talouteen kohdistuu 
vakava köyhyysriski1 a;

_________________
1 a 
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur
-scientific-and-technical-research-
reports/how-will-covid-19-crisis-affect-
existing-gender-divides-europe

Or. en

Tarkistus 100
Christine Anderson

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. toteaa, että yksinhuoltajille tilanne 
on ollut suhteettoman ja äärimmäisen 
raskas;

K. toteaa, että yksinhuoltajille tilanne 
on ollut suhteettoman ja äärimmäisen 
raskas ja että tässä yhteydessä voidaan 
havaita avioliiton sekä isän ja äidin 
yhdessä hoitaman kasvatuksen merkitys;

Or. de

Tarkistus 101
Eugenia Rodríguez Palop

Päätöslauselmaesitys
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Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. toteaa, että yksinhuoltajille tilanne 
on ollut suhteettoman ja äärimmäisen 
raskas;

K. toteaa, että yksinhuoltajille tilanne 
on ollut suhteettoman ja äärimmäisen 
raskas ja että heistä 85 prosenttia on 
naisia, joista lähes puolta uhkaa 
sosiaalisen syrjäytymisen tai köyhyyden 
vaara;

Or. en

Tarkistus 102
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. toteaa, että yksinhuoltajille tilanne 
on ollut suhteettoman ja äärimmäisen 
raskas;

K. toteaa, että varsinkin 
yksinhuoltajille tilanne on ollut 
suhteettoman ja äärimmäisen raskas ja että 
suuri enemmistö heistä (85 prosenttia27 a) 
on yksinhuoltajaäitejä;

_________________
27 a EIGE: Poverty, gender and lone 
parents in the EU, Review of the 
implementation of the Beijing Platform 
for Action.

Or. en

Tarkistus 103
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. toteaa, että yksinhuoltajille tilanne K. toteaa, että perheille tilanne on 
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on ollut suhteettoman ja äärimmäisen 
raskas;

ollut suhteettoman ja äärimmäisen raskas, 
koska monessa tapauksissa hallitukset 
eivät ole kyenneet reagoimaan eivätkä 
varautumaan tilanteeseen;

Or. es

Tarkistus 104
Diana Riba i Giner
Verts/ALE -ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. toteaa, että yksinhuoltajille tilanne 
on ollut suhteettoman ja äärimmäisen 
raskas;

K. toteaa, että yksinhuoltajille tilanne 
on ollut suhteettoman ja äärimmäisen 
raskas; toteaa, että 85 prosenttia 
yksinhuoltajista on naisia1 a;
_________________
1 a http://aei.pitt.edu/74547/1/42.pdf

Or. en

Tarkistus 105
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. toteaa, että yksinhuoltajille tilanne 
on ollut suhteettoman ja äärimmäisen 
raskas;

K. toteaa, että yksinhuoltajille tilanne 
on ollut suhteettoman ja äärimmäisen 
raskas ja että suuri enemmistö heistä on 
naisia;

Or. en
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Tarkistus 106
Annika Bruna

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. toteaa, että yksinhuoltajille tilanne 
on ollut suhteettoman ja äärimmäisen 
raskas;

K. toteaa, että yksinhuoltajat ovat 
joutuneet kantamaan suhteettoman 
suurta taakkaa;

Or. en

Tarkistus 107
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K a. toteaa, että erään tutkimuksen 
mukaan26 b covid-19-pandemia on 
vaikuttanut enemmän naisiin, jotka ovat 
pienten lasten äitejä, kuin vastaavassa 
tilanteessa oleviin miehiin; toteaa, että 
lähes kolmasosa (29 prosenttia) naisista, 
joilla on pieniä lapsia, piti työhönsä 
keskittymistä hankalana, kun taas pienten 
lasten isillä vastaava luku oli 
16 prosenttia, ja että lähes 
kaksinkertainen määrä äitejä 
(29 prosenttia) ilmaisi olevansa 
todennäköisesti liian väsyneitä kotitöiden 
tekemiseen työpäivän jälkeen, siinä missä 
vastaava osuus isistä oli 16 prosenttia; 
toteaa, että tutkimuksen mukaan 
suurempi osa 0–11-vuotiaiden lasten 
äideistä kuin isistä kertoi huhtikuussa 
2020 tuntevansa olonsa stressaantuneeksi 
(23 prosenttia v. 19 prosenttia), 
yksinäiseksi (14 prosenttia v. 6 prosenttia) 
tai masentuneeksi (14 prosenttia v. 
9 prosenttia);
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_________________
26 b Eurofoundin covid-19-tutkimus 2020

Or. en

Tarkistus 108
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K b. toteaa, että on perusteltua olla 
huolissaan merkittävistä kriisin 
aiheuttamista työpaikkojen menetyksistä 
naisvaltaisissa ammateissa; toteaa, ettei 
elpyminen tapahdu käden käänteessä, 
vaan työpaikkoja menetetään ja työtunteja 
vähennetään paljon, ja että aiemmissa 
kriiseissä on nähty tyypillisesti 
miesvaltaisten alojen työpaikkojen 
määrän palautuvan nopeammin kuin 
naisvaltaisten alojen;

Or. en

Tarkistus 109
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K c kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K c. toteaa, että komission 
ehdotuksessa elvytyssuunnitelmaksi 
painottuvat investoinnit digitaaliseen 
siirtymään, minkä katsotaan olevan avain 
Euroopan tulevaan kukoistukseen ja 
selviytymiskykyyn; toteaa, että vuoden 
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2019 tasa-arvoindeksi paljastaa, että 
miehet ja naiset ovat edelleen 
eriarvoisessa asemassa digitaalialalla; 
toteaa, että sukupuolten välisen 
digitaalisen kuilun umpeen kurominen ja 
naisten digitaalisten oikeuksien 
turvaaminen on ratkaisevan tärkeää; 
toteaa, että työmarkkinoiden ja talouden 
muuttuminen ja digitalisaatio voivat lisätä 
nykyisiä taloudellisia eroja ja 
työmarkkinoiden eriytymistä;

Or. en

Tarkistus 110
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K d kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K d. toteaa, että komission 
ehdotuksessa elpymissuunnitelmaksi 
painottuvat investoinnit vihreään 
siirtymään; 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;

Or. en

Tarkistus 111
Margarita de la Pisa Carrión
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan L kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

L. toteaa, että tietyt 
yhteiskuntaryhmät, kuten ikääntyneet 
naiset, vammaiset naiset, romaninaiset, 
hlbtiq+-naiset sekä pakolaiset ja 
maahanmuuttajat, ovat erityisen alttiita 
virukselle tai sen seurauksille;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 112
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Lina Gálvez 
Muñoz

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan L kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

L. toteaa, että tietyt 
yhteiskuntaryhmät, kuten ikääntyneet 
naiset, vammaiset naiset, romaninaiset, 
HLBTIQ+-naiset sekä pakolaiset ja 
maahanmuuttajat, ovat erityisen alttiita 
virukselle tai sen seurauksille;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 113
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Pernille Weiss, Cindy Franssen, Christine Schneider, 
Maria da Graça Carvalho

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan L kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

L. toteaa, että tietyt L. toteaa, että tietyt 
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yhteiskuntaryhmät, kuten ikääntyneet 
naiset, vammaiset naiset, romaninaiset, 
HLBTIQ+-naiset sekä pakolaiset ja 
maahanmuuttajat, ovat erityisen alttiita 
virukselle tai sen seurauksille;

yhteiskuntaryhmät, kuten yksinhuoltajat, 
joista suurin osa on naisia, väkivallan 
uhrit, ikääntyneet naiset, vammaiset naiset, 
romaninaiset, HLBTIQ+-naiset sekä 
pakolaiset ja maahanmuuttajat, ovat 
toteutettujen toimien luonteen ja 
infrastruktuurin olemassa olevien 
puutteiden vuoksi erityisen alttiita 
virukselle tai sen seurauksille;

Or. en

Tarkistus 114
Diana Riba i Giner
Verts/ALE -ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan L kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

L. toteaa, että tietyt 
yhteiskuntaryhmät, kuten ikääntyneet 
naiset, vammaiset naiset, romaninaiset, 
HLBTIQ+-naiset sekä pakolaiset ja 
maahanmuuttajat, ovat erityisen alttiita 
virukselle tai sen seurauksille;

L. toteaa, että tietyt 
yhteiskuntaryhmät, kuten rodullistetut 
naiset, etnisiin vähemmistöihin kuuluvat 
naiset, ikääntyneet naiset, vammaiset 
naiset, romaninaiset, LBTIQ+-naiset sekä 
pakolaiset ja maahanmuuttajat, ovat 
päätyneet erityisen alttiiseen asemaan 
virusta tai sen terveydellisiä ja 
sosioekonomisia seurauksia ajatellen;

Or. en

Tarkistus 115
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani, Susana Solís Pérez

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan L kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

L. toteaa, että tietyt 
yhteiskuntaryhmät, kuten ikääntyneet 
naiset, vammaiset naiset, romaninaiset, 

L. toteaa, että tietyt 
yhteiskuntaryhmät, kuten ikääntyneet ja 
nuoret naiset, vammaiset naiset, 
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HLBTIQ+-naiset sekä pakolaiset ja 
maahanmuuttajat, ovat erityisen alttiita 
virukselle tai sen seurauksille;

yksinhuoltajaäidit , seksityöntekijät, 
rodullisiin ja etnisiin vähemmistöihin 
kuuluvat naiset, kuten värilliset naiset ja 
romaninaiset, HLBTIQ+-henkilöt sekä 
pakolaiset ja maahanmuuttajat, ovat 
erityisen alttiita virukselle tai sen 
seurauksille;

Or. en

Tarkistus 116
Eugenia Rodríguez Palop

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan L kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

L. toteaa, että tietyt 
yhteiskuntaryhmät, kuten ikääntyneet 
naiset, vammaiset naiset, romaninaiset, 
HLBTIQ+-naiset sekä pakolaiset ja 
maahanmuuttajat, ovat erityisen alttiita 
virukselle tai sen seurauksille;

L. toteaa, että tietyt 
yhteiskuntaryhmät, kuten ikääntyneet 
naiset, vammaiset naiset, mustat ja 
värilliset naiset, romaninaiset, etnisiin 
vähemmistöihin kuuluvat naiset, 
HLBTIQ+-ihmiset, naisprostituoidut sekä 
pakolaiset ja maahanmuuttajat, ovat 
erityisen alttiita virukselle tai sen 
seurauksille;

Or. en

Tarkistus 117
Christine Anderson

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan L kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

L. toteaa, että tietyt 
yhteiskuntaryhmät, kuten ikääntyneet 
naiset, vammaiset naiset, romaninaiset, 
hlbtiq+-naiset sekä pakolaiset ja 
maahanmuuttajat, ovat erityisen alttiita 
virukselle tai sen seurauksille;

L. toteaa, että tietyt 
yhteiskuntaryhmät, kuten ikääntyneet 
henkilöt sekä vammaiset henkilöt, ovat 
erityisen alttiita virukselle tai sen 
seurauksille;
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Or. de

Tarkistus 118
Jadwiga Wiśniewska

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan L kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

L. toteaa, että tietyt 
yhteiskuntaryhmät, kuten ikääntyneet 
naiset, vammaiset naiset, romaninaiset, 
hlbtiq+-naiset sekä pakolaiset ja 
maahanmuuttajat, ovat erityisen alttiita 
virukselle tai sen seurauksille;

L. toteaa, että tietyt 
yhteiskuntaryhmät, kuten ikääntyneet 
naiset, vammaiset naiset, romaninaiset, 
yksin lapsia kasvattavat naiset sekä 
pakolaiset ja maahanmuuttajat, ovat 
erityisen alttiita virukselle tai sen 
seurauksille;

Or. pl

Tarkistus 119
Rosa Estaràs Ferragut

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan L kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

L. toteaa, että tietyt 
yhteiskuntaryhmät, kuten ikääntyneet 
naiset, vammaiset naiset, romaninaiset, 
HLBTQI+-naiset sekä pakolaiset ja 
maahanmuuttajat, ovat erityisen alttiita 
virukselle tai sen seurauksille;

L. toteaa, että tietyt naisryhmät, kuten 
ikääntyneet naiset, vammaiset naiset, 
romaninaiset, HLBTIQ+-naiset sekä 
pakolaiset ja maahanmuuttajat, ovat 
erityisen alttiita virukselle tai sen 
seurauksille;

Or. en

Tarkistus 120
Annika Bruna

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan L kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

L. toteaa, että tietyt 
yhteiskuntaryhmät, kuten ikääntyneet 
naiset, vammaiset naiset, romaninaiset, 
HLBTIQ+-naiset sekä pakolaiset ja 
maahanmuuttajat, ovat erityisen alttiita 
virukselle tai sen seurauksille;

L. toteaa, että tietyt 
yhteiskuntaryhmät, kuten ikäihmiset, 
vammaiset sekä ylipainoiset ja 
terveysongelmista kärsivät, ovat erityisen 
alttiita virukselle tai sen seurauksille;

Or. en

Tarkistus 121
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Pernille Weiss, Cindy Franssen, Christine Schneider, 
Maria da Graça Carvalho

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan L a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

L a. toteaa, että asunnottomilla naisilla 
on erityisiä covid-19-pandemiaan liittyviä 
haasteita, jotka liittyvät sairauden 
tehokkaaseen leviämiseen tilapäis- ja 
hätämajoituksessa, sukupuoleen 
perustuvaan väkivaltaan sekä hygieniasta 
ja terveydestä huolehtimisen vaikeuteen;

Or. en

Tarkistus 122
Jadwiga Wiśniewska

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan M kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

M. toteaa, että covid-19 on 
maailmanlaajuinen pandemia, joka 
vaikuttaa kaikkiin maailman maihin;

M. toteaa, että covid-19 on 
maailmanlaajuinen pandemia, joka 
vaikuttaa kaikkiin maailman maihin; 
toteaa, että yli 47 miljoonaa naista ja 
tyttöä maailmassa on saattanut laskea 
köyhyysrajan alapuolelle pandemian 
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seurauksena1;
1. UN Women, ”From Insights to Action: Gender 
Equality in the Wake of COVID-19”.

Or. pl

Tarkistus 123
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan M kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

M. toteaa, että covid-19 on 
maailmanlaajuinen pandemia, joka 
vaikuttaa kaikkiin maailman maihin;

M. toteaa, että covid-19 on 
maailmanlaajuinen pandemia, joka 
vaikuttaa kaikkiin maailman maihin; 
toteaa, että pandemialla on järisyttäviä 
vaikutuksia populaatioihin ja erityisesti 
naisiin ja tyttöihin maissa, joissa 
terveydenhuoltojärjestelmät ovat 
alirahoitettuja, sekä konfliktialueiden 
maissa;

Or. en

Tarkistus 124
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Pernille Weiss, Cindy Franssen, Christine Schneider, 
Maria da Graça Carvalho

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan M a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

M a. toteaa, että YK:n väestörahasto 
UNFPA:n viimeaikaisten tietojen mukaan 
yhteisöille suunnattujen ja tietoisuutta 
haitallisista käytännöistä levittävien 
ohjelmien viivästymisen tai keskeytymisen 
arvioidaan lisäävän naisten sukuelinten 
silpomistapauksia 2 miljoonalla sekä 
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lapsiavioliittojen määrää 13 miljoonalla 
seuraavan vuosikymmenen aikana 
pandemiaa edeltäneisiin arvioihin 
nähden;

Or. en

Tarkistus 125
Eugenia Rodríguez Palop

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan N kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

N. toteaa, että talousarvioissa ja 
varojen kohdentamisessa on otettava 
huomioon miesten ja naisten erilaiset 
tarpeet ja olosuhteet;

N. toteaa, että lyhyen ja pitkän 
aikavälin talousarvioissa ja varojen 
kohdentamisessa on otettava huomioon 
miesten ja naisten erilaiset tarpeet ja 
olosuhteet sukupuolitietoisen budjetoinnin 
avulla; toteaa, että jäsenvaltioiden on 
varmistettava monialaisen ja 
sukupuolitietoisen näkökulman 
huomioon ottaminen kriisinhallinnassa, 
jotta voidaan varmistaa, että kaikki naiset 
ja tytöt voivat elää kokematta syrjintää ja 
väkivaltaa ja että heillä on käytettävissään 
tarvitsemansa seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden peruspalvelut;

Or. en

Tarkistus 126
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan N kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

N. toteaa, että talousarvioissa ja 
varojen kohdentamisessa on otettava 
huomioon miesten ja naisten erilaiset 

N. toteaa, että kriisin hoitamiseen 
liittyvissä talousarvioissa ja varojen 
kohdentamisessa on otettava huomioon 
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tarpeet ja olosuhteet; miesten ja naisten erilaiset tarpeet ja 
olosuhteet ja että sukupuolinäkökulma on 
sen vuoksi valtavirtaistettava niissä; 
toteaa, että on kohdennettava erityisvaroja 
naisten ja tyttöjen kohtaamien 
erityisseurausten hoitamiseen erityisesti 
työllisyydessä sekä väkivaltaan ja 
seksuaali- ja lisääntymisterveyteen 
liittyvissä kysymyksissä;

Or. en

Tarkistus 127
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan N kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

N. toteaa, että talousarvioissa ja 
varojen kohdentamisessa on otettava 
huomioon miesten ja naisten erilaiset 
tarpeet ja olosuhteet;

N. toteaa, että talousarvioissa ja 
varojen kohdentamisessa sekä Next 
Generation EU -elvytysvälineessä että 
EU:n vankistuneessa monivuotisessa 
rahoituskehyksessä on otettava huomioon 
miesten ja naisten erilaiset tarpeet ja 
olosuhteet ja varmistettava niin 
kohdennettujen toimien toteuttaminen 
kuin horisontaalinen 
sukupuolinäkökulman 
valtavirtaistaminen;

Or. en

Tarkistus 128
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Pernille Weiss, Cindy Franssen, Christine Schneider, 
Maria da Graça Carvalho

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan N kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

N. toteaa, että talousarvioissa ja 
varojen kohdentamisessa on otettava 
huomioon miesten ja naisten erilaiset 
tarpeet ja olosuhteet;

N. toteaa, että palveluita pitäisi 
tarjota tietoperusteisen tarpeiden 
tunnistamisen pohjalta ja että tätä 
koskevaan tutkimukseen on budjetoitava 
varoja; toteaa, että talousarvioissa ja 
varojen kohdentamisessa on otettava 
huomioon miesten ja naisten erilaiset 
tarpeet ja olosuhteet;

Or. en

Tarkistus 129
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan O kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

O. toteaa, että naiset olisi otettava 
huomioon ja heillä olisi oltava aktiivinen 
rooli myös elpymisvaiheessa;

O. toteaa, että naisilla on oltava 
tasaveroinen edustus ja yhtä aktiivinen 
rooli elpymisvaiheessa kuin miehillä; 
toteaa, että kansalaisyhteiskuntaan 
kuuluvia naisjärjestöjä on kuultava 
paikallisten, alueellisten, kansallisten ja 
EU-tason toimien suunnittelussa;

Or. en

Tarkistus 130
Eugenia Rodríguez Palop

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan O kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

O. toteaa, että naiset olisi otettava 
huomioon ja heillä olisi oltava aktiivinen 
rooli myös elpymisvaiheessa;

O. toteaa, että naiset ja feministiset 
kansalaisyhteiskunnan järjestöt olisi 
otettava huomioon päätöksenteossakin, ja 
heillä olisi oltava aktiivinen rooli myös 
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elpymisvaiheessa;

Or. en

Tarkistus 131
Diana Riba i Giner
Verts/ALE -ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan O kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

O. toteaa, että naiset olisi otettava 
huomioon ja heillä olisi oltava aktiivinen 
rooli myös elpymisvaiheessa;

O. toteaa, että naiset olisi otettava 
mukaan päätöksentekoon, ja heillä olisi 
oltava aktiivinen rooli elpymisvaiheessa, 
jotta heidän tarpeensa tulevat 
huomioiduiksi;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan O kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

O. toteaa, että naiset olisi otettava 
huomioon ja heillä olisi oltava aktiivinen 
rooli myös elpymisvaiheessa;

O. toteaa, että naisilla olisi oltava 
keskeinen rooli elpymisvaiheen ja sen 
toimenpiteiden suunnittelussa, 
toteutuksessa ja seurannassa;

Or. en

Tarkistus 133
Christine Anderson

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan O kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

O. toteaa, että naiset olisi otettava 
huomioon ja heillä olisi oltava aktiivinen 
rooli myös elpymisvaiheessa;

O. toteaa, että naiset ja miehet olisi 
otettava tasavertaisesti huomioon ja heillä 
olisi oltava aktiivinen rooli 
elpymisvaiheessa;

Or. de

Tarkistus 134
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan O kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

O. toteaa, että naiset olisi otettava 
huomioon ja heillä olisi oltava aktiivinen 
rooli myös elpymisvaiheessa;

O. toteaa, että koko yhteiskunta olisi 
otettava huomioon ja heillä olisi oltava 
aktiivinen rooli myös elpymisvaiheessa;

Or. es

Tarkistus 135
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Frances Fitzgerald, Heléne Fritzon, Diana Riba i Giner, Eugenia Rodríguez 
Palop

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan O a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

O a. toteaa, että naisten oikeuksiin ja 
sukupuolten tasa-arvon edistämiseen 
liittyvät kysymykset on valtavirtaistettava, 
ja niitä on käsiteltävä korkeimmalla 
tasolla erityisesti EU:n sukupuolten tasa-
arvostrategian täytäntöönpano ajatellen; 
ottaa huomioon, että Euroopan 
parlamentissa on naisten oikeuksia ja 
sukupuolten tasa-arvoa käsittelevä 
valiokunta ja että on olemassa 
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yksinomaan tasa-arvosta vastaava 
komission jäsen, mutta neuvostolla ei ole 
erityistä sukupuolten tasa-arvosta 
vastaavaa kokoonpanoa eikä tasa-arvosta 
vastaavilla ministereillä ja 
valtiosihteereillä erityistä keskustelu- ja 
päätöksentekofoorumia;

Or. en

Tarkistus 136
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan P kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

P. toteaa, että tässä määritellyt 
keskeiset toimet lisäävät kykyä ja 
valmiutta selviytyä tulevista kriiseistä;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 137
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan P kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

P. toteaa, että tässä määritellyt 
keskeiset toimet lisäävät kykyä ja 
valmiutta selviytyä tulevista kriiseistä;

P. toteaa, että tässä määriteltyjen 
keskeisten toimien pitäisi lisätä lisäävät 
kykyä ja valmiutta selviytyä tulevista 
kriiseistä;

Or. en

Tarkistus 138
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Abir Al-
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Sahlani, Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. korostaa, että kaikissa covid-19-
kriisin ratkaisemiseksi toteutettavissa 
olennaisissa toimissa on huomioitava 
sukupuolinäkökohdat;

1. korostaa, että kaikissa covid-19-
kriisin ratkaisemiseksi toteutettavissa 
toimissa on huomioitava 
sukupuolinäkökohdat, 
sukupuolinäkökohtien valtavirtaistaminen 
ja sukupuolinäkökohdan ottaminen 
huomioon budjetoinnissa; korostaa, että 
komission ja jäsenvaltioiden pitäisi 
suorittaa sukupuolivaikutusten arviointi 
osana kaikkien poliittisten ehdotusten ja 
lainsäädäntöehdotusten käsittelyprosessia 
ja että erityisesti näin tulisi toimia 
elpymisvaiheen toimenpiteiden 
yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 139
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, Arba Kokalari, Christine Schneider, 
Maria da Graça Carvalho

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. korostaa, että kaikissa covid-19-
kriisin ratkaisemiseksi toteutettavissa 
olennaisissa toimissa on huomioitava 
sukupuolinäkökohdat;

1. korostaa, että kaikissa covid-19-
kriisin ratkaisemiseksi toteutettavissa 
olennaisissa toimissa on huomioitava 
sukupuolinäkökohdat naisten oikeuksien 
säilyttämiseksi ja suojelemiseksi sekä 
pandemian aikana että kriisin jälkeen ja 
sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi;

Or. en

Tarkistus 140
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Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. korostaa, että kaikissa covid-19-
kriisin ratkaisemiseksi toteutettavissa 
olennaisissa toimissa on huomioitava 
sukupuolinäkökohdat;

1. korostaa, että kaikissa covid-19-
kriisin ratkaisemiseksi toteutettavissa 
toimissa on huomioitava 
sukupuolinäkökohdat; painottaa sen 
merkitystä, että aiempien kriisien 
kokemuksista otetaan opiksi ja vältetään 
samojen virheiden toistamista;

Or. en

Tarkistus 141
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. korostaa, että kaikissa covid-19-
kriisin ratkaisemiseksi toteutettavissa 
olennaisissa toimissa on huomioitava 
sukupuolinäkökohdat;

1. korostaa, että kaikissa covid-19-
kriisin ratkaisemiseksi toteutettavissa 
olennaisissa toimissa on omaksuttava 
laaja-alainen lähestymistapa;

Or. es

Tarkistus 142
Eugenia Rodríguez Palop

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. korostaa, että kaikissa covid-19-
kriisin ratkaisemiseksi toteutettavissa 
olennaisissa toimissa on huomioitava 

1. korostaa, että kaikissa covid-19-
kriisin ratkaisemiseksi toteutettavissa 
toimissa on huomioitava 
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sukupuolinäkökohdat; sukupuolinäkökohdat;

Or. en

Tarkistus 143
Jadwiga Wiśniewska

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. korostaa, että kaikissa covid-19-
kriisin ratkaisemiseksi toteutettavissa 
olennaisissa toimissa on huomioitava 
sukupuolinäkökohdat;

1. korostaa, että covid-19-kriisin 
ratkaisemiseksi toteutettavissa olennaisissa 
toimissa on huomioitava 
sukupuolinäkökohdat;

Or. pl

Tarkistus 144
Diana Riba i Giner
Verts/ALE -ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. korostaa tarvetta ottaa opiksi 
vuoden 2008 kriisistä, jolloin EU:n 
toiminta perustui lähinnä 
säästötoimenpiteisiin, ja sillä oli pysyviä 
kielteisiä vaikutuksia naisten oikeuksiin 
ja naisten taloudelliseen 
voimaannuttamiseen;

Or. en

Tarkistus 145
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Frances Fitzgerald, Heléne Fritzon, Diana Riba i Giner, Eugenia Rodríguez 
Palop
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Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. korostaa, että tästä kriisistä saadut 
kokemukset on otettava huomioon tulevan 
politiikan kehittämisessä ja 
täytäntöönpanossa sekä tulevien kriisien eri 
vaiheisiin varautumisessa; kehottaa 
komissiota helpottamaan pysyvän 
verkoston perustamista covid-19-
pandemiaan liittyviä sukupuolinäkökohtia 
koskevien parhaiden käytäntöjen 
jakamiseksi jäsenvaltioiden kesken;

2. korostaa, että tästä kriisistä saadut 
kokemukset on otettava huomioon tulevan 
politiikan kehittämisessä ja 
täytäntöönpanossa sekä tulevien kriisien eri 
vaiheisiin varautumisessa; kehottaa 
komissiota helpottamaan pysyvän 
verkoston perustamista covid-19-
pandemiaan liittyviä sukupuolinäkökohtia 
koskevien parhaiden käytäntöjen 
jakamiseksi jäsenvaltioiden kesken; 
kehottaa komissiota perustamaan 
erityisen sukupuolten tasa-arvoa 
käsittelevän ministerien ja valtiosihteerien 
kokoonpanon sekä 
työryhmäkokoonpanon, jotta voidaan 
toteuttaa yhteisiä ja konkreettisia toimia 
naisten oikeuksiin ja sukupuolten tasa-
arvoon liittyviin haasteisiin vastaamiseksi 
sekä varmistaa keskustelu sukupuolten 
tasa-arvoa koskevista kysymyksistä 
korkeimmalla poliittisella tasolla;

Or. en

Tarkistus 146
Diana Riba i Giner
Verts/ALE -ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. korostaa, että tästä kriisistä saadut 
kokemukset on otettava huomioon tulevan 
politiikan kehittämisessä ja 
täytäntöönpanossa sekä tulevien kriisien eri 
vaiheisiin varautumisessa; kehottaa 
komissiota helpottamaan pysyvän 
verkoston perustamista covid-19-
pandemiaan liittyviä sukupuolinäkökohtia 

2. korostaa, että tästä kriisistä saadut 
kokemukset on otettava huomioon tulevan 
politiikan kehittämisessä ja 
täytäntöönpanossa sekä tulevien kriisien eri 
vaiheisiin varautumisessa tukemalla 
siirtymää kohti sietokykyistä 
hoivataloutta, jossa hoivatyötä 
arvostetaan ja joka perustuu 
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koskevien parhaiden käytäntöjen 
jakamiseksi jäsenvaltioiden kesken;

laadukkaisiin julkisiin palveluihin; 
kehottaa komissiota helpottamaan pysyvän 
verkoston perustamista covid-19-
pandemiaan liittyviä sukupuolinäkökohtia 
koskevien parhaiden käytäntöjen 
jakamiseksi jäsenvaltioiden kesken;

Or. en

Tarkistus 147
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, Christine Schneider, Maria da Graça 
Carvalho

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. korostaa, että tästä kriisistä saadut 
kokemukset on otettava huomioon tulevan 
politiikan kehittämisessä ja 
täytäntöönpanossa sekä tulevien kriisien eri 
vaiheisiin varautumisessa; kehottaa 
komissiota helpottamaan pysyvän 
verkoston perustamista covid-19-
pandemiaan liittyviä sukupuolinäkökohtia 
koskevien parhaiden käytäntöjen 
jakamiseksi jäsenvaltioiden kesken;

2. korostaa, että tästä kriisistä saadut 
kokemukset on otettava huomioon tulevan 
politiikan kehittämisessä ja 
täytäntöönpanossa sekä 
sukupuolinäkökulman huomioon 
ottavassa tulevien kriisien eri vaiheisiin 
varautumisessa; kehottaa komissiota 
helpottamaan pysyvän verkoston 
perustamista covid-19-pandemiaan liittyviä 
sukupuolinäkökohtia koskevien parhaiden 
käytäntöjen jakamiseksi jäsenvaltioiden 
kesken;

Or. en

Tarkistus 148
Eugenia Rodríguez Palop

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. korostaa, että tästä kriisistä saadut 
kokemukset on otettava huomioon tulevan 
politiikan kehittämisessä ja 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)   
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täytäntöönpanossa sekä tulevien kriisien eri 
vaiheisiin varautumisessa; kehottaa 
komissiota helpottamaan pysyvän 
verkoston perustamista covid-19-
pandemiaan liittyviä sukupuolinäkökohtia 
koskevien parhaiden käytäntöjen 
jakamiseksi jäsenvaltioiden kesken;

Or. en

Tarkistus 149
Diana Riba i Giner
Verts/ALE -ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. pitää ikävänä 
sukupuolivaikutusten arvioinnin 
täydellistä puuttumista sekä sukupuolten 
tasa-arvon vahvistamiseen liittyvien 
selkeiden, sitovien tavoitteiden 
puuttumista komission elpymis- ja 
palautumissuunnitelmasta; sitoutuu 
sisällyttämään tämän ulottuvuuden 
parlamentin kantaan ja pitämään 
näkökulmaa esillä tulevissa toimielinten 
välisissä neuvotteluissa;

Or. en

Tarkistus 150
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. kehottaa komissiota tutkimaan 
viruksen esiintyvyyttä etulinjan 
työntekijöiden, ja erityisesti naisten ja 
etnisten vähemmistöryhmien keskuudessa, 

3. kehottaa komissiota tutkimaan 
viruksen esiintyvyyttä työntekijöiden 
keskuudessa ja haavoittuvimmilla aloilla; 
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ottaen huomioon, että suhteettoman suuri 
osuus etulinjan työntekijöistä kuuluu 
näihin ryhmiin; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita vahvistamaan näiden 
ryhmien työturvallisuutta asianmukaisin 
toimin, mukaan lukien puitedirektiivin 
89/391/ETY28 ja direktiivin 92/85/ETY29 
puitteissa;
_________________
28 EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1.
29 EYVL L 348, 28.11.1992, s. 1.

Or. es

Tarkistus 151
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. kehottaa komissiota tutkimaan 
viruksen esiintyvyyttä etulinjan 
työntekijöiden, ja erityisesti naisten ja 
etnisten vähemmistöryhmien keskuudessa, 
ottaen huomioon, että suhteettoman suuri 
osuus etulinjan työntekijöistä kuuluu 
näihin ryhmiin; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita vahvistamaan näiden 
ryhmien työturvallisuutta asianmukaisin 
toimin, mukaan lukien puitedirektiivin 
89/391/ETY28 ja direktiivin 92/85/ETY 
puitteissa29;

3. kehottaa komissiota tutkimaan 
viruksen esiintyvyyttä etulinjan 
työntekijöiden, ja erityisesti naisten ja 
etnisten vähemmistöryhmien keskuudessa, 
ottaen huomioon, että suhteettoman suuri 
osuus etulinjan työntekijöistä kuuluu 
näihin ryhmiin; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita vahvistamaan näiden 
ryhmien työturvallisuutta asianmukaisin 
toimin, mukaan lukien puitedirektiivin 
89/391/ETY28 ja direktiivin 92/85/ETY 
puitteissa29 sekä vuoden 2020 jälkeisessä 
työterveyttä ja -turvallisuutta koskevassa 
EU:n strategiakehyksessä;

_________________ _________________
28 EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1. 28 EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1.
29 EYVL L 348, 28.11.1992, s. 1. 29 EYVL L 348, 28.11.1992, s. 1.

Or. en



PE657.386v01-00 74/180 AM\1213464FI.docx

FI

Tarkistus 152
Diana Riba i Giner
Verts/ALE -ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. kehottaa komissiota tutkimaan 
viruksen esiintyvyyttä etulinjan 
työntekijöiden, ja erityisesti naisten ja 
etnisten vähemmistöryhmien keskuudessa, 
ottaen huomioon, että suhteettoman suuri 
osuus etulinjan työntekijöistä kuuluu 
näihin ryhmiin; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita vahvistamaan näiden 
ryhmien työturvallisuutta asianmukaisin 
toimin, mukaan lukien puitedirektiivin 
89/391/ETY28 ja direktiivin 92/85/ETY 
puitteissa29;

3. kehottaa komissiota tutkimaan 
viruksen esiintyvyyttä vallitsevan kriisin 
kannalta olennaisten alojen 
työntekijöiden, ja erityisesti naisten ja 
etnisten vähemmistöryhmien keskuudessa, 
ottaen huomioon, että suhteettoman suuri 
osuus näiden alojen työntekijöistä kuuluu 
näihin ryhmiin; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita vahvistamaan näiden 
ryhmien työturvallisuutta asianmukaisin 
toimin, mukaan lukien puitedirektiivin 
89/391/ETY28 ja direktiivin 92/85/ETY 
puitteissa29, sekä parantamaan niiden 
työoloja;

_________________ _________________
28 EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1. 28 EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1.
29 EYVL L 348, 28.11.1992, s. 1. 29 EYVL L 348, 28.11.1992, s. 1.

Or. en

Tarkistus 153
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, Christine Schneider, Maria da Graça 
Carvalho

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. kehottaa jäsenvaltioita ja EIGEä 
keräämään säännöllisesti sukupuolen ja iän 
mukaan eriteltyjä tietoja covid-19-
viruksesta ja sen sosioekonomisista 
vaikutuksista; korostaa, että 

4. kehottaa komissiota, Eurostatia ja 
jäsenvaltioita sekä EIGEä keräämään 
säännöllisesti sukupuolen ja iän mukaan 
eriteltyjä tietoja covid-19-viruksesta ja sen 
sosioekonomisista vaikutuksista; korostaa, 
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elvytystoimenpiteissä on hyödynnettävä 
sukupuolen mukaan eriteltyjä tietoja;

että elvytystoimenpiteissä on 
hyödynnettävä sukupuolen mukaan 
eriteltyjä tietoja kiinnittäen erityistä 
huomiota alueisiin, joilta tietoja on 
saatavana vähän ja ne eivät ole 
vertailukelpoisia, kuten naisiin 
kohdistuva väkivalta ja erilaisten 
hoivapalveluiden tarjonta niiden 
kysyntään nähden; painottaa, että tällaisia 
tietoja on tuotettava järjestelmällisesti ja 
että ne on saatettava yleisesti saataville;

Or. en

Tarkistus 154
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. kehottaa jäsenvaltioita ja EIGEä 
keräämään säännöllisesti sukupuolen ja iän 
mukaan eriteltyjä tietoja covid-19-
viruksesta ja sen sosioekonomisista 
vaikutuksista; korostaa, että 
elvytystoimenpiteissä on hyödynnettävä 
sukupuolen mukaan eriteltyjä tietoja;

4. kehottaa jäsenvaltioita, Eurostatia 
ja EIGEä keräämään säännöllisesti 
sukupuolen ja iän mukaan eriteltyjä tietoja 
covid-19-viruksesta ja sen 
sosioekonomisista vaikutuksista; korostaa, 
että elvytystoimenpiteissä on 
hyödynnettävä sukupuolen mukaan 
eriteltyjä tietoja ja että komission ja 
jäsenvaltioiden on tuettava kansallisten 
tilastokeskusten ja muiden keskeisten 
toimijoiden tätä koskevien valmiuksien 
parantamista;

Or. en

Tarkistus 155
Eugenia Rodríguez Palop

Päätöslauselmaesitys
4 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. kehottaa jäsenvaltioita ja EIGEä 
keräämään säännöllisesti sukupuolen ja iän 
mukaan eriteltyjä tietoja covid-19-
viruksesta ja sen sosioekonomisista 
vaikutuksista; korostaa, että 
elvytystoimenpiteissä on hyödynnettävä 
sukupuolen mukaan eriteltyjä tietoja;

4. kehottaa jäsenvaltioita ja EIGEä 
keräämään säännöllisesti sukupuolen, iän, 
rodun ja etnisyyden mukaan eriteltyjä 
tietoja covid-19-viruksesta ja sen 
sosioekonomisista vaikutuksista; korostaa, 
että elvytystoimenpiteissä on 
hyödynnettävä sukupuolen mukaan 
eriteltyjä tietoja, joita vertaillaan ristiin 
muiden syrjintää koskevien ryhmien 
tietojen kanssa toimien kattavuuden 
varmistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 156
Diana Riba i Giner
Verts/ALE -ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. kehottaa jäsenvaltioita ja EIGEä 
keräämään säännöllisesti sukupuolen ja iän 
mukaan eriteltyjä tietoja covid-19-
viruksesta ja sen sosioekonomisista 
vaikutuksista; korostaa, että 
elvytystoimenpiteissä on hyödynnettävä 
sukupuolen mukaan eriteltyjä tietoja;

4. kehottaa jäsenvaltioita ja EIGEä 
keräämään säännöllisesti sukupuolen ja iän 
mukaan eriteltyjä tietoja covid-19-
viruksesta ja sen sosioekonomisista 
vaikutuksista sekä vaikutuksista 
moninkertaista syrjintää kokeviin naisiin, 
kuten rodullistettuihin naisiin ja 
maahanmuuttajanaisiin; korostaa, että 
elvytystoimenpiteissä on hyödynnettävä 
sukupuolen mukaan eriteltyjä tietoja;

Or. en

Tarkistus 157
Christine Anderson

Päätöslauselmaesitys
4 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. kehottaa jäsenvaltioita ja EIGEä 
keräämään säännöllisesti sukupuolen ja iän 
mukaan eriteltyjä tietoja covid-19-
viruksesta ja sen sosioekonomisista 
vaikutuksista; korostaa, että 
elvytystoimenpiteissä on hyödynnettävä 
sukupuolen mukaan eriteltyjä tietoja;

4. kehottaa jäsenvaltioita ja EIGEä 
keräämään säännöllisesti sukupuolen ja iän 
mukaan eriteltyjä tietoja covid-19-
viruksesta ja sen sosioekonomisista 
vaikutuksista;

Or. de

Tarkistus 158
Rosa Estaràs Ferragut

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. kehottaa jäsenvaltioita ja EIGEä 
keräämään säännöllisesti sukupuolen ja iän 
mukaan eriteltyjä tietoja covid-19-
viruksesta ja sen sosioekonomisista 
vaikutuksista; korostaa, että 
elvytystoimenpiteissä on hyödynnettävä 
sukupuolen mukaan eriteltyjä tietoja;

4. kehottaa jäsenvaltioita ja EIGEä 
keräämään säännöllisesti sukupuolen, 
vamman ja iän mukaan eriteltyjä tietoja 
covid-19-viruksesta ja sen 
sosioekonomisista vaikutuksista; korostaa, 
että elvytystoimenpiteissä on 
hyödynnettävä sukupuolen mukaan 
eriteltyjä tietoja;

Or. en

Tarkistus 159
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. kehottaa jäsenvaltioita ja EIGEä 
keräämään säännöllisesti sukupuolen ja iän 
mukaan eriteltyjä tietoja covid-19-
viruksesta ja sen sosioekonomisista 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)   
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vaikutuksista; korostaa, että 
elvytystoimenpiteissä on hyödynnettävä 
sukupuolen mukaan eriteltyjä tietoja;

Or. en

Tarkistus 160
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Abir Al-
Sahlani, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. korostaa, että naisten on oltava 
mukana kriisitoimenpiteiden toimeenpanoa 
ja lopettamista koskevassa päätöksenteossa 
sekä elvytyssuunnitelmien suunnittelussa, 
hyväksymisessä ja täytäntöönpanossa, 
jotta voidaan varmistaa, että naisten 
erityistarpeet ja -olosuhteet on otettu 
täysimääräisesti ja asianmukaisesti 
huomioon;

5. korostaa, että naisten ja heitä 
edustavien järjestöjen on oltava mukana 
kriisitoimenpiteiden toimeenpanoa ja 
lopettamista koskevassa johtamisessa ja 
päätöksenteossa sekä 
elvytyssuunnitelmien suunnittelun, 
hyväksymisen ja täytäntöönpanon 
kaikissa vaiheissa, jotta voidaan varmistaa, 
että naisten erityistarpeet ja -olosuhteet on 
otettu täysimääräisesti ja asianmukaisesti 
huomioon; korostaa edelleen, että lisää 
naisia on saatava mukaan EU:n 
pelastuspalvelumekanismiin ja muihin 
kriisinhallintamekanismeihin sekä 
EU:ssa että kansallisella tasolla; kehottaa 
jäsenvaltioita perustamaan 
sukupuolinäkökulman 
valtavirtaistamiseksi kriisien aikana 
erityisiä työryhmiä, joissa ovat mukana 
keskeiset sidosryhmät ja naisjärjestöjen 
edustajat; kehottaa jäsenvaltioiden 
kansallisia parlamentteja perustamaan 
covid-19-kriisin naisiin ja tyttöihin 
kohdistuvia vaikutuksia arvioivia 
valiokuntia, jotta kriisin ja sen 
sukupuolivaikutusten käsittelyä ja 
seurantaa varten olisi olemassa erityinen 
foorumi;

Or. en
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Tarkistus 161
Diana Riba i Giner
Verts/ALE -ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. korostaa, että naisten on oltava 
mukana kriisitoimenpiteiden toimeenpanoa 
ja lopettamista koskevassa päätöksenteossa 
sekä elvytyssuunnitelmien suunnittelussa, 
hyväksymisessä ja täytäntöönpanossa, jotta 
voidaan varmistaa, että naisten 
erityistarpeet ja -olosuhteet on otettu 
täysimääräisesti ja asianmukaisesti 
huomioon;

5. korostaa, että naisten on oltava 
mukana kriisitoimenpiteiden toimeenpanoa 
ja lopettamista koskevassa päätöksenteossa 
päättäjinä ja kuultavina asiantuntijoina 
sekä elvytyssuunnitelmien suunnittelussa, 
hyväksymisessä ja täytäntöönpanossa, jotta 
voidaan varmistaa, että naisten 
erityistarpeet ja -olosuhteet on otettu 
täysimääräisesti ja asianmukaisesti 
huomioon; sitoutuu sen vuoksi 
varmistamaan sukupuolijakaumaltaan 
tasapuoliset kokoonpanot parlamentin 
kuulemisissa ja seminaareissa;

Or. en

Tarkistus 162
Eugenia Rodríguez Palop

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. korostaa, että naisten on oltava 
mukana kriisitoimenpiteiden toimeenpanoa 
ja lopettamista koskevassa päätöksenteossa 
sekä elvytyssuunnitelmien suunnittelussa, 
hyväksymisessä ja täytäntöönpanossa, jotta 
voidaan varmistaa, että naisten 
erityistarpeet ja -olosuhteet on otettu 
täysimääräisesti ja asianmukaisesti 
huomioon;

5. korostaa, että naisten ja 
feminististen kansalaisjärjestöjen on 
oltava mukana kriisitoimenpiteiden 
toimeenpanoa ja lopettamista koskevassa 
päätöksenteossa sekä elvytyssuunnitelmien 
suunnittelussa, hyväksymisessä ja 
täytäntöönpanossa ja että niille on 
tarjottava tarvittavat, asianmukaiset 
taloudelliset resurssit, jotta voidaan 
varmistaa, että naisten erityistarpeet ja 
-olosuhteet on otettu täysimääräisesti ja 
asianmukaisesti huomioon;

Or. en
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Tarkistus 163
Rosa Estaràs Ferragut

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. korostaa, että naisten on oltava 
mukana kriisitoimenpiteiden toimeenpanoa 
ja lopettamista koskevassa päätöksenteossa 
sekä elvytyssuunnitelmien suunnittelussa, 
hyväksymisessä ja täytäntöönpanossa, jotta 
voidaan varmistaa, että naisten 
erityistarpeet ja -olosuhteet on otettu 
täysimääräisesti ja asianmukaisesti 
huomioon;

5. korostaa, että naisten myös 
kaikkein syrjityimmistä ryhmistä on oltava 
mukana kriisitoimenpiteiden toimeenpanoa 
ja lopettamista koskevassa päätöksenteossa 
sekä elvytyssuunnitelmien suunnittelussa, 
hyväksymisessä ja täytäntöönpanossa, jotta 
voidaan varmistaa, että naisten 
erityistarpeet ja -olosuhteet on otettu 
täysimääräisesti ja asianmukaisesti 
huomioon;

Or. en

Tarkistus 164
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, Christine Schneider, Maria da Graça 
Carvalho

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. korostaa, että naisten on oltava 
mukana kriisitoimenpiteiden toimeenpanoa 
ja lopettamista koskevassa päätöksenteossa 
sekä elvytyssuunnitelmien suunnittelussa, 
hyväksymisessä ja täytäntöönpanossa, jotta 
voidaan varmistaa, että naisten 
erityistarpeet ja -olosuhteet on otettu 
täysimääräisesti ja asianmukaisesti 
huomioon;

5. korostaa, että naisten on oltava 
mukana kriisitoimenpiteiden toimeenpanoa 
ja lopettamista koskevassa päätöksenteossa 
sekä elvytyssuunnitelmien suunnittelussa, 
hyväksymisessä ja täytäntöönpanossa, jotta 
voidaan varmistaa, että naisten 
erityistarpeet ja -olosuhteet on otettu 
täysimääräisesti ja asianmukaisesti 
huomioon ja että suunniteltavat toimet 
ovat vaikuttavia ja kohdennettuja;

Or. en
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Tarkistus 165
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. korostaa, että naisten on oltava 
mukana kriisitoimenpiteiden 
toimeenpanoa ja lopettamista koskevassa 
päätöksenteossa sekä elvytyssuunnitelmien 
suunnittelussa, hyväksymisessä ja 
täytäntöönpanossa, jotta voidaan varmistaa, 
että naisten erityistarpeet ja -olosuhteet on 
otettu täysimääräisesti ja asianmukaisesti 
huomioon;

5. korostaa, että naisten ja miesten on 
oltava tasaveroisesti edustettuina 
kriisitoimenpiteiden toimeenpanoa ja 
lopettamista koskevassa päätöksenteossa 
sekä elvytyssuunnitelmien suunnittelussa, 
hyväksymisessä ja täytäntöönpanossa, jotta 
voidaan varmistaa, että naisten 
erityistarpeet ja -olosuhteet on otettu 
täysimääräisesti ja asianmukaisesti 
huomioon;

Or. en

Tarkistus 166
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. korostaa, että naisten on oltava 
mukana kriisitoimenpiteiden toimeenpanoa 
ja lopettamista koskevassa päätöksenteossa 
sekä elvytyssuunnitelmien suunnittelussa, 
hyväksymisessä ja täytäntöönpanossa, jotta 
voidaan varmistaa, että naisten 
erityistarpeet ja -olosuhteet on otettu 
täysimääräisesti ja asianmukaisesti 
huomioon;

5. korostaa, että naisten ja miesten on 
oltava mukana kriisitoimenpiteiden 
toimeenpanoa ja lopettamista koskevassa 
päätöksenteossa sekä elvytyssuunnitelmien 
suunnittelussa, hyväksymisessä ja 
täytäntöönpanossa, jotta voidaan varmistaa, 
että naisten erityistarpeet ja -olosuhteet on 
otettu täysimääräisesti ja asianmukaisesti 
huomioon;

Or. es

Tarkistus 167
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
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Vautmans, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kehottaa komissiota seuraamaan ja 
torjumaan jäsenvaltioissa disinformaatio- 
tai taantumuksellisia aloitteita, jotka 
liittyvät naisten oikeuksiin ja sukupuolten 
tasa-arvoon covid-19-kriisin aikana ja sen 
jälkeen, demokratiaa ja perusoikeuksia 
koskevina kysymyksinä;

6. kehottaa komissiota seuraamaan 
tarkasti ja torjumaan ehdottomasti 
disinformaatiota ja taantumuksellisia 
aloitteita, jotka liittyvät naisten oikeuksiin 
ja HLBT+-oikeuksiin sekä sukupuolten 
tasa-arvoon sekä näitä aiheita 
käsittelevien kansalaisjärjestöjen ja 
mielenilmausten kutistuvaan elintilaan 
liikkumisrajoitusten seurauksena 
demokratia- ja perusoikeuskysymyksiä, 
sillä useat jäsenvaltiot ovat käyttäneet 
rajoituksia hyväkseen covid-19-kriisin 
aikana ja sen jälkeen; katsoo, että EU:n 
rahoituksen ehdollisuusvaatimuksen ja 
7 artiklan mukaisen menettelyn 
soveltaminen tällaisen toiminnan vuoksi 
olisi perusteltua, sillä ne muodostavat 
ilmeisen uhan unionin perusarvojen 
loukkaamiselle sellaisina kuin ne on 
määritelty SEU 2 artiklassa;

Or. en

Tarkistus 168
Christine Anderson

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kehottaa komissiota seuraamaan ja 
torjumaan jäsenvaltioissa disinformaatio- 
tai taantumuksellisia aloitteita, jotka 
liittyvät naisten oikeuksiin ja sukupuolten 
tasa-arvoon covid-19-kriisin aikana ja sen 
jälkeen, demokratiaa ja perusoikeuksia 
koskevina kysymyksinä;

6. kehottaa komissiota seuraamaan ja 
torjumaan jäsenvaltioissa disinformaatio- 
tai taantumuksellisia aloitteita, jotka 
liittyvät naisten oikeuksiin ja sukupuolten 
tasa-arvoon covid-19-kriisin aikana ja sen 
jälkeen, demokratiaa ja perusoikeuksia 
koskevina kysymyksinä; katsoo, että tässä 
yhteydessä on täsmennettävä tarkemmin 
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disinformaation merkitys, koska syntyy 
vaikutelma, että tässä käsitteessä on kyse 
tiedoista ja/tai mielipiteestä, jotka ovat 
vastenmielisiä poliittisille 
päätöksentekijöille;

Or. de

Tarkistus 169
Diana Riba i Giner
Verts/ALE -ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kehottaa komissiota seuraamaan ja 
torjumaan jäsenvaltioissa disinformaatio- 
tai taantumuksellisia aloitteita, jotka 
liittyvät naisten oikeuksiin ja sukupuolten 
tasa-arvoon covid-19-kriisin aikana ja sen 
jälkeen, demokratiaa ja perusoikeuksia 
koskevina kysymyksinä;

6. kehottaa komissiota seuraamaan ja 
torjumaan jäsenvaltioissa disinformaatio, 
negatiivista julkista keskustelua, 
riittämätöntä priorisointia, olennaisten 
palvelujen saatavuuden rajoittamista tai 
epäämistä sekä taantumuksellisia 
aloitteita, jotka liittyvät naisten oikeuksiin 
ja sukupuolten tasa-arvoon covid-19-kriisin 
aikana ja sen jälkeen, demokratiaa ja 
perusoikeuksia koskevina kysymyksinä;

Or. en

Tarkistus 170
Jadwiga Wiśniewska

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kehottaa komissiota seuraamaan ja 
torjumaan jäsenvaltioissa disinformaatio- 
tai taantumuksellisia aloitteita, jotka 
liittyvät naisten oikeuksiin ja sukupuolten 
tasa-arvoon covid-19-kriisin aikana ja sen 
jälkeen, demokratiaa ja perusoikeuksia 
koskevina kysymyksinä;

6. kehottaa jäsenvaltioita kansallisen 
lainsäädäntönsä mukaisesti seuraamaan ja 
torjumaan jäsenvaltioissa disinformaatio- 
tai taantumuksellisia aloitteita, jotka 
liittyvät naisten oikeuksiin ja sukupuolten 
tasa-arvoon covid-19-kriisin aikana ja sen 
jälkeen, demokratiaa ja perusoikeuksia 



PE657.386v01-00 84/180 AM\1213464FI.docx

FI

koskevina kysymyksinä;

Or. pl

Tarkistus 171
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kehottaa komissiota seuraamaan ja 
torjumaan jäsenvaltioissa disinformaatio- 
tai taantumuksellisia aloitteita, jotka 
liittyvät naisten oikeuksiin ja sukupuolten 
tasa-arvoon covid-19-kriisin aikana ja sen 
jälkeen, demokratiaa ja perusoikeuksia 
koskevina kysymyksinä;

6. kehottaa komissiota seuraamaan ja 
torjumaan jäsenvaltioissa disinformaatio- 
tai taantumuksellisia aloitteita, jotka 
liittyvät covid-19-kriisiin ja sen jälkeiseen 
aikaan, demokratiaa ja perusoikeuksia 
koskevina kysymyksinä;

Or. es

Tarkistus 172
Diana Riba i Giner
Verts/ALE -ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan, että rajoittavilla 
hätätoimenpiteillä pyritään ainoastaan 
torjumaan pandemiaa ja että ne ovat 
tilapäisiä sekä perusoikeuksien mukaisia;

Or. en

Tarkistus 173
Christine Anderson

Päätöslauselmaesitys
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7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. ilmaisee huolensa miesten 
korkeasta kuolleisuudesta covid-19-tautiin; 
kehottaa Maailman terveysjärjestöä 
(WHO) ja asiaankuuluvia EU:n virastoja 
tutkimaan asiaa; kehottaa komissiota 
jatkamaan tilanteen seuraamista, jotta 
voidaan ymmärtää viruksen pitkäaikaiset 
terveysvaikutukset naisiin ja miehiin; 
korostaa, että virusta koskevaan kliiniseen 
tutkimukseen on sisällyttävä sukupuolten 
tasapuolinen edustus sen arvioimiseksi, 
vaikuttaako virus ja mahdollinen rokote tai 
hoito naisiin ja miehiin eri tavoin;

7. ilmaisee huolensa miesten 
korkeasta kuolleisuudesta covid-19-tautiin; 
kehottaa Maailman terveysjärjestöä 
(WHO), asiaankuuluvia EU:n virastoja ja 
muita riippumattomia asiantuntijoita 
tutkimaan asiaa; kehottaa komissiota 
jatkamaan tilanteen seuraamista, jotta 
voidaan ymmärtää viruksen pitkäaikaiset 
terveysvaikutukset naisiin ja miehiin; 
korostaa, että virusta koskevaan kliiniseen 
tutkimukseen on sisällyttävä molempien 
biologisten sukupuolten tasapuolinen 
edustus sen arvioimiseksi, vaikuttaako 
virus ja mahdollinen rokote tai hoito 
naisiin ja miehiin eri tavoin, jotta 
terveydelliset päätökset ja vaikutukset 
eivät törmää yhteen sukupuoli-
identiteettiä koskevan henkilökohtaisen 
tahdonilmaisun kanssa;

Or. de

Tarkistus 174
Diana Riba i Giner
Verts/ALE -ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. ilmaisee huolensa miesten 
korkeasta kuolleisuudesta covid-19-tautiin; 
kehottaa Maailman terveysjärjestöä 
(WHO) ja asiaankuuluvia EU:n virastoja 
tutkimaan asiaa; kehottaa komissiota 
jatkamaan tilanteen seuraamista, jotta 
voidaan ymmärtää viruksen pitkäaikaiset 
terveysvaikutukset naisiin ja miehiin; 
korostaa, että virusta koskevaan kliiniseen 
tutkimukseen on sisällyttävä sukupuolten 
tasapuolinen edustus sen arvioimiseksi, 
vaikuttaako virus ja mahdollinen rokote tai 

7. ilmaisee huolensa korkeasta 
kuolleisuudesta covid-19-tautiin; panee 
merkille miesten verrattain korkean 
kuolleisuuden ja kehottaa Maailman 
terveysjärjestöä (WHO) ja asiaankuuluvia 
EU:n virastoja tutkimaan miehiin ja 
naisiin kohdistuvia erilaisia 
terveysvaikutuksia; kehottaa komissiota 
jatkamaan tilanteen seuraamista, jotta 
voidaan ymmärtää viruksen pitkäaikaiset 
terveysvaikutukset naisiin ja miehiin; 
korostaa, että virusta koskevaan kliiniseen 
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hoito naisiin ja miehiin eri tavoin; tutkimukseen on sisällyttävä sukupuolten 
tasapuolinen edustus sen arvioimiseksi, 
vaikuttaako virus ja mahdollinen rokote tai 
hoito naisiin ja miehiin eri tavoin;

Or. en

Tarkistus 175
Eugenia Rodríguez Palop

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. muistuttaa, että 
terveydenhuoltopalvelujen yleinen 
saatavuus on ihmisoikeus, joka voidaan 
taata ainoastaan julkisessa, 
maksuttomassa järjestelmässä; kehottaa 
EU:ta ja sen jäsenvaltioita lopettamaan ja 
kumoamaan julkisiin palveluihin, 
erityisesti terveydenhuoltopalveluihin, 
kohdistetut säästötoimet ja leikkaukset 
sekä takaamaan yhtäläisen pääsyn niihin 
jokaiselle hallinnollisesta statuksesta 
riippumatta;

Or. en

Tarkistus 176
Eugenia Rodríguez Palop

Päätöslauselmaesitys
7 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 b. kehottaa jäsenvaltioita 
investoimaan kestäviin ja sietokykyisiin 
julkisiin terveydenhuoltojärjestelmiin, 
jotta voidaan varmistaa, että erityisesti 
erittäin sukupuolittuneissa ja 
alipalkatuissa tehtävissä toimiva 
terveydenhuoltohenkilöstö saa 
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asianmukaisen korvauksen työstään sekä 
asianmukaiset työolot;

Or. en

Tarkistus 177
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, Arba Kokalari, Christine Schneider, 
Maria da Graça Carvalho

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan pääsyn naisten ja miesten 
terveydenhuoltoon liittyviin olennaisiin 
muihin kuin covid-19-tautia koskeviin 
tietoihin; kehottaa jäsenvaltioita toimimaan 
WHO:n ohjeistusten mukaisesti näillä 
aloilla;

8. kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan pääsyn naisten ja miesten 
terveydenhuoltoon liittyviin olennaisiin 
muihin kuin covid-19-tautia koskeviin 
toimenpiteisiin, kuten syöpäseulontoihin, 
äitiys- ja lastenneuvoloihin sekä 
kiireelliseen hoitoon sydäninfarktien ja 
aivohalvausten yhteydessä; kehottaa 
jäsenvaltioita toimimaan WHO:n 
ohjeistusten mukaisesti näillä aloilla;

Or. en

Tarkistus 178
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan pääsyn naisten ja miesten 
terveydenhuoltoon liittyviin olennaisiin 
muihin kuin covid-19-tautia koskeviin 
tietoihin; kehottaa jäsenvaltioita toimimaan 
WHO:n ohjeistusten mukaisesti näillä 
aloilla;

8. kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan pääsyn naisten ja miesten 
laadukkaaseen lääketieteelliseen, 
psykologiseen ja sosiaaliseen 
terveydenhuoltoon liittyviin olennaisiin 
muihin kuin covid-19-tautia koskeviin 
tietoihin; kehottaa jäsenvaltioita toimimaan 
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WHO:n ohjeistusten mukaisesti näillä 
aloilla;

Or. en

Tarkistus 179
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. korostaa maahanmuuttajanaisille 
ja asunnottomille naisille tarjottavien 
palvelujen merkitystä sekä sitä, että 
rahoitusta ylitäysissä pakolaisleireissä 
elävien naisten ja tyttöjen terveysriskien 
lievittämiseen on lisättävä;

Or. en

Tarkistus 180
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Päätöslauselmaesitys
8 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 b. korostaa tarvetta kohdistaa toimia 
vammaisten naisten hyväksi sekä 
iäkkäiden naisten hyväksi, jotka pääsevät 
jatkuvien, korkealaatuisten palveluiden 
piiriin vain rajoitetusti tai eivät lainkaan;

Or. en

Tarkistus 181
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Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. korostaa, että jäsenvaltioiden on 
suojattava seksuaali- ja 
lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin 
liittyvien palvelujen saatavuus; korostaa, 
että on tärkeää turvata seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja -oikeuksien 
kannalta olennaisten tuotteiden 
toimitusketjut;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 182
Jadwiga Wiśniewska

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. korostaa, että jäsenvaltioiden on 
suojattava seksuaali- ja 
lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin 
liittyvien palvelujen saatavuus; korostaa, 
että on tärkeää turvata seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja -oikeuksien 
kannalta olennaisten tuotteiden 
toimitusketjut;

9. korostaa, että jäsenvaltioiden on 
suojattava äitiyshuollon saatavuus;

Or. pl

Tarkistus 183
Eugenia Rodríguez Palop

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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9. korostaa, että jäsenvaltioiden on 
suojattava seksuaali- ja 
lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin 
liittyvien palvelujen saatavuus; korostaa, 
että on tärkeää turvata seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja -oikeuksien 
kannalta välttämättömien tuotteiden 
toimitusketjut;

9. korostaa, että jäsenvaltioiden on 
taattava seksuaali- ja lisääntymisterveyteen 
ja -oikeuksiin liittyvien palvelujen, 
neuvonnan ja hyödykkeiden saatavuus 
kriisin aikana ja sen jälkeen 
tunnustamalla ne välttämättömiksi, 
ihmishenkiä pelastaviksi ja usein 
arkaluonteisiksi palveluiksi (ehkäisy, 
mukaan lukien jälkiehkäisy, turvallinen 
raskaudenkeskeytys, äitien 
terveydenhuolto, sukupuolitautien/HIV:n 
ja lisääntymiselinten syöpien 
ennaltaehkäisy, transsukupuolisten 
hormonihoidot, arvokas synnytys, äitiys- 
ja lastenneuvolapalvelut, seksuaalista ja 
sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa 
koskevat palvelut) WHO:n suuntaviivojen 
mukaisesti ja että niitä kohtaan olisi 
omaksuttava potilaskeskeinen, 
ihmisoikeuksiin perustuva 
lähestymistapa; painottaa, kuinka tärkeää 
on keskustella palveluntarjoajien kanssa 
sen selventämiseksi, että näitä palveluita 
pidetään edelleen välttämättöminä ja että 
niiden jatkuva saatavuus on turvattava;

Or. en

Tarkistus 184
Diana Riba i Giner
Verts/ALE -ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. korostaa, että jäsenvaltioiden on 
suojattava seksuaali- ja 
lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin 
liittyvien palvelujen saatavuus; korostaa, 
että on tärkeää turvata seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja -oikeuksien 
kannalta olennaisten tuotteiden 
toimitusketjut;

9. on harmissaan siitä, että 
seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluita 
on laiminlyöty ja rajoitettu ja niitä 
vastaan on jopa hyökätty joissakin 
jäsenvaltioissa kriisin aikana; korostaa, 
että jäsenvaltioiden on taattava seksuaali- 
ja lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin 
liittyvien palvelujen, neuvonnan ja 
hyödykkeiden yhdenvertainen saatavuus 
kriisin aikana ja sen jälkeen, mukaan 
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lukien laillinen ja turvallinen 
raskaudenkeskeytys, ehkäisyvalmisteiden 
saanti myös vanhentuneilla 
lääkemääräyksillä, hormonihoidot sekä 
sukupuolenkorjausleikkaukset; kehottaa 
komissiota helpottamaan parhaiden 
käytäntöjen vaihtoa jäsenvaltioiden 
kesken ottamalla mukaan myös 
kansalaisjärjestöt; korostaa, että on tärkeää 
turvata seksuaali- ja lisääntymisterveyden 
ja -oikeuksien kannalta olennaisten 
tuotteiden toimitusketjut;

Or. en

Tarkistus 185
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. korostaa, että jäsenvaltioiden on 
suojattava seksuaali- ja 
lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin 
liittyvien palvelujen saatavuus; korostaa, 
että on tärkeää turvata seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja -oikeuksien 
kannalta olennaisten tuotteiden 
toimitusketjut;

9. korostaa, että jäsenvaltioiden on 
taattava seksuaali- ja lisääntymisterveyteen 
ja -oikeuksiin liittyvien palvelujen 
saatavuus, mukaan lukien ehkäisy ja 
turvallisen raskaudenkeskeytyksen 
mahdollisuus erityisesti covid-19-kriisin 
aikana sekä vastaavissa hätätilanteissa, ja 
korostaa uuden EU4Health-ohjelman 
merkitystä tässä yhteydessä; kannustaa 
esimerkiksi etälääkäriratkaisuja ja muita 
kriisin aikana toimiviksi osoittautuneita 
keinoja koskevien parhaiden käytäntöjen 
vaihtamiseen ja niille varattujen 
resurssien kasvattamiseen; korostaa, että 
on tärkeää turvata seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja -oikeuksien 
kannalta olennaisten tuotteiden 
toimitusketjut;

Or. en
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Tarkistus 186
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Pernille Weiss, Cindy Franssen, Christine Schneider

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. korostaa, että jäsenvaltioiden on 
suojattava seksuaali- ja 
lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin 
liittyvien palvelujen saatavuus; korostaa, 
että on tärkeää turvata seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja -oikeuksien 
kannalta olennaisten tuotteiden 
toimitusketjut;

9. korostaa, että jäsenvaltioiden on 
suojattava seksuaali- ja 
lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin 
liittyvien palvelujen saatavuus, ehkäisy ja 
muut olennaiset palvelut mukaan lukien; 
korostaa, että jäsenvaltioiden on 
vaihdettava uusia seksuaali- ja 
lisääntymisterveyspalveluiden 
tarjoamiskeinoja sekä palveluiden 
katvealueiden poistamista koskevia 
parhaita käytäntöjä; korostaa, että on 
tärkeää turvata seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja -oikeuksien 
kannalta olennaisten tuotteiden, kuten 
raskaustestien, kondomien, suun kautta 
otettavien ehkäisylääkkeiden sekä HIV-
testien, toimitusketjut;

Or. en

Tarkistus 187
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. korostaa, että jäsenvaltioiden on 
suojattava seksuaali- ja 
lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin 
liittyvien palvelujen saatavuus; korostaa, 
että on tärkeää turvata seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja -oikeuksien 
kannalta olennaisten tuotteiden 
toimitusketjut;

9. korostaa, että jäsenvaltioiden on 
suojattava ja taattava laadukkaiden ja 
kohtuuhintaisten seksuaali- ja 
lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin 
liittyvien palvelujen saatavuus, kuten 
parisuhde- ja seksuaalineuvonta, 
perhesuunnittelu, jälkiehkäisy, 
turvallinen ja laillinen 
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raskaudenkeskeytys, sekä joustavat 
verkkoperusteiset neuvontaratkaisut ja 
verkossa myönnettävät todistukset; sekä 
äitiys- ja hygieniatuotteet; korostaa, että 
kaikkien äitiyspalveluiden on oltava 
käytettävissä ja henkilöstömitoitukseltaan 
ja muilta voimavaroiltaan riittäviä;

Or. en

Tarkistus 188
Christine Anderson

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. korostaa, että jäsenvaltioiden on 
suojattava seksuaali- ja 
lisääntymisterveyteen ja oikeuksiin 
liittyvien palvelujen saatavuus; korostaa, 
että on tärkeää turvata seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja -oikeuksien 
kannalta olennaisten tuotteiden 
toimitusketjut;

9. korostaa, että tähän 
esitysluonnokseen sisältyvällä ajatuksella, 
jonka mukaan ”jäsenvaltioiden on 
suojattava seksuaali- ja 
lisääntymisterveyteen ja oikeuksiin 
liittyvien palvelujen saatavuus; korostaa, 
että on tärkeää turvata seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja -oikeuksien 
kannalta olennaisten tuotteiden 
toimitusketjut”, ei ole mitään tekemistä 
covid-19-pandemian kanssa ja että sen 
tarkoituksena on ujuttaa vasemmistolaista 
abortti-ideologiaa tähän esitykseen; 
torjuu tällaiset poliittiset 
”kuljetusmenetelmät”;

Or. de

Tarkistus 189
Rovana Plumb

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. korostaa, että jäsenvaltioiden on 9. korostaa, että jäsenvaltioiden on 
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suojattava seksuaali- ja 
lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin 
liittyvien palvelujen saatavuus; korostaa, 
että on tärkeää turvata seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja -oikeuksien 
kannalta olennaisten tuotteiden 
toimitusketjut;

suojattava seksuaali- ja 
lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin 
liittyvien palvelujen saatavuus; korostaa, 
että on tärkeää turvata seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja -oikeuksien 
kannalta olennaisten tuotteiden 
toimitusketjut, mukaan lukien turvallinen 
raskaudenkeskeytys, sekä äitiysajan 
terveyspalveluiden, turvallisen 
synnytyksen ja etälääketieteen 
painopistealueet;

Or. en

Tarkistus 190
Annika Bruna

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. korostaa, että jäsenvaltioiden on 
suojattava seksuaali- ja 
lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin 
liittyvien palvelujen saatavuus; korostaa, 
että on tärkeää turvata seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden ja -oikeuksien 
kannalta olennaisten tuotteiden 
toimitusketjut;

9. korostaa, että jäsenvaltioiden on 
suojattava seksuaali- ja 
lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin 
liittyvien palvelujen saatavuus 
jäsenvaltioiden lainsäädännön 
mukaisesti; korostaa, että on tärkeää 
turvata seksuaali- ja lisääntymisterveyden 
ja -oikeuksien kannalta olennaisten 
tuotteiden toimitusketjut;

Or. en

Tarkistus 191
Eugenia Rodríguez Palop

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. torjuu jyrkästi kaikki yritykset 
vesittää seksuaali- ja lisääntymisterveyttä 
ja -oikeuksia sekä HLBTI-oikeuksia ja 
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tuomitsee tässä yhteydessä pyrkimykset 
kriminalisoida nykyistä ankarammin 
raskaudenkeskeytyshoito ja heikentää 
nuorten mahdollisuuksia saada 
seksuaalikasvatusta sekä trans- ja 
intersukupuolisten henkilöiden oikeuksia 
vastaan hyökkäämisen; on harmissaan 
siitä, että seksuaali- ja 
lisääntymisterveyspalveluita on 
laiminlyöty ja rajoitettu ja niitä vastaan 
on jopa hyökätty joissakin jäsenvaltioissa 
kriisin aikana; kiittää jäsenvaltioita, jotka 
ovat toteuttaneet myönteisiä toimenpiteitä 
seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelujen 
saatavuuden turvaamiseksi, mukaan 
lukien niiden määrittäminen 
välttämättömiksi palveluiksi, 
etälääketieteen keinojen käyttö seksuaali- 
ja lisääntymisterveyteen liittyvissä 
konsultaatioissa, kotona tehtävää 
lääkkeellistä raskaudenkeskeytystä 
koskevien aikarajojen pidentäminen ja 
saatavuuden parantaminen ja 
ehkäisyvalmisteiden saanti myös 
vanhentuneilla lääkemääräyksillä; 
kehottaa komissiota järjestämään 
seksuaali- ja lisääntymisterveyttä 
koskevien parhaiden käytäntöjen vaihtoa 
jäsenvaltioiden kesken ottamalla mukaan 
myös kansalaisjärjestöt;

Or. en

Tarkistus 192
Rovana Plumb

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. kehottaa jäsenvaltioita takaamaan 
etulinjan toimijoille, kuten 
terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen 
työntekijöille, suojelun, tuen ja 
asianmukaisen palkkauksen, mukaan 
lukien turvalliset työolot, asianmukainen 
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varustus, yhdenvertainen korvaus 
tehdystä työstä sekä vaarallisesta työstä ja 
hätätyöstä, turvallinen asuminen ja pääsy 
palveluihin, joissa otetaan huomioon 
yksilölliset tarpeet esimerkiksi 
mielenterveyspalveluissa ja 
lastenhoidossa;

Or. en

Tarkistus 193
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. korostaa, että on pyrittävä kaikin 
keinoin estämään se, että seksuaali- ja 
lisääntymisterveydestä huolehtimisen 
vastustajat pääsevät hyödyntämään kriisiä 
naisten oikeuksien, kuten oikeuden 
turvalliseen raskaudenkeskeytykseen, 
rajoittamiseen;

Or. en

Tarkistus 194
Eugenia Rodríguez Palop

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kehottaa komissiota ottamaan 
covid-19-tilanteen kaltaisissa 
kriisiolosuhteissa huomioon terveyteen 
liittyvät poliittiset toimensa, mukaan lukien 
EU4Health-ohjelma ja EU:n suunnitelma 
syövän torjumiseksi;

10. kehottaa komissiota ottamaan 
covid-19-tilanteen kaltaisissa 
kriisiolosuhteissa huomioon terveyteen 
liittyvät poliittiset toimensa, mukaan lukien 
EU4Health-ohjelma ja EU:n suunnitelma 
syövän torjumiseksi; kehottaa komissiota 
ja neuvostoa ottamaan terveyteen, 
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seksuaali- ja lisääntymisterveys mukaan 
lukien, liittyvät sukupuolinäkökulmat 
huomioon covid-19-toimissaan 
EU4Health-ohjelmaa myöten, 
sukupuolten tasa-arvostrategiaan kirjatun 
tavoitteen mukaisesti; kehottaa 
sisällyttämään seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden kyseiseen ohjelmaan 
olennaisena terveyden osatekijänä, 
perustavana ihmisoikeutena sekä 
keskeisenä ihmisten hyvinvointia ja 
sukupuolten tasa-arvoa edistävänä 
seikkana;

Or. en

Tarkistus 195
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kehottaa komissiota ottamaan 
covid-19-tilanteen kaltaisissa 
kriisiolosuhteissa huomioon terveyteen 
liittyvät poliittiset toimensa, mukaan lukien 
EU4Health-ohjelma ja EU:n suunnitelma 
syövän torjumiseksi;

10. kehottaa komissiota ottamaan 
covid-19-tilanteen kaltaisissa 
kriisiolosuhteissa ja sukupuolikohtaisia 
terveydenhuoltoasioita, kuten seksuaali- 
ja lisääntymisterveyttä, käsiteltäessä 
huomioon terveyteen liittyvät poliittiset 
toimensa, mukaan lukien EU4Health-
ohjelma ja EU:n suunnitelma syövän 
torjumiseksi;

Or. en

Tarkistus 196
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Päätöslauselmaesitys
10 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kehottaa komissiota ottamaan 
covid-19-tilanteen kaltaisissa 
kriisiolosuhteissa huomioon terveyteen 
liittyvät poliittiset toimensa, mukaan lukien 
EU4Health-ohjelma ja EU:n suunnitelma 
syövän torjumiseksi;

10. kehottaa komissiota ottamaan 
covid-19-tilanteen kaltaisissa 
kriisiolosuhteissa huomioon terveyteen 
liittyvät poliittiset toimensa, mukaan lukien 
EU4Health-ohjelma, EU:n suunnitelma 
syövän torjumiseksi ja EU:n 
terveysstrategia;

Or. en

Tarkistus 197
Diana Riba i Giner
Verts/ALE -ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. kehottaa komissiota ja neuvostoa 
tarttumaan terveyttä koskeviin 
painopisteisiin sellaisina kuin ne on 
määritelty sukupuolten tasa-
arvostrategiassa vuosille 2020–2025 [ja] 
EU4Health-ohjelmassa, erityisesti 
seksuaali- ja lisääntymisterveyteen 
terveyden olennaisena osatekijänä, 
perustavana ihmisoikeutena sekä 
keskeisenä ihmisten hyvinvointia ja 
sukupuolten tasa-arvoa edistävänä 
seikkana;

Or. en

Tarkistus 198
Rovana Plumb

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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10 a. korostaa sen tarpeellisuutta, että 
päättäjät tutustuvat sukupuoleen 
perustuviin eroihin terveydenhuollon 
kustannuksissa, sairauksien 
havaitsemisessa ja hoidossa, 
hätätilannevalmiudessa, tutkimus- ja 
kehitystyössä sekä terveydenhuoltoalan 
henkilöstön keskuudessa;

Or. en

Tarkistus 199
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Pernille Weiss, Cindy Franssen, Christine Schneider, 
Maria da Graça Carvalho

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. muistuttaa jäsenvaltioita naisille ja 
miehille ominaisten tarpeiden huomioon 
ottamisesta terveydenhuoltojärjestelmien 
kapasiteetin ja kriittisen infrastruktuurin 
kapasiteetin vahvistamisessa covid-19-
pandemian seurauksena;

Or. en

Tarkistus 200
Diana Riba i Giner
Verts/ALE -ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
10 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 b. painottaa, että julkinen 
terveydenhuolto ja julkisen sektorin 
työpaikat ovat sukupuolten tasa-arvon 
kannalta merkittäviä seikkoja, ja toivoo 
EU4Health-ohjelman puitteissa tehtävien 
investointien painottumista julkisiin 
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palveluihin;

Or. en

Tarkistus 201
Diana Riba i Giner
Verts/ALE -ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
10 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 c. pyytää varmistamaan, että 
EU4Health-ohjelmasta rahoitettaviin 
verkostoihin kuuluu myös sukupuoleen 
liittyvien terveysasioiden asiantuntijoita ja 
että niiden koostumuksessa otetaan 
huomioon sukupuolten tasapuolinen 
edustus;

Or. en

Tarkistus 202
Eugenia Rodríguez Palop

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan 
mielenterveyden tukialoitteita kriisin 
aikana ja sen jälkeen liikkumisrajoitusten 
aiheuttaman stressin, ahdistuneisuuden ja 
yksinäisyyden sekä taloudellisten 
huolenaiheiden ja perheväkivallan 
torjumiseksi, ottaen huomioon naisiin ja 
miehiin kohdistuvien vaikutusten erot;

11. kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan 
mielenterveyden tukialoitteita kriisin 
aikana ja sen jälkeen liikkumisrajoitusten 
aiheuttaman stressin, ahdistuneisuuden ja 
yksinäisyyden, taloudellisten 
huolenaiheiden sekä sukupuoleen 
perustuvan väkivallan ja perheväkivallan 
torjumiseksi, ottaen huomioon naisiin ja 
miehiin kohdistuvien vaikutusten erot, sekä 
investoimaan varoja sen varmistamiseen, 
että kaikkien jäsenvaltiossa oleskelevien 
saatavilla on yhdenveroiset, 
asianmukaiset palvelut oikea-aikaisesti;
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Or. en

Tarkistus 203
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan 
mielenterveyden tukialoitteita kriisin 
aikana ja sen jälkeen liikkumisrajoitusten 
aiheuttaman stressin, ahdistuneisuuden ja 
yksinäisyyden sekä taloudellisten 
huolenaiheiden ja perheväkivallan 
torjumiseksi, ottaen huomioon naisiin ja 
miehiin kohdistuvien vaikutusten erot;

11. kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan 
mielenterveyden tukialoitteita kriisin 
aikana ja sen jälkeen liikkumisrajoitusten 
aiheuttaman stressin, ahdistuneisuuden, 
masennuksen ja yksinäisyyden sekä 
taloudellisten huolenaiheiden ja 
perheväkivallan sekä muiden kriisiin 
liittyvien ilmiöiden torjumiseksi, ottaen 
huomioon naisiin ja miehiin kohdistuvien 
vaikutusten erot;

Or. en

Tarkistus 204
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, Christine Schneider, Maria da Graça 
Carvalho

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan 
mielenterveyden tukialoitteita kriisin 
aikana ja sen jälkeen liikkumisrajoitusten 
aiheuttaman stressin, ahdistuneisuuden ja 
yksinäisyyden sekä taloudellisten 
huolenaiheiden ja perheväkivallan 
torjumiseksi, ottaen huomioon naisiin ja 
miehiin kohdistuvien vaikutusten erot;

11. kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan 
mielenterveyden tukialoitteita kriisin 
aikana ja sen jälkeen esimerkiksi EU:n 
laajuisella mielenterveyskampanjalla 
liikkumisrajoitusten aiheuttaman stressin, 
ahdistuneisuuden ja yksinäisyyden sekä 
taloudellisten huolenaiheiden ja 
perheväkivallan torjumiseksi, ottaen 
huomioon naisiin ja miehiin kohdistuvien 
vaikutusten erot;
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Or. en

Tarkistus 205
Diana Riba i Giner
Verts/ALE -ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan 
mielenterveyden tukialoitteita kriisin 
aikana ja sen jälkeen liikkumisrajoitusten 
aiheuttaman stressin, ahdistuneisuuden ja 
yksinäisyyden sekä taloudellisten 
huolenaiheiden ja perheväkivallan 
torjumiseksi, ottaen huomioon naisiin ja 
miehiin kohdistuvien vaikutusten erot;

11. kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan 
mielenterveyden tukialoitteita kriisin 
aikana ja sen jälkeen liikkumisrajoitusten 
aiheuttaman stressin, ahdistuneisuuden ja 
yksinäisyyden sekä taloudellisten 
huolenaiheiden ja sukupuoleen perustuvan 
väkivallan torjumiseksi, ottaen huomioon 
naisiin ja miehiin kohdistuvien vaikutusten 
erot;

Or. en

Tarkistus 206
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan 
mielenterveyden tukialoitteita kriisin 
aikana ja sen jälkeen liikkumisrajoitusten 
aiheuttaman stressin, ahdistuneisuuden ja 
yksinäisyyden sekä taloudellisten 
huolenaiheiden ja perheväkivallan 
torjumiseksi, ottaen huomioon naisiin ja 
miehiin kohdistuvien vaikutusten erot;

11. kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan 
mielenterveyden tukialoitteita kriisin 
aikana ja sen jälkeen liikkumisrajoitusten 
aiheuttaman stressin, ahdistuneisuuden ja 
yksinäisyyden sekä taloudellisten 
huolenaiheiden ja liikkumisrajoitusten 
aikaisen yhteiselon seurauksena 
syntyneiden jännitteiden torjumiseksi;

Or. es

Tarkistus 207
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Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. kiittää terveydenhuoltoalan 
työntekijöitä rohkeudesta ja 
omistautuneisuudesta, joita he ovat 
osoittaneet covid-19-pandemian 
torjunnan etulinjassa, ja toteaa 
suurimman osan heistä olevan naisia; 
kehottaa jäsenvaltioita antamaan 
tunnustusta heidän panoksestaan sekä 
tukemaan heidän ammatillista 
kehitystään ja investoimaan siihen 
esimerkiksi mahdollistamalla heidän 
jatkokoulutuksensa; kehottaa komissiota 
ja jäsenvaltioita puuttumaan 
työmarkkinoiden eriytyneisyyteen 
sukupuolen perusteella 
terveydenhuoltoalalla ja muilla erittäin 
naisvaltaisilla aloilla;

Or. en

Tarkistus 208
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Päätöslauselmaesitys
3 alaotsikko

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Väkivalta covid-19-pandemian aikana Sukupuoleen perustuva väkivalta covid-
19-pandemian aikana

Or. en

Tarkistus 209
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Eugenia Rodríguez Palop

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. vaatii, että jäsenvaltiot puuttuvat 
covid-19-pandemian vastaisissa 
toimissaan sukupuoleen perustuvaan 
väkivaltaan ja syrjintään, joiden kohteena 
ovat miljoonat naiset ja tytöt, mukaan 
lukien transnaiset sekä intersukupuoliset 
ja sukupuoleltaan ei-binääriset ja ei-
normatiiviset henkilöt;

Or. en

Tarkistus 210
Eugenia Rodríguez Palop

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. kehottaa jäsenvaltioita 
analysoimaan perheväkivallan 
lisääntymistä covid-19-pandemian vuoksi 
ja ottamaan sen huomioon 
torjuntatoimenpiteiden suunnittelussa 
sekä tulevissa kriisitilanteissa; kehottaa 
jäsenvaltioita lisäksi kiinnittämään niissä 
erityistä huomiota liikkumisrajoituksiin 
sovellettaviin poikkeuksiin, turvakotiin tai 
vaihtoehtoiseen majoitukseen pääsyn 
turvaamiseen ja niiden kapasiteetin 
riittävyyteen sekä poliisi- ja 
oikeuspalvelujen saatavuuteen ja 
hätätuomioistuimiin pääsyyn 
lähestymiskiellon ja/tai suojelumääräyksen 
saamiseksi sekä verkkopalvelujen 
saatavuuteen; kehottaa jäsenvaltioita myös 
myöntämään hätäapurahoitusta 
tukipalveluihin sekä valtiosta 
riippumattomille järjestöille ja 
kansalaisyhteiskunnan järjestöille; kehottaa 

12. kehottaa jäsenvaltioita 
analysoimaan naisiin kohdistuvan 
väkivallan kaikkiin muotoihin liittyviä 
tietoja ja havaintoja väkivallan 
esiintyvyydestä ja siitä ilmoittamisesta 
covid-19-rajoitustoimien aikana, 
tunnustamaan, että julkisen vallan toimet 
ovat olleet riittämättömiä siihen 
väkivaltaiseen todellisuuteen nähden, 
jossa miljoonat naiset ja tytöt elävät 
Euroopassa, ja korjaamaan nämä 
puutteet ja ottamaan huomioon 
kriisivalmiussuunnitelmissa ja 
torjuntatoimenpiteiden suunnittelussa sekä 
tulevissa kriisitilanteissa jatkuvan tarpeen 
suojella naisia väkivallalta ja ehkäistä 
sitä; kehottaa jäsenvaltioita lisäksi 
kiinnittämään niissä erityistä huomiota 
liikkumisrajoituksiin sovellettaviin 
poikkeuksiin, turvakotiin tai 
vaihtoehtoiseen majoitukseen pääsyn 
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jäsenvaltioita jakamaan tietoa kansallisista 
innovaatioista perheväkivallan 
torjumiseksi;

turvaamiseen ja niiden kapasiteetin 
riittävyyteen sekä poliisi- ja 
oikeuspalvelujen saatavuuteen ja 
hätätuomioistuimiin pääsyyn 
lähestymiskiellon ja/tai suojelumääräyksen 
saamiseksi, luotettaviin ja joustaviin 
varhaisen varoituksen järjestelmiin, 
uudenlaisiin puhelimen, sähköpostin tai 
tekstiviestin välityksellä toimiviin 
palveluihin suoran yhteyden saamiseksi 
poliisiin sekä muiden verkkopalvelujen 
saatavuuteen; kehottaa jäsenvaltioita myös 
myöntämään hätäapurahoitusta 
tukipalveluihin sekä valtiosta 
riippumattomille järjestöille ja 
kansalaisyhteiskunnan järjestöille, naisille 
suunnatut erikoispalvelut mukaan lukien; 
kehottaa jäsenvaltioita jakamaan tietoa 
kansallisista innovaatioista perheväkivallan 
torjumiseksi ja kehottaa komissiota 
edistämään näitä käytäntöjä;

Or. en

Tarkistus 211
Diana Riba i Giner
Verts/ALE -ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. kehottaa jäsenvaltioita 
analysoimaan perheväkivallan 
lisääntymistä covid-19-pandemian vuoksi 
ja ottamaan sen huomioon 
torjuntatoimenpiteiden suunnittelussa sekä 
tulevissa kriisitilanteissa; kehottaa 
jäsenvaltioita lisäksi kiinnittämään niissä 
erityistä huomiota liikkumisrajoituksiin 
sovellettaviin poikkeuksiin, turvakotiin tai 
vaihtoehtoiseen majoitukseen pääsyn 
turvaamiseen ja niiden kapasiteetin 
riittävyyteen sekä poliisi- ja 
oikeuspalvelujen saatavuuteen ja 
hätätuomioistuimiin pääsyyn 

12. kehottaa jäsenvaltioita 
analysoimaan sukupuoleen perustuvan 
väkivallan lisääntymistä covid-19-
pandemian aikaisten liikkumisrajoitusten 
aikana ja välittömästi niiden jälkeen sekä 
uhrien lapsille aiheutuneita seurauksia ja 
ottamaan nämä seikat huomioon 
torjuntatoimenpiteiden suunnittelussa sekä 
tulevissa kriisitilanteissa; kehottaa 
jäsenvaltioita lisäksi kiinnittämään niissä 
erityistä huomiota liikkumisrajoituksiin 
sovellettaviin poikkeuksiin, turvakotiin tai 
vaihtoehtoiseen majoitukseen pääsyn 
turvaamiseen ja niiden kapasiteetin 
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lähestymiskiellon ja/tai suojelumääräyksen 
saamiseksi sekä verkkopalvelujen 
saatavuuteen; kehottaa jäsenvaltioita myös 
myöntämään hätäapurahoitusta 
tukipalveluihin sekä valtiosta 
riippumattomille järjestöille ja 
kansalaisyhteiskunnan järjestöille; kehottaa 
jäsenvaltioita jakamaan tietoa kansallisista 
innovaatioista perheväkivallan 
torjumiseksi;

riittävyyteen sekä poliisi- ja 
oikeuspalvelujen saatavuuteen ja 
hätätuomioistuimiin pääsyyn 
lähestymiskiellon ja/tai suojelumääräyksen 
saamiseksi, luotettaviin ja joustaviin 
varhaisen varoituksen järjestelmiin, 
uudenlaisiin puhelimen, sähköpostin tai 
tekstiviestin välityksellä toimiviin 
palveluihin suoran yhteyden saamiseksi 
poliisiin sekä muiden verkkopalvelujen 
saatavuuteen; kehottaa jäsenvaltioita myös 
myöntämään hätäapurahoitusta 
tukipalveluihin sekä valtiosta 
riippumattomille järjestöille ja 
kansalaisyhteiskunnan järjestöille; kehottaa 
jäsenvaltioita jakamaan tietoa kansallisista 
innovaatioista sukupuoleen perustuvan 
väkivallan torjumiseksi; kehottaa 
komissiota edistämään näitä parhaita 
käytäntöjä;

Or. en

Tarkistus 212
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. kehottaa jäsenvaltioita 
analysoimaan perheväkivallan 
lisääntymistä covid-19-pandemian vuoksi 
ja ottamaan sen huomioon 
torjuntatoimenpiteiden suunnittelussa sekä 
tulevissa kriisitilanteissa; kehottaa 
jäsenvaltioita lisäksi kiinnittämään niissä 
erityistä huomiota liikkumisrajoituksiin 
sovellettaviin poikkeuksiin, turvakotiin tai 
vaihtoehtoiseen majoitukseen pääsyn 
turvaamiseen ja niiden kapasiteetin 
riittävyyteen sekä poliisi- ja 
oikeuspalvelujen saatavuuteen ja 
hätätuomioistuimiin pääsyyn 

12. kehottaa jäsenvaltioita 
analysoimaan perheväkivallan 
lisääntymistä covid-19-pandemian vuoksi 
ja ottamaan sen sekä saadut opetukset 
huomioon torjuntatoimenpiteiden 
suunnittelussa sekä tulevissa 
kriisitilanteissa; kehottaa jäsenvaltioita 
lisäksi kiinnittämään niissä erityistä 
huomiota liikkumisrajoituksiin 
sovellettaviin poikkeuksiin, turvakotiin tai 
vaihtoehtoiseen majoitukseen pääsyn 
turvaamiseen ja niiden kapasiteetin 
riittävyyteen sekä poliisi- ja 
oikeuspalvelujen saatavuuteen ja 
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lähestymiskiellon ja/tai suojelumääräyksen 
saamiseksi sekä verkkopalvelujen 
saatavuuteen; kehottaa jäsenvaltioita myös 
myöntämään hätäapurahoitusta 
tukipalveluihin sekä valtiosta 
riippumattomille järjestöille ja 
kansalaisyhteiskunnan järjestöille; kehottaa 
jäsenvaltioita jakamaan tietoa kansallisista 
innovaatioista perheväkivallan 
torjumiseksi;

hätätuomioistuimiin pääsyyn 
lähestymiskiellon ja/tai suojelumääräyksen 
saamiseksi sekä verkkopalvelujen, kuten 
auttavien puhelinten, salattujen 
sovellusten ja muiden ilmoituskanavien, 
saatavuuteen; kehottaa jäsenvaltioita myös 
myöntämään hätäapurahoitusta 
tukipalveluihin sekä valtiosta 
riippumattomille järjestöille ja 
kansalaisyhteiskunnan järjestöille; 
kehottaa jäsenvaltioita tässä yhteydessä 
aktiivisesti ehkäisemään sukupuoleen 
perustuvan väkivallan eri muotoja, kuten 
naisten sukuelinten silpomista; kehottaa 
jäsenvaltioita jakamaan tietoa kansallisista 
innovaatioista perheväkivallan 
torjumiseksi; kehottaa kaikkia 
jäsenvaltioita osallistumaan Eurostatin 
EU:n laajuiseen tutkimukseen 
sukupuoleen perustuvasta väkivallasta;

Or. en

Tarkistus 213
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, Christine Schneider, Maria da Graça 
Carvalho

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. kehottaa jäsenvaltioita 
analysoimaan perheväkivallan 
lisääntymistä covid-19-pandemian vuoksi 
ja ottamaan sen huomioon 
torjuntatoimenpiteiden suunnittelussa sekä 
tulevissa kriisitilanteissa; kehottaa 
jäsenvaltioita lisäksi kiinnittämään niissä 
erityistä huomiota liikkumisrajoituksiin 
sovellettaviin poikkeuksiin, turvakotiin tai 
vaihtoehtoiseen majoitukseen pääsyn 
turvaamiseen ja niiden kapasiteetin 
riittävyyteen sekä poliisi- ja 
oikeuspalvelujen saatavuuteen ja 
hätätuomioistuimiin pääsyyn 

12. kehottaa jäsenvaltioita 
analysoimaan perheväkivallan 
lisääntymistä covid-19-pandemian vuoksi 
ja ottamaan sen huomioon 
torjuntatoimenpiteiden suunnittelussa sekä 
tulevissa kriisitilanteissa; kehottaa 
jäsenvaltioita lisäksi kiinnittämään niissä 
erityistä huomiota liikkumisrajoituksiin 
sovellettaviin poikkeuksiin, turvakotiin tai 
vaihtoehtoiseen majoitukseen pääsyn 
turvaamiseen ja niiden kapasiteetin 
riittävyyteen sekä poliisi- ja 
oikeuspalvelujen saatavuuteen ja 
hätätuomioistuimiin pääsyyn 
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lähestymiskiellon ja/tai suojelumääräyksen 
saamiseksi sekä verkkopalvelujen 
saatavuuteen; kehottaa jäsenvaltioita myös 
myöntämään hätäapurahoitusta 
tukipalveluihin sekä valtiosta 
riippumattomille järjestöille ja 
kansalaisyhteiskunnan järjestöille; kehottaa 
jäsenvaltioita jakamaan tietoa kansallisista 
innovaatioista perheväkivallan 
torjumiseksi;

lähestymiskiellon ja/tai suojelumääräyksen 
saamiseksi sekä verkkopalvelujen ja 
esimerkiksi puhelimen, sähköpostin tai 
tekstiviestin välityksellä toimivien 
tukipalvelujen saatavuuteen; kehottaa 
jäsenvaltioita myös myöntämään 
hätäapurahoitusta tukipalveluihin sekä 
valtiosta riippumattomille järjestöille ja 
kansalaisyhteiskunnan järjestöille; 
kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että 
tukipalveluissa toimitaan koordinoidusti 
perheväkivallan uhan alla elävien naisten 
tunnistamiseksi; kehottaa jäsenvaltioita 
jakamaan tietoa kansallisista innovaatioista 
perheväkivallan torjumiseksi, jotta 
toimivia käytäntöjä voitaisiin tunnistaa ja 
edistää;

Or. en

Tarkistus 214
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. kehottaa jäsenvaltioita 
analysoimaan perheväkivallan 
lisääntymistä covid-19-pandemian vuoksi 
ja ottamaan sen huomioon 
torjuntatoimenpiteiden suunnittelussa sekä 
tulevissa kriisitilanteissa; kehottaa 
jäsenvaltioita lisäksi kiinnittämään niissä 
erityistä huomiota liikkumisrajoituksiin 
sovellettaviin poikkeuksiin, turvakotiin tai 
vaihtoehtoiseen majoitukseen pääsyn 
turvaamiseen ja niiden kapasiteetin 
riittävyyteen sekä poliisi- ja 
oikeuspalvelujen saatavuuteen ja 
hätätuomioistuimiin pääsyyn 
lähestymiskiellon ja/tai suojelumääräyksen 
saamiseksi sekä verkkopalvelujen 
saatavuuteen; kehottaa jäsenvaltioita myös 

12. kehottaa jäsenvaltioita edelleen 
analysoimaan sukupuoleen perustuvan 
väkivallan ja perheväkivallan lisääntymistä 
covid-19-pandemian vuoksi ja ottamaan 
sen huomioon torjuntatoimenpiteiden 
suunnittelussa sekä tulevissa 
kriisitilanteissa; kehottaa jäsenvaltioita 
lisäksi kiinnittämään niissä erityistä 
huomiota liikkumisrajoituksiin 
sovellettaviin poikkeuksiin, laillisesti 
toimiville klinikoille, turvakotiin tai 
vaihtoehtoiseen majoitukseen pääsyn 
turvaamiseen ja niiden kapasiteetin 
riittävyyteen sekä poliisi- ja 
oikeuspalvelujen saatavuuteen ja 
hätätuomioistuimiin pääsyyn 
lähestymiskiellon ja/tai suojelumääräyksen 
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myöntämään hätäapurahoitusta 
tukipalveluihin sekä valtiosta 
riippumattomille järjestöille ja 
kansalaisyhteiskunnan järjestöille; kehottaa 
jäsenvaltioita jakamaan tietoa kansallisista 
innovaatioista perheväkivallan 
torjumiseksi;

saamiseksi sekä verkkopalvelujen sekä 
digitaalisten alustojen, 
apteekkiverkostojen ja puhelinsovellusten 
saatavuuteen; kehottaa jäsenvaltioita myös 
myöntämään hätäapurahoitusta 
tukipalveluihin sekä valtiosta 
riippumattomille järjestöille ja 
kansalaisyhteiskunnan järjestöille; kehottaa 
jäsenvaltioita jakamaan tietoa sellaisista 
kansallisista innovaatioista ja parhaista 
käytännöistä perheväkivallan ja 
sukupuoleen perustuvan väkivallan 
torjumiseksi, joilla koulutetaan 
terveydenhuoltohenkilökuntaa, 
etulinjassa työskenteleviä poliiseja ja 
tuomareita kiinnittämään huomiota 
sukupuolinäkökulmaan;

Or. en

Tarkistus 215
Rosa Estaràs Ferragut

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. kehottaa jäsenvaltioita 
analysoimaan perheväkivallan 
lisääntymistä covid-19-pandemian vuoksi 
ja ottamaan sen huomioon 
torjuntatoimenpiteiden suunnittelussa sekä 
tulevissa kriisitilanteissa; kehottaa 
jäsenvaltioita lisäksi kiinnittämään niissä 
erityistä huomiota liikkumisrajoituksiin 
sovellettaviin poikkeuksiin, turvakotiin tai 
vaihtoehtoiseen majoitukseen pääsyn 
turvaamiseen ja niiden kapasiteetin 
riittävyyteen sekä poliisi- ja 
oikeuspalvelujen saatavuuteen ja 
hätätuomioistuimiin pääsyyn 
lähestymiskiellon ja/tai suojelumääräyksen 
saamiseksi sekä verkkopalvelujen 
saatavuuteen; kehottaa jäsenvaltioita myös 
myöntämään hätäapurahoitusta 
tukipalveluihin sekä valtiosta 

12. kehottaa jäsenvaltioita 
analysoimaan perheväkivallan 
lisääntymistä covid-19-pandemian vuoksi 
ja ottamaan sen huomioon 
torjuntatoimenpiteiden suunnittelussa sekä 
tulevissa kriisitilanteissa; kehottaa 
jäsenvaltioita lisäksi kiinnittämään niissä 
erityistä huomiota liikkumisrajoituksiin 
sovellettaviin poikkeuksiin, turvakotiin tai 
vaihtoehtoiseen majoitukseen pääsyn 
turvaamiseen, niiden kapasiteetin 
riittävyyteen ja esteettömyyteen 
vammaisten naisten ja tyttöjen kannalta 
sekä poliisi- ja oikeuspalvelujen 
saatavuuteen ja hätätuomioistuimiin 
pääsyyn lähestymiskiellon ja/tai 
suojelumääräyksen saamiseksi sekä 
kaikkien uhrien, myös vammaisten, 
käytettävissä olevien verkkopalvelujen 
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riippumattomille järjestöille ja 
kansalaisyhteiskunnan järjestöille; kehottaa 
jäsenvaltioita jakamaan tietoa kansallisista 
innovaatioista perheväkivallan 
torjumiseksi;

saatavuuteen; kehottaa jäsenvaltioita myös 
myöntämään hätäapurahoitusta 
tukipalveluihin sekä valtiosta 
riippumattomille järjestöille ja 
kansalaisyhteiskunnan järjestöille; kehottaa 
jäsenvaltioita jakamaan tietoa kansallisista 
innovaatioista perheväkivallan 
torjumiseksi;

Or. en

Tarkistus 216
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. kehottaa jäsenvaltioita 
analysoimaan perheväkivallan 
lisääntymistä covid-19-pandemian vuoksi 
ja ottamaan sen huomioon 
torjuntatoimenpiteiden suunnittelussa sekä 
tulevissa kriisitilanteissa; kehottaa 
jäsenvaltioita lisäksi kiinnittämään niissä 
erityistä huomiota liikkumisrajoituksiin 
sovellettaviin poikkeuksiin, turvakotiin tai 
vaihtoehtoiseen majoitukseen pääsyn 
turvaamiseen ja niiden kapasiteetin 
riittävyyteen sekä poliisi- ja 
oikeuspalvelujen saatavuuteen ja 
hätätuomioistuimiin pääsyyn 
lähestymiskiellon ja/tai suojelumääräyksen 
saamiseksi sekä verkkopalvelujen 
saatavuuteen; kehottaa jäsenvaltioita myös 
myöntämään hätäapurahoitusta 
tukipalveluihin sekä valtiosta 
riippumattomille järjestöille ja 
kansalaisyhteiskunnan järjestöille; kehottaa 
jäsenvaltioita jakamaan tietoa kansallisista 
innovaatioista perheväkivallan 
torjumiseksi;

12. kehottaa jäsenvaltioita 
analysoimaan ihmissuhde- ja 
perheväkivallan lisääntymistä covid-19-
pandemian vuoksi ja ottamaan sen 
huomioon torjuntatoimenpiteiden 
suunnittelussa sekä tulevissa 
kriisitilanteissa; kehottaa jäsenvaltioita 
lisäksi kiinnittämään niissä erityistä 
huomiota liikkumisrajoituksiin 
sovellettaviin poikkeuksiin, turvakotiin tai 
vaihtoehtoiseen majoitukseen pääsyn 
turvaamiseen ja niiden kapasiteetin 
riittävyyteen sekä poliisi- ja 
oikeuspalvelujen saatavuuteen ja 
hätätuomioistuimiin pääsyyn 
lähestymiskiellon ja/tai suojelumääräyksen 
saamiseksi sekä verkkopalvelujen 
saatavuuteen; kehottaa jäsenvaltioita myös 
myöntämään hätäapurahoitusta 
tukipalveluihin sekä valtiosta 
riippumattomille järjestöille ja 
kansalaisyhteiskunnan järjestöille; kehottaa 
jäsenvaltioita jakamaan tietoa kansallisista 
innovaatioista perheväkivallan 
torjumiseksi;

Or. es
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Tarkistus 217
Christine Anderson

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. kehottaa jäsenvaltioita 
analysoimaan perheväkivallan 
lisääntymistä covid-19-pandemian vuoksi 
ja ottamaan sen huomioon 
torjuntatoimenpiteiden suunnittelussa sekä 
tulevissa kriisitilanteissa; kehottaa 
jäsenvaltioita lisäksi kiinnittämään niissä 
erityistä huomiota liikkumisrajoituksiin 
sovellettaviin poikkeuksiin, turvakotiin tai 
vaihtoehtoiseen majoitukseen pääsyn 
turvaamiseen ja niiden kapasiteetin 
riittävyyteen sekä poliisi- ja 
oikeuspalvelujen saatavuuteen ja 
hätätuomioistuimiin pääsyyn 
lähestymiskiellon ja/tai suojelumääräyksen 
saamiseksi sekä verkkopalvelujen 
saatavuuteen; kehottaa jäsenvaltioita myös 
myöntämään hätäapurahoitusta 
tukipalveluihin sekä valtiosta 
riippumattomille järjestöille ja 
kansalaisyhteiskunnan järjestöille; kehottaa 
jäsenvaltioita jakamaan tietoa kansallisista 
innovaatioista perheväkivallan 
torjumiseksi;

12. kehottaa jäsenvaltioita 
analysoimaan perheväkivallan 
lisääntymistä ”sulkupolitiikan” vuoksi ja 
ottamaan sen huomioon 
torjuntatoimenpiteiden suunnittelussa sekä 
tulevissa kriisitilanteissa; kehottaa 
jäsenvaltioita lisäksi kiinnittämään niissä 
erityistä huomiota liikkumisrajoituksiin 
sovellettaviin poikkeuksiin, turvakotiin tai 
vaihtoehtoiseen majoitukseen pääsyn 
turvaamiseen ja niiden kapasiteetin 
riittävyyteen sekä poliisi- ja 
oikeuspalvelujen saatavuuteen ja 
hätätuomioistuimiin pääsyyn 
lähestymiskiellon ja/tai suojelumääräyksen 
saamiseksi sekä verkkopalvelujen 
saatavuuteen; kehottaa jäsenvaltioita myös 
myöntämään hätäapurahoitusta 
tukipalveluihin sekä valtiosta 
riippumattomille järjestöille ja 
kansalaisyhteiskunnan järjestöille; kehottaa 
jäsenvaltioita jakamaan tietoa kansallisista 
innovaatioista perheväkivallan 
torjumiseksi;

Or. de

Tarkistus 218
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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12 a. kehottaa komissiota laatimaan 
Euroopan unionin pöytäkirjan naisiin 
kohdistuvasta väkivallasta kriisi- ja 
hätätilanteissa naisiin kohdistuvan 
väkivallan ehkäisemiseksi sekä tukemaan 
sukupuoleen perustuvan väkivallan 
uhreja covid-19-pandemian kaltaisissa 
oloissa; korostaa, että pöytäkirjan olisi 
katettava uhreiksi joutuneille naisille 
tarkoitetut, keskeiset suojelupalvelut, 
jotka on luokiteltava jäsenvaltioissa 
välttämättömiksi palveluiksi, kuten 
auttavat puhelinpalvelut ja 
tiedonvaihtovälineet, mukaan lukien 
turvalliset numerot, joihin voi soittaa 
nimettömästi, hätätekstiviestipalvelut, 
apteekeissa ja ruokakaupoissa käytettävät 
turvasanat, ylimääräiset ja pysyvät 
turvakodit ja turvalliset 
majoitusvaihtoehdot uhreille, 
terveydenhuoltopalvelujen ja erityisesti 
seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja -
oikeuksiin liittyvien palvelujen saannin 
jatkuvuus ja takaaminen sekä uhreille 
tarkoitetut psykososiaaliset tukiverkostot 
ja neuvontapalvelut;

Or. en

Tarkistus 219
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita ottamaan covid-19-toimissa 
huomioon verkko- ja 
tietotekniikkavälitteisen väkivallan ja 
kaikki mahdolliset toimenpiteet naisiin ja 
tyttöihin kohdistuvan väkivallan 
torjumiseksi; painottaa, että lasten 
seksuaalisen hyväksikäytön ja riiston 
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estämiseen on paneuduttava kiireellisesti 
ja entistä tarmokkaammin;

Or. en

Tarkistus 220
Eugenia Rodríguez Palop

Päätöslauselmaesitys
12 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 b. kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan, että kaikki nämä keinot 
ovat kaikkien jäsenvaltion 
lainkäyttöalueella oleskelevien naisten ja 
tyttöjen saatavilla ja käytettävissä heidän 
maahanmuuttostatuksestaan riippumatta, 
jotta palveluita voivat käyttää vailla 
karkotetuksi tulemisen tai muiden 
kielteisten seurausten pelkoa myös 
maahanmuuttajanaiset, joiden 
hallinnollinen status on epäselvä;

Or. en

Tarkistus 221
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Pernille Weiss, Cindy Franssen, Christine Schneider, 
Maria da Graça Carvalho

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. kehottaa komissiota edistämään 
perheväkivallan ja sukupuoleen perustuvan 
väkivallan torjumista edistäviä tiedotus- ja 
edunvalvontakampanjoita, erityisesti 
äskettäin luotujen ennaltaehkäisytoimien ja 
joustavien hätävaroitusjärjestelmien osalta 
raportointiin kannustamiseksi;

13. kehottaa komissiota edistämään 
perheväkivallan ja sukupuoleen perustuvan 
väkivallan kaikkien muotojen, kuten 
fyysisen väkivallan, seksuaalisen 
häirinnän ja verkkoväkivallan, torjumista 
edistäviä tiedotus- ja 
edunvalvontakampanjoita, erityisesti 
äskettäin luotujen ennaltaehkäisytoimien ja 
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joustavien hätävaroitusjärjestelmien osalta 
raportointiin kannustamiseksi; kehottaa 
Euroopan komissiota hyödyntämään 
digitaalisia palveluja koskevan säädöksen 
soveltamisalaan kuuluvia teknologisia 
alustoja verkossa tapahtuviin 
laittomuuksiin puuttumiseksi, mukaan 
lukien naisiin kohdistuva väkivalta 
kaikissa muodoissaan, sillä internetiä on 
pandemian alusta alkaen käytetty ja 
käytetään jatkossakin laajalti työhön, 
koulutukseen ja viihtymiseen liittyviin 
tarkoituksiin;

Or. en

Tarkistus 222
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. kehottaa komissiota edistämään 
perheväkivallan ja sukupuoleen perustuvan 
väkivallan torjumista edistäviä tiedotus- ja 
edunvalvontakampanjoita, erityisesti 
äskettäin luotujen ennaltaehkäisytoimien ja 
joustavien hätävaroitusjärjestelmien osalta 
raportointiin kannustamiseksi;

13. kehottaa komissiota edistämään 
perheväkivallan ja sukupuoleen perustuvan 
väkivallan torjumista edistäviä tiedotus- ja 
edunvalvontakampanjoita, erityisesti 
äskettäin luotujen ennaltaehkäisytoimien ja 
joustavien hätävaroitusjärjestelmien osalta 
raportointiin kannustamiseksi; kannattaa 
puheenjohtajavaltio Saksan ehdotusta 
EU:n laajuisesta auttavasta puhelimesta, 
joka palvelisi perheväkivallan ja 
sukupuoleen perustuvan väkivallan 
uhreja kaikilla unionin kielillä, ja 
kehottaa neuvostoa tukemaan ehdotusta;

Or. en

Tarkistus 223
Annika Bruna
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Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. kehottaa komissiota edistämään 
perheväkivallan ja sukupuoleen perustuvan 
väkivallan torjumista edistäviä tiedotus- ja 
edunvalvontakampanjoita, erityisesti 
äskettäin luotujen ennaltaehkäisytoimien ja 
joustavien hätävaroitusjärjestelmien osalta 
raportointiin kannustamiseksi;

13. kehottaa komissiota edistämään 
perheväkivallan ja sukupuoleen perustuvan 
väkivallan torjumista edistäviä tiedotus- ja 
edunvalvontakampanjoita, erityisesti 
äskettäin luotujen ennaltaehkäisytoimien ja 
joustavien hätävaroitusjärjestelmien osalta 
raportointiin kannustamiseksi; muistuttaa 
tarpeesta juurruttaa eurooppalaiseen 
arvomaailmaan kuuluva naisten 
kunnioittaminen Euroopassa oleskeleviin 
ei-eurooppalaisen kulttuurin edustajiin ja 
pakottaa heidät hyväksymään se;

Or. en

Tarkistus 224
Eugenia Rodríguez Palop

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. kehottaa komissiota edistämään 
perheväkivallan ja sukupuoleen perustuvan 
väkivallan torjumista edistäviä tiedotus- ja 
edunvalvontakampanjoita, erityisesti 
äskettäin luotujen ennaltaehkäisytoimien ja 
joustavien hätävaroitusjärjestelmien osalta 
raportointiin kannustamiseksi;

13. kehottaa komissiota edistämään 
perheväkivallan ja sukupuoleen perustuvan 
väkivallan torjumista edistäviä tiedotus- ja 
edunvalvontakampanjoita, erityisesti 
äskettäin luotujen ennaltaehkäisytoimien ja 
joustavien hätävaroitusjärjestelmien osalta 
raportointiin kannustamiseksi yhteistyössä 
ja koordinoidusti erikoistuneiden 
naisjärjestöjen kanssa, joiden 
asiantuntijuus alalla on tunnustettava;

Or. en

Tarkistus 225
Diana Riba i Giner
Verts/ALE -ryhmän puolesta
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Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. kehottaa komissiota edistämään 
perheväkivallan ja sukupuoleen 
perustuvan väkivallan torjumista edistäviä 
tiedotus- ja edunvalvontakampanjoita, 
erityisesti äskettäin luotujen 
ennaltaehkäisytoimien ja joustavien 
hätävaroitusjärjestelmien osalta 
raportointiin kannustamiseksi;

13. kehottaa komissiota edistämään 
sukupuoleen perustuvan väkivallan, 
seksuaaliset hyväksikäyttötapaukset 
mukaan lukien, torjumista edistäviä 
tiedotus- ja edunvalvontakampanjoita, 
erityisesti äskettäin luotujen 
ennaltaehkäisytoimien ja joustavien 
hätävaroitusjärjestelmien osalta 
raportointiin kannustamiseksi ja tuen 
takaamiseksi uhreille;

Or. en

Tarkistus 226
Christine Anderson

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. kehottaa komissiota edistämään 
perheväkivallan ja sukupuoleen perustuvan 
väkivallan torjumista edistäviä tiedotus- ja 
edunvalvontakampanjoita, erityisesti 
äskettäin luotujen ennaltaehkäisytoimien ja 
joustavien hätävaroitusjärjestelmien osalta 
raportointiin kannustamiseksi;

13. kehottaa komissiota edistämään 
miehiin, naisiin ja lapsiin kohdistuvan 
perheväkivallan ja sukupuoleen perustuvan 
väkivallan torjumista edistäviä tiedotus- ja 
edunvalvontakampanjoita, erityisesti 
äskettäin luotujen ennaltaehkäisytoimien ja 
joustavien hätävaroitusjärjestelmien osalta 
raportointiin kannustamiseksi;

Or. de

Tarkistus 227
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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13. kehottaa komissiota edistämään 
perheväkivallan ja sukupuoleen perustuvan 
väkivallan torjumista edistäviä tiedotus- ja 
edunvalvontakampanjoita, erityisesti 
äskettäin luotujen ennaltaehkäisytoimien 
ja joustavien hätävaroitusjärjestelmien 
osalta raportointiin kannustamiseksi;

13. kehottaa komissiota edistämään 
perheväkivallan ja sukupuoleen perustuvan 
väkivallan torjumista edistäviä tiedotus- ja 
edunvalvontakampanjoita, erityisesti 
ennaltaehkäisytoimien ja joustavien 
hätävaroitusjärjestelmien osalta;

Or. es

Tarkistus 228
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. kehottaa komissiota edistämään 
perheväkivallan ja sukupuoleen 
perustuvan väkivallan torjumista edistäviä 
tiedotus- ja edunvalvontakampanjoita, 
erityisesti äskettäin luotujen 
ennaltaehkäisytoimien ja joustavien 
hätävaroitusjärjestelmien osalta 
raportointiin kannustamiseksi;

13. kehottaa komissiota edistämään 
perheväkivallan ja ihmissuhdeväkivallan 
torjumista edistäviä tiedotus- ja 
edunvalvontakampanjoita, erityisesti 
äskettäin luotujen ennaltaehkäisytoimien ja 
joustavien hätävaroitusjärjestelmien osalta 
raportointiin kannustamiseksi;

Or. es

Tarkistus 229
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Pernille Weiss, Cindy Franssen, Arba Kokalari, 
Christine Schneider, Maria da Graça Carvalho

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. kehottaa jäsenvaltioita pandemian 
valossa päivittämään sukupuoleen 
perustuvan väkivallan uhreja koskevia 
menettelytapojaan, jotka koskevat avun 
saantia, rikoksista ilmoittamista ja 
terveyspalveluiden käytettävyyttä, sekä 
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rohkaisemaan uhreja hakemaan apua;

Or. en

Tarkistus 230
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Pernille Weiss, Cindy Franssen, Arba Kokalari, 
Christine Schneider, Maria da Graça Carvalho

Päätöslauselmaesitys
13 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 b. kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan koordinoidusti 
viranomaisten, tukipalvelujen ja 
yksityisen sektorin kesken, että rikoksista 
ilmoittamista varten luodaan digitaalisia 
välineitä sekä perustetaan muita 
palveluita, kuten turvakoteja;

Or. en

Tarkistus 231
Jadwiga Wiśniewska

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. pyytää neuvostoa saattamaan 
EU:n osalta kiireellisesti päätökseen 
Istanbulin yleissopimuksen ratifioinnin 
laaja-alaisen ja rajoituksettoman 
liittymisen pohjalta sekä kehottamaan 
kaikkia jäsenvaltioita ratifioimaan sen;

Poistetaan.

Or. pl

Tarkistus 232
Margarita de la Pisa Carrión



AM\1213464FI.docx 119/180 PE657.386v01-00

FI

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. pyytää neuvostoa saattamaan 
EU:n osalta kiireellisesti päätökseen 
Istanbulin yleissopimuksen ratifioinnin 
laaja-alaisen ja rajoituksettoman 
liittymisen pohjalta sekä kehottamaan 
kaikkia jäsenvaltioita ratifioimaan sen;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 233
Annika Bruna

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. pyytää neuvostoa saattamaan 
EU:n osalta kiireellisesti päätökseen 
Istanbulin yleissopimuksen ratifioinnin 
laaja-alaisen ja rajoituksettoman 
liittymisen pohjalta sekä kehottamaan 
kaikkia jäsenvaltioita ratifioimaan sen;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 234
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. pyytää neuvostoa saattamaan EU:n 
osalta kiireellisesti päätökseen Istanbulin 
yleissopimuksen ratifioinnin laaja-alaisen 

14. muistuttaa, että naisiin 
kohdistuvaa väkivaltaa käsittelevä YK:n 
erityisraportoija on pannut merkille 
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ja rajoituksettoman liittymisen pohjalta 
sekä kehottamaan kaikkia jäsenvaltioita 
ratifioimaan sen;

covid-19-kriisin osoittaneen, ettei 
sukupuoleen perustuvalta kohdistuvalta 
väkivallalta suojelemista ja sen torjumista 
varten tehtyjä keskeisiä yleissopimuksia, 
kuten CEDAW-sopimusta ja Istanbulin 
yleissopimusta, ole pantu täytäntöön 
asianmukaisella tavalla; pyytää neuvostoa 
saattamaan EU:n osalta kiireellisesti 
päätökseen Istanbulin yleissopimuksen 
ratifioinnin laaja-alaisen ja 
rajoituksettoman liittymisen pohjalta sekä 
kehottamaan kaikkia jäsenvaltioita 
ratifioimaan sen; kehottaa niitä kuutta 
jäsenvaltiota, jotka eivät vielä ole 
ratifioineet Istanbulin yleissopimusta, 
tekemään sen välittömästi; kehottaa 
jäsenvaltioita varmistamaan 
yleissopimuksen asianmukaisen 
täytäntöönpanon ja sen valvonnan ja 
osoittamaan riittävästi taloudellisia ja 
henkilöresursseja naisiin kohdistuvan 
väkivallan ja sukupuoleen perustuvan 
väkivallan estämiseksi ja torjumiseksi ja 
uhrien suojelemiseksi erityisesti 
kriisiaikoina; kehottaa jäsenvaltioita 
ottamaan huomioon Euroopan neuvoston 
naisiin kohdistuvan väkivallan ja 
perheväkivallan torjunnan 
asiantuntijaryhmän (GREVIO) 
suositukset huomioon ja parantamaan 
lainsäädäntöään sen saattamiseksi 
Istanbulin yleissopimuksen määräysten 
tasalle erityisesti sen suhteen, miten 
sukupuoleen perustuvat väkivallanteot 
määritellään;

Or. en

Tarkistus 235
Rosa Estaràs Ferragut

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. pyytää neuvostoa saattamaan EU:n 14. pyytää neuvostoa saattamaan EU:n 
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osalta kiireellisesti päätökseen Istanbulin 
yleissopimuksen ratifioinnin laaja-alaisen 
ja rajoituksettoman liittymisen pohjalta 
sekä kehottamaan kaikkia jäsenvaltioita 
ratifioimaan sen;

osalta kiireellisesti päätökseen Istanbulin 
yleissopimuksen ratifioinnin laaja-alaisen 
ja rajoituksettoman liittymisen pohjalta 
sekä kehottamaan kaikkia jäsenvaltioita 
ratifioimaan sen ja panemaan sen nopeasti 
täytäntöön;

Or. en

Tarkistus 236
Eugenia Rodríguez Palop

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. kehottaa Istanbulin 
yleissopimuksen ratifioineita 
jäsenvaltioita varmistamaan sen kaikkien 
määräysten asianmukaisen 
täytäntöönpanon, mukaan lukien 
sukupuolinäkökulman huomioon 
ottaminen ja rakenteellinen 
lähestymistapa väkivaltaan; kehottaa 
jäsenvaltioita, jotka eivät vielä ole 
ratifioineet Istanbulin yleissopimusta, 
tekemään sen viipymättä;

Or. en

Tarkistus 237
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. kehottaa komissiota lisäämään 
naisiin kohdistuvan väkivallan rikosten 
luetteloon EU:ssa ja ehdottamaan 
direktiiviä sukupuoleen perustuvan 
väkivallan torjumiseksi, jotta voidaan 
luoda vahva oikeudellinen kehys, 

15. kehottaa komissiota 
kunnioittamaan kunkin kansakunnan 
oikeuksien ja vapauksien puolustamista 
koskevaa oikeudellista kehystä etenkin 
ihmissuhdeväkivallan alalla;



PE657.386v01-00 122/180 AM\1213464FI.docx

FI

koordinoida parhaiden käytäntöjen 
jakamista jäsenvaltioiden välillä, edistää 
täsmällistä tiedonkeruuta, arvioida covid-
19-pandemian vaikutusta uhrien kannalta 
keskeisten palvelujen tarjontaan ja 
varmistaa riittävät varat Daphne-
ohjelman erityistavoitteiden täyttämiseksi 
ja muihin asiaan liittyviin ohjelmiin 
ottaen huomioon nykyiset tarpeet;

Or. es

Tarkistus 238
Jadwiga Wiśniewska

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. kehottaa komissiota lisäämään 
naisiin kohdistuvan väkivallan rikosten 
luetteloon EU:ssa ja ehdottamaan 
direktiiviä sukupuoleen perustuvan 
väkivallan torjumiseksi, jotta voidaan 
luoda vahva oikeudellinen kehys, 
koordinoida parhaiden käytäntöjen 
jakamista jäsenvaltioiden välillä, edistää 
täsmällistä tiedonkeruuta, arvioida covid-
19-pandemian vaikutusta uhrien kannalta 
keskeisten palvelujen tarjontaan ja 
varmistaa riittävät varat Daphne-ohjelman 
erityistavoitteiden täyttämiseksi ja muihin 
asiaan liittyviin ohjelmiin ottaen huomioon 
nykyiset tarpeet;

15. kehottaa komissiota koordinoimaan 
parhaiden käytäntöjen jakamista 
jäsenvaltioiden välillä, edistää täsmällistä 
tiedonkeruuta, arvioida covid-19-
pandemian vaikutusta uhrien kannalta 
keskeisten palvelujen tarjontaan ja 
varmistaa riittävät varat Daphne-ohjelman 
erityistavoitteiden täyttämiseksi ja muihin 
asiaan liittyviin ohjelmiin ottaen huomioon 
nykyiset tarpeet;

Or. pl

Tarkistus 239
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, Christine Schneider, Maria da Graça 
Carvalho

Päätöslauselmaesitys
15 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. kehottaa komissiota lisäämään 
naisiin kohdistuvan väkivallan rikosten 
luetteloon EU:ssa ja ehdottamaan 
direktiiviä sukupuoleen perustuvan 
väkivallan torjumiseksi, jotta voidaan 
luoda vahva oikeudellinen kehys, 
koordinoida parhaiden käytäntöjen 
jakamista jäsenvaltioiden välillä, edistää 
täsmällistä tiedonkeruuta, arvioida covid-
19-pandemian vaikutusta uhrien kannalta 
keskeisten palvelujen tarjontaan ja 
varmistaa riittävät varat Daphne-ohjelman 
erityistavoitteiden täyttämiseksi ja muihin 
asiaan liittyviin ohjelmiin ottaen huomioon 
nykyiset tarpeet;

15. kehottaa komissiota lisäämään 
naisiin kohdistuvan väkivallan rikosten 
luetteloon EU:ssa ja ehdottamaan 
direktiiviä sukupuoleen perustuvan 
väkivallan torjumiseksi, jotta voidaan 
luoda vahva oikeudellinen kehys, 
koordinoida parhaiden käytäntöjen 
jakamista jäsenvaltioiden välillä, edistää 
täsmällistä tiedonkeruuta, mitata 
täsmällisesti väkivallan esiintyvyyttä ja 
arvioida ennusteiden laatimisen 
mahdollisuutta, arvioida covid-19-
pandemian vaikutusta uhrien kannalta 
keskeisten palvelujen tarjontaan ja 
varmistaa riittävät varat Daphne-ohjelman 
erityistavoitteiden täyttämiseksi ja muihin 
asiaan liittyviin ohjelmiin ottaen huomioon 
nykyiset tarpeet;

Or. en

Tarkistus 240
Christine Anderson

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. kehottaa komissiota lisäämään 
naisiin kohdistuvan väkivallan rikosten 
luetteloon EU:ssa ja ehdottamaan 
direktiiviä sukupuoleen perustuvan 
väkivallan torjumiseksi, jotta voidaan 
luoda vahva oikeudellinen kehys, 
koordinoida parhaiden käytäntöjen 
jakamista jäsenvaltioiden välillä, edistää 
täsmällistä tiedonkeruuta, arvioida covid-
19-pandemian vaikutusta uhrien kannalta 
keskeisten palvelujen tarjontaan ja 
varmistaa riittävät varat Daphne-ohjelman 
erityistavoitteiden täyttämiseksi ja muihin 
asiaan liittyviin ohjelmiin ottaen huomioon 
nykyiset tarpeet;

15. kehottaa komissiota lisäämään 
naisiin kohdistuvan väkivallan sekä 
miehiin kohdistuvan perheväkivallan 
rikosten luetteloon EU:ssa ja ehdottamaan 
direktiiviä sukupuoleen perustuvan 
väkivallan torjumiseksi, jotta voidaan 
luoda vahva oikeudellinen kehys, 
koordinoida parhaiden käytäntöjen 
jakamista jäsenvaltioiden välillä, edistää 
täsmällistä tiedonkeruuta, arvioida covid-
19-pandemiaan liittyvän 
”sulkupolitiikan” vaikutusta uhrien 
kannalta keskeisten palvelujen tarjontaan ja 
varmistaa riittävät varat Daphne-ohjelman 
erityistavoitteiden täyttämiseksi ja muihin 
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asiaan liittyviin ohjelmiin ottaen huomioon 
nykyiset tarpeet;

Or. de

Tarkistus 241
Eugenia Rodríguez Palop

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. kehottaa komissiota lisäämään 
naisiin kohdistuvan väkivallan rikosten 
luetteloon EU:ssa ja ehdottamaan 
direktiiviä sukupuoleen perustuvan 
väkivallan torjumiseksi, jotta voidaan 
luoda vahva oikeudellinen kehys, 
koordinoida parhaiden käytäntöjen 
jakamista jäsenvaltioiden välillä, edistää 
täsmällistä tiedonkeruuta, arvioida covid-
19-pandemian vaikutusta uhrien kannalta 
keskeisten palvelujen tarjontaan ja 
varmistaa riittävät varat Daphne-ohjelman 
erityistavoitteiden täyttämiseksi ja muihin 
asiaan liittyviin ohjelmiin ottaen huomioon 
nykyiset tarpeet;

15. kehottaa komissiota lisäämään 
naisiin kohdistuvan väkivallan rikosten 
luetteloon EU:ssa ja ehdottamaan 
direktiiviä sukupuoleen perustuvan 
väkivallan kaikkien muotojen 
torjumiseksi, jotta voidaan luoda vahva 
oikeudellinen kehys, koordinoida 
parhaiden käytäntöjen jakamista 
jäsenvaltioiden välillä, edistää täsmällistä 
tiedonkeruuta, arvioida covid-19-
pandemian vaikutusta uhrien kannalta 
keskeisten palvelujen tarjontaan ja 
varmistaa varojen lisääminen Daphne-
ohjelman naisiin kohdistuvan väkivallan 
kitkemistä koskevan erityistavoitteen 
täyttämiseksi ja muihin asiaan liittyviin 
ohjelmiin ottaen huomioon nykyiset 
tarpeet;

Or. en

Tarkistus 242
Diana Riba i Giner
Verts/ALE -ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. kehottaa komissiota lisäämään 
naisiin kohdistuvan väkivallan rikosten 

15. kehottaa neuvostoa lisäämään 
naisiin kohdistuvan väkivallan rikosten 
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luetteloon EU:ssa ja ehdottamaan 
direktiiviä sukupuoleen perustuvan 
väkivallan torjumiseksi, jotta voidaan 
luoda vahva oikeudellinen kehys, 
koordinoida parhaiden käytäntöjen 
jakamista jäsenvaltioiden välillä, edistää 
täsmällistä tiedonkeruuta, arvioida covid-
19-pandemian vaikutusta uhrien kannalta 
keskeisten palvelujen tarjontaan ja 
varmistaa riittävät varat Daphne-ohjelman 
erityistavoitteiden täyttämiseksi ja muihin 
asiaan liittyviin ohjelmiin ottaen huomioon 
nykyiset tarpeet;

luetteloon EU:ssa ja komissiota 
ehdottamaan direktiiviä sukupuoleen 
perustuvan väkivallan torjumiseksi, jotta 
voidaan luoda vahva oikeudellinen kehys, 
koordinoida parhaiden käytäntöjen 
jakamista jäsenvaltioiden välillä, edistää 
täsmällistä tiedonkeruuta, arvioida covid-
19-pandemian vaikutusta uhrien kannalta 
keskeisten palvelujen tarjontaan ja 
varmistaa varojen lisääminen Daphne-
ohjelman erityistavoitteiden täyttämiseksi 
ja muihin asiaan liittyviin ohjelmiin ottaen 
huomioon nykyiset tarpeet;

Or. en

Tarkistus 243
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. kehottaa komissiota lisäämään 
naisiin kohdistuvan väkivallan rikosten 
luetteloon EU:ssa ja ehdottamaan 
direktiiviä sukupuoleen perustuvan 
väkivallan torjumiseksi, jotta voidaan 
luoda vahva oikeudellinen kehys, 
koordinoida parhaiden käytäntöjen 
jakamista jäsenvaltioiden välillä, edistää 
täsmällistä tiedonkeruuta, arvioida covid-
19-pandemian vaikutusta uhrien kannalta 
keskeisten palvelujen tarjontaan ja 
varmistaa riittävät varat Daphne-ohjelman 
erityistavoitteiden täyttämiseksi ja muihin 
asiaan liittyviin ohjelmiin ottaen huomioon 
nykyiset tarpeet;

15. kehottaa komissiota lisäämään 
naisiin kohdistuvan väkivallan rikosten 
luetteloon EU:ssa ja ehdottamaan 
direktiiviä sukupuoleen perustuvan 
väkivallan torjumiseksi, jotta voidaan 
luoda vahva oikeudellinen kehys, 
koordinoida parhaiden käytäntöjen 
jakamista jäsenvaltioiden välillä, edistää 
täsmällistä vertailevien tietojen keruuta, 
arvioida covid-19-pandemian vaikutusta 
uhrien kannalta keskeisten palvelujen 
tarjontaan ja varmistaa riittävät varat 
Daphne-ohjelman erityistavoitteiden 
täyttämiseksi ja muihin asiaan liittyviin 
ohjelmiin ottaen huomioon nykyiset 
tarpeet;

Or. en

Tarkistus 244
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Diana Riba i Giner
Verts/ALE -ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. tuomitsee komission tarkistetussa 
monivuotista rahoituskehystä koskevassa 
ehdotuksessaan suunnitteleman 
merkittävän, noin 20 prosentin suuruisen 
leikkauksen oikeusalan, oikeuksien ja 
arvojen rahastoon ja vastaavasti 
kansalaisuuden, perusoikeuksien, tasa-
arvon ja arvojen ohjelmaan, semminkin 
kun vuonna 2018 ehdotettu alkuperäinen 
rahoituskin oli vähäinen; paheksuu sitä, 
että ehdotus on Euroopan parlamentin 
vuonna 2019 ilmaiseman sen kannan 
sekä kansalaisjärjestöjen esittämien 
niiden vetoomusten vastainen, että 
rahoitusta pitäisi kasvattaa 1,83 miljardiin 
euroon; muistuttaa parlamentin kannan 
olevan oikeutettu unionin arvoja 
koskevan lohkon lisäämisen perusteella, 
sillä se edellyttää lisärahoitusta, sekä sen 
perusteella, että covid-19 on vaikuttanut 
naisiin suhteettoman paljon ja että 
sukupuoleen perustuva väkivalta on 
lisääntynyt kriisin aikana, ja ohjelma on 
ainoa erityisesti sukupuolten tasa-arvoa 
edistävien ja sukupuoleen perustuvaa 
väkivaltaa torjuvien kansalaisjärjestöjen 
tukemiseen tarkoitettu ohjelma EU:ssa; 
vetoaa neuvostoon rahoituksen 
kasvattamiseksi Euroopan parlamentin 
vuonna 2019 ilmaiseman kannan 
mukaisesti sekä edelleen 10 miljoonan 
euron lisäämiseksi vuodelle 2021 niiden 
vaikutusten torjumiseksi, joita covid-19-
kriisillä on ollut sukupuoleen 
perustuvaan väkivaltaan;

Or. en

Tarkistus 245
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Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. panee erittäin huolestuneena 
merkille kriisin vaikutukset HLBTI+-
henkilöihin ja eritoten nuoriin, joista 
monet ovat joutuneet eristäytymään 
sosiaalisesti tai pysyttelemään 
vihamielisessä kotipiirissä, sillä tämä on 
lisännyt heihin kohdistuvaa 
perheväkivallan ja HLBTI-fobisen 
väkivallan uhkaa; huomauttaa, että 
ennennäkemättömän suuri osuus 
HLBTI+-ihmisistä on työttömänä tai 
epävarmassa työsuhteessa ja että he 
joutuvat vähäisten ja epävakaiden tulojen 
vuoksi asumaan vihamielissä tai 
hyväksikäytöllä altistavissa olosuhteissa; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan, että kaikissa covid-19-
pandemiaan liittyvissä, perheväkivaltaa 
sekä sukupuoleen perustuvaa ja 
seksuaalista väkivaltaa koskevissa 
erityistoimissa otetaan huomioon myös 
HLBTI+-ihmisiin kohdistuvat 
erityishaasteet ja kohonnut riski ja että 
uhrien tukipalveluissa ja perheväkivallan 
uhreille suunnattujen covid-19-
toimenpiteissä on erityisesti pyrittävä 
tavoittamaan perheväkivallan uhriksi 
joutuneet HLBTI+-ihmiset;

Or. en

Tarkistus 246
Diana Riba i Giner
Verts/ALE -ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
15 b kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 b. pitää hyvänä komission sitoumusta 
toteuttaa sukupuoleen perustuvasta 
väkivallasta uusi EU:n laajuinen 
tutkimus, jonka tulokset julkistetaan 
vuonna 2023; painottaa tarvetta kerätä 
sukupuoleen perustuvasta väkivallasta 
yhdenmukaistettuja tietoja säännöllisesti; 
kehottaa jäsenvaltioita keräämään 
olennaisia tietoja ja toimittamaan ne 
Eurostatille;

Or. en

Tarkistus 247
Diana Riba i Giner
Verts/ALE -ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan tehokkaan, kohtuuhintaisen 
ja laadukkaan lääketieteellisen ja 
psykologisen tuen sukupuoleen perustuvan 
väkivallan uhreille erityisesti kriisiaikoina, 
jolloin tällainen tuki olisi katsottava 
välttämättömäksi;

16. kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan tehokkaan, kohtuuhintaisen 
ja laadukkaan lääketieteellisen ja 
psykologisen tuen sukupuoleen perustuvan 
väkivallan uhreille erityisesti kriisiaikoina, 
jolloin tällainen tuki olisi katsottava 
välttämättömäksi, ja kehottaa komissiota 
sisällyttämään sukupuolinäkökulman 
uhrien oikeuksista annetun direktiivin 
tulevaan täytäntöönpanokertomukseen, 
jotta sukupuoleen perustuvan väkivallan 
uhrien oikeuksia voitaisiin vahvistaa 
uudessa uhrien oikeuksia koskevassa 
strategiassa;

Or. en

Tarkistus 248
Eugenia Rodríguez Palop

Päätöslauselmaesitys
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16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan tehokkaan, kohtuuhintaisen 
ja laadukkaan lääketieteellisen ja 
psykologisen tuen sukupuoleen perustuvan 
väkivallan uhreille erityisesti kriisiaikoina, 
jolloin tällainen tuki olisi katsottava 
välttämättömäksi;

16. kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan tehokkaan ja laadukkaan, 
julkisrahoitteisen lääketieteellisen ja 
psykologisen tuen seksuaali- ja 
lisääntymisterveyspalveluita myöten 
sukupuoleen perustuvan väkivallan uhreille 
erityisesti kriisiaikoina, jolloin tällainen 
tuki on katsottava välttämättömäksi, sekä 
luokittelemaan välttämättömiksi kaikki 
naisuhrien suojeluun ja tukemiseen sekä 
naisiin kohdistuvan väkivallan 
torjumiseen ja uhrien määrän 
lisääntymisen estämiseen liittyvät 
palvelut;

Or. en

Tarkistus 249
Rosa Estaràs Ferragut

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan tehokkaan, kohtuuhintaisen 
ja laadukkaan lääketieteellisen ja 
psykologisen tuen sukupuoleen perustuvan 
väkivallan uhreille erityisesti kriisiaikoina, 
jolloin tällainen tuki olisi katsottava 
välttämättömäksi;

16. kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan tehokkaan, kohtuuhintaisen, 
saatavilla olevan ja laadukkaan 
lääketieteellisen ja psykologisen tuen 
sukupuoleen perustuvan väkivallan uhreille 
erityisesti kriisiaikoina, jolloin tällainen 
tuki olisi katsottava välttämättömäksi;

Or. en

Tarkistus 250
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
16 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan tehokkaan, kohtuuhintaisen 
ja laadukkaan lääketieteellisen ja 
psykologisen tuen sukupuoleen 
perustuvan väkivallan uhreille erityisesti 
kriisiaikoina, jolloin tällainen tuki olisi 
katsottava välttämättömäksi;

16. kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan tehokkaan, kohtuuhintaisen 
ja laadukkaan lääketieteellisen ja 
psykologisen tuen väkivallan uhreille 
erityisesti kriisiaikoina, jolloin tällainen 
tuki olisi katsottava välttämättömäksi;

Or. es

Tarkistus 251
Arba Kokalari

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. kehottaa jäsenvaltioita 
tehostamaan ehkäiseviä toimia 
sukupuoleen perustuvan väkivallan, 
perheväkivallan ja kunniaväkivallan 
riskien minimoimiseksi; koska naisten ja 
tyttöjen haavoittuvuus lisääntyy covid-
19:n kaltaisissa kriiseissä, ja korostaa, 
että on parannettava olosuhteita riskien 
minimoimiseksi; toteaa, että tämä 
edellyttää selkeämpää keskittymistä koko 
oikeusjärjestelmään sekä kouluihin ja 
terveydenhuoltoon väkivallan riskien 
ehkäisemiseksi ja minimoimiseksi;

Or. sv

Tarkistus 252
Rosa Estaràs Ferragut

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. kehottaa komissiota ja 
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jäsenvaltioita poistamaan erityisesti 
sukupuoleen perustuvan väkivallan tai 
perheväkivallan uhreiksi joutuneiden 
vammaisten naisten ja tyttöjen esteitä, 
jotka liittyvät ilmoitusten tekemiseen ja 
uhrien tukipalveluiden, kuten turvakotien 
ja auttavien puhelinten, käytettävyyteen 
niiden velvoitteiden mukaisesti, joita niillä 
vammaisten henkilöiden oikeuksista 
tehdyn yleissopimuksen nojalla on;

Or. en

Tarkistus 253
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan tehokkaan, 
kohtuuhintaisen ja laadukkaan 
lääketieteellisen ja psykologisen avun ja 
sen saatavilla olon seksuaalisen ja 
sukupuoleen perustuvan väkivallan 
uhreille erityisesti kriisiaikoina, jolloin 
tällaista tukea on pidettävä 
välttämättömänä;

Or. en

Tarkistus 254
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, Christine Schneider, Maria da Graça 
Carvalho

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. kehottaa unionin toimielimiä ja 
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jäsenvaltioita osoittamaan riittävät varat 
Next Generation EU 
-elvytyssuunnitelmasta naisiin ja tyttöihin 
kohdistuvan väkivallan torjumiseksi 
osana kansallisia covid-19-
toimintasuunnitelmia jo olemassa olevien 
toimien ja rahoituksen lisäksi;

Or. en

Tarkistus 255
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. 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;

17. pitää erittäin valitettavana selvästi 
sukupuolittuneisiin toimiin kohdistuvien 
varojen puuttumista naisten 
erityistarpeiden huomioon ottamiseksi 
kriisin seurauksena sekä uudesta 
750 miljardin euron suuruisesta Next 
Generation EU -elvytysvälineestä että 
tulevasta monivuotisesta 
rahoituskehyksestä vuosille 2021–2027, 
mikä on sukupuolten tasa-arvostrategian 
kaksitahoisen lähestymistavan vastaista; 
pitää niin ikään valitettavana oikeusalan, 
oikeuksien ja arvojen rahastoon 
ehdotettua leikkausta ja sen vaikutuksia 
perusoikeuksien ja arvojen ohjelmaan ja 
sen erityistavoitteisiin Daphne-lohko 
mukaan lukien; kehottaa komissiota, 
parlamenttia ja neuvostoa tarkastelemaan 
tiiviisti naisten sosioekonomisia tarpeita 
kriisin seurauksena ja kiinnittämään 
niihin erityistä huomiota esimerkiksi 
sukupuolinäkökulmaa vahvistamalla, 
kohdentamalla rahoitusta ja toimia 
erityisesti sukupuolten tasa-arvon 
edistämiseen sekä edistämällä 
sukupuolinäkökulman horisontaalista 
valtavirtaistamista sekä kehottaa 
tarkastelemaan työmarkkinoiden 
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horisontaalista ja vertikaalista eriytymistä 
suunniteltaessa ohjelmia seuraavan 
monivuotisen rahoituskehyksen ja Next 
Generation EU -elvytysvälineen puitteissa;

Or. en

Tarkistus 256
Eugenia Rodríguez Palop

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. 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;

17. kehottaa komissiota, parlamenttia ja 
neuvostoa ottamaan huomioon covid-19-
kriisin suhteettoman suuret 
sosioekonomiset vaikutukset naisiin ja 
sen, että se on omiaan lisäämään 
entisestään miesten ja naisten välistä 
epätasa-arvoa ja syrjintää 
työmarkkinoilla, sekä tarkastelemaan 
tiiviisti naisten tarpeita ja osallistumista 
työmarkkinoille sekä työmarkkinoiden 
horisontaalista ja vertikaalista eriytymistä 
ja suunnittelemaan ja toteuttamaan 
samalla ohjelmia seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen ja Next Generation EU -
elvytyssuunnitelman puitteissa varmistaen 
myös sen, että kaikkiin ohjelmiin sisältyy 
sukupuolinäkökulma ja 
sukupuolitietoinen budjetointi sekä etu- ja 
jälkikäteen tehtävät sukupuolivaikutusten 
arvioinnit Euroopan komission 
sukupuolten tasa-arvostrategian 2020–
2025 mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 257
Diana Riba i Giner
Verts/ALE -ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
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17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. 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;

17. kehottaa komissiota, parlamenttia ja 
neuvostoa harjoittamaan 
sukupuolitietoista budjetointia ja 
tarkastelemaan tiiviisti naisten tarpeita ja 
osallistumista työmarkkinoille sekä 
työmarkkinoiden horisontaalista ja 
vertikaalista eriytymistä ja suunnittelemaan 
ja toteuttamaan samalla ohjelmia EU:n 
talousarvion, seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen ja Next Generation EU 
-elvytyssuunnitelman puitteissa;

Or. en

Tarkistus 258
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. 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;

17. kehottaa komissiota, parlamenttia ja 
neuvostoa tarkastelemaan tiiviisti miesten 
ja 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. es

Tarkistus 259
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz

Päätöslauselmaesitys
17 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. 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;

17. kehottaa komissiota, parlamenttia ja 
neuvostoa kiinnittämään tinkimätöntä 
huomiota naisten tarpeisiin ja 
osallistumiseen työmarkkinoille sekä 
työmarkkinoiden horisontaaliseen ja 
vertikaaliseen eriytymiseen ja 
suunnittelemaan samalla ohjelmia 
seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen 
ja Next Generation EU 
-elvytyssuunnitelman puitteissa;

Or. en

Tarkistus 260
Annika Bruna

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. 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;

17. kehottaa komissiota, parlamenttia ja 
neuvostoa tarkastelemaan tiiviisti naisten 
tarpeita ja osallistumista työmarkkinoille 
sekä oikeudenmukaista palkkausta ja 
työtilaisuuksia miehille ja naisille ja 
suunnittelemaan samalla ohjelmia 
seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen 
ja Next Generation EU 
-elvytyssuunnitelman puitteissa;

Or. en

Tarkistus 261
Diana Riba i Giner
Verts/ALE -ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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17 a. viittaa kielteisiin vaikutuksiin, 
joita covid-19-kriisillä on ollut naisten 
tulotasoon ja työllisyysasteeseen, koska 
naisten osuus liikkumisrajoituksista 
kärsineillä aloilla, epävirallisessa 
taloudessa ja työoloiltaan tyypillisesti 
epävarmoilla aloilla on miehiä suurempi; 
painottaa sitä, että koulujen ja 
hoivapalveluiden sulkeminen lisäsi 
kotihoivan tarvetta, joka päätyi 
enimmäkseen naisten vastuulle ja 
muodosti tärkeän ensivaiheen puskurin 
covid-19-pandemiaan liittyneiden 
talouden sulkutoimien aikana;

Or. en

Tarkistus 262
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. korostaa, että työn luonnetta ja 
sijaintia on tarpeen tarkastella uudelleen 
kriisin jälkeen; korostaa, että kotona 
työskentely ei voi korvata 
lastenhoitopalveluja; huomauttaa, että 
työnantajien kanssa sovitun joustavan työn 
ansiosta naiset ja miehet voivat 
työskennellä kotoa tai paikallisista 
yhteistyötiloista käsin, mikä helpottaa 
hoitovastuun tasapainottamista ja 
laadukkaan perheajan järjestämistä;

18. korostaa, että työn luonnetta ja 
sijaintia on tarpeen tarkastella uudelleen 
kriisin jälkeen; huomauttaa, että 
työnantajien kanssa sovitun joustavan työn 
ansiosta naisten ja miesten voi olla 
mahdollista työskennellä kotoa tai 
paikallisista yhteistyötiloista käsin, mikä 
helpottaa hoitovastuun tasapainottamista ja 
laadukkaan perheajan järjestämistä; 
korostaa, että kotoa käsin työskentely ei 
voi korvata lastenhoitopalveluja tai 
kohtuuhintaisten ja laadukkaiden 
lastenhoitopalvelujen tarvetta ja 
saatavuutta, jotta voitaisiin edistää 
naisten osallistumista työmarkkinoille 
sekä työn ja perhe-elämän välistä 
tasapainoa; kehotettava komissiota 
varmistamaan, että tavoitteet saavutetaan 
Barcelonan tavoitteiden mukaisesti; 
kehottaa jäsenvaltioita ratifioimaan 
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viipymättä ILO:n yleissopimuksen 
väkivallan ja häirinnän poistamisesta 
työelämässä vuodelta 2019 (nro 190) ja 
sitä täydentävän suosituksen (nro 206), 
jotka koskevat kaikkia mahdollisia työhön 
liittyvän väkivallan ja häirinnän 
esiintymistilanteita, kuten yksityisen ja 
julkisen sektorin työpaikkoja ja työhön 
liittyvää viestintää;

Or. en

Tarkistus 263
Eugenia Rodríguez Palop

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. korostaa, että työn luonnetta ja 
sijaintia on tarpeen tarkastella uudelleen 
kriisin jälkeen; korostaa, että kotona 
työskentely ei voi korvata 
lastenhoitopalveluja; huomauttaa, että 
työnantajien kanssa sovitun joustavan työn 
ansiosta naiset ja miehet voivat 
työskennellä kotoa tai paikallisista 
yhteistyötiloista käsin, mikä helpottaa 
hoitovastuun tasapainottamista ja 
laadukkaan perheajan järjestämistä;

18. korostaa, että työn luonnetta ja 
sijaintia on tarpeen tarkastella uudelleen 
kriisin jälkeen; korostaa, että kotona 
työskentely ei voi korvata 
lastenhoitopalveluja; huomauttaa, että 
työnantajien ja työntekijöiden kesken 
sovitun joustavan työn ansiosta naiset ja 
miehet voivat työskennellä kotoa tai 
paikallisista yhteistyötiloista käsin, mikä 
saattaa helpottaa hoitovastuun 
tasapainottamista ja laadukkaan perheajan 
järjestämistä, mutta se voi myös lisätä 
hoitotaakan jakautumisen epätasaisuutta 
naisten ja miesten välillä ja leventää siten 
palkka- ja eläkekuilua;

Or. en

Tarkistus 264
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, Christine Schneider, Maria da Graça 
Carvalho

Päätöslauselmaesitys
18 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. korostaa, että työn luonnetta ja 
sijaintia on tarpeen tarkastella uudelleen 
kriisin jälkeen; korostaa, että kotona 
työskentely ei voi korvata 
lastenhoitopalveluja; huomauttaa, että 
työnantajien kanssa sovitun joustavan työn 
ansiosta naiset ja miehet voivat 
työskennellä kotoa tai paikallisista 
yhteistyötiloista käsin, mikä helpottaa 
hoitovastuun tasapainottamista ja 
laadukkaan perheajan järjestämistä;

18. korostaa, että työn luonnetta ja 
sijaintia on tarpeen tarkastella uudelleen 
kriisin jälkeen; korostaa, että kotona 
työskentely ei voi korvata 
lastenhoitopalveluja; huomauttaa, että 
työnantajien kanssa sovitun joustavan työn 
ansiosta naiset ja miehet voivat 
työskennellä kotoa tai paikallisista 
yhteistyötiloista käsin, mikä helpottaa 
hoitovastuun tasapainottamista ja 
laadukkaan perheajan järjestämistä; toteaa, 
että tämä lähestymistapa voi tuoda 
nostetta maaseutualueille ja 
infrastruktuurille

Or. en

Tarkistus 265
Christine Anderson

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. korostaa, että työn luonnetta ja 
sijaintia on tarpeen tarkastella uudelleen 
kriisin jälkeen; korostaa, että kotona 
työskentely ei voi korvata 
lastenhoitopalveluja; huomauttaa, että 
työnantajien kanssa sovitun joustavan työn 
ansiosta naiset ja miehet voivat 
työskennellä kotoa tai paikallisista 
yhteistyötiloista käsin, mikä helpottaa 
hoitovastuun tasapainottamista ja 
laadukkaan perheajan järjestämistä;

18. korostaa, että työn luonnetta ja 
sijaintia on tarpeen tarkastella uudelleen 
kriisin jälkeen; korostaa, että kotona 
työskentely ei voi korvata 
lastenhoitopalveluja; huomauttaa, että 
työnantajien kanssa sovitun joustavan työn 
ansiosta naiset ja miehet voivat 
työskennellä kotoa tai paikallisista 
yhteistyötiloista käsin, mikä helpottaa 
hoitovastuun tasapainottamista ja 
laadukkaan perheajan järjestämistä; 
huomauttaa, että sosiaalinen 
vuorovaikutus työtovereiden kanssa ei saa 
kärsiä tässä yhteydessä;

Or. de
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Tarkistus 266
Rovana Plumb

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. korostaa, että työn luonnetta ja 
sijaintia on tarpeen tarkastella uudelleen 
kriisin jälkeen; korostaa, että kotona 
työskentely ei voi korvata 
lastenhoitopalveluja; huomauttaa, että 
työnantajien kanssa sovitun joustavan työn 
ansiosta naiset ja miehet voivat 
työskennellä kotoa tai paikallisista 
yhteistyötiloista käsin, mikä helpottaa 
hoitovastuun tasapainottamista ja 
laadukkaan perheajan järjestämistä;

18. korostaa, että työn luonnetta ja 
sijaintia on tarpeen tarkastella uudelleen 
kriisin jälkeen; korostaa, että kotona 
työskentely ei voi korvata 
lastenhoitopalveluja; huomauttaa, että 
työnantajien kanssa sovitun joustavan työn 
ansiosta naiset ja miehet voivat 
työskennellä kotoa tai paikallisista 
yhteistyötiloista käsin, mikä helpottaa 
hoitovastuun tasapainottamista ja 
laadukkaan perheajan järjestämistä ja luo 
pitkällä aikavälillä molempia sukupuolia 
osallistavaa kasvua;

Or. en

Tarkistus 267
Rosa Estaràs Ferragut

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. korostaa, että työn luonnetta ja 
sijaintia on tarpeen tarkastella uudelleen 
kriisin jälkeen; korostaa, että kotona 
työskentely ei voi korvata 
lastenhoitopalveluja; huomauttaa, että 
työnantajien kanssa sovitun joustavan työn 
ansiosta naiset ja miehet voivat 
työskennellä kotoa tai paikallisista 
yhteistyötiloista käsin, mikä helpottaa 
hoitovastuun tasapainottamista ja 
laadukkaan perheajan järjestämistä;

18. korostaa, että työn luonnetta ja 
sijaintia on tarpeen tarkastella uudelleen 
kriisin jälkeen; korostaa, että kotona 
työskentely ei voi korvata 
lastenhoitopalveluja ja työpaikalla 
majoittumisen mahdollisuutta; 
huomauttaa, että työnantajien kanssa 
sovitun joustavan työn ansiosta naiset ja 
miehet voivat työskennellä kotoa tai 
paikallisista yhteistyötiloista käsin, mikä 
helpottaa hoitovastuun tasapainottamista ja 
laadukkaan perheajan järjestämistä;

Or. en
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Tarkistus 268
Diana Riba i Giner
Verts/ALE -ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. korostaa, että työn luonnetta ja 
sijaintia on tarpeen tarkastella uudelleen 
kriisin jälkeen; korostaa, että kotona 
työskentely ei voi korvata 
lastenhoitopalveluja; huomauttaa, että 
työnantajien kanssa sovitun joustavan työn 
ansiosta naiset ja miehet voivat 
työskennellä kotoa tai paikallisista 
yhteistyötiloista käsin, mikä helpottaa 
hoitovastuun tasapainottamista ja 
laadukkaan perheajan järjestämistä;

18. korostaa, että työn luonnetta ja 
sijaintia on tarpeen tarkastella uudelleen 
kriisin jälkeen; korostaa, että kotona 
työskentely ei voi korvata 
lastenhoitopalveluja; huomauttaa, että 
työnantajien kanssa sovitun joustavan työn 
ansiosta naiset ja miehet voivat 
työskennellä kotoa tai paikallisista 
yhteistyötiloista käsin, mikä voi parantaa 
työn ja yksityiselämän välistä tasapainoa;

Or. en

Tarkistus 269
Eugenia Rodríguez Palop

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. kehottaa komissiota pidättymään 
sellaisten poliittisten suositusten 
edistämisestä, jotka johtaisivat 
epävarmojen työsuhteiden lisääntymiseen, 
työn ja työajan sääntelyn purkamiseen, 
palkkojen alentamiseen, keskitettyihin 
sopimusneuvotteluihin kohdistuvaan 
hyökkäykseen tai julkisten palvelujen ja 
sosiaaliturvajärjestelmien 
yksityistämiseen;

Or. en
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Tarkistus 270
Diana Riba i Giner
Verts/ALE -ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. huomauttaa palkkakuilun 
kasvamisen vaarasta, jos etätyötä ei 
säännellä asianmukaisesti ja jos sitä 
tekevät enimmäkseen naiset; pyytää 
komissiota tutkimaan tilannetta ja 
ehdottamaan siihen liittyviä EU:n tason 
ratkaisuja;

Or. en

Tarkistus 271
Eugenia Rodríguez Palop

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. kehottaa komissiota keräämään 
tietoja erityyppisten hoitomuotojen 
tarjoamisesta, jotta tietoja voidaan 
hyödyntää hoitovajetta käsittelevässä 
tutkimuksessa eurooppalaisen 
omaishoitajastrategian laatimiseksi; 
toteaa, että strategiassa on kunnioitettava 
jäsenvaltioiden toimivaltaa mutta samalla 
sen avulla on pyrittävä parantamaan 
yhteistyötä ja koordinointia, mikä 
hyödyttäisi epävirallisia ja virallisia 
omaishoitajia ja heidän hoitamiaan 
henkilöitä; korostaa, että Euroopan tason 
yhteistyö yhdessä EU:n varojen 
tehokkaan käytön kanssa voi edistää 
laadukkaiden, helposti saatavilla olevien 
ja kohtuuhintaisten hoitopalvelujen 
kehittämistä;

19. kehottaa komissiota keräämään 
tietoja erityyppisten hoitomuotojen 
tarjoamisesta, jotta tietoja voidaan 
hyödyntää hoitovajetta käsittelevässä 
tutkimuksessa ja edistää hoitoa koskevaa 
Euroopan laajuista sopimusta, jossa 
lähestytään kokonaisvaltaisesti kaikkia 
hoitotarpeita ja -palveluja sekä asetetaan 
vähimmäisvaatimukset ja laaditaan 
laatuvaatimukset koko elinkaaren 
aikaiselle hoidolle lapsista vanhuksiin ja 
pitkäaikaista hoitoa tarvitseviin ihmisiin;

Or. en
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Tarkistus 272
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Rosa Estaràs Ferragut, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, Christine 
Schneider, Maria da Graça Carvalho

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. kehottaa komissiota keräämään 
tietoja erityyppisten hoitomuotojen 
tarjoamisesta, jotta tietoja voidaan 
hyödyntää hoitovajetta käsittelevässä 
tutkimuksessa eurooppalaisen 
omaishoitajastrategian laatimiseksi; toteaa, 
että strategiassa on kunnioitettava 
jäsenvaltioiden toimivaltaa mutta samalla 
sen avulla on pyrittävä parantamaan 
yhteistyötä ja koordinointia, mikä 
hyödyttäisi epävirallisia ja virallisia 
omaishoitajia ja heidän hoitamiaan 
henkilöitä; korostaa, että Euroopan tason 
yhteistyö yhdessä EU:n varojen tehokkaan 
käytön kanssa voi edistää laadukkaiden, 
helposti saatavilla olevien ja 
kohtuuhintaisten hoitopalvelujen 
kehittämistä;

19. kehotettava komissiota keräämään 
tietoja erityyppisten hoitomuotojen 
tarjoamisesta, kuten lasten, vanhusten ja 
vammaisten hoidosta, sekä hoitajien 
sukupuolesta, iästä ja työllisyystilanteesta, 
jotta tietoja voidaan hyödyntää hoitovajetta 
käsittelevässä tutkimuksessa 
eurooppalaisen omaishoitajastrategian 
laatimiseksi; strategiassa on tarkasteltava 
hoitoa kokonaisvaltaisesti ja koko elämän 
aikana ja otettava huomioon sekä 
hoidettavien että hoitajien tarpeet; toteaa, 
että strategiassa on kunnioitettava 
jäsenvaltioiden toimivaltaa mutta samalla 
sen avulla on pyrittävä parantamaan 
yhteistyötä ja koordinointia, mikä 
hyödyttäisi epävirallisia ja virallisia 
omaishoitajia ja heidän hoitamiaan 
henkilöitä; korostaa, että Euroopan tason 
yhteistyö yhdessä EU:n varojen tehokkaan 
käytön kanssa voi edistää laadukkaiden, 
helposti saatavilla olevien ja 
kohtuuhintaisten hoitopalvelujen 
kehittämistä;

Or. en

Tarkistus 273
Diana Riba i Giner
Verts/ALE -ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
19 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. kehottaa komissiota keräämään 
tietoja erityyppisten hoitomuotojen 
tarjoamisesta, jotta tietoja voidaan 
hyödyntää hoitovajetta käsittelevässä 
tutkimuksessa eurooppalaisen 
omaishoitajastrategian laatimiseksi; 
toteaa, että strategiassa on kunnioitettava 
jäsenvaltioiden toimivaltaa mutta samalla 
sen avulla on pyrittävä parantamaan 
yhteistyötä ja koordinointia, mikä 
hyödyttäisi epävirallisia ja virallisia 
omaishoitajia ja heidän hoitamiaan 
henkilöitä; korostaa, että Euroopan tason 
yhteistyö yhdessä EU:n varojen 
tehokkaan käytön kanssa voi edistää 
laadukkaiden, helposti saatavilla olevien ja 
kohtuuhintaisten hoitopalvelujen 
kehittämistä;

19. kehottaa komissiota keräämään 
tietoja erityyppisten hoitomuotojen 
tarjoamisesta, jotta tietoja voidaan 
hyödyntää hoitovajetta käsittelevässä 
tutkimuksessa ehdotuksen tekemiseksi 
hoitoa koskevasta Euroopan laajuisesta 
sopimuksesta, jolla pyritään tukemaan 
siirtymää hoitotalouteen; toteaa, että 
hoitoa koskevan sopimuksen on luotava 
synergiaa jäsenvaltioiden ja alueiden 
toimivallan kanssa, ja sen avulla on 
pyrittävä parantamaan yhteistyötä ja 
koordinointia sekä takaamaan tarvittavat 
investoinnit ja lainsäädäntötoimet EU:n 
tasolla , mikä hyödyttäisi epävirallisia ja 
virallisia omaishoitajia ja heidän 
hoitamiaan henkilöitä; korostaa, että 
Euroopan tason toimet voivat edistää 
laadukkaiden, helposti saatavilla olevien ja 
kohtuuhintaisten julkisten hoitopalvelujen 
kehittämistä miesten ja naisten väliseen 
yhteisvastuuseen perustuvasti;

Or. en

Tarkistus 274
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. kehottaa komissiota keräämään 
tietoja erityyppisten hoitomuotojen 
tarjoamisesta, jotta tietoja voidaan 
hyödyntää hoitovajetta käsittelevässä 
tutkimuksessa eurooppalaisen 
omaishoitajastrategian laatimiseksi; 
toteaa, että strategiassa on kunnioitettava 
jäsenvaltioiden toimivaltaa mutta samalla 
sen avulla on pyrittävä parantamaan 
yhteistyötä ja koordinointia, mikä 
hyödyttäisi epävirallisia ja virallisia 

19. kehottaa komissiota keräämään 
eriteltyjä ja vertailukelpoisia tietoja 
erityyppisten hoitomuotojen tarjoamisesta, 
jotta tietoja voidaan hyödyntää hoitovajetta 
käsittelevässä tutkimuksessa 
eurooppalaisen hoitostrategian 
laatimiseksi; toteaa, että strategiassa on 
kunnioitettava jäsenvaltioiden toimivaltaa 
mutta samalla sen avulla on pyrittävä 
parantamaan yhteistyötä ja koordinointia, 
mikä hyödyttäisi epävirallisia ja virallisia 
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omaishoitajia ja heidän hoitamiaan 
henkilöitä; korostaa, että Euroopan tason 
yhteistyö yhdessä EU:n varojen tehokkaan 
käytön kanssa voi edistää laadukkaiden, 
helposti saatavilla olevien ja 
kohtuuhintaisten hoitopalvelujen 
kehittämistä;

omaishoitajia ja heidän hoitamiaan 
henkilöitä; korostaa, että Euroopan tason 
yhteistyö yhdessä EU:n varojen tehokkaan 
käytön kanssa voi edistää laadukkaiden, 
helposti saatavilla olevien ja 
kohtuuhintaisten hoitopalvelujen 
kehittämistä;

Or. en

Tarkistus 275
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Pernille Weiss, Cindy Franssen, Christine Schneider, 
Maria da Graça Carvalho

Päätöslauselmaesitys
19 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 a. korostaa, että hoitopalveluissa 
tarvitaan vaihtelevia toimintamalleja, 
kuten covid-19-pandemia ja siitä 
seuranneet toimenpiteet ovat osoittaneet; 
kehottaa komissiota tätä taustaa vasten 
toimimaan hoitopalvelujen laatua, 
saatavuutta ja kohtuuhintaisuutta sekä 
erilaisia hoitopalvelujen toimintamalleja 
koskevien parhaiden käytäntöjen vaihdon 
alustana; kehottaa komissiota 
paneutumaan omaishoitajien tilanteeseen 
ja jakamaan parhaita käytäntöjä siitä, 
miten heidän asemaansa on säädelty 
jäsenvaltioissa;

Or. en

Tarkistus 276
Eugenia Rodríguez Palop

Päätöslauselmaesitys
19 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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19 a. korostaa tarvetta 
hoitotyöntekijöiden työolojen 
parantamiseen ja kehottaa myös 
jäsenvaltiota tunnustamaan 
omaishoitajien roolin takaamalla heille 
oikeuden sosiaaliturvaan ja eläkkeeseen; 
kehottaa tekemään ehdotuksen neuvoston 
suositukseksi heille tarjottavasta 
sosiaaliturvasta ja palveluista;

Or. en

Tarkistus 277
Diana Riba i Giner
Verts/ALE -ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
19 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 a. painottaa, että hoitopalveluihin 
investoiminen on tärkeää sukupuolten 
tasa-arvon ja naisten taloudellisen 
voimaantumisen varmistamiseksi, 
sietokykyisten yhteiskuntien 
rakentamiseksi, naisvaltaisen alan 
epävarmojen työolojen torjumiseksi sekä 
sen vuoksi, että se vaikuttaa myönteisesti 
BKT:hen mahdollistamalla palkkatyön 
tekemisen yhä useammille naisille;

Or. en

Tarkistus 278
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, Christine Schneider, Maria da Graça 
Carvalho

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. kannustaa jäsenvaltioita 20. kannustaa jäsenvaltioita 
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kannustamaan miehiä ottamaan käyttöön 
joustavia työjärjestelyjä, koska yleensä 
tällaisten järjestelyjen käyttäjistä 
suhteettoman suuri osuus on naisia; 
kehottaa jäsenvaltioita saattamaan työ- ja 
yksityiselämän tasapainottamista koskevan 
direktiivin täysimääräisesti osaksi 
kansallista lainsäädäntöä ja panemaan sen 
täytäntöön ja kehottaa komissiota 
valvomaan sitä tehokkaasti;

kannustamaan kaikin keinoin miehiä 
ottamaan käyttöön joustavia työjärjestelyjä, 
koska yleensä tällaisten järjestelyjen 
käyttäjistä suhteettoman suuri osuus on 
naisia; kehottaa jäsenvaltioita saattamaan 
työ- ja yksityiselämän tasapainottamista 
koskevan direktiivin täysimääräisesti 
osaksi kansallista lainsäädäntöä ja 
panemaan sen täytäntöön ja kehottaa 
komissiota valvomaan sitä tehokkaasti; 
kannusta jäsenvaltioita puuttumaan työn 
ja yksityiselämän välisen tasapainon 
puutteisiin ylittämällä direktiivissä 
asetetut vaatimukset ottaen erityisesti 
huomioon sen, että covid-19-toimenpiteet 
ja niiden seuraukset nostivat esiin tarpeen 
kehittää lääketieteellisiä käytäntöjä 
lastenhoitopalveluissa ja muualla;

Or. en

Tarkistus 279
Eugenia Rodríguez Palop

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. kannustaa jäsenvaltioita 
kannustamaan miehiä ottamaan käyttöön 
joustavia työjärjestelyjä, koska yleensä 
tällaisten järjestelyjen käyttäjistä 
suhteettoman suuri osuus on naisia; 
kehottaa jäsenvaltioita saattamaan työ- ja 
yksityiselämän tasapainottamista koskevan 
direktiivin täysimääräisesti osaksi 
kansallista lainsäädäntöä ja panemaan sen 
täytäntöön ja kehottaa komissiota 
valvomaan sitä tehokkaasti;

20. kehottaa jäsenvaltioita 
kannustamaan miehiä ottamaan käyttöön 
joustavia työjärjestelyjä, koska yleensä 
tällaisten järjestelyjen käyttäjistä 
suhteettoman suuri osuus on naisia; 
kehottaa jäsenvaltioita saattamaan työ- ja 
yksityiselämän tasapainottamista koskevan 
direktiivin täysimääräisesti osaksi 
kansallista lainsäädäntöä ja panemaan sen 
täytäntöön ja kannustaa niitä ylittämään 
direktiivissä asetetut 
vähimmäisvaatimukset; kehottaa 
komissiota valvomaan vuosittain tarkasti 
ja järjestelmällisesti työ- ja yksityiselämän 
tasapainottamista koskevan direktiivin 
täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa;

Or. en
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Tarkistus 280
Christine Anderson

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. kannustaa jäsenvaltioita 
kannustamaan miehiä ottamaan käyttöön 
joustavia työjärjestelyjä, koska yleensä 
tällaisten järjestelyjen käyttäjistä 
suhteettoman suuri osuus on naisia; 
kehottaa jäsenvaltioita saattamaan työ- ja 
yksityiselämän tasapainottamista koskevan 
direktiivin täysimääräisesti osaksi 
kansallista lainsäädäntöä ja panemaan sen 
täytäntöön ja kehottaa komissiota 
valvomaan sitä tehokkaasti;

20. kannustaa jäsenvaltioita 
kannustamaan joustavien työjärjestelyjen 
käyttöönottoon; kehottaa jäsenvaltioita 
saattamaan työ- ja yksityiselämän 
tasapainottamista koskevan direktiivin 
täysimääräisesti osaksi kansallista 
lainsäädäntöä ja panemaan sen täytäntöön 
ja kehottaa komissiota valvomaan sitä 
tehokkaasti;

Or. de

Tarkistus 281
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. kannustaa jäsenvaltioita 
kannustamaan miehiä ottamaan käyttöön 
joustavia työjärjestelyjä, koska yleensä 
tällaisten järjestelyjen käyttäjistä 
suhteettoman suuri osuus on naisia; 
kehottaa jäsenvaltioita saattamaan työ- ja 
yksityiselämän tasapainottamista koskevan 
direktiivin täysimääräisesti osaksi 
kansallista lainsäädäntöä ja panemaan sen 
täytäntöön ja kehottaa komissiota 
valvomaan sitä tehokkaasti;

20. kannustaa jäsenvaltioita 
kannustamaan miehiä ja naisia ottamaan 
käyttöön joustavia työjärjestelyjä, koska 
yleensä tällaisten järjestelyjen käyttäjistä 
suhteettoman suuri osuus on naisia; 
kehottaa jäsenvaltioita saattamaan työ- ja 
yksityiselämän tasapainottamista koskevan 
direktiivin täysimääräisesti osaksi 
kansallista lainsäädäntöä ja panemaan sen 
täytäntöön ja kehottaa komissiota 
valvomaan sitä tehokkaasti;

Or. es
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Tarkistus 282
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. kannustaa jäsenvaltioita 
kannustamaan miehiä ottamaan käyttöön 
joustavia työjärjestelyjä, koska yleensä 
tällaisten järjestelyjen käyttäjistä 
suhteettoman suuri osuus on naisia; 
kehottaa jäsenvaltioita saattamaan työ- ja 
yksityiselämän tasapainottamista koskevan 
direktiivin täysimääräisesti osaksi 
kansallista lainsäädäntöä ja panemaan sen 
täytäntöön ja kehottaa komissiota 
valvomaan sitä tehokkaasti;

20. kannustaa jäsenvaltioita 
kannustamaan miehiä ottamaan käyttöön 
joustavia työjärjestelyjä, koska yleensä 
tällaisten järjestelyjen käyttäjistä 
suhteettoman suuri osuus on naisia; 
kehottaa jäsenvaltioita saattamaan työ- ja 
yksityiselämän tasapainottamista koskevan 
direktiivin täysimääräisesti osaksi 
kansallista lainsäädäntöä ja panemaan sen 
täytäntöön viipymättä ja kehottaa 
komissiota valvomaan sitä tehokkaasti;

Or. en

Tarkistus 283
Annika Bruna

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. kannustaa jäsenvaltioita 
kannustamaan miehiä ottamaan käyttöön 
joustavia työjärjestelyjä, koska yleensä 
tällaisten järjestelyjen käyttäjistä 
suhteettoman suuri osuus on naisia; 
kehottaa jäsenvaltioita saattamaan työ- ja 
yksityiselämän tasapainottamista koskevan 
direktiivin täysimääräisesti osaksi 
kansallista lainsäädäntöä ja panemaan sen 
täytäntöön ja kehottaa komissiota 
valvomaan sitä tehokkaasti;

20. kannustaa jäsenvaltioita tekemään 
joustavien työjärjestelyjen käyttöön 
ottamisen mahdolliseksi miehille, koska 
yleensä tällaisten järjestelyjen käyttäjistä 
enemmistö on naisia; kehottaa 
jäsenvaltioita saattamaan työ- ja 
yksityiselämän tasapainottamista koskevan 
direktiivin täysimääräisesti osaksi 
kansallista lainsäädäntöä ja panemaan sen 
täytäntöön ja kehottaa komissiota 
valvomaan sitä tehokkaasti;

Or. en
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Tarkistus 284
Eugenia Rodríguez Palop

Päätöslauselmaesitys
20 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 a. kehottaa EU:ta ja sen 
jäsenvaltioita kumoamaan tasa-arvo-
ohjelmiin, julkisiin palveluihin ja etenkin 
seksuaali- ja 
lisääntymisterveydenhuoltoon 
kohdistamansa leikkaukset; kehottaa 
EU:ta ja sen jäsenvaltioita vahvistamaan 
äitiyden, isyyden ja vanhemmuuden 
suojelua työlainsäädännössä erityisesti 
lisäämällä loman määrää ja takaamalla, 
että lomasta maksetaan täysi palkka, 
vähentämällä imetyksen aikaisten 
työtuntien määrää ja toteuttamalla 
asianmukaisia toimenpiteitä tällaisen 
suojelun varmistamiseksi, mutta myös 
investoimalla varhaiskasvatus- ja 
pitkäaikaishoitopalvelujen maksuttoman 
julkisen verkoston tarjoamiseen;

Or. en

Tarkistus 285
Diana Riba i Giner
Verts/ALE -ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
20 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 a. kehottaa jäsenvaltioita covid-19-
kriisitoimenpiteiden vielä voimassa ollessa 
ottamaan käyttöön erityisen 
omaishoitajille ja työssä käyville 
vanhemmille tarkoitetun, täysin 
palkallisen vapaan, jota ei voi siirtää 
muille;

Or. en
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Tarkistus 286
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Rovana Plumb

Päätöslauselmaesitys
20 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 a. kehottaa jäsenvaltioita 
laajentamaan oikeutta palkalliseen 
lomaan, etätyöhön ja lyhennettyyn 
työaikaan sekä parantamaan 
epävarmoissa olosuhteissa työskentelevien 
tai työpaikkansa jo menettäneiden naisten 
sosiaaliturvaa;

Or. en

Tarkistus 287
Christine Anderson

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. toteaa, että yksinhuoltajat ovat 
joutuneet poikkeuksellisen haasteellisiin 
olosuhteisiin pandemian aikana ja kriisin 
jälkeen heihin kohdistuvien useiden 
rasitteiden vuoksi, joihin kuuluvat 
jatkuvasta hoivasta huolehtiminen, 
huoltajuusjärjestelyihin liittyvät 
huolenaiheet sekä mahdolliset taloudelliset 
huolenaiheet ja yksinäisyys; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita tarkastelemaan 
heidän erityistilannettaan, mukaan lukien 
työhön, lasten koulu- ja hoitojärjestelyihin, 
asianajajien saatavuuteen ja 
huoltajuussopimusten täytäntöönpanoon 
liittyvät lisärasitteet;

21. toteaa, että yksinhuoltajat ovat 
joutuneet poikkeuksellisen haasteellisiin 
olosuhteisiin pandemian aikana ja kriisin 
jälkeen heihin kohdistuvien useiden 
rasitteiden vuoksi, joihin kuuluvat 
jatkuvasta hoivasta huolehtiminen, 
huoltajuusjärjestelyihin liittyvät 
huolenaiheet sekä mahdolliset taloudelliset 
huolenaiheet ja yksinäisyys; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita tarkastelemaan 
heidän erityistilannettaan, mukaan lukien 
työhön, lasten koulu- ja hoitojärjestelyihin, 
asianajajien saatavuuteen ja 
huoltajuussopimusten täytäntöönpanoon 
liittyvät lisärasitteet, ja korostaa avioliiton 
sekä isien ja äitien yhdessä hoitaman 
lastenkasvatuksen merkitystä;
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Or. de

Tarkistus 288
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. toteaa, että yksinhuoltajat ovat 
joutuneet poikkeuksellisen haasteellisiin 
olosuhteisiin pandemian aikana ja kriisin 
jälkeen heihin kohdistuvien useiden 
rasitteiden vuoksi, joihin kuuluvat 
jatkuvasta hoivasta huolehtiminen, 
huoltajuusjärjestelyihin liittyvät 
huolenaiheet sekä mahdolliset taloudelliset 
huolenaiheet ja yksinäisyys; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita tarkastelemaan 
heidän erityistilannettaan, mukaan lukien 
työhön, lasten koulu- ja hoitojärjestelyihin, 
asianajajien saatavuuteen ja 
huoltajuussopimusten täytäntöönpanoon 
liittyvät lisärasitteet;

21. toteaa, että yksinhuoltajat, joista 
suuri enemmistö (85 prosenttia) on naisia, 
ovat joutuneet poikkeuksellisen 
haasteellisiin olosuhteisiin pandemian 
aikana ja kriisin jälkeen heihin 
kohdistuvien useiden rasitteiden vuoksi, 
joihin kuuluvat jatkuvasta hoivasta 
huolehtiminen, huoltajuusjärjestelyihin 
liittyvät huolenaiheet sekä mahdolliset 
taloudelliset huolenaiheet ja yksinäisyys; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
ottamaan huomioon heidän 
erityistilanteensa ja tarkastelemaan sitä, 
mukaan lukien työhön, lasten koulu- ja 
hoitojärjestelyihin, asianajajien 
saatavuuteen ja huoltajuussopimusten 
täytäntöönpanoon liittyvät lisärasitteet;

Or. en

Tarkistus 289
Eugenia Rodríguez Palop

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. toteaa, että yksinhuoltajat ovat 
joutuneet poikkeuksellisen haasteellisiin 
olosuhteisiin pandemian aikana ja kriisin 
jälkeen heihin kohdistuvien useiden 
rasitteiden vuoksi, joihin kuuluvat 

21. toteaa, että yksinhuoltajat, joista 
suuri enemmistö on yksinhuoltajaäitejä, 
ovat joutuneet poikkeuksellisen 
haasteellisiin olosuhteisiin pandemian 
aikana ja kriisin jälkeen heihin 
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jatkuvasta hoivasta huolehtiminen, 
huoltajuusjärjestelyihin liittyvät 
huolenaiheet sekä mahdolliset taloudelliset 
huolenaiheet ja yksinäisyys; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita tarkastelemaan 
heidän erityistilannettaan, mukaan lukien 
työhön, lasten koulu- ja hoitojärjestelyihin, 
asianajajien saatavuuteen ja 
huoltajuussopimusten täytäntöönpanoon 
liittyvät lisärasitteet;

kohdistuvien useiden rasitteiden vuoksi, 
joihin kuuluvat jatkuvasta hoivasta 
huolehtiminen, huoltajuusjärjestelyihin 
liittyvät huolenaiheet sekä mahdolliset 
taloudelliset huolenaiheet ja yksinäisyys; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tarkastelemaan heidän erityistilannettaan, 
mukaan lukien työhön, lasten koulu- ja 
hoitojärjestelyihin, asianajajien 
saatavuuteen ja huoltajuussopimusten 
täytäntöönpanoon liittyvät lisärasitteet;

Or. en

Tarkistus 290
Diana Riba i Giner
Verts/ALE -ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. toteaa, että yksinhuoltajat ovat 
joutuneet poikkeuksellisen haasteellisiin 
olosuhteisiin pandemian aikana ja kriisin 
jälkeen heihin kohdistuvien useiden 
rasitteiden vuoksi, joihin kuuluvat 
jatkuvasta hoivasta huolehtiminen, 
huoltajuusjärjestelyihin liittyvät 
huolenaiheet sekä mahdolliset taloudelliset 
huolenaiheet ja yksinäisyys; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita tarkastelemaan 
heidän erityistilannettaan, mukaan lukien 
työhön, lasten koulu- ja hoitojärjestelyihin, 
asianajajien saatavuuteen ja 
huoltajuussopimusten täytäntöönpanoon 
liittyvät lisärasitteet;

21. toteaa, että yksinhuoltajat, joista 
suuri enemmistö on naisia, ovat joutuneet 
poikkeuksellisen haasteellisiin 
olosuhteisiin pandemian aikana ja kriisin 
jälkeen heihin kohdistuvien useiden 
rasitteiden vuoksi, joihin kuuluvat 
jatkuvasta hoivasta huolehtiminen, 
huoltajuusjärjestelyihin liittyvät 
huolenaiheet sekä mahdolliset taloudelliset 
huolenaiheet ja yksinäisyys; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita tarkastelemaan 
heidän erityistilannettaan, mukaan lukien 
työhön, lasten koulu- ja hoitojärjestelyihin, 
asianajajien saatavuuteen ja 
huoltajuussopimusten täytäntöönpanoon 
liittyvät lisärasitteet;

Or. en

Tarkistus 291
Margarita de la Pisa Carrión
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Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. toteaa, että yksinhuoltajat ovat 
joutuneet poikkeuksellisen haasteellisiin 
olosuhteisiin pandemian aikana ja kriisin 
jälkeen heihin kohdistuvien useiden 
rasitteiden vuoksi, joihin kuuluvat 
jatkuvasta hoivasta huolehtiminen, 
huoltajuusjärjestelyihin liittyvät 
huolenaiheet sekä mahdolliset taloudelliset 
huolenaiheet ja yksinäisyys; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita tarkastelemaan 
heidän erityistilannettaan, mukaan lukien 
työhön, lasten koulu- ja hoitojärjestelyihin, 
asianajajien saatavuuteen ja 
huoltajuussopimusten täytäntöönpanoon 
liittyvät lisärasitteet;

21. toteaa, että perheet ovat joutuneet 
poikkeuksellisen haasteellisiin 
olosuhteisiin pandemian aikana ja kriisin 
jälkeen heihin kohdistuvien useiden 
rasitteiden vuoksi, joihin kuuluvat 
jatkuvasta hoivasta huolehtiminen, 
huoltajuusjärjestelyihin liittyvät 
huolenaiheet sekä mahdolliset taloudelliset 
huolenaiheet ja yksinäisyys; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita tarkastelemaan 
heidän erityistilannettaan, mukaan lukien 
työhön, lasten koulu- ja hoitojärjestelyihin, 
asianajajien saatavuuteen ja 
huoltajuussopimusten täytäntöönpanoon 
liittyvät lisärasitteet;

Or. es

Tarkistus 292
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, Christine Schneider, Maria da Graça 
Carvalho

Päätöslauselmaesitys
21 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. pyytää jäsenvaltioita 
varmistamaan asianmukaisen sosiaalisen 
ja taloudellisen tuen laajentamisen 
epävarmoissa oloissa eläviin ihmisiin, 
köyhyyden vaarassa olevat ja köyhyydessä 
elävät sekä asunnottomat ja sosiaaliselle 
syrjäytymiselle alttiit naiset mukaan 
lukien;

Or. en

Tarkistus 293
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Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. korostaa, että samaa työtä tekevien 
miesten ja naisten samapalkkaisuuden on 
oltava komissiota, parlamenttia ja kaikkia 
jäsenvaltioita ohjaava periaate 
suunniteltaessa toimenpiteitä covid-19-
kriisin torjumiseksi; pitää myönteisenä 
komission sitoumusta esittää palkka-
avoimuutta koskevia sitovia toimenpiteitä 
vuoden 2020 loppuun mennessä, jotta 
voidaan tehokkaasti puuttua sukupuolten 
palkka- ja eläke-eroihin;

22. korostaa, että samaa työtä tekevien 
miesten ja naisten samapalkkaisuuden on 
oltava komissiota, parlamenttia ja kaikkia 
jäsenvaltioita ohjaava periaate 
suunniteltaessa toimenpiteitä covid-19-
kriisin torjumiseksi;

Or. es

Tarkistus 294
Arba Kokalari

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. korostaa, että samaa työtä tekevien 
miesten ja naisten samapalkkaisuuden on 
oltava komissiota, parlamenttia ja kaikkia 
jäsenvaltioita ohjaava periaate 
suunniteltaessa toimenpiteitä covid-19-
kriisin torjumiseksi; pitää myönteisenä 
komission sitoumusta esittää palkka-
avoimuutta koskevia sitovia toimenpiteitä 
vuoden 2020 loppuun mennessä, jotta 
voidaan tehokkaasti puuttua sukupuolten 
palkka- ja eläke-eroihin;

22. korostaa, että samaa työtä tekevien 
miesten ja naisten samapalkkaisuuden on 
oltava komissiota, parlamenttia ja kaikkia 
jäsenvaltioita ohjaava periaate 
suunniteltaessa toimenpiteitä covid-19-
kriisin torjumiseksi; pitää myönteisenä, että 
komissio on sitoutunut esittämään vuoden 
2020 loppuun mennessä toimenpiteitä, 
joilla pyritään yhdenmukaistamaan 
palkkauksen avoimuutta koskevia 
eurooppalaisia puitteita ja koordinoimaan 
asianmukaisesti jäsenvaltioiden parhaita 
käytäntöjä, ottaen asianmukaisesti 
huomioon Euroopan pienten ja 
keskisuurten yritysten ainutlaatuiset 
olosuhteet ja EU:n erilaiset 
työmarkkinamallit;
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Or. sv

Tarkistus 295
Eugenia Rodríguez Palop

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. korostaa, että samaa työtä tekevien 
miesten ja naisten samapalkkaisuuden on 
oltava komissiota, parlamenttia ja kaikkia 
jäsenvaltioita ohjaava periaate 
suunniteltaessa toimenpiteitä covid-19-
kriisin torjumiseksi; pitää myönteisenä 
komission sitoumusta esittää palkka-
avoimuutta koskevia sitovia toimenpiteitä 
vuoden 2020 loppuun mennessä, jotta 
voidaan tehokkaasti puuttua sukupuolten 
palkka- ja eläke-eroihin;

22. korostaa, että samaa työtä tekevien 
miesten ja naisten samapalkkaisuuden ja 
samanarvoisen työn on oltava komissiota, 
parlamenttia ja kaikkia jäsenvaltioita 
ohjaava periaate suunniteltaessa 
toimenpiteitä covid-19-kriisin 
torjumiseksi; kehottaa komissiota 
esittämään ensi vuoden aikana direktiivin 
2006/54/EY tarkistamista EU:n 
samapalkkaisuuslainsäädännön 
toimivuutta ja täytäntöönpanoa koskevan, 
äskettäin tehdyn arvioinnin ja Euroopan 
unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön 
mukaisesti; katsoo, että tarkistamisen 
yhteydessä on määriteltävä 
sukupuolinäkökulman huomioon ottava 
samanarvoisen työn käsite kaikilla 
ammattialoilla; pitää myönteisenä 
komission sitoumusta esittää palkka-
avoimuutta koskevia sitovia toimenpiteitä 
vuoden 2020 loppuun mennessä, jotta 
voidaan tehokkaasti puuttua sukupuolten 
palkka- ja eläke-eroihin; toistaa 
komissiolle antamansa kehotuksen tehdä 
esitys mahdollisimman pian, kuitenkin 
viimeistään vuoden 2020 loppuun 
mennessä;

Or. en

Tarkistus 296
Christine Anderson

Päätöslauselmaesitys
22 kohta



PE657.386v01-00 156/180 AM\1213464FI.docx

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. korostaa, että samaa työtä tekevien 
miesten ja naisten samapalkkaisuuden on 
oltava komissiota, parlamenttia ja kaikkia 
jäsenvaltioita ohjaava periaate 
suunniteltaessa toimenpiteitä covid-19-
kriisin torjumiseksi; pitää myönteisenä 
komission sitoumusta esittää palkka-
avoimuutta koskevia sitovia toimenpiteitä 
vuoden 2020 loppuun mennessä, jotta 
voidaan tehokkaasti puuttua sukupuolten 
palkka- ja eläke-eroihin;

22. korostaa, että uudella yrityksellä 
sisällyttää tähän esitysluonnokseen kohta, 
jonka mukaan ”samaa työtä tekevien 
miesten ja naisten samapalkkaisuuden on 
oltava komissiota, parlamenttia ja kaikkia 
jäsenvaltioita ohjaava periaate 
suunniteltaessa toimenpiteitä covid-19-
kriisin torjumiseksi; pitää myönteisenä 
komission sitoumusta esittää palkka-
avoimuutta koskevia sitovia toimenpiteitä 
vuoden 2020 loppuun mennessä, jotta 
voidaan tehokkaasti puuttua sukupuolten 
palkka- ja eläke-eroihin”, ei ole mitään 
tekemistä covid-19-kriisin kanssa ja että 
se on ujutettu tähän esitykseen; torjuu 
tällaisten menetelmien käytön;

Or. de

Tarkistus 297
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, Christine Schneider, Maria da Graça 
Carvalho

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. korostaa, että samaa työtä tekevien 
miesten ja naisten samapalkkaisuuden on 
oltava komissiota, parlamenttia ja kaikkia 
jäsenvaltioita ohjaava periaate 
suunniteltaessa toimenpiteitä covid-19-
kriisin torjumiseksi; pitää myönteisenä 
komission sitoumusta esittää palkka-
avoimuutta koskevia sitovia toimenpiteitä 
vuoden 2020 loppuun mennessä, jotta 
voidaan tehokkaasti puuttua sukupuolten 
palkka- ja eläke-eroihin;

22. korostaa, että samaa työtä tekevien 
miesten ja naisten samapalkkaisuuden on 
oltava komissiota, parlamenttia ja kaikkia 
jäsenvaltioita ohjaava periaate 
suunniteltaessa toimenpiteitä covid-19-
kriisin torjumiseksi; pitää myönteisenä 
komission sitoumusta esittää palkka-
avoimuutta koskevia sitovia toimenpiteitä 
vuoden 2020 loppuun mennessä, jotta 
voidaan tehokkaasti puuttua sukupuolten 
palkka- ja eläke-eroihin, sillä talouden 
indikaattorit osoittavat erojen olevan 
kasvamassa pandemian seurauksena 
entisestään;



AM\1213464FI.docx 157/180 PE657.386v01-00

FI

Or. en

Tarkistus 298
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. korostaa, että samaa työtä tekevien 
miesten ja naisten samapalkkaisuuden on 
oltava komissiota, parlamenttia ja kaikkia 
jäsenvaltioita ohjaava periaate 
suunniteltaessa toimenpiteitä covid-19-
kriisin torjumiseksi; pitää myönteisenä 
komission sitoumusta esittää palkka-
avoimuutta koskevia sitovia toimenpiteitä 
vuoden 2020 loppuun mennessä, jotta 
voidaan tehokkaasti puuttua sukupuolten 
palkka- ja eläke-eroihin;

22. korostaa, että samaa työtä tekevien 
miesten ja naisten samapalkkaisuuden ja 
samanarvoisen työn on oltava komissiota, 
parlamenttia ja kaikkia jäsenvaltioita 
ohjaava periaate suunniteltaessa 
toimenpiteitä covid-19-kriisin torjumiseksi; 
pitää myönteisenä komission sitoumusta 
esittää palkka-avoimuutta koskevia sitovia 
toimenpiteitä vuoden 2020 loppuun 
mennessä, jotta voidaan tehokkaasti 
puuttua sukupuolten palkka- ja eläke-
eroihin;

Or. en

Tarkistus 299
Diana Riba i Giner
Verts/ALE -ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. korostaa, että samaa työtä tekevien 
miesten ja naisten samapalkkaisuuden on 
oltava komissiota, parlamenttia ja kaikkia 
jäsenvaltioita ohjaava periaate 
suunniteltaessa toimenpiteitä covid-19-
kriisin torjumiseksi; pitää myönteisenä 
komission sitoumusta esittää palkka-
avoimuutta koskevia sitovia toimenpiteitä 
vuoden 2020 loppuun mennessä, jotta 

22. korostaa, että samaa työtä tekevien 
miesten ja naisten samanarvoisen työn on 
oltava komissiota, parlamenttia ja kaikkia 
jäsenvaltioita ohjaava periaate 
suunniteltaessa toimenpiteitä covid-19-
kriisin torjumiseksi; pitää myönteisenä 
komission sitoumusta esittää palkka-
avoimuutta koskevia sitovia toimenpiteitä 
vuoden 2020 loppuun mennessä, jotta 
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voidaan tehokkaasti puuttua sukupuolten 
palkka- ja eläke-eroihin;

voidaan tehokkaasti puuttua sukupuolten 
palkka- ja eläke-eroihin;

Or. en

Tarkistus 300
Annika Bruna

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. korostaa, että samaa työtä tekevien 
miesten ja naisten samapalkkaisuuden on 
oltava komissiota, parlamenttia ja kaikkia 
jäsenvaltioita ohjaava periaate 
suunniteltaessa toimenpiteitä covid-19-
kriisin torjumiseksi; pitää myönteisenä 
komission sitoumusta esittää palkka-
avoimuutta koskevia sitovia toimenpiteitä 
vuoden 2020 loppuun mennessä, jotta 
voidaan tehokkaasti puuttua sukupuolten 
palkka- ja eläke-eroihin;

22. korostaa, että samaa työtä tekevien 
miesten ja naisten samapalkkaisuuden on 
oltava komissiota, parlamenttia ja kaikkia 
jäsenvaltioita ohjaava periaate 
suunniteltaessa toimenpiteitä covid-19-
kriisin torjumiseksi; pitää myönteisenä 
komission sitoumusta esittää palkka-
avoimuutta koskevia toimenpiteitä vuoden 
2020 loppuun mennessä, jotta voidaan 
tehokkaasti puuttua sukupuolten samasta 
työstä saaman palkan ja eläkkeen eroihin;

Or. en

Tarkistus 301
Jadwiga Wiśniewska

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. korostaa, että samaa työtä tekevien 
miesten ja naisten samapalkkaisuuden on 
oltava komissiota, parlamenttia ja kaikkia 
jäsenvaltioita ohjaava periaate 
suunniteltaessa toimenpiteitä covid-19-
kriisin torjumiseksi; pitää myönteisenä 
komission sitoumusta esittää palkka-
avoimuutta koskevia sitovia toimenpiteitä 
vuoden 2020 loppuun mennessä, jotta 
voidaan tehokkaasti puuttua sukupuolten 

22. korostaa, että samaa työtä tekevien 
miesten ja naisten samapalkkaisuuden on 
oltava komissiota, parlamenttia ja kaikkia 
jäsenvaltioita ohjaava periaate 
suunniteltaessa toimenpiteitä covid-19-
kriisin torjumiseksi; pitää myönteisenä 
komission sitoumusta esittää palkka-
avoimuutta koskevia toimenpiteitä vuoden 
2020 loppuun mennessä, jotta voidaan 
tehokkaasti puuttua sukupuolten palkka- ja 
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palkka- ja eläke-eroihin; eläke-eroihin;

Or. pl

Tarkistus 302
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, Christine Schneider, Maria da Graça 
Carvalho

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. korostaa kotitaloustyö- ja 
kotihoiva-alan ja sen työntekijöiden 
kohtaamia haasteita; kehottaa 
jäsenvaltioita ratifioimaan kotitaloustyötä 
koskevan ILO:n yleissopimuksen nro 189 
ja varmistamaan, että ala otetaan 
huomioon kriisin talousvaikutusten 
lievitystoimissa, jotta se voi jatkaa 
toimintaansa asianmukaisissa oloissa; 
pyytää jäsenvaltioita varmistamaan 
kotitaloustyöalan sääntelyn;

Or. en

Tarkistus 303
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. korostaa tarvetta merkittävään 
palkkatason nostamiseen ja työolojen 
parantamiseen sellaisilla välttämättömillä 
ja hyvin naisvaltaisilla ja alipalkatuilla 
aloilla kuin hoito- ja terveydenhoitoalalla 
sekä vähittäiskaupassa, jotta naiset 
saisivat ansaitsemansa toimeentulon myös 
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muulloin kuin kriisiaikoina; teroittaa, että 
alojen eriytyminen sekä palkka- ja eläke-
erot on poistettava sitovilla rakenteellisilla 
toimilla, jotka eivät ole kriisiaikoina 
suoritettavia kertaluonteisia korvauksia;

Or. en

Tarkistus 304
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Päätöslauselmaesitys
22 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 b. 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 305
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. nostaa esiin naisten jatkuvan 
aliedustuksen päätöksenteossa kaikissa 
kriisin vaiheissa; kehottaa edistämään 
naisten johtokuntapaikkoja koskevaa 

23. nostaa esiin sen tärkeyden, että 
edustus päätöksentekoelimissä perustuu 
erinomaisiin henkilökohtaisiin ja 
ammatillisiin saavutuksiin;
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direktiiviä;

Or. es

Tarkistus 306
Eugenia Rodríguez Palop

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. nostaa esiin naisten jatkuvan 
aliedustuksen päätöksenteossa kaikissa 
kriisin vaiheissa; kehottaa edistämään 
naisten johtokuntapaikkoja koskevaa 
direktiiviä;

23. nostaa esiin naisten jatkuvan 
aliedustuksen päätöksenteossa kaikissa 
kriisin vaiheissa; pitää hyvänä komission 
ehdotusta neuvostoon jumiutuneen, 
vuodelta 2012 peräisin olevan yhtiöiden 
toimivaan johtoon kuulumattomien 
johtokunnan jäsenten 
sukupuolijakauman tasapainottamista 
koskevan direktiiviehdotuksen (niin 
sanotun naisten johtokuntapaikkoja 
koskevan direktiivin) hyväksymisen 
edistämistä; kehottaa edistämään sitä ja 
kehottaa komissiota ja neuvostoa 
harkitsemaan sääntelyn ulottamista 
vieläkin pidemmälle;

Or. en

Tarkistus 307
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. nostaa esiin naisten jatkuvan 
aliedustuksen päätöksenteossa kaikissa 
kriisin vaiheissa; kehottaa edistämään 
naisten johtokuntapaikkoja koskevaa 
direktiiviä;

23. vetoaa sen puolesta, että sekä 
miesten että naisten kokemusta ja 
asiantuntemusta hyödynnettäisiin kriisin 
ja sen seurausten hoitamisessa, sillä 
naisten äänen on kuuluttava naisten 
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asioita koskevassa päätöksenteossa; 
kehottaa edistämään naisten 
johtokuntapaikkoja koskevaa direktiiviä;

Or. en

Tarkistus 308
Annika Bruna

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. nostaa esiin naisten jatkuvan 
aliedustuksen päätöksenteossa kaikissa 
kriisin vaiheissa; kehottaa edistämään 
naisten johtokuntapaikkoja koskevaa 
direktiiviä;

23. nostaa esiin naisten miehiä 
vähäisemmän edustuksen päätöksenteossa 
kaikissa kriisin vaiheissa; kehottaa 
edistämään asiaa; kehottaa 
kunnioittamaan naisten ja miesten välisiä 
eroja ja toisiaan täydentävyyttä 
asettamatta kiintiöitä tai numeerisia 
tavoitteita;

Or. en

Tarkistus 309
Jadwiga Wiśniewska

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. nostaa esiin naisten jatkuvan 
aliedustuksen päätöksenteossa kaikissa 
kriisin vaiheissa; kehottaa edistämään 
naisten johtokuntapaikkoja koskevaa 
direktiiviä;

23. nostaa esiin naisten jatkuvan 
aliedustuksen päätöksenteossa kaikissa 
kriisin vaiheissa;

Or. pl

Tarkistus 310
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
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Vautmans, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. nostaa esiin naisten jatkuvan 
aliedustuksen päätöksenteossa kaikissa 
kriisin vaiheissa; kehottaa edistämään 
naisten johtokuntapaikkoja koskevaa 
direktiiviä;

23. nostaa esiin naisten jatkuvan 
aliedustuksen päätöksenteossa kaikissa 
kriisin vaiheissa; kehottaa palauttamaan 
naisten johtokuntapaikkoja koskevan 
direktiivin viipymättä käsiteltäväksi 
neuvostossa;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. suhtautuu myönteisesti 
koronaviruksen vaikutusten lieventämistä 
koskevaan investointialoitteeseen (CRII) ja 
CRII Plus -pakettiin, joilla tuetaan kaikkein 
heikoimmassa asemassa olevia sektoreita; 
pitää tärkeänä komission ehdotuksesta 
perustettua hätätilasta aiheutuvien 
työttömyysriskien lieventämisen tilapäistä 
tukivälinettä (SURE), jonka avulla voidaan 
varmistaa toimeentulotuki työttömille tai 
lomautetuille työntekijöille; korostaa 
tarvetta arvioida näiden välineiden 
vaikutusta naisten ja miesten tilanteeseen 
EU:n työmarkkinoilla; korostaa naisille 
kohdennettujen uudelleen- ja 
täydennyskoulutusohjelmien tarvetta 
vastauksena työmarkkinoiden muutoksiin;

24. suhtautuu myönteisesti 
koronaviruksen vaikutusten lieventämistä 
koskevaan investointialoitteeseen (CRII) ja 
CRII Plus -pakettiin, joilla tuetaan kaikkein 
heikoimmassa asemassa olevia sektoreita; 
pitää kuitenkin harmillisena kohdealojen 
ja naisvaltaisten alojen välistä epäsuhtaa 
ja toivoo asian korjaamista; pitää tärkeänä 
komission ehdotuksesta perustettua 
hätätilasta aiheutuvien työttömyysriskien 
lieventämisen tilapäistä tukivälinettä 
(SURE), jonka avulla voidaan varmistaa 
toimeentulotuki työttömille tai 
lomautetuille työntekijöille; korostaa 
tarvetta arvioida näiden välineiden 
vaikutusta naisten ja miesten tilanteeseen 
EU:n työmarkkinoilla; korostaa naisille 
kohdennettujen uudelleen- ja 
täydennyskoulutusohjelmien tarvetta 
vastauksena työmarkkinoiden muutoksiin;

Or. en
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Tarkistus 312
Diana Riba i Giner
Verts/ALE -ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. suhtautuu myönteisesti 
koronaviruksen vaikutusten lieventämistä 
koskevaan investointialoitteeseen (CRII) ja 
CRII Plus -pakettiin, joilla tuetaan kaikkein 
heikoimmassa asemassa olevia sektoreita; 
pitää tärkeänä komission ehdotuksesta 
perustettua hätätilasta aiheutuvien 
työttömyysriskien lieventämisen tilapäistä 
tukivälinettä (SURE), jonka avulla voidaan 
varmistaa toimeentulotuki työttömille tai 
lomautetuille työntekijöille; korostaa 
tarvetta arvioida näiden välineiden 
vaikutusta naisten ja miesten tilanteeseen 
EU:n työmarkkinoilla; korostaa naisille 
kohdennettujen uudelleen- ja 
täydennyskoulutusohjelmien tarvetta 
vastauksena työmarkkinoiden muutoksiin;

24. suhtautuu myönteisesti 
koronaviruksen vaikutusten lieventämistä 
koskevaan investointialoitteeseen (CRII) ja 
CRII Plus -pakettiin, joilla tuetaan kaikkein 
heikoimmassa asemassa olevia sektoreita; 
pitää tärkeänä komission ehdotuksesta 
perustettua hätätilasta aiheutuvien 
työttömyysriskien lieventämisen tilapäistä 
tukivälinettä (SURE), jonka avulla voidaan 
varmistaa toimeentulotuki työttömille tai 
lomautetuille työntekijöille; korostaa 
tarvetta arvioida näiden välineiden 
vaikutusta naisten ja miesten tilanteeseen 
EU:n työmarkkinoilla ja muokata tulevaa 
politiikkaa vastaavasti; korostaa naisille 
kohdennettujen uudelleen- ja 
täydennyskoulutusohjelmien tarvetta 
vastauksena työmarkkinoiden muutoksiin 
ottaen erityisesti huomioon sukupuolten 
välisen digitaalisen kuilun;

Or. en

Tarkistus 313
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. suhtautuu myönteisesti 
koronaviruksen vaikutusten lieventämistä 
koskevaan investointialoitteeseen (CRII) ja 
CRII Plus -pakettiin, joilla tuetaan kaikkein 
heikoimmassa asemassa olevia sektoreita; 

24. suhtautuu myönteisesti 
koronaviruksen vaikutusten lieventämistä 
koskevaan investointialoitteeseen (CRII) ja 
CRII Plus -pakettiin, joilla tuetaan kaikkein 
heikoimmassa asemassa olevia sektoreita; 
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pitää tärkeänä komission ehdotuksesta 
perustettua hätätilasta aiheutuvien 
työttömyysriskien lieventämisen tilapäistä 
tukivälinettä (SURE), jonka avulla voidaan 
varmistaa toimeentulotuki työttömille tai 
lomautetuille työntekijöille; korostaa 
tarvetta arvioida näiden välineiden 
vaikutusta naisten ja miesten tilanteeseen 
EU:n työmarkkinoilla; korostaa naisille 
kohdennettujen uudelleen- ja 
täydennyskoulutusohjelmien tarvetta 
vastauksena työmarkkinoiden 
muutoksiin;

pitää tärkeänä komission ehdotuksesta 
perustettua hätätilasta aiheutuvien 
työttömyysriskien lieventämisen tilapäistä 
tukivälinettä (SURE), jonka avulla voidaan 
varmistaa toimeentulotuki työttömille tai 
lomautetuille työntekijöille; korostaa 
tarvetta arvioida näiden välineiden 
vaikutusta naisten ja miesten tilanteeseen 
EU:n työmarkkinoilla; korostaa 
uudelleenkoulutusohjelmien tarvetta;

Or. es

Tarkistus 314
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. suhtautuu myönteisesti 
koronaviruksen vaikutusten lieventämistä 
koskevaan investointialoitteeseen (CRII) ja 
CRII Plus -pakettiin, joilla tuetaan kaikkein 
heikoimmassa asemassa olevia sektoreita; 
pitää tärkeänä komission ehdotuksesta 
perustettua hätätilasta aiheutuvien 
työttömyysriskien lieventämisen tilapäistä 
tukivälinettä (SURE), jonka avulla voidaan 
varmistaa toimeentulotuki työttömille tai 
lomautetuille työntekijöille; korostaa 
tarvetta arvioida näiden välineiden 
vaikutusta naisten ja miesten tilanteeseen 
EU:n työmarkkinoilla; korostaa naisille 
kohdennettujen uudelleen- ja 
täydennyskoulutusohjelmien tarvetta 
vastauksena työmarkkinoiden 
muutoksiin;

24. suhtautuu myönteisesti 
koronaviruksen vaikutusten lieventämistä 
koskevaan investointialoitteeseen (CRII) ja 
CRII Plus -pakettiin, joilla tuetaan kaikkein 
heikoimmassa asemassa olevia sektoreita; 
pitää tärkeänä komission ehdotuksesta 
perustettua hätätilasta aiheutuvien 
työttömyysriskien lieventämisen tilapäistä 
tukivälinettä (SURE), jonka avulla voidaan 
varmistaa toimeentulotuki työttömille tai 
lomautetuille työntekijöille; korostaa 
tarvetta arvioida näiden välineiden 
vaikutusta naisten ja miesten tilanteeseen 
EU:n työmarkkinoilla; korostaa naisille 
kohdennettujen 
uudelleenkoulutusohjelmien tarvetta;

Or. es
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Tarkistus 315
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, Christine Schneider, Maria da Graça 
Carvalho

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. suhtautuu myönteisesti 
koronaviruksen vaikutusten lieventämistä 
koskevaan investointialoitteeseen (CRII) ja 
CRII Plus -pakettiin, joilla tuetaan kaikkein 
heikoimmassa asemassa olevia sektoreita; 
pitää tärkeänä komission ehdotuksesta 
perustettua hätätilasta aiheutuvien 
työttömyysriskien lieventämisen tilapäistä 
tukivälinettä (SURE), jonka avulla voidaan 
varmistaa toimeentulotuki työttömille tai 
lomautetuille työntekijöille; korostaa 
tarvetta arvioida näiden välineiden 
vaikutusta naisten ja miesten tilanteeseen 
EU:n työmarkkinoilla; korostaa naisille 
kohdennettujen uudelleen- ja 
täydennyskoulutusohjelmien tarvetta 
vastauksena työmarkkinoiden muutoksiin;

24. suhtautuu myönteisesti 
koronaviruksen vaikutusten lieventämistä 
koskevaan investointialoitteeseen (CRII) ja 
CRII Plus -pakettiin, joilla toteutetaan 
koheesiopolitiikkaa ja tuetaan kaikkein 
heikoimmassa asemassa olevia sektoreita; 
pitää tärkeänä komission ehdotuksesta 
perustettua hätätilasta aiheutuvien 
työttömyysriskien lieventämisen tilapäistä 
tukivälinettä (SURE), jonka avulla voidaan 
varmistaa toimeentulotuki työttömille tai 
lomautetuille työntekijöille; korostaa 
tarvetta arvioida näiden välineiden 
vaikutusta naisten ja miesten tilanteeseen 
EU:n työmarkkinoilla; korostaa naisille 
kohdennettujen uudelleen- ja 
täydennyskoulutusohjelmien tarvetta 
vastauksena työmarkkinoiden muutoksiin 
covid-19-pandemian seurauksena;

Or. en

Tarkistus 316
Eugenia Rodríguez Palop

Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 a. pitää hyvänä vähävaraisimmille 
suunnatun eurooppalaisen avun rahaston 
(FEAD) tarjoamia lisäresursseja 
aineellisen puutteen torjuntaan ja 
sosiaalisen tuen antamiseen; korostaa 
tarvetta toimille, joilla asianmukainen 
sosiaalinen ja taloudellinen tuki voidaan 
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laajentaa epävarmoissa oloissa eläviin 
ihmisiin, köyhyyden, asunnottomuuden 
tai sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa 
olevat tai niistä kärsivät naiset mukaan 
lukien;

Or. en

Tarkistus 317
Diana Riba i Giner
Verts/ALE -ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 a. pitää harmillisena 
sukupuolinäkökulman puuttumista 
komission Next Generation EU 
-ehdotuksesta; pyytää sisällyttämään 
sukupuolten tasa-arvon sen tavoitteisiin, 
ottamaan sukupuolinäkökulman 
valtavirtaistamisen ja sukupuolitietoisen 
budjetoinnin läpileikkaaviksi periaatteiksi 
sekä tukemaan siirtymää hoitotalouteen 
edistäviä keinoja;

Or. en

Tarkistus 318
Diana Riba i Giner
Verts/ALE -ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
24 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 b. pitää valitettavana elpymis- ja 
palautumistukivälineen (RRF) ja 
eurooppalaisen ohjausjakson 
yhdistämistä toisiinsa, sillä se voi 
aiheuttaa julkisen talouden kestävyyden 
nimissä toteutettavia säästötoimia; 



PE657.386v01-00 168/180 AM\1213464FI.docx

FI

muistuttaa, että etuuksien ja julkisten 
palvelujen leikkaukset kohdistuvat 
voimallisesti naisiin, koska naiset 
turvautuvat niihin keskimääräistä 
enemmän;

Or. en

Tarkistus 319
Diana Riba i Giner
Verts/ALE -ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
24 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 c. korostaa sitä seikkaa, että 
eurooppalaista ohjausjaksoa hallinnoivat 
elimet, jotka ovat makrotaloutta ja julkista 
taloutta koskevassa päätöksenteossaan 
sokeita sukupuolinäkökulmalle, mikä 
ilmenee esimerkiksi taloudellisen 
toimeliaisuuteen sisältyvän tuottavan 
palkattoman työn osuuden sivuuttamisena 
ja johtuu osin elinten miesvaltaisuudesta 
ja sukupuolten tasa-arvoa koskevan 
asiantuntijuuden puutteesta; pyytää 
tilanteen korjaamista elpymis- ja 
palautumistukivälineessä;

Or. en

Tarkistus 320
Diana Riba i Giner
Verts/ALE -ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
24 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 d. pyytää kansallisten 
sukupuolivaikutusten arviointien 
sisällyttämistä elpymis- ja 
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palautumistukivälineen ennakkoehtoihin, 
kansallisten sukupuolten tasa-arvoa 
koskevien suunnitelmien sisällyttämistä 
kansallisiin elpymis- ja 
palautumissuunnitelmiin, sukupuolten 
tasa-arvoa käsittelevien elinten ottamista 
mukaan kansallisten tasa-
arvosuunnitelmien laaditaan ja 
täytäntöönpanoon sekä kansallisia 
elpymis- ja palautumissuunnitelmia 
koskevien komission 
sukupuolivaikutusten 
jälkikäteisarviointeja suorittamista;

Or. en

Tarkistus 321
Diana Riba i Giner
Verts/ALE -ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
24 e kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 e. kehottaa lisäämään siirtymän 
hoitotalouteen elpymis- ja 
palautumisvälineen painopisteiden 
joukkoon ja liittämään siirtymään 
vihreään ja digitaaliseen talouteen yhteen 
toimenpiteiden kanssa, jotka naisten 
työllistymistä näille aloille;

Or. en

Tarkistus 322
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Pernille Weiss, Cindy Franssen, Christine Schneider, 
Maria da Graça Carvalho

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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25. kehottaa komissiota tukemaan 
yrittäjänaisia heidän pyrkimyksissään 
kehittää ja hyödyntää covid-19-pandemian 
aikana saatuja taitoja tai etuja sekä 
parantamaan lainojen, pääomarahoituksen 
ja mikrorahoituksen saatavuutta ja 
tietoisuutta niistä EU:n ohjelmien ja 
rahastojen avulla, jotta kriisistä tulee 
kehittymismahdollisuus mukautumisen ja 
muutosten myötä;

25. kehottaa komissiota tukemaan 
yrittäjänaisia heidän pyrkimyksissään 
kehittää ja hyödyntää covid-19-pandemian 
aikana saatuja taitoja tai etuja, mukaan 
lukien äitien mahdollisuus yrittäjyyteen 
taloudellisen riippumattomuuden 
lisäämiseksi, sekä parantamaan lainojen, 
pääomarahoituksen ja mikrorahoituksen 
saatavuutta ja tietoisuutta niistä EU:n 
ohjelmien ja rahastojen avulla, jotta 
kriisistä tulee kehittymismahdollisuus 
vihreään ja digitaaliseen talouteen 
siirtymiseen liittyvän mukautumisen ja 
muutosten myötä; pyytää EU:n 
toimielimiä ja jäsenvaltioita ottamaan 
erityiseksi painopisteeksi pk-yritysten ja 
varsinkin naisten johtamien pk-yritysten 
tukemisen, sillä niillä on usein 
tukirahoituksen saantiin liittyviä 
erityishaasteita ja ne tarvitsevat 
huomattavan paljon tukea 
elpymisvaiheessa; pyytää Euroopan 
komissiota, EIGEä ja Eurostatia 
edistämään naisten johtamia pk-yrityksiä, 
itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivia 
naisia ja naisten johtamia kasvuyrityksiä 
sekä covid-19-pandemian vaikutuksia 
niihin koskevien tietojen keräämistä;

Or. en

Tarkistus 323
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. kehottaa komissiota tukemaan 
yrittäjänaisia heidän pyrkimyksissään 
kehittää ja hyödyntää covid-19-pandemian 
aikana saatuja taitoja tai etuja sekä 
parantamaan lainojen, pääomarahoituksen 
ja mikrorahoituksen saatavuutta ja 

25. kehottaa komissiota tukemaan 
naisten johtamia pieniä ja keskisuuria 
yrityksiä kriisin aikana ja sen jälkeen 
sekä yrittäjänaisia heidän pyrkimyksissään 
kehittää ja hyödyntää covid-19-pandemian 
aikana saatuja taitoja tai etuja sekä 
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tietoisuutta niistä EU:n ohjelmien ja 
rahastojen avulla, jotta kriisistä tulee 
kehittymismahdollisuus mukautumisen ja 
muutosten myötä;

parantamaan lainojen, pääomarahoituksen 
ja mikrorahoituksen saatavuutta ja 
tietoisuutta niistä EU:n ohjelmien ja 
rahastojen avulla, jotta kriisistä tulee 
kehittymismahdollisuus mukautumisen ja 
muutosten myötä;

Or. en

Tarkistus 324
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. kehottaa komissiota tukemaan 
yrittäjänaisia heidän pyrkimyksissään 
kehittää ja hyödyntää covid-19-pandemian 
aikana saatuja taitoja tai etuja sekä 
parantamaan lainojen, pääomarahoituksen 
ja mikrorahoituksen saatavuutta ja 
tietoisuutta niistä EU:n ohjelmien ja 
rahastojen avulla, jotta kriisistä tulee 
kehittymismahdollisuus mukautumisen ja 
muutosten myötä;

25. kehottaa komissiota tukemaan 
yrittäjänaisia ja -miehiä heidän 
pyrkimyksissään kehittää ja hyödyntää 
covid-19-pandemian aikana saatuja taitoja 
tai etuja sekä parantamaan lainojen, 
pääomarahoituksen ja mikrorahoituksen 
saatavuutta ja tietoisuutta niistä EU:n 
ohjelmien ja rahastojen avulla, jotta 
kriisistä tulee kehittymismahdollisuus 
mukautumisen ja muutosten myötä;

Or. es

Tarkistus 325
Rovana Plumb

Päätöslauselmaesitys
25 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 a. korostaa sen tarpeellisuutta, että 
naisten osallistumista taloudelliseen 
toimintaan on lisättävä osana pandemian 
jälkeisen elpymisvaiheen 
ratkaisua; painottaa, että markkinoiden 
pitäminen avoinna elpymisvaiheessa on 
avainasemassa kasvun vauhdittamisessa 
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ja sen osallistavuuden lisäämisessä ja että 
tämän rinnalle tarvitaan asianmukaista 
työvoima- ja koulutuspolitiikkaa ja 
sosiaalisia uudistuksia naistyöntekijöiden, 
-kuluttajien ja -kauppiaiden tueksi;

Or. en

Tarkistus 326
Diana Riba i Giner
Verts/ALE -ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
25 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 a. korostaa, että on lisättävä 
sosiaalisia investointeja Invest EU 
-ohjelman avulla ja varmistettava niiden 
oleminen kaikkien toimijoiden ulottuvilla, 
voittoa tavoittelemattomat ja julkiset 
laitokset mukaan lukien;

Or. en

Tarkistus 327
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, Christine Schneider, Maria da Graça 
Carvalho

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. kannustaa komissiota ja 
jäsenvaltioita hyödyntämään elpymisen 
aikaa naisten läsnäolon ja osallistumisen 
lisäämiseksi tekoäly- ja digitaalisilla 
aloilla, tieteen, teknologian, tekniikan ja 
matematiikan aloilla ja vihreässä 
taloudessa;

26. kannustaa komissiota ja 
jäsenvaltioita hyödyntämään elpymisen 
aikaa naisten läsnäolon ja osallistumisen 
lisäämiseksi tekoäly- ja digitaalisilla 
aloilla, tieteen, teknologian, tekniikan ja 
matematiikan aloilla ja vihreässä 
taloudessa; kehottaa komissiota 
jatkamaan sukupuolinäkökulman 
valtavirtaistamista 
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sisämarkkinastrategiassa ja digitaalisessa 
agendassa, jotta naisten aliedustukseen 
näillä EU:n talouden tulevaisuuden 
kannalta tärkeillä aloilla voidaan puuttua 
tehokkaasti; pitää hyvänä komission 
tulostaulua naisista digitaalitaloudessa 
(Women in Digital, WID), jonka avulla 
pidetään silmällä naisten osallistumista 
digitaalitalouteen, internetin käyttöä, 
internetin käyttötaitoja sekä 
erikoisosaamista ja työllisyyttä; korostaa 
sen merkitystä tietoon perustuvien 
päätösten tekemisessä ja olennaisten 
tavoitteiden asettamisessa erityisesti covid-
19-pandeminen vaikutuksia ajatellen;

Or. en

Tarkistus 328
Diana Riba i Giner
Verts/ALE -ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. kannustaa komissiota ja 
jäsenvaltioita hyödyntämään elpymisen 
aikaa naisten läsnäolon ja osallistumisen 
lisäämiseksi tekoäly- ja digitaalisilla 
aloilla, tieteen, teknologian, tekniikan ja 
matematiikan aloilla ja vihreässä 
taloudessa;

26. kannustaa komissiota ja 
jäsenvaltioita hyödyntämään elpymisen 
aikaa naisten läsnäolon ja osallistumisen 
lisäämiseksi tekoäly- ja digitaalisilla 
aloilla, tieteen, teknologian, tekniikan ja 
matematiikan aloilla ja vihreässä 
taloudessa eritoten kuromalla umpeen 
sukupuolten välisen digitaalisen kuilun 
kohdennettujen toimenpiteiden avulla; 
painottaa, että digitaalisen kuilun 
poistaminen lisää sukupuolten tasa-arvoa 
paitsi työmarkkinoilla myös teknologian 
hyödyntämisessä yksityiselämässä, mikä 
voi edistää esimerkiksi etätyön tekemistä, 
mahdollisuutta sukupuoleen perustuvan 
väkivallan uhreille tarkoitettujen 
varhaisen varoituksen järjestelmien 
käyttöön sekä tiedonsaantia seksuaali- ja 
lisääntymisterveydestä;
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Or. en

Tarkistus 329
Eugenia Rodríguez Palop

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. kannustaa komissiota ja 
jäsenvaltioita hyödyntämään elpymisen 
aikaa naisten läsnäolon ja osallistumisen 
lisäämiseksi tekoäly- ja digitaalisilla 
aloilla, tieteen, teknologian, tekniikan ja 
matematiikan aloilla ja vihreässä 
taloudessa;

26. kannustaa komissiota ja 
jäsenvaltioita hyödyntämään elpymisen 
aikaa naisten läsnäolon, osallistumisen ja 
turvallisuuden lisäämiseksi tekoäly- ja 
digitaalisilla aloilla, tieteen, teknologian, 
tekniikan ja matematiikan aloilla ja 
vihreässä taloudessa eritoten arvioimalla 
alalla vallitsevia sukupuolistereotypioita 
seksismiä sekä kehittämällä niihin 
ratkaisuja, algoritmien 
sukupuolivääristymät mukaan lukien;

Or. en

Tarkistus 330
Annika Bruna

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. kannustaa komissiota ja 
jäsenvaltioita hyödyntämään elpymisen 
aikaa naisten läsnäolon ja osallistumisen 
lisäämiseksi tekoäly- ja digitaalisilla 
aloilla, tieteen, teknologian, tekniikan ja 
matematiikan aloilla ja vihreässä 
taloudessa;

26. kannustaa komissiota ja 
jäsenvaltioita hyödyntämään elpymisen 
aikaa naisten läsnäolon ja osallistumisen 
edistämiseksi tekoäly- ja digitaalisilla 
aloilla, tieteen, teknologian, tekniikan ja 
matematiikan aloilla ja vihreässä 
taloudessa; kehottaa välttämään 
kiintiöiden ja numeeristen tavoitteiden 
määrittämistä;

Or. en
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Tarkistus 331
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. kannustaa komissiota ja 
jäsenvaltioita hyödyntämään elpymisen 
aikaa naisten läsnäolon ja osallistumisen 
lisäämiseksi tekoäly- ja digitaalisilla 
aloilla, tieteen, teknologian, tekniikan ja 
matematiikan aloilla ja vihreässä 
taloudessa;

26. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita lisäämään naisten läsnäoloa 
ja osallistumista tekoäly- ja digitaalisilla 
aloilla, tieteen, teknologian, tekniikan ja 
matematiikan aloilla ja vihreässä 
taloudessa; toivoo monitasoista 
lähestymistapaa sukupuolten välisen 
kuilun pienentämiseksi digitaalialan 
kaikilla koulutustasoilla ja kaiken 
tasoisissa työtehtävissä;

Or. en

Tarkistus 332
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. kannustaa komissiota ja 
jäsenvaltioita hyödyntämään elpymisen 
aikaa naisten läsnäolon ja osallistumisen 
lisäämiseksi tekoäly- ja digitaalisilla 
aloilla, tieteen, teknologian, tekniikan ja 
matematiikan aloilla ja vihreässä 
taloudessa;

26. kannustaa komissiota ja 
jäsenvaltioita hyödyntämään elpymisen 
aikaa miesten ja naisten läsnäolon ja 
osallistumisen lisäämiseksi yhdenvertaisin 
ehdoin tekoäly- ja digitaalisilla aloilla, 
tieteen, teknologian, tekniikan ja 
matematiikan aloilla ja vihreässä 
taloudessa;

Or. es

Tarkistus 333
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
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Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Päätöslauselmaesitys
26 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26 a. pitää hyvänä vihreään ja 
digitaaliseen siirtymään tehtävien 
investointien painottumista komission 
ehdotuksessa elpymissuunnitelmaksi; 
pitää valitettavana heikkoa yhteyttä EU:n 
uuteen sukupuolten tasa-arvoa koskevaan 
strategiaan; kehottaa komissiota 
vahvistamaan ilmastonmuutospolitiikan, 
digitaalipolitiikan ja sukupuolten tasa-
arvon välistä yhteyttä tulevissa 
ehdotuksissaan;

Or. en

Tarkistus 334
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, Christine Schneider, Maria da Graça 
Carvalho

Päätöslauselmaesitys
26 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26 a. korostaa tarvetta digitaalisen 
lukutaidon tukemiseen koulutuksen 
kautta ja tarjoamalla rahoitusta niin 
koulumaailmassa kuin työelämässäkin 
sekä erinäisten palvelujen ja toimintojen 
verkkoon siirtymisen yhteydessä selvästi 
esiin tulleen digitaalisen kuilun umpeen 
kuromiseen;

Or. en

Tarkistus 335
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, Christine Schneider, Maria da Graça 
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Carvalho

Päätöslauselmaesitys
26 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26 b. kannustaa jäsenvaltioita 
noudattamaan työllisyyspolitiikkaa 
EU:ssa koskevia komission suuntaviivoja 
kansalliset työmarkkinamallit huomioon 
ottaen ja epävarmojen työsuhteiden 
torjuminen mukaan lukien, sillä niitä on 
usein yleisemmin naisilla kuin miehillä; 
toivoo komission tarkastelevan 
alustatyöntekijöiden työoloja heidän 
tilannettaan parantavien ehdotusten 
tekemiseksi, sillä covid-19-pandemia voi 
ainoastaan vahvistaa alustatyötä koskevaa 
kielteistä kehityskulkua;

Or. en

Tarkistus 336
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Christine Schneider, Maria da Graça Carvalho

Päätöslauselmaesitys
26 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26 c. panee merkille, että on tärkeää 
ottaa huomioon äitiyslomalta palaavien 
naisten erityistilanne, jotta he voivat 
hyödyntää julkisia etuuksia tulematta 
syrjityiksi;

Or. en

Tarkistus 337
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, Christine Schneider, Maria da Graça 
Carvalho



PE657.386v01-00 178/180 AM\1213464FI.docx

FI

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. korostaa maatalousalan ja 
elintarvikehuollon haasteita EU:ssa sekä 
naisten erityistilannetta maaseutualueilla; 
kehottaa luomaan temaattisen alaohjelman 
maaseutualueiden naisille yhteisen 
maatalouspolitiikan strategiasuunnitelmien 
puitteissa;

27. korostaa maatalousalan ja 
elintarvikehuollon haasteita EU:ssa sekä 
naisten erityistilannetta maaseutualueilla; 
kehottaa luomaan temaattisen alaohjelman 
maaseutualueiden naisille yhteisen 
maatalouspolitiikan strategiasuunnitelmien 
puitteissa Euroopan maatalouden 
tukirahaston (EAGF) ja Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston (EAFRD) 
rahoituksella; painottaa, että kyseisellä 
alaohjelmalla kannustettaisiin naisten 
työllistämiseen ja naisyrittäjyyteen; 
kehottaa tässä yhteydessä kohdentamaan 
EU-rahoitusta maaseutualueiden elin- ja 
työolojen kohentamiseen; kehottaa 
jäsenvaltioita vaihtamaan maatalousalan 
avustavien puolisoiden ammatillista 
asemaa koskevia parhaita käytäntöjä ja 
edistämään siten naisten sosiaaliturvaa 
koskevia oikeuksia, mukaan lukien oikeus 
äitiyslomaan ja eläkkeeseen; pyytää 
komissiota valmistelemaan tätä koskevat 
ohjeet;

Or. en

Tarkistus 338
Eugenia Rodríguez Palop

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. korostaa maatalousalan ja 
elintarvikehuollon haasteita EU:ssa sekä 
naisten erityistilannetta maaseutualueilla; 
kehottaa luomaan temaattisen alaohjelman 
maaseutualueiden naisille yhteisen 
maatalouspolitiikan strategiasuunnitelmien 
puitteissa;

27. korostaa maatalousalan ja 
elintarvikehuollon haasteita EU:ssa sekä 
naisten erityistilannetta maaseutualueilla; 
kehottaa luomaan temaattisen alaohjelman 
maaseutualueiden naisille yhteisen 
maatalouspolitiikan strategiasuunnitelmien 
puitteissa ja Euroopan vihreän kehityksen 
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ohjelman kautta siten, että maaseudun 
naisten rooli ympäristön ja luonnon 
monimuotoisuuden varjelemisessa 
tunnustetaan;

Or. en

Tarkistus 339
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. korostaa maatalousalan ja 
elintarvikehuollon haasteita EU:ssa sekä 
naisten erityistilannetta maaseutualueilla; 
kehottaa luomaan temaattisen alaohjelman 
maaseutualueiden naisille yhteisen 
maatalouspolitiikan strategiasuunnitelmien 
puitteissa;

27. korostaa maatalousalan ja 
elintarvikehuollon haasteita EU:ssa sekä 
miesten ja etenkin naisten erityistilannetta 
maaseutualueilla; kehottaa luomaan 
temaattisen alaohjelman maaseutualueiden 
naisille yhteisen maatalouspolitiikan 
strategiasuunnitelmien puitteissa;

Or. es

Tarkistus 340
Diana Riba i Giner
Verts/ALE -ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. korostaa maatalousalan ja 
elintarvikehuollon haasteita EU:ssa sekä 
naisten erityistilannetta maaseutualueilla; 
kehottaa luomaan temaattisen 
alaohjelman maaseutualueiden naisille 
yhteisen maatalouspolitiikan 
strategiasuunnitelmien puitteissa;

27. korostaa maatalousalan ja 
elintarvikehuollon haasteita EU:ssa sekä 
naisten erityistilannetta maaseutualueilla; 
korostaa tarvetta säilyttää nykyinen 
maaseutualueiden naisille suunnattu 
temaattinen alaohjelma yhteisen 
maatalouspolitiikan strategiasuunnitelmien 
puitteissa;

Or. en
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Tarkistus 341
Annika Bruna

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. korostaa maatalousalan ja 
elintarvikehuollon haasteita EU:ssa sekä 
naisten erityistilannetta maaseutualueilla; 
kehottaa luomaan temaattisen alaohjelman 
maaseutualueiden naisille yhteisen 
maatalouspolitiikan strategiasuunnitelmien 
puitteissa;

27. korostaa maatalousalan ja 
elintarvikehuollon haasteita EU:ssa sekä 
maaseutualueiden asukkaiden 
erityistilannetta; kehottaa luomaan 
temaattisen alaohjelman maaseutualueiden 
asukkaille yhteisen maatalouspolitiikan 
strategiasuunnitelmien puitteissa;

Or. en

Tarkistus 342
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Rovana Plumb

Päätöslauselmaesitys
27 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27 a. painottaa, että jäsenvaltioiden on 
turvattava lasten ja varsinkin tyttöjen 
jatkuva mahdollisuus koulunkäyntiin, 
jota koulujen sulkeminen voi haitata, 
kuten edellisten pandemioiden yhteydessä 
on nähty; korostaa tarvetta varmistaa, että 
kaikilla on yhtäläinen mahdollisuus 
etäoppimiseen;

Or. en


