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Tarkistus 343
Annika Bruna

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. korostaa, että risteävät 
haittatekijät luovat lisäesteitä tietyille 
naisryhmille ja että kaikkien henkilöiden 
turvallisuus ja suojelu voidaan varmistaa 
ottamalla asianmukaisesti huomioon 
risteävä ’lähestymistapa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 344
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. korostaa, että risteävät haittatekijät 
luovat lisäesteitä tietyille naisryhmille ja 
että kaikkien henkilöiden turvallisuus ja 
suojelu voidaan varmistaa ottamalla 
asianmukaisesti huomioon risteävä 
lähestymistapa;

28. korostaa, että risteävyys on 
ideologiaan perustuva käsite, jolla ei ole 
minkäänlaista tieteellistä pohjaa, eikä sitä 
pidä sekoittaa koronaviruspandemian 
aiheuttamiin todellisiin tarpeisiin, jotta 
pandemian taloudellisia yhteiskunnallisia 
vaikutuksia sekä sen kansanterveyteen 
kohdistuvia vaikutuksia voidaan lievittää;

Or. es

Tarkistus 345
Diana Riba i Giner
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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28. korostaa, että risteävät haittatekijät 
luovat lisäesteitä tietyille naisryhmille ja 
että kaikkien henkilöiden turvallisuus ja 
suojelu voidaan varmistaa ottamalla 
asianmukaisesti huomioon risteävä 
lähestymistapa;

28. korostaa, että risteävät haittatekijät 
luovat lisäesteitä ja kielteisiä 
sosioekonomisia vaikutuksia tietyille 
naisryhmille ja että kaikkien henkilöiden 
turvallisuus, suojelu ja sosioekonominen 
hyvinvointi voidaan varmistaa ottamalla 
asianmukaisesti huomioon risteävä 
lähestymistapa kriisin aikaisissa ja kriisin 
jälkeisissä toimenpiteissä;

Or. en

Tarkistus 346
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. korostaa, että risteävät haittatekijät 
luovat lisäesteitä tietyille naisryhmille ja 
että kaikkien henkilöiden turvallisuus ja 
suojelu voidaan varmistaa ottamalla 
asianmukaisesti huomioon risteävä 
lähestymistapa;

28. korostaa, että risteävät haittatekijät 
luovat lisäesteitä ja haasteita tietyille 
naisryhmille ja että kaikkien henkilöiden 
turvallisuus ja suojelu voidaan varmistaa ja 
heidän erityistarpeisiinsa voidaan vastata 
ottamalla asianmukaisesti huomioon 
risteävä lähestymistapa;

Or. en

Tarkistus 347
Rosa Estaràs Ferragut

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. korostaa, että risteävät haittatekijät 
luovat lisäesteitä tietyille naisryhmille ja 
että kaikkien henkilöiden turvallisuus ja 
suojelu voidaan varmistaa ottamalla 
asianmukaisesti huomioon risteävä 

28. korostaa, että risteävä ja 
rakenteellinen syrjintä luo lisäesteitä 
tietyille naisryhmille ja että kaikkien 
henkilöiden turvallisuus ja suojelu voidaan 
varmistaa ottamalla asianmukaisesti 
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lähestymistapa; huomioon risteävä lähestymistapa;

Or. en

Tarkistus 348
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, Christine Schneider, Maria da Graça 
Carvalho

Päätöslauselmaesitys
28 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28 a. korostaa, että on tärkeää ottaa 
naiset ja tytöt huomioon saavutettavan ja 
kohdennetun tiedon suunnittelussa; 
korostaa, että tätä tietoa on levitettävä 
kaikissa tilanteissa erityisesti 
kriisiaikoina;

Or. en

Tarkistus 349
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, Christine Schneider, Maria da Graça 
Carvalho

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. korostaa, että eliniän odotteen ja 
terveysongelmien todennäköisyyden 
lisääntymisen vuoksi ikääntyneet naiset 
ovat usein suurin asiakasryhmä 
pitkäaikaishoitolaitoksissa30, joista tuli 
viruskeskittymiä monissa maissa; kehottaa 
jäsenvaltioita tutkimaan iäkkäille 
tarjottavaa hoitoa eri hoitoympäristöissä;

29. korostaa, että eliniän odotteen ja 
terveysongelmien todennäköisyyden 
lisääntymisen vuoksi ikääntyneet naiset 
ovat usein suurin asiakasryhmä 
pitkäaikaishoitolaitoksissa30, joista tuli 
viruskeskittymiä monissa maissa; kehottaa 
Euroopan komissiota analysoimaan 
erilaisia virallisia pitkäaikaishoidon 
palveluympäristöjä ja niiden kykyä 
selviytyä covid-19-pandemian aikana; 
kehottaa jäsenvaltioita tutkimaan iäkkäille 
tarjottavaa hoitoa sekä hoitolaitoksissa että 
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yhteisölähtöisissä hoitoympäristöissä, 
mukaan lukien ympärivuorokautisen 
kotihoidon tai kotitalouksissa asuvien 
hoivatyöntekijöiden palvelujen kautta;

_________________ _________________
30 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/gender-impacts-health

30 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/gender-impacts-health

Or. en

Tarkistus 350
Diana Riba i Giner
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. korostaa, että eliniän odotteen ja 
terveysongelmien todennäköisyyden 
lisääntymisen vuoksi ikääntyneet naiset 
ovat usein suurin asiakasryhmä 
pitkäaikaishoitolaitoksissa30, joista tuli 
viruskeskittymiä monissa maissa; kehottaa 
jäsenvaltioita tutkimaan iäkkäille 
tarjottavaa hoitoa eri hoitoympäristöissä;

29. korostaa, että eliniän odotteen ja 
terveysongelmien todennäköisyyden 
lisääntymisen vuoksi ikääntyneet naiset 
ovat usein suurin asiakasryhmä 
pitkäaikaishoitolaitoksissa30, joista tuli 
viruskeskittymiä monissa maissa, heidän 
turvallisuutensa ja suojelunsa takaavien 
riittävien resurssien puutteen vuoksi; 
kehottaa jäsenvaltioita tutkimaan iäkkäille 
tarjottavaa hoitoa eri hoitoympäristöissä ja 
varmistamaan iäkkäiden naisten 
hyvinvointi, myös hoiva- ja 
terveydenhoitopalvelujen saatavuuden ja 
taloudellisen riippumattomuuden kautta;

_________________ _________________
30 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/gender-impacts-health

30 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/gender-impacts-health

Or. en

Tarkistus 351
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos
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Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. korostaa, että eliniän odotteen ja 
terveysongelmien todennäköisyyden 
lisääntymisen vuoksi ikääntyneet naiset 
ovat usein suurin asiakasryhmä 
pitkäaikaishoitolaitoksissa30, joista tuli 
viruskeskittymiä monissa maissa; kehottaa 
jäsenvaltioita tutkimaan iäkkäille 
tarjottavaa hoitoa eri hoitoympäristöissä;

29. korostaa, että eliniän odotteen ja 
terveysongelmien todennäköisyyden 
lisääntymisen vuoksi ikääntyneet naiset 
ovat usein suurin asiakasryhmä 
pitkäaikaishoitolaitoksissa30, joista tuli 
viruskeskittymiä monissa maissa; kehottaa 
jäsenvaltioita tutkimaan iäkkäille 
tarjottavaa hoitoa eri hoitoympäristöissä; 
kehottaa neuvostoa asettamaan 
Barcelonan tavoitteita vastaavat tavoitteet 
saatavilla olevan, kohtuuhintaisen ja 
laadukkaan pitkäaikaishoidon 
tarjoamiseksi;

_________________ _________________
30 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/gender-impacts-health

30 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/gender-impacts-health

Or. en

Tarkistus 352
Eugenia Rodríguez Palop

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. korostaa, että eliniän odotteen ja 
terveysongelmien todennäköisyyden 
lisääntymisen vuoksi ikääntyneet naiset 
ovat usein suurin asiakasryhmä 
pitkäaikaishoitolaitoksissa30, joista tuli 
viruskeskittymiä monissa maissa; kehottaa 
jäsenvaltioita tutkimaan iäkkäille 
tarjottavaa hoitoa eri hoitoympäristöissä;

29. korostaa, että eliniän odotteen ja 
terveysongelmien todennäköisyyden 
lisääntymisen vuoksi ikääntyneet naiset 
ovat usein suurin asiakasryhmä 
pitkäaikaishoitolaitoksissa30, joista tuli 
viruskeskittymiä monissa maissa; kehottaa 
jäsenvaltioita tutkimaan iäkkäille 
tarjottavaa hoitoa eri hoitoympäristöissä ja 
sisällyttämään se keskeiseksi osaksi 
hoitoa koskevaa Euroopan laajuista 
sopimusta;

_________________ _________________
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30 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/gender-impacts-health

30 https://eige.europa.eu/covid-19-and-
gender-equality/gender-impacts-health

Or. en

Tarkistus 353
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Rosa Estaràs Ferragut, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, Christine 
Schneider, Maria da Graça Carvalho

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. pitää valitettavana, että monet 
vammaisista naisista, jotka ovat 
riippuvaisia muiden antamasta 
jokapäiväisestä hoidosta tai tuesta, eivät 
saaneet tavanomaisten tukiverkostojensa 
tukea tai pystyneet ylläpitämään fyysistä 
etäisyyttä; kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan, että nämä tukiverkostot ovat 
edelleen saatavilla ja asianmukaisesti 
mukautettuja vallitseviin olosuhteisiin;

30. pitää valitettavana, että monet 
vammaisista naisista, jotka ovat 
riippuvaisia muiden antamasta 
jokapäiväisestä hoidosta tai tuesta, eivät 
saaneet tavanomaisten tukiverkostojensa 
tukea tai pystyneet ylläpitämään fyysistä 
etäisyyttä; kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan, että nämä tukiverkostot ovat 
edelleen saatavilla ja asianmukaisesti 
mukautettuja vallitseviin olosuhteisiin; 
korostaa, että pandemia ja sen 
sosioekonomiset vaikutukset vaikuttivat 
merkittävästi vammaisiin naisiin, 
erityisesti laitoksissa ja muissa suljetuissa 
hoitoympäristöissä asuviin naisiin, sekä 
niihin, joilla on suuria tukitarpeita; 
kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita 
varmistamaan kaikkien vammaisten 
naisten ja tyttöjen oikeudet vammaisten 
henkilöiden oikeuksista tehdyn 
yleissopimuksen mukaisesti, myös heidän 
oikeutensa itsenäiseen elämään sekä 
mahdollisuutensa koulutukseen, työhön 
ja työllistymiseen;

Or. en

Tarkistus 354
Eugenia Rodríguez Palop
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Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. pitää valitettavana, että monet 
vammaisista naisista, jotka ovat 
riippuvaisia muiden antamasta 
jokapäiväisestä hoidosta tai tuesta, eivät 
saaneet tavanomaisten tukiverkostojensa 
tukea tai pystyneet ylläpitämään fyysistä 
etäisyyttä; kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan, että nämä tukiverkostot ovat 
edelleen saatavilla ja asianmukaisesti 
mukautettuja vallitseviin olosuhteisiin;

30. pitää valitettavana, että monet 
vammaisista naisista, jotka ovat 
riippuvaisia muiden antamasta 
jokapäiväisestä hoidosta tai tuesta, eivät 
saaneet tavanomaisten tukiverkostojensa 
tukea tai pystyneet ylläpitämään fyysistä 
etäisyyttä, ja että heillä oli vaikeuksia 
saada terveydenhuolto- ja seksuaali- ja 
lisääntymisterveyspalveluita ja niitä 
koskevia tietoja, keskeisiä tavaroita ja 
sukupuoleen perustuvan väkivallan 
uhreille tarkoitettujen turvakotien 
palveluja; kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan, että nämä tukiverkostot 
sekä kyseiset palvelut ja tavarat ovat 
edelleen saatavilla ja asianmukaisesti 
mukautettuja vallitseviin olosuhteisiin ja 
perustuvat syrjimättömyyden 
periaatteisiin;

Or. en

Tarkistus 355
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. pitää valitettavana, että monet 
vammaisista naisista, jotka ovat 
riippuvaisia muiden antamasta 
jokapäiväisestä hoidosta tai tuesta, eivät 
saaneet tavanomaisten tukiverkostojensa 
tukea tai pystyneet ylläpitämään fyysistä 
etäisyyttä; kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan, että nämä tukiverkostot 
ovat edelleen saatavilla ja asianmukaisesti 
mukautettuja vallitseviin olosuhteisiin;

30. pitää valitettavana, että monet 
vammaisista naisista, jotka ovat 
riippuvaisia muiden antamasta 
jokapäiväisestä hoidosta tai tuesta, eivät 
saaneet tavanomaisten tukiverkostojensa 
tukea tai pystyneet ylläpitämään fyysistä 
etäisyyttä; kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan, että näitä tukiverkostoja 
pidetään olennaisina palveluina, jotka 
ovat asianmukaisesti mukautettuja 
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vallitseviin olosuhteisiin; kehottaa lisäksi 
varmistamaan, että tulevissa kriisi- ja 
hätäsuunnitelmatoimissa otetaan 
huomioon vammaisten ja erityisesti 
naisten ja tyttöjen tarpeet;

Or. en

Tarkistus 356
Rosa Estaràs Ferragut

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. pitää valitettavana, että monet 
vammaisista naisista, jotka ovat 
riippuvaisia muiden antamasta 
jokapäiväisestä hoidosta tai tuesta, eivät 
saaneet tavanomaisten tukiverkostojensa 
tukea tai pystyneet ylläpitämään fyysistä 
etäisyyttä; kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan, että nämä tukiverkostot 
ovat edelleen saatavilla ja asianmukaisesti 
mukautettuja vallitseviin olosuhteisiin;

30. korostaa, että pandemia vaikutti 
suhteettomasti vammaisiin naisiin, 
erityisesti laitoksissa asuviin ja muihin 
suljetuissa yksiköissä asuviin naisiin sekä 
niihin, joilla on suuri tuen tarve, ja että 
myös sen sosioekonomiset vaikutukset 
kohdistuivat heihin voimakkaasti; 
kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita 
varmistamaan vammaisten naisten ja 
tyttöjen oikeudet vammaisten henkilöiden 
oikeuksista tehdyn yleissopimuksen 
mukaisesti, myös heidän oikeutensa 
itsenäiseen elämään sekä 
mahdollisuutensa koulutukseen, työhön 
ja työllistymiseen;

Or. en

Tarkistus 357
Annika Bruna

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. pitää valitettavana, että monet 
vammaisista naisista, jotka ovat 
riippuvaisia muiden antamasta 

30. pitää valitettavana, että monet 
vammaisista, jotka ovat riippuvaisia 
muiden antamasta jokapäiväisestä hoidosta 
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jokapäiväisestä hoidosta tai tuesta, eivät 
saaneet tavanomaisten tukiverkostojensa 
tukea tai pystyneet ylläpitämään fyysistä 
etäisyyttä; kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan, että nämä tukiverkostot ovat 
edelleen saatavilla ja asianmukaisesti 
mukautettuja vallitseviin olosuhteisiin;

tai tuesta, eivät saaneet tavanomaisten 
tukiverkostojensa tukea tai pystyneet 
ylläpitämään fyysistä etäisyyttä; kehottaa 
jäsenvaltioita varmistamaan, että nämä 
tukiverkostot ovat edelleen saatavilla ja 
asianmukaisesti mukautettuja vallitseviin 
olosuhteisiin;

Or. en

Tarkistus 358
Annika Bruna

Päätöslauselmaesitys
31 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. kehottaa jäsenvaltioita jatkamaan 
maahanmuuttajanaisten ja -miesten 
tukemista varmistamalla kriittisen 
terveydenhuollon saatavuus kriisin aikana; 
korostaa, että pakolais- ja 
vastaanottokeskusten on vastattava 
asianmukaisesti naisten ja tyttöjen 
tarpeisiin, kun otetaan huomioon 
sosiaalisen etäisyyden ja hygienian 
ylläpitämiseen liittyvät tunnetut haasteet 
sekä naisten ja tyttöjen altistuminen 
sukupuoleen perustuvalle väkivallalle;

31. kehottaa jäsenvaltioita jatkamaan 
jäsenvaltioiden vahvistamat 
turvapaikkaoikeuksien perusteet 
täyttävien ihmisten tukemista 
varmistamalla kriittisen terveydenhuollon 
saatavuus kriisin aikana; korostaa, että 
turvapaikanhakijoiden 
vastaanottokeskusten on vastattava 
asianmukaisesti naisten ja tyttöjen 
tarpeisiin, kun otetaan huomioon 
sosiaalisen etäisyyden ja hygienian 
ylläpitämiseen liittyvät tunnetut haasteet 
sekä naisten ja tyttöjen altistuminen 
sukupuoleen perustuvalle väkivallalle; 
muistuttaa, että nämä toimenpiteet eivät 
saa kannustaa maahanmuuttoa ja että 
maahanmuuttajilla, jotka eivät täytä 
turvapaikkavaatimuksia, on oikeus 
poistua jäsenvaltioiden alueelta;

Or. en

Tarkistus 359
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
31 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. kehottaa jäsenvaltioita jatkamaan 
maahanmuuttajanaisten ja -miesten 
tukemista varmistamalla kriittisen 
terveydenhuollon saatavuus kriisin aikana; 
korostaa, että pakolais- ja 
vastaanottokeskusten on vastattava 
asianmukaisesti naisten ja tyttöjen 
tarpeisiin, kun otetaan huomioon 
sosiaalisen etäisyyden ja hygienian 
ylläpitämiseen liittyvät tunnetut haasteet 
sekä naisten ja tyttöjen altistuminen 
sukupuoleen perustuvalle väkivallalle;

31. kehottaa jäsenvaltioita jatkamaan 
maahanmuuttajanaisten ja -miesten 
tukemista varmistamalla kriittisen 
terveydenhuollon saatavuus kriisin aikana;

Or. es

Tarkistus 360
Diana Riba i Giner
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
31 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. kehottaa jäsenvaltioita jatkamaan 
maahanmuuttajanaisten ja -miesten 
tukemista varmistamalla kriittisen 
terveydenhuollon saatavuus kriisin aikana; 
korostaa, että pakolais- ja 
vastaanottokeskusten on vastattava 
asianmukaisesti naisten ja tyttöjen 
tarpeisiin, kun otetaan huomioon 
sosiaalisen etäisyyden ja hygienian 
ylläpitämiseen liittyvät tunnetut haasteet 
sekä naisten ja tyttöjen altistuminen 
sukupuoleen perustuvalle väkivallalle;

31. kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan maahanmuuttajien 
terveydenhuollon saatavuus kriisin aikana 
ja kriisin jälkeen; korostaa, että pakolais- 
ja vastaanottokeskusten on vastattava 
asianmukaisesti naisten ja tyttöjen 
tarpeisiin, kun otetaan huomioon 
sosiaalisen etäisyyden ja hygienian 
ylläpitämiseen liittyvät tunnetut haasteet 
sekä naisten ja tyttöjen altistuminen 
sukupuoleen perustuvalle väkivallalle;

Or. en

Tarkistus 361
Eugenia Rodríguez Palop
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Päätöslauselmaesitys
31 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31 a. korostaa, että kodittomien ja 
paperittomien naisten on saatava 
terveydenhuoltopalveluja, ja korostaa 
ulkopuolisten palvelujen tarvetta; 
kehottaa komissiota puuttumaan 
sosiaalisen syrjäytymisen, köyhyyden ja 
asunnottomuuden riskiin tulevassa 
kotouttamista ja osallisuutta koskevassa 
toimintasuunnitelmassa, jotta estetään 
näiden naisten jääminen sosiaali- ja 
talouspolitiikan ulkopuolelle, mikä 
syventäisi köyhyyskierrettä entisestään;

Or. en

Tarkistus 362
Diana Riba i Giner
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
31 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31 a. kehottaa EU:n jäsenvaltioita 
laillistamaan maahanmuuttajien tilanteen 
yhdistämällä kansalaisoikeudet 
asuinpaikkaan;

Or. en

Tarkistus 363
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. nostaa esiin vähemmistöryhmien, Poistetaan.
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kuten romaninaisten, lisätarpeet, jotka 
liittyvät hygienian ylläpitämisen ja 
liikkumisrajoitusten noudattamisen 
haasteisiin ja johtuvat puutteellisesta 
perusinfrastruktuuriin, palveluihin ja 
tietoon pääsystä;

Or. es

Tarkistus 364
Annika Bruna

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. nostaa esiin vähemmistöryhmien, 
kuten romaninaisten, lisätarpeet, jotka 
liittyvät hygienian ylläpitämisen ja 
liikkumisrajoitusten noudattamisen 
haasteisiin ja johtuvat puutteellisesta 
perusinfrastruktuuriin, palveluihin ja 
tietoon pääsystä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 365
Diana Riba i Giner
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. nostaa esiin vähemmistöryhmien, 
kuten romaninaisten, lisätarpeet, jotka 
liittyvät hygienian ylläpitämisen ja 
liikkumisrajoitusten noudattamisen 
haasteisiin ja johtuvat puutteellisesta 
perusinfrastruktuuriin, palveluihin ja 
tietoon pääsystä;

32. nostaa esiin vähemmistöryhmien, 
kuten romanitaustaisten naisten, 
lisätarpeet, sillä he kohtaavat juurtunutta 
syrjintää ja jatkuvaa oikeuksiensa 
loukkauksia ja ovat kokeneet suojeluun 
liittyviä kasvaneita riskejä, koska käytössä 
ei ole riittäviä toimenpiteitä, joilla taataan 
heidän oikeutensa perusinfrastruktuuriin, 
palveluihin ja tietoihin;
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Or. en

Tarkistus 366
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. nostaa esiin vähemmistöryhmien, 
kuten romaninaisten, lisätarpeet, jotka 
liittyvät hygienian ylläpitämisen ja 
liikkumisrajoitusten noudattamisen 
haasteisiin ja johtuvat puutteellisesta 
perusinfrastruktuuriin, palveluihin ja 
tietoon pääsystä;

32. nostaa esiin vähemmistöryhmien, 
kuten romaninaisten, kodittomien, 
pakolaisten ja maahanmuuttajien 
lisätarpeet, jotka liittyvät 
liikkumisrajoitusten ja 
hygieniatoimenpiteiden noudattamisen 
haasteisiin ja johtuvat puutteellisesta 
perusinfrastruktuuriin, palveluihin ja 
tietoon pääsystä;

Or. en

Tarkistus 367
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
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. nostaa esiin vähemmistöryhmien, 
kuten romaninaisten, lisätarpeet, jotka 
liittyvät hygienian ylläpitämisen ja 
liikkumisrajoitusten noudattamisen 
haasteisiin ja johtuvat puutteellisesta 
perusinfrastruktuuriin, palveluihin ja 
tietoon pääsystä;

32. nostaa esiin vähemmistöryhmien, 
kuten romaninaisten, lisätarpeet, jotka 
johtuvat puutteellisesta 
perusinfrastruktuuriin, palveluihin ja 
tietoon pääsystä, erityisesti 
liikkumisrajoitusten aikana;

Or. en
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Tarkistus 368
Isabella Tovaglieri

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. nostaa esiin vähemmistöryhmien, 
kuten romaninaisten, lisätarpeet, jotka 
liittyvät hygienian ylläpitämisen ja 
liikkumisrajoitusten noudattamisen 
haasteisiin ja johtuvat puutteellisesta 
perusinfrastruktuuriin, palveluihin ja 
tietoon pääsystä;

32. nostaa esiin vähävaraisempien 
ihmisten lisätarpeet, jotka liittyvät 
hygienian ylläpitämisen ja 
liikkumisrajoitusten noudattamisen 
haasteisiin ja johtuvat puutteellisesta 
perusinfrastruktuuriin, palveluihin ja 
tietoon pääsystä;

Or. it

Tarkistus 369
Eugenia Rodríguez Palop

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. nostaa esiin vähemmistöryhmien, 
kuten romaninaisten, lisätarpeet, jotka 
liittyvät hygienian ylläpitämisen ja 
liikkumisrajoitusten noudattamisen 
haasteisiin ja johtuvat puutteellisesta 
perusinfrastruktuuriin, palveluihin ja 
tietoon pääsystä;

32. nostaa esiin haasteita, kuten 
syrjintää ja syrjäytymistä, kohtaavien 
vähemmistöryhmien, kuten romaninaisten, 
lisätarpeet, jotka johtuvat puutteellisesta 
perusinfrastruktuuriin, palveluihin ja 
tietoon pääsystä;

Or. en

Tarkistus 370
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
33 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33. korostaa hlbtiq+-henkilöille Poistetaan.
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tarjottavien tukipalvelujen tärkeyttä, 
mukaan lukien mielenterveystuki, 
vertaistukiryhmät ja tukipalvelut 
sukupuoleen perustuvan väkivallan 
torjumiseksi;

Or. es

Tarkistus 371
Christine Anderson

Päätöslauselmaesitys
33 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33. korostaa hlbtiq+-henkilöille 
tarjottavien tukipalvelujen tärkeyttä, 
mukaan lukien mielenterveystuki, 
vertaistukiryhmät ja tukipalvelut 
sukupuoleen perustuvan väkivallan 
torjumiseksi;

33. korostaa, että luonnostekstin 
kohdalla, jossa korostetaan ”hlbtiq+-
henkilöille tarjottavien tukipalvelujen 
tärkeyttä, mukaan lukien 
mielenterveystuki, vertaistukiryhmät ja 
tukipalvelut sukupuoleen perustuvan 
väkivallan torjumiseksi”, ei ole mitään 
tekemistä covid-19-pandemian kanssa ja 
että sen tarkoituksena on ujuttaa 
vasemmistolaista sukupuoli-ideologiaa 
tähän esitykseen; torjuu tällaiset poliittiset 
”kuljetusmenetelmät”;

Or. de

Tarkistus 372
Annika Bruna

Päätöslauselmaesitys
33 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33. korostaa hlbtiq+-henkilöille 
tarjottavien tukipalvelujen tärkeyttä, 
mukaan lukien mielenterveystuki, 
vertaistukiryhmät ja tukipalvelut 
sukupuoleen perustuvan väkivallan 
torjumiseksi;

33. korostaa koti- tai seksuaalista 
väkivaltaa kokeneille tarjottavien 
tukipalvelujen tärkeyttä;
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Or. en

Tarkistus 373
Isabella Tovaglieri

Päätöslauselmaesitys
33 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33. korostaa hlbtiq+-henkilöille 
tarjottavien tukipalvelujen tärkeyttä, 
mukaan lukien mielenterveystuki, 
vertaistukiryhmät ja tukipalvelut 
sukupuoleen perustuvan väkivallan 
torjumiseksi;

33. korostaa tukipalvelujen 
tarjoamisen tärkeyttä kaikille sitä 
tarvitseville, mukaan lukien 
mielenterveystuki, vertaistukiryhmät ja 
tukipalvelut sukupuoleen perustuvan 
väkivallan torjumiseksi;

Or. it

Tarkistus 374
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Pernille Weiss, Cindy Franssen, Christine Schneider, 
Maria da Graça Carvalho

Päätöslauselmaesitys
33 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33 a. korostaa asunnottomuudesta 
kärsivien naisten erityisolosuhteita ja 
heidän lisääntynyttä alttiuttaan 
sukupuoleen perustuvalle väkivallalle 
sekä covid-19-pandemian ja siitä 
johtuvien hätätoimenpiteiden 
aiheuttamaa hygienia- ja 
terveydenhuoltopalvelujen saatavuuden 
puutetta; kehottaa jäsenvaltioita ottamaan 
asunnottomat naiset asianmukaisesti 
huomioon pandemiasuunnitelmissaan;

Or. en
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Tarkistus 375
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. pitää valitettavana 
muukalaisvihamielistä ja etniseen 
taustaan perustuvaa syrjintää ja kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita soveltamaan 
torjuntatoimenpiteissään risteävää 
lähestymistapaa;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 376
Eugenia Rodríguez Palop

Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. pitää valitettavana 
muukalaisvihamielistä ja etniseen taustaan 
perustuvaa syrjintää ja kehottaa komissiota 
ja jäsenvaltioita soveltamaan 
torjuntatoimenpiteissään risteävää 
lähestymistapaa;

34. pitää valitettavana 
muukalaisvihamielistä ja etniseen taustaan 
perustuvaa syrjintää, joka lisääntyi kriisin 
vuoksi, ja kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita soveltamaan rasistisiin 
hyökkäyksiin nollatoleranssia ja 
torjuntatoimenpiteissään risteävää 
lähestymistapaa;

Or. en

Tarkistus 377
Diana Riba i Giner
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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34. pitää valitettavana 
muukalaisvihamielistä ja etniseen taustaan 
perustuvaa syrjintää ja kehottaa komissiota 
ja jäsenvaltioita soveltamaan 
torjuntatoimenpiteissään risteävää 
lähestymistapaa;

34. pitää valitettavana 
muukalaisvihamielistä ja etniseen taustaan 
perustuvaa syrjintää ja kehottaa komissiota 
ja jäsenvaltioita soveltamaan 
torjuntatoimenpiteissään risteävää 
lähestymistapaa, jossa otetaan huomioon 
syrjäytyneiden väestöryhmien, myös rotu- 
ja etnisten vähemmistöjen, tarpeet;

Or. en

Tarkistus 378
Annika Bruna

Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. pitää valitettavana 
muukalaisvihamielistä ja etniseen taustaan 
perustuvaa syrjintää ja kehottaa komissiota 
ja jäsenvaltioita soveltamaan 
torjuntatoimenpiteissään risteävää 
lähestymistapaa;

34. pitää valitettavana 
muukalaisvihamielistä ja etniseen taustaan 
perustuvaa syrjintää ja kehottaa komissiota 
ja jäsenvaltioita soveltamaan 
torjuntatoimenpiteissään risteävää 
lähestymistapaa; toteaa, että 
covid-19-kriisillä ei ole suoria vaikutuksia 
näihin ongelmiin;

Or. en

Tarkistus 379
Isabella Tovaglieri

Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. pitää valitettavana 
muukalaisvihamielistä ja etniseen 
taustaan perustuvaa syrjintää ja kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita soveltamaan 
torjuntatoimenpiteissään risteävää 
lähestymistapaa;

34. pitää valitettavana kaikenlaista 
syrjintää ja kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita soveltamaan 
torjuntatoimenpiteissään risteävää 
lähestymistapaa;
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Or. it

Tarkistus 380
Sirpa Pietikäinen

Päätöslauselmaesitys
34 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 381
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Päätöslauselmaesitys
35 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35. korostaa, että covid-19-pandemian 
maailmanlaajuinen luonne edellyttää 
maailmanlaajuisia torjuntatoimia; korostaa, 
että covid-19-pandemian aikana monissa 
maailman osissa naiset ja tytöt ovat 
haavoittuvassa asemassa, joka on seurausta 
puutteellisesta terveydenhoidon, myös 
seksuaali- ja lisääntymisterveydenhoidon, 
saatavuudesta; altistumisesta väkivallalle, 
kuten naisten sukuelinten silpomiselle ja 
lapsiavioliitoille; heikosta 
työntekijäasemasta; puutteellisesta 
koulutuksen saatavuudessa ja elämisestä 
äärimmäisessä köyhyydessä ja 
nälänhädässä; korostaa, että on tärkeää 
tukea naisten oikeuksien puolustajia ja 

35. korostaa, että covid-19-pandemian 
maailmanlaajuinen luonne edellyttää 
maailmanlaajuisia torjuntatoimia; korostaa, 
että covid-19-pandemian aikana monissa 
maailman osissa ja konfliktialueilla naiset 
ja tytöt ovat haavoittuvassa asemassa, joka 
on seurausta puutteellisesta 
terveydenhoidon, myös seksuaali- ja 
lisääntymisterveydenhoidon, 
saatavuudesta; altistumisesta sukupuoleen 
perustuvalle väkivallalle, kuten naisten 
sukuelinten silpomiselle ja lapsi- ja 
pakkoavioliitoille; heikosta 
työntekijäasemasta; puutteellisesta 
koulutuksen saatavuudessa ja elämisestä 
äärimmäisessä köyhyydessä ja 
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naisten oikeuksia ajavia järjestöjä; nälänhädässä; huomauttaa, että monissa 
kumppanimaissa naiset ovat perheen 
elättäjiä ja että naisvaltaiset alat, kuten 
vaateteollisuus ja elintarviketeollisuus, 
ovat kärsineet eniten, mikä vaikuttaa 
haitallisesti heidän perheidensä ja 
yhteisöjen köyhyyteen sekä naisten ja 
tyttöjen taloudelliseen 
riippumattomuuteen ja heidän 
terveyteensä ja turvallisuuteensa; 
korostaa, että on tärkeää tukea naisten 
oikeuksien puolustajia ja naisten oikeuksia 
ajavia järjestöjä;

Or. en

Tarkistus 382
Eugenia Rodríguez Palop

Päätöslauselmaesitys
35 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35. korostaa, että covid-19-pandemian 
maailmanlaajuinen luonne edellyttää 
maailmanlaajuisia torjuntatoimia; korostaa, 
että covid-19-pandemian aikana monissa 
maailman osissa naiset ja tytöt ovat 
haavoittuvassa asemassa, joka on seurausta 
puutteellisesta terveydenhoidon, myös 
seksuaali- ja lisääntymisterveydenhoidon, 
saatavuudesta; altistumisesta väkivallalle, 
kuten naisten sukuelinten silpomiselle ja 
lapsiavioliitoille; heikosta 
työntekijäasemasta; puutteellisesta 
koulutuksen saatavuudessa ja elämisestä 
äärimmäisessä köyhyydessä ja 
nälänhädässä; korostaa, että on tärkeää 
tukea naisten oikeuksien puolustajia ja 
naisten oikeuksia ajavia järjestöjä;

35. korostaa, että covid-19-pandemian 
maailmanlaajuinen luonne edellyttää 
maailmanlaajuisia torjuntatoimia; korostaa, 
että covid-19-pandemian aikana monissa 
maailman osissa ja konfliktialueilla naiset 
ja tytöt ovat haavoittuvassa asemassa, joka 
on seurausta puutteellisesta 
terveydenhoidon, myös seksuaali- ja 
lisääntymisterveydenhoidon, 
saatavuudesta; altistumisesta seksuaaliselle 
väkivallalle ja sukupuoleen perustuvalle 
väkivallalle, kuten naisten sukuelinten 
silpomiselle ja varhais- ja 
pakkoavioliitoille; heikosta 
työntekijäasemasta; puutteellisesta 
koulutuksen saatavuudessa ja elämisestä 
äärimmäisessä köyhyydessä ja 
nälänhädässä; vaatii entistä vahvempaa 
tukea naisten ihmisoikeuksien 
puolustajille ja naisten oikeuksia ajaville 
järjestöille, mukaan lukien seksuaali- ja 
lisääntymisterveydenhoitoa edistäville 
järjestöille; korostaa, että on pyrittävä 
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kaikin tavoin varmistamaan, että tuleva 
rokote on kaikkien naisten ja tyttöjen 
saatavilla erityisesti syrjäisillä 
maaseutualueilla, pakolais- ja 
pakolaisleireillä sekä alhaisen 
toimeentulon alueilla;

Or. en

Tarkistus 383
Christine Anderson

Päätöslauselmaesitys
35 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35. korostaa, että covid-19-pandemian 
maailmanlaajuinen luonne edellyttää 
maailmanlaajuisia torjuntatoimia; korostaa, 
että covid-19-pandemian aikana monissa 
maailman osissa naiset ja tytöt ovat 
haavoittuvassa asemassa, joka on seurausta 
puutteellisesta terveydenhoidon, myös 
seksuaali- ja lisääntymisterveydenhoidon, 
saatavuudesta; altistumisesta väkivallalle, 
kuten naisten sukuelinten silpomiselle ja 
lapsiavioliitoille; heikosta 
työntekijäasemasta; puutteellisesta 
koulutuksen saatavuudessa ja elämisestä 
äärimmäisessä köyhyydessä ja 
nälänhädässä; korostaa, että on tärkeää 
tukea naisten oikeuksien puolustajia ja 
naisten oikeuksia ajavia järjestöjä;

35. korostaa, että myös tällä 
esitysluonnoksen kohdalla, jonka mukaan 
”covid-19-pandemian maailmanlaajuinen 
luonne edellyttää maailmanlaajuisia 
torjuntatoimia; korostaa, että 
covid-19-pandemian aikana monissa 
maailman osissa naiset ja tytöt ovat 
haavoittuvassa asemassa, joka on seurausta 
puutteellisesta terveydenhoidon, myös 
seksuaali- ja lisääntymisterveydenhoidon, 
saatavuudesta; altistumisesta väkivallalle, 
kuten naisten sukuelinten silpomiselle ja 
lapsiavioliitoille; heikosta 
työntekijäasemasta; puutteellisesta 
koulutuksen saatavuudessa ja elämisestä 
äärimmäisessä köyhyydessä ja 
nälänhädässä; korostaa, että on tärkeää 
tukea naisten oikeuksien puolustajia ja 
naisten oikeuksia ajavia järjestöjä”, 
pyritään ujuttamaan vasemmistolaista 
abortti-ideologiaa tähän esitykseen, ja 
torjuu tällaiset poliittiset 
”kuljetusmenetelmät”;

Or. de

Tarkistus 384
Heléne Fritzon, Pina Picierno, Monika Beňová, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vilija 
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Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Alessandra Moretti, Predrag Fred Matić, Maria 
Noichl, Lina Gálvez Muñoz

Päätöslauselmaesitys
35 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35. korostaa, että covid-19-pandemian 
maailmanlaajuinen luonne edellyttää 
maailmanlaajuisia torjuntatoimia; korostaa, 
että covid-19-pandemian aikana monissa 
maailman osissa naiset ja tytöt ovat 
haavoittuvassa asemassa, joka on seurausta 
puutteellisesta terveydenhoidon, myös 
seksuaali- ja lisääntymisterveydenhoidon, 
saatavuudesta; altistumisesta väkivallalle, 
kuten naisten sukuelinten silpomiselle ja 
lapsiavioliitoille; heikosta 
työntekijäasemasta; puutteellisesta 
koulutuksen saatavuudessa ja elämisestä 
äärimmäisessä köyhyydessä ja 
nälänhädässä; korostaa, että on tärkeää 
tukea naisten oikeuksien puolustajia ja 
naisten oikeuksia ajavia järjestöjä;

35. korostaa, että covid-19-pandemian 
maailmanlaajuinen luonne edellyttää 
maailmanlaajuisia torjuntatoimia; korostaa, 
että covid-19-pandemian aikana monissa 
maailman osissa, erityisesti haavoittuvissa 
ja konflikteista kärsivissä valtioissa, naiset 
ja tytöt ovat haavoittuvassa asemassa, joka 
on seurausta puutteellisesta 
terveydenhoidon, myös seksuaali- ja 
lisääntymisterveydenhoidon, 
saatavuudesta; altistumisesta väkivallalle, 
kuten naisten sukuelinten silpomiselle ja 
lapsiavioliitoille; heikosta 
työntekijäasemasta; puutteellisesta 
koulutuksen saatavuudessa ja elämisestä 
äärimmäisessä köyhyydessä ja 
nälänhädässä; korostaa, että on tärkeää 
tukea naisten oikeuksien puolustajia ja 
naisten oikeuksia ajavia järjestöjä ja niiden 
osallistumista päätöksentekoon sen 
kaikilla tasoilla;

Or. en

Tarkistus 385
Diana Riba i Giner
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
35 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35. korostaa, että covid-19-pandemian 
maailmanlaajuinen luonne edellyttää 
maailmanlaajuisia torjuntatoimia; korostaa, 
että covid-19-pandemian aikana monissa 
maailman osissa naiset ja tytöt ovat 
haavoittuvassa asemassa, joka on seurausta 

35. korostaa, että covid-19-pandemian 
maailmanlaajuinen luonne edellyttää 
maailmanlaajuisia torjuntatoimia; korostaa, 
että covid-19-pandemian aikana monissa 
maailman osissa ja konfliktialueilla naiset 
ja tytöt ovat haavoittuvassa asemassa, joka 
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puutteellisesta terveydenhoidon, myös 
seksuaali- ja lisääntymisterveydenhoidon, 
saatavuudesta; altistumisesta väkivallalle, 
kuten naisten sukuelinten silpomiselle ja 
lapsiavioliitoille; heikosta 
työntekijäasemasta; puutteellisesta 
koulutuksen saatavuudessa ja elämisestä 
äärimmäisessä köyhyydessä ja 
nälänhädässä; korostaa, että on tärkeää 
tukea naisten oikeuksien puolustajia ja 
naisten oikeuksia ajavia järjestöjä;

on seurausta puutteellisesta 
terveydenhoidon, myös seksuaali- ja 
lisääntymisterveydenhoidon, 
saatavuudesta; altistumisesta sukupuoleen 
perustuvalle väkivallalle, kuten naisten 
sukuelinten silpomiselle ja varhais- ja 
pakkoavioliitoille; heikosta 
työntekijäasemasta; puutteellisesta 
koulutuksen saatavuudessa ja elämisestä 
äärimmäisessä köyhyydessä ja 
nälänhädässä; vaatii entistä vahvempaa 
tukea naisten ihmisoikeuksien 
puolustajille ja naisten oikeuksia ajaville 
järjestöille, mukaan lukien seksuaali- ja 
lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin 
liittyviä palveluja edistäville järjestöille;

Or. en

Tarkistus 386
Jadwiga Wiśniewska

Päätöslauselmaesitys
35 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35. korostaa, että covid-19-pandemian 
maailmanlaajuinen luonne edellyttää 
maailmanlaajuisia torjuntatoimia; korostaa, 
että covid-19-pandemian aikana monissa 
maailman osissa naiset ja tytöt ovat 
haavoittuvassa asemassa, joka on seurausta 
puutteellisesta terveydenhoidon, myös 
seksuaali- ja lisääntymisterveydenhoidon, 
saatavuudesta; altistumisesta väkivallalle, 
kuten naisten sukuelinten silpomiselle ja 
lapsiavioliitoille; heikosta 
työntekijäasemasta; puutteellisesta 
koulutuksen saatavuudessa ja elämisestä 
äärimmäisessä köyhyydessä ja 
nälänhädässä; korostaa, että on tärkeää 
tukea naisten oikeuksien puolustajia ja 
naisten oikeuksia ajavia järjestöjä;

35. korostaa, että covid-19-pandemian 
maailmanlaajuinen luonne edellyttää 
maailmanlaajuisia torjuntatoimia; korostaa, 
että covid-19-pandemian aikana monissa 
maailman osissa naiset ja tytöt ovat 
haavoittuvassa asemassa, joka on seurausta 
puutteellisesta terveydenhoidon 
saatavuudesta; altistumisesta väkivallalle, 
kuten pakotetulle naisten sukuelinten 
silpomiselle ja lapsiavioliitoille; heikosta 
työntekijäasemasta; puutteellisesta 
koulutuksen saatavuudessa ja elämisestä 
äärimmäisessä köyhyydessä ja 
nälänhädässä; korostaa, että on tärkeää 
tukea naisten oikeuksien puolustajia ja 
naisten oikeuksia ajavia järjestöjä;

Or. pl



PE657.387v01-00 26/40 AM\1213467FI.docx

FI

Tarkistus 387
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
35 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35. korostaa, että covid-19-pandemian 
maailmanlaajuinen luonne edellyttää 
maailmanlaajuisia torjuntatoimia; korostaa, 
että covid-19-pandemian aikana monissa 
maailman osissa naiset ja tytöt ovat 
haavoittuvassa asemassa, joka on seurausta 
puutteellisesta terveydenhoidon, myös 
seksuaali- ja lisääntymisterveydenhoidon, 
saatavuudesta; altistumisesta väkivallalle, 
kuten naisten sukuelinten silpomiselle ja 
lapsiavioliitoille; heikosta 
työntekijäasemasta; puutteellisesta 
koulutuksen saatavuudessa ja elämisestä 
äärimmäisessä köyhyydessä ja 
nälänhädässä; korostaa, että on tärkeää 
tukea naisten oikeuksien puolustajia ja 
naisten oikeuksia ajavia järjestöjä;

35. korostaa, että covid-19-pandemian 
maailmanlaajuinen luonne edellyttää 
maailmanlaajuisia torjuntatoimia; korostaa, 
että covid-19-pandemian aikana monissa 
maailman osissa naiset ja tytöt ovat 
haavoittuvassa asemassa, joka on seurausta 
puutteellisesta terveydenhoidon 
saatavuudesta; altistumisesta väkivallalle, 
kuten naisten sukuelinten silpomiselle ja 
lapsiavioliitoille; heikosta 
työntekijäasemasta; puutteellisesta 
koulutuksen saatavuudessa ja elämisestä 
äärimmäisessä köyhyydessä ja 
nälänhädässä; korostaa, että on tärkeää 
tukea naisten oikeuksien puolustajia ja 
naisten oikeuksia ajavia järjestöjä;

Or. es

Tarkistus 388
Rovana Plumb

Päätöslauselmaesitys
35 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35 a. korostaa lasten tasavertaista 
pääsyä koulutukseen ja toteaa, että 
koulujen sulkeminen voi pahentaa 
sukupuolten välistä eriarvoisuutta 
erityisesti köyhimpien tyttöjen ja nuorten 
osalta, joilla on suurempi varhais- ja 
pakkoavioliiton ja suunnittelemattoman 
raskauden riski tai jotka ottavat enemmän 
vastuuta kotona esimerkiksi 
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huolehtimalla sisaruksista tai hoitamalla 
sairaita sukulaisia, mikä voi johtaa siihen, 
että he jäävät jälkeen koulutyössä tai 
keskeyttävät koulunkäynnin; korostaa, 
että kaikkien nuorten on saatava 
käyttöönsä tarvittavat resurssit, välineet ja 
sosiaalinen tuki, pysyttävä sitoutuneina 
oppimiseen koulujen sulkemisen aikana 
ja palattava kouluun kriisin päätyttyä;

Or. en

Tarkistus 389
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
35 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35 a. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita varmistamaan, että kaikki 
kumppanimaille kriisistä selviytymiseksi 
myönnetty taloudellinen tuki 
kohdennetaan asianmukaisesti naisten ja 
tyttöjen tukemiseen, kuten seksuaali- ja 
lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin 
liittyvien palvelujen turvaamiseen, 
lapsityövoiman välttämiseen ja sen 
estämiseen, että naiset ja tytöt menettävät 
riippumattomuutensa maailmanlaajuisesti 
sulkutoimien vuoksi;

Or. en

Tarkistus 390
Margarita de la Pisa Carrión

Päätöslauselmaesitys
36 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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36. suhtautuu myönteisesti komission 
edistämään Team Europe -pakettiin ja 
korostaa, että varojen kohdentamisessa 
tarvitaan sukupuolinäkökulman 
huomioon ottavaa lähestymistapaa;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 391
Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Ewa Kopacz, Sirpa Pietikäinen, Cindy Franssen, Christine Schneider, Maria da Graça 
Carvalho

Päätöslauselmaesitys
36 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36. suhtautuu myönteisesti komission 
edistämään Team Europe -pakettiin ja 
korostaa, että varojen kohdentamisessa 
tarvitaan sukupuolinäkökulman huomioon 
ottavaa lähestymistapaa;

36. suhtautuu myönteisesti komission 
edistämään Team Europe -pakettiin ja 
korostaa, että varojen kohdentamisessa 
tarvitaan sukupuolinäkökulman huomioon 
ottavaa lähestymistapaa; korostaa, että 
covid-19-kriisiä ratkaistaessa on 
huomioitava sukupuolinäkökohdat 
naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen 
yhteistyön välineen ja liittymistä 
valmistelevan välineen III 
täytäntöönpanossa, jotta voidaan ottaa 
huomioon naisten ja tyttöjen 
erityisolosuhteet ja edistää kriisin 
jälkeisiä mahdollisuuksia; kannustaa 
jatkamaan koulutusta ja asettamaan se 
etusijalle hätätilanteissa tänä aikana;

Or. en

Tarkistus 392
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Päätöslauselmaesitys
36 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36. suhtautuu myönteisesti komission 
edistämään Team Europe -pakettiin ja 
korostaa, että varojen kohdentamisessa 
tarvitaan sukupuolinäkökulman huomioon 
ottavaa lähestymistapaa;

36. suhtautuu myönteisesti komission 
edistämään Team Europe -pakettiin, jolla 
tuetaan kumppanimaita 
koronavirusepidemian ja sen seurausten 
torjunnassa, ja korostaa, että varojen 
kohdentamisessa tarvitaan 
sukupuolinäkökulman huomioon ottavaa 
lähestymistapaa ja tasa-arvon 
edistämiseen korvamerkittyjä varoja;

Or. en

Tarkistus 393
Annika Bruna

Päätöslauselmaesitys
36 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36. suhtautuu myönteisesti komission 
edistämään Team Europe -pakettiin ja 
korostaa, että varojen kohdentamisessa 
tarvitaan sukupuolinäkökulman huomioon 
ottavaa lähestymistapaa;

36. panee merkille komission 
edistämän Team Europe -paketin ja 
korostaa, että varojen kohdentamisessa 
tarvitaan sukupuolten tasa-arvon 
huomioon ottavaa lähestymistapaa;

Or. en

Tarkistus 394
Diana Riba i Giner
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
36 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36 a. kehottaa EU:ta ja sen 
jäsenvaltioita asettamaan etusijalle 
maailmanlaajuisen solidaarisuuden 
säilyttämällä julkisen kehitysavun riittävä 
rahoitus ja tukemalla kattavasti 
kumppanimaiden toimia kriisin 
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selättämiseksi, muun muassa 
varmistamalla yhteisen turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikan saatavuus; kehottaa 
EU:ta keskittymään 
terveydenhuoltojärjestelmien 
vahvistamiseen ja seksuaali- ja 
lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin 
liittyvien palvelujen yleiseen saatavuuteen 
osana yleistä terveyskattavuutta sen 
humanitaarisessa ja kehitysyhteistyössä 
covid-19-pandemian yhteydessä; vaatii, 
että uudessa monivuotisessa 
rahoituskehyksessä ja erityisesti 
NDICI:ssä asetetaan sukupuolten 
tasa-arvo ja naisten oikeudet etusijalle 
maantieteellisissä ja temaattisissa 
ohjelmissa;

Or. en

Tarkistus 395
Eugenia Rodríguez Palop

Päätöslauselmaesitys
36 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36 a. kehottaa EU:ta ja sen 
jäsenvaltioita asettamaan etusijalle 
maailmanlaajuisen solidaarisuuden 
säilyttämällä julkisen kehitysavun riittävä 
rahoitus ja tukemalla kattavasti 
kumppanimaiden toimia kriisin 
selättämiseksi, muun muassa 
varmistamalla yhteisen turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikan saatavuus; kehottaa 
EU:ta keskittymään 
terveydenhuoltojärjestelmien 
vahvistamiseen ja seksuaali- ja 
lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin 
liittyvien palvelujen yleiseen saatavuuteen 
osana yleistä terveyskattavuutta sen 
humanitaarisessa ja kehitysyhteistyössä 
covid-19-pandemian yhteydessä; vaatii, 
että uudessa monivuotisessa 
rahoituskehyksessä ja erityisesti 
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NDICI:ssä asetetaan sukupuolten 
tasa-arvo ja naisten oikeudet etusijalle 
maantieteellisissä ja temaattisissa 
ohjelmissa;

Or. en

Tarkistus 396
Samira Rafaela, Radka Maxová, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez 
Ramos

Päätöslauselmaesitys
36 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36 a. korostaa sukupuolten tasa-arvoa 
ja kauppaa koskevien lukujen ja 
sukupuolten tasa-arvoa koskevien 
määräysten tarvetta kauppasopimuksissa; 
kehottaa Euroopan komissiota 
käyttämään vapaakauppasopimuksia 
naisten samapalkkaisuuden ja yhtäläisen 
palkitsemisen edistämiseksi maailmassa;

Or. en

Tarkistus 397
Eugenia Rodríguez Palop

Päätöslauselmaesitys
36 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36 b. kehottaa Euroopan komissiota 
sisällyttämään naiset ja nuoret 
maailmanlaajuisten toimiensa ytimeen ja 
ottamaan heidät täysimääräisesti mukaan 
toimiin, kuuntelemaan heidän ääntään ja 
antamaan heille mahdollisuuden 
osallistua aktiivisesti pandemian 
torjuntaan;
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Or. en

Tarkistus 398
Diana Riba i Giner
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
36 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36 b. kehottaa Euroopan komissiota 
sisällyttämään naiset ja nuoret 
maailmanlaajuisten toimiensa ytimeen ja 
ottamaan heidät täysimääräisesti mukaan 
toimiin, kuuntelemaan heidän ääntään ja 
antamaan heille mahdollisuuden 
osallistua aktiivisesti pandemian 
torjuntaan;

Or. en

Tarkistus 399
Diana Riba i Giner
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
36 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36 c. kehottaa Euroopan komissiota 
sisällyttämään terveyden ja erityisesti 
seksuaali- ja lisääntymisterveyden 
ensisijaiseksi tavoitteeksi uuteen 
sukupuolten tasa-arvon edistämistä 
koskevaan toimintasuunnitelmaan;

Or. en

Tarkistus 400
Eugenia Rodríguez Palop
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Päätöslauselmaesitys
36 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36 c. kehottaa Euroopan komissiota 
sisällyttämään terveyden ja erityisesti 
seksuaali- ja lisääntymisterveyden 
ensisijaiseksi tavoitteeksi uuteen 
sukupuolten tasa-arvon edistämistä 
koskevaan toimintasuunnitelmaan;

Or. en

Tarkistus 401
Diana Riba i Giner
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
36 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36 d. kehottaa EU:ta sisällyttämään 
kauppasopimuksiin vaatimuksen, jonka 
mukaan talouskumppaneiden on 
ratifioitava ja pantava täytäntöön ILO:n 
yleissopimuksen nro 156 
perheenhuoltovelvollisuuksia omaavista 
työntekijöistä, nro 189 
kotitaloustyöntekijöiden ihmisarvoisesta 
työstä ja nro 190 väkivallasta ja 
häirinnästä;

Or. en

Tarkistus 402
Eugenia Rodríguez Palop

Päätöslauselmaesitys
36 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36 d. kehottaa maita vauhdittamaan 
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etenemistä kohti yleistä terveydenhuoltoa 
kansainvälisen kehityksen keskeisenä 
painopisteenä;

Or. en

Tarkistus 403
Diana Riba i Giner
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
36 e kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36 e. kehottaa neuvostoa ja komissiota 
varmistamaan, että sukupuolten 
tasa-arvon valtavirtaistaminen ja 
sukupuolitietoinen budjetointi ovat 
keskeisellä sijalla kaikissa elpymiseen 
liittyvissä toimenpiteissä, ja ottamaan 
huomioon naisten tarpeiden 
moninaisuudesta saadut kokemukset;

Or. en

Tarkistus 404
Diana Riba i Giner
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
36 f kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36 f. kehottaa panemaan täytäntöön 
tasa-arvostrategia erittäin kiireellisenä 
toimena, jolle asetetaan selkeä aikataulu 
ja johon sitoudutaan vahvasti kaikissa 
komission osissa ja jota koordinoidaan ja 
seurataan tiiviisti tasa-arvotyöryhmän 
kanssa yhteistyössä oikeus- ja 
sisäasioiden pääosaston tasa-arvoa 
käsittelevän yksikön kanssa;



AM\1213467FI.docx 35/40 PE657.387v01-00

FI

Or. en

Tarkistus 405
Diana Riba i Giner
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
37 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita arvioimaan perusteellisesti 
kriisin aiheuttamat ja sen 
sosioekonomisista seurauksista syntyvät 
tarpeet sekä osoittamaan riittävät 
määrärahat sekä näihin tarpeisiin 
vastaamiseksi että näiden menojen 
seurantaa varten sen tasa-arvostrategiaan 
sisältyvien sitoumusten mukaisesti; 
korostaa, että valmistelutoimet ovat paras 
tapa parantaa kaikkien alojen kykyä 
selviytyä tulevista kriiseistä;

37. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita arvioimaan perusteellisesti 
kriisin aiheuttamat ja sen naisiin 
kohdistuvista sosioekonomisista 
seurauksista syntyvät tarpeet, jotta 
varmistetaan, että kriisi ei pahenna 
olemassa olevaa eriarvoisuutta ja että 
vähintään puolet määrärahoista 
käytetään naisten työpaikkoihin ja naisten 
oikeuksien edistämiseen sekä 
varmistamaan sukupuolten tasa-arvoa 
edistävien elinten osallistumisen 
kumppanuussopimuksiin, sukupuolten 
tasa-arvoa koskevien 
vaikutustenarviointien täytäntöönpanon 
vaatimuksena EU:n varojen saannille 
sekä näiden menojen seurannan 
keräämällä sukupuolen mukaan eriteltyjä 
tietoja ja tasa-arvoindikaattoreita sen 
tasa-arvostrategiaan sisältyvien 
sitoumusten mukaisesti; korostaa, että 
valmistelutoimet ovat paras tapa parantaa 
kaikkien alojen kykyä selviytyä tulevista 
kriiseistä;

Or. en

Tarkistus 406
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
37 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita arvioimaan perusteellisesti 
kriisin aiheuttamat ja sen 
sosioekonomisista seurauksista syntyvät 
tarpeet sekä osoittamaan riittävät 
määrärahat näihin sekä näihin tarpeisiin 
vastaamiseksi että näiden menojen 
seurantaa varten sen tasa-arvostrategiaan 
sisältyvien sitoumusten mukaisesti; 
korostaa, että valmistelutoimet ovat paras 
tapa parantaa kaikkien alojen kykyä 
selviytyä tulevista kriiseistä;

37. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita arvioimaan perusteellisesti 
kriisin aiheuttamat ja sen 
sosioekonomisista seurauksista syntyvät 
tarpeet; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita soveltamaan sukupuolten 
tasa-arvon valtavirtaistamista kaikilla 
elvytysstrategian aloilla ja sekä 
osoittamaan lisämäärärahoja naisten ja 
tyttöjen tarpeisiin vastaamiseksi naisten 
koronarahaston kautta, erityisesti 
työllisyyden, väkivallan, seksuaali- ja 
lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin 
liittyvien palvelujen alalla, että näiden 
menojen seurantaa varten sen tasa-
arvostrategiaan sisältyvien sitoumusten 
mukaisesti korostaa, että valmistelutoimet 
ovat paras tapa parantaa kaikkien alojen 
kykyä selviytyä tulevista kriiseistä;

Or. en

Tarkistus 407
Samira Rafaela, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Abir Al-
Sahlani, Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos

Päätöslauselmaesitys
37 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita arvioimaan perusteellisesti 
kriisin aiheuttamat ja sen 
sosioekonomisista seurauksista syntyvät 
tarpeet sekä osoittamaan riittävät 
määrärahat sekä näihin tarpeisiin 
vastaamiseksi että näiden menojen 
seurantaa varten sen tasa-arvostrategiaan 
sisältyvien sitoumusten mukaisesti; 
korostaa, että valmistelutoimet ovat paras 
tapa parantaa kaikkien alojen kykyä 
selviytyä tulevista kriiseistä;

37. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita arvioimaan perusteellisesti 
kriisin aiheuttamat ja sen 
sosioekonomisista seurauksista syntyvät 
sukupuolisidonnaiset vaikutukset ja 
tarpeet sekä osoittamaan riittävät sekä 
tähän kohdistetut ja rajatut määrärahat 
sekä näihin tarpeisiin vastaamiseksi että 
näiden menojen ja sukupuolinäkökulman 
valtavirtaistamisen seurantaa varten 
kaikissa talousarvio-, politiikka- ja 
lainsäädäntöehdotuksissa sen tasa-
arvostrategiaan sisältyvien sitoumusten 
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mukaisesti; korostaa, että valmistelutoimet 
ovat paras tapa parantaa kaikkien alojen 
kykyä selviytyä tulevista kriiseistä;

Or. en

Tarkistus 408
Eugenia Rodríguez Palop

Päätöslauselmaesitys
37 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita arvioimaan perusteellisesti 
kriisin aiheuttamat ja sen 
sosioekonomisista seurauksista syntyvät 
tarpeet sekä osoittamaan riittävät 
määrärahat sekä näihin tarpeisiin 
vastaamiseksi että näiden menojen 
seurantaa varten sen tasa-arvostrategiaan 
sisältyvien sitoumusten mukaisesti; 
korostaa, että valmistelutoimet ovat paras 
tapa parantaa kaikkien alojen kykyä 
selviytyä tulevista kriiseistä;

37. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita arvioimaan perusteellisesti 
kriisin aiheuttamat ja sen 
sosioekonomisista seurauksista syntyvät 
tarpeet ja varmistamaan, ettei kriisi 
pahenna olemassa olevaa eriarvoisuutta, 
sekä osoittamaan riittävät määrärahat ja 
kohdennetut toimenpiteet sekä näihin 
tarpeisiin vastaamiseksi että näiden 
menojen seurantaa varten sen 
tasa-arvostrategiaan sisältyvien 
sitoumusten mukaisesti; korostaa, että 
valmistelutoimet ovat paras tapa parantaa 
kaikkien alojen kykyä selviytyä tulevista 
kriiseistä;

Or. en

Tarkistus 409
Frances Fitzgerald

Päätöslauselmaesitys
37 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37 a. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita varmistamaan, kuten 
komission alkuperäisessä ilmoituksessa 
todetaan, että tasa-arvo, sukupuolten 
tasa-arvo mukaan luettuna, on talouden 
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elpymisen ytimessä elpymispaketissa 
esitettyjen toimenpiteiden avulla ja että 
siinä otetaan huomioon sukupuolten 
tasa-arvostrategiassa tehdyt sitoumukset 
sekä Next Generation EU -suunnitelman 
erityisvälineiden, rahastojen ja ohjelmien 
tavoitteet, ja tarjotaan siten tarvittavat 
resurssit kriisistä johtuvien ongelmien 
ratkaisemiseksi ja naisten tukemiseksi 
elpymisessä;

Or. en

Tarkistus 410
Diana Riba i Giner
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
37 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37 a. kehottaa sisällyttämään 
sukupuolten tasa-arvon yhdeksi 
poliittisista painopisteistä Euroopan 
tulevaisuutta käsittelevään tulevaan 
konferenssiin, jotta varmistetaan 
sukupuolten tasapaino sen elimissä ja 
naisten oikeuksien järjestöjen ja 
naisjärjestöjen osallistuminen sen 
varmistamiseksi, että EU:n 
covid-19-pandemian jälkeisessä ajassa 
otetaan huomioon naisten tarpeet;

Or. en

Tarkistus 411
Eugenia Rodríguez Palop

Päätöslauselmaesitys
37 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37 a. kehottaa komissiota sisällyttämään 
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kansallisiin elpymis- ja 
palautumissuunnitelmiin kansalliset 
sukupuolten tasa-arvoa koskevat 
suunnitelmat elpymistä varten ja 
strategiat, joilla puututaan kriisissä esiin 
nouseviin sukupuolikysymyksiin, mukaan 
lukien sukupuoleen perustuva ja 
perheväkivalta;

Or. en

Tarkistus 412
Samira Rafaela, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, Hilde Vautmans, Irène 
Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos

Päätöslauselmaesitys
37 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37 a. kehottaa komissiota perustamaan 
erityisen ja poikkeuksellisen rahaston 
haavoittuvassa asemassa olevia naisia ja 
lapsia varten, jotta heitä voidaan auttaa 
toipumaan kriisistä;

Or. en

Tarkistus 413
Eugenia Rodríguez Palop

Päätöslauselmaesitys
37 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37 b. kehottaa EU:ta asettamaan 
naisten ja miesten tasa-arvo ehdoksi, 
jonka noudattamista niiltä edellytetään 
varojen saamiseksi;

Or. en
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Tarkistus 414
Eugenia Rodríguez Palop

Päätöslauselmaesitys
37 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37 c. kehottaa komissiota varmistamaan 
covid-19-kriisistä elpymistä koskevan 
päätöksenteon yhteydessä naisten 
tasapuolisen edustuksen kaikessa 
moninaisuudessaan ja ottamaan naisten 
näkökulmat asianmukaisesti huomioon;

Or. en

Tarkistus 415
Eugenia Rodríguez Palop

Päätöslauselmaesitys
37 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37 d. kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita 
säilyttämään suotuisan ympäristön 
kansalaisyhteiskunnan järjestöille 
erityisesti poliittisen tuen ja riittävän 
rahoituksen avulla; kehottaa Euroopan 
komissiota varmistamaan joustavuuden 
nykyisissä EU:n rahoittamissa hankkeissa 
ja ohjelmissa, poistamaan 
yhteisrahoitusvaatimukset ja sallimaan 
tuensaajille mahdollisuus kohdentaa 
saamaansa rahoitusta uudelleen kriisiin 
vastaamiseksi;

Or. en


