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Tarkistus 1
Susana Solís Pérez, Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Karen Melchior, 
Irène Tolleret, Samira Rafaela, Hilde Vautmans

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. ottaa huomioon, että naisten ja 
miesten välinen tasa-arvo on unionin 
perusarvo, joka vahvistetaan Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 8 
ja 19 artiklassa; katsoo, että sukupuolten 
tasa-arvon valtavirtaistaminen on siksi 
tärkeä väline tämän periaatteen 
horisontaalisessa sisällyttämisessä EU:n 
politiikkoihin, toimenpiteisiin ja toimiin, 
koheesiopolitiikka mukaan luettuna;

A. ottaa huomioon, että naisten ja 
miesten välinen tasa-arvo on unionin 
perusarvo, joka vahvistetaan Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 8 
ja 19 artiklassa; katsoo, että sukupuolten 
tasa-arvon valtavirtaistaminen on siksi 
tärkeä väline tämän periaatteen 
horisontaalisessa sisällyttämisessä EU:n 
politiikkoihin, toimenpiteisiin ja toimiin, 
koheesiopolitiikka mukaan luettuna; ottaa 
huomioon, että vuosiksi 2014-2020 
annetun yhteisiä säännöksiä koskevan 
asetuksen (EU) No 1303/2013 7 artiklan 
mukaan miesten ja naisten tasa-arvo ja 
sukupuolinäkökohtien integrointi on 
otettava huomioon ja niitä on edistettävä 
ohjelmien valmistelun ja täytäntöönpanon 
kaikissa vaiheissa, myös ohjelmien 
seurannassa, raportoinnissa ja 
arvioinnissa;

Or. en

Tarkistus 2
Margarita de la Pisa Carrión

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. ottaa huomioon, että naisten ja 
miesten välinen tasa-arvo on unionin 
perusarvo, joka vahvistetaan Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 8 
ja 19 artiklassa; katsoo, että sukupuolten 
tasa-arvon valtavirtaistaminen on siksi 
tärkeä väline tämän periaatteen 

A. ottaa huomioon, että naisten ja 
miesten välinen tasa-arvo on unionin 
perusarvo, joka vahvistetaan Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 8 
ja 19 artiklassa; 
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horisontaalisessa sisällyttämisessä EU:n 
politiikkoihin, toimenpiteisiin ja toimiin, 
koheesiopolitiikka mukaan luettuna;

Or. es

Tarkistus 3
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. ottaa huomioon, että naisten ja 
miesten välinen tasa-arvo on unionin 
perusarvo, joka vahvistetaan Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 8 
ja 19 artiklassa; katsoo, että sukupuolten 
tasa-arvon valtavirtaistaminen on siksi 
tärkeä väline tämän periaatteen 
horisontaalisessa sisällyttämisessä EU:n 
politiikkoihin, toimenpiteisiin ja toimiin, 
koheesiopolitiikka mukaan luettuna;

A. ottaa huomioon, että sukupuolten 
tasa-arvo on yksi Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 2 artiklassa 
vahvistetuista EU:n perusarvoista; ottaa 
huomioon, että Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 8 artiklassa 
vahvistetaan sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisen periaate, joka on 
tärkeä väline sukupuolten tasa-arvon 
horisontaalisessa sisällyttämisessä EU:n 
politiikkoihin, toimenpiteisiin ja toimiin, 
koheesiopolitiikka mukaan luettuna;

Or. en

Tarkistus 4
Sandra Pereira

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että EU:n 
määräämän uusliberalistisen politiikan 
pitkän aikavälin vaikutukset vaikuttavat 
osaltaan miesten ja naisten väliseen 
eriarvoisuuteen lisäämällä työttömyyttä, 
purkamalla työmarkkinoiden sääntelyä, 
lisäämällä epävarmuutta ja alhaisia 
palkkoja, jotka vaikuttavat erityisesti 
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naisiin; ottaa huomioon, että julkisten 
palvelujen, erityisesti terveys-, koulutus- 
ja sosiaalietuuksien, leikkaukset 
pahentavat entisestään naisten 
kohtaaman syrjinnän ja eriarvoisuuden 
moninaisia muotoja;

Or. en

Tarkistus 5
Susana Solís Pérez, Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Karen Melchior, 
Irène Tolleret, Samira Rafaela, Hilde Vautmans

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. ottaa huomioon, että 
koheesiopolitiikassa puututaan eri alueiden 
välisiin eroihin ja muita heikommassa 
asemassa olevien alueiden 
jälkeenjääneisyyteen taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden saavuttamiseksi 
Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), 
Euroopan sosiaalirahaston (ESR), 
koheesiorahaston, Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston 
(maaseuturahasto) ja Euroopan meri- ja 
kalatalousrahaston (EMKR) kautta, joihin 
sovelletaan syrjimättömyyden sekä naisten 
ja miesten tasa-arvon periaatteita;

B. ottaa huomioon, että 
koheesiopolitiikassa puututaan eri alueiden 
välisiin eroihin ja muita heikommassa 
asemassa olevien alueiden 
jälkeenjääneisyyteen taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden saavuttamiseksi, 
joiden olennainen osa sukupuolten tasa-
arvon toteuttaminen on, Euroopan 
aluekehitysrahaston (EAKR), Euroopan 
sosiaalirahaston (ESR), koheesiorahaston, 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston (maaseuturahasto), 
Euroopan meri- ja kalatalousrahaston 
(EMKR) ja oikeudenmukaisen siirtymän 
rahaston (JTF) kautta, joihin sovelletaan 
syrjimättömyyden sekä naisten ja miesten 
tasa-arvon periaatteita; toteaa, että näissä 
rahastoissa olisi kiinnitettävä erityistä 
huomiota naisiin, jotka asuvat 
maaseudulla, teollisuuden 
muutosprosessissa olevilla alueilla sekä 
vakavista ja pysyvistä luontoon tai 
väestöön liittyvistä haitoista kärsivillä 
alueilla, kuten alueilla, joiden 
väestöntiheys on erittäin alhainen, sekä 
saaristo-, rajaseutu- ja vuoristoalueilla;

Or. en
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Tarkistus 6
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. ottaa huomioon, että 
koheesiopolitiikassa puututaan eri alueiden 
välisiin eroihin ja muita heikommassa 
asemassa olevien alueiden 
jälkeenjääneisyyteen taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden saavuttamiseksi 
Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), 
Euroopan sosiaalirahaston (ESR), 
koheesiorahaston, Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston 
(maaseuturahasto) ja Euroopan meri- ja 
kalatalousrahaston (EMKR) kautta, joihin 
sovelletaan syrjimättömyyden sekä naisten 
ja miesten tasa-arvon periaatteita;

B. ottaa huomioon, että 
koheesiopolitiikassa puututaan eri alueiden 
välisiin eroihin ja muita heikommassa 
asemassa olevien alueiden 
jälkeenjääneisyyteen taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden saavuttamiseksi 
Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), 
Euroopan sosiaalirahaston (ESR), 
koheesiorahaston, Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston 
(maaseuturahasto) ja Euroopan meri- ja 
kalatalousrahaston (EMKR) kautta, joihin 
sovelletaan syrjimättömyyden sekä 
sukupuolten tasa-arvon periaatteita;

Or. en

Tarkistus 7
Lena Düpont, Arba Kokalari, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Ewa Kopacz, Cindy Franssen, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B a. katsoo, että sukupuolten tasa-
arvon edistäminen on olennaisen tärkeää 
koheesiopolitiikan päätavoitteiden eli 
pitkän aikavälin ja kestävän alueellisen 
taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen 
saavuttamiseksi EU:ssa ja että 
koheesiopolitiikka edistää ja parantaa 
sukupuolten tasa-arvoa puuttumalla 
työmarkkinoiden horisontaaliseen ja 
vertikaaliseen eriytymiseen ja sitkeisiin 
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sukupuolten välisiin eroihin 
työllisyydessä, sosiaalisessa osallisuudessa 
ja koulutuksessa, edistämällä uusien 
yritysten perustamista ja naisten 
yrittäjyyttä, helpottamalla naisten pääsyä 
tutkimuksen ja innovoinnin pariin sekä 
ottamalla huomioon naisten tarpeet 
liikenteen ja sosiaalisen infrastruktuurin 
alalla;

Or. en

Tarkistus 8
Sandra Pereira

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B a. toteaa, että johtuen pyrkimyksestä 
kaventaa koheesiopolitiikalla EU:n 
jäsenvaltioiden välistä kuilua, 
koheesiopolitiikalla olisi myös edistettävä 
sukupuolten välisen kuilun kaventamista, 
jotta voidaan varmistaa, että taataan 
oikeus samaan palkkaan samasta ja 
samanarvoisesta työstä, joka ei aina 
toteudu, vaikka siitä olisi säädetty laissa, 
ja torjutaan syrjinnän lähdettä joko 
turvaamalla ja vahvistamalla 
työntekijöiden oikeuksia tai tehostamalla 
yritysten toiminnan valvontaa erityisesti 
kansallisten työsuojeluviranomaisten 
avulla; toteaa, että 
työehtosopimusneuvottelut ovat 
olennaisen tärkeitä miesten ja naisten 
välisen eriarvoisuuden muuttamisessa ja 
poistamisessa;

Or. en

Tarkistus 9
Annika Bruna, Virginie Joron

Lausuntoluonnos
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Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B a. toteaa, että koheesiopolitiikka on 
erittäin kallista 
nettomaksajajäsenvaltioille, minkä vuoksi 
sen määrärahoja ei ole tarkoitus lisätä; 
pitää myös mielessä, että jäsenvaltioiden 
vapaus rahoittaa sukupuolten tasa-arvoon 
liittyviä asioita ja investoida niihin omien 
kansallisten mieltymystensä mukaisesti on 
säilytettävä;

Or. en

Tarkistus 10
Susana Solís Pérez, Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Karen Melchior, 
Irène Tolleret, Samira Rafaela, Hilde Vautmans

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan C kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

C. ottaa huomioon, että pandemian 
kaikkia taloudellisia, sosiaalisia ja 
työllisyysvaikutuksia ei vielä tiedetä; ottaa 
huomioon, että alustavien tutkimusten 
mukaan covid-19-pandemia on pahentanut 
olemassa olevaa eriarvoisuutta, mikä olisi 
otettava huomioon koheesiopolitiikassa;

C. ottaa huomioon, että pandemian 
kaikkia taloudellisia, sosiaalisia ja 
työllisyysvaikutuksia ei vielä tiedetä; ottaa 
huomioon, että alustavien tutkimusten 
mukaan covid-19-pandemia on pahentanut 
miesten ja naisten välistä eriarvoisuutta, 
kuten lisännyt palkatonta hoivatyötä ja 
sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa, mikä 
olisi otettava huomioon 
koheesiopolitiikassa; toteaa, että on 
olemassa vaara, että covid-19-kriisin 
pahiten koettelemat maat kärsivät 
talousarvioon liittyvistä rajoituksista, 
jotka voivat vaikuttaa julkisiin menoihin, 
joilla pyritään vähentämään sukupuoleen 
perustuvaa syrjintää ja sukupuoleen 
perustuvaa väkivaltaa, sekä rahoituksen 
myöntämiseen sukupuolten tasa-arvoa 
edistävien politiikkojen täytäntöönpanosta 
vastaaville julkisille elimille, kuten 
julkisille virastoille, kansalaisjärjestöille 
ja sukupuolten tasa-arvotoimia edistäville 
kolmannen sektorin järjestöille;
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Or. en

Tarkistus 11
Christine Anderson

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan C kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

C. ottaa huomioon, että pandemian 
kaikkia taloudellisia, sosiaalisia ja 
työllisyysvaikutuksia ei vielä tiedetä; ottaa 
huomioon, että alustavien tutkimusten 
mukaan covid-19-pandemia on 
pahentanut olemassa olevaa 
eriarvoisuutta, mikä olisi otettava 
huomioon koheesiopolitiikassa;

C. ottaa huomioon, että pandemian 
kaikkia taloudellisia, sosiaalisia ja 
työllisyysvaikutuksia ei vielä tiedetä;

Or. de

Tarkistus 12
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan C kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

C. ottaa huomioon, että pandemian 
kaikkia taloudellisia, sosiaalisia ja 
työllisyysvaikutuksia ei vielä tiedetä; ottaa 
huomioon, että alustavien tutkimusten 
mukaan covid-19-pandemia on pahentanut 
olemassa olevaa eriarvoisuutta, mikä olisi 
otettava huomioon koheesiopolitiikassa;

C. ottaa huomioon, että pandemian 
kaikkia taloudellisia, sosiaalisia ja 
työllisyysvaikutuksia ei vielä tiedetä; ottaa 
huomioon, että alustavien tutkimusten 
mukaan covid-19-pandemia on pahentanut 
olemassa olevaa eriarvoisuutta ja 
vaikuttanut suhteettomasti naisiin ja 
tyttöihin ja erityisesti syrjäytyneisiin 
ryhmiin kuuluviin naisiin ja tyttöihin, 
mikä olisi otettava huomioon 
koheesiopolitiikassa;

Or. en
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Tarkistus 13
Margarita de la Pisa Carrión

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan C kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

C. ottaa huomioon, että pandemian 
kaikkia taloudellisia, sosiaalisia ja 
työllisyysvaikutuksia ei vielä tiedetä; ottaa 
huomioon, että alustavien tutkimusten 
mukaan covid-19-pandemia on pahentanut 
olemassa olevaa eriarvoisuutta, mikä olisi 
otettava huomioon koheesiopolitiikassa;

C. ottaa huomioon, että pandemian 
kaikkia taloudellisia, sosiaalisia ja 
työllisyysvaikutuksia ei vielä tiedetä; ottaa 
huomioon, että alustavien tutkimusten 
mukaan covid-19-pandemia on muuttanut 
olemassa olevia tilanteita, mikä olisi 
otettava huomioon koheesiopolitiikassa;

Or. es

Tarkistus 14
Sandra Pereira

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

C a. toteaa, että palkkaerot ilmentävät 
naisten suurempaa hyväksikäyttöä ja 
syrjintää työmarkkinoilla, kun otetaan 
huomioon, että tätä naisten ja miesten 
välistä syrjintää edistetään 
tarkoituksellisesti sellaisten politiikkojen 
helpottamiseksi ja tehostamiseksi, joilla 
pyritään alhaisiin palkkoihin ja 
työmarkkinoiden sääntelyn purkamiseen; 
toteaa, että miesten ja naisten välisen 
palkkasyrjinnän perimmäiset syyt ovat 
sääntelyn purkamisessa ja työn 
arvostuksen laskussa, mutta myös 
sellaisten toimenpiteiden puuttumisessa, 
jotka mahdollistavat naisten työ-, perhe- 
ja yksityiselämän välisen asianmukaisen 
tasapainon; toteaa, että tämä johtuu yhä 
epävarmemmista työoloista, jotka 
lyhentävät työjaksojen pituutta elämän 
aikana ja johtavat naisten epävarmempiin 
työolosuhteisiin, kuten osa-aikatyöhön tai 
tilapäistyöhön ja matalampiin palkkoihin;
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Or. en

Tarkistus 15
Lena Düpont, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan D kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

D. katsoo, että hoivapalvelujen 
tarjoaminen on äärimmäisen tärkeää, jotta 
naiset voivat pysyä aktiivisina 
työmarkkinoilla;

D. katsoo, että hoivapalvelujen 
tarjoaminen on äärimmäisen tärkeää, jotta 
naiset voivat pysyä aktiivisina 
työmarkkinoilla, sillä useimmiten juuri he 
vastaavat hoivavelvollisuuksista; toteaa, 
että uusien demografisten suuntausten, 
kuten yhteiskuntien ikääntymisen, 
alhaisempien syntyvyyslukujen ja näin 
ollen työikäisen väestön vähenemisen, 
vuoksi virallisten ja epävirallisten 
pitkäaikaishoivapalvelujen tarve on 
entistäkin tärkeämpi; toteaa, että covid-
19-pandemia on tuonut mukanaan 
pitkäaikaisen ongelman EU:ssa 
tarjottaviin hoivapalveluihin; toteaa, että 
hoitoa on tarkasteltava kokonaisvaltaisesti 
ja jatkumona lastenhoidosta 
iltapäivähoitoon, vammaisten henkilöiden 
hoitoon ja vanhusten hoitoon;

Or. en

Tarkistus 16
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan D kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

D. katsoo, että hoivapalvelujen 
tarjoaminen on äärimmäisen tärkeää, jotta 
naiset voivat pysyä aktiivisina 
työmarkkinoilla;

D. katsoo, että hoivapalvelujen 
tarjoaminen on äärimmäisen tärkeää, jotta 
naiset voivat pysyä aktiivisina 
työmarkkinoilla, kun edistetään työn ja 
perhe-elämän yhteensovittamista; toteaa, 
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että hoiva-alalle tehtävät investoinnit 
tarjoavat työmahdollisuuksia 
omaishoitajille myös virallisessa 
taloudessa;

Or. en

Tarkistus 17
Annika Bruna, Virginie Joron

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan D kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

D. katsoo, että hoivapalvelujen 
tarjoaminen on äärimmäisen tärkeää, jotta 
naiset voivat pysyä aktiivisina 
työmarkkinoilla;

D. katsoo, että hoivapalvelujen 
tarjoaminen on äärimmäisen tärkeää, jotta 
naiset voivat pysyä aktiivisina 
työmarkkinoilla; katsoo, ettei ole syytä 
kyseenalaistaa sukupolvien välisten 
yhteyksien ja vanhempien suorittaman 
lastenkasvatuksen keskeistä merkitystä;

Or. en

Tarkistus 18
Andżelika Anna Możdżanowska

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan D kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

D. katsoo, että hoivapalvelujen 
tarjoaminen on äärimmäisen tärkeää, jotta 
naiset voivat pysyä aktiivisina 
työmarkkinoilla;

D. katsoo, että hoivapalvelujen 
saatavuuden ja kohtuuhintaisuuden 
parantaminen on erittäin tärkeää, jotta 
naiset voivat pysyä aktiivisina 
työmarkkinoilla, ja se auttaa osaltaan 
muun muassa kaventamaan sukupuolten 
välisiä eläke-eroja;

Or. pl

Tarkistus 19
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Vera Tax, Vilija Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Alessandra Moretti, 
Rovana Plumb, Maria-Manuel Leitão-Marques

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan D kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

D. katsoo, että hoivapalvelujen 
tarjoaminen on äärimmäisen tärkeää, jotta 
naiset voivat pysyä aktiivisina 
työmarkkinoilla;

D. katsoo, että saavutettavien 
kohtuuhintaisten ja laadukkaiden 
hoivapalvelujen tarjoaminen on 
äärimmäisen tärkeää, jotta naiset voivat 
pysyä aktiivisina työmarkkinoilla;

Or. en

Tarkistus 20
Christine Anderson

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan D kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

D. katsoo, että hoivapalvelujen 
tarjoaminen on äärimmäisen tärkeää, jotta 
naiset voivat pysyä aktiivisina 
työmarkkinoilla;

D. katsoo, että hoivapalvelujen 
tarjoaminen on äärimmäisen tärkeää;

Or. de

Tarkistus 21
Annika Bruna, Virginie Joron

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan D kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

D. katsoo, että hoivapalvelujen 
tarjoaminen on äärimmäisen tärkeää, jotta 
naiset voivat pysyä aktiivisina 
työmarkkinoilla;

D. katsoo, että hoivapalvelujen 
tarjoaminen on äärimmäisen tärkeää, jotta 
naiset voivat halutessaan pysyä aktiivisina  
työmarkkinoilla;

Or. en
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Tarkistus 22
Annika Bruna, Virginie Joron

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan D kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

D. katsoo, että hoivapalvelujen 
tarjoaminen on äärimmäisen tärkeää, jotta 
naiset voivat pysyä aktiivisina 
työmarkkinoilla;

D. katsoo, että hoivapalvelujen 
tarjoaminen on välttämätöntä, jotta naiset 
voivat pysyä aktiivisina työmarkkinoilla;

Or. en

Tarkistus 23
Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos, Karen Melchior, Irène Tolleret, 
Samira Rafaela, Hilde Vautmans

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

D a. katsoo, että naiset ovat maaseudun 
kestävyyden peruspilari ja että heillä on 
keskeinen rooli yhteiskuntiemme vahvan 
yhteiskuntarakenteen kehittämisessä; 
ottaa huomioon, että monissa 
jäsenvaltioissa maaseudun naisten 
mahdollisuudet saada työllisyys- ja 
sosiaalipalveluja ovat rajallisemmat 
erityisesti väestökadosta kärsivillä 
maaseutualueilla tai väestöön liittyvistä 
haitoista kärsivillä alueilla; katsoo, että 
koheesiopolitiikka on asianmukainen 
väline, jolla voidaan puuttua sukupuolten 
eriarvoisuuteen maaseutualueilla; ottaa 
huomioon, että maaseudulla ja 
väestökadosta kärsivillä alueilla 
vallitsevien olosuhteiden yleinen 
parantaminen edistää naisten asemaa ja 
elämänlaatua näillä alueilla;

Or. en
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Tarkistus 24
Vera Tax, Vilija Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Alessandra Moretti, 
Rovana Plumb, Maria-Manuel Leitão-Marques

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

D a. toteaa, että 
sukupuolistereotypioiden ja palkkaerojen 
vuoksi naisten osuus palkattomasta 
hoivatyöstä on suhteettoman paljon 
suurempi kuin miesten; toteaa, että tällä 
on vakavia vaikutuksia heidän 
edustukseensa ja suorituskykyynsä 
työmarkkinoilla;

Or. en

Tarkistus 25
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

D a. toteaa, että koheesiopolitiikalla ja 
kohdennetulla rahoituksella 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjä 
hyödyttäville hankkeille voidaan edistää 
sukupuoleen perustuvan väkivallan 
ehkäisemiseen ja torjumiseen tähtäävien 
erityistoimien toteuttamista;

Or. en

Tarkistus 26
Susana Solís Pérez, Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Karen Melchior, 
Irène Tolleret, Samira Rafaela, Hilde Vautmans

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan D b kappale (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

D b. toteaa, että naisten osallistuminen 
on edelleen vähäistä koheesiopolitiikan 
kaikissa vaiheissa, erityisesti 
toimenpideohjelmien kehittämisessä, 
päätöksentekoprosesseissa ja sukupuolten 
tasa-arvon sisällyttämisessä valittujen 
hankkeiden täytäntöönpanoon;

Or. en

Tarkistus 27
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
-1 kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

-1. korostaa, että koheesiorahastoilla 
olisi oltava tärkeä rooli sukupuolten tasa-
arvon edistämisessä ja sukupuolten tasa-
arvoa koskevan EU:n strategian 
täytäntöönpanossa; muistuttaa, että 
kaikki poliittiset tavoitteet edellyttävät 
asianmukaisia resursseja niiden 
täytäntöönpanoon, ja korostaa siksi, että 
on tärkeää sovittaa sukupuolten tasa-
arvoa koskevat EU:n tavoitteet yhteen sen 
ohjelmien kanssa erityisesti 
koheesiopolitiikan alalla;

Or. en

Tarkistus 28
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
-1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus
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-1 a. korostaa koheesiorahaston tärkeää 
roolia investointien turvaamisessa 
hoivapalveluihin; pyytää komissiota 
ehdottamaan hoitoa koskevaa Euroopan 
laajuista sopimusta, jolla tuettaisiin 
siirtymistä hoivatalouteen, jossa 
koheesiopolitiikalla olisi oltava keskeinen 
rooli;

Or. en

Tarkistus 29
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
-1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

-1 b. korostaa, että yksi 
koheesiopolitiikan keskeisistä 
näkökohdista on sosiaalisen, alueellisen 
ja taloudellisen yhteenkuuluvuuden 
varmistaminen muun muassa torjumalla 
eroavaisuuksia työpaikkoja luomalla; 
korostaa, että tässä prosessissa on 
tärkeää, ettei ketään jätetä jälkeen ja että 
investoinnit työpaikkojen luomiseen ovat 
sukupuolisidonnaisia ja sisältävät siksi 
toimenpiteitä, joilla torjutaan epävarmoja 
työsopimuksia, epävirallista työtä ja 
sukupuolten välisiä palkkaeroja ja 
varmistetaan naisten osallistuminen 
rahoitusta saaville aloille;

Or. en

Tarkistus 30
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
-1 c kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

-1 c. muistuttaa, että tuettaessa vihreää 
ja digitaalista siirtymää 
koheesiopolitiikassa olisi kiinnitettävä 
erityistä huomiota siihen, että 
varmistetaan naisten pääsy koulutukseen, 
jotta voidaan kuroa umpeen sukupuolten 
välinen digitaalinen kuilu;

Or. en

Tarkistus 31
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
-1 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

-1 d. korostaa, että risteävät 
haittatekijät luovat lisäesteitä ja kielteisiä 
sosioekonomisia vaikutuksia tietyille 
naisryhmille; kehottaa siksi 
sisällyttämään koheesiopolitiikkaan 
kohdennettuja toimenpiteitä 
marginalisoituneiden ryhmien naisten 
kärsimään moninkertaiseen syrjintään 
puuttumiseksi, erityisesti toimenpiteitä 
köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen 
torjumiseksi;

Or. en

Tarkistus 32
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
-1 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

-1 e. korostaa koheesiopolitiikan 
keskeistä roolia laadukkaisiin julkisiin 
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palveluihin investoimisessa, millä on 
myönteinen vaikutus sukupuolten 
eriarvoisuuden torjumiseen, koska naiset 
ovat riippuvaisempia tällaisista 
palveluista;

Or. en

Tarkistus 33
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
-1 f kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

-1 f. kehottaa komissiota käsittelemään 
koheesiopolitiikassa sukupuolten tasa-
arvostrategiassa 2020–2025 määriteltyjä 
terveyteen liittyviä prioriteetteja, erityisesti 
seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -
oikeuksia perusihmisoikeutena ja 
olennaisena osana ihmisten hyvinvointia 
ja sukupuolten tasa-arvon edistämistä;

Or. en

Tarkistus 34
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
-1 g kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

-1 g. pitää valitettavana, että uudella 
ohjelmakaudella komissio ei ehdottanut 
uusia toimenpiteitä sukupuolten tasa-
arvon parantamiseksi vaan sen sijaan 
poisti sukupuolten tasa-arvoa koskevan 
ehdollisuuden yhteisiä säännöksiä 
koskevasta asetuksesta ja poisti 
alaohjelman ”Maaseutualueiden naiset”; 
korostaa, että on tärkeää sisällyttää 
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sitovia ehtoja sukupuolten tasa-arvon 
edistämiseksi ja että koheesiopolitiikassa 
tarvitaan kohdennettuja toimenpiteitä;

Or. en

Tarkistus 35
Annika Bruna, Virginie Joron

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita tehostamaan toimiaan 
sukupuolten tasa-arvon ja 
syrjimättömyyden edistämiseksi 
koheesiopolitiikassa siten, että 
sukupuolten tasa-arvo valtavirtaistetaan 
tehokkaasti kaikissa toimintapoliittisen 
syklin vaiheissa, mikä osoittaa vahvaa 
poliittista sitoutumista EU:n, 
jäsenvaltioiden ja alueiden tasolla; 
kannustaa tekemään tässä yhteydessä 
tiivistä yhteistyötä Euroopan tasa-
arvoinstituutin (EIGE) kanssa ja 
tarjoamaan korkealaatuista tutkimusta ja 
tietoa, jotta voidaan tukea 
päätöksentekijöiden ja muiden naisten ja 
miesten tasa-arvoa edistävien keskeisten 
sidosryhmien vankemmin perusteltua ja 
näyttöön perustuvaa päätöksentekoa; 
painottaa, että EU:n toimielinten ja 
virastojen tiedonjako on keskeinen väline, 
jolla torjutaan korkeita hallintokuluja ja 
tarpeetonta byrokratian lisäämistä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 36
Margarita de la Pisa Carrión

Lausuntoluonnos
1 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita tehostamaan toimiaan 
sukupuolten tasa-arvon ja 
syrjimättömyyden edistämiseksi 
koheesiopolitiikassa siten, että 
sukupuolten tasa-arvo valtavirtaistetaan 
tehokkaasti kaikissa toimintapoliittisen 
syklin vaiheissa, mikä osoittaa vahvaa 
poliittista sitoutumista EU:n, 
jäsenvaltioiden ja alueiden tasolla; 
kannustaa tekemään tässä yhteydessä 
tiivistä yhteistyötä Euroopan tasa-
arvoinstituutin (EIGE) kanssa ja 
tarjoamaan korkealaatuista tutkimusta ja 
tietoa, jotta voidaan tukea 
päätöksentekijöiden ja muiden naisten ja 
miesten tasa-arvoa edistävien keskeisten 
sidosryhmien vankemmin perusteltua ja 
näyttöön perustuvaa päätöksentekoa; 
painottaa, että EU:n toimielinten ja 
virastojen tiedonjako on keskeinen väline, 
jolla torjutaan korkeita hallintokuluja ja 
tarpeetonta byrokratian lisäämistä;

1. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita tehostamaan toimiaan 
sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi 
arvokkaasti;

Or. es

Tarkistus 37
Susana Solís Pérez, Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Karen Melchior, 
Irène Tolleret, Samira Rafaela, Hilde Vautmans

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita tehostamaan toimiaan 
sukupuolten tasa-arvon ja 
syrjimättömyyden edistämiseksi 
koheesiopolitiikassa siten, että sukupuolten 
tasa-arvo valtavirtaistetaan tehokkaasti 
kaikissa toimintapoliittisen syklin 
vaiheissa, mikä osoittaa vahvaa poliittista 
sitoutumista EU:n, jäsenvaltioiden ja 
alueiden tasolla; kannustaa tekemään tässä 
yhteydessä tiivistä yhteistyötä Euroopan 

1. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita tehostamaan toimiaan 
sukupuolten tasa-arvon ja 
syrjimättömyyden edistämiseksi 
koheesiopolitiikassa siten, että sukupuolten 
tasa-arvo valtavirtaistetaan tehokkaasti 
kaikissa toimintapoliittisen syklin 
vaiheissa, mikä osoittaa vahvaa poliittista 
sitoutumista EU:n, jäsenvaltioiden ja 
alueiden tasolla, ja kannustamaan 
sukupuolten tasa-arvoa koskevien 
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tasa-arvoinstituutin (EIGE) kanssa ja 
tarjoamaan korkealaatuista tutkimusta ja 
tietoa, jotta voidaan tukea 
päätöksentekijöiden ja muiden naisten ja 
miesten tasa-arvoa edistävien keskeisten 
sidosryhmien vankemmin perusteltua ja 
näyttöön perustuvaa päätöksentekoa; 
painottaa, että EU:n toimielinten ja 
virastojen tiedonjako on keskeinen väline, 
jolla torjutaan korkeita hallintokuluja ja 
tarpeetonta byrokratian lisäämistä;

ennakkoehtojen käyttöön; kannustaa 
tekemään tässä yhteydessä tiivistä 
yhteistyötä Euroopan tasa-arvoinstituutin 
(EIGE) ja kansallisten tasa-
arvoinstituuttien ja -elinten kanssa ja 
tarjoamaan korkealaatuista tutkimusta ja 
tietoa, jotta voidaan tukea 
päätöksentekijöiden ja muiden naisten ja 
miesten tasa-arvoa edistävien keskeisten 
sidosryhmien vankemmin perusteltua ja 
näyttöön perustuvaa päätöksentekoa; 
painottaa, että EU:n toimielinten ja 
virastojen tiedonjako on keskeinen väline, 
jolla torjutaan korkeita hallintokuluja ja 
tarpeetonta byrokratian lisäämistä; 
kannustaa käyttämään yhteisiä tuotos- ja 
tulosindikaattoreita eri jäsenvaltioissa 
sekä sukupuolen mukaan eriteltyjä ja 
sukupuolikohtaisia tietoja, jotta voidaan 
mitata sukupuolten eriarvoisuutta 
sosiaalisissa ja taloudellisissa 
ulottuvuuksissa ja varmistaa 
sukupuolinäkökulma rahastojen 
arviointikriteereissä sekä täytäntöönpano- 
ja seurantajärjestelmissä;

Or. en

Tarkistus 38
Vera Tax, Vilija Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Alessandra Moretti, 
Rovana Plumb, Maria-Manuel Leitão-Marques

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita tehostamaan toimiaan 
sukupuolten tasa-arvon ja 
syrjimättömyyden edistämiseksi 
koheesiopolitiikassa siten, että sukupuolten 
tasa-arvo valtavirtaistetaan tehokkaasti 
kaikissa toimintapoliittisen syklin 
vaiheissa, mikä osoittaa vahvaa poliittista 
sitoutumista EU:n, jäsenvaltioiden ja 
alueiden tasolla; kannustaa tekemään tässä 
yhteydessä tiivistä yhteistyötä Euroopan 

1. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita tehostamaan toimiaan 
sukupuolten tasa-arvon ja 
syrjimättömyyden edistämiseksi 
koheesiopolitiikassa siten, että sukupuolten 
tasa-arvo valtavirtaistetaan tehokkaasti 
kaikissa toimintapoliittisen syklin 
vaiheissa, mikä osoittaa vahvaa poliittista 
sitoutumista EU:n, jäsenvaltioiden ja 
alueiden tasolla; kannustaa tekemään tässä 
yhteydessä tiivistä yhteistyötä Euroopan 
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tasa-arvoinstituutin (EIGE) kanssa ja 
tarjoamaan korkealaatuista tutkimusta ja 
tietoa, jotta voidaan tukea 
päätöksentekijöiden ja muiden naisten ja 
miesten tasa-arvoa edistävien keskeisten 
sidosryhmien vankemmin perusteltua ja 
näyttöön perustuvaa päätöksentekoa; 
painottaa, että EU:n toimielinten ja 
virastojen tiedonjako on keskeinen väline, 
jolla torjutaan korkeita hallintokuluja ja 
tarpeetonta byrokratian lisäämistä;

tasa-arvoinstituutin (EIGE) kanssa ja 
tarjoamaan korkealaatuista tutkimusta ja 
tietoa, jotta voidaan tukea 
päätöksentekijöiden ja muiden naisten ja 
miesten tasa-arvoa edistävien keskeisten 
sidosryhmien vankemmin perusteltua ja 
näyttöön perustuvaa päätöksentekoa; 
painottaa, että EU:n toimielinten ja 
virastojen tiedonjako on keskeinen väline, 
jolla torjutaan korkeita hallintokuluja ja 
tarpeetonta byrokratian lisäämistä; 
korostaa, että on tärkeää tehdä tiivistä 
yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan 
sukupuolten tasa-arvoa edistävien 
kumppaneiden kanssa koheesiopolitiikan 
kaikissa vaiheissa;

Or. en

Tarkistus 39
Christine Anderson

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita tehostamaan toimiaan 
sukupuolten tasa-arvon ja 
syrjimättömyyden edistämiseksi 
koheesiopolitiikassa siten, että sukupuolten 
tasa-arvo valtavirtaistetaan tehokkaasti 
kaikissa toimintapoliittisen syklin 
vaiheissa, mikä osoittaa vahvaa poliittista 
sitoutumista EU:n, jäsenvaltioiden ja 
alueiden tasolla; kannustaa tekemään tässä 
yhteydessä tiivistä yhteistyötä Euroopan 
tasa-arvoinstituutin (EIGE) kanssa ja 
tarjoamaan korkealaatuista tutkimusta ja 
tietoa, jotta voidaan tukea 
päätöksentekijöiden ja muiden naisten ja 
miesten tasa-arvoa edistävien keskeisten 
sidosryhmien vankemmin perusteltua ja 
näyttöön perustuvaa päätöksentekoa; 
painottaa, että EU:n toimielinten ja 
virastojen tiedonjako on keskeinen väline, 
jolla torjutaan korkeita hallintokuluja ja 

1. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita tehostamaan toimiaan 
naisten ja miesten tasa-arvon ja 
syrjimättömyyden edistämiseksi 
koheesiopolitiikassa siten, että sukupuolten 
tasa-arvo valtavirtaistetaan tehokkaasti 
kaikissa toimintapoliittisen syklin 
vaiheissa, mikä osoittaa vahvaa poliittista 
sitoutumista EU:n, jäsenvaltioiden ja 
alueiden tasolla; kannustaa tekemään tässä 
yhteydessä tiivistä yhteistyötä Euroopan 
tasa-arvoinstituutin (EIGE) kanssa ja 
tarjoamaan korkealaatuista tutkimusta ja 
tietoa, jotta voidaan tukea 
päätöksentekijöiden ja muiden naisten ja 
miesten tasa-arvoa edistävien keskeisten 
sidosryhmien vankemmin perusteltua ja 
näyttöön perustuvaa päätöksentekoa; 
painottaa, että EU:n toimielinten ja 
virastojen tiedonjako on keskeinen väline, 
jolla torjutaan korkeita hallintokuluja ja 
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tarpeetonta byrokratian lisäämistä; tarpeetonta byrokratian lisäämistä;

Or. de

Tarkistus 40
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita tehostamaan toimiaan 
sukupuolten tasa-arvon ja 
syrjimättömyyden edistämiseksi 
koheesiopolitiikassa siten, että sukupuolten 
tasa-arvo valtavirtaistetaan tehokkaasti 
kaikissa toimintapoliittisen syklin 
vaiheissa, mikä osoittaa vahvaa poliittista 
sitoutumista EU:n, jäsenvaltioiden ja 
alueiden tasolla; kannustaa tekemään tässä 
yhteydessä tiivistä yhteistyötä Euroopan 
tasa-arvoinstituutin (EIGE) kanssa ja 
tarjoamaan korkealaatuista tutkimusta ja 
tietoa, jotta voidaan tukea 
päätöksentekijöiden ja muiden naisten ja 
miesten tasa-arvoa edistävien keskeisten 
sidosryhmien vankemmin perusteltua ja 
näyttöön perustuvaa päätöksentekoa; 
painottaa, että EU:n toimielinten ja 
virastojen tiedonjako on keskeinen väline, 
jolla torjutaan korkeita hallintokuluja ja 
tarpeetonta byrokratian lisäämistä;

1. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita tehostamaan toimiaan 
sukupuolten tasa-arvon ja 
syrjimättömyyden edistämiseksi 
koheesiopolitiikassa siten, että sukupuolten 
tasa-arvo valtavirtaistetaan tehokkaasti 
kaikissa toimintapoliittisen syklin 
vaiheissa, mikä osoittaa vahvaa poliittista 
sitoutumista EU:n, jäsenvaltioiden ja 
alueiden tasolla; kannustaa tekemään tässä 
yhteydessä tiivistä yhteistyötä Euroopan 
tasa-arvoinstituutin (EIGE) kanssa ja 
tarjoamaan korkealaatuista tutkimusta ja 
tietoa, jotta voidaan tukea 
päätöksentekijöiden ja muiden 
sukupuolten tasa-arvoa edistävien 
keskeisten sidosryhmien vankemmin 
perusteltua ja näyttöön perustuvaa 
päätöksentekoa; painottaa, että EU:n 
toimielinten ja virastojen tiedonjako on 
keskeinen väline, jolla torjutaan korkeita 
hallintokuluja ja tarpeetonta byrokratian 
lisäämistä;

Or. en

Tarkistus 41
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että sukupuolten tasa-
arvon valtavirtaistamisen varmistamiseksi 
komission olisi toteutettava 
sukupuolivaikutusten arviointi kustakin 
koheesiopolitiikkaa koskevasta 
toimintapolitiikasta ja 
lainsäädäntöehdotuksesta, määriteltävä 
sukupuolinäkökohdat huomioon ottavat 
indikaattorit, kerättävä sukupuolen 
mukaan eriteltyjä tietoja ja tehtävä 
sukupuolinäkökohdat huomioon ottavia 
arviointeja; korostaa lisäksi, että kaikkien 
koheesiopolitiikan alalla perustettujen 
elinten olisi oltava 
sukupuolijakaumaltaan tasapainoisia ja 
niissä olisi oltava sukupuolten tasa-arvon 
asiantuntijoita sekä naisten oikeuksien ja 
naisjärjestöjen edustajia;

Or. en

Tarkistus 42
Susana Solís Pérez, Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Karen Melchior, 
Irène Tolleret, Samira Rafaela, Hilde Vautmans

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että kaikkia yhteisiä 
säännöksiä koskevassa asetuksessa 
vahvistettuja poliittisia tavoitteita olisi 
käsiteltävä sukupuolinäkökulma 
huomioon ottaen, jotta voidaan parantaa 
sukupuolten tasa-arvoa infrastruktuurien 
ja palvelujen saatavuuden osalta, 
parantaa sukupuolten mahdollisuuksiaan 
työmarkkinoilla ja taloudessa sekä 
tehostaa koheesiopolitiikan vaikutusta 
sosioekonomiseen kasvuun;

Or. en
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Tarkistus 43
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. muistuttaa, että sukupuolten tasa-
arvon valtavirtaistamista on sovellettava 
myös talousarviomenettelyn kaikissa 
vaiheissa, ja korostaa erityisesti tarvetta 
seurata sukupuolten tasa-arvoon liittyviä 
menoja paitsi kohdennetuissa 
toimenpiteissä myös kaikissa 
budjettikohdissa; pyytää komissiota 
ehdottamaan yhteistyössä Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen kanssa 
menetelmää tätä varten;

Or. en

Tarkistus 44
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
1 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 c. panee tyytyväisenä merkille 
komission päätöksen hylätä kuusi 
ystävyyskaupunkitoimintaa koskevaa 
hakemusta, joissa oli mukana "hlbti-
vapaista alueista" tai "perheoikeuksista" 
päätöslauselmia antaneita Puolan 
viranomaisia; kehottaa laajentamaan 
keskustelua oikeusvaltiota koskevista 
ehdoista, jotta niihin sisällytetään 
perusoikeudet ja vältetään EU:n arvojen 
hierarkian syntyminen;

Or. en
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Tarkistus 45
Margarita de la Pisa Carrión

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa komissiota lisäämään 
tietoisuutta sukupuolten tasa-arvon 
tarpeesta sekä kehittämään ja tarjoamaan 
erityisiä välineitä ja suuntaviivoja, joiden 
avulla jäsenvaltiot voivat ottaa 
sukupuolinäkökulman huomioon 
täytäntöönpano- ja seurantavaiheessa; 
korostaa sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamista koskevan koulutuksen 
merkitystä koheesiopolitiikan varoja 
hallinnoiville virkamiehille;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 46
Susana Solís Pérez, Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Karen Melchior, 
Irène Tolleret, Samira Rafaela, Hilde Vautmans

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa komissiota lisäämään 
tietoisuutta sukupuolten tasa-arvon 
tarpeesta sekä kehittämään ja tarjoamaan 
erityisiä välineitä ja suuntaviivoja, joiden 
avulla jäsenvaltiot voivat ottaa 
sukupuolinäkökulman huomioon 
täytäntöönpano- ja seurantavaiheessa; 
korostaa sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamista koskevan koulutuksen 
merkitystä koheesiopolitiikan varoja 
hallinnoiville virkamiehille;

2. kehottaa komissiota, jäsenvaltioita 
ja alue- ja paikallisviranomaisia 
lisäämään tietoisuutta sukupuolten tasa-
arvon tarpeesta sekä kehittämään ja 
tarjoamaan erityisiä välineitä ja 
suuntaviivoja, joiden avulla jäsenvaltiot 
voivat ottaa sukupuolinäkökulman 
huomioon suunnittelu-, täytäntöönpano- ja 
seurantavaiheessa; korostaa, että on 
tärkeää yhdistää kansalliset sukupuolten 
tasa-arvoa koskevat strategiat 
koheesiopolitiikkaan, koska ERI-rahastot 
ovat keskeinen väline yhteiskunnan 
rakennemuutosten edistämisessä; korostaa 
sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista 
koskevan koulutuksen merkitystä 
koheesiopolitiikan varoja hallinnoiville 
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virkamiehille;

Or. en

Tarkistus 47
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa komissiota lisäämään 
tietoisuutta sukupuolten tasa-arvon 
tarpeesta sekä kehittämään ja tarjoamaan 
erityisiä välineitä ja suuntaviivoja, joiden 
avulla jäsenvaltiot voivat ottaa 
sukupuolinäkökulman huomioon 
täytäntöönpano- ja seurantavaiheessa; 
korostaa sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamista koskevan koulutuksen 
merkitystä koheesiopolitiikan varoja 
hallinnoiville virkamiehille;

2. kehottaa komissiota lisäämään 
tietoisuutta sukupuolten tasa-arvon 
tarpeesta sekä kehittämään ja tarjoamaan 
erityisiä välineitä ja suuntaviivoja, joiden 
avulla jäsenvaltiot voivat ottaa 
sukupuolinäkökulman huomioon 
täytäntöönpano- ja seurantavaiheessa 
hyödyntäen Euroopan tasa-
arvoinstituutin kehittämiä nykyisiä 
välineitä, kuten sen välineitä 
sukupuolitietoiseen budjetointiin EU:n 
rahastoissa; korostaa sukupuolten tasa-
arvon valtavirtaistamista koskevan 
koulutuksen merkitystä koheesiopolitiikan 
varoja unionin, kansallisella, alueellisella 
ja paikallisella tasolla hallinnoiville 
virkamiehille;

Or. en

Tarkistus 48
Christine Anderson

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa komissiota lisäämään 
tietoisuutta sukupuolten tasa-arvon 
tarpeesta sekä kehittämään ja tarjoamaan 
erityisiä välineitä ja suuntaviivoja, joiden 
avulla jäsenvaltiot voivat ottaa 

2. kehottaa komissiota lisäämään 
tietoisuutta naisten ja miesten tasa-arvon 
tarpeesta ilman muiden keksittyjen 
sukupuolten ideologiaa sekä kehittämään 
ja tarjoamaan erityisiä välineitä ja 
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sukupuolinäkökulman huomioon 
täytäntöönpano- ja seurantavaiheessa; 
korostaa sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamista koskevan koulutuksen 
merkitystä koheesiopolitiikan varoja 
hallinnoiville virkamiehille;

suuntaviivoja, joiden avulla jäsenvaltiot 
voivat ottaa sukupuolinäkökulman 
huomioon täytäntöönpano- ja 
seurantavaiheessa; korostaa sukupuolten 
tasa-arvon valtavirtaistamista koskevan 
koulutuksen merkitystä koheesiopolitiikan 
varoja hallinnoiville virkamiehille;

Or. de

Tarkistus 49
Andżelika Anna Możdżanowska

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa komissiota lisäämään 
tietoisuutta sukupuolten tasa-arvon 
tarpeesta sekä kehittämään ja tarjoamaan 
erityisiä välineitä ja suuntaviivoja, joiden 
avulla jäsenvaltiot voivat ottaa 
sukupuolinäkökulman huomioon 
täytäntöönpano- ja seurantavaiheessa; 
korostaa sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamista koskevan koulutuksen 
merkitystä koheesiopolitiikan varoja 
hallinnoiville virkamiehille;

2. kehottaa komissiota lisäämään 
tietoisuutta sukupuolten tasa-arvon 
tarpeesta sekä kehittämään ja tarjoamaan 
erityisiä välineitä ja suuntaviivoja, joiden 
avulla jäsenvaltiot voivat ottaa 
sukupuolinäkökulman huomioon 
täytäntöönpano- ja seurantavaiheessa, 
kunnioittaen toimivallan jakoa 
jäsenvaltioiden ja EU:n välillä; korostaa 
sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista 
koskevan koulutuksen merkitystä 
koheesiopolitiikan varoja hallinnoiville 
virkamiehille;

Or. pl

Tarkistus 50
Annika Bruna, Virginie Joron

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa komissiota lisäämään 
tietoisuutta sukupuolten tasa-arvon 
tarpeesta sekä kehittämään ja tarjoamaan 
erityisiä välineitä ja suuntaviivoja, joiden 

2. kehottaa komissiota lisäämään 
tietoisuutta sukupuolten tasa-arvon 
tarpeesta noudattaen miesten ja naisten 
välisiä eroja ja heidän välistä 
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avulla jäsenvaltiot voivat ottaa 
sukupuolinäkökulman huomioon 
täytäntöönpano- ja seurantavaiheessa; 
korostaa sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamista koskevan koulutuksen 
merkitystä koheesiopolitiikan varoja 
hallinnoiville virkamiehille;

täydentävyyttään sekä kehittämään ja 
tarjoamaan erityisiä välineitä ja 
suuntaviivoja, joiden avulla jäsenvaltiot 
voivat ottaa sukupuolinäkökulman 
huomioon täytäntöönpano- ja 
seurantavaiheessa; korostaa sukupuolten 
tasa-arvon valtavirtaistamista koskevan 
koulutuksen merkitystä koheesiopolitiikan 
varoja hallinnoiville virkamiehille;

Or. en

Tarkistus 51
Annika Bruna, Virginie Joron

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa komissiota lisäämään 
tietoisuutta sukupuolten tasa-arvon 
tarpeesta sekä kehittämään ja tarjoamaan 
erityisiä välineitä ja suuntaviivoja, joiden 
avulla jäsenvaltiot voivat ottaa 
sukupuolinäkökulman huomioon 
täytäntöönpano- ja seurantavaiheessa; 
korostaa sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamista koskevan koulutuksen 
merkitystä koheesiopolitiikan varoja 
hallinnoiville virkamiehille;

2. kehottaa komissiota lisäämään 
tietoisuutta sukupuolten tasa-arvon 
tarpeesta sekä kehittämään ja tarjoamaan 
erityisiä välineitä ja suuntaviivoja, joiden 
avulla jäsenvaltiot voivat ottaa tarvittaessa 
sukupuolinäkökulman huomioon 
täytäntöönpano- ja seurantavaiheessa;

Or. en

Tarkistus 52
Rovana Plumb

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa kaupunkien roolia, sillä 
ne ovat jo pitkään olleet edelläkävijöitä 
sukupuolten tasa-arvoon perustuvien 
yhteiskuntien edistämisessä; korostaa 
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tarvetta puuttua sukupuolistereotypioihin 
ja naisten rakenteelliseen syrjintään 
alueellisilla työmarkkinoilla, varmistaa 
yhtäläiset mahdollisuudet osallistua 
julkiseen ja poliittiseen elämään sekä 
parantaa työ- ja perhe-elämän 
yhteensovittamisen edellytyksiä;

Or. en

Tarkistus 53
Lena Düpont, Arba Kokalari, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Ewa Kopacz, Cindy Franssen, Christine Schneider

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. kehottaa komissiota, jäsenvaltioita 
ja niiden viranomaisia noudattamaan 
oikeusvaltioperiaatetta ohjelmien tai 
alueiden rahoitusta koskevissa 
päätöksissä ja kunnioittamaan 
sukupuolten tasa-arvoa ja 
syrjimättömyyttä ja korostaa, että niin 
kutsutut hlbti-vapaat alueet heikentävät 
näitä periaatteita;

Or. en

Tarkistus 54
Sandra Pereira

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. toistaa, että koheesiopolitiikalla 
olisi edistettävä poliittisia suosituksia, 
joilla torjutaan epävarmoja työsuhteita, 
työajan sääntelyn purkamista, palkkojen 
alentamista, 
työehtosopimusneuvotteluihin 
kohdistuvaa hyökkäystä tai julkisten 
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palvelujen ja sosiaaliturvan 
yksityistämistä;

Or. en

Tarkistus 55
Margarita de la Pisa Carrión

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. pyytää komissiota varmistamaan, 
että koheesiopolitiikasta vastaavat 
virkamiehet voivat jatkossakin käyttää 
harkintavaltaansa vapaasti ja 
riippumattomasti;

Or. es

Tarkistus 56
Lena Düpont, Arba Kokalari, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Ewa Kopacz, Cindy Franssen, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. kehottaa jäsenvaltioita ja niiden 
viranomaisia suosimaan ohjelmia, joilla 
pyritään ehkäisemään ja torjumaan 
naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja 
auttamaan väkivallan uhreja, ottaen 
huomioon, että perheväkivalta lisääntyi 
covid-19-kriisin aikana useimmissa 
jäsenvaltioissa; korostaa Istanbulin 
yleissopimuksen tärkeää roolia naisiin 
kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan 
ehkäisemisessä ja torjumisessa; kehottaa 
kaikkia jäsenvaltioita, jotka eivät vielä ole 
ratifioineet Istanbulin yleissopimusta, 
tekemään niin;

Or. en
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Tarkistus 57
Rovana Plumb

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. korostaa, että kaupunkien on 
tehtävä yhteistyötä alueellisten 
työnantajien ja kansalaisjärjestöjen 
kanssa sukupuolten tasa-arvon 
edistämiseksi esimerkiksi siten, että 
julkisissa hankinnoissa käytetään 
sukupuolilausekkeita, ja katsoo, että 
kaupungeilla voisi myös olla keskeinen 
rooli suuren yleisön tietoisuuden 
lisäämisessä sukupuolten 
eriarvoisuudesta ja perheväkivallasta sekä 
uhrien suojelemisessa samalla kun 
tarjotaan kohdennettua tukea;

Or. en

Tarkistus 58
Lena Düpont, Arba Kokalari, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Ewa Kopacz, Cindy Franssen, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Lausuntoluonnos
2 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 c. kehottaa neuvostoa saattamaan 
päätöksen Istanbulin yleissopimuksen 
EU:n ratifioinnin;

Or. en

Tarkistus 59
Lena Düpont, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ewa Kopacz, 
Cindy Franssen, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Lausuntoluonnos
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2 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 d. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita ottamaan huomioon naisten 
erityistilanteen maaseudulla ja syrjäisillä 
alueilla covid-19-kriisin seurausten 
vuoksi ja vahvistamaan heidän rooliaan;

Or. en

Tarkistus 60
Margarita de la Pisa Carrión

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa jäsenvaltioita ja niiden 
viranomaisia jakamaan hyviä käytäntöjä 
sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisen soveltamisesta tiedon 
jakamisen, teknisen avun, koulutuksen ja 
tietoisuuden lisäämisen avulla;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 61
Lena Düpont, Arba Kokalari, Frances Fitzgerald, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Ewa Kopacz, Cindy Franssen, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa jäsenvaltioita ja niiden 
viranomaisia jakamaan hyviä käytäntöjä 
sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisen 
soveltamisesta tiedon jakamisen, teknisen 
avun, koulutuksen ja tietoisuuden 
lisäämisen avulla;

3. kehottaa jäsenvaltioita ja niiden 
viranomaisia jakamaan hyviä käytäntöjä 
sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisen 
soveltamisesta tiedon jakamisen, teknisen 
avun, koulutuksen ja tietoisuuden 
lisäämisen avulla; kannustaa päättäviä 
elimiä omaksumaan sukupuolten 
tasapuolisen edustuksen johtokunnissaan 
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erilaisten päätösten parantamiseksi ja 
kehottaa jäsenvaltioita ja niiden 
viranomaisia tukemaan tällaista 
sukupuolten tasapuolista edustusta 
päättävissä elimissä;

Or. en

Tarkistus 62
Susana Solís Pérez, Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Karen Melchior, 
Irène Tolleret, Samira Rafaela, Hilde Vautmans

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa jäsenvaltioita ja niiden 
viranomaisia jakamaan hyviä käytäntöjä 
sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisen 
soveltamisesta tiedon jakamisen, teknisen 
avun, koulutuksen ja tietoisuuden 
lisäämisen avulla;

3. kannustaa jäsenvaltioita ja 
komissiota varmistamaan, että miesten ja 
naisten välistä tasa-arvoa ja 
sukupuolinäkökulman huomioon 
ottamista edistetään ERI-rahastojen 
arvioinnin, täytäntöönpanon ja 
seurannan kaikissa vaiheissa; kehottaa 
komissiota, jäsenvaltioita ja 
hallintoviranomaisia jakamaan hyviä 
käytäntöjä sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisen soveltamisesta tiedon 
jakamisen, teknisen avun, koulutuksen ja 
tietoisuuden lisäämisen avulla;

Or. en

Tarkistus 63
Lena Düpont, Frances Fitzgerald, Maria da Graça Carvalho, Christine Schneider

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kehottaa jäsenvaltioita asettamaan 
koheesiopolitiikan puitteissa etusijalle 
hoivan tarjoamiseen suunnattavat varat, 
jotta voidaan vastata paitsi kasvavaan 
hoivainfrastruktuurin kysyntään myös 
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puuttua tehokkaasti sukupuolten välisiin 
eroihin työllisyydessä, työmarkkinoiden 
eriytymiseen ja näin ollen palkka- ja 
eläke-eroihin; kannustaa jäsenvaltioita 
jakamaan unionin tasolla parhaita 
käytäntöjä EU:n varojen tehokkaasta 
käytöstä laadukkaiden hoivapalvelujen 
kehittämiseksi;

Or. en

Tarkistus 64
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kehottaa jäsenvaltioita käyttämään 
koheesiopolitiikan rahoitusta alueellisten 
taloudellisten ja sosiaalisten erojen 
vähentämiseen ja keskittymään erityisesti 
köyhyyden naisistumisen ja naisten 
monilta taloudellisilta mahdollisuuksilta 
poissulkemisen torjuntaan, kaikenlaisen 
sukupuoleen perustuvan väkivallan ja 
syrjinnän ehkäisemiseen ja torjumiseen 
sekä naisten voimaannuttamisen 
edistämiseen;

Or. en

Tarkistus 65
Annika Bruna, Virginie Joron

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kehottaa jäsenvaltioita ja niiden 
viranomaisia asettamaan etusijalle 
miesten ja naisten samapalkkaisuuden 
samasta työstä ja samoista taidoista;
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Or. en

Tarkistus 66
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa koheesiopolitiikan 
rahoituksen merkitystä, kun otetaan 
huomioon covid-19-kriisin 
ennennäkemätön vaikutus, tuettaessa, 
helpotettaessa ja edistettäessä ohjelmia, 
joilla naisten, myös maaseudun naisten, 
erityistarpeet huomioon ottaen edistetään 
naisten työllisyyttä ja yrittäjyyttä, 
parannetaan heidän mahdollisuuksiaan 
saada maata, luottoja ja rahoitusvälineitä, 
parannetaan heidän taitojaan ja 
suorituskykyään koulutuksen ja 
neuvontapalvelujen avulla, lisätään heidän 
osallistumistaan paikallisiin 
toimintaryhmiin ja paikallisten 
kumppanuuksien kehittämiseen sekä 
puututaan infrastruktuurin puutteisiin, 
myös erilaisten hoivamuotojen osalta; 
korostaa, että Euroopan tason yhteistyö 
yhdessä EU:n varojen tehokkaan käytön 
kanssa voi edistää sellaisten laadukkaiden, 
helposti saatavilla olevien ja 
kohtuuhintaisten hoivapalvelujen 
kehittämistä, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä 
naisten työmarkkinoilla pysymiseksi.

4. korostaa koheesiopolitiikan 
rahoituksen merkitystä, kun otetaan 
huomioon covid-19-kriisin 
ennennäkemätön vaikutus, tuettaessa, 
helpotettaessa ja edistettäessä ohjelmia, 
joilla naisten, myös maaseudun sekä 
köyhillä, vuoristoisilla ja syrjäisimmillä 
alueilla elävien naisten, erityistarpeet 
huomioon ottaen edistetään naisten 
työllisyyttä ja yrittäjyyttä, helpotetaan 
lastenhoitoa, edistetään työ- ja perhe-
elämän yhteensovittamista ja 
hyvinvointia, parannetaan heidän 
mahdollisuuksiaan saada maata, luottoja ja 
rahoitusvälineitä, parannetaan heidän 
taitojaan ja suorituskykyään koulutuksen ja 
neuvontapalvelujen avulla, lisätään heidän 
osallistumistaan päätöksentekoon 
kansallisella ja paikallisella tasolla, 
paikallisiin toimintaryhmiin ja paikallisten 
kumppanuuksien kehittämiseen sekä 
puututaan infrastruktuurin puutteisiin, 
myös erilaisten hoivamuotojen osalta; 
korostaa, että Euroopan tason yhteistyö 
yhdessä EU:n varojen tehokkaan käytön 
kanssa voi edistää sellaisten laadukkaiden, 
helposti saatavilla olevien ja 
kohtuuhintaisten hoivapalvelujen 
kehittämistä, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä 
naisten työmarkkinoilla pysymiseksi;

Or. en

Tarkistus 67
Vera Tax, Vilija Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Alessandra Moretti, 
Rovana Plumb, Maria-Manuel Leitão-Marques
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Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa koheesiopolitiikan 
rahoituksen merkitystä, kun otetaan 
huomioon covid-19-kriisin 
ennennäkemätön vaikutus, tuettaessa, 
helpotettaessa ja edistettäessä ohjelmia, 
joilla naisten, myös maaseudun naisten, 
erityistarpeet huomioon ottaen edistetään 
naisten työllisyyttä ja yrittäjyyttä, 
parannetaan heidän mahdollisuuksiaan 
saada maata, luottoja ja rahoitusvälineitä, 
parannetaan heidän taitojaan ja 
suorituskykyään koulutuksen ja 
neuvontapalvelujen avulla, lisätään heidän 
osallistumistaan paikallisiin 
toimintaryhmiin ja paikallisten 
kumppanuuksien kehittämiseen sekä 
puututaan infrastruktuurin puutteisiin, 
myös erilaisten hoivamuotojen osalta; 
korostaa, että Euroopan tason yhteistyö 
yhdessä EU:n varojen tehokkaan käytön 
kanssa voi edistää sellaisten laadukkaiden, 
helposti saatavilla olevien ja 
kohtuuhintaisten hoivapalvelujen 
kehittämistä, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä 
naisten työmarkkinoilla pysymiseksi.

4. korostaa koheesiopolitiikan 
rahoituksen merkitystä, kun otetaan 
huomioon covid-19-kriisin 
ennennäkemätön vaikutus, tuettaessa, 
helpotettaessa ja edistettäessä ohjelmia, 
joilla naisten, myös maaseudun naisten ja 
syrjäisimmillä ja raja-alueilla elävien 
naisten, erityistarpeet huomioon ottaen 
edistetään naisten työllisyyttä ja 
yrittäjyyttä, parannetaan heidän 
mahdollisuuksiaan saada maata, luottoja ja 
rahoitusvälineitä, parannetaan heidän 
taitojaan ja suorituskykyään koulutuksen ja 
neuvontapalvelujen avulla, lisätään heidän 
osallistumistaan paikallisiin 
toimintaryhmiin ja paikallisten 
kumppanuuksien kehittämiseen sekä 
puututaan infrastruktuurin puutteisiin, 
myös erilaisten hoivamuotojen osalta; 
korostaa, että Euroopan tason yhteistyö 
yhdessä EU:n varojen tehokkaan käytön 
kanssa voi edistää sellaisten laadukkaiden, 
helposti saatavilla olevien ja 
kohtuuhintaisten hoivapalvelujen 
kehittämistä, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä 
naisten työmarkkinoilla pysymiseksi;

Or. en

Tarkistus 68
Margarita de la Pisa Carrión

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa koheesiopolitiikan 
rahoituksen merkitystä, kun otetaan 
huomioon covid-19-kriisin 
ennennäkemätön vaikutus, tuettaessa, 
helpotettaessa ja edistettäessä ohjelmia, 

4. korostaa koheesiopolitiikan 
rahoituksen merkitystä, kun otetaan 
huomioon covid-19-kriisin 
ennennäkemätön vaikutus, tuettaessa, 
helpotettaessa ja edistettäessä ohjelmia, 
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joilla naisten, myös maaseudun naisten, 
erityistarpeet huomioon ottaen edistetään 
naisten työllisyyttä ja yrittäjyyttä, 
parannetaan heidän mahdollisuuksiaan 
saada maata, luottoja ja rahoitusvälineitä, 
parannetaan heidän taitojaan ja 
suorituskykyään koulutuksen ja 
neuvontapalvelujen avulla, lisätään heidän 
osallistumistaan paikallisiin 
toimintaryhmiin ja paikallisten 
kumppanuuksien kehittämiseen sekä 
puututaan infrastruktuurin puutteisiin, 
myös erilaisten hoivamuotojen osalta; 
korostaa, että Euroopan tason yhteistyö 
yhdessä EU:n varojen tehokkaan käytön 
kanssa voi edistää sellaisten laadukkaiden, 
helposti saatavilla olevien ja 
kohtuuhintaisten hoivapalvelujen 
kehittämistä, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä 
naisten työmarkkinoilla pysymiseksi.

joilla ihmisten ja erityisesti naisten, myös 
maaseudun naisten, erityistarpeet 
huomioon ottaen edistetään naisten 
työllisyyttä ja yrittäjyyttä, parannetaan 
heidän mahdollisuuksiaan saada maata, 
luottoja ja rahoitusvälineitä, parannetaan 
heidän taitojaan ja suorituskykyään 
koulutuksen ja neuvontapalvelujen avulla, 
lisätään heidän osallistumistaan paikallisiin 
toimintaryhmiin ja paikallisten 
kumppanuuksien kehittämiseen sekä 
puututaan infrastruktuurin puutteisiin, 
myös erilaisten hoivamuotojen osalta; 
korostaa, että Euroopan tason yhteistyö 
yhdessä EU:n varojen tehokkaan käytön 
kanssa voi edistää sellaisten laadukkaiden, 
helposti saatavilla olevien ja 
kohtuuhintaisten hoivapalvelujen 
kehittämistä, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä 
naisten työmarkkinoilla pysymiseksi;

Or. es

Tarkistus 69
Sandra Pereira

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. muistuttaa, että ennen covid-19-
epidemian puhkeamista useimmilla 
naisilla oli jo epävarma tai osa-aikainen 
työsuhde ja että heikkenevä taloustilanne 
vaikutti tähän suuntaukseen ja vahvisti 
sitä; vaatii, että koheesiopolitiikassa 
kielletään epävarmoihin työsuhteisiin 
perustuvien työpaikkojen luominen; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
edistämään työehtosopimusneuvotteluja, 
palkkojen arvostusta, toistaiseksi 
voimassa olevien työsopimusten 
edistämistä ja työajan sääntelyä;

Or. en
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Tarkistus 70
Christine Anderson

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa, että naiset - myös 
työmarkkinoiden ulkopuolella olevat - 
jotka toimivat aktiivisesti äiteinä ja 
kotiäiteinä, ovat arvokkaita yhteiskunnan 
jäseniä, ja covid-19-pandemia on 
merkinnyt heille valtavia haasteita, sillä 
he ovat huolehtineet hoiva- ja 
kasvatustehtävistä päivittäisen työnsä 
lisäksi, kun tästä tuli välttämätöntä 
koulujen ja päiväkotien sulkemisen 
vuoksi;

Or. de

Tarkistus 71
Susana Solís Pérez, Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Karen Melchior, 
Irène Tolleret, Samira Rafaela, Hilde Vautmans

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. toteaa, että on tärkeää ottaa tasa-
arvoasiantuntijat, tasa-arvoelimet, 
työmarkkinaosapuolet ja 
kansalaisyhteiskunnan edustajat mukaan 
ERI-rahastojen toimenpideohjelmien 
valmisteluun, täytäntöönpanoon ja 
seurantaan kumppanuusperiaatteen 
mukaisesti, ja kannustaa käyttämään 
yhteisöjohtoisia hankkeita olemassa 
olevien välineiden, kuten yhteisölähtöisen 
paikallisen kehittämisen ja yhdennettyjen 
alueellisten investointien, avulla, jotta 
varmistetaan alhaalta ylöspäin 
suuntautuva lähestymistapa hankkeiden 
kehittämisessä;

Or. en
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Tarkistus 72
Ernest Urtasun
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa tarvetta parantaa 
koheesio- ja elvytysrahastojen ja muiden 
olemassa olevien ohjelmien välistä 
synergiaa, jotta voidaan parantaa naisten 
työoloja muun muassa torjumalla 
sukupuolten välisiä palkkaeroja ja 
epävarmoja työsuhteita, investoida 
hoitolaitoksiin, torjua ja ehkäistä 
sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa ja 
varmistaa seksuaali- ja 
lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin 
liittyvien palvelujen saatavuus;

Or. en

Tarkistus 73
Annika Bruna, Virginie Joron

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa, että monet naiset 
päättävät keskeyttää tilapäisesti uransa tai 
olla toimimatta aktiivisesti 
työmarkkinoilla kasvattaakseen lapsiaan 
ja että tätä valintaa on kunnioitettava ja 
arvostettava erityisesti vanhuuseläkkeiden 
osalta;

Or. en

Tarkistus 74
Vera Tax, Vilija Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Alessandra Moretti, 
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Rovana Plumb, Maria-Manuel Leitão-Marques

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita soveltamaan 
sukupuolitietoista budjetointia, jotta 
taloudelliset resurssit voidaan jakaa 
tasapuolisesti sukupuolten kesken;

Or. en

Tarkistus 75
Annika Bruna, Virginie Joron

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. korostaa, että monissa 
koheesiopolitiikasta hyötyvissä 
jäsenvaltioissa luonnollinen väestökehitys 
on negatiivinen ja syntyvyys on alle 1,7 
lasta naista kohti, mikä on selvästi alle 
väestön uusiutumista koskevan 
kynnysarvon; huomauttaa, että Euroopan 
väestökehitys on suuri haaste ja että 
koheesiopolitiikan puitteissa toteutetuilla 
toimilla on edistettävä syntyvyyttä 
erityisesti siten, että naiset voivat 
halutessaan sovittaa yhteen perhe- ja 
työelämän ja että heidän 
vanhuuseläkettään laskettaessa otetaan 
paremmin huomioon lastenhoitoon 
käytetty aika;

Or. en

Tarkistus 76
Sandra Pereira

Lausuntoluonnos
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4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 B. kannattaa ESR:n strategisempaa 
soveltamista siten, että voidaan edistää 
miesten ja naisten välistä tasa-arvoa, 
parantaa työmarkkinoille pääsyä ja 
työmarkkinoille paluuta sekä torjua 
työttömyyttä, köyhyyttä, sosiaalista 
syrjäytymistä ja kaikenlaista syrjintää; 
kehottaa komissiota ehdottamaan 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston kautta ennakoivia 
toimenpiteitä naisten työllisyyden 
tukemiseksi maaseutualueilla;

Or. en

Tarkistus 77
Susana Solís Pérez, Radka Maxová, María Soraya Rodríguez Ramos, Karen Melchior, 
Irène Tolleret, Samira Rafaela, Hilde Vautmans

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. katsoo, että 
oikeusvaltioperiaatteen, perusarvojen, 
sukupuolten tasa-arvon ja hlbti+-
oikeuksien kunnioittamisen olisi oltava 
moitteettoman varainhoidon ja EU:n 
rahoituksen tuloksellisuuden olennainen 
edellytys ja että lopullisten edunsaajien 
suojelu olisi aina varmistettava;

Or. en

Tarkistus 78
Vera Tax, Vilija Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Alessandra Moretti, 
Maria-Manuel Leitão-Marques

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. kehottaa komissiota vaatimaan 
jäsenvaltioita laatimaan pakollisen 
kansallisen sukupuolten tasa-arvoa 
koskevan strategian edellytyksenä 
koheesiorahaston varojen saamiselle;

Or. en

Tarkistus 79
Vera Tax, Vilija Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Alessandra Moretti, 
Maria-Manuel Leitão-Marques

Lausuntoluonnos
4 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 c. korostaa, että on tärkeää ottaa 
käyttöön monialainen näkökulma, joka 
on tarpeen sellaisten haavoittuvassa 
asemassa olevien henkilöiden 
suojelemiseksi, joihin saattaa kohdistua 
monenlaista vammaisuuteen, ikään, 
etniseen alkuperään, seksuaaliseen 
suuntautumiseen, uskontoon, 
vakaumukseen tai sukupuoli-identiteettiin 
perustuvaa syrjintää, kiinnittäen erityistä 
huomiota haavoittuvassa asemassa oleviin 
ryhmiin, kuten maahanmuuttajanaisiin 
tai hlbti+-henkilöihin; pyytää siksi 
komissiota kehittämään tätä monialaista 
lähestymistapaa laajemmin ja laatimaan 
suuntaviivoja, joilla helpotetaan tämän 
lähestymistavan täytäntöönpanoa 
koheesiopolitiikan syklissä;

Or. en

Tarkistus 80
Vera Tax, Vilija Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Alessandra Moretti, 
Maria-Manuel Leitão-Marques

Lausuntoluonnos
4 d kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4 d. pitää myönteisenä 
sukupuolistereotypioiden tunnustamista 
yhtenä sukupuolten eriarvoisuuden 
perimmäisistä syistä; korostaa tarvetta 
lisätä tietoa toimenpiteistä, joilla pyritään 
poistamaan nämä stereotypiat kaikilla 
koheesiopolitiikan aloilla; kehottaa 
ottamaan paikallis- ja alueviranomaiset 
mukaan koheesiopolitiikan 
sukupuolistereotypioiden torjuntaan;

Or. en

Tarkistus 81
Vera Tax, Vilija Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Alessandra Moretti, 
Rovana Plumb, Maria-Manuel Leitão-Marques

Lausuntoluonnos
4 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 e. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita edistämään naisten 
osallistumista työmarkkinoille ja 
yrittäjyyteen erityisesti luonnontieteiden, 
teknologian, insinööritieteiden ja 
matematiikan aloilla; korostaa tarvetta 
vahvistaa alueellisia, kansallisia ja 
eurooppalaisia naisverkostoja 
liiketoiminnan, yrittäjyyden, tieteen ja 
teknologian, koulutuksen, 
tiedotusvälineiden sekä kansalais- ja 
poliittisen johtajuuden aloilla erityisesti 
syrjäisillä ja maaseutualueilla sekä raja-
alueilla; korostaa, että on torjuttava 
naisten ja miesten vertikaalista ja 
horisontaalista eriytymistä 
työmarkkinoilla, kun otetaan huomioon, 
että epävarmimmat ja alhaisimmin 
palkatut työpaikat ovat erittäin 
naisvaltaisia, mikä vaikuttaa erityisesti 
selkeisiin palkka- ja eläke-eroihin;

Or. en
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Tarkistus 82
Vera Tax, Vilija Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Alessandra Moretti, 
Maria-Manuel Leitão-Marques

Lausuntoluonnos
4 f kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 f. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita seuraamaan ja tutkimaan 
syrjimättömyyden periaatteen huomioon 
ottamista koheesiopolitiikan kaikissa 
vaiheissa ja ryhtymään asianmukaisiin 
toimiin, jos tätä periaatetta rikotaan;

Or. en

Tarkistus 83
Vera Tax, Vilija Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Pina Picierno, Alessandra Moretti, 
Maria-Manuel Leitão-Marques

Lausuntoluonnos
4 g kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 g. panee tyytyväisenä merkille, että 
komissio hylkäsi kuusi 
ystävyyskaupunkitoimintaa koskevaa 
hakemusta, joissa oli mukana Puolan 
viranomaisia, jotka antoivat ”hlbti+-
vapaita alueita” koskevia julkilausumia; 
kehottaa komissiota tutkimaan 
huolellisesti valitukset, jotka koskevat 
näiden viranomaisten harjoittamaa EU:n 
varojen väärinkäyttöä, ja hylkäämään 
kaikki koheesiorahoitusta koskevat 
hakemukset, joita tällaisia julkilauselmia 
antaneet viranomaiset ovat tehneet;

Or. en


