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Tarkistus 1
Silvia Modig

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. ottaa huomioon, että covid-19-
pandemia on vaikuttanut suhteettomasti 
naisiin, koska suurin osa etulinjan 
työntekijöistä (esimerkiksi 
terveydenhuollon ja lastenhoitoalan 
työntekijät) on naisia, naisilla on miehiä 
todennäköisemmin määräaikaisia, osa-
aikaisia ja epävarmoja työsuhteita ja naiset 
tekevät suurimman osan kotona tehtävästä 
palkattomasta työstä; toteaa, että pandemia 
on osoittanut, että perhemyönteiset 
toimintapolitiikat ovat välttämättömiä;

B. ottaa huomioon, että covid-19-
pandemia on vaikuttanut suhteettomasti 
naisiin, koska suurin osa etulinjan 
työntekijöistä (esimerkiksi 
terveydenhuollon ja lastenhoitoalan 
työntekijät) on naisia, naisilla on miehiä 
todennäköisemmin määräaikaisia, osa-
aikaisia ja epävarmoja työsuhteita ja naiset 
tekevät suurimman osan kotona tehtävästä 
palkattomasta työstä; toteaa, että pandemia 
on osoittanut, että tarvitaan 
toimintapolitiikkoja, joissa otetaan 
huomioon perheiden moninaisuus ja 
kotitaloustyön ja hoitovelvollisuuksien 
epätasainen jakautuminen;

Or. en

Tarkistus 2
Robert Biedroń, Cindy Franssen, Radka Maxová, Monika Vana

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. ottaa huomioon, että covid-19-
pandemia on vaikuttanut suhteettomasti 
naisiin, koska suurin osa etulinjan 
työntekijöistä (esimerkiksi 
terveydenhuollon ja lastenhoitoalan 
työntekijät) on naisia, naisilla on miehiä 
todennäköisemmin määräaikaisia, osa-
aikaisia ja epävarmoja työsuhteita ja 
naiset tekevät suurimman osan kotona 
tehtävästä palkattomasta työstä; toteaa, 
että pandemia on osoittanut, että 
perhemyönteiset toimintapolitiikat ovat 
välttämättömiä;

B. ottaa huomioon, että COVID-19-
pandemia vaikuttaa suhteettomasti naisiin, 
erityisesti epävarmoissa työsuhteissa ja 
naisvaltaisilla aloilla, kuten 
terveydenhuollossa, vähittäiskaupassa ja 
hoitopalveluissa, työskenteleviin naisiin; 
katsoo, että työ- ja yksityiselämän 
tasapainottamista koskevien 
asianmukaisten politiikkojen 
täytäntöönpano ja hoitovelvollisuuksien 
tasapuolinen jakaminen ovat 
välttämättömiä, jotta voidaan sovittaa 
yhteen työ-, yksityis- ja perhe-elämä ja 
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helpottaa naisten yhdenvertaista 
osallistumista työmarkkinoille, sillä naiset 
kantavat edelleen päävastuun 
hoitovelvollisuuksien hoitamisesta;

Or. en

Tarkistus 3
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. ottaa huomioon, että covid-19-
pandemia on vaikuttanut suhteettomasti 
naisiin, koska suurin osa etulinjan 
työntekijöistä (esimerkiksi 
terveydenhuollon ja lastenhoitoalan 
työntekijät) on naisia, naisilla on miehiä 
todennäköisemmin määräaikaisia, osa-
aikaisia ja epävarmoja työsuhteita ja naiset 
tekevät suurimman osan kotona tehtävästä 
palkattomasta työstä; toteaa, että pandemia 
on osoittanut, että perhemyönteiset 
toimintapolitiikat ovat välttämättömiä;

B. ottaa huomioon, että covid-19-
pandemia on vaikuttanut suhteettomasti 
naisiin, koska suurin osa etulinjan 
työntekijöistä (esimerkiksi 
terveydenhuollon ja lastenhoitoalan 
työntekijät) on naisia, naisten sosiaalinen 
asema on alempi kuin miesten, naisilla on 
miehiä todennäköisemmin määräaikaisia, 
osa-aikaisia ja epävarmoja työsuhteita, 
mikä tarkoittaa, että naisten eläkkeet ovat 
paljon pienemmät, ja naiset tekevät 
suurimman osan kotona tehtävästä 
palkattomasta työstä; toteaa, että pandemia 
on osoittanut, että perhemyönteiset 
toimintapolitiikat ovat välttämättömiä;

Or. pl

Tarkistus 4
Christine Anderson

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. ottaa huomioon, että covid-19-
pandemia on vaikuttanut suhteettomasti 
naisiin, koska suurin osa etulinjan 
työntekijöistä (esimerkiksi 
terveydenhuollon ja lastenhoitoalan 

B. ottaa huomioon, että covid-19-
pandemian katsotaan vaikuttaneen 
suhteettomasti naisiin, koska suurin osa 
etulinjan työntekijöistä (esimerkiksi 
terveydenhuollon ja lastenhoitoalan 
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työntekijät) on naisia, naisilla on miehiä 
todennäköisemmin määräaikaisia, osa-
aikaisia ja epävarmoja työsuhteita ja naiset 
tekevät suurimman osan kotona tehtävästä 
palkattomasta työstä; toteaa, että pandemia 
on osoittanut, että perhemyönteiset 
toimintapolitiikat ovat välttämättömiä;

työntekijät) on naisia, naisilla on miehiä 
todennäköisemmin määräaikaisia, osa-
aikaisia ja epävarmoja työsuhteita ja naiset 
tekevät suurimman osan kotona tehtävästä 
palkattomasta työstä; toteaa, että pandemia 
on osoittanut, että perhemyönteiset 
toimintapolitiikat ovat välttämättömiä;

Or. en

Tarkistus 5
Annika Bruna

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. ottaa huomioon, että covid-19-
pandemia on vaikuttanut suhteettomasti 
naisiin, koska suurin osa etulinjan 
työntekijöistä (esimerkiksi 
terveydenhuollon ja lastenhoitoalan 
työntekijät) on naisia, naisilla on miehiä 
todennäköisemmin määräaikaisia, osa-
aikaisia ja epävarmoja työsuhteita ja naiset 
tekevät suurimman osan kotona tehtävästä 
palkattomasta työstä; toteaa, että pandemia 
on osoittanut, että perhemyönteiset 
toimintapolitiikat ovat välttämättömiä;

B. ottaa huomioon, että covid-19-
pandemia vaikuttaa erityisen merkittävästi 
naisiin, koska suurin osa etulinjan 
työntekijöistä (esimerkiksi 
terveydenhuollon ja lastenhoitoalan 
työntekijät) on naisia, naisilla on miehiä 
todennäköisemmin määräaikaisia, osa-
aikaisia ja epävarmoja työsuhteita ja naiset 
tekevät suurimman osan kotona tehtävästä 
palkattomasta työstä; toteaa, että pandemia 
on osoittanut, että perhemyönteiset 
toimintapolitiikat ovat välttämättömiä;

Or. fr

Tarkistus 6
Silvia Modig

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B a. ottaa huomioon, että covid-19-
pandemia on entisestään kärjistänyt 
yhteiskuntamme luokka- ja 
sukupuolieroja; ottaa huomioon, että 
terveydenhuollon ja julkisten palvelujen 
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yksityistämisellä on ollut haittansa; ottaa 
huomioon, että pandemia vaikuttaa 
naisiin monin eri tavoin, kuten lisäämällä 
perheväkivaltaa tai alentamalla palkkoja; 
toteaa, että terveydenhuollon 
saatavuuteen ja työn saantiin liittyvällä 
rakenteellisella eriarvoisuudella on ollut 
suhteettoman suuri vaikutus erityisesti 
köyhiin, rodullistettuihin tai hlbtiq-naisiin 
ja että maahanmuuttajanaisten, joilla ei 
ole kansalaisoikeuksia, tilanne on 
äärimmäisen huolestuttava;

Or. en

Tarkistus 7
Robert Biedroń, Cindy Franssen, Radka Maxová, Monika Vana

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B a. ottaa huomioon, että naiset 
joutuvat miehiä useammin 
moninkertaisen ja moniperusteisen 
syrjinnän kohteeksi, mukaan lukien 
vammaiset naiset, terveysongelmista 
kärsivät naiset, maahanmuuttajanaiset ja 
etnisiin vähemmistöihin kuuluvat naiset, 
ikääntyneet naiset, alemman 
koulutustason omaavat naiset, 
yksinhuoltajat, maaseudulla asuvat naiset 
sekä hlbtiq-henkilöt;

Or. en

Tarkistus 8
Monika Vana,Robert Biedroń

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 9
Silvia Modig

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B b kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B b. ottaa huomioon, että naiset ovat 
aliedustettuja niissä taloudellisissa ja 
poliittisissa johtoasemissa, joissa 
päätetään toimintapolitiikoista covid-19-
pandemian torjumiseksi; katsoo, että 
naiset olisi otettava mukaan 
päätöksentekoon, jotta saadaan enemmän 
näkökulmia, tietoa ja kokemusta ja niiden 
tuloksena parempia toimintapoliittisia 
tuotoksia;

Or. en

Tarkistus 10
Monika Vana, Robert Biedroń

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B b kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B b. kehottaa neuvostoa ja komissiota 
varmistamaan, että sukupuolten tasa-
arvon valtavirtaistaminen ja 
sukupuolitietoinen budjetointi ovat 
kaikkien elpymiseen liittyvien toimien 
keskiössä ja että covid-19-kriisistä saadut 
kokemukset otetaan huomioon;
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Or. en

Tarkistus 11
Silvia Modig

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B c kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B c. ottaa huomioon, että covid-19-
pandemian ja sen torjumiseksi 
toteutettujen toimenpiteiden, erityisesti 
rajoitustoimien ja etätyösuositusten, 
seurauksena väkivaltaisessa suhteessa 
elävät naiset ovat joutuneet pysyvästi 
alttiiksi väkivallalle, mikä on lisännyt 
naisiin kohdistuvien väkivaltatapausten 
määrää; ottaa huomioon, että 
rajoitustoimien seurauksena sukupuoleen 
perustuva ja perheen sisäinen väkivalta 
on lisääntynyt räjähdysmäisesti, noin 30 
prosenttia useissa Euroopan maissa; 
toteaa, että yhteensä yli 243 miljoonaa 
15–49-vuotiasta naista on kokenut 
seksuaalista ja/tai fyysistä väkivaltaa eri 
puolilla maailmaa viimeisten 12 
kuukauden aikana;

Or. en

Tarkistus 12
Annika Bruna

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan C kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

C. toteaa, että siitä huolimatta, että 
sukupuolten tasa-arvo on kirjattu Euroopan 
unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen 
(SEUT) ja EU:n perusoikeuskirjaan, 
sukupuolten välinen työllisyysero on 11,7 
prosenttia, palkkaero 15,7 prosenttia ja 
eläke-ero 30,1 prosenttia;

C. toteaa, että siitä huolimatta, että 
sukupuolten tasa-arvo on kirjattu Euroopan 
unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen 
(SEUT) ja EU:n perusoikeuskirjaan, 
sukupuolten välinen työllisyysero on 11,7 
prosenttia, palkkaero 15,7 prosenttia ja 
eläke-ero 30,1 prosenttia; katsoo, että on 
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taattava sama palkka samasta työstä ja 
varmistettava, että lasten kasvattamiseen 
käytetylle ajalle annetaan enemmän arvoa 
erityisesti eläkkeiden osalta;

Or. fr

Tarkistus 13
Radka Maxová, Samira Rafaela, Sylvie Brunet, Susana Solís Pérez

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan C kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

C. toteaa, että siitä huolimatta, että 
sukupuolten tasa-arvo on kirjattu Euroopan 
unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen 
(SEUT) ja EU:n perusoikeuskirjaan, 
sukupuolten välinen työllisyysero on 11,7 
prosenttia, palkkaero 15,7 prosenttia ja 
eläke-ero 30,1 prosenttia;

C. toteaa, että siitä huolimatta, että 
sukupuolten tasa-arvo on yksi Euroopan 
unionin perusperiaatteista ja että se on 
kirjattu Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 2 artiklaan ja 3 artiklan 3 
kohtaan, Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen (SEUT) 8 artiklaan 
sekä EU:n perusoikeuskirjan 21 ja 23 
artiklaan, sukupuolten välinen 
työllisyysero on 11,7 prosenttia, palkkaero 
15,7 prosenttia ja eläke-ero 30,1 prosenttia;

Or. en

Tarkistus 14
Christine Anderson

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan C kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

C. toteaa, että siitä huolimatta, että 
sukupuolten tasa-arvo on kirjattu Euroopan 
unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen 
(SEUT) ja EU:n perusoikeuskirjaan, 
sukupuolten välinen työllisyysero on 11,7 
prosenttia, palkkaero 15,7 prosenttia ja 
eläke-ero 30,1 prosenttia;

C. toteaa, että siitä huolimatta, että 
sukupuolten tasa-arvo on kirjattu Euroopan 
unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen 
(SEUT) ja EU:n perusoikeuskirjaan;

Or. en
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Tarkistus 15
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

C a. katsoo, että kotona ja 
työmarkkinoilla esiintyvä sukupuoleen 
perustuva syrjintä voi johtaa resurssien 
epätasaiseen jakautumiseen, mikä altistaa 
naisia miehiä enemmän köyhyydelle ja 
sosiaaliselle syrjäytymiselle; toteaa, että 
jos naiset ajautuvat köyhyyteen, heillä on 
vähemmän mahdollisuuksia nousta siitä 
ylös;

Or. pl

Tarkistus 16
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Frances 
Fitzgerald

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

C a. ottaa huomioon, että EU:n tasolla 
15 prosenttia kotitalouksista, joissa on 
lapsia, on yksinhuoltajatalouksia; ottaa 
huomioon, että yksinhuoltajaäidit 
hoitavat keskimäärin 85 prosenttia näistä 
kotitalouksista ja että 47:ää prosenttia 
yksinhuoltajatalouksista uhkasi köyhyys 
tai sosiaalisen syrjäytyminen vuonna 
2017; ottaa huomioon, että covid-19-
pandemia vaikutti suhteettomasti näihin 
yksinhuoltajatalouksiin;

Or. en

Tarkistus 17
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Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Frances 
Fitzgerald

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan C b kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

C b. ottaa huomioon, että naisten 
asunnottomuus on kasvava ongelma; 
toteaa, että asunnottomilla naisilla on 
erityisiä covid-19-kriisiin liittyviä 
haasteita, jotka liittyvät taudin 
leviämiseen erityisen herkästi tilapäis- ja 
hätämajoituksessa, sukupuoleen 
perustuvaan väkivaltaan sekä hygieniasta 
ja terveydestä huolehtimisen vaikeuteen;

Or. en

Tarkistus 18
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Frances 
Fitzgerald

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan C c kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

C c. toteaa, että työmarkkinoiden 
horisontaalinen ja vertikaalinen 
eriytyminen EU:ssa on edelleen 
merkittävää ja että naiset ovat 
yliedustettuina vähemmän kannattavilla 
aloilla; ottaa huomioon, että covid-19-
pandemia vaikutti erityisesti epävarmoissa 
työsuhteissa oleviin naisiin, sillä he 
menettivät ensimmäisinä työpaikkansa, 
mikä aiheutti taloudellisia seurauksia 
heidän perheilleen, heikensi heidän 
taloudellista riippumattomuuttaan sekä 
johti riittämättömään sosiaaliturvaan 
kriisin aikana;

Or. en
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Tarkistus 19
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Frances 
Fitzgerald

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan C d kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

C d. ottaa huomioon, että yli 50 
prosenttia alle 65-vuotiaista 
omaishoitajista hoitaa samanaikaisesti 
hoiva- ja työtehtäviä, mikä edellyttää 
vaikeaa tasapainottelua; ottaa huomioon, 
että omaishoitajat saattavat suosia 
matalan osaamis- ja palkkatason 
työpaikkoja, jotka voidaan mukauttaa 
heidän hoitoaikatauluunsa, ja että heidän 
on ehkä lyhennettävä työaikaansa tai 
luovuttava palkkatyöstä; ottaa huomioon, 
että 7–21 prosenttia omaishoitajista 
lyhentää työaikaansa ja 3–18 prosenttia 
poistuu työmarkkinoilta;

Or. en

Tarkistus 20
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Rosa Estaràs Ferragut, Maria da 
Graça Carvalho, Frances Fitzgerald

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan C e kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

C e. toteaa, että covid-19-pandemia on 
tuonut päivänvaloon EU:ssa tarjottuihin 
hoitopalveluihin liittyvän pitkään 
jatkuneen ongelman; toteaa, että hoitoa 
on tarkasteltava kokonaisvaltaisesti ja 
jatkumona, joka kattaa lastenhoidon, 
iltapäivähoidon, vammaisten henkilöiden 
hoidon ja vanhustenhoidon;

Or. en
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Tarkistus 21
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Frances 
Fitzgerald

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan C f kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

C f. ottaa huomioon, että työ- ja 
yksityiselämän tasapainottamista 
koskevan direktiivin hyväksyminen oli 
tärkeä ensimmäinen askel kohti erilaisten 
vapaiden yhdenmukaistamista EU:ssa, 
mikä antaisi työssä käyville vanhemmille 
mahdollisuuden yhdistää työ- ja 
yksityiselämänsä; toteaa, että 
jäsenvaltioiden on saatettava direktiivi 
täysimääräisesti osaksi kansallista 
lainsäädäntöä ja pantava se oikea-
aikaisesti täytäntöön; ottaa huomioon, 
että työ- ja yksityiselämän 
yhteensovittaminen edellyttää monissa 
perheissä vaikeaa tasapainottelua covid-
19-pandemian aikana;

Or. en

Tarkistus 22
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Frances 
Fitzgerald, Pernille Weiss

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan C g kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

C g. ottaa huomioon, että covid-19-
kriisi on vaikuttanut merkittävästi startup-
yrittäjiin, joista 70 prosenttia on miehiä ja 
30 prosenttia naisia, ja itsenäisiin 
ammatinharjoittajiin, joista naisten osuus 
on 34,4 prosenttia; katsoo, että 
ajantasainen tutkimus, josta ilmenisivät 
covid-19:n lyhyen, keskipitkän ja pitkän 
aikavälin vaikutukset naisten yrittäjyyteen 
EU-27:ssa, olisi arvokas tietolähde 
unionin päätöksentekijöille;
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Or. en

Tarkistus 23
Silvia Modig

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan D kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

D. toteaa, että digitaalinen koulutus ja 
digitaaliset taidot ovat Euroopan talouden 
ja yhteiskunnan digitaaliseen siirtymään 
sopeutumisen kannalta keskeisessä 
asemassa; toteaa, että naiset ovat 
aliedustettuina tieto- ja viestintätekniikan 
ammateissa;

D. toteaa, että digitaalinen koulutus ja 
digitaaliset taidot ovat Euroopan talouden 
ja yhteiskunnan digitaaliseen siirtymään 
sopeutumisen kannalta keskeisessä 
asemassa; toteaa, että naiset ovat 
aliedustettuina tieto- ja viestintätekniikan 
ammateissa; ottaa huomioon, että 
mahdollisuudet oikeudenmukaiseen 
siirtymään perustuvat myös uusien 
vihreiden työpaikkojen syntymiseen 
aloilla, jotka usein edellyttävät korkeita 
digitaalisia ja tieto- ja viestintäteknisiä 
taitoja; toteaa, että nämä alat ovat usein 
miesvaltaisia; ottaa huomioon, että kun 
naiset tulevat näille aloille, he kohtaavat 
syrjintää sukupuolistereotypioiden ja 
sukupuolisidonnaisten uraodotusten 
johdosta; katsoo, että 
naisten osuutta vihreistä työpaikoista on 
lisättävä; katsoo, että esteet, jotka 
haittaavat naisten pääsyä vihreisiin 
työpaikkoihin, voidaan ylittää poistamalla 
työmarkkinoilla esiintyvä syrjintä;

Or. en

Tarkistus 24
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Frances 
Fitzgerald, Pernille Weiss

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan D kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

D. toteaa, että digitaalinen koulutus ja D. toteaa, että digitaalinen koulutus ja 
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digitaaliset taidot ovat Euroopan talouden 
ja yhteiskunnan digitaaliseen siirtymään 
sopeutumisen kannalta keskeisessä 
asemassa; toteaa, että naiset ovat 
aliedustettuina tieto- ja viestintätekniikan 
ammateissa;

digitaaliset taidot ovat Euroopan talouden 
ja yhteiskunnan digitaaliseen siirtymään 
sopeutumisen kannalta keskeisessä 
asemassa; toteaa, että naiset ovat 
aliedustettuina tieto- ja viestintätekniikan 
ammateissa; ottaa huomioon, että vain 17 
prosenttia tieto- ja viestintätekniikan 
asiantuntijoista ja 34 prosenttia STEM-
alojen tutkinnon suorittaneista on naisia; 
ottaa huomioon, että samalla kuitenkin 
naiset ansaitsevat tieto- ja viestintäalalla 
19 prosenttia vähemmän kuin miehet; 
ottaa huomioon, että digitaalisissa 
taidoissa sukupuolten välinen ero on 11 
prosenttia ja että ero on suurempi, kun 
kyse on perustaitotason ylittävistä 
taidoista, ja erityisesti yli 55-vuotiaiden 
kohdalla;

Or. en

Tarkistus 25
Radka Maxová, Samira Rafaela, Sylvie Brunet, Susana Solís Pérez

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan D kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

D. toteaa, että digitaalinen koulutus ja 
digitaaliset taidot ovat Euroopan talouden 
ja yhteiskunnan digitaaliseen siirtymään 
sopeutumisen kannalta keskeisessä 
asemassa; toteaa, että naiset ovat 
aliedustettuina tieto- ja viestintätekniikan 
ammateissa;

D. toteaa, että digitaalinen koulutus ja 
digitaaliset taidot ovat Euroopan talouden 
ja yhteiskunnan digitaaliseen siirtymään 
sopeutumisen kannalta keskeisessä 
asemassa; ottaa huomioon, että naiset ovat 
aliedustettuja tieto- ja viestintätekniikan 
ammateissa, luonnontieteiden, 
teknologian, insinööritieteiden ja 
matematiikan (STEM-aineet) aloilla sekä 
tekoälyn aloilla; ottaa huomioon, että 
naisten yrittäjyys lisää naisten 
vaikutusmahdollisuuksia ja sosiaalista 
osallisuutta ja edistää työllisyyttä, tukee 
liiketoiminnan monipuolistamista sekä 
edistää innovointia ja kasvua;

Or. en
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Tarkistus 26
Christine Anderson

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan D kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

D. toteaa, että digitaalinen koulutus ja 
digitaaliset taidot ovat Euroopan talouden 
ja yhteiskunnan digitaaliseen siirtymään 
sopeutumisen kannalta keskeisessä 
asemassa; toteaa, että naiset ovat 
aliedustettuina tieto- ja viestintätekniikan 
ammateissa;

D. toteaa, että digitaalinen koulutus ja 
digitaaliset taidot ovat Euroopan talouden 
ja yhteiskunnan digitaaliseen siirtymään 
sopeutumisen kannalta keskeisessä 
asemassa; toteaa tilastojen osoittavan, että 
tieto- ja viestintätekniikan ala on muita 
harvinaisempi valinta naisten pohtiessa 
uravaihtoehtojaan;

Or. en

Tarkistus 27
Annika Bruna

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan D kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

D. toteaa, että digitaalinen koulutus ja 
digitaaliset taidot ovat Euroopan talouden 
ja yhteiskunnan digitaaliseen siirtymään 
sopeutumisen kannalta keskeisessä 
asemassa; toteaa, että naiset ovat 
aliedustettuina tieto- ja viestintätekniikan 
ammateissa;

D. toteaa, että digitaalinen koulutus ja 
digitaaliset taidot ovat Euroopan talouden 
ja yhteiskunnan digitaaliseen siirtymään 
sopeutumisen kannalta keskeisessä 
asemassa, ja katsoo, että on tärkeää lisätä 
naisten ja tyttöjen tietoisuutta näistä 
kysymyksistä ottaen samalla kuitenkin 
huomioon heidän mieltymyksensä ja 
elämänvalintansa;

Or. fr

Tarkistus 28
Silvia Modig

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

D a. ottaa huomioon, että naisiin 
kohdistuva paine on lisääntynyt 
entisestään; ottaa huomioon, että 
käyttöön otetut uudet työn muodot, jotka 
vaativat venymistä ja uhrauksia työ- ja 
yksityiselämän erottamisen suhteen, ovat 
johtaneet kyseisenä aikana 
työpaikkakiusaamisen ja seksuaalisen 
häirinnän uusien muotojen 
räjähdysmäiseen lisääntymiseen niin 
verkossa kuin sen ulkopuolella; ottaa 
huomioon, että valtaosa yrityksistä ja 
hallituksista ei ole ryhtynyt toimiin näiden 
ilmiöiden torjumiseksi;

Or. en

Tarkistus 29
Rovana Plumb

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

D a. ottaa huomioon, että 
energiaköyhyys vaikuttaa suhteettomasti 
naisiin ja että heillä on vaikeuksia selvitä 
taloudellisesti energiankulutuksestaan; 
ottaa huomioon, että energia-alan 
työvoima koostuu pääasiassa miehistä 
(77,9 prosenttia) ja että naisten osuus siitä 
on vain 22,1 prosenttia, ja toteaa 
vaikuttavan siltä, että sama suuntaus on 
nähtävissä uusiutuvan energian alalla, 
jossa naisten osuus työvoimasta on alle 30 
prosenttia;

Or. en

Tarkistus 30
Radka Maxová, Samira Rafaela, Sylvie Brunet, Susana Solís Pérez

Lausuntoluonnos
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Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

D a. ottaa huomioon, että Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin toisessa 
periaatteessa vahvistetaan naisten ja 
miesten yhdenvertainen kohtelu ja 
yhtäläiset mahdollisuudet työmarkkinoille 
osallistumisen, työehtojen ja -olojen sekä 
urakehityksen osalta;

Or. en

Tarkistus 31
Annika Bruna

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

D a. katsoo, että digitaaliteknologian 
käytön lisääntyminen ei saisi heikentää 
perinteisiä opetusmenetelmiä, jotka 
perustuvat lukemisen oppimiseen 
painetuista kirjoista ja käsikirjoituksen 
oppimiseen;

Or. fr

Tarkistus 32
Silvia Modig

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan D b kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

D b. ottaa huomioon, että tänä aikana 
naisten oli edelleen vastattava 
suurimmasta osasta kotitaloustöistä ja 
lasten koulutuksesta, ja toteaa, että 
naisten henkinen taakka on edelleen 
kasvanut, kun he joutuvat tekemään 
kaksinkertaisen sijaan kolminkertaisen 
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työpäivän; ottaa huomioon, että 
palkattomat hoitovelvollisuudet hidastavat 
naisten urakehitystä tai estävät sen ja että 
niillä on vain vähän tai ei lainkaan 
vaikutusta miesten uriin, mikä johtaa 
palkkaeroihin ja naisten aliedustukseen 
tietyillä aloilla;

Or. en

Tarkistus 33
Radka Maxová, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan D b kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

D b. katsoo, että digitaalinen muutos ja 
vihreä siirtymä sekä väestörakenteen 
muutokset sekä aiheuttavat haasteita että 
luovat mahdollisuuksia ja että niiden 
kohtaamiseksi kehittämämme strategian 
on oltava sosiaalisesti reilu ja 
oikeudenmukainen; katsoo, että tällä 
strategialla on tuettava, koordinoitava ja 
täydennettävä jäsenvaltioiden tasa-
arvotoimia;

Or. en

Tarkistus 34
Silvia Modig

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan D c kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

D c. ottaa huomioon, että naiset olivat 
jo köyhyyden ensimmäiset uhrit 
Euroopassa; ottaa huomioon, että 
köyhien joukossa on 
yksinhuoltajaperheitä, joista 
yksinhuoltajaäitien osuus on yli 80 
prosenttia, ja toteaa, että he ovat vaarassa 
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joutua epävarmaan elämäntilanteeseen ja 
köyhtyä entisestään; ottaa huomioon, että 
OXFAM-kansalaisjärjestön arvion 
mukaan 500 miljoonaa ihmistä, eli 
kymmenen prosenttia maailman 
väestöstä, voi ajautua köyhyyteen, ja että 
heistä suurin osa on naisia;

Or. en

Tarkistus 35
Silvia Modig

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan D d kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

D d. ottaa huomioon, että kriisi on 
myös paljastanut valtavan 
solidaarisuuden puutteen unionin tasolla; 
ottaa huomioon, että monet hallitukset 
käyttävät nyt pandemiaa hyväkseen 
antamiensa ympäristösitoumusten 
pyörtämiseksi sekä työntekijöiden ja 
naisten perusoikeuksien kaventamiseksi;

Or. en

Tarkistus 36
Robert Biedroń, Cindy Franssen, Radka Maxová, Monika Vana

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita asettamaan Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin keskeiseen 
asemaan taloudellisissa elvytysohjelmissa, 
jotta edistetään yhtäläisiä mahdollisuuksia, 
naisten osallistumista työmarkkinoille, 
oikeudenmukaisia työoloja ja kestävää 
sosiaalista suojelua;

1. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita asettamaan Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin keskeiseen 
asemaan taloudellisissa elvytysohjelmissa; 
vaatii komissiota ja neuvostoa 
sisällyttämään sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisen ja sukupuolitietoisen 
budjetoinnin Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarin kaikkiin näkökohtiin, 
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jotta edistetään tasa-arvoa, yhtäläisiä 
mahdollisuuksia, naisten osallistumista 
työmarkkinoille, oikeudenmukaisia 
työoloja ja kestävää sosiaalista suojelua 
kaikkien osalta sekä naisten 
osallistumista päätöksentekoon sen 
kaikilla tasoilla;

Or. en

Tarkistus 37
Radka Maxová, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita asettamaan Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin keskeiseen 
asemaan taloudellisissa elvytysohjelmissa, 
jotta edistetään yhtäläisiä mahdollisuuksia, 
naisten osallistumista työmarkkinoille, 
oikeudenmukaisia työoloja ja kestävää 
sosiaalista suojelua;

1. panee merkille, että komissio on 
sitoutunut hyväksymään 
toimintasuunnitelman, jolla pannaan 
täytäntöön Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilari, jotta edistetään 
yhtäläisiä mahdollisuuksia, naisten 
osallistumista työmarkkinoille, 
oikeudenmukaisia työoloja ja kestävää 
sosiaalista suojelua; korostaa, että 
sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisesta on tehtävä 
olennainen osa tätä suunnitelmaa; 
kehottaa komissiota noudattamaan tätä 
suunnitelmaa ehdottaessaan 
perussopimuksiin kirjattua 
toissijaisuusperiaatetta;

Or. en

Tarkistus 38
Annika Bruna

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa komissiota ja 1. kehottaa komissiota ja 
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jäsenvaltioita asettamaan Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin keskeiseen 
asemaan taloudellisissa elvytysohjelmissa, 
jotta edistetään yhtäläisiä mahdollisuuksia, 
naisten osallistumista työmarkkinoille, 
oikeudenmukaisia työoloja ja kestävää 
sosiaalista suojelua;

jäsenvaltioita asettamaan Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin keskeiseen 
asemaan taloudellisissa elvytysohjelmissa, 
jotta edistetään yhtäläisiä mahdollisuuksia, 
naisten osallistumista työmarkkinoille, jos 
he niin haluavat, oikeudenmukaisia 
työoloja, suuremman arvon asettamista 
lasten kasvattamiseen käytetylle ajalle ja 
kestävää sosiaalista suojelua;

Or. fr

Tarkistus 39
Rovana Plumb

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita asettamaan Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin keskeiseen 
asemaan taloudellisissa elvytysohjelmissa, 
jotta edistetään yhtäläisiä mahdollisuuksia, 
naisten osallistumista työmarkkinoille, 
oikeudenmukaisia työoloja ja kestävää 
sosiaalista suojelua;

1. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita asettamaan Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin keskeiseen 
asemaan taloudellisissa elvytysohjelmissa, 
jotta edistetään yhtäläisiä mahdollisuuksia, 
naisten osallistumista työmarkkinoille, 
oikeudenmukaisia työoloja ja 
kohtuuhintaista ja kestävää sosiaalista 
suojelua sekä kavennetaan sukupuolten 
välistä eroa uusiutuvan energian ja 
kiertotalouden alojen työpaikoissa;

Or. en

Tarkistus 40
Annika Bruna

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita asettamaan Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin keskeiseen 
asemaan taloudellisissa elvytysohjelmissa, 

1. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita asettamaan Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin keskeiseen 
asemaan taloutta ja väestönkehitystä 
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jotta edistetään yhtäläisiä mahdollisuuksia, 
naisten osallistumista työmarkkinoille, 
oikeudenmukaisia työoloja ja kestävää 
sosiaalista suojelua;

koskevissa elvytysohjelmissa, jotta 
edistetään yhtäläisiä mahdollisuuksia, 
naisten osallistumista työmarkkinoille, 
oikeudenmukaisia työoloja ja kestävää 
sosiaalista suojelua;

Or. fr

Tarkistus 41
Rovana Plumb

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita panemaan täytäntöön 
toimintapolitiikkoja ja 
työmarkkinavuoropuhelun kehyksiä, jotka 
ovat tarpeen, jotta voidaan edistyä 
ekologisessa siirtymisessä 
ilmastoneutraaliuteen siten, että ketään ei 
jätetä jälkeen, mikä tarkoittaa, että tällä 
prosessilla turvaudutaan 
haavoittuvimmassa asemassa olevien ja 
syrjäytyneimpien unionin kansalaisten, 
erityisesti naisten, selviytymiskykyyn ja 
vahvistetaan sitä luomalla vaurautta koko 
yhteiskunnalle noudattamalla osallistavaa 
lähestymistapaa, suojelemalla 
työntekijöitä asianmukaisesti ja luomalla 
laadukkaita työpaikkoja;

Or. en

Tarkistus 42
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Frances 
Fitzgerald, Pernille Weiss

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. kehottaa komissiota, Eurostatia, 
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jäsenvaltioita ja EIGEä keräämään 
säännöllisesti sukupuolen ja iän mukaan 
eriteltyjä tietoja covid-19-viruksesta ja sen 
sosioekonomisista vaikutuksista; 
korostaa, että elpymistoimien on 
perustuttava sukupuolen mukaan 
eriteltyihin tietoihin ja että erityistä 
huomiota on kiinnitettävä aloihin, joita 
koskevat tiedot ovat niukat ja keskenään 
vertailukelvottomat, jotta EU:n, 
kansallisella ja alueellisella tasolla 
voidaan tehdä tietoon perustuvia 
päätöksiä;

Or. en

Tarkistus 43
Rovana Plumb

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. toteaa, että naisten aliedustus vie 
energiasiirtymiltä mahdollisuuden 
hyödyntää erilaisia lahjakkuuksia ja 
vaikeuttaa siten Pariisin sopimuksen 
tavoitteiden (globaalit ilmastotavoitteet) ja 
Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 
kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi 
tarvittavan perustavanlaatuisen 
muutoksen toteuttamista; kehottaa 
varmistamaan naisten yhtäläisen 
osallistumisen työelämään, sillä se on 
tärkeää yritysten, talouden, sosiaalisen 
kehityksen ja ympäristön kannalta; 
korostaa, että monipuolinen työvoima 
tuottaa parempia tuloksia paitsi 
lisääntyneen luovuuden ja 
innovointipotentiaalin muodossa myös 
päätöksenteon parantumisen ja voittojen 
kasvamisen myötä;

Or. en
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Tarkistus 44
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Frances 
Fitzgerald, Pernille Weiss

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. kehottaa komissiota seuraamaan 
EU:n sukupuolten tasa-arvoa koskevan 
strategian (2020–2025) edistymistä ja 
kehottaa jäsenvaltioita hyväksymään sen 
pohjalta tasa-arvoa koskevia kansallisia 
strategioita, joiden olisi oltava tärkeä osa 
covid-19-kriisin jälkeen toteutetuista 
sosioekonomisista toimenpiteistä;

Or. en

Tarkistus 45
Rovana Plumb

Lausuntoluonnos
1 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 c. korostaa, että sukupuolten tasa-
arvo on itsessään keskeinen 
kehitystavoite, minkä lisäksi sillä 
parannetaan talouden tuottavuutta ja 
tulevien sukupolvien 
tulevaisuudennäkymiä; korostaa, että on 
tärkeää lisätä naisten osuutta 
energiasiirtymää ja myrkytöntä 
kiertotaloutta koskevassa paikallistason 
päätöksenteossa, mikä voi lisätä 
innovointia ja kannattavuutta, vähentää 
riskejä ja parantaa kestävän kehityksen 
käytäntöjä;

Or. en

Tarkistus 46
Rovana Plumb
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Lausuntoluonnos
1 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 d. korostaa tarvetta lisätä naisten ja 
nuorten osallistumista hallituksiin, 
pankkialaan, yrityksiin, yliopistoihin ja 
kansalaisjärjestöihin, jotta voidaan panna 
täytäntöön mitä erilaisempia strategioita, 
joilla vihreästä siirtymästä tehdään 
monimuotoisempi ja osallistavampi;

Or. en

Tarkistus 47
Rovana Plumb

Lausuntoluonnos
1 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 e. toteaa, että naiset ovat elintärkeitä 
kestävän energian alalle ja ratkaisevassa 
asemassa entistä nopeamman 
energiasiirtymän onnistumisen kannalta; 
korostaa tarvetta houkutella lisää naisia 
ja pitää heistä kiinni ja ylentää heitä, ja 
painottaa, että kestävän energian alalla 
olevaa osaamista on monipuolistettava;

Or. en

Tarkistus 48
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa komissiota ja jäsenvaltiota 
työskentelemään naisten tilanteen 
parantamiseksi covid-19-kriisin yhteydessä 

2. kehottaa komissiota ja jäsenvaltiota 
työskentelemään naisten tilanteen 
parantamiseksi covid-19-kriisin yhteydessä 



AM\1214248FI.docx 27/51 PE658.722v01-00

FI

ja toteuttamaan perhemyönteisiä 
toimintapolitiikkoja; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita käynnistämään 
kunnianhimoisen sosiaalisten ja 
demografisten investointien ohjelman, jolla 
tuetaan jäsenvaltioiden pyrkimyksiä 
parantaa helposti saatavien, 
kohtuuhintaisten ja korkealaatuisten 
lastenhoito-, iltapäivähoito- ja 
pitkäaikaishoitopalvelujen infrastruktuuria;

ja toteuttamaan perhemyönteisiä 
toimintapolitiikkoja; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita käynnistämään 
kunnianhimoisen sosiaalisten ja 
demografisten investointien ohjelman, jolla 
tuetaan jäsenvaltioiden pyrkimyksiä 
parantaa helposti saatavien, 
kohtuuhintaisten ja korkealaatuisten 
lastenhoito-, iltapäivähoito- ja 
pitkäaikaishoitopalvelujen infrastruktuuria; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tekemään kaikkensa, muun muassa 
hyväksymään Istanbulin yleissopimuksen 
määräykset, kaikenlaisen naisiin, lapsiin 
ja vanhuksiin kohdistuvan väkivallan 
torjumiseksi, joka on lisääntynyt 
huomattavasti pandemian torjumiseksi 
käyttöön otettujen rajoitusten vuoksi;

Or. pl

Tarkistus 49
Annika Bruna

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa komissiota ja jäsenvaltiota 
työskentelemään naisten tilanteen 
parantamiseksi covid-19-kriisin yhteydessä 
ja toteuttamaan perhemyönteisiä 
toimintapolitiikkoja; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita käynnistämään 
kunnianhimoisen sosiaalisten ja 
demografisten investointien ohjelman, jolla 
tuetaan jäsenvaltioiden pyrkimyksiä 
parantaa helposti saatavien, 
kohtuuhintaisten ja korkealaatuisten 
lastenhoito-, iltapäivähoito- ja 
pitkäaikaishoitopalvelujen infrastruktuuria;

2. kehottaa komissiota ja jäsenvaltiota 
työskentelemään naisten tilanteen 
parantamiseksi covid-19-kriisin yhteydessä 
ja toteuttamaan perhemyönteisiä 
toimintapolitiikkoja; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita käynnistämään 
kunnianhimoisen sosiaalisten ja 
demografisten investointien ohjelman, jolla 
tuetaan jäsenvaltioiden pyrkimyksiä 
parantaa helposti saatavien, 
kohtuuhintaisten ja korkealaatuisten 
lastenhoito-, iltapäivähoito- ja 
pitkäaikaishoitopalvelujen infrastruktuuria; 
kehottaa harkitsemaan, voitaisiinko ottaa 
käyttöön vanhempainpalkka äideille, 
jotka haluaisivat hoitaa lapsiaan 
kokoaikaisesti;

Or. fr
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Tarkistus 50
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Frances 
Fitzgerald, Pernille Weiss

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa komissiota ja jäsenvaltiota 
työskentelemään naisten tilanteen 
parantamiseksi covid-19-kriisin yhteydessä 
ja toteuttamaan perhemyönteisiä 
toimintapolitiikkoja; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita käynnistämään 
kunnianhimoisen sosiaalisten ja 
demografisten investointien ohjelman, jolla 
tuetaan jäsenvaltioiden pyrkimyksiä 
parantaa helposti saatavien, 
kohtuuhintaisten ja korkealaatuisten 
lastenhoito-, iltapäivähoito- ja 
pitkäaikaishoitopalvelujen infrastruktuuria;

2. kehottaa komissiota ja jäsenvaltiota 
työskentelemään naisten tilanteen 
parantamiseksi covid-19-kriisin yhteydessä 
ja toteuttamaan perhemyönteisiä 
toimintapolitiikkoja; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita käynnistämään 
kunnianhimoisen sosiaalisten ja 
demografisten investointien ohjelman, jolla 
tuetaan jäsenvaltioiden pyrkimyksiä 
parantaa helposti saatavien, 
kohtuuhintaisten ja korkealaatuisten 
lastenhoito-, iltapäivähoito- ja 
pitkäaikaishoitopalvelujen infrastruktuuria; 
kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota 
hyödyntämään kaikkia asiaan liittyvistä 
EU:n rahoitusvälineistä saatavia 
synergiaetuja tarvittavan 
hoitoinfrastruktuurin ja tarvittavien 
hoitopalvelujen kehittämiseksi;

Or. en

Tarkistus 51
Robert Biedroń, Cindy Franssen, Radka Maxová, Monika Vana

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa komissiota ja jäsenvaltiota 
työskentelemään naisten tilanteen 
parantamiseksi covid-19-kriisin 
yhteydessä ja toteuttamaan 
perhemyönteisiä toimintapolitiikkoja; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
käynnistämään kunnianhimoisen 

2. kehottaa komissiota ja neuvostoa 
tutkimaan tarkasti tasa-arvon 
edistämiseen liittyviä naisten tarpeita, jotta 
voidaan helpottaa naisten osallistumista 
työmarkkinoille covid-19-kriisin aikana ja 
sen jälkeen; kehottaa käynnistämään 
kunnianhimoisen sosiaalihuoltoa 
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sosiaalisten ja demografisten investointien 
ohjelman, jolla tuetaan jäsenvaltioiden 
pyrkimyksiä parantaa helposti saatavien, 
kohtuuhintaisten ja korkealaatuisten 
lastenhoito-, iltapäivähoito- ja 
pitkäaikaishoitopalvelujen infrastruktuuria;

koskevan strategian ja väestönkehitystä 
koskevan suunnitelman, joilla tuetaan 
jäsenvaltioiden pyrkimyksiä parantaa 
helposti saatavien, kohtuuhintaisten ja 
korkealaatuisten lastenhoito-, 
iltapäivähoito- ja 
pitkäaikaishoitopalvelujen infrastruktuuria; 
kehottaa jäsenvaltioita saattamaan työ- ja 
yksityiselämän tasapainottamista 
koskevan direktiivin täysimääräisesti 
osaksi kansallista lainsäädäntöään ja 
panemaan sen täytäntöön;

Or. en

Tarkistus 52
Christine Anderson

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa komissiota ja jäsenvaltiota 
työskentelemään naisten tilanteen 
parantamiseksi covid-19-kriisin yhteydessä 
ja toteuttamaan perhemyönteisiä 
toimintapolitiikkoja; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita käynnistämään 
kunnianhimoisen sosiaalisten ja 
demografisten investointien ohjelman, jolla 
tuetaan jäsenvaltioiden pyrkimyksiä 
parantaa helposti saatavien, 
kohtuuhintaisten ja korkealaatuisten 
lastenhoito-, iltapäivähoito- ja 
pitkäaikaishoitopalvelujen infrastruktuuria;

2. kehottaa komissiota 
työskentelemään naisten tilanteen 
parantamiseksi covid-19-kriisin yhteydessä 
ja toteuttamaan perhemyönteisiä 
toimintapolitiikkoja ja tukee 
jäsenvaltioiden ponnisteluja tämän 
suhteen; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita käynnistämään 
kunnianhimoisen sosiaalisten ja 
demografisten investointien ohjelman, jolla 
tuetaan jäsenvaltioiden pyrkimyksiä 
parantaa helposti saatavien, 
kohtuuhintaisten ja korkealaatuisten 
lastenhoito-, iltapäivähoito- ja 
pitkäaikaishoitopalvelujen infrastruktuuria;

Or. en

Tarkistus 53
Monika Vana

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. kehottaa komissiota keräämään 
tietoja erityyppisten hoitomuotojen 
tarjoamisesta, jotta tietoja voidaan 
hyödyntää hoitovajetta käsittelevässä 
tutkimuksessa ehdotuksen tekemiseksi 
hoitoa koskevasta Euroopan laajuisesta 
sopimuksesta, jolla pyritään tukemaan 
siirtymää hoitotalouteen; toteaa, että 
hoitoa koskevalla unionin laajuisella 
sopimuksella on luotava synergioita, 
joissa hyödynnetään jäsenvaltioiden ja 
alueiden toimivaltaa, sillä olisi pyrittävä 
parantamaan yhteistyötä ja koordinointia 
ja varmistettava, että asiaan liittyvät EU:n 
tason investoinnit ja lainsäädäntö 
tuottavat etuja;

Or. en

Tarkistus 54
Silvia Modig

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa, että kaikki säästötoimet 
ja rakenteelliset sopeutusohjelmat on 
lopetettava ja että on investoitava julkisiin 
palveluihin, erityisesti terveydenhuoltoon, 
koulutukseen, riippuvuuden ja sen hoidon 
huomioon ottamiseen, liikenteeseen ja 
tutkimukseen, jotta voidaan vastata 
ihmisten tarpeisiin ja jotta naiset eivät 
enää joudu kärsimään kaksinkertaisesta 
työtaakasta ja epätasaisesti jakautuneista 
kotitalous- ja hoitovelvollisuuksista;

Or. en

Tarkistus 55
Radka Maxová, Samira Rafaela, Sylvie Brunet, Susana Solís Pérez
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Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että komission ja 
jäsenvaltioiden on pidettävä johtavana 
periaatteenaan sitä, että naiset ja miehet 
saavat samasta työstä samaa palkkaa, 
etenkin kun suunnitellaan toimenpiteitä 
covid-19-kriisin torjumiseksi;

3. korostaa, että komission ja 
jäsenvaltioiden on pidettävä johtavana 
periaatteenaan sitä, että naiset ja miehet 
saavat samasta työstä samaa palkkaa, 
etenkin kun suunnitellaan toimenpiteitä 
covid-19-kriisin torjumiseksi; korostaa 
tässä yhteydessä, että komission ja 
jäsenvaltioiden on otettava käyttöön 
toimenpiteitä, joilla torjutaan 
sukupuolenmukaista eriytymistä erittäin 
naisvaltaisilla ammattialoilla ja 
puututaan sukupuolten välisiin palkka- ja 
eläke-eroihin; suhtautuu tässä mielessä 
myönteisesti tulevaan ehdotukseen 
palkkauksen avoimuutta koskevista 
sitovista toimenpiteistä;

Or. en

Tarkistus 56
Robert Biedroń, Cindy Franssen, Radka Maxová, Monika Vana

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että komission ja 
jäsenvaltioiden on pidettävä johtavana 
periaatteenaan sitä, että naiset ja miehet 
saavat samasta työstä samaa palkkaa, 
etenkin kun suunnitellaan toimenpiteitä 
covid-19-kriisin torjumiseksi;

3. korostaa, että komission ja 
neuvoston on pidettävä johtavana 
periaatteenaan sitä, että naiset ja miehet 
saavat samasta työstä samaa palkkaa, myös 
kun suunnitellaan covid-19-kriisin 
torjumiseen tarkoitettuja toimenpiteitä, 
joissa on otettava huomioon sukupuolten 
tasa-arvo; pitää myönteisenä, että 
komissio on sitoutunut esittämään vuoden 
2020 loppuun mennessä palkkauksen 
avoimuutta koskevia sitovia toimenpiteitä, 
joilla puututaan tehokkaasti sukupuolten 
välisiin palkka- ja eläke-eroihin, kun 
otetaan huomioon, että alustavien tietojen 
mukaan kriisi on heikentänyt naisten 
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taloudellista riippumattomuutta;

Or. en

Tarkistus 57
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Frances 
Fitzgerald

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kehottaa EU:n jäsenvaltioita 
saattamaan työ- ja yksityiselämän 
tasapainottamista koskevan direktiivin 
oikea-aikaisesti ja tehokkaasti osaksi 
kansallista lainsäädäntöä ja panemaan 
sen täytäntöön sekä komissiota 
valvomaan tehokkaasti direktiivin 
täytäntöönpanoa; kehottaa jäsenvaltioita 
tutkimaan, mihin täydentäviin 
toimenpiteisiin olisi ryhdyttävä työssä 
käyvien vanhempien työ- ja 
yksityiselämän yhteensovittamisen 
helpottamiseksi kiinnittäen asianmukaista 
huomiota yksinhuoltajatalouksiin;

Or. en

Tarkistus 58
Silvia Modig

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita turvaamaan nykyiset 
työpaikat ja kehittämään niitä tukemalla 
kokoaikapalkkoja ja takaamalla niiden 
maksaminen erityisesti naisille, joiden 
työttömyysaste on korkeampi kuin 
miesten;
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Or. en

Tarkistus 59
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Rosa Estaràs Ferragut, Maria da 
Graça Carvalho, Frances Fitzgerald, Pernille Weiss

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 60
Silvia Modig

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. tuomitsee sen, että jotkut 
hallitukset käyttävät pandemiaa tekosyynä 
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työntekijöiden ja naisten 
tiettyjen perusoikeuksien kaventamiseen; 
muistuttaa luovuttamattomasta oikeudesta 
saada terveydenhoitoa ja hallita omaa 
kehoaan, ja korostaa siksi, että 
lisääntymisterveyteen, ehkäisyyn ja 
aborttiin liittyvät oikeudet on taattava 
muun muassa pidentämällä laillisen 
abortin määräaikaa, parantamalla 
julkisia ja yleisiä infrastruktuureja ja 
korvaamalla abortit täysimääräisesti 
sosiaaliturvajärjestelmästä;

Or. en

Tarkistus 61
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Frances 
Fitzgerald

Lausuntoluonnos
3 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 c. korostaa, että koska kahden 
tulonsaajan perheiden ja 
yksinhuoltajaperheiden määrä kasvaa, 
ilmaantuu uusia lastenhoitopalvelujen 
tarpeita; huomauttaa, että 
korkealaatuiset, helposti saatavilla olevat 
ja kohtuuhintaiset lastenhoitopalvelut 
ovat olennaisen tärkeitä, jotta vanhemmat 
voivat pysyä työmarkkinoilla tai liittyä 
niihin ja jotta sukupuolten välisiä 
työllisyyseroja voidaan vähentää; 
korostaa kuitenkin, että näiden 
lastenhoitopalvelujen olisi oltava 
saatavilla myös työtä hakevien 
vanhempien lapsille ja epävarmassa 
perhetilanteessa eläville lapsille;

Or. en

Tarkistus 62
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Frances 
Fitzgerald
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Lausuntoluonnos
3 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 d. korostaa, että uusien 
demografisten suuntausten, kuten 
yhteiskuntien ikääntymisen, alhaisempien 
syntyvyyslukujen ja näin ollen työikäisen 
väestön vähenemisen, vuoksi virallisten ja 
epävirallisten pitkäaikaishoivapalvelujen 
tarve on entistäkin tärkeämpi; 
huomauttaa, että hoitopalvelujen ja -
infrastruktuurin tarjoaminen koskee 
erityisesti naisia, sillä he osallistuvat 
usein miehiä enemmän sekä viralliseen 
että epäviralliseen iäkkäiden henkilöiden 
ja/tai vammaisten henkilöiden hoitoon; 
toteaa, että mainituista ryhmistäkin 
suurin osa on naisia; korostaa 
omaishoitajien osalta 
perhevapaajärjestelmien merkitystä sekä 
oikeuden sosiaaliturvaan varmistamisen 
tärkeyttä;

Or. en

Tarkistus 63
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Frances 
Fitzgerald, Pernille Weiss

Lausuntoluonnos
3 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 e. korostaa covid-19-toimien 
yhteydessä tapahtunutta erityistä kehitystä 
hoidon tarjoamisessa; kehottaa 
komissiota tätä taustaa vasten toimimaan 
hoitopalvelujen laatua, saatavuutta ja 
kohtuuhintaisuutta sekä erilaisia 
hoitopalvelujen toimintamalleja koskevien 
parhaiden käytäntöjen vaihdon alustana; 
kehottaa komissiota paneutumaan 
omaishoitajien tilanteeseen ja jakamaan 
parhaita käytäntöjä siitä, miten heidän 
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asemaansa on säädelty jäsenvaltioissa;

Or. en

Tarkistus 64
Radka Maxová, Samira Rafaela, Sylvie Brunet, Susana Solís Pérez

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita parantamaan naisten 
vaikutusmahdollisuuksia korkealaatuisen 
räätälöidyn digitaalisen koulutuksen sekä 
yksilöllisen koulutuksen ja taitojen 
kehittämisen avulla;

4. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita parantamaan naisten 
vaikutusmahdollisuuksia tekoälyn, tieto- ja 
viestintätekniikan ja STEM-aineiden 
aloilla korkealaatuisen räätälöidyn 
digitaalisen koulutuksen sekä yksilöllisen 
koulutuksen ja taitojen kehittämisen avulla 
sekä hyväksymään konkreettisia 
sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamistoimia 
sisämarkkinastrategian ja 
digitaalistrategian täytäntöönpanon 
yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 65
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Frances 
Fitzgerald

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita parantamaan naisten 
vaikutusmahdollisuuksia korkealaatuisen 
räätälöidyn digitaalisen koulutuksen sekä 
yksilöllisen koulutuksen ja taitojen 
kehittämisen avulla;

4. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita parantamaan naisten 
vaikutusmahdollisuuksia helposti 
saatavilla olevan korkealaatuisen 
räätälöidyn digitaalisen koulutuksen sekä 
yksilöllisen koulutuksen ja taitojen 
kehittämisen avulla; korostaa tässä 
yhteydessä tarvetta suunnitella verkossa 
tarjottavan koulutuksen ja taitojen 
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kehittämisen lisäksi myös alan 
erityiskoulutusta;

Or. en

Tarkistus 66
Robert Biedroń, Cindy Franssen, Monika Vana, Radka Maxová

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita parantamaan naisten 
vaikutusmahdollisuuksia korkealaatuisen 
räätälöidyn digitaalisen koulutuksen sekä 
yksilöllisen koulutuksen ja taitojen 
kehittämisen avulla;

4. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita parantamaan naisten 
vaikutusmahdollisuuksia korkealaatuisen 
räätälöidyn digitaalisen koulutuksen sekä 
yksilöllisen koulutuksen ja taitojen 
kehittämisen avulla ottaen huomioon 
sukupuolten välisen tasapainon 
saavuttamiseksi toteutettavan talouden ja 
työmarkkinoiden digitalisoinnin;

Or. en

Tarkistus 67
Christine Anderson

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita parantamaan naisten 
vaikutusmahdollisuuksia korkealaatuisen 
räätälöidyn digitaalisen koulutuksen sekä 
yksilöllisen koulutuksen ja taitojen 
kehittämisen avulla;

4. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita parantamaan niiden naisten 
vaikutusmahdollisuuksia, jotka sitä 
haluavat, korkealaatuisen räätälöidyn 
digitaalisen koulutuksen sekä yksilöllisen 
koulutuksen ja taitojen kehittämisen avulla;

Or. en

Tarkistus 68
Christine Anderson
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Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita parantamaan naisten 
vaikutusmahdollisuuksia korkealaatuisen 
räätälöidyn digitaalisen koulutuksen sekä 
yksilöllisen koulutuksen ja taitojen 
kehittämisen avulla;

4. kehottaa komissiota parantamaan 
naisten vaikutusmahdollisuuksia 
korkealaatuisen räätälöidyn digitaalisen 
koulutuksen sekä yksilöllisen koulutuksen 
ja taitojen kehittämisen avulla ja tukee 
jäsenvaltioiden ponnisteluja tämän 
suhteen;

Or. en

Tarkistus 69
Annika Bruna

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita parantamaan naisten 
vaikutusmahdollisuuksia korkealaatuisen 
räätälöidyn digitaalisen koulutuksen sekä 
yksilöllisen koulutuksen ja taitojen 
kehittämisen avulla;

4. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita valmentamaan naisia 
korkealaatuisen räätälöidyn digitaalisen 
koulutuksen sekä yksilöllisen koulutuksen 
ja taitojen kehittämisen avulla;

Or. fr

Tarkistus 70
Silvia Modig

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. panee huolestuneena merkille, että 
etätyön tekeminen, jota edistettiin yhtenä 
covid-19:n leviämistä hillitsevänä 
toimenpiteenä, on kaikkien viitteiden 
mukaan vakiintumassa työmarkkinoilla, 
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ja toteaa, että se voi vaikuttaa vakavasti 
erityisesti naisten työoloihin pidentämällä 
työaikoja ja painostamalla naisia 
pysymään kotona, jossa heidän 
työpanostaan voidaan käyttää hyväksi 
samalla kun he vastaavat kotitaloustöistä 
ja -velvollisuuksista; kehottaa 
toteuttamaan toimia lain noudattamisen 
varmistamiseksi vahvistamalla työaikojen 
noudattamisen valvontaa, edistämällä 
terveellisiä ja turvallisia työoloja ja 
soveltamalla lepoaikoja työlainsäädännön 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 71
Rovana Plumb

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. toteaa, että vihreään energiaan 
siirtyminen tarjoaa mahdollisuuksia 
puuttua järjestelmälliseen sukupuoleen 
perustuvaan syrjintään ja antaa 
yhteiskunnille mahdollisuuden korjata 
aiempaa monipuolisemmasta työvoimasta 
saatavat hyödyt; kehottaa hankkimaan 
monenlaisia taitoja, jotka liittyvät 
esimerkiksi maa- ja vesirakentamiseen, 
ympäristötieteeseen, markkinointiin, 
opettamiseen ja yhteisön toimintaan;

Or. en

Tarkistus 72
Rovana Plumb

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus
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4 b. korostaa, että nykyiset ja tulevat 
uramahdollisuudet ja -polut on luotava 
yhteistyössä oppilaitosten sekä naisia ja 
tyttöjä koskevien, STEM-aloilla 
(luonnontieteet, teknologia, 
insinööritieteet ja matematiikka) ja muilla 
kuin STEM-aloilla luotavia työpaikkoja 
varten toteutettavien osallistavien ja 
kannustavien ohjelmien ja 
toimintapolitiikkojen kanssa;

Or. en

Tarkistus 73
Radka Maxová, Samira Rafaela, Susana Solís Pérez

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita takaamaan teknologiaa, 
koulutusta, työpaikkoja, 
sosiaaliturvajärjestelmiä ja terveydenhoitoa 
koskevat yhdenvertaiset mahdollisuudet 
kaikille, etenkin haavoittuvassa asemassa 
oleville ryhmille, kuten vammaisille 
henkilöille, maaseudulla asuville naisille ja 
iäkkäille naisille, jotta he voivat osallistua 
aktiivisesti yhteisöjensä elämään ja 
hyödyntää sitä täysimääräisesti.

5. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita takaamaan teknologiaa, 
koulutusta, työpaikkoja, 
sosiaaliturvajärjestelmiä ja terveydenhoitoa 
koskevat yhdenvertaiset mahdollisuudet 
kaikille, etenkin haavoittuvassa asemassa 
oleville ryhmille, kuten vammaisille 
naisille, maaseudulla ja syrjäisillä alueilla 
asuville naisille, yksinhuoltajatalouksille, 
rodullisiin ja etnisiin vähemmistöihin 
kuuluville naisille, pakolaisille, hlbtiq-
henkilöille ja iäkkäille naisille, jotta he 
voivat osallistua aktiivisesti yhteisöjensä 
elämään ja hyödyntää sitä täysimääräisesti.

Or. en

Tarkistus 74
Robert Biedroń, Cindy Franssen, Radka Maxová, Monika Vana

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus
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5. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita takaamaan teknologiaa, 
koulutusta, työpaikkoja, 
sosiaaliturvajärjestelmiä ja terveydenhoitoa 
koskevat yhdenvertaiset mahdollisuudet 
kaikille, etenkin haavoittuvassa asemassa 
oleville ryhmille, kuten vammaisille 
henkilöille, maaseudulla asuville naisille 
ja iäkkäille naisille, jotta he voivat 
osallistua aktiivisesti yhteisöjensä elämään 
ja hyödyntää sitä täysimääräisesti.

5. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita takaamaan teknologiaa, 
koulutusta, työpaikkoja, 
sosiaaliturvajärjestelmiä ja terveydenhoitoa 
koskevat yhdenvertaiset mahdollisuudet 
kaikille ottamalla asianmukaisesti 
huomioon moninkertaista syrjintää 
kokevien naisten tarpeet, vammaiset ja 
terveysongelmista kärsivät naiset, 
muuttaja- ja etniseen vähemmistöön 
kuuluvat naiset, ikääntyneet naiset, 
alemman koulutustason omaavat naiset, 
yksinhuoltajat, maaseudulla asuvat naiset 
sekä hlbtiq-henkilöt mukaan luettuina, 
jotta voidaan parantaa heidän 
mahdollisuuksiaan työmarkkinoilla ja 
mahdollisuuksia osallistua sosiaaliseen ja 
yhteiskunnalliseen elämään ja varmistaa 
yhtäläiset mahdollisuudet ja sukupuolten 
palkkaeron umpeen kurominen;

Or. en

Tarkistus 75
Rovana Plumb

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita takaamaan teknologiaa, 
koulutusta, työpaikkoja, 
sosiaaliturvajärjestelmiä ja terveydenhoitoa 
koskevat yhdenvertaiset mahdollisuudet 
kaikille, etenkin haavoittuvassa asemassa 
oleville ryhmille, kuten vammaisille 
henkilöille, maaseudulla asuville naisille ja 
iäkkäille naisille, jotta he voivat osallistua 
aktiivisesti yhteisöjensä elämään ja 
hyödyntää sitä täysimääräisesti.

5. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita takaamaan teknologiaa, 
koulutusta, työpaikkoja, 
sosiaaliturvajärjestelmiä ja terveydenhoitoa 
koskevat yhdenvertaiset mahdollisuudet 
kaikille, etenkin haavoittuvassa asemassa 
oleville ryhmille, kuten vammaisille 
henkilöille, maaseudulla asuville naisille, 
yksinhuoltajaäideille ja iäkkäille naisille, 
jotta he voivat osallistua aktiivisesti 
yhteisöjensä elämään ja hyödyntää sitä 
täysimääräisesti.

Or. en
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Tarkistus 76
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Frances 
Fitzgerald

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita takaamaan teknologiaa, 
koulutusta, työpaikkoja, 
sosiaaliturvajärjestelmiä ja terveydenhoitoa 
koskevat yhdenvertaiset mahdollisuudet 
kaikille, etenkin haavoittuvassa asemassa 
oleville ryhmille, kuten vammaisille 
henkilöille, maaseudulla asuville naisille ja 
iäkkäille naisille, jotta he voivat osallistua 
aktiivisesti yhteisöjensä elämään ja 
hyödyntää sitä täysimääräisesti.

5. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita takaamaan teknologiaa, 
koulutusta, työpaikkoja, 
sosiaaliturvajärjestelmiä ja terveydenhoitoa 
koskevat yhdenvertaiset mahdollisuudet 
kaikille, etenkin haavoittuvassa asemassa 
oleville ryhmille, kuten vammaisille 
henkilöille, yksinhuoltajaäideille, 
maaseudulla asuville naisille ja iäkkäille 
naisille, jotta he voivat osallistua 
aktiivisesti yhteisöjensä elämään ja 
hyödyntää sitä täysimääräisesti.

Or. en

Tarkistus 77
Christine Anderson

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita takaamaan teknologiaa, 
koulutusta, työpaikkoja, 
sosiaaliturvajärjestelmiä ja terveydenhoitoa 
koskevat yhdenvertaiset mahdollisuudet 
kaikille, etenkin haavoittuvassa asemassa 
oleville ryhmille, kuten vammaisille 
henkilöille, maaseudulla asuville naisille ja 
iäkkäille naisille, jotta he voivat osallistua 
aktiivisesti yhteisöjensä elämään ja 
hyödyntää sitä täysimääräisesti.

5. kehottaa komissiota takaamaan 
teknologiaa, koulutusta, työpaikkoja, 
sosiaaliturvajärjestelmiä ja terveydenhoitoa 
koskevat yhdenvertaiset mahdollisuudet 
kaikille, etenkin haavoittuvassa asemassa 
oleville ryhmille, kuten vammaisille 
henkilöille, maaseudulla asuville naisille ja 
iäkkäille naisille, jotta he voivat osallistua 
aktiivisesti yhteisöjensä elämään ja 
hyödyntää sitä täysimääräisesti, ja tukee 
jäsenvaltioiden ponnisteluja tämän 
suhteen;

Or. en
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Tarkistus 78
Annika Bruna

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita takaamaan teknologiaa, 
koulutusta, työpaikkoja, 
sosiaaliturvajärjestelmiä ja terveydenhoitoa 
koskevat yhdenvertaiset mahdollisuudet 
kaikille, etenkin haavoittuvassa asemassa 
oleville ryhmille, kuten vammaisille 
henkilöille, maaseudulla asuville naisille ja 
iäkkäille naisille, jotta he voivat osallistua 
aktiivisesti yhteisöjensä elämään ja 
hyödyntää sitä täysimääräisesti.

5. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita takaamaan teknologiaa, 
koulutusta, työpaikkoja, 
sosiaaliturvajärjestelmiä ja terveydenhoitoa 
koskevat yhdenvertaiset mahdollisuudet 
kaikille, etenkin haavoittuvassa asemassa 
oleville ryhmille, kuten vammaisille 
henkilöille, maaseudulla asuville ja 
iäkkäille ihmisille, jotta he voivat 
osallistua aktiivisesti yhteisöjensä elämään 
ja hyödyntää sitä täysimääräisesti.

Or. fr

Tarkistus 79
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Rosa Estaràs Ferragut, Maria da 
Graça Carvalho, Frances Fitzgerald

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 80
Rovana Plumb

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa tarvetta sisällyttää 
sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistaminen koulutuspolitiikkaan 
ja -ohjelmiin, koska eniten kärsimään 
joutuneet alueet ansaitsevat paremman 
tulevaisuuden, joka perustuu 
kestävyyteen, kohtuuteen ja sosiaaliseen 
oikeudenmukaisuuteen;

Or. en

Tarkistus 81
Christine Anderson

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa, että sen enempää miehiä 
kuin naisia ja tyttöjäkään ei saisi pakottaa 
osallistumaan digitaaliseen koulutukseen, 
jos se on vastoin heidän henkilökohtaisia 
uratoiveitaan ja valintojaan;

Or. en

Tarkistus 82
Silvia Modig

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita varmistamaan naisten 
osallistumisen covid-19:n torjumiseksi 
toteutettavia toimintapolitiikkoja 
koskevaan päätöksentekoprosessiin;

Or. en
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Tarkistus 83
Robert Biedroń, Monika Vana

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa komissiota ja neuvostoa 
hyväksymään sitovia, palkkauksen 
avoimuutta ja vähimmäispalkkaa 
koskevia politiikkatoimia;

Or. en

Tarkistus 84
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Frances 
Fitzgerald

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

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

Tarkistus 85
Silvia Modig

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan 
merkittävän askeleen eteenpäin 
sukupuolten palkkaeron pienentämisessä 
investoimalla pääosin naisvaltaisiin ja 
epävarmoihin aloihin, kuten hoito- ja 
siivousaloihin, parantamalla työoloja ja 
edistämällä kyseisillä aloilla tehdylle 
työlle annetun taloudellisen ja 
yhteiskunnallisen tunnustuksen 
lisäämistä;

Or. en

Tarkistus 86
Robert Biedroń, Monika Vana, Radka Maxová

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. kehottaa jäsenvaltioita jatkamaan 
neuvotteluja naisten johtokuntapaikkoja 
koskevasta direktiivistä ja syrjinnän 
vastaisesta direktiivistä;

Or. en

Tarkistus 87
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Frances 
Fitzgerald

Lausuntoluonnos
5 c kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5 c. pitää myönteisenä komission 
sitoumusta esittää palkka-avoimuutta 
koskevia sitovia toimenpiteitä vuoden 
2020 loppuun mennessä; korostaa tässä 
yhteydessä työmarkkinaosapuolten ja 
kaikkien sidosryhmien täysimääräisen 
yhteistyön ja osallistumisen merkitystä;

Or. en

Tarkistus 88
Silvia Modig

Lausuntoluonnos
5 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 c. kehottaa jäsenvaltioita 
parantamaan palkattomien 
hoitovelvollisuuksien, erityisesti lasten ja 
vanhusten hoidon, yhdessä sovittua 
oikeudenmukaista jakamista koskevia 
suunnitelmiaan noudattamalla hyviä 
käytäntöjä ja seuraamalla tehokkaita 
esimerkkejä;

Or. en

Tarkistus 89
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Frances 
Fitzgerald

Lausuntoluonnos
5 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 d. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita tunnustamaan covid-19-
pandemian aikana etulinjassa 
työskennelleiden hoitotyöntekijöiden 
suuren arvon, jotta voidaan parantaa 
heidän työolojaan ja arvioida näitä 
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ammatteja uudelleen 
työmarkkinaosapuolten 
myötävaikutuksella ja keskitetyn 
sopimisen puitteissa;

Or. en

Tarkistus 90
Silvia Modig

Lausuntoluonnos
5 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 d. kehottaa jäsenvaltioita 
varmistamaan, että työnantajat ja 
julkishallinto luovat tehokkaan 
rakenteen, jolla ehkäistään ja 
torjutaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, 
jota heidän työntekijänsä tekevät tai jonka 
kohteiksi nämä itse joutuvat etätyön 
yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 91
Silvia Modig

Lausuntoluonnos
5 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 e. korostaa, että yksinhuoltajaperheet 
ovat kaikkialla Euroopassa muita 
perheitä alttiimpia köyhyydelle ja 
turvattomuudelle; kehottaa siksi 
parantamaan sosiaalista suojelua, 
lisäämään perhe-etuuksia ja takaamaan 
julkisten palvelujen saatavuuden, 
asuminen mukaan luettuna; kehottaa 
toteuttamaan kiireellisiä toimenpiteitä 
kaikkein köyhimpien ja haavoittuvimpien 
naisten, myös yksinhuoltajaperheiden, 
suojelemiseksi ja heidän elämänsä 
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muuttamiseksi aiempaa turvallisemmiksi;

Or. en

Tarkistus 92
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Frances 
Fitzgerald

Lausuntoluonnos
5 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 93
Silvia Modig

Lausuntoluonnos
5 f kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 f. korostaa, että haavoittuvimmassa 
asemassa olevien ryhmien, kuten 
pakolaisten, maahanmuuttajien ja 
romanien, tavoittamiseksi on otettava 
käyttöön kunnianhimoisia 
toimintapolitiikkoja, joilla heidän 
asemansa laillistetaan ja heidän 
liittymisensä työmarkkinoihin sallitaan ja 
joilla heille taataan mahdollisuus saada 
terveydenhuoltoa, hoitoja ja 
sosiaaliturvaa;

Or. en
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Tarkistus 94
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Frances 
Fitzgerald, Pernille Weiss

Lausuntoluonnos
5 f kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 95
Cindy Franssen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria da Graça Carvalho, Frances 
Fitzgerald

Lausuntoluonnos
5 g kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 g. kannustaa jäsenvaltioita 
noudattamaan työllisyyspolitiikkaa 
EU:ssa koskevia komission suuntaviivoja 
kansalliset työmarkkinamallit huomioon 
ottaen ja epävarmojen työsuhteiden 
torjuminen mukaan lukien, sillä niitä on 
usein yleisemmin naisilla kuin miehillä; 
toivoo komission tarkastelevan 
alustatyöntekijöiden työoloja heidän 
tilannettaan parantavien ehdotusten 
tekemiseksi, sillä covid-19-pandemia voi 
ainoastaan vahvistaa alustatyötä koskevaa 
kielteistä kehityskulkua;

Or. en
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Tarkistus 96
Silvia Modig

Lausuntoluonnos
5 g kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 g. korostaa muutoksia, joita 
oikeudenmukainen siirtymä aiheuttaa 
työmarkkinoilla ja uusien vihreiden 
työpaikkojen jakautumiseen; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita laatimaan 
strategioita, joilla varmistetaan naisten 
pääsy uusiin vihreisiin työpaikkoihin ja 
kavennetaan sukupuolten välisiä eroja 
uusiutuvan energian alan työllisyyden 
osalta;

Or. en


