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LIITE 
 

ÄÄNESTYSTEN TULOKSET 

Käytettyjen merkkien ja lyhenteiden selitykset 

+ hyväksytty 

- hylätty 

↓ rauennut 

per. peruutettu 

NHÄ (..., ..., ...) nimenhuutoäänestys (puolesta, vastaan, tyhjää) 

KÄ (...,...,...) koneäänestys (puolesta, vastaan, tyhjää) 

osat kohta kohdalta -äänestys 

eä erillinen äänestys 

tark. tarkistus 

KT kompromissitarkistus 

vo vastaava osa 

P tekstiä poistava tarkistus 

= identtiset tarkistukset 

§ kohta 

art. artikla 

kappale johdanto-osan kappale 

PR päätöslauselmaesitys 

RC yhteinen päätöslauselmaesitys 

SEC salainen äänestys 
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1. Koheesiopolitiikka ja älykkääseen erikoistumiseen tähtäävät tutkimus- ja 

innovointistrategiat (RIS3) 

Mietintö: Ramón Luis Valcárcel Siso (A8-0159/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 570, 54, 15 

 

 

2. Euroopan alueellinen yhteistyö – parhaat käytänteet ja innovatiiviset toimet 

Mietintö: Iskra Mihaylova (A8-0202/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 523, 76, 38 

 

 

3. Autoalan päästömittauksia käsittelevä tutkimus 

Väliaikainen mietintö: Pablo Zalba Bidegain, Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0246/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys NHÄ + 618, 26, 7 

 

 

4. István Ujhelyin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö 

Mietintö: Tadeusz Zwiefka (A8-0229/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys  +  
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5. Rosario Crocettan erioikeuksien ja vapauksien puolustamista koskeva 

pyyntö 

Mietintö: Heidi Hautala (A8-0230/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys  +  

 

 

6. Sotirios Zarianopoulosin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö 

Mietintö: Gilles Lebreton (A8-0233/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

kertaäänestys  +  

 

 

7. EU:n ja Kiinan välinen sopimus Kroatian liittymisen johdosta *** 

Suositus: Iuliu Winkler (A8-0231/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: hyväksyntä NHÄ + 590, 41, 35 

 

 

 

8. EU:n ja Uruguayn välinen sopimus Kroatian liittymisen johdosta *** 

Suositus: Pablo Zalba Bidegain (A8-0241/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: hyväksyntä NHÄ + 587, 38, 37 
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9. Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – Lazaros Stavrou 

Lazarou 

Mietintö: Igor Šoltes (A8-0258/2016) (salainen äänestys (työjärjestyksen 182 artiklan 1 kohta)) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: Lazaros Stavrou 

Lazaroun nimittäminen 

 + 520, 48, 120 

 

 

 

10. Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – João Figueiredo 

Mietintö: Igor Šoltes (A8-0259/2016) (salainen äänestys (työjärjestyksen 182 artiklan 1 kohta)) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: João Figueiredon 

nimittäminen 

 + 537, 38, 94 

 

 

 

11. Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – Leo Brincat 

Mietintö: Igor Šoltes (A8-0257/2016) (salainen äänestys (työjärjestyksen 182 artiklan 1 kohta)) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: Leo Brincatin 

nimittäminen 

 - 229, 381, 58 

 

 

 

12. Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot 

(säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***II 

Suositus toiseen käsittelyyn: Bernd Lange (A8-0240/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

hyväksyminen ilman äänestystä 
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13. Maakaasun ja sähkön hintoja koskevat tilastot ***I 

Mietintö: Barbara Kappel (A8-0184/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

teksti 

kokonaisuudessaan – 

ryhmä 1 

7 valiokunta KÄ + 403, 116, 78 

ryhmä 2 1-6 valiokunta  ↓  

art. 2, § 1, 3 alakohdan 

jälkeen 

8 Verts/ALE  -  

art. 2, § 1 jälkeen 10 Verts/ALE  -  

Liite II 9 Verts/ALE  -  

äänestys: komission ehdotus  +  

äänestys: lainsäädäntöpäätöslauselma NHÄ + 375, 161, 60 

 

 

 

14. Kohti energiamarkkinoiden uutta rakennetta 

Mietintö: Werner Langen (A8-0214/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 4 § alkuper. teksti eä +  

§ 6 § alkuper. teksti eä +  

§ 22 jälkeen 1 76+ jäsentä NHÄ - 274, 384, 42 

§ 23 § alkuper. teksti eä +  

§ 24 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 30 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 31 § alkuper. teksti eä +  

§ 44 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 48 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 49 2 76+ jäsentä NHÄ - 185, 495, 22 

§ alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 519, 163, 16 

3 +  

§ 51 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3/NHÄ + 360, 297, 47 

§ 53 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 54 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 55 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 57 § alkuper. teksti eä +  

§ 58 § alkuper. teksti NHÄ + 541, 143, 7 

§ 60 § alkuper. teksti eä +  

§ 66 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 69 § alkuper. teksti eä +  

§ 70 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 71 § alkuper. teksti eä +  

§ 72 § alkuper. teksti eä +  

§ 73 § alkuper. teksti eä +  

G kappale § alkuper. teksti eä +  

äänestys: päätöslauselma  

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 454, 188, 61 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

ENF: § 58 

Verts/ALE: tark. 1, 2, § 49 (2. osa), 51 (3. osa) 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ENF: § 4, 6, 24, 69, 71, 72, 73 

Verts/ALE: § 23 

EFDD: G kappale, § 31, 53, 57, 58, 60, 73 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

S&D: 

§ 53 

1. osa: "varoittaa energiatarjonnan ja ilmastopolitiikan tavoitteiden sekoittamisesta;" 

2. osa: "kehottaa vahvistamaan johdonmukaisesti päästökauppajärjestelmää ja 

suunnittelemaan markkinat uudelleen joustavuuden lisäämiseksi, jotta uusiutuvien 

energialähteiden yleistymistä voidaan tukea tehostetusti tulevilla hiilidioksidi- ja 

polttoainehinnoilla;" 
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ENF: 

§ 55 

1. osa: "kehottaa toissijaisuusperiaatteen huomioon ottaen jäsenvaltioita soveltamaan 

alueellisella tasolla käynnistyvää koordinoitua lähestymistapaa, kun uusiutuvia 

energialähteitä kehitetään, jotta energiamarkkinoiden taloudellisuus kohenisi ja 

yleiseurooppalaiset tavoitteet saavutettaisiin ja verkon vakaus vahvistuisi; katsoo, 

että jäsenvaltion ei pitäisi tehdä naapurivaltioihin merkittävästi vaikuttavaa 

yksipuolista päätöstä keskustelematta asiasta laajemmin ja yhteistyössä aluetasolla 

tai EU:n tasolla; muistuttaa, että uusiutuvilla energialähteillä on useimmiten vahva 

paikallinen komponentti;" 

2. osa: "kehottaa komissiota laatimaan voimakkaammin lähennetyn EU:n kehyksen 

uusiutuvien energialähteiden edistämiselle;" 

 
§ 70 

1. osa: "muistuttaa Euroopan energiamarkkinoiden tehokkaan, puolueettoman ja jatkuvan 

valvonnan tärkeydestä keskeisenä välineenä, jolla voidaan varmistaa aidot energia-

alan sisämarkkinat, joille on ominaista vapaa kilpailu, asianmukaiset hintasignaalit 

ja toimitusvarmuus;" 

2. osa: "korostaa ACERin merkitystä tässä suhteessa ja odottaa komission myöntävän uusia 

lisävaltuuksia ACERille rajat ylittävissä kysymyksissä;" 

 
Verts/ALE: 

§ 48 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "oltava teknologianeutraali" ja "ja sen" 

2. osa: nämä sanat 

 
EFDD: 

§ 24 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "puhtaasti kansallisiin ja muihin kuin 

markkinoihin perustuviin" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 30 

1. osa: "korostaa tarvetta edistää energian varastointijärjestelmien käyttöönottoa ja luoda 

tasapuoliset toimintaedellytykset, joiden avulla energian varastoinnissa voidaan 

kilpailla muiden" ja "joustavien vaihtoehtojen kanssa" 

2. osa: "energiamarkkinoiden teknologianeutraaliin rakenteeseen perustuvien" 

 
§ 44 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "ja erittäin tehokkaisiin nykyaikaisiin 

kaasukäyttöisiin voimaloihin" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 54 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "tähdentää, että kun toimijan ilmoittamasta 

aikataulusta poiketaan, tämä olisi korvattava asianmukaisesti energian hinnassa;" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 66 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "neutraaleina" ja "puolueettomasti" 

2. osa: nämä sanat 
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Verts/ALE, EFDD: 

§ 49 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "mikä mahdollistaa uusiutuviin 

energialähteisiin liittyville kehittyneille tekniikoille myönnettävien tukien 

vähittäisen poistamisen" ja "ja että vaikutukset sellaisiin energiavaltaisiin 

teollisuudenaloihin, joilla on olemassa hiilivuodon riski, pidetään mahdollisimman 

vähäisinä" 

2. osa: "mikä mahdollistaa uusiutuviin energialähteisiin liittyville kehittyneille tekniikoille 

myönnettävien tukien vähittäisen poistamisen" 

3. osa: "ja että vaikutukset sellaisiin energiavaltaisiin teollisuudenaloihin, joilla on olemassa 

hiilivuodon riski, pidetään mahdollisimman vähäisinä" 

 
S&D, Verts/ALE, EFDD: 

§ 51 

1. osa: "muistuttaa, että jäsenvaltioiden on vuoden 2020 puiteohjelman mukaisesti 

markkinakehityksestä riippumatta saavutettava konkreettisia määrällisiä tavoitteita, 

jotka koskevat uusiutuvien energialähteiden osuutta lopullisessa 

energiankulutuksessa, ja korostaa siksi, että on tärkeää edistää uusiutuvien 

energialähteiden käyttöä kilpailuun ja kustannustehokkuuteen perustuvalla tavalla, 

mutta toteaa kuitenkin, että useat erilaiset uusiutuvien energialähteiden teknologiat 

ovat eri kypsyysvaiheissa ja niillä on erilaisia ominaisuuksia, eikä niitä siksi voi 

kohdella yhdellä ainoalla lähestymistavalla;" 

2. osa: "muistuttaa EU:n päästökauppajärjestelmän tärkeästä roolista tässä yhteydessä" 

3. osa: "ja katsoo investointien edistämisen sopivan paremmin yhteen markkinoiden kanssa 

kuin kiinteät syöttötariffit ja yleinen etuuskohtelu" 
 

 

15. Lämmitystä ja jäähdytystä koskeva EU:n strategia 

Mietintö: Adam Gierek (A8-0232/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 9 § alkuper. teksti eä +  

§ 23 § alkuper. teksti NHÄ + 615, 62, 19 

§ 24 § alkuper. teksti eä +  

§ 27 § alkuper. teksti eä +  

§ 28 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 31 § alkuper. teksti NHÄ + 582, 114, 7 

§ 39 § alkuper. teksti osat   

1 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

2 +  

§ 41 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 45 § alkuper. teksti NHÄ + 614, 72, 17 

§ 47 § alkuper. teksti eä +  

§ 48 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ + 391, 285, 27 

§ 51 § alkuper. teksti NHÄ + 534, 124, 42 

§ 52 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 55 § alkuper. teksti eä +  

§ 56 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 69 § alkuper. teksti eä +  

§ 92 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 98 § alkuper. teksti eä +  

K kappale § alkuper. teksti eä +  

T kappale § alkuper. teksti eä +  

V kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

2 +  

äänestys: päätöslauselma 

 (teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 550, 66, 87 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

ENF: § 23 

EFDD: § 31, 45, 51 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

Verts/ALE: K kappale, § 9, 24, 47, 51, 69 

PPE: § 55, 98 

EFDD: T kappale, § 27, 69 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

Verts/ALE: 

V kappale 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "ja että tämän kysynnän tyydyttämiseen 

käytetään laajalti maakaasua ja nestekaasua, joiden käyttöä voitaisiin optimoida 

erittäin tehokkaalla energian varastoinnilla" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 39 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "korostaa, että sekamuotoiset 

lämmitysjärjestelmät, joissa lämpöä tuotetaan kahdesta tai useammasta 

energialähteestä, voivat helpottaa uusiutuvan lämmityksen merkityksen kasvamista, 

erityisesti olemassa olevissa rakennuksissa, joissa tällaisia järjestelmiä voidaan ottaa 

käyttöön vain vähäisin muutostöin;" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 41 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "kuten syvällä kaivoksissa olevan pohjaveden 

lämpöä lämmitykseen (jäähdyttämiseen)" 

2. osa: nämä sanat 

 
PPE: 

§ 48 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "paikallistasolla (kuten 

kaukolämmitysjärjestelmillä) tai mikrotasolla (kuten maalämpö- ja 

aurinkovoimajärjestelmillä);" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 52 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "asetettava selkeä tavoite orgaaniselle 

kierrätykselle ja" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 92 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "komissiota ja" 

2. osa: nämä sanat 
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ENF: 

§ 56 

1. osa: "katsoo, että jäsenvaltioiden olisi pikaisesti käsiteltävä kysymystä luopumisesta 

kiinteitä polttoaineita ja orgaanisia jätteitä polttavista alhaisen lämpötilan 

lämmityslaitteista, koska niistä pääsee polttoprosessin aikana ilmakehään 

monenlaisia haitallisia aineita;" 

2. osa: "katsoo, että jäsenvaltioiden olisi mahdollisuuksien mukaan edistettävä tiheään 

rakennetuissa kaupungeissa luopumista vanhoista ja tehottomista puulämmitteisistä 

takoista ja helpotettava niiden korvaamista nykyaikaisilla, ympäristön ja terveyden 

kannalta suotuisilla vaihtoehdoilla sekä lisättävä tietoisuutta polttopuuhun liittyvistä 

mahdollisista terveysriskeistä ja parhaista käytännöistä;" 

 
EFDD: 

§ 28 

1. osa: "ja kaukolämmityksen" 

2. osa: nämä sanat 
 

 

16. Pk-yritysten kilpailukyvyn parantaminen 

Mietintö: Rosa D'Amato (A8-0162/2016) 

Kohde NHÄ jne. Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: päätöslauselma  

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 618, 15, 59 

 

 

 

17. Alppien aluetta koskeva EU:n strategia 

Mietintö: Mercedes Bresso (A8-0226/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 7 § alkuper. teksti NHÄ + 564, 114, 26 

§ 18 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 521, 155, 27 

§ 31 § alkuper. teksti  + suullisesti 

muutettuna 

§ 36 jälkeen 1 76+ jäsentä NHÄ - 143, 548, 13 

2 76+ jäsentä NHÄ - 146, 519, 36 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

3 76+ jäsentä NHÄ - 190, 504, 6 

§ 43 jälkeen 4 76+ jäsentä NHÄ - 189, 489, 27 

§ 47 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

äänestys: päätöslauselma  

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 521, 78, 107 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

Verts/ALE: tark. 1, 2, 3, 4 

EFDD: § 7, 18 (2. osa), 20, tark. 1, 2, 3, 4 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

Verts/ALE: 

§ 47 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanaa "erityisesti" 

2. osa: tämä sana 

 
EFDD: 

§ 18 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "kehottaa siksi osallistujamaita luomaan 

kannustimia julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien kehittämiseksi;" 

2. osa: nämä sanat 
 

Muuta 

Mercedes Bresso esitti 31 kohtaan suullisen tarkistuksen, jonka jälkeen kohta kuuluu seuraavasti: 

"31. kannattaa matkailutarjonnan monipuolistamista siten, että kehitetään alueellisiin tarpeisiin 

sopeutettuja ja alueellisia resursseja hyödyntäviä uusia matkailumahdollisuuksia, kuten matkailijoille 

tarkoitettuja teemapuistoja ja -reittejä, ruoka- ja viinimatkailua sekä kulttuuri-, terveys- ja 

urheilumatkailua, jotta voidaan pidentää matkailukautta, vähentää infrastruktuureihin kohdistuvaa 

painetta ja saavuttaa ympärivuotisia työpaikkoja matkailualalla, sekä maaseutumatkailua, jonka 

tarkoituksena on houkutella maaseutu- ja luontomatkailijoita yöpymään syrjäseutujen hotelleissa, ja 

parantaa matkakohteiden kilpailukykyä ja kestävyyttä; kannattaa ilmastonmuutokseen paremmin 

mukautuvan ja ympäristönsuojelun huomioon ottavan uuden matkailutoiminnan edistämistä; korostaa 

myös tarvetta tukea ja edistää vuoristopelastuspalveluiden yhteensovittamista;" 
 

 

18. EU:n Afrikka-hätärahasto: kehitysapuun ja humanitaariseen apuun liittyvät 

vaikutukset 

Mietintö: Ignazio Corrao (A8-0221/2016) 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 2 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 -  

§ 3 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 -  

§ 4 § alkuper. teksti  + suullisesti 

muutettuna 

§ 5 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 -  

§ 7 § alkuper. teksti eä +  

§ 11 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 -  

§ 12 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 -  

§ 13 § alkuper. teksti  + suullisesti 

muutettuna 

§ 14 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 -  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 15 § alkuper. teksti  + suullisesti 

muutettuna 

§ 17 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 -  

3 -  

§ 20 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 24 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3/KÄ + 421, 244, 33 

§ 26 § alkuper. teksti eä +  

§ 32 § alkuper. teksti osat  suullisesti 

muutettuna 

1 +  

2 -  

§ 33 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 -  

§ 35 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  



P8_PV(2016)09-13(VOT)_FI.doc 16 PE 588.681 

Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

äänestys: päätöslauselma  

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 511, 129, 61 

 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: § 4, 7 

Verts/ALE: § 26 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

PPE: 

§ 32 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "ja siinä olisi pyrittävä ensisijaisesti 

tutkimaan ja ratkomaan köyhtymisen todellisia syitä alkuperämaissa, ja toteaa, että 

niitä ovat esimerkiksi monikansallisten yritysten harjoittama inhimillisten 

voimavarojen ja luonnonvarojen ryöstö ja hyväksikäyttö, maananastus, unionin 

jäsenvaltioiden tuki autoritaarisille ja korruptoituneille hallituksille, asekauppa ja 

ulkomaisen velan takaisinmaksun vakavat seuraukset" 

2. osa: nämä sanat 

 
GUE/NGL: 

§ 20 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "suoraan" ja "mutta siinä ei nimenomaisesti 

suljeta pois rauhanturvaoperaatioita, joilla on kehitystavoitteita; muistuttaa lisäksi, 

että SEUT-sopimuksen 209 ja 212 artiklassa ei nimenomaisesti suljeta pois 

valmiuksien kehittämistä turvallisuusalalla;" 

2. osa: "suoraan" 

3. osa: "mutta siinä ei nimenomaisesti suljeta pois rauhanturvaoperaatioita, joilla on 

kehitystavoitteita; muistuttaa lisäksi, että SEUT-sopimuksen 209 ja 212 artiklassa ei 

nimenomaisesti suljeta pois valmiuksien kehittämistä turvallisuusalalla;" 

 
Verts/ALE: 

§ 2 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "katsoo, että tällaisen rahaston olisi tuotava 

lisäarvoa olemassa oleville rahoituslähteille;" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 3 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "panee merkille lisäarvon, jota kertyy kun 

ulkoisista rahoitusvälineistä ja Euroopan kehitysrahastosta (EKR) saataviin 

huomattaviin maksuosuuksiin yhdistetään unionin tasolla suuri määrä kansallisia 

maksuosuuksia;" 

2. osa: nämä sanat 
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§ 11 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "palauttaa mieliin, että hätärahastoa on 

rahoitettava ja arvioitava virallisen kehitysavun kriteerien perusteella ja kaikki 

kyseisen vaatimuksen ulkopuoliset menot on rahoitettava hätärahastoon kootuista 

muista lähteistä; korostaa, että on tärkeää koota rahoitusta monista eri lähteistä ja 

avunantajilta, ja muistuttaa, että vipuvaikutus on tärkeimpiä syitä tämän hyvin 

erilaisiin ja toisistaan poikkeaviin tarkoituksiin suunnitellun välineen 

perustamiseen;" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 12 

1. osa: "korostaa, että EKR:n käyttö Afrikka-hätärahaston rahoittamiseen saattaa vaikuttaa 

apua saaviin Afrikan maihin, jotka eivät kuulu hätärahaston piiriin, ja erityisesti 

vähiten kehittyneisiin maihin;" 

2. osa: "varoittaa riskistä, että apu siirtyy pois köyhimmiltä mailta, joilla on heikoimmat 

mahdollisuudet saada rahoitusta muista lähteistä;" 

 
§ 14 

1. osa: "katsoo, että Afrikka-hätärahaston olisi osallistuttava muuttajien kauttakulku- ja 

alkuperämaissa paikallisten julkisten palveluiden (sosiaalipalvelut, terveydenhuolto, 

koulutus, ravinto, kulttuuri), poliittisen osallistumisen ja hallinnon kehittämiseen 

erityisesti yhteisöperustaisten hankkeiden kautta; katsoo, että rahaston olisi 

osallistuttava työllisyyden kehittämiseen paikallisilla aloilla ottaen huomioon 

ihmisoikeudet ja ympäristön; katsoo, että tässä yhteydessä on kuultava 

paikallishallinnon viranomaisia täysivaltaisina kumppaneina, kunhan saadaan 

täydelliset takeet tehokkuudesta ja hyvästä hallintotavasta avun tehokkuutta 

koskevien periaatteiden mukaisesti, ja että niiden olisi myös kannettava päävastuu 

paikallisesti tuotettavista julkisista palveluista; katsoo, että kansalaisyhteiskunnalla, 

kansalaisjärjestöillä, kansainvälisillä järjestöillä ja maastamuuttajayhteisöillä olisi 

oltava täydentävä ja keskeinen rooli ehkäistäessä muuttoliikkeen perimmäisiä syitä 

ja parannettaessa paikallisia palveluita;" 

2. osa: "vaatii ennen hankkeiden määrittelyä avoimia ja osallistavia kuulemisprosesseja 

keskeisenä osana kehitystarpeiden arviointia;" 

 

 
§ 17 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "erityisesti perus- ja ammattikoulutuksen, 

terveydenhuollon ja ravitsemuksen, elintarviketurvan sekä vesi- ja jätevesihuollon 

aloilla, koska ne kaikki ovat keskeisiä pyrittäessä lisäämään paikallisen väestön 

osallisuutta ja parantamaan omavastuullisuutta ja hyvinvointia keskittyen nuoriin" ja 

"ja tarjota samalla koko väestölle parempia, tasa-arvoisempia ja kestävämpiä 

palveluita" 

2. osa: "erityisesti perus- ja ammattikoulutuksen, terveydenhuollon ja ravitsemuksen, 

elintarviketurvan sekä vesi- ja jätevesihuollon aloilla, koska ne kaikki ovat keskeisiä 

pyrittäessä lisäämään paikallisen väestön osallisuutta ja parantamaan 

omavastuullisuutta ja hyvinvointia keskittyen nuoriin" 

3. osa: "ja tarjota samalla koko väestölle parempia, tasa-arvoisempia ja kestävämpiä 

palveluita" 
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GUE/NGL, Verts/ALE: 

§ 33 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "erityisesti palautus- ja 

takaisinottosopimusten tehokkaan täytäntöönpanon yhteydessä" ja "lisäämään 

rahaston avoimuutta ja pitää rahoitettavien hankkeiden ja ohjelmien seurantaa ja 

arviointia erittäin tärkeänä, jotta" 

2. osa: "erityisesti palautus- ja takaisinottosopimusten tehokkaan täytäntöönpanon 

yhteydessä" 

3. osa: "lisäämään rahaston avoimuutta ja pitää rahoitettavien hankkeiden ja ohjelmien 

seurantaa ja arviointia erittäin tärkeänä, jotta" 

 
§ 35 

1. osa: "toteaa, että Afrikka-hätärahasto perustettiin Afrikan ja Euroopan valtio- ja 

hallitusten päämiesten välisen Vallettan muuttoliikehuippukokouksen johdosta; 

kehottaa komissiota toimittamaan parlamentille selvityksen kyseisen 

huippukokouksen johdosta toteutetuista konkreettisista toimenpiteistä varsinkin 

kehityksen, salakuljetuksen torjunnan sekä palauttamis-, takaisinotto- ja 

uudelleenkotouttamissopimusten allekirjoittamisen alalla;" 

2. osa: "kehottaa neuvostoa antamaan komissiolle tarvittavat valtuutukset, jotta se voi tehdä 

tällaisia sopimuksia hätärahaston kohdemaiden kanssa;" 

 
PPE, ECR, Verts/ALE: 

§ 5 

1. osa: "pitää valitettavana, että erityisrahastojen käyttö johtaa budjettivallan käyttäjän 

ohittamiseen ja vaarantaa talousarvion yhtenäisyyden; toteaa, että tämän tilapäisen 

rahoitusvälineen perustaminen merkitsee vuosien 2014–2020 monivuotisen 

rahoituskehyksen alimitoituksen tunnustamista; muistuttaa, että 85 prosenttia 

unionin talousarviosta muodostuu jäsenvaltioiden maksuosuuksista; katsoo, että 

erityisrahaston perustaminen merkitsee käytännössä nykyisen monivuotisen 

rahoituskehyksen enimmäismäärien tarkistamista jäsenvaltioiden maksuosuuksia 

korottamalla;" 

2. osa: "korostaa näin ollen, että rahoitusvälineiden perustamisen unionin talousarvion 

ulkopuolelle on jäätävä poikkeustoimenpiteeksi, koska se johtaa budjettivallan 

käyttäjän ohittamiseen ja vaarantaa talousarvion yhtenäisyyden; pitää valitettavana, 

että parlamentti ei ole edustettuna strategisessa hallintoneuvostossa, vaikka 

huomattava osa varoista tulee unionin talousarviosta; kehottaa pyytämään 

budjettivallan käyttäjää osallistumaan strategiseen hallintoneuvostoon;" ilman sanoja 

"koska se johtaa budjettivallan käyttäjän ohittamiseen ja vaarantaa talousarvion 

yhtenäisyyden" 

3. osa: "koska se johtaa budjettivallan käyttäjän ohittamiseen ja vaarantaa talousarvion 

yhtenäisyyden" 
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PPE, ECR: 

§ 24 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja 

-oikeudet" 

2. osa: "sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyden" 

3. osa: "ja -oikeudet" 

 

Muuta 

Ignazio Corrao esitti suulliset tarkistukset, joiden jälkeen kohdat kuuluvat seuraavasti: 

§ 4 

"4. korostaa vapaaehtoisten maksuosuuksien volatiliteettia ja pyytää, että jäsenvaltiot pitävät lupauksensa 

antaa nopeasti ja tosiasiallisesti varoja unionin rahoitusosuuden verran, jotta hätärahasto voi käyttää 

potentiaalinsa, eivätkä tyydy äänioikeuden saamiseksi strategisessa hallintoneuvostossa vaadittuun 

vähimmäisosuuteen;" 

 

§ 13 

"13. toteaa virallisen kehitysavun jatkuvan merkityksen vähiten kehittyneille maille ja pitää erittäin 

valitettavana, että siitä huolimatta vuosi 2014 oli toinen peräkkäinen vuosi, jona niiden saaman 

kehitysavun jo ennestään alhainen taso aleni, ja että niille osoitetun avun osuus on alimmillaan 

kymmeneen vuoteen; kehottaakin komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että apua ei ohjata pois 

köyhimmiltä mailta nykyisten kriisien kustannusten kattamiseksi;" 

 

§ 15 

"15. palauttaa mieliin, että alue- ja paikallisviranomaiset, kansalaisyhteiskunta ja kansalaisjärjestöt ovat 

luonnollisia kumppaneita vaikuttavassa kehityspolitiikassa ja että jatkuva vuoropuhelu kansallisten 

viranomaisten ja paikallisyhteisöjen kanssa on välttämätöntä, jotta voidaan määritellä yhteiset strategiat ja 

painopisteet ja omaksua rahaston toteutuksessa näyttöön perustuva lähestymistapa erityisesti valtioissa, 

joissa ei ole riittäviä takeita hyvästä hallintotavasta ja avoimuudesta; kehottaa noudattamaan toissijaisuus- 

ja vastuuperiaatteita myös tällä toiminnan alalla; tähdentää, että paikallishallintoelinten, paikallisen 

kansalaisyhteiskunnan, kansalaisjärjestöjen ja kansainvälisten järjestöjen olisi oltava vahvasti mukana 

Afrikka-hätärahaston suunnittelu-, toteutus- ja arviointivaiheissa; kehottaa komissiota selventämään 

kuulemismenettelyjä kyseisten sidosryhmien kanssa ja virallistamaan ne, jotta voidaan varmistaa ryhmien 

tehokas osallistuminen toimintakomiteoissa käytäviin keskusteluihin selkeiden ja avointen 

kelpoisuusperusteiden mukaisesti;" 

 

§ 32 

"32. palauttaa mieliin, että unionin muuttoliikepolitiikassa olisi keskityttävä ensisijaisesti 

muuttoliikkeen perimmäisten syiden torjumiseen ja siinä olisi pyrittävä ensisijaisesti tutkimaan ja 

ratkomaan köyhtymisen todellisia syitä alkuperämaissa, ja toteaa, että niitä ovat esimerkiksi 

monikansallisten yritysten harjoittama inhimillisten voimavarojen ja luonnonvarojen ryöstö ja 

hyväksikäyttö, maananastus, unionin jäsenvaltioiden tuki autoritaarisille ja korruptoituneille 

hallituksille, asekauppa ja ulkomaisen velan takaisinmaksun vakavat seuraukset; korostaa, että unionin 

muuttoliikepolitiikkojen olisi pyrittävä auttamaan rauhan ja vakauden luomisessa ja talouskehityksen 

edistämisessä Agenda 2030:n kestävän kehityksen tavoitteiden nro 3, 4, 5, ja tavoitteen nro 10 

alatavoitteen nro 7 sekä tavoitteen 16 mukaisesti sekä toimimalla tiiviimmin kolmansien maiden 

kanssa yhteistyön parantamiseksi muuttajien, myös korkeasti koulutettujen, palauttamista 

alkuperämaihin ja uudelleenkotoutumista niissä, vapaaehtoista paluuta ja takaisinottoa koskevien 

kannustimien yhteydessä siten, että parannetaan muuttajien mahdollisuuksia;" 

19. Työ- ja yksityiselämän tasapainolle suotuisten työmarkkinaolosuhteiden 

luominen 

Mietintö: Tatjana Ždanoka, Vilija Blinkevičiūtė (A8-0253/2016) 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 3 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ - 334, 360, 5 

3 +  

§ 5 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

4/KÄ + 353, 320, 22 

§ 6 § alkuper. teksti eä +  

§ 7 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 412, 239, 47 

§ 8 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 411, 200, 84 

3/NHÄ + 408, 196, 86 

§ 10 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 656, 29, 6 

2/NHÄ + 366, 274, 44 

§ 15 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 18 § alkuper. teksti NHÄ + 545, 100, 52 

§ 20 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 -  

§ 21 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 -  

§ 23 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 -  

§ 24 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 -  

§ 26 § alkuper. teksti eä/KÄ - 285, 334, 80 

§ 28 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 637, 33, 28 

2/NHÄ + 396, 297, 5 

3/NHÄ + 545, 122, 26 

§ 29 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 -  

§ 31 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3/NHÄ + 343, 343, 14 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

4 +  

5 +  

6/NHÄ + 360, 319, 16 

7 +  

8 +  

§ 33 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 34 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3/KÄ + 368, 305, 26 

4 +  

5 +  

§ 35 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 625, 54, 23 

2/NHÄ + 519, 84, 87 

3/NHÄ + 426, 205, 59 

4/NHÄ + 637, 16, 34 

§ 37 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/NHÄ + 353, 314, 32 

§ 40 § alkuper. teksti eä -  

§ 41 § alkuper. teksti osat   

1 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

2/KÄ - 305, 332, 60 

§ 42 § alkuper. teksti eä +  

§ 46 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 -  

3 -  

4 +  

§ 47 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 49 § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 565, 123, 12 

2 +  

3/NHÄ + 598, 82, 16 

§ 50 § alkuper. teksti eä +  

§ 51 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 52 § alkuper. teksti NHÄ + 631, 53, 11 

§ 54 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3/KÄ - 335, 343, 18 

§ 55 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

§ 56 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 59 § alkuper. teksti NHÄ + 416, 224, 56 

§ 60 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

§ 61 § alkuper. teksti eä +  

§ 63 § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 65 § alkuper. teksti eä -  

§ 66 § alkuper. teksti NHÄ + 592, 21, 79 

§ 67 § alkuper. teksti eä -  

A kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

C kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3/NHÄ + 415, 207, 72 

D kappale § alkuper. teksti NHÄ + 591, 9, 90 

E kappale § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 619, 62, 13 

2/NHÄ - 296, 380, 8 
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

G kappale § alkuper. teksti eä +  

H kappale § alkuper. teksti eä -  

I kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 -  

K kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 -  

3 -  

M kappale § alkuper. teksti eä/KÄ + 350, 337, 6 

Q kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2/KÄ - 331, 346, 16 

S kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

T kappale § alkuper. teksti eä +  

V kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  

3 +  

Ab kappale § alkuper. teksti osat   

1 +  

2 +  
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Kohde Tark. 

nro 

Laatija NHÄ 

jne. 

Äänestys NHÄ/KÄ ja 

huomautukset 

Af kappale § alkuper. teksti NHÄ + 337, 269, 87 

Ag kappale § alkuper. teksti osat   

1/NHÄ + 622, 17, 54 

2/NHÄ + 433, 182, 74 

Ai kappale § alkuper. teksti eä/KÄ + 338, 323, 28 

äänestys: päätöslauselma  

(teksti kokonaisuudessaan) 

NHÄ + 443, 123, 100 

 

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt 

S&D: D kappale, § 10, 28, 59 

GUE/NGL: E, Af ja Ag kappale, § 31 (3. ja 6. osa), 35, 37 (2. osa), 49 (1. ja 3. osa), 52, 66 

EFDD: C kappale (3. osa), § 7 (2. osa), 8 (2. ja 3. osa), 18, 59 
 

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: C, T ja Af kappale, § 7, 23, 26, 34, 35, 41, 42, 59, 67 

PPE: M ja Af kappale, § 7, 26, 59, 67 

ALDE: G, H, M ja Ai kappale, § 40, 47, 61, 65, 67 

GUE/NGL: § 6, 40, 50 
 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt 

ECR: 

§ 47 

1. osa: "katsoo, että työ- ja yksityiselämän tasapainon lähtökohtana on oltava työntekijöiden 

oikeudet ja turvallisuus työmarkkinoilla sekä oikeus vapaaseen ilman, että sitä 

rajoitetaan lisäämällä liikkuvuutta ja joustavuutta koskevia vaatimuksia;" 

2. osa: "painottaa, että joustavuuden lisääminen voi voimistaa työmarkkinoilla nykyään 

tapahtuvaa naisten syrjintää, joka näkyy pienempinä palkkoina ja epätyypillisinä 

työsuhteina sekä suhteettoman suurena vastuuna palkattomasta kotityöstä, jollei sitä 

ennen oteta huomioon selkeää tasa-arvonäkökulmaa;" 

 
PPE: 

E kappale 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "mutta se ei ole missään tapauksessa riittävän 

kunnianhimoinen" 

2. osa: nämä sanat 

 
Q kappale 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "(nollasopimukset, määräaikainen työ, osa-

aikatyö, väliaikaiset työt jne.)" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 56 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "komissiota ja" 

2. osa: nämä sanat 
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§ 60 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "komissiota ja" 

2. osa: nämä sanat 

 
ALDE: 

A kappale 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "perheystävälliset politiikat ovat tärkeitä 

myönteisten väestökehityksen suuntausten synnyttämiseksi, sillä" 

2. osa: nämä sanat 

 
I kappale 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "työn uutta järjestämistä, joka perustuu 

laatuun ja" 

2. osa: nämä sanat 

 
S kappale 

1. osa: "ottaa huomioon, että eri ammattiryhmistä erityisesti naispuolisilla itsenäisillä 

ammatinharjoittajilla ja yrittäjillä on suuria vaikeuksia saattaa työ- ja yksityiselämä 

tasapainoon;" 

2. osa: "ottaa huomioon, että yrittäjiksi haluavilla naisilla on usein vaikeuksia luoton 

saannissa, sillä rahoituksen välittäjät myöntävät heille vastahakoisesti lainaa, koska 

naisten katsotaan olevan alttiimpia riskeille ja heidän yritystensä kasvu on 

epätodennäköisempää;" 

 
Ab kappale 

1. osa: "panee merkille, että Eurooppa on maanosa, jossa elää suurin määrä ikääntyneitä 

kansalaisia, ja että ikääntymiskehitys jatkuu tulevina vuosikymmeninä; toteaa, että 

monilla jäsenvaltioilla ei ole riittäviä pitkäaikaishoidon valmiuksia, joilla voitaisiin 

vastata hoitotarpeen kasvuun ja terveen elinajan indikaattorin pysymiseen 

muuttumattomana tai laskemiseen;" 

2. osa: "panee merkille, että useimmat iäkkäiden omaisten virallista kotihoitoa varten luodut 

työpaikat ovat matalapalkkaisia ja vaativat vähän koulutusta;" 

 
§ 20 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "yksilötasolla yhtäläiset ja" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 21 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "laadukkaiden ja kohtuuhintaisten" 

2. osa: nämä sanat 
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§ 24 

1. osa: "kehottaa jäsenvaltioita ottamaan käyttöön ennakoivia toimintapolitiikkoja ja 

asianmukaisia investointitoimia, jonka tarkoituksena on tukea naisia ja miehiä, jotka 

tulevat, palaavat, pysyvät ja etenevät työmarkkinoille perhe- ja hoitovapailla 

vietettyjen poissaolojaksojen jälkeen, varmistamalla, että he saavat kestävää ja 

laadukasta työtä, Euroopan sosiaalisen peruskirjan 27 artiklan mukaisesti; korostaa 

erityisesti tarvetta taata mahdollisuus palata samoihin, vastaaviin tai samantyyppisiin 

työtehtäviin, suojelu irtisanomiselta ja epäedulliselta kohtelulta raskauden johdosta 

tai perhevapaan hakemisen tai pitämisen vuoksi sekä työhönpaluun jälkeinen suoja-

aika, jonka kuluessa työntekijät voivat mukautua uudelleen työtehtäviinsä;" 

2. osa: "muistuttaa, että olisi taattava myös muutokset työaikoihin ja/tai työn organisointiin 

työhönpaluun yhteydessä tai koulutusjaksojen jälkeen (mukaan lukien työnantajan 

velvollisuus perustella mahdollinen hylkääminen);" 

 
GUE/NGL: 

V kappale 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "jotka eivät ole", "tai osittain", "siirrettävissä 

ja" ja "asianmukainen" 

2. osa: "tai osittain" 

3. osa: "jotka eivät ole", "siirrettävissä ja" ja "asianmukainen" 

 
§ 37 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanaa "harkitsemaan" 

2. osa: tämä sana 

 
§ 41 

1. osa: "kehottaa jäsenvaltioita tukemaan finanssipolitiikkaa, koska sitä voidaan käyttää 

tehokkaana keinona työ- ja yksityiselämän tasapainon parantamiseksi ja naisten 

työllisyyden edistämiseksi" 

2. osa: "ottamalla käyttöön verotuksellisiin kannustimiin ja etuuksiin perustuvia 

verohyvityksiä lasten, vanhusten tai muiden huollettavien hoitoa varten;" 

 
§ 51 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "erityisesti kehittyvässä älykkääseen 

työntekoon soveltuvassa digitaalisessa ympäristössä" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 55 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "sekä" ja "että yritysten tuottavuus ja 

kannattavuus" 

2. osa: nämä sanat 

 
EFDD: 

§ 7 

1. osa: "kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että asiaan liittyvissä 

toimintapolitiikoissa ja toimissa otetaan huomioon perhesuhteiden yhä suurempi 

moninaisuus" 

2. osa: "myös rekisteröidyt parisuhteet ja vanhemmuus- ja isovanhemmuusjärjestelyt, sekä 

koko yhteiskunnan moninaisuus erityisesti sen takaamiseksi, ettei lasta syrjitä hänen 

vanhempiensa siviilisäädyn tai perherakenteen vuoksi; kehottaa jäsenvaltioita 

tunnustamaan vastavuoroisesti oikeudelliset asiakirjat vapaan liikkuvuuden 

takaamiseksi ilman syrjintää" 
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PPE, GUE/NGL: 

§ 10 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "kuten lapsitakuu" 

2. osa: nämä sanat 

 
§ 33 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "vapaiden järjestelyjä koskevan oikeuden 

yksilöllistämistä" ja "myös siten" 

2. osa: "yksilöllistämistä" 

3. osa: "vapaiden järjestelyjä koskevan oikeuden" ja "myös siten" 

 
§ 34 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "(-)direktiivi, jossa säädetään täysin 

palkallisesta vähintään kahden viikon pakollisesta vapaasta", "koskeva direktiivi, 

joka täydentää ammattimaisen hoidon tarjontaa, antaa työssä käyville henkilöille 

mahdollisuuden hoitaa huollettaviaan ja tarjoaa hoitajalle riittävän palkan ja 

sosiaaliturvan; vaatii tässä yhteydessä työntekijälähtöistä joustavuutta ja riittäviä 

kannustimia, jotta miehet käyttäisivät hoitovapaita" ja "kaikissa jäsenvaltioissa 

sovellettavat vähimmäisvaatimukset adoptiovanhempien ja -lasten erityistarpeisiin 

vastaamiseksi ja sen varmistamiseksi, että adoptiovanhemmilla ja biologisilla 

vanhemmilla on samat oikeudet" 

2. osa: "(-)direktiivi, jossa säädetään täysin palkallisesta vähintään kahden viikon 

pakollisesta vapaasta" 

3. osa: "koskeva direktiivi, joka täydentää ammattimaisen hoidon tarjontaa, antaa työssä 

käyville henkilöille mahdollisuuden hoitaa huollettaviaan ja tarjoaa hoitajalle 

riittävän palkan ja sosiaaliturvan; vaatii tässä yhteydessä työntekijälähtöistä 

joustavuutta ja riittäviä kannustimia, jotta miehet käyttäisivät hoitovapaita;" ilman 

sanoja "työntekijälähtöistä joustavuutta ja" 

4. osa: "työntekijälähtöistä joustavuutta ja" 

5. osa: "kaikissa jäsenvaltioissa sovellettavat vähimmäisvaatimukset adoptiovanhempien ja 

-lasten erityistarpeisiin vastaamiseksi ja sen varmistamiseksi, että 

adoptiovanhemmilla ja biologisilla vanhemmilla on samat oikeudet" 

 
 

  

  

  

  

 
PPE, ALDE: 

§ 3 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "ja sen jälkeen toteutetuilla 

budjettileikkauksilla" ja "ottamaan käyttöön myönteisiä toimenpiteitä ja kannustimia 

väestörakenteen muuttumisen tukemiseksi" 

2. osa: "ja sen jälkeen toteutetuilla budjettileikkauksilla" 

3. osa: "ottamaan käyttöön myönteisiä toimenpiteitä ja kannustimia väestörakenteen 

muuttumisen tukemiseksi" 
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§ 28 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "ja kehottaa sitä antamaan tiiviissä 

yhteistyössä työmarkkinaosapuolten kanssa ja kansalaisyhteiskuntaa kuullen 

kunnianhimoisen ja korkeita normeja sisältävän ehdotuksen, jotta varmistetaan työ- 

ja yksityiselämän tasapainon kohentuminen;"ja "imettävien ja yksinhuoltaja(-)" 

2. osa: "ja kehottaa sitä antamaan tiiviissä yhteistyössä työmarkkinaosapuolten kanssa ja 

kansalaisyhteiskuntaa kuullen kunnianhimoisen ja korkeita normeja sisältävän 

ehdotuksen, jotta varmistetaan työ- ja yksityiselämän tasapainon kohentuminen" 

3. osa: "imettävien ja yksinhuoltaja(-)" 

 
K kappale 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "toteaa, että nykyiset työllisyys- ja 

sosiaalipolitiikat yhdessä säästötoimien kanssa jarruttavat kasvua ja kehitystä 

Euroopassa; katsoo, että nämä politiikat jarruttavat Eurooppa 2020 -strategiassa 

vahvistetun 75 prosentin työllisyystavoitteen saavuttamista naisten osalta (tällä 

hetkellä työssä käyvien naisten osuus on 63,5 prosenttia);" ja "on vanhentunut ja" 

2. osa: "toteaa, että nykyiset työllisyys- ja sosiaalipolitiikat yhdessä säästötoimien kanssa 

jarruttavat kasvua ja kehitystä Euroopassa; katsoo, että nämä politiikat jarruttavat 

Eurooppa 2020 -strategiassa vahvistetun 75 prosentin työllisyystavoitteen 

saavuttamista naisten osalta (tällä hetkellä työssä käyvien naisten osuus on 

63,5 prosenttia);" 

3. osa: "on vanhentunut ja" 

 
ECR, GUE/NGL: 

§ 5 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "lainsäädännöllisten ja muiden", "kehottaa 

komissiota tekemään toissijaisuusperiaate huomioon ottaen komission vuoden 2017 

työohjelman yhteydessä ehdotuksen tällaisesta toimenpidepaketista sosiaalisten 

oikeuksien eurooppalaisen pilarin yhteydessä, jos työmarkkinaosapuolet eivät pääse 

paketista yksimielisyyteen;", "korostaa, että miesten ja naisten tasa-arvo olisi 

sisällytettävä lainsäädäntöehdotuksiin oikeusperustana;" ja "sosiaalisten oikeuksien 

pilarin, joka johtaa" 

2. osa: "lainsäädännöllisten ja muiden" 

3. osa: "kehottaa komissiota tekemään toissijaisuusperiaate huomioon ottaen komission 

vuoden 2017 työohjelman yhteydessä ehdotuksen tällaisesta toimenpidepaketista 

sosiaalisten oikeuksien eurooppalaisen pilarin yhteydessä, jos työmarkkinaosapuolet 

eivät pääse paketista yksimielisyyteen;" ja "sosiaalisten oikeuksien pilarin, joka 

johtaa" 

4. osa: "korostaa, että miesten ja naisten tasa-arvo olisi sisällytettävä 

lainsäädäntöehdotuksiin oikeusperustana;" 

 
ECR, PPE, ALDE, EFDD: 

§ 8 

1. osa: "kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita laatimaan ja panemaan täytäntöön 

toimintapolitiikkoja ja toimia, joilla tuetaan epäedullisimmassa asemassa olevia" 

2. osa: "tai nykyisen lainsäädännön ja politiikan ulkopuolelle jääviä henkilöitä" 

3. osa: "kuten yksinhuoltajavanhemmille, avopareille, samaa sukupuolta oleville pareille, 

siirtolaisille, itsenäisille ammatinharjoittajille sekä niin kutsutuille avustaville 

puolisoille ja perheille, joiden jäsenistä yksi tai useampi on vammainen" 
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ECR, PPE: 

§ 15 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "soveltamalla käänteistä todistustaakkaa" ja 

"suorittamaan omasta aloitteestaan tasa-arvokysymyksiä koskevia virallisia 

tutkintoja ja" 

2. osa: "soveltamalla käänteistä todistustaakkaa" 

3. osa: "suorittamaan omasta aloitteestaan tasa-arvokysymyksiä koskevia virallisia 

tutkintoja ja" 

 
Ag kappale 

1. osa: "toteaa, että tarvitaan kohdennettuja työmarkkinapolitiikkoja sekä työ- ja 

yksityiselämää tasapainottavia toimintapolitiikkoja, jotta voidaan ottaa huomioon 

haavoittuvassa asemassa olevien naisten kohtaamat moniperusteiset esteet, jotka 

vaikuttavat työ- ja yksityiselämän tasapainoon ja työsuhdeturvaan;" 

2. osa: "katsoo, että tämä koskee erityisesti vammaisia ja nuoria naisia, siirtolais- ja 

pakolaisnaisia, etnisiin vähemmistöryhmiin kuuluvia naisia ja HLBTI-naisia;" 

 
PPE, ALDE, GUE/NGL: 

§ 23 

1. osa: teksti kokonaisuudessaan ilman sanoja "ja toteuttamaan sitä talouspolitiikan EU-

ohjausjakson puitteissa" 

2. osa: nämä sanat 

 
ECR, PPE, ALDE: 

§ 29 

1. osa: "kehottaa parantamaan yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa erityyppisten 

vapaiden koordinointia EU:n ja jäsenvaltioiden tasolla;" 

2. osa: "huomauttaa, että parantamalla erityyppisten vapaiden saatavuutta kansalaisille 

voidaan tarjota vapaita koskeva elinkaaren mittainen perspektiivi ja heidän 

osallistumistaan työelämään, heidän yleistä tehokkuuttaan sekä tyytyväisyyttään 

työtehtäviinsä voidaan lisätä; toteaa, että jos vapaata koskevia säännöksiä ei ole tai 

jos nykyisiä säännöksiä pidetään riittämättöminä, työmarkkinaosapuolilla voi olla 

rooli äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaata koskevien uusien säännösten laatimisessa 

tai nykyisten säännösten ajantasaistamisessa;" 

3. osa: "kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita harkitsemaan uudelleen vapaita koskevia 

toimintapolitiikkojaan, jotta niissä voidaan ottaa huomioon työssä käyvien 

isovanhempien osallistuminen lastenlastensa hoitoon;" 
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ECR, PPE, GUE/NGL: 

§ 31 

1. osa: "kehottaa komissiota julkaisemaan kertomuksen vanhempainvapaata koskevan 

direktiivin täytäntöönpanosta, ja kehottaa komissiota ja työmarkkinaosapuolia 

harkitsemaan riittäviin korvaaviin tuloihin ja riittävään sosiaaliturvaan perustuvan 

vanhempainvapaan vähimmäiskeston asianmukaisen pidentämisen tarjoamista 

neljästä kuukaudesta vähintään kuuteen kuukauteen sekä nostamaan lapsen ikään 

perustuvaa rajaa, jonka jälkeen vanhempainvapaata ei enää voida käyttää; korostaa, 

että vanhemmille olisi annettava mahdollisuus käyttää vanhempainvapaata 

joustavasti joko osissa tai yhdessä jaksossa; pyytää jäsenvaltioita yhteistyössä 

työmarkkinaosapuolten kanssa tarkastelemaan uudelleen vanhempainvapaiden 

taloudellisia korvausjärjestelmiä sellaisen korvaavien tulojen tason saavuttamiseksi, 

joka toimisi kannustimena ja rohkaisee myös miehiä ottamaan vanhempainvapaata 

direktiivin takaaman vähimmäisajan yli;" 

2. osa: "toteaa uudelleen, että vanhempainvapaa olisi jaettava tasapuolisesti vanhempien 

välillä" ilman sanaa "tasapuolisesti" 

3. osa: "tasapuolisesti" 

4. osa: "ja merkittävän osan vapaasta olisi pysyttävä sellaisena, että sitä ei voi siirtää" ilman 

sanoja "merkittävän osan" ja "ei" 

5. osa: "merkittävän osan" 

6. osa: "ei" 

7. osa: "korostaa, että molempia vanhempia on kohdeltava samalla tavoin tuloja koskevien 

oikeuksien" ja "osalta" 

 
ALDE, GUE/NGL: 

§ 35 

1. osa: "kehottaa jäsenvaltioita ottamaan työ- ja sosiaaliturvalainsäädännön keinoin 

käyttöön sekä naisille että miehille tarkoitettuja niin sanottuja hoitohyvityksiä" ilman 

sanoja "työ- ja" ja "niin sanottuja hoitohyvityksiä" 

2. osa: "työ- ja" ja "niin sanottuja hoitohyvityksiä" 

3. osa: "vastaaviksi ajanjaksoiksi eläkeoikeuksien kartuttamista varten, jotta voidaan tarjota 

turva ihmisille, jotka keskeyttävät työnteon antaakseen epävirallista ja palkatonta 

hoitoa huollettavalleen tai perheenjäsenelleen, ja tunnustamaan tällaisten hoitajien 

työn merkityksen koko yhteiskunnalle" 

4. osa: "kannustaa jäsenvaltioita vaihtamaan tätä kysymystä koskevia parhaita käytäntöjä;" 
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§ 49 

1. osa: "korostaa, että yhtäältä työ- ja yksityiselämän tasapainon lähtökohtana on oltava 

työntekijöiden oikeudet ja turvallisuus työmarkkinoilla sekä oikeus vapaaseen ilman, 

että sitä rajoitetaan lisäämällä liikkuvuutta ja joustavuutta koskevia vaatimuksia; 

huomauttaa, että toisaalta kunkin työntekijän henkilökohtainen tilanne ja 

perhetilanne on erilainen, ja katsookin, että työntekijöille olisi annettava 

mahdollisuus hyödyntää joustavia työjärjestelyjä niiden mukauttamiseksi heidän 

erityisiin olosuhteisiinsa elämän eri vaiheissa;" ilman sanoja "työ- ja yksityiselämän 

tasapainon lähtökohtana on oltava työntekijöiden oikeudet ja turvallisuus 

työmarkkinoilla sekä oikeus vapaaseen ilman, että sitä rajoitetaan lisäämällä 

liikkuvuutta ja joustavuutta koskevia vaatimuksia" 

2. osa: "työ- ja yksityiselämän tasapainon lähtökohtana on oltava työntekijöiden oikeudet ja 

turvallisuus työmarkkinoilla sekä oikeus vapaaseen ilman, että sitä rajoitetaan 

lisäämällä liikkuvuutta ja joustavuutta koskevia vaatimuksia" 

3. osa: "katsoo, että tällaisella työntekijälähtöisellä joustavuudella voidaan edistää naisten 

työllisyyden lisäämistä; katsoo, että työntekijöillä ja työnantajilla on yhteinen vastuu 

tarkoituksenmukaisimpien järjestelyjen kehittämisestä ja niistä sopimisesta; kehottaa 

komissiota kartoittamaan, miten jäsenvaltioissa noudatetaan työntekijöiden oikeutta 

pyytää joustavia työaikajärjestelyjä;" 

 
§ 54 

1. osa: "huomauttaa, että liian pitkä ja epäsäännöllinen työaika ja riittämättömät lepoajat, 

työhön liittyvä epävarmuus sekä suhteettomat tulosvaatimukset lisäävät suuresti 

stressin, fyysistä ja henkistä pahoinvointia sekä työtapaturmien ja ammattitautien 

määrää; huomauttaa, että joustava työaika ja ennakoitavissa olevat työajat 

vaikuttavat myönteisesti työ- ja yksityiselämän tasapainoon; kehottaa jäsenvaltioita 

ja työmarkkinaosapuolia varmistamaan suotuisat työajat ja huolehtimaan 

viikoittaisista lepoajoista panemalla kaikki asiaan liittyvä lainsäädäntö täytäntöön; 

muistuttaa komissiolle sen velvollisuudesta seurata työaikadirektiivin 

täytäntöönpanoa, ja kehottaa komissiota harkitsemaan rikkomusmenettelyiden 

vireillepanoa työaikadirektiivin noudattamatta jättäneitä jäsenvaltioita vastaan;" 

ilman sanoja "huomauttaa, että joustava työaika ja ennakoitavissa olevat työajat 

vaikuttavat myönteisesti työ- ja yksityiselämän tasapainoon" 

2. osa: "huomauttaa, että joustava työaika ja ennakoitavissa olevat työajat vaikuttavat 

myönteisesti työ- ja yksityiselämän tasapainoon" 

3. osa: "suosittaa tässä yhteydessä, että yritysten osto- ja/tai myyntitapauksia valvotaan 

huolellisesti, jotta voidaan torjua taipumusta heikentää työaikaa ja vapaa-aikaa 

koskevia ehtoja;" 
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ECR, ALDE, GUE/NGL: 

§ 46 

1. osa: "huomauttaa, että kaikkialla EU:ssa on suuri määrä työssäkäyviä köyhiä, joista 

joidenkin on tehtävä enemmän työtä ja pitempää työpäivää ja jopa montaa eri työtä 

toimeentuloon riittävän ansiotason saavuttamiseksi;" 

2. osa: "korostaa sen tärkeyttä, että työ- ja yksityiselämän tasapainoa ei saavuteta ottamalla 

käyttöön epävarmoja työolosuhteita ja lisäämällä epätyypillisten työmuotojen 

määrää; panee merkille, että naiset ovat yliedustettuina epätyypillisissä työsuhteissa, 

mikä luo sekä sosiaalista että taloudellista epävarmuutta; panee merkille, että 

bruttopalkkojen välillä on edelleen kaikissa jäsenvaltioissa eroja, jotka eivät liity 

ainoastaan kyseisten toimijoiden erilaisiin ominaisuuksiin vaan myös erilaisiin 

markkinaolosuhteisiin;" 

3. osa: "painottaa, että palkkojen olisi perustuttava työsuorituksiin ja paikallisiin 

elinkustannuksiin eikä ainoastaan määrällisiin standardeihin;" 

4. osa: "kehottaa jäsenvaltioita ja työmarkkinaosapuolia kehittämään palkkapolitiikan, 

johon sisältyy tehokkaita toimia palkkasyrjinnän torjumiseksi ja asianmukaisen 

palkan varmistamiseksi kaikille työntekijöille esimerkiksi ottamalla kansallisella 

tasolla käyttöön vähimmäispalkka, jolla taataan ihmisarvoinen elämä kansallisten 

käytäntöjen mukaisesti; kehottaa jäsenvaltioita tukemaan työehtosopimuksia 

merkittävänä palkkapolitiikan kehittämisen keinona;" 

 
ECR, ALDE: 

§ 63 

1. osa: "painottaa, että kaikenlainen naisiin kohdistuva syrjintä, kuten sukupuolisegregaatio, 

palkka- ja eläke-erot, sukupuolistereotypiat sekä työ- ja yksityiselämän hallinnan 

aiheuttama suuri stressi, näkyy naisten erittäin vähäisenä liikuntana ja vaikuttaa 

valtavasti heidän fyysiseen ja psyykkiseen terveyteensä;" 

2. osa: "toteaa uudelleen, että on tärkeää torjua stereotypioita edistämällä ja suojelemalla 

sukupuolten tasa-arvoa peruskoulusta alkaen kaikissa oppimisvaiheissa;" 

3. osa: "kehottaa jäsenvaltioita ja työmarkkinaosapuolia järjestämään ja tukemaan yleisiä 

tiedotus- ja valistuskampanjoita ja ohjelmia, joilla edistetään sukupuolten tasa-arvoa 

ja torjutaan stereotypioita;" 

 
PPE, EFDD: 

C kappale 

1. osa: "katsoo, että naisten ja miesten roolien sekä ydinperheen perinteiset käsitteet on 

jälleen kyseenalaistettava" 

2. osa: "sillä muun muassa yksinhuoltajaperheiden, samaa sukupuolta olevien parien 

muodostamien perheiden ja teiniäitien määrä kasvaa EU:ssa" 

3. osa: "katsoo, että tämän monimuotoisuuden tunnustamatta jättäminen lisää syrjintää ja 

vaikuttaa kielteisesti EU:ssa eläviin ihmisiin ja heidän perheisiinsä;" 

 


