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Päätöslauselmaesitys

___________________________________________________________________________

Tarkistuksen esittäjä: Anna Záborská

Tarkistus1
Johdanto-osan 1 viite (uusi)

- ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen, jonka 
Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokous hyväksyi 10. joulukuuta 1948 annetussa 
päätöslauselmassa 217 A (III), 

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä: Anna Záborská

Tarkistus 2
Johdanto-osan 5 viite

- ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston työskentelyn tällä alalla ja erityisesti Euroopan 
sosiaalisen peruskirjan,

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjät: Hiltrud Breyer ja Raül Romeva i Rueda

Tarkistus 3
Johdanto-osan 11 viite (uusi)

- ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 136 artiklan, 
137 artiklan 1 kohdan ja 141 artiklan 3 kohdan ja erityisesti 137 artiklan 1 kohdan
j alakohdan, joka koskee sosiaalisen syrjäytymisen torjumista,

Or. en

Tarkistuksen esittäjät: Hiltrud Breyer ja Raül Romeva i Rueda

Tarkistus 4
Johdanto-osan 12 viite (uusi)

- ottaa huomioon Nizzassa 7.–9. joulukuuta 2000 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston 
puheenjohtajiston päätelmät, joiden liitteessä I kehotetaan varmistamaan 
vuonna 1992 sosiaaliturvajärjestelmien maksamista vähimmäisvaroista annettujen 
suositusten seuranta, ja Santa Maria da Feirassa 19.–20. kesäkuuta 2000 
kokoontuneen Eurooppa-neuvoston puheenjohtajiston päätelmät, erityisesti 
sopimuksen, jonka mukaan olisi määriteltävä viiteindikaattorit sosiaalisen 
syrjäytymisen torjumiselle ja köyhyyden poistamiselle,

Or. en

Tarkistuksen esittäjät: Hiltrud Breyer ja Raül Romeva i Rueda

Tarkistus 5
Johdanto-osan 13 viite (uusi)

- ottaa huomioon sosiaaliturvan tavoitteiden ja politiikan lähentämisestä 27 päivänä 
heinäkuuta 1992 annetun neuvoston suosituksen 92/442/ETY (EYVL L 245, 
26.8.1992, s. 49),

Or. en
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Tarkistuksen esittäjät: Hiltrud Breyer ja Raül Romeva i Rueda

Tarkistus 6
Johdanto-osan 14 viite (uusi)

- ottaa huomioon sosiaalisen suojelun komitean raportin köyhyyttä ja sosiaalista 
osallisuutta kuvaavista indikaattoreista (lokakuu 2000),

Or. en

Tarkistuksen esittäjät:Hiltrud Breyer ja Raül Romeva i Rueda

Tarkistus 7
Johdanto-osan 15 viite (uusi)

- ottaa huomioon ”Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaa” koskevien 
kansallisten toimintasuunnitelmien toista kautta varten tarkistetut yhteiset tavoitteet, 
25. marraskuuta 2002 (SOC 508), sekä komission luonnoksen sosiaalista suojelua 
ja sosiaalista osallisuutta koskevaksi yhteiseksi raportiksi (KOM(2005)0014),

Or. en

Tarkistuksen esittäjät: Hiltrud Breyer ja Raül Romeva i Rueda

Tarkistus 8
Johdanto-osan 16 viite (uusi)

- ottaa huomioon 14. toukokuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin 
lainsäädäntöpäätöslauselman ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetukseksi ansioita ja elinoloja koskevista yhteisön tilastoista (EU-SILC) 
(KOM(2001)0754 – C5-0679/2001 – 2001/0293(COD)),

Or. en

Tarkistuksen esittäjä:Edite Estrela

Tarkistus 9
Johdanto-osan A kappale

A. palauttaa mieleen köyhyyden poistamista koskevan kansainvälisen päivän 
(17. lokakuuta) johtoaatteen: köyhyyteen tuomittujen ihmisoikeuksia loukataan. 
Kansalaisten yhteisenä tehtävänä on varmistaa ihmisoikeuksien kunnioittaminen,
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Or. pt

Tarkistuksen esittäjä: Edit Bauer

Tarkistus 10
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

B a. palauttaa mieleen, että 17 jäsenvaltiossa naiset ovat miehiä paljon suuremmassa 
vaarassa joutua äärimmäiseen köyhyyteen,

Or. sk

Tarkistuksen esittäjä:Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 11
Johdanto-osan B kappale

B. korostaa, että on välttämätöntä edistää uudenlaista Eurooppaa, jota leimaa kulttuurien, 
ajatustapojen ja erilaisuuden kunnioittamisen luova rinnakkaiselo, jossa vastuullinen 
vapaus ei rajoitu pääomien vapaaseen liikkuvuuteen ja jossa kansalaiset jakavat 
keskenään voimavaransa sosiaaliseen asemaan katsomatta, jotta maailmalla, sekä 
idässä että lännessä, jokainen kansalainen käyttäisi (poistetaan) luovuuttaan ja heidän 
ihmisarvoaan suojeltaisiin kaikkien yhteiseksi hyväksi,

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä: Katerina Batzeli

Tarkistus 12
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

C a. palauttaa mieleen, että mitä kauemman aikaa köyhyydessä eläminen erityisen 
alhaisin tuloin kestää, sitä suuremmaksi kasvaa vaara joutua pysyvästi elämään 
taloudellisesti puutteessa ja sosiaalisesti syrjäytyneenä; näin ollen köyhyyttä 
torjuvilla toimenpiteillä ei saisi pyrkiä vain auttamaan niitä, jotka jo elävät 
taloudellisesti äärimmäisessä puutteessa, vaan niillä olisi myös pyrittävä 
ehkäisemään ja torjumaan asianmukaisesti syitä, jotka johtavat kansalaiset 
äärimmäiseen taloudelliseen ja sosiaaliseen puutteeseen,

Or. el
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Tarkistuksen esittäjä: Katerina Batzeli

Tarkistus 13
Johdanto-osan C b kappale (uusi)

C b. katsoo, että koska Pekingin toimintaohjelman ja Lissabonin strategian välillä on 
selvä yhteys, eurooppalaisen työvoiman tuottavien mahdollisuuksien käyttäminen 
on ratkaisevaa Pekingin toimintaohjelman ja Lissabonin strategian yleisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 14
Johdanto-osan C kappale

C. palauttaa mieleen köyhyyden ja syrjäytymisen uudet muodot, jotka edellyttävät
erityisiä innovatiivisia toimenpiteitä apua tarvitsevien auttamiseksi,

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä: Edite Estrela

Tarkistus 15
Johdanto-osan C kappale

C. palauttaa mieleen köyhyyden ja syrjäytymisen uudet muodot ja niiden edellyttämät 
uudet, luovat ratkaisut tarvitsevien auttamiseksi,

Or. pt
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Tarkistuksen esittäjät: Hiltrud Breyer ja Raül Romeva i Rueda

Tarkistus 16
Johdanto-osan D kappale

D. palauttaa mieleen, että köyhyyden poistamiseen ja Lissabonin strategian sosiaalisiin 
puoliin on kiinnitetty vähemmän huomiota kuin hintojen vakauteen, kustannusten 
leikkaamiseen ja budjettivajeeseen,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä: Katerina Batzeli

Tarkistus 17
Johdanto-osan E a kappale (uusi)

E a. katsoo, että vaikka globalisaatio ja tietokoneiden käyttö ovat tuottaneet suurempia 
taloudellisia mahdollisuuksia ja itsenäisyyttä joillekin naisille, monet ovat 
syrjäytyneet ja jääneet ilman tämän edistyksen tarjoamaa hyötyä, mikä johtuu 
maiden välisistä ja sisäisistä eriarvoisuuksista,

Or. en

Tarkistuksen esittäjä: Edit Bauer

Tarkistus 18
Johdanto-osan E kappale

E. muistuttaa, että jäsenvaltioissa lasten ja nuorten osuus äärimmäisessä köyhyydessä 
elävistä on korkeampi kuin muiden tuettavien ryhmien ja että vaikka naiset kärsivät 
miehiä useammin puutetta, he ovat myös ensimmäisinä puolustamassa lähimpiään 
köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä vastaan, usein vaieten ja piiloutuen, sillä juuri 
naiset rakentavat perustavaa laatua olevat ihmissuhteet, opettavat rauhaa ja toimivat 
ihmisoikeuksien ja ihmisarvon kunnioittamisen uranuurtajina pyrkien täten 
korkeampiin saavutuksiin kuin pelkästään naisten aseman parantamiseen,

Or. sk
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Tarkistuksen esittäjä: Edite Estrela

Tarkistus 19
Johdanto-osan E kappale

E. muistuttaa, että vaikka naiset kärsivät miehiä useammin puutetta ja vaikka he ovat 
myös ensimmäisinä puolustamassa lähimpiään köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä 
vastaan, usein vaieten ja hienovaraisesti, sillä juuri naiset (poistetaan) edistävät
rauhaa ja sopusointua ja varmistavat, että ihmisoikeuksia ja ihmisarvoa
kunnioitetaan pyrkien täten korkeampiin saavutuksiin kuin pelkästään naisten aseman 
parantamiseen,

Or. pt

Tarkistuksen esittäjä: Katerina Batzeli

Tarkistus 20
Johdanto-osan E kappale

E. muistuttaa, että vaikka naiset kärsivät miehiä useammin puutetta, he ovat myös 
ensimmäisinä puolustamassa lähimpiään köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä vastaan 
(poistetaan), sillä juuri naiset rakentavat perustavaa laatua olevat ihmissuhteet, 
opettavat rauhaa ja toimivat ihmisoikeuksien ja ihmisarvon kunnioittamisen 
uranuurtajina pyrkien täten korkeampiin saavutuksiin kuin pelkästään naisten aseman 
parantamiseen,

Or. el

Tarkistuken esittäjä: Lívia Járóka

Tarkistus 21
Johdanto-osan F a kappale (uusi)

F a. muistuttaa, että köyhyyteen liittyy usein rotusyrjintää ja siihen kuuluvaa
suvaitsemattomuutta ja että nämä seikat pahentavat vähemmistöryhmien naisten, 
erityisesti romaninaisten köyhyyden, eristäytyneisyyden sekä sosiaalisen ja 
taloudellisen syrjäytyneisyyden oloja;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjät: Hiltrud Breyer ja Raül Romeva i Rueda

Tarkistus 22
Johdanto-osan G a kappale (uusi)

G a. palauttaa mieleen, että miesten ja naisten välinen palkkaero on Euroopassa edelleen 
keskimäärin 16–33 %, ettei 30 vuotta sitten miesten ja naisten samapalkkaisuutta 
koskevalla neuvoston direktiivillä 75/117/ETY1 käyttöön otetun samanarvoisesta 
työstä sama palkka –periaatteen täytäntöönpanossa ole juuri edistytty, että EU:ssa 
osa-aikaisessa työssä on 6,6 % miehistä, kun naisten vastaava osuus on 30 % ja että 
naiset joutuvat usein hyväksymään osa-aikaisen työn, koska kohtuullisia lasten 
hoitopaikkoja ei ole;

Or. en

Tarkistuksen esittäjät: Hiltrud Breyer ja Raül Romeva i Rueda

Tarkistus 23
Johdanto-osan G b kappale (uusi)

G b. palauttaa mieleen, että kotitaloudet, joissa perheen elannosta vastaa nainen,
ansaitsevat 9–26 % vähemmän kuin kotitaloudet, joista elannosta vastaa mies; ero
on suurin Yhdistyneessä kuningaskunnassa (26 %), jota seuraavat Ruotsi (14 %), 
Ranska (12 %), Alankomaat (11%), Saksa (10 %) ja Italia (9 %);

Or. en

Tarkistuksen esittäjä: Edit Bauer

Tarkistus 24
Johdanto-osan G kappale

G. toteaa, että työllisyys sinänsä ei tarjoa asianmukaista suojaa äärimmäistä köyhyyttä 
vastaan: lähinnä työhön liittyvän erottelun vuoksi naiset saavat miehiä useammin 
alhaista palkkaa eivätkä pelkästään sosiaaliturvamaksut useinkaan turvaa 
äärimmäiseltä köyhyydeltä,

Or. sk

  
1 EYVL L 45, 19.2.1975, s. 19.
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Tarkistuksen esittäjä: Katerina Batzeli

Tarkistus 25
Johdanto-osan G kappale

G. toteaa, että jäsenvaltioiden "köyhien työntekijöiden" tilanteesta kuvastuu 
kouriintuntuva todellisuus ja että työnteko ei aina riitä naisille köyhyyden 
karkottamiseksi, sillä työpaikka tai sosiaaliapu eivät aina tarjoa naisille riittävää 
suojaa, sillä naisten työt ovat usein matalapalkkaisia ja osa- tai määräaikaisia ja he 
saavat usein samasta työstä miespuolisia työtovereitaan alhaisempaa palkkaa;

Or. el

Tarkistuksen esittäjä: Katerina Batzeli

Tarkistus 26
Johdanto-osan H a kappale (uusi)

H a. katsoo, että köyhyyden ja äärimmäisen puutteen vaara uhkaa myös 65 vuotta 
täyttäneitä; kaksi kolmasosaa 65 vuotta täyttäneestä Euroopan väestöstä on naisia; 
vakuutus- ja eläkejärjestelmän puutteet koskevat työmarkkinoilla heikoimmassa 
asemassa olevia, kuten naisia, joiden työssäoloaika on lyhyempi ja joille maksetaan 
vähemmän kuin miehille ja jotka tekevät jopa palkatonta työtä;

Or. el

Tarkistuksen esittäjä: Katerina Batzeli

Tarkistus 27
Johdanto-osan H b kappale (uusi)

H b. katsoo, että yksinhuoltajaperheiden määrä on lisääntynyt viime vuosina; näiden 
perheiden jäsenillä on huomattavasti suurempi vaara joutua köyhyyteen; 85 % 
yksinhuoltajaperheiden elättäjistä on naisia, mikä korostaa entisestään naisten 
heikompaa asemaa köyhyyden suhteen;

Or. el
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Tarkistuksen esittäjä: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 28
Johdanto-osan H kappale

H. katsoo, että työ on tulonlähde ja merkitsee köyhyydessä elävien perheiden ja
yksilöiden integroitumista yhteisöön, muttei yksinään riitä edistämään kansalaisen 
kehitystä,

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä: Katerina Batzeli

Tarkistus 29
Johdanto-osan H kappale

H. katsoo, että työn kautta yksilö kylläkin integroituu yhteisöön, mutta se yksin ei riitä 
tekemään hänestä kansalaista, ja että perheille ja köyhyydessä eläville työ on paljon 
tärkeämpi asia kuin pelkkä tulonlähde, sillä rahoituksen järjestämisen lisäksi, se lisää 
yksilön kokonaisvaltiasta yhteiskunnallista osallistumista ja kehittää hänen 
persoonallisuuttaan;

Or. el

Tarkistuksen esittäjä: Katerina Batzeli

Tarkistus 30
Johdanto-osan I kappale

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä: Katerina Batzeli

Tarkistus 31
Johdanto-osan J a kappale (uusi)

J a. katsoo, että perheväkivallan ongelma huonontaa naisten mielenterveyttä, eristää 
heidät yhteiskunnasta ja heikentää heidän työnsuorituskykyään, mikä pahentaa 
heidän asemaansa työpaikalla; lisäksi hyvin monet kodittomat naiset ovat joutuneet 
lähtemään kotoaan heihin kohdistuneen väkivallan vuoksi ja ylittämään 
äärimmäisen sosiaalisen puutteen ja köyhyyden rajan;

Or. el

Tarkistuksen esittäjä: Katerina Batzeli

Tarkistus 32
Johdanto-osan J b kappale (uusi)

J b. katsoo, että etnisten tai uskonnollisten vähemmistöryhmien naiset joutuvat 
kaksinkertaisen erottelun kohteeksi sukupuolensa ja syntyperänsä tai uskontonsa 
perusteella, mikä hyvin usein estää heitä löytämästä työtä; että nämä naiset tämän 
vuoksi ovat äärimmäisessä köyhyydessä riippuvaisia puolisoistaan tai joutuvat 
tekemään työtä laittomasti ilman sosiaaliturvaa ja hirvittävissä työoloissa;

Or. el

Tarkistuksen esittäjä: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 33
Johdanto-osan I kappale

I. katsoo, että taloudellista vakaussopimusta on täydennettävä yhteiskunnallisella 
vakaussopimuksella, jolla edistetään sitoumusta, jossa vähäosaisimmilla olisi 
todellinen liikkeelle panevan voiman ja kumppanin rooli, ja joka suo työmarkkinoilta 
ja yhteiskunnasta joskus pysyvästikin syrjäytyneille naisille ja miehille suuremman 
riippumattomuuden ja ihmisarvonsa suuremman kunnioituksen,

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä: Katerina Batzeli

Tarkistus 34
Johdanto-osan J kappale

J. katsoo, että naisten köyhyyttä ei voida poistaa tarkastelematta miesten asemaa
(poistetaan) avoimessa koordinointimenetelmässä ja työllisyyttä ja sosiaalista 
osallisuutta koskevissa kansallisissa toimintaohjelmissa (poistetaan),

Or. el

Tarkistuksen esittäjät: Hiltrud Breyer ja Raül Romeva i Rueda

Tarkistus 35
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

1 a. huomauttaa, että köyhyys ilmenee monin tavoin, tulojen ja kohtuullisen elämisen 
varmistavien varojen puuttumisena, nälkänä ja aliravitsemuksena, heikkona 
terveytenä, rajallisina tai olemattomina koulutuksen tai muiden peruspalvelujen 
saantimahdollisuuksina, kasvavana kuolleisuutena tai kuolemaan johtavina 
sairauksina, kodittomuutena ja kohtuuttomina asuinoloina, turvattomana 
ympäristönä, sosiaalisena syrjintänä ja syrjäytymisenä; huomauttaa tässä 
yhteydessä, että köyhyyteen liittyy myös pois jääminen päätöksenteosta sekä 
kansalais-, sosiaalisesta ja kulttuurielämästä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjät: Hiltrud Breyer ja Raül Romeva i Rueda

Tarkistus 36
Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

1b. viittaa Barcelonan Eurooppa-neuvoston puheenjohtajiston päätelmiin, joissa 
jäsenvaltiot sitoutuvat poistamaan esteet naisten työmarkkinoille osallistumiselta ja 
ottamaan vuoteen 2010 käyttöön hoitomuodot vähintään 90 %:lle lapsista 
ensimmäisestä elinvuodesta oppivelvollisuuden täyttämiseen saakka ja vähintään 
33 %:lle alle kolmivuotiaista lapsista; korostaa kuitenkin, että näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi kansallisten, alueellisten ja paikallisten viranomaisten on lisättävä 
rahoitusosuuttaan korkealuokkaisten ja kohtuuhintaisten lastenhoitopalvelujen 
perustamiseksi ja/tai toiminnan turvaamiseksi;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä: Edite Estrela

Tarkistus 37
Johdanto-osan 1 kappale

(Ei koske suomenkielistä toisintoa)

Or. pt

Tarkistuksen esittäjä: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 38
Johdanto-osan 3 kappale

3. korostaa, että äärimmäinen köyhyys edistää ajautumista naiskauppaan, prostituutioon 
ja väkivaltaan ja yleensä kaikenlaisen riiston kohteeksi; (poistetaan) pyytää, että 
myös näille köyhyyden seurauksille löydetään paikka avoimessa 
koordinointimenetelmässä ja sosiaalipoliittisessa ohjelmassa;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä: Katerina Batzeli

Tarkistus 39
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

4α. kehottaa komissiota varmistamaan, että kaikki jäsenvaltiot säätävät 
”vähimmäistulotakuusta”, joka on perusväline köyhyyden torjunnassa ja jolla 
edistetään kyseisen edun saajien taloudellista ja sosiaalista integrointia;

Or. el

Tarkistuksen esittäjä: Edite Estrela

Tarkistus 40
Johdanto-osan 4 kappale

4. tunnustaa, että pääomien ja tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaatteella ei 
sellaisenaan pystytä poistamaan köyhyyttä (varsinkaan jatkuvaa köyhyyttä), ja että se 



PE 362.574v01-00 14/24 AM\578500FI.doc
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

ei tarjoa mahdollisuuksia vaan estää yhteiskuntaelämään osallistumisen sekä edistää 
erityisesti köyhien välinpitämätöntä suhtautumista ympäristöönsä;

Or. pt

Tarkistuksen esittäjä: Edite Estrela

Tarkistus 41
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

6 a. suosittelee, että sukupuolinäkökohtia koskevien tilastojen perusteella toteutettaisiin 
tutkimus siitä, miten uusien jäsenvaltioiden toteuttamat taloudelliset ja poliittiset 
muutokset ovat vaikuttaneet miesten ja naisten tasa-arvon nykytilanteeseen;

Or. pt

Tarkistuksen esittäjä: Lívia Járóka

Tarkistus 42
Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)

6 b. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan huomioon monista syrjinnän muodoista kärsivien 
romaninaisten haavoittuvuuden:

- tasapuoliset oikeudet varmistavalla politiikalla;

- pitämällä etniseen ryhmään ja sukupuoleen perustuvia tilastoja, jotta voidaan 
valvoa, että romaninaiset pääsevät osallisiksi opetuksesta, terveydenhuollosta ja 
työpaikoista;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä: Katerina Batzeli

Tarkistus 43
Johdanto-osan 6 c kappale

6 c. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita pitämään yllä tietoja tapauksista, joissa 
vähemmistöryhmiin kuuluvat naiset tekevät työtä ilman sosiaaliturvaa ja 
eläkeoikeuksia, ja auttamaan heitä integroitumaan vähitellen työmarkkinoille;

Or. el
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Tarkistuksen esittäjä: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 44
Johdanto-osan 6 kappale

6. pyytää näin ollen Eurostatia ja sitä vastaavia virastoja jäsenvaltioissa kehittämään 
tiiviissä yhteistyössä sellaisten väestöryhmien edustajien kanssa, joilla on 
omakohtaisia kokemuksia köyhyydestä, metodologian sekä sukupuolittain eriteltyjä 
indikaattoreja naisten ja miesten köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen vaikutuksen 
arvioimiseksi;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjät: Hiltrud Breyer ja Raül Romeva i Rueda

Tarkistus 45
Johdanto-osan 6 kappale

6. pyytää näin ollen Eurostatia kehittämään tiiviissä yhteistyössä sosiaalifoorumin 
kaltaisten kansalaisjärjestöjen edustajien, komission ja sosiaalisen suojelun 
komitean jäsenten kanssa metodologian sekä sukupuolittain eriteltyjä indikaattoreja 
naisten ja miesten köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen vaikutuksen arvioimiseksi;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 46
Johdanto-osan 8 kappale

8. pyytää, että kaikilla päätöksentekoprosessin tasoilla edistetään tiivistä kumppanuutta 
(poistetaan) köyhimpien naisten ja perheiden kanssa, jotta suuren köyhyyden 
torjumiseen ja sosiaalisen syrjäytymisen voittamiseen sopivat välineet ja varat 
löydettäisiin heidän kokemuksensa perusteella;

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjät: Hiltrud Breyer ja Raül Romeva i Rueda

Tarkistus 47
Johdanto-osan 9 kappale

Poistetaan.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä: Katerina Batzeli

Tarkistus 48
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

10 a. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan paikallisen ja alueellisen tason 
työmarkkinaosapuolet, joiden jäsenistöön kuuluu köyhyyden rajoilla eläviä 
maaseudun naisia, mukaan sosiaaliseen vuoropuheluun opetus-, työllisyys- ja 
eläkepolitiikan kehittämisestä ja toteuttamisesta;

Or. el

Tarkistuksen esittäjä: Kartika Tamara Liotard

Tarkistus 49
Johdanto-osan 12 kappale

12. pyytää kaikkia Euroopan parlamentin valiokuntia pohtimaan kukin aihealueellaan 
köyhyyden ongelmaa, erityisesti naisten osalta, ja käyttämään siinä hyväkseen neljättä 
maailmaa käsittelevän komitean laajennetun työryhmän kokemuksia;

Or. nl

Tarkistuksen esittäjä: Katerina Batzeli

Tarkistus 50
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

13 a. korostaa, että pääasiallisesti naisten tekemää palkatonta työtä ei merkitä 
järjestelmällisesti kansallisiin tilastoihin eikä näin ollen oteta huomioon 
toimivaltaisten kansallisten ja yhteisön elinten työllisyyspoliittisissa suunnitelmissa; 
pyytää tämän vuoksi komissiota ja jäsenvaltioita keräämään tietoja palkattomista 
töistä toteuttaakseen työpaikkojen oikeudenmukaisempaa jakoa edistäviä 
toimenpiteitä, joilla lisättäisiin naisten osuutta työmarkkinoilla ja vahvistettaisiin 
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heidän taloudellista tilannettaan ja riippumattomuuttaan;

Or. el

Tarkistuksen esittäjä: Edit Bauer

Tarkistus 51
Johdanto-osan 13 kappale

13. toteaa, että taloudellisen eriarvoisuuden, naisten riippuvuuden, koulutukseen pääsyssä 
vallitsevan miesten ja naisten välisen jatkuvan tasa-arvon puutteen, perheellisyyden ja 
yleensä perheenhuollon välillä on suora yhteys, ja harmittelee, että (jo vuosikausia 
voimassa olleesta ja edelleen tehottomasta lainsäädännöstä huolimatta) sukupuolten 
välinen palkkaero oli vuonna 2001 16 prosenttia ja vuonna 2003 15 prosenttia; pyytää 
näin ollen neuvostoa ja komissiota laatimaan asiasta vihreän kirjan ja ryhtymään 
tarvittaviin toimenpiteisiin tämän vääryyden poistamiseksi;

Or. sk

Tarkistuksen esittäjä: Kartika Tamara Liotard

Tarkistus 52
Johdanto-osan 14 kappale

14. kehottaa jäsenvaltioita ryhtymään erityisiin toimiin taatakseen vähäosaisten 
väestöryhmien naisille tasapuolisen pääsyn terveydenhuollon, asumisen, 
oikeudenkäytön, koulutuksen ja kulttuurin piiriin ja raportoimaan vuosittain 
komissiolle, neuvostolle ja Euroopan parlamentille, mitä erityisiä toimenpiteitä ne 
ovat toteuttaneet ja miten nämä toimenpiteet ovat parantaneet tilannetta;

Or. nl

Tarkistuksen esittäjä: Anna Záborská

Tarkistus 53
Johdanto-osan 14 kappale

14. kehottaa jäsenvaltioita ryhtymään erityisiin toimiin taatakseen vähäosaisten 
väestöryhmien naisille tasapuolisen pääsyn terveydenhuollon1 – erityisesti 

  
1 Sellaisena kuin se on määriteltynä ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 25 artiklassa ja Euroopan 

neuvoston uudistetussa Euroopan sosiaalisen peruskirjan I osan periaatteessa 11.
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perusterveydenhuollon (mukaan lukien äitiyden ja lasten suojelun) sellaisena kuin 
Maailman terveysjärjestö1 on sen määritellyt – sekä gynekologisen ja synnytys- ja 
naistentautien hoidon, koulutuksen ja kulttuurin piiriin;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä: Katerina Batzeli

Tarkistus 54
Johdanto-osan 14 kappale

14. kehottaa jäsenvaltioita ryhtymään erityisiin toimiin taatakseen vähäosaisten 
väestöryhmien naisille tasapuolisen pääsyn terveydenhuollon, koulutuksen, 
elinikäisen oppimisen ja kulttuurin piiriin, ehkäistäkseen koulunkäynnin 
keskeyttämiset ja helpottaakseen joustavaa siirtymistä koulusta työmarkkinoille;

Or. el

Tarkistuksen esittäjä: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 55
Johdanto-osan 14 kappale

14. kehottaa jäsenvaltioita ryhtymään erityisiin toimiin taatakseen vähäosaisten 
väestöryhmien naisille tasapuolisen pääsyn kunnollisiin asuntoihin sekä 
terveydenhuollon, koulutuksen ja kulttuurin piiriin;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä: Edite Estrela

Tarkistus 56
Johdanto-osan 14 kappale

14. kehottaa jäsenvaltioita ryhtymään erityisiin toimiin taatakseen vähäosaisten 
väestöryhmien naisille tasapuolisen pääsyn kunnollisiin asuntoihin sekä 
terveydenhuollon, koulutuksen, liikunnan ja kulttuurin piiriin;

  
1 56. MAAILMAN TERVEYSKOKOUS A56/27, työjärjestyksen tilapäinen aihe 14.18, 

24. huhtikuuta 2003, perusterveydenhuoltoa käsittelevä kansainvälinen konferenssi, Alma Ata: 
25. vuosipäivä, sihteeristön raportti.
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Or. pt

Tarkistuksen esittäjä: Katerina Batzeli

Tarkistus 57
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

14 a. kehottaa jäsenvaltioita ryhtymään konkreettisiin toimiin kehittääkseen strategioita 
eri-ikäisten naisten osallistumisen lisäämiseksi, kannustaakseen 
sukupuolinäkökohtien yleistä huomioon ottamista Lissabonin yleisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi, palkkaerojen poistamiseksi ja työolojen ja työn laadun 
parantamiseksi siten, että sekä naiset että miehet voivat olla täysimääräisesti 
mukana työmarkkinoilla;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Tarkistus 58
Johdanto-osan 15 kappale

15. kehottaa jäsenvaltioita ryhtymään toimenpiteisiin taatakseen sekä naisille että miehille 
tasapuolisen pääsyn tuki-, sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmiin ja ottamaan huomioon 
työuran keskeyttämisen ja osa-aikatyön epävirallisella sektorilla ikääntyneiden 
henkilöiden ja erityisesti naisten köyhtymisen ehkäisemiseksi;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä: Kartika Tamara Liotard

Tarkistus 59
Johdanto-osan 15 kappale

15. kehottaa jäsenvaltioita ryhtymään toimenpiteisiin taatakseen sekä naisille että miehille 
tasapuolisen pääsyn sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmiin ja ottamaan huomioon työuran 
keskeyttämisen ja osa-aikatyön epävirallisella sektorilla ikääntyneiden henkilöiden ja 
erityisesti naisten köyhtymisen ehkäisemiseksi ja raportoimaan vuosittain 
komissiolle, neuvostolle ja Euroopan parlamentille, mitä erityisiä toimenpiteitä ne 
ovat toteuttaneet ja miten nämä toimenpiteet ovat parantaneet tilannetta;

Or. nl
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Tarkistuksen esittäjä: Edit Bauer

Tarkistus 60
Johdanto-osan 15 kappale

15. kehottaa jäsenvaltioita ryhtymään toimenpiteisiin taatakseen sekä naisille että miehille 
tasapuolisen pääsyn sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmiin ja ottamaan huomioon työuran 
keskeyttämisen ja osa-aikatyön ja varmistamaan, että eläketurvajärjestelmissä 
noudatetaan pysyvästi yhdenvertaisen kohtelun ja sosiaalisen 
oikeudenmukaisuuden periaatetta;

Or. sk

Tarkistuksen esittäjät: Hiltrud Breyer ja Raül Romeva i Rueda

Tarkistus 61
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

15 a. huomauttaa, että useimpien jäsenvaltioiden sosiaalihuoltojärjestelmissä ei oteta 
riittävästi huomioon köyhyydessä elävien naisten erityisolosuhteita; korostaa, että 
naiset, erityisesti iäkkäät naiset, ovat miehiä suuremmassa vaarassa joutua 
köyhyyteen, kun sosiaaliturvajärjestelmät perustuvat keskeytymättömään
palkansaantiin; joissakin tapauksissa naiset eivät täytä tätä edellytystä, koska 
heidän työnsä on keskeytynyt palkallisen ja palkattoman työn epätasapainoisen 
jakautumisen vuoksi; lisäksi iäkkäillä naisilla on suurempia vaikeuksia palata 
työmarkkinoille;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä: Katerina Batzeli

Tarkistus 62
Johdanto-osan 15 b kappale (uusi)

15 b. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että asianmukainen sosiaaliturva koskee 
myös naisia, jotka vastaavat perheittensä sairaiden, vanhusten ja vammaisten 
hoidosta, ja iäkkäitä naisia, jotka saavat erityisen alhaista eläkettä;

Or. el



AM\578500FI.doc 21/24 PE 362.574v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

<Amend>Tarkistuksen esittäjä: Kartika Tamara Liotard

Tarkistus 63
Johdanto-osan 16 kappale

16. pyytää jäsenvaltioita analysoimaan tiiviissä yhteistyössä tutkijoiden ja asianomaisten 
väestöryhmien (naiset, perheet, yrittäjät, paikallisyhteisöt, järjestöt) kanssa, mitkä ovat 
vähäosaisiin väestöryhmiin kuuluvien miesten ja naisten todelliset tarpeet, jotta nämä 
voisivat tehokkaasti sovittaa yhteen työ- ja perhe-elämän ja samalla hyväksyä 
erilaisuuden sekä sukupuolten väliset eroavaisuudet, ja raportoimaan vuosittain 
komissiolle, neuvostolle ja Euroopan parlamentille, mitä erityisiä toimenpiteitä ne 
ovat toteuttaneet ja miten nämä toimenpiteet ovat parantaneet tilannetta;

Or. nl

Tarkistuksen esittäjä: Katerina Batzeli

Tarkistus 64
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

17 a. kehottaa jäsenvaltioita hyväksymään lisätoimenpiteitä, joilla tuetaan erityisesti 
työssä käyviä, yksinhuoltajaäitejä, joko lisäämällä mahdollisuuksia saada joustavat 
työajat, jotta he pystyvät täyttämään vaativammat perhevelvoitteensa, tai tarjoamalla 
sopivia lastenhoitojärjestelyjä;

Or. el

Tarkistuksen esittäjä: Katerina Batzeli

Tarkistus 65
Johdanto-osan 17 b kappale (uusi)

17 b. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään asianmukaisia toimenpiteitä tukeakseen 
teiniäitejä, joilla on usein vaikeuksia löytää työtä ja jotka elävät köyhyydessä, koska 
heillä on usein alhainen koulutustaso ja koska heihin kohdistuu ennakkoluuloja; 
katsoo lisäksi, että tässä yhteydessä olisi erittäin hyödyllistä, jos jäsenvaltiot voisivat 
vaihtaa menetelmiä ja käytäntöjä keskittymällä sellaisiin useiden jäsenvaltioiden 
käytäntöihin, joilla pyritään ehkäisemään teini-ikäisten raskaudet;

Or. el
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Tarkistuksen esittäjät: Hiltrud Breyer ja Raül Romeva i Rueda

Tarkistus 66
Johdanto-osan 18 kappale

Poistetaan.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä: Katerina Batzeli

Tarkistus 67
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

18a. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan tarvittavia toimenpiteitä, joilla varmistetaan 
perheväkivaltaan johtavien tekijöiden kirjaaminen, analysointi ja tutkinta, jotta 
voitaisiin heti kehittää politiikkaa tämän väkivallan ehkäisemiseksi ja sen 
seurausten käsittelemiseksi, esimerkiksi tarjoamalla suojapaikkoja perheväkivallan 
uhreiksi joutuneille naisille;

Or. el

Tarkistuksen esittäjä: Edite Estrela

Tarkistus 68
Johdanto-osan 18 b kappale (uusi)

18 b. suosittelee jäsenvaltioille, että ne varmistaisivat suurimmassa tarpeessa oleville 
naisille (erityisesti yksinhuoltajille) yhdenvertaisen pääsyn säästö- ja 
luottojärjestelmiin ja –laitoksiin sekä ”vähimmäispalkkatakuuseen”, jonka turvin 
he voivat elää ihmisarvoisesti ja kasvattaa lapsensa nauttimaan täysimääräisistä 
kansalaisoikeuksista; 

Or. pt
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Tarkistuksen esittäjä: Edit Bauer

Tarkistus 69
Johdanto-osan 19 kappale

19. kehottaa jäsenvaltioita pyrkimään tehokkaammin sosiaalipalvelujen saannin 
parantamiseen, sillä lastenhoitoa ja muiden perheasioiden alaan kuuluvilla
korkealuokkaisilla sosiaalipalveluilla, ratkaistaan merkittävimpien riskiryhmien 
(esim. yksinhuoltajaäitien) työssäkäyntimahdollisuudet;

Or. sk

Tarkistuksen esittäjä: Edite Estrela

Tarkistus 70
Johdanto-osan 19 kappale

19. pitää suuressa arvossa köyhimpien naisten jokapäiväistä kamppailua puutetta vastaan 
ja (poistetaan) heitä tukevien kansalaisten vapaaehtoista sitoumusta;

Or. pt

Tarkistuksen esittäjät: Hiltrud Breyer ja Raül Romeva i Rueda

Tarkistus 71
Johdanto-osan 21 kappale

21. pyytää komissiota yksinkertaistamaan huomattavasti valtiosta riippumattomille 
järjestöille asetettuja kelpoisuusvaatimuksia sekä eurooppalaisen tukien hakemista 
koskevia menettelyjä (poistetaan);

Or. en

Tarkistuksen esittäjä: Edite Estrela

Tarkistus 72
Johdanto-osan 22 kappale

22. korostaa Euroopan talous- ja sosiaalikomitean merkitystä rakenteellisessa sosiaalisessa 
vuoropuhelussa ja kehottaa ottamaan edelleen vastaan eurooppalaisia neljännen 
maailman korkeakouluja, jotka ovat köyhimpien kansalaisten, eurooppalaisten 
toimielinten hallintovirkamiesten, kaikentasoisten valittujen edustajien ja 
järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan edustajien välisiä todellisia 
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vuoropuhelufoorumeja, joilla erityisesti suodaan vähäosaisimmille kansalaisille 
mahdollisuus ilmaista näkemyksensä ja antaa panoksensa köyhyyden torjumistyöhön 
konkreettisena malliesimerkkinä hyvistä eurooppalaisista toimintatavoista;

Or. pt

Tarkistuksen esittäjä: Edite Estrela

Tarkistus 73
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

22 a. korostaa Euroopan paikallisten ja alueellisten viranomaisten merkitystä 
sukupuolten tasa-arvon lisäämisessä ja kehottaa niitä liittämään 
sukupuolinäkökohdat hajautetun yhteistyön hankkeisiinsa, jotta köyhille naisille 
tarjottaisiin erityisesti pääsy osallisiksi uudesta tietotekniikasta ja liiketoiminnan 
mikrorahoituksesta;

Or. pt


