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Tarkistus 1
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 14 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

- ottaa huomioon 9. maaliskuuta 2004 
antamansa päätöslauselman työ-, perhe-
ja yksityiselämän yhteensovittamisesta1,

Or. fr

Tarkistus 2
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 14 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

- ottaa huomioon 19. kesäkuuta 2007 
antamansa päätöslauselman 
sääntelykehyksestä nuorten naisten 
perhe-elämän ja opiskeluajan 
yhteensovittamistoimenpiteiksi Euroopan 
unionissa2,

Or. fr

Tarkistus 3
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 14 c viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

- ottaa huomioon 13. maaliskuuta 2008
antamansa päätöslauselman vankilassa 

                                               
1 EUVL C 102E, 28.4.2004, s. 492.
2 P6_TA(2007)0265.
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olevien naisten erityistilanteesta ja 
vanhempien vangitsemisen vaikutuksesta 
yhteiskunnalliseen elämään ja perhe-
elämään1,

Or. fr

Tarkistus 4
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. katsoo, että naisten ja miesten välinen 
tasa-arvo kuuluu Euroopan unionin 
perusoikeuksiin ja -periaatteisiin, jotka 
tunnustetaan Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksessa ja Euroopan 
unionin perusoikeuskirjassa; katsoo 
kuitenkin, että huolimatta merkittävästä 
edistyksestä tällä alalla naisten ja miesten 
välinen eriarvoisuus on edelleen suurta,

A. katsoo, että naisten ja miesten välinen 
tasa-arvo kuuluu Euroopan unionin 
perusoikeuksiin ja -periaatteisiin, jotka 
tunnustetaan Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksessa ja Euroopan 
unionin perusoikeuskirjassa; katsoo 
kuitenkin, että huolimatta merkittävästä 
edistyksestä tällä alalla naisten ja miesten 
välistä eriarvoisuutta esiintyy edelleen,

Or. fr

Tarkistus 5
Anna Záborská

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. katsoo, että naisiin kohdistuva väkivalta 
on merkittävä este naisten ja miesten tasa-
arvon toteutumiselle ja että se on 
ihmisoikeuksien loukkauksista laaja-
alaisin eikä tunne maantieteellisiä, 
taloudellisia eikä sosiaalisia rajoja; katsoo, 
että hälyttävän suuri joukko naisia joutuu 

B. katsoo, että naisiin kohdistuva väkivalta 
on merkittävä este naisten ja miesten tasa-
arvon toteutumiselle ja että se on 
ihmisoikeuksien loukkauksista laaja-
alaisimpia eikä tunne maantieteellisiä, 
taloudellisia eikä sosiaalisia rajoja; katsoo, 
että hälyttävän suuri joukko naisia joutuu 

                                                                                                                                                  
1 P6_TA-PROV(2008)0102.
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kohtaamaan väkivaltaa, kohtaamaan väkivaltaa,

Or. en

Tarkistus 6
Urszula Krupa

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. katsoo, että naisiin kohdistuva väkivalta 
on merkittävä este naisten ja miesten tasa-
arvon toteutumiselle ja että se on 
ihmisoikeuksien loukkauksista laaja-alaisin 
eikä tunne maantieteellisiä, taloudellisia 
eikä sosiaalisia rajoja; katsoo, että 
hälyttävän suuri joukko naisia joutuu 
kohtaamaan väkivaltaa,

B. katsoo, että naisiin kohdistuva väkivalta 
on merkittävimpiä esteitä naisten ja 
miesten tasa-arvon toteutumiselle ja että se 
on ihmisoikeuksien loukkauksista laaja-
alaisin eikä tunne maantieteellisiä, 
taloudellisia eikä sosiaalisia rajoja; katsoo, 
että hälyttävän suuri joukko naisia joutuu 
kohtaamaan väkivaltaa,

Or. pl

Tarkistus 7
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B a. katsoo, että "naisiin kohdistuva 
väkivalta" tarkoittaa kaikkia naisia 
vastaan suunnattuja väkivaltatekoja, 
joista näille aiheutuu tai voi aiheutua 
vahinkoa taikka fyysistä, seksuaalista tai 
psyykkistä kärsimystä, mukaan lukien 
tällaisella väkivallalla uhkaaminen, 
pakottaminen tai mielivaltainen 
vapaudenriisto riippumatta siitä, 
tapahtuuko se julkisesti tai yksityisesti, 

Or. en
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Tarkistus 8
Gabriela Creţu

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B a. katsoo, että naisilla prostituutiota 
varten käytävä kauppa on törkeä naisten 
oikeuksien ja lainsäädännön rikkomus, 
sillä se on moderni orjuuden muoto ja 
tiiviissä yhteydessä muihin rikollisuuden 
muotoihin, ja se haittaa suuresti kaikkia 
ponnisteluja naisten ja miesten tasa-arvon 
saavuttamiseksi,

Or. en

Tarkistus 9
Anna Záborská

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B a. katsoo, että naisia ja miehiä ei tule 
nähdä pelkkänä välineenä yritysten 
voittojen tai hallintojen tehokkuuden 
palveluksessa; katsoo näin ollen, että 
naisten ja miesten yhdenvertaisten 
mahdollisuuksien takaamiseen 
tähtäävässä politiikassa on aina 
huomioitava eriytetyn lähestymistavan 
puitteissa eri elämänvaiheissa olevien 
naisten ja miesten tarpeet ja sukupuolten 
toisiaan täydentävyys, jotta ne naiset ja 
miehet, jotka päättävät tehdä lapsia ja 
kantaa vanhempainvastuuta, eivät 
joutuisi muita huonompaan asemaan,

Or. fr
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Tarkistus 10
Anna Záborská

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B b. katsoo, että miesten ja naisten tasa-
arvoisuus ihmisarvoa ja 
vastuunkantamista koskevissa 
kysymyksissä on kiistatta riittävä oikeutus 
naisten pääsylle julkisen ja yksityisen 
sektorin korkeisiin tehtäviin; muistuttaa, 
että naisten aseman edistäminen 
edellyttää, että naisten arvokas tehtävä 
äiteinä ja perhe-elämässä tunnustetaan 
selvästi suhteessa muihin julkisen ja 
yksityisen sektorin tehtäviin ja 
ammatteihin; toteaa, että on 
välttämätöntä sitoa nämä eri roolit ja 
ammatit tiiviisti toisiinsa Euroopan 
yhteiskunnallisen ja kulttuurisen 
kehityksen inhimillisyyden takaamiseksi,

Or. fr

Tarkistus 11
Anna Záborská

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B c kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B c. katsoo, että joustavan 
yrittäjyyspolitiikan edistämisen 
työmarkkinoilla ei tule vastata 
ensikädessä yritysten tai julkishallintojen 
tarpeisiin, vaan joustavuuden lisäämisellä 
on pyrittävä ennen kaikkea varmistamaan 
naisille ja miehille riittävästi aikaa 
vastuun kantamiseksi perhe-elämän 
velvoitteista,
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Or. fr

Tarkistus 12
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda, Heide Rühle

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. ottaa huomioon, että naisten 
työmarkkinoille osallistumiselle on 
edelleen ominaista osa-aikatyön suuri ja 
kasvava osuus, joka oli vuonna 2007 
Alankomaissa 74,9 prosenttia ja 27 
jäsenvaltion EU:ssa 31,4 prosenttia, 
mutta miesten keskuudessa vain 7,8
prosenttia,

Or. en

Tarkistus 13
Urszula Krupa

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. ottaa huomioon, että alakohtainen ja 
ammatillinen eriytyminen sukupuolen 
mukaan ei ole vähentynyt vaan jopa 
lisääntynyt joissakin maissa,

Poistetaan.

Or. pl

Tarkistus 14
Anna Záborská

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. ottaa huomioon, että alakohtainen ja 
ammatillinen eriytyminen sukupuolen 
mukaan ei ole vähentynyt vaan jopa 
lisääntynyt joissakin maissa,

E. ottaa huomioon, että naisten ja miesten
alakohtainen ja ammatillinen eriytyminen 
ei ole vähentynyt vaan jopa lisääntynyt 
joissakin maissa,

Or. en

Tarkistus 15
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. katsoo, että naisten osallistuminen 
päätöksentekoon on ratkaiseva naisten ja 
miesten tasa-arvon indikaattori; katsoo, että 
johtotehtävissä olevien naisten osuus 
yrityksissä on pysynyt samana ja että 
edistys on erittäin hidasta politiikassa,

F. katsoo, että naisten osallistuminen 
päätöksentekoon on ratkaiseva naisten ja 
miesten tasa-arvon indikaattori; katsoo, että 
johtotehtävissä olevien naisten osuus 
yrityksissä ja yliopistoissa on edelleen 
pieni ja että edistys on erittäin hidasta 
politiikassa ja tutkimustyössä,

Or. fr

Tarkistus 16
Anna Záborská

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. katsoo, että talouskasvun ja sosiaalisen 
markkinatalouden edistämistä koskevat 
Lissabonin tavoitteet voidaan saavuttaa 
vain hyödyntämällä täysimääräisesti 
naisten huomattavaa potentiaalia 
työmarkkinoilla,

H. katsoo, että talouskasvun ja sosiaalisen 
markkinatalouden edistämistä koskevat 
Lissabonin tavoitteet voidaan saavuttaa 
vain hyödyntämällä täysimääräisesti 
naisten huomattavaa potentiaalia 
työmarkkinoilla sekä tunnustamalla 
virallisesti heidän erityisasemansa 
sukupolvien välisen solidaarisuuden 
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lujittamisessa, tulevien sukupolvien 
kasvattamisessa aktiiviseen 
kansalaisuuteen ja näiden inhimillisten 
valmiuksien lujittamisessa,

Or. fr

Tarkistus 17
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda, Heide Rühle

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H a. ottaa huomioon, että etenkin naiset 
ovat vaarassa joutua pakosta osa-
aikatöihin kohtuuhintaisten lasten 
hoitopaikkojen puutteen vuoksi,

Or. en

Tarkistus 18
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. katsoo, että naiset ovat miehiä alttiimpia 
monille haasteille ja ongelmille, jotka 
liittyvät esimerkiksi työllisyyden laatuun, 
osa-aikatyöhön ja määräaikaiseen työhön, 
puolisoiden auttamiseen maataloustöissä
sekä korkeampaan köyhyysriskiin,

I. katsoo, että naiset ovat miehiä alttiimpia 
monille haasteille ja ongelmille, jotka 
liittyvät esimerkiksi työllisyyden laatuun, 
osa-aikatyöhön ja määräaikaiseen työhön,
"avustavien aviopuolisoiden" tilanteeseen 
tietyillä aloilla kuten maataloudessa, 
kalastuksessa ja pienissä perheyrityksissä,
työterveyteen ja -turvallisuuteen, 
äitiyssuojeluun sekä korkeampaan 
köyhyysriskiin,

Or. fr
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Tarkistus 19
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I a. ottaa huomioon, että sekä naisten että 
miesten työllisyysaste on maaseudulla 
muita alueita matalampi; ottaa lisäksi 
huomioon, että monet naisista eivät 
koskaan osallistu työmarkkinoille, eikä 
heitä siten myöskään rekisteröidä 
työttömiksi tai sisällytetä 
työttömyystilastoihin, mikä aiheuttaa 
tiettyjä taloudellisia ja juridisia ongelmia 
sairaus- ja äitiyslomaan, eläkeoikeuksien 
kertymiseen ja sosiaaliturvaan liittyen 
sekä avioeron yhteydessä; ottaa 
huomioon, että maaseutualueet kärsivät 
pahoin laadukkaiden työpaikkojen 
puutteesta,

Or. en

Tarkistus 20
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J a. ottaa huomioon, että naisten ja 
miesten välillä esiintyy edelleen suuria 
eroja muilla työympäristön laatuun 
vaikuttavilla osa-alueilla, joita ovat työ- ja 
yksityiselämän yhteensovittaminen, 
työjärjestelyt, jotka eivät hyödynnä 
täysimääräisesti ihmisten kykyjä, sekä 
työterveys ja -turvallisuus; ottaa 
huomioon, että niiden naisten 
työllistymisaste, joilla on huollettavia 
lapsia, on vain 62,4 prosenttia verrattuna 
miesten 91,4 prosenttiin; ottaa huomioon, 
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että osa-aikaisista työntekijöistä 76,5
prosenttia on naisia ja että myös tilapäiset 
työsuhteet ovat naisten keskuudessa
yleisempiä (15,1 prosenttia, joka on yhden 
prosenttiyksikön verran enemmän kuin 
miesten vastaava luku); ottaa huomioon, 
että pitkäaikaistyöttömyys on edelleen 
huomattavasti yleisempää naisten 
keskuudessa (4,5 prosenttia) kuin miesten
(3,5 prosenttia),

Or. en

Tarkistus 21
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J a. ottaa huomioon, että naisten 
köyhyysriski on miehiä korkeampi etenkin 
yli 65-vuotiaiden osalta (21 prosenttia, eli 
viiden prosenttiyksikön verran enemmän 
kuin miesten vastaava luku),

Or. en

Tarkistus 22
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

K. katsoo, että työn, perhe-elämän ja 
yksityiselämän yhteensovittaminen on 
edelleen hankala ongelma sekä naisille että 
miehille,

K. katsoo, että työn, opiskeluajan tai 
oppimisjaksojen sekä perhe-elämän ja 
yksityiselämän yhteensovittaminen on 
edelleen hankala ongelma sekä naisille että 
miehille,

Or. fr
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Tarkistus 23
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan L kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

L. katsoo, että työmarkkinaosapuolilla on 
tärkeä tehtävä määritettäessä sukupuolten
tasa-arvoon liittyviä toimia 
eurooppalaisella, kansallisella, alueellisella 
ja alakohtaisella tasolla sekä yrityksissä,

L. katsoo, että työmarkkinaosapuolilla on 
tärkeä tehtävä määritettäessä ja 
toteutettaessa käytännössä miesten ja 
naisten tasa-arvoon liittyviä toimia 
eurooppalaisella, kansallisella, alueellisella 
ja alakohtaisella tasolla sekä yrityksissä,

Or. fr

Tarkistus 24
Anna Záborská

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan L kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

L. katsoo, että työmarkkinaosapuolilla on 
tärkeä tehtävä määritettäessä sukupuolten
tasa-arvoon liittyviä toimia 
eurooppalaisella, kansallisella, alueellisella 
ja alakohtaisella tasolla sekä yrityksissä,

L. katsoo, että työmarkkinaosapuolilla on 
tärkeä tehtävä määritettäessä naisten ja 
miesten tasa-arvoon liittyviä toimia 
eurooppalaisella, kansallisella, alueellisella 
ja alakohtaisella tasolla sekä yrityksissä,

Or. en

Tarkistus 25
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan M kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

M. katsoo, että oikeus isyyslomaan auttaa 
perheenisiä jakamaan vastuuta ja siten 

M. katsoo, että vastuun jakaminen 
miesten ja naisten kesken perheestä ja 
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edistämään naisten ja miesten tasa-arvoa, kodista, etenkin hyödyntämällä 
vanhempainvapaata ja isyyslomia, on 
välttämätöntä naisten ja miesten tasa-
arvon edistämiselle ja toteutumiselle,

Or. fr

Tarkistus 26
Urszula Krupa

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan M kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

M. katsoo, että oikeus isyyslomaan auttaa 
perheenisiä jakamaan vastuuta ja siten 
edistämään naisten ja miesten tasa-arvoa,

M. katsoo, että oikeus isyyslomaan auttaa 
perheenisiä jakamaan vastuuta ja siten 
edistämään naisten ja miesten tasa-arvoa, 
ja että äitiysloman ja vanhempainvapaan 
poissulkeminen kokonaistyöajan 
laskelmista syrjii naisia ja saattaa heidät 
epäedulliseen asemaan työmarkkinoilla,

Or. pl

Tarkistus 27
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan N kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

N. katsoo, että lasten, vanhusten ja muiden 
huollettavien hoitopalvelujen saatavuus on 
olennaista, jotta miehet ja naiset voivat 
osallistua työmarkkinoille yhdenvertaisesti,

N. katsoo, että lasten, vanhusten ja muiden 
huollettavien hoitopalvelujen saatavuus on 
olennaista, jotta miehet ja naiset voivat 
osallistua työmarkkinoille ja koulutukseen 
yhdenvertaisesti,

Or. fr
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Tarkistus 28
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. panee tyytyväisenä merkille komission
kertomuksen ja toistaa, että sukupuolten 
tasa-arvon sisällyttäminen yhteisön 
politiikkaan käsitetään EU:n tasolla 
kaksitasoisena strategiana, jolla toisaalta 
varmistetaan, että miesten ja naisten tasa-
arvo huomioidaan kaikilla politiikan aloilla 
ja toisaalta samanaikaisesti toteutetaan
tarkoin suunnattuja toimia naisten 
syrjimisen poistamiseksi esimerkiksi 
tiedotuskampanjoiden, parhaiden 
käytäntöjen vaihdon, kansalaisten kanssa 
käytävien keskustelujen ja julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuusaloitteiden 
avulla;

1. panee merkille, että naisten työllisyyden 
määrällistä parannusta ei ole seurannut 
toivottu laadullinen parannus, ja että 
komission kertomuksessa tyydytään 
toistamaan, että sukupuolten tasa-arvon 
sisällyttäminen yhteisön politiikkaan 
käsitetään EU:n tasolla kaksitasoisena 
strategiana, jolla toisaalta pyritään 
varmistamaan, että miesten ja naisten tasa-
arvo huomioidaan kaikilla politiikan aloilla 
ja toisaalta samanaikaisesti pyritään 
toteuttamaan tarkoin suunnattuja toimia 
naisten syrjimisen poistamiseksi 
esimerkiksi tiedotuskampanjoiden, 
parhaiden käytäntöjen vaihdon, 
kansalaisten kanssa käytävien 
keskustelujen ja julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuusaloitteiden avulla;

Or. fr

Tarkistus 29
Anne Van Lancker

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. panee tyytyväisenä merkille komission 
kertomuksen ja toistaa, että sukupuolten 
tasa-arvon sisällyttäminen yhteisön 
politiikkaan käsitetään EU:n tasolla 
kaksitasoisena strategiana, jolla toisaalta 
varmistetaan, että miesten ja naisten tasa-
arvo huomioidaan kaikilla politiikan aloilla 
ja toisaalta samanaikaisesti toteutetaan 
tarkoin suunnattuja toimia naisten 

1. panee tyytyväisenä merkille komission 
kertomuksen ja toistaa, että sukupuolten
tasa-arvopolitiikka käsitetään EU:n tasolla 
kaksitasoisena strategiana, jolla toisaalta 
varmistetaan, että miesten ja naisten tasa-
arvo huomioidaan kaikilla politiikan aloilla 
(tasa-arvonäkökohtien integroiminen) ja 
toisaalta samanaikaisesti toteutetaan 
tarkoin suunnattuja toimia naisten 
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syrjimisen poistamiseksi esimerkiksi 
tiedotuskampanjoiden, parhaiden 
käytäntöjen vaihdon, kansalaisten kanssa 
käytävien keskustelujen ja julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuusaloitteiden 
avulla;

syrjimisen poistamiseksi esimerkiksi 
tiedotuskampanjoiden, parhaiden 
käytäntöjen vaihdon, kansalaisten kanssa 
käytävien keskustelujen ja julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuusaloitteiden 
avulla;

Or. nl

Tarkistus 30
Anna Záborská

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. panee tyytyväisenä merkille komission 
kertomuksen ja toistaa, että sukupuolten 
tasa-arvon sisällyttäminen yhteisön 
politiikkaan käsitetään EU:n tasolla 
kaksitasoisena strategiana, jolla toisaalta 
varmistetaan, että miesten ja naisten tasa-
arvo huomioidaan kaikilla politiikan aloilla 
ja toisaalta samanaikaisesti toteutetaan 
tarkoin suunnattuja toimia naisten 
syrjimisen poistamiseksi esimerkiksi 
tiedotuskampanjoiden, parhaiden 
käytäntöjen vaihdon, kansalaisten kanssa 
käytävien keskustelujen ja julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuusaloitteiden 
avulla;

1. panee tyytyväisenä merkille komission 
kertomuksen ja toistaa, että naisten ja 
miesten yhdenvertaisten 
mahdollisuuksien sisällyttäminen yhteisön 
politiikkaan käsitetään EU:n tasolla 
kaksitasoisena strategiana, jolla toisaalta 
varmistetaan, että miesten ja naisten tasa-
arvo huomioidaan kaikilla politiikan aloilla 
ja toisaalta samanaikaisesti toteutetaan 
tarkoin suunnattuja toimia naisten 
syrjimisen poistamiseksi esimerkiksi 
tiedotuskampanjoiden, parhaiden 
käytäntöjen vaihdon, kansalaisten kanssa 
käytävien keskustelujen ja julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuusaloitteiden 
avulla;

Or. en

Tarkistus 31
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Päätöslauselmaesitys
2 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. korostaa naisiin kohdistuvan väkivallan 
torjunnan tärkeyttä naisten ja miesten tasa-
arvon saavuttamiseksi ja kehottaa sen 
vuoksi jäsenvaltioita ja komissiota 
ryhtymään yhtenäiseen toimintaan tällä 
alalla; vaatii komissiota harkitsemaan 
mahdollisia uusia toimia naisiin 
kohdistuvan väkivallan torjumiseksi;

2. korostaa naisiin kohdistuvan väkivallan 
torjunnan tärkeyttä naisten ja miesten tasa-
arvon saavuttamiseksi ja kehottaa sen 
vuoksi jäsenvaltioita ja komissiota 
ryhtymään yhtenäiseen toimintaan tällä 
alalla arvioidakseen naisiin kohdistuvan 
väkivallan torjuntatoimien tehokkuutta, ja 
harkitsemaan tarvittaessa mahdollisia 
uusia toimia; 

Or. fr

Tarkistus 32
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda, Heide Rühle

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. kehottaa komissiota ja neuvostoa 
luomaan selkeän oikeusperustan 
kaikenlaisen naisiin kohdistuvan 
väkivallan, myös naiskaupan, torjunnalle 
ja päättämään ihmiskaupan torjuntaa 
koskevan EU:n politiikan kulumisesta 
kokonaan yhteisön toimivaltaan sekä
siihen liittyvistä kysymyksistä eli 
maahanmuutosta ja turvapaikka-asioista, 
erityisesti oikeudesta saada turvapaikka 
sukupuoleen perustuvan sorron ja vainon 
perusteella; 

Or. en

Tarkistus 33
Gabriela Creţu

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
yhdistämään voimansa järjestäytyneen 
rikollisuuden ja ihmiskauppaa 
harjoittavien verkostojen torjunnassa ja 
toteuttamaan uusia lainsäädännöllisiä, 
hallinnollisia, koulutuksellisia, sosiaalisia 
ja kulttuurisia toimia prostituution 
kysynnän vähentämiseksi;

Or. en

Tarkistus 34
Gabriela Creţu

Päätöslauselmaesitys
2 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 b. kehottaa jäsenvaltioita ratifioimaan 
viipymättä Euroopan neuvoston 
ihmiskaupan vastaisen yleissopimuksen;

Or. en

Tarkistus 35
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että naisten yleinen 
osallistuminen päätöksentekoon 
paikallisella ja kansallisella tasolla sekä 
EU:n tasolla ei ole riittävää; kehottaa siksi 
komissiota, jäsenvaltioita ja poliittisia 
puolueita harkitsemaan positiivisia toimia 
tilanteen parantamiseksi;

3. katsoo, että naisten yleinen 
osallistuminen päätöksentekoon 
paikallisella ja kansallisella tasolla sekä 
EU:n tasolla ei ole edustuksellista; 
kehottaa siksi komissiota, jäsenvaltioita ja 
poliittisia puolueita harkitsemaan 
positiivisia toimia tilanteen parantamiseksi, 
kuten kampanjoita aktiivisen 
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kansalaisuuden puolesta sekä naisten 
tutustuttamista poliittiseen toimintaan;

Or. fr

Tarkistus 36
Anne Van Lancker

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että naisten yleinen 
osallistuminen päätöksentekoon 
paikallisella ja kansallisella tasolla sekä 
EU:n tasolla ei ole riittävää; kehottaa siksi 
komissiota, jäsenvaltioita ja poliittisia 
puolueita harkitsemaan positiivisia toimia 
tilanteen parantamiseksi;

3. katsoo, että naisten yleinen 
osallistuminen päätöksentekoon 
paikallisella ja kansallisella tasolla sekä 
EU:n tasolla ei ole riittävää; kehottaa siksi 
komissiota, jäsenvaltioita ja poliittisia 
puolueita harkitsemaan positiivisia toimia 
tilanteen parantamiseksi; huomauttaa 
tässä yhteydessä, että vaalikiintiöillä on 
myönteinen vaikutus naisten edustukseen; 

Or. nl

Tarkistus 37
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. on huolissaan siitä, että sukupuolten 
välistä palkkakuilua ei ole onnistuttu 
kaventamaan muutaman viime vuoden 
aikana; vaatii siksi komissiota ja 
jäsenvaltioita arvioimaan strategiat ja 
toimet tällä alalla ja tutkimaan, onko
sellaisia uusia toimenpiteitä tai nykyisten 
toimenpiteiden täytäntöönpanoa koskevia 
uusia lähestymistapoja, joilla voitaisiin
parantaa tilannetta; korostaa, että tarvitaan 
yhtenäistä toimintaa, etenkin kasvun ja 

5. on huolissaan siitä, että sukupuolten 
välistä palkkakuilua ei ole onnistuttu 
kaventamaan muutaman viime vuoden 
aikana; vaatii siksi komissiota ja 
jäsenvaltioita arvioimaan strategiat ja 
toimet tällä alalla ja määrittelemään 
tarvittaessa yhteistyössä 
työmarkkinaosapuolten kanssa sellaisia 
uusia toimenpiteitä tai nykyisten 
toimenpiteiden täytäntöönpanoa koskevia 
uusia lähestymistapoja, joilla voidaan
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työllisyyden edistämistä ja yhteisiä 
joustoturvaperiaatteita koskevien 
eurooppalaisten strategioiden uusien 
jaksojen yhteydessä;

parantaa tilannetta; korostaa, että tarvitaan 
yhtenäistä toimintaa, etenkin kasvun ja 
työllisyyden edistämistä ja yhteisiä 
joustoturvaperiaatteita koskevien 
eurooppalaisten strategioiden uusien 
jaksojen yhteydessä;

Or. fr

Tarkistus 38
Anne Van Lancker

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. on huolissaan siitä, että sukupuolten 
välistä palkkakuilua ei ole onnistuttu 
kaventamaan muutaman viime vuoden 
aikana; vaatii siksi komissiota ja 
jäsenvaltioita arvioimaan strategiat ja 
toimet tällä alalla ja tutkimaan, onko 
sellaisia uusia toimenpiteitä tai nykyisten 
toimenpiteiden täytäntöönpanoa koskevia 
uusia lähestymistapoja, joilla voitaisiin 
parantaa tilannetta; korostaa, että tarvitaan 
yhtenäistä toimintaa, etenkin kasvun ja 
työllisyyden edistämistä ja yhteisiä 
joustoturvaperiaatteita koskevien 
eurooppalaisten strategioiden uusien 
jaksojen yhteydessä;

5. on huolissaan siitä, että sukupuolten 
välistä palkkakuilua ei ole onnistuttu 
kaventamaan muutaman viime vuoden 
aikana; vaatii siksi komissiota ja 
jäsenvaltioita arvioimaan strategiat ja 
toimet tällä alalla ja tutkimaan, onko 
sellaisia uusia toimenpiteitä tai nykyisten 
toimenpiteiden täytäntöönpanoa koskevia 
uusia lähestymistapoja, joilla voitaisiin 
parantaa tilannetta; kannattaa tässä 
yhteydessä miesten ja naisten yhtäläisiä 
mahdollisuuksia käsittelevän neuvoa-
antavan komitean ehdotusta, jolla
pyritään vahvistamaan sovellettavaa 
eurooppalaista lainsäädäntöä 
velvoittamalla työnantajat kartoittamaan 
palkkatilanteen ja kehittämään 
toimintasuunnitelmia palkkaeron 
kaventamiseksi; korostaa, että tarvitaan 
yhtenäistä toimintaa, etenkin kasvun ja 
työllisyyden edistämistä ja yhteisiä 
joustoturvaperiaatteita koskevien 
eurooppalaisten strategioiden uusien 
jaksojen yhteydessä;

Or. nl
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Tarkistus 39
Anna Záborská

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. on huolissaan siitä, että sukupuolten 
välistä palkkakuilua ei ole onnistuttu 
kaventamaan muutaman viime vuoden 
aikana; vaatii siksi komissiota ja 
jäsenvaltioita arvioimaan strategiat ja 
toimet tällä alalla ja tutkimaan, onko 
sellaisia uusia toimenpiteitä tai nykyisten 
toimenpiteiden täytäntöönpanoa koskevia 
uusia lähestymistapoja, joilla voitaisiin 
parantaa tilannetta; korostaa, että tarvitaan 
yhtenäistä toimintaa, etenkin kasvun ja 
työllisyyden edistämistä ja yhteisiä 
joustoturvaperiaatteita koskevien 
eurooppalaisten strategioiden uusien 
jaksojen yhteydessä;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 40
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda, Heide Rühle

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. on huolissaan naisten epäedullisesta 
asemasta työmarkkinoilla, jonka vuoksi 
naisille kertyy vähemmän oikeuksia 
eläkkeeseen ja muihin sosiaalisiin 
tulonsiirtoihin, näin etenkin sellaisissa 
järjestelmissä, joissa oikeudet ovat tiukasti 
sidoksissa asianomaisen suorittamiin 
maksuihin tai työtuloihin;

Or. en
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Tarkistus 41
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. pyytää yhteisön toimielimiä ja 
jäsenvaltioita julistamaan 22. helmikuuta 
kansainväliseksi palkkatasa-arvon 
päiväksi;

Or. es

Tarkistus 42
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. on huolissaan toisaalta ennallaan 
pysyvästä erosta naisten ja miesten 
koulutustasojen välillä ja toisaalta 
tilanteesta työmarkkinoilla, joissa naiset 
ansaitsevat matalampia palkkoja ja 
etenevät hitaammin urallaan kuin miehet 
huolimatta siitä, että naiset pärjäävät 
koulutuksessa paremmin kuin miehet; 
vaatii komissiota ja jäsenvaltioita 
tutkimaan syitä ja löytämään ratkaisuja 
tähän tilanteeseen;

6. on huolissaan toisaalta ennallaan 
pysyvästä erosta naisten ja miesten 
koulutustasojen välillä ja toisaalta 
tilanteesta työmarkkinoilla, joissa naiset 
ansaitsevat matalampia palkkoja, tekevät 
useammin epävarmaa työtä ja etenevät 
hitaammin urallaan kuin miehet huolimatta 
siitä, että naiset pärjäävät koulutuksessa 
paremmin kuin miehet; vaatii komissiota ja 
jäsenvaltioita tutkimaan syitä ja löytämään 
ratkaisuja tähän tilanteeseen;

Or. fr

Tarkistus 43
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Päätöslauselmaesitys
7 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. kehottaa jäsenvaltioita ryhtymään 
tarvittaviin toimiin stereotypioiden 
torjumiseksi koulutuksessa, työllisyydessä
ja viestimissä ja korostaa miesten asemaa 
tasavertaisuuden edistämisessä;

7. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
ryhtymään tarvittaviin toimiin 
stereotypioiden torjumiseksi kaikilla eri 
tasoilla ja aloilla koulutuksessa ja 
työllisyydessä, kiinnittämään viestinten, 
kansalaisyhteiskunnan ja 
työmarkkinaosapuolten huomion asiaan 
ja ottamaan ne mukaan ponnisteluihin 
sekä korostamaan miesten asemaa 
tasavertaisuuden edistämisessä;

Or. fr

Tarkistus 44
Urszula Krupa

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. kehottaa jäsenvaltioita ryhtymään 
tarvittaviin toimiin stereotypioiden 
torjumiseksi koulutuksessa, työllisyydessä 
ja viestimissä ja korostaa miesten asemaa 
tasavertaisuuden edistämisessä;

7. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
ryhtymään tarvittaviin toimiin huonojen 
käytäntöjen torjumiseksi koulutuksessa, 
työllisyydessä ja viestimissä ja 
korostamaan miesten asemaa 
tasavertaisuuden edistämisessä;

Or. pl

Tarkistus 45
Anna Záborská

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. panee merkille, että naisten sukupuoli-
ja lisääntymisterveyteen liittyvien 
oikeuksien oma valvonta on tärkeää 

Poistetaan.
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naisten vaikutusmahdollisuuksien 
parantamisessa; tukee siksi toimenpiteitä 
ja toimia, jotka edistävät naisille 
suunnatun seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden palvelujen 
saatavuutta ja tietämystä heidän 
oikeuksistaan ja saatavilla olevista 
palveluista;

Or. fr

Tarkistus 46
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. panee merkille, että naisten sukupuoli-
ja lisääntymisterveyteen liittyvien 
oikeuksien oma valvonta on tärkeää 
naisten vaikutusmahdollisuuksien 
parantamisessa; tukee siksi toimenpiteitä 
ja toimia, jotka edistävät naisille 
suunnatun seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden palvelujen 
saatavuutta ja tietämystä heidän 
oikeuksistaan ja saatavilla olevista 
palveluista;

8. panee merkille, että on tärkeää turvata
terveyspalvelujen yhdenvertainen 
saatavuus naisille sekä raskaana olevien 
naisten korkeatasoinen suojelu työssä, ja 
antaa naisille tietoa heidän oikeuksistaan 
ja saatavilla olevista palveluista ja niiden 
hyödyntämisestä;

Or. fr

Tarkistus 47
Urszula Krupa

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. panee merkille, että naisten sukupuoli-
ja lisääntymisterveyteen liittyvien 
oikeuksien oma valvonta on tärkeää 

8. panee merkille, että naisten terveyteen
liittyvien oikeuksien oma valvonta on 
tärkeää; tukee siksi toimenpiteitä ja toimia, 
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naisten vaikutusmahdollisuuksien 
parantamisessa; tukee siksi toimenpiteitä 
ja toimia, jotka edistävät naisille 
suunnatun seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden palvelujen
saatavuutta ja tietämystä heidän 
oikeuksistaan ja saatavilla olevista 
palveluista;

jotka edistävät naisille suunnattujen 
terveyspalvelujen saatavuutta;

Or. pl

Tarkistus 48
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. pyytää jäsenvaltioita tukemaan 
komissiota kansallisten toimenpiteiden 
toteuttamisen valvonnassa tasa-
arvoperiaatteen noudattamisen 
arvioimiseksi etenkin laillisten oikeuksien 
ja eläke- ja sosiaaliturvajärjestelmien 
osalta;

Or. fr

Tarkistus 49
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
ryhtymään lisätoimiin naisten 
työmarkkinoille pääsyn ja työmarkkinoihin
osallistumisen sekä naisten työllisyyden 
laadun parantamiseksi erityisesti tähän 
tarkoitukseen suunniteltujen elinikäisen 
oppimisen ohjelmien avulla; vaatii 

9. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
ryhtymään lisätoimiin naisten 
työmarkkinoille pääsyn ja työmarkkinoihin 
osallistumisen parantamiseksi erityisesti 
sellaisilla aloilla, joilla naiset ovat 
edelleen aliedustettuina, kuten 
huipputeknologia, tutkimus, tieteet ja 
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komissiota hyödyntämään Euroopan 
unionin rakennerahastoja tämän 
saavuttamiseksi;

insinööritieteet, sekä naisten työllisyyden 
laadun parantamiseksi erityisesti kaikkien 
tasojen elinikäisen oppimisen ohjelmien 
avulla; vaatii komissiota ja jäsenvaltioita 
hyödyntämään Euroopan unionin 
rakennerahastoja tämän saavuttamiseksi;

Or. fr

Tarkistus 50
Esther De Lange

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
kiinnittämään huomiota maatalousalalla 
puolisoiden avuksi tehtävään työhön 
sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta ja 
ottaen huomioon sen, että naiset ovat 
huomattavasti haavoittuvammassa 
asemassa kuin miehet;

10. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
kiinnittämään huomiota maatalousalalla ja 
maaseudun pk-yrityksissä puolisoiden 
avuksi tehtävään työhön;

Or. en

Tarkistus 51
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
kiinnittämään huomiota maatalousalalla 
puolisoiden avuksi tehtävään työhön
sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta ja 
ottaen huomioon sen, että naiset ovat 
huomattavasti haavoittuvammassa 
asemassa kuin miehet;

10. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
kiinnittämään huomiota avustavien 
aviopuolisoiden tilanteeseen tietyillä 
aloilla kuten maataloudessa, 
kalastuksessa ja pienissä perheyrityksissä
sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta ja 
ottaen huomioon sen, että naiset ovat 
huomattavasti haavoittuvammassa 
asemassa kuin miehet;
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Or. fr

Tarkistus 52
Anne Van Lancker

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
kiinnittämään huomiota maatalousalalla 
puolisoiden avuksi tehtävään työhön 
sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta ja 
ottaen huomioon sen, että naiset ovat 
huomattavasti haavoittuvammassa 
asemassa kuin miehet;

10. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
kiinnittämään huomiota maatalousalalla 
puolisoiden avuksi tehtävään työhön 
sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta ja 
ottaen huomioon sen, että naiset ovat 
huomattavasti haavoittuvammassa 
asemassa kuin miehet; pyytää komissiota 
muuttamaan viipymättä miesten ja 
naisten tasa-arvoisen kohtelun 
periaatteen soveltamisesta itsenäisiin 
ammatinharjoittajiin, maatalousalalla 
toimivat ammatinharjoittajat mukaan 
lukien, ja itsenäisinä 
ammatinharjoittajina toimivien naisten 
suojeluun raskauden ja synnytyksen 
perusteella annettua direktiiviä 
86/613/ETY1 välillisen syrjinnän 
torjumiseksi, tasa-arvoista kohtelua 
koskevan positiivisen velvoitteen 
asettamiseksi ja avustavien 
aviopuolisoiden oikeudellisen aseman 
parantamiseksi;

Or. nl

Tarkistus 53
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Päätöslauselmaesitys
11 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään 
yhteisomistuksen laillisen käsitteen, jotta 
varmistettaisiin naisten oikeuksien 
täysimääräinen tunnustaminen
maatalousalalla, heidän asianmukainen 
suojelu sosiaaliturvan alalla ja heidän 
työnsä tunnustaminen;

11. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan
avustavien aviopuolisoiden oikeuksien 
täysimääräisen tunnustamisen, näiden
asianmukaisen suojelun sosiaaliturvan ja 
eläkkeen alalla ja heidän työnsä 
tunnustamisen;

Or. fr

Tarkistus 54
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. kannustaa jäsenvaltioita edistämään 
naisten yrittäjyyttä teollisuusalalla ja 
tukemaan naisten yritysten perustamista 
taloudellisesti;

12. kannustaa jäsenvaltioita edistämään 
naisten yrittäjyyttä teollisuusalalla ja 
tukemaan naisten yritysten perustamista 
taloudellisesti sekä tarjoamalla näille 
ammatillista neuvontaa ja asianmukaista 
koulutusta;

Or. fr

Tarkistus 55
Esther De Lange

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. kehottaa jäsenvaltioita 
kiinnittämään erityistä huomiota 
itsenäisinä ammatinharjoittajina 
toimivien naisten äitiyteen liittyviin 
järjestelyihin;
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Or. en

Tarkistus 56
Esther De Lange

Päätöslauselmaesitys
12 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 b. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
kiinnittämään huomiota niiden yhä 
useampien henkilöiden tilanteeseen, jotka 
toimivat virallisesti itsenäisinä 
ammatinharjoittajina, mutta jotka 
voidaan todellisuudessa luokitella 
taloudellisessa riippuvuussuhteessa 
oleviksi työntekijöiksi;

Or. en

Tarkistus 57
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. kehottaa jäsenvaltioita 
tunnistamaan ne yritykset, jotka 
toteuttavat toimia naisten ja miesten tasa-
arvon edistämiseksi ja työ- ja 
yksityiselämän yhteensovittamisen 
helpottamiseksi, kannustaakseen tämän 
alan parhaiden käytäntöjen levittämistä;

Or. en
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Tarkistus 58
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
asettamaan etusijalle heikommassa 
asemassa olevien naisten ryhmät ja 
kiinnittämään niihin erityistä huomiota 
sekä kehittämään niiden tarpeisiin 
kohdennettuja toimia; katsoo, että tällaisia 
ryhmiä ovat erityisesti vammaiset ja naiset, 
joilla on huollettavia sekä iäkkäät, 
vähemmistöihin kuuluvat ja
maahanmuuttajat;

13. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
asettamaan etusijalle heikommassa 
asemassa olevien naisten ryhmät ja 
kiinnittämään niihin erityistä huomiota 
sekä kehittämään niiden tarpeisiin 
kohdennettuja toimia; katsoo, että tällaisia 
ryhmiä ovat erityisesti vammaiset ja naiset, 
joilla on huollettavia sekä iäkkäät, 
vähemmistöihin kuuluvat,
maahanmuuttajat ja vankilassa olevat 
naiset;

Or. fr

Tarkistus 59
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
hyväksymään ja toteuttamaan tarvittavat 
toimet tukeakseen vammaisten naisten 
etenemistä yhteiskunta-, työ- ja 
kulttuurielämässä sekä politiikassa, joissa 
he ovat edelleen aliedustettuina;

Or. en

Tarkistus 60
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
13 b kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 b. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
edistämään maahanmuuttajanaisten 
pääsyä koulutukseen ja työhön ja 
varmistamaan näiden asianmukaisen 
ammatillisen koulutuksen ottamalla 
käyttöön voimakkaita toimia 
maahanmuuttajanaisten työmarkkinoilla
kohtaaman kaksinkertaisen syrjinnän 
torjumiseksi sekä luomalla tarvittavat 
otolliset olosuhteet, jotka mahdollistavat 
näiden naisten työmarkkinoille pääsyn 
sekä työ- ja yksityiselämän 
yhteensovittamisen;

Or. en

Tarkistus 61
Anne Van Lancker

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. panee tyytyväisenä merkille komission 
ja työmarkkinaosapuolten väliset 
neuvottelut, joiden tavoitteena on kehittää 
lainsäädännöllisiä ja muita puitteita työn, 
perhe-elämän ja yksityiselämän 
yhteensovittamiseksi; odottaa lisäksi 
kiinnostuneena analyysia neuvotteluista ja 
niiden pohjalta tehtyjä ehdotuksia, 
erityisesti äitiyslomaan, 
vanhempainvapaaseen, isyyslomaan, 
adoptiovapaaseen ja huollettavien 
hoitovapaaseen liittyviä ehdotuksia;

14. panee tyytyväisenä merkille komission 
ja työmarkkinaosapuolten väliset 
neuvottelut, joiden tavoitteena on kehittää 
lainsäädännöllisiä ja muita puitteita työn, 
perhe-elämän ja yksityiselämän 
yhteensovittamiseksi; odottaa lisäksi 
kiinnostuneena analyysia neuvotteluista ja 
niiden pohjalta tehtyjä ehdotuksia, 
erityisesti äitiyslomaan, 
vanhempainvapaaseen, isyyslomaan, 
adoptiovapaaseen ja huollettavien 
hoitovapaaseen liittyviä ehdotuksia; katsoo 
lisäksi, että vanhempainvapaata koskevaa 
puitesopimusta voidaan parantaa 
seuraavilta osin: kannusteiden 
käyttöönotto isien kannustamiseksi 
vanhempainvapaan pitämiseen, 
vanhempainvapaata ottavien 
työntekijöiden oikeuksien lujittaminen 
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sekä vanhempainvapaajärjestelmän, 
vanhempainvapaan pituuden ja 
korvausten joustavuuden lisääminen;

Or. nl

Tarkistus 62
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. panee tyytyväisenä merkille komission 
ja työmarkkinaosapuolten väliset 
neuvottelut, joiden tavoitteena on kehittää 
lainsäädännöllisiä ja muita puitteita työn, 
perhe-elämän ja yksityiselämän 
yhteensovittamiseksi; odottaa lisäksi 
kiinnostuneena analyysia neuvotteluista ja 
niiden pohjalta tehtyjä ehdotuksia, 
erityisesti äitiyslomaan, 
vanhempainvapaaseen, isyyslomaan, 
adoptiovapaaseen ja huollettavien 
hoitovapaaseen liittyviä ehdotuksia;

14. panee tyytyväisenä merkille komission 
ja työmarkkinaosapuolten väliset 
neuvottelut, joiden tavoitteena on kehittää 
lainsäädännöllisiä ja muita puitteita työn, 
perhe-elämän ja yksityiselämän 
yhteensovittamiseksi; odottaa lisäksi 
kiinnostuneena analyysia neuvotteluista ja 
niiden pohjalta tehtyjä ehdotuksia, 
erityisesti äitiyslomaan, 
vanhempainvapaaseen, isyyslomaan, 
adoptiovapaaseen, huollettavien 
hoitovapaaseen ja lähisukulaisia kuten 
isovanhempia mahdollisesti koskevaan 
vapaaseen liittyviä ehdotuksia;

Or. fr

Tarkistus 63
Urszula Krupa

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. panee tyytyväisenä merkille komission 
ja työmarkkinaosapuolten väliset 
neuvottelut, joiden tavoitteena on kehittää 
lainsäädännöllisiä ja muita puitteita työn, 
perhe-elämän ja yksityiselämän 

14. panee tyytyväisenä merkille komission 
ja työmarkkinaosapuolten väliset 
neuvottelut, joiden tavoitteena on kehittää 
lainsäädännöllisiä ja muita puitteita työn, 
perhe-elämän ja yksityiselämän 
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yhteensovittamiseksi; odottaa lisäksi 
kiinnostuneena analyysia neuvotteluista ja 
niiden pohjalta tehtyjä ehdotuksia, 
erityisesti äitiyslomaan, 
vanhempainvapaaseen, isyyslomaan, 
adoptiovapaaseen ja huollettavien 
hoitovapaaseen liittyviä ehdotuksia;

yhteensovittamiseksi; odottaa lisäksi 
kiinnostuneena analyysia neuvotteluista ja 
niiden pohjalta tehtyjä ehdotuksia, 
erityisesti äitiyslomaan ja sen 
huomioimiseen kokonaistyöajan 
laskennassa, vanhempainvapaaseen, 
isyyslomaan, adoptiovapaaseen ja 
huollettavien hoitovapaaseen liittyviä 
ehdotuksia;

Or. pl

Tarkistus 64
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. muistuttaa, että työ- ja perhe-elämän 
yhteensovittamiseen tähtäävän politiikan 
on perustuttava aina yksilöiden 
valinnanvapauden periaatteeseen ja se on 
mukautettava eri elämänvaiheisiin;

Or. fr

Tarkistus 65
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. panee merkille, että työn, 
yksityiselämän ja perhe-elämän 
yhteensovittaminen on tärkeimpiä 
työllisyyttä kasvattavia tekijöitä; kehottaa 
komissiota keräämään ja levittämään 
parhaita käytäntöjä, jotka mahdollistavat 
tehokkaan tasapainon työ- ja 
yksityiselämän välillä sekä edistävät 

16. muistuttaa, että työn, yksityiselämän ja 
perhe-elämän yhteensovittaminen on 
tärkeimpiä työmarkkinoille osallistumista 
ja työn laatua parantavia tekijöitä; 
kehottaa komissiota ja neuvostoa 
keräämään ja levittämään muun muassa
eurooppalaisen perheallianssin puitteissa
parhaita käytäntöjä, jotka mahdollistavat 



PE407.723v01-00 34/37 AM\726737FI.doc

FI

miesten aktiivisempaa osallistumista perhe-
elämään;

tehokkaan tasapainon kaikkien tasojen 
oppimisjaksojen, työ- ja yksityiselämän 
välillä sekä edistävät miesten 
aktiivisempaa osallistumista perhe-
elämään;

Or. fr

Tarkistus 66
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. kehottaa painokkaasti komissiota ja 
jäsenvaltioita kannustamaan miesten 
osallistumista tasa-arvopolitiikan 
toteuttamiseen etenkin mitä tulee työ-, 
perhe- ja yksityiselämän 
yhteensovittamiseen;

Or. es

Tarkistus 67
Urszula Krupa

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa jäsenvaltioita sekä alueellisia 
ja paikallisia viranomaisia edistämään 
lastenhoitopalvelujen ja muiden 
huollettavien henkilöiden hoitopalveluiden 
saatavuutta, laatua ja niihin pääsyä 
Barcelonan tavoitteiden mukaisesti ja 
varmistamaan, että kyseisten palvelujen 
saatavuus on sovitettavissa yhteen lasten 
tai muiden henkilöiden nais- tai 
miespuolisten huoltajien kokopäivätöiden 
aikataulujen kanssa;

17. kehottaa jäsenvaltioita sekä alueellisia 
ja paikallisia viranomaisia edistämään 
lastenhoitopalvelujen ja muiden 
huollettavien henkilöiden hoitopalveluiden 
saatavuutta, laatua ja niihin pääsyä ja 
varmistamaan, että kyseisten palvelujen 
saatavuus on sovitettavissa yhteen lasten 
tai muiden henkilöiden nais- tai 
miespuolisten huoltajien kokopäivätöiden 
aikataulujen kanssa;
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Or. pl

Tarkistus 68
Anna Záborská

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
kehittämään koulutus- ja 
täytäntöönpanovälineitä, joiden avulla 
sidosryhmät voivat ottaa 
sukupuolinäkökohdan mukaan omilla 
toimivallan aloillansa, esimerkiksi 
arvioinnin politiikanalojen vaikutuksista 
naisiin ja miehiin;

20. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
kehittämään koulutus- ja 
täytäntöönpanovälineitä, joiden avulla 
sidosryhmät voivat ottaa naisten ja 
miesten yhdenvertaisia mahdollisuuksia 
koskevat näkökohdat mukaan omilla 
toimivallan aloillansa, esimerkiksi 
arvioinnin politiikanalojen vaikutuksista 
naisiin ja miehiin;

Or. en

Tarkistus 69
Anna Záborská

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. vaatii jäsenvaltioita ja alueellisia sekä 
paikallisia viranomaisia varmistamaan, että 
olemassa olevia välineitä, kuten komission 
antamia käsikirjoja sukupuolten tasa-arvon 
sisällyttämisestä työllisyyspolitiikkaan, 
käytetään tehokkaasti;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en
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Tarkistus 70
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Päätöslauselmaesitys
21 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. kehottaa painokkaasti jäsenvaltioita 
varmistamaan, että yhteisön ohjelmien 
täytäntöönpanosta kansallisella, 
alueellisella ja paikallistasolla vastaaville 
virkamiehille tarjotaan asianmukaista 
koulutusta tasa-arvonäkökohtien 
huomioimiseksi;

Or. fr

Tarkistus 71
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
21 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. korostaa luotettavien ja 
vertailukelpoisten, tarpeen mukaan 
käytettävissä olevien laadullisten ja 
määrällisten indikaattoreiden ja 
sukupuolen mukaan eriteltyjen tilastojen 
olevan välttämättömiä politiikan 
tehokkaan toteuttamisen ja seurannan 
varmistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 72
Urszula Krupa

Päätöslauselmaesitys
22 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. pitää myönteisenä Euroopan tasa-
arvoinstituutin perustamista ja jäsenten 
nimittämistä hallintoneuvostoon, joka 
toimii instituutin päätöksentekoelimenä; 
on kuitenkin huolissaan siitä, että 
instituutille ei ole vielä valittu johtajaa, ja 
vaatii komissiota korjaamaan tilanteen;

Poistetaan.

Or. pl

Tarkistus 73
Iratxe García Pérez

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. pyytää komissiota yhdessä Euroopan 
tasa-arvoinstituutin kanssa sisällyttämään 
tuleviin tasa-arvoa koskeviin 
vuosikertomuksiinsa tilastotietoja unionin 
jäsenyyteen valmistautuvista maista ja 
ehdokasmaista;

Or. en
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