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Tarkistus 1
Elisabeth Schroedter

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. ottaa huomioon, että komission 
kertomuksessa naisten ja miesten tasa-
arvosta 2008 (KOM(2008)0010)1 esitetään, 
että samalla, kun naisten osallistuminen 
työelämään on tasaisesti kasvanut, jäljellä on 
vielä merkittäviä haasteita, jotka koskevat 
naisten tekemän työn laatua, erityisesti 
miesten ja naisten pysyvät palkkaerot, 
työmarkkinoiden horisontaalinen ja 
vertikaalinen eriytyminen, naisten 
pirstaloitunut työura sekä hankaluus sovittaa 
yhteen työ- ja perhe-elämää, kaikki edellä 
mainitut estävät tasa-arvon toteutumista 
työelämässä ja työelämän jälkeen,

A. ottaa huomioon, että komission 
kertomuksessa naisten ja miesten tasa-
arvosta 2008 (KOM(2008)0010)2 esitetään, 
että samalla, kun naisten osallistuminen 
työelämään on tasaisesti kasvanut, osa-
aikaisista työntekijöistä kaksi kolmannesta 
ja epävarman työn tekijöistä suurin osa on 
naisia, joten jäljellä on vielä merkittäviä 
haasteita, jotka koskevat naisten tekemän 
työn laatua, erityisesti miesten ja naisten 
pysyvät palkkaerot, jotka ovat eräissä 
jäsenvaltioissa huomattavasti EU:n 
keskiarvoa suuremmat, työmarkkinoiden 
horisontaalinen ja vertikaalinen eriytyminen, 
naisten pirstaloitunut työura sekä hankaluus 
sovittaa yhteen työ- ja perhe-elämää, kaikki 
edellä mainitut estävät tasa-arvon 
toteutumista työelämässä ja työelämän 
jälkeen,

Or. de

Tarkistus 2
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

Α. ottaa huomioon, että komission 
kertomuksessa naisten ja miesten tasa-

Α. ottaa huomioon, että komission 
kertomuksessa naisten ja miesten tasa-

                                               
1  Komission kertomus neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
komitealle – Naisten ja miesten tasa-arvo 2008.
2  Komission kertomus neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
komitealle – Naisten ja miesten tasa-arvo 2008.
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arvosta 2008 (KOM(2008)0010)1 esitetään, 
että samalla, kun naisten osallistuminen 
työelämään on tasaisesti kasvanut, jäljellä on 
vielä merkittäviä haasteita, jotka koskevat 
naisten tekemän työn laatua, erityisesti 
miesten ja naisten pysyvät palkkaerot, 
työmarkkinoiden horisontaalinen ja 
vertikaalinen eriytyminen, naisten 
pirstaloitunut työura sekä hankaluus sovittaa 
yhteen työ- ja perhe-elämää, kaikki edellä 
mainitut estävät tasa-arvon toteutumista 
työelämässä ja työelämän jälkeen,

arvosta 2008 (KOM(2008)0010)2 esitetään, 
että samalla, kun naisten osallistuminen 
työelämään on tasaisesti kasvanut, jäljellä on 
vielä merkittäviä haasteita, jotka koskevat 
naisten tekemän työn laatua, erityisesti 
miesten ja naisten pysyvät palkkaerot, 
työmarkkinoiden horisontaalinen ja 
vertikaalinen eriytyminen, naisten 
pirstaloitunut työura sekä hankaluus sovittaa 
yhteen työ- ja perhe-elämää, kaikki edellä 
mainitut estävät tasa-arvoisen kohtelun
toteutumista opiskelussa ja työelämässä ja 
yhdenmukaista kehitystä eläkeaikana,

Or. el

Tarkistus 3
Ilda Figueiredo

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että jokaisella on 
oikeus tehdä työtä eikä työ ole vain 
tulonlähde, vaan myös olennainen 
sosiaalisen inkluusion väline kaikilla 
yhteiskunnan osa-alueilla, sekä 
olennaisen tärkeää henkilökohtaiselle
kehitykselle ja siten naisten taloudelliselle
riippumattomuudelle ja emansipaatiolle,

Or. pt

Tarkistus 4
Elisabeth Schroedter

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A b kappale (uusi)
                                                                                                                                                  
1  Komission kertomus neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
komitealle – Naisten ja miesten tasa-arvo 2008.
2  Komission kertomus neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
komitealle – Naisten ja miesten tasa-arvo 2008.
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Lausuntoluonnos Tarkistus

A b. ottaa huomioon, että naisten syrjintä 
alkaa jo koulutuspaikkoihin pääsyssä, 
erityisesti korkean työttömyyden alueilla, 
joilla naisten mahdollisuudet saada hyvä 
koulutuspaikka ja siten hyvä työpaikka 
ovat paremmasta pätevyydestä huolimatta 
miehiä huonommat,

Or. de

Tarkistus 5
Marian Harkin

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. katsoo, että erityisiä tasa-
arvosuuntaviivoja ei ole jäljellä Euroopan 
työllisyysstrategiassa tai yhtäläisten 
mahdollisuuksien pilarissa,

B. katsoo, että erityisiä tasa-
arvosuuntaviivoja sen paremmin kuin 
yhtäläisten mahdollisuuksien pilariakaan
ei ole jäljellä Euroopan 
työllisyysstrategiassa,

Or. en

Tarkistus 6
Ilda Figueiredo

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan D kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

D. katsoo, että joustoturvastrategia 
herättää toiveita naisten ja miesten työ- ja 
yksityiselämän paremmasta 
yhteensovittamisesta; katsoo, että kaikki 
jäsenvaltiot eivät saavuta Barcelonan 
tavoitteita vuoteen 2010 mennessä; katsoo, 
että lapsia lukuun ottamatta muiden 

D. katsoo, että naisten ja miesten työ- ja 
yksityiselämän yhteensovittamista on 
parannettava pikaisesti; katsoo, että kaikki 
jäsenvaltiot eivät saavuta Barcelonan 
tavoitteita vuoteen 2010 mennessä; katsoo, 
että lapsia lukuun ottamatta muiden 
huollettavien perheenjäsenten 
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huollettavien perheenjäsenten 
hoitopalveluja ei ole vielä sisällytetty 
poliittisiin strategioihin,

hoitopalveluja ei ole vielä sisällytetty 
poliittisiin strategioihin,

Or. pt

Tarkistus 7
Maria Matsouka

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan D kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

D. katsoo, että joustoturvastrategia 
herättää toiveita naisten ja miesten työ- ja 
yksityiselämän paremmasta 
yhteensovittamisesta; katsoo, että kaikki 
jäsenvaltiot eivät saavuta Barcelonan 
tavoitteita vuoteen 2010 mennessä; katsoo, 
että lapsia lukuun ottamatta muiden 
huollettavien perheenjäsenten 
hoitopalveluja ei ole vielä sisällytetty 
poliittisiin strategioihin,

D. katsoo, että kaikki jäsenvaltiot eivät 
saavuta Barcelonan tavoitteita vuoteen 
2010 mennessä; katsoo, että lapsia lukuun 
ottamatta muiden huollettavien 
perheenjäsenten hoitopalveluja ei ole vielä 
sisällytetty poliittisiin strategioihin,

Or. el

Tarkistus 8
Elisabeth Schroedter

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan D kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

D. katsoo, että joustoturvastrategia herättää 
toiveita naisten ja miesten työ- ja 
yksityiselämän paremmasta 
yhteensovittamisesta; katsoo, että kaikki 
jäsenvaltiot eivät saavuta Barcelonan 
tavoitteita vuoteen 2010 mennessä; katsoo, 
että lapsia lukuun ottamatta muiden 
huollettavien perheenjäsenten 
hoitopalveluja ei ole vielä sisällytetty 

D. katsoo, että joustoturvastrategia herättää 
toiveita naisten ja miesten työ- ja 
yksityiselämän paremmasta 
yhteensovittamisesta, vaikkakin nämä 
toiveet täyttyvät vain, jos sosiaaliturvaa 
parannetaan eivätkä perheelle omistetut 
elämänvaiheet johda uramahdollisuuksien 
harvenemiseen ja alhaisempiin 
eläkeoikeuksiin; katsoo, että kaikki 
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poliittisiin strategioihin, jäsenvaltiot eivät saavuta Barcelonan 
tavoitteita vuoteen 2010 mennessä; katsoo, 
että lapsia lukuun ottamatta muiden 
huollettavien perheenjäsenten 
hoitopalveluja ei ole vielä sisällytetty 
poliittisiin strategioihin,

Or. de

Tarkistus 9
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan D kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

D. katsoo, että joustoturvastrategia herättää 
toiveita naisten ja miesten työ- ja 
yksityiselämän paremmasta 
yhteensovittamisesta; katsoo, että kaikki 
jäsenvaltiot eivät saavuta Barcelonan 
tavoitteita vuoteen 2010 mennessä; katsoo, 
että lapsia lukuun ottamatta muiden 
huollettavien perheenjäsenten 
hoitopalveluja ei ole vielä sisällytetty 
poliittisiin strategioihin,

D. katsoo, että joustoturvastrategia herättää 
toiveita naisten ja miesten työ- ja 
yksityiselämän paremmasta 
yhteensovittamisesta; katsoo, että kaikki 
jäsenvaltiot eivät saavuta Barcelonan 
tavoitteita vuoteen 2010 mennessä; katsoo, 
että lapsia lukuun ottamatta muiden 
huollettavien perheenjäsenten 
hoitopalveluja ja epätyypillisen tai 
epämuodollisen koulutuksen
tunnustamista ei ole vielä sisällytetty 
poliittisiin strategioihin,

Or. el

Tarkistus 10
Evangelia Tzampazi

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

D a. ottaa huomioon, että vaikka 
komission kertomus sisältää kattavia 
tilastoja naisten työllisyysluvuista, 
koulutuksesta ja osallistumisesta 
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päätöksentekoon sekä naisten 
köyhyysasteesta EU:ssa miehiin 
verrattuna, tietoja ei ole lainkaan eritelty 
vamman, iän, seksuaalisen 
suuntautumisen, etnisen alkuperän ja 
uskonnon mukaan, vaikka moninaista 
syrjintää kohtaavien naisten tilanne on 
erityisen vaikea,

Or. en

Tarkistus 11
Elisabeth Schroedter

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan D b kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

D b. ottaa huomioon Dublinissa 
sijaitsevan Euroopan elin- ja työolojen 
kehittämissäätiön laatimat työ- ja 
yksityiselämän välistä tasapainoa koskevat 
tutkimukset,

Or. de

Tarkistus 12
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan D c kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

D c. ottaa huomioon Lissabonin 
Eurooppa-neuvoston (maaliskuu 2000) 
päätelmät, joiden tavoitteena oli nostaa 
Euroopan unionin yleinen työllisyysaste 
70 prosenttiin ja naisten työllisyysaste yli 
60 prosenttiin vuoteen 2010 mennessä; 
ottaa myös huomioon Tukholman 
Eurooppa-neuvoston (maaliskuu 2001) 
päätelmät, joissa vuoteen 2005 mennessä 
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saavutettavaksi välitavoitteeksi asetettiin 
67 prosenttia yleisen työllisyysasteen 
osalta ja 57 naisten työllisyysasteen 
osalta,

Or. el

Tarkistus 13
Marian Harkin

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan D d kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

D d. ottaa huomioon, että naisten työuraa 
leimaavat katkonaiset työskentelyjaksot
johtuen syvälle juurtuneista 
stereotypioista, jotka koskevat naisten ja 
miesten roolia työ- ja perhe-elämässä, ja
ne vaikuttavat naisten mahdollisuuksiin 
pysyä työelämässä ja edistyä uralla, jonka 
lisäksi ne voivat heikentää naisten asemaa 
työmarkkinoilla ja niillä on pitkän 
aikavälin vaikutuksia naisten 
eläkejärjestelyihin,

Or. en

Tarkistus 14
Marian Harkin

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan D e kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

D e. ottaa huomioon, että 
työmarkkinaosapuolten vuonna 2005 
hyväksymissä toimintapuitteissa 
sukupuolten tasa-arvon varmistamiseksi 
(toimintapuitteet) esitetään monenlaisia 
toimia tyttöjen kannustamiseksi 
harkitsemaan laajempia uravaihtoehtoja 
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etenkin tekniikan ja tieteiden alalla,

Or. en

Tarkistus 15
Maria Matsouka

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
parantamaan sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamista kaikissa työllisyyttä ja 
sosiaaliturvaa koskevissa politiikoissa ja 
erityisesti joustoturvastrategiassa;

1. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
toteuttamaan tarvittavat toimet sukupuolten 
tasa-arvon valtavirtaistamiseksi kaikissa 
työllisyyttä ja sosiaaliturvaa koskevissa 
politiikoissa ja yleisemmin torjumaan 
kaikkia syrjinnän muotoja muun muassa 
joustoturvastrategiassa, joka voisi 
asiaankuuluvien infrastruktuurien 
puuttuessa useimmista jäsenvaltioista tai 
strategian kapea-alaisen tulkinnan 
seurauksena johtaa naisten tilanteen 
huononemiseen tai miesten ja naisten tasa-
arvon heikkenemiseen;

Or. el

Tarkistus 16
Juan Andrés Naranjo Escobar

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
parantamaan sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamista kaikissa työllisyyttä ja 
sosiaaliturvaa koskevissa politiikoissa ja 
erityisesti joustoturvastrategiassa;

1. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
parantamaan sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamista kaikissa sosiaalisia 
kysymyksiä, työllisyyttä ja sosiaaliturvaa 
koskevissa politiikoissa ja erityisesti 
joustoturvastrategiassa;

Or. es
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Tarkistus 17
Elisabeth Schroedter

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
parantamaan sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamista kaikissa työllisyyttä ja 
sosiaaliturvaa koskevissa politiikoissa ja 
erityisesti joustoturvastrategiassa;

1. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
parantamaan sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamista kaikissa työllisyyttä ja 
sosiaaliturvaa koskevissa politiikoissa ja 
erityisesti joustoturvastrategiassa; korostaa, 
että naisten yhtäläiset mahdollisuudet 
toteutuvat vain toteuttamalla laaja-alaista, 
eri elämänvaiheisiin mukautettua 
politiikkaa, jossa eriytetään kunkin 
sukupuolen opiskeluun, työntekoon, perhe-
elämään ja vapaaehtoistyöhön käyttämät 
jaksot, ja joka vastuullistaa kaikki toimijat 
(talouden ja politiikan toimijat, 
työmarkkinaosapuolet) muutoksista, jotka 
johtavat kaikkia osapuolia hyödyttävään 
tilanteeseen;

Or. de

Tarkistus 18
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
parantamaan sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamista kaikissa työllisyyttä ja 
sosiaaliturvaa koskevissa politiikoissa ja 
erityisesti joustoturvastrategiassa;

1. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
parantamaan sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamista kaikissa työllisyyttä ja 
sosiaaliturvaa koskevissa politiikoissa ja 
erityisesti joustoturvastrategiassa, sekä 
edistämään sukupuolinäkökohtien 
huomioimista kaikissa politiikoissa;

Or. el
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Tarkistus 19
Maria Matsouka

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että naisten työllisyydessä 
tapahtuneesta suhteellisesta määrällisestä 
parannuksesta huolimatta komission 
esittämät tiedot osoittavat, että 
keskimääräinen ero naisten ja miesten 
työllisyysasteessa on edelleen korkea 
Euroopassa (14,4 prosenttia), ja vielä 
huomattavasti suurempi yli 55-vuotiaiden 
ikäryhmässä (17,8 prosenttia), joissakin 
jäsenvaltioissa jopa yli 30 prosenttia;

Or. el

Tarkistus 20
Evangelia Tzampazi

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. kehottaa jäsenvaltioita panemaan 
kokonaan täytäntöön yhteisön 
lainsäädännön säännökset, joissa 
vaaditaan varmistamaan naisten ja 
miesten yhdenvertainen kohtelu työssä 
muun muassa seuraavilta osin: 
saatavuus, työolot, joustava työaika, 
urakehitys ja ylennykset, sama palkka 
samasta ja vastaavasta työstä, 
irtisanominen, todistustaakan 
kääntäminen sukupuoleen perustuvaa 
syrjintää koskevissa tapauksissa, 
seksuaalinen häirintä, raskaana olevien 
naisten ja vanhempien suojelu sekä
kohtuuhintaisten ja laadukkaiden 
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tavaroiden ja palvelujen kuten lasten, 
vanhusten, vammaisten ja muiden 
huollettavien henkilöiden hoitopalvelujen 
saatavuus ja tarjonta;

Or. en

Tarkistus 21
Marian Harkin

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 
kehittämään välineitä, joiden avulla naisten 
korkea koulutus johtaisi "parempiin 
työpaikkoihin";

2. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 
kehittämään välineitä, joiden avulla naisten 
korkea koulutus johtaisi "parempiin 
työpaikkoihin", parempaan palkkaan ja 
uramahdollisuuksien lisääntymiseen;

Or. en

Tarkistus 22
Juan Andrés Naranjo Escobar

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 
kehittämään välineitä, joiden avulla naisten 
korkea koulutus johtaisi "parempiin 
työpaikkoihin";

2. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 
kehittämään yhteistyössä yritysten ja 
oppilaitosten kanssa koulutusohjelmia, 
joiden avulla naisten korkea koulutus 
johtaisi "parempiin työpaikkoihin";

Or. es
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Tarkistus 23
Gabriele Stauner

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 
kehittämään välineitä, joiden avulla naisten 
korkea koulutus johtaisi "parempiin
työpaikkoihin";

2. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 
kehittämään välineitä, joiden avulla naisten 
korkea koulutus johtaisi näiden koulutusta
vastaaviin työpaikkoihin;

Or. de

Tarkistus 24
Elisabeth Schroedter

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 
kehittämään välineitä, joiden avulla naisten 
korkea koulutus johtaisi "parempiin 
työpaikkoihin";

2. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 
kehittämään välineitä, joiden avulla naisten 
korkea koulutus johtaisi "parempiin 
työpaikkoihin"; kehottaa jäsenvaltioita 
toteuttamaan kohdennettuja toimia 
torjuakseen nuorten naisten syrjintää 
näiden siirtyessä ensin koulutuksesta 
harjoitteluun ja sitten työuralle;

Or. de

Tarkistus 25
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 
kehittämään välineitä, joiden avulla 
naisten korkea koulutus johtaisi 

2. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 
kehittämään välineitä, joiden avulla 
varmistetaan, että korkeasti koulutetuilla 
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"parempiin työpaikkoihin"; naisilla on julkisella ja yksityisellä 
sektorilla yhtäläiset mahdollisuudet 
laadukkaaseen työpaikkaan ja 
urakehitykseen kuin vastaavat pätevyydet 
omaavilla miehillä;

Or. el

Tarkistus 26
Ilda Figueiredo

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa, että monet EU:ssa luodut
uudet työpaikat ovat epävarmoja, 
määräaikaisia työsuhteita, josta kärsivät 
erityisesti naiset; kehottaa näin ollen 
komissiota ja jäsenvaltioita 
kannustamaan sellaisten toimien 
toteuttamista, joilla torjutaan työn 
epävarmuutta ja tuetaan siirtymistä 
määräaikaisista vakituisiin työsuhteisiin;

Or. pt

Tarkistus 27
Petru Filip

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. korostaa, että on tärkeää varmistaa 
käytettävissä olevien eurooppalaisten ja 
kansallisten varojen antaminen sellaisille 
hankkeille, joilla pyritään aktiivisesti 
lisäämään heikossa asemassa olevien 
naisten osallistumista työmarkkinoille;

Or. ro
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Tarkistus 28
Elisabeth Schroedter

Lausuntoluonnos
2 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 c. pyytää komissiota kehottamaan 
jäsenvaltioita asettamaan 
rakennerahastojen täytäntöönpanon 
yhteydessä sukupuolinäkökohtien 
valtavirtaistamista koskevan monialaisen 
tavoitteen mukaisia erityisiä tavoitteita 
koskien naisten osallistumista 
tukiohjelmiin, joissa huomioidaan 
nykytilanne ja naisten epäedullinen
asemaa työllisyyden ja talouden alalla; 
korostaa aiemmilta tukikausilta saadun 
kokemuksen osoittaneen, että 
viittaaminen yleisellä tasolla 
sukupuolineutraaleihin toimiin johtaa 
usein siihen, että naiset hyötyvät 
rakennerahastoista miehiä vähemmän; 
kehottaa komissiota laatimaan 
suuntaviivoja tasa-arvonäkökohtien 
huomioimiseksi rakennerahastojen 
talousarvioiden laadinnassa ja 
testaamaan niitä pilottihankkeissa;

Or. de

Tarkistus 29
Elisabeth Schroedter

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. muistuttaa 9. maaliskuuta 2004 
hyväksymästään työn sekä perhe- ja 
yksityiselämän yhteensovittamisesta

3. muistuttaa 9. maaliskuuta 2004 
hyväksymästään työn sekä perhe- ja 
yksityiselämän yhteensovittamista
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koskevasta päätöslauselmasta1, jossa se 
pyysi komissiota ehdottamaan 
puitedirektiiviä ammatti-, perhe- ja 
yksityiselämän yhteensovittamiseksi, jonka 
tarkoituksena oli muun muassa sallia 
täydentävien mekanismien 
käyttöönottamisen, jotka helpottaisivat naisia 
ja miehiä jakamaan keskenään yhtäläisesti 
huollettavien perheenjäsenten hoitamisen;

koskevasta päätöslauselmasta2, jossa se 
pyysi komissiota ehdottamaan 
puitedirektiiviä ammatti-, perhe- ja 
yksityiselämän yhteensovittamiseksi, jonka 
tarkoituksena oli muun muassa sallia 
täydentävien mekanismien 
käyttöönottaminen, jotka helpottaisivat 
naisia ja miehiä jakamaan keskenään 
yhtäläisesti huollettavien perheenjäsenten 
hoitamisen, ja jossa huomioitaisiin työ- ja 
yksityiselämän välistä tasapainoa koskevat 
Eurofoundin tutkimukset;

Or. de

Tarkistus 30
Petru Filip

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
parantamaan oikeudellista kehystä
aineellisen tuen antamiseksi niille 
naisille, jotka joutuvat poistumaan 
työmarkkinoilta tai jotka tekevät osa-
aikatyötä voidakseen kantaa vastuuta 
perheestä, sekä tarkistamaan näiden 
naisten eläkkeitä tällaisten jaksojen 
huomioimiseksi;

Or. ro

Tarkistus 31
Maria Matsouka

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

                                               
1  EUVL C 102 E, 28.4.2004, s. 492.
2  EUVL C 102 E, 28.4.2004, s. 492.
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. korostaa, että työ- ja perhe-elämän 
välinen tasapaino on erityisesti naisten 
osalta suoraan yhteydessä työn ja tulojen 
varmuuteen ja työoloihin;

Or. el

Tarkistus 32
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Lausuntoluonnos
3 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 c. ehdottaa, että komissio jatkaa 
työmarkkinaosapuolten kuulemista 
mahdollisesta yhteisön toimintamallista 
työ-, yksityis- ja perhe-elämän 
yhteensovittamiseksi paremmin, 
pyrkimyksenään parantaa ja täydentää 
nykyisiä puitteita ja panna täytäntöön 
Barcelonan neuvoston (2002) tavoitteet;

Or. el

Tarkistus 33
Marian Harkin

Lausuntoluonnos
3 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 d. huomauttaa, että demografisten 
muutosten seurauksena työelämässä 
mukana olevien ja sen ulkopuolella 
olevien välisen suhteen arvioidaan olevan 
2:1 vuoteen 2030 mennessä; kehottaa 
komissiota tukemaan hoitajien tulevaa 
roolia kehittämällä politiikkaa, joka 
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auttaa naisia ja miehiä tasapainottamaan 
työuransa ja huoltovelvollisuutensa;

Or. en

Tarkistus 34
Marian Harkin

Lausuntoluonnos
3 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 e. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan, että kehitetään 
erityistoimia, joilla pyritään naisten ja 
miesten yhdenvertaiseen taloudelliseen 
riippumattomuuteen, yksityis- ja 
työelämän yhteensovittamiseen, 
yhdenvertaiseen edustukseen 
päätöksenteossa sekä kaikenlaisen 
sukupuoleen perustuvan väkivallan ja 
sukupuolistereotypioiden kitkemiseen;

Or. en

Tarkistus 35
Marian Harkin

Lausuntoluonnos
3 f kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 f. muistuttaa komissiota sen laatimasta 
naisten ja miesten tasa-arvon 
etenemissuunnitelmasta 2006–2010;

Or. en
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Tarkistus 36
Marian Harkin

Lausuntoluonnos
3 h kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 h. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tekemään yhteistyötä erityisesti pk-
yritysten kanssa sellaisten rakenteiden 
kehittämiseksi, joiden puitteissa pk-
yritykset voivat tarjota työntekijöilleen 
työ- ja yksityiselämän väliseen 
tasapainoon tähtääviä järjestelyjä;

Or. en

Tarkistus 37
Ilda Figueiredo

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. tähdentää työnantajien roolia 
nykyaikaisen työjärjestelmän luomisessa ja 
jäsenvaltioiden roolia helppokäyttöisten, 
kohtuuhintaisten ja laadukkaiden 
palvelujen tarjoamisessa, jotta työ- ja 
perhe-elämän yhteensovittaminen 
onnistuisi paremmin;

4. tähdentää työnantajien ja 
ammattiyhdistysten roolia 
oikeudenmukaisen työjärjestelmän 
luomisessa ilman oikeuksien ja palkan 
menetystä, ja jäsenvaltioiden roolia 
helppokäyttöisten, kohtuuhintaisten ja 
laadukkaiden palvelujen tarjoamisessa, 
jotta työ- ja perhe-elämän 
yhteensovittaminen onnistuisi paremmin;

Or. pt

Tarkistus 38
Rovana Plumb

Lausuntoluonnos
4 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4. tähdentää työnantajien roolia 
nykyaikaisen työjärjestelmän luomisessa ja 
jäsenvaltioiden roolia helppokäyttöisten, 
kohtuuhintaisten ja laadukkaiden 
palvelujen tarjoamisessa, jotta työ- ja 
perhe-elämän yhteensovittaminen 
onnistuisi paremmin;

4. tähdentää työnantajien roolia 
nykyaikaisen työjärjestelmän luomisessa ja 
jäsenvaltioiden roolia helppokäyttöisten, 
kohtuuhintaisten ja laadukkaiden 
palvelujen tarjoamisessa, jotta työ- ja 
perhe-elämän yhteensovittaminen 
onnistuisi paremmin; kehottaa komissiota 
kannustamaan parhaiden käytäntöjen 
vaihtoa työ- ja yksityiselämän 
yhteensovittamisen alalla;

Or. en

Tarkistus 39
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. tähdentää työnantajien roolia 
nykyaikaisen työjärjestelmän luomisessa ja 
jäsenvaltioiden roolia helppokäyttöisten, 
kohtuuhintaisten ja laadukkaiden 
palvelujen tarjoamisessa, jotta työ- ja 
perhe-elämän yhteensovittaminen 
onnistuisi paremmin;

4. tähdentää työnantajien roolia 
nykyaikaisen työjärjestelmän luomisessa ja 
jäsenvaltioiden roolia välimatkojen osalta 
helppokäyttöisten, kohtuuhintaisten ja 
laadukkaiden palvelujen tarjoamisessa, 
jotta työ- ja perhe-elämän 
yhteensovittaminen onnistuisi paremmin, 
jossa avuksi ovat yritysten sosiaalista 
vastuuta lisäävät toimet;

Or. el

Tarkistus 40
Ilda Figueiredo

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan 
tehokkaita toimia, joiden avulla 
varmistetaan sosiaalisten normien ja 
työoikeuksien noudattaminen eri aloilla, 
työntekijöiden ja etenkin naisten 
kohtuullinen toimeentulo, oikeus 
työturvaan ja -terveyteen sekä 
sosiaaliseen suojeluun ja
ammattiyhdistysvapaus, ja jotka edistävät 
osaltaan miesten ja naisten välisen 
syrjinnän torjumista työssä;

Or. pt

Tarkistus 41
Petru Filip

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. korostaa, että naisten aktiivinen 
osallistuminen ammattiyhdistystoimintaan 
on tärkeää, ja että tehtävien tulisi 
keskittyä naisten työpaikkasuojeluun ja 
näiden oikeuksien kunnioittamisen 
varmistamiseen;

Or. ro

Tarkistus 42
Petru Filip

Lausuntoluonnos
4 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 c. ehdottaa sosiaalisen suojelun 
ohjelmien käyttöönottoa alle 
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kouluikäisten lasten hoitopaikkojen 
luomiseksi työpaikkojen läheisyyteen, 
jolla pyritään helpottamaan naisten 
kaksoisroolin hoitamista;

Or. ro

Tarkistus 43
Marian Harkin

Lausuntoluonnos
4 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 d. yhtyy työmarkkinaosapuolten 
toimintapuitteisiin sisältyvään 
ehdotukseen epälineaarisen 
urakehitysmallin luomiseksi, jossa 
työelämään osallistuminen ja 
vastuunkantaminen perheestä 
jaksottelevat, vaihtoehtona nykyiselle 
kulttuurille, jonka puitteissa naisia ja 
miehiä vaaditaan tekemään tarpeettoman 
pitkää työpäivää;

Or. en

Tarkistus 44
Marian Harkin

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa jäsenvaltioita pyrkimään 
naisten ja miesten yhdenvertaista 
taloudellista riippumattomuutta 
koskevaan tavoitteeseen;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 45
Gabriele Stauner

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa jäsenvaltioita pyrkimään 
naisten ja miesten yhdenvertaista 
taloudellista riippumattomuutta
koskevaan tavoitteeseen;

5. kehottaa jäsenvaltioita pyrkimään 
naisten ja miesten tulojen tasapainoista 
jakautumista koskevaan tavoitteeseen;

Or. de

Tarkistus 46
Elisabeth Schroedter

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa jäsenvaltioita pyrkimään 
naisten ja miesten yhdenvertaista 
taloudellista riippumattomuutta koskevaan 
tavoitteeseen;

5. kehottaa jäsenvaltioita pyrkimään 
naisten ja miesten yhdenvertaista 
taloudellista riippumattomuutta koskevaan 
tavoitteeseen; korostaa, että naisten 
tarpeita vastaavat yrityksen perustamiseen 
kannustavat ohjelmat ja lainat ovat tarpeen 
naisten osuuden kasvattamiseksi tällä 
tärkeällä talouden sektorilla;

Or. de

Tarkistus 47
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa jäsenvaltioita pyrkimään 
naisten ja miesten yhdenvertaista
taloudellista riippumattomuutta

5. kehottaa jäsenvaltioita pyrkimään 
naisten ja miesten samapalkkaisuutta ja 
yhdenvertaista urakehitystä koskevaan 
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koskevaan tavoitteeseen; tavoitteeseen;

Or. el

Tarkistus 48
Evangelia Tzampazi

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan, että kaikissa sukupuolten 
tasa-arvon parantamiseen tähtäävissä 
toimenpiteissä ja toimissa huomioidaan 
asianmukaisesti niiden naisten 
erityistilanne, jotka kohtaavat moninaista 
syrjintää vamman, iän, seksuaalisen 
suuntautumisen, etnisen alkuperän tai 
uskonnon perusteella, samoin kuin niiden 
naisten tilanne, jotka kohtaavat 
kanssakäymiseen perustuvaa syrjintää, 
kuten syrjinnän uhrien äidit tai puolisot;

Or. en

Tarkistus 49
Evangelia Tzampazi

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. tukee Euroopan sosiaalirahaston ja 
vuosien 2007–2013 Progress-ohjelman 
puitteissa toteutettavia toimia, joilla 
pyritään muun muassa parantamaan 
naisten asemaa työmarkkinoilla ja 
edistämään syrjinnän torjuntaa;

Or. en
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Tarkistus 50
Rovana Plumb

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan 
käyttöön mekanismeja varmistaakseen 
naisten ja miesten yhdenvertaisen kohtelun 
eläkejärjestelmissä.

6. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan 
käyttöön mekanismeja varmistaakseen 
naisten ja miesten yhdenvertaisen kohtelun 
eläkejärjestelmissä ja arvioimaan 
eläkeuudistusten vaikutusta naisten 
elämään.

Or. en

Tarkistus 51
Rovana Plumb

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
laatimaan monia laadullisia 
indikaattoreita, joissa huomioidaan 
sukupuolinäkökohdat, Lissabonin kasvu-
ja työllisyysstrategian täytäntöönpanon
seurantaa varten;

Or. en

Tarkistus 52
Rovana Plumb

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. kehottaa komissiota järjestämään 
sukupuoleen kohdistuvaa syrjintää 
koskevia tiedotuskampanjoita yleisön 
tietoisuuden parantamiseksi, 
ennakkoasenteiden ja sukupuoleen 
perustuvan syrjinnän kitkemiseksi sekä 
naisten aseman parantamiseksi 
työmarkkinoilla;

Or. en

Tarkistus 53
Rovana Plumb

Lausuntoluonnos
6 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 c. kehottaa komissiota huomioimaan 
sukupuolinäkökohdat Euroopan unionin 
koulutusohjelmissa;

Or. en

Tarkistus 54
Rovana Plumb

Lausuntoluonnos
6 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 d. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tukemaan taloudellisesti naisten 
yrittäjyyttä kaikilla toimialoilla ja 
helpottamaan naisten siirtymistä muille 
kuin perinteisille aloille;

Or. en
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Tarkistus 55
Rovana Plumb

Lausuntoluonnos
6 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 e. korostaa, että on tärkeää määritellä 
asianmukaiset välineet ja mekanismit, 
joilla tuetaan epäedullisessa asemassa 
olevien naisryhmien siirtymistä 
työmarkkinoille; katsoo, että muita 
heikommassa asemassa ovat erityisesti 
vammaiset naiset sekä naiset, joilla on 
huollettavia, iäkkäät, maaseudulla elävät, 
vähemmistöihin kuuluvat ja 
maahanmuuttajanaiset; kehottaa myös 
tunnustamaan paremmin informaalin 
oppimisen tämän prosessin 
kannustamiseksi;

Or. en

Tarkistus 56
Rovana Plumb

Lausuntoluonnos
6 f kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 f. kehottaa komissiota toteuttamaan 
tarvittavat toimet, joilla varmistetaan 
samapalkkaisuusdirektiivin tehokas 
täytäntöönpano kaikissa jäsenvaltioissa ja 
maaliskuussa 2002 Barcelonassa 
kokoontuneen Eurooppa-neuvoston 
asettaman laadukasta lastenhoitoa 
koskevan tavoitteen saavuttaminen; 
kehottaa komissiota myös vahvistamaan 
vanhempainlomadirektiiviä;

Or. en
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Tarkistus 57
Rovana Plumb

Lausuntoluonnos
6 g kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 g. korostaa tarvetta jatkaa taistelua 
seksuaalista ja henkistä häirintää ja 
työpaikkakiusaamista vastaan;

Or. en

Tarkistus 58
Rovana Plumb

Lausuntoluonnos
6 h kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 h. kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja 
omia yksikköjään huomioimaan 
paremmin sukupuolinäkökohdat 
Euroopan unionin yleisessä 
talousarviossa tulevaisuudessa;

Or. en

Tarkistus 59
Maria Matsouka

Lausuntoluonnos
6 i kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 i. korostaa, että miesten ja naisten tasa-
arvoiseen kohteluun palaamisen eläkeiän 
suhteen olisi perustuttava edullisemman 
kohtelun periaatteeseen, jolloin tasa-
arvoisuus taataan laajentamalla 
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edullisempi järjestely koskemaan 
epäedullisemmassa asemassa olevaa 
ryhmää;

Or. el

Tarkistus 60
Evangelia Tzampazi

Lausuntoluonnos
6 j kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 j. kehottaa jäsenvaltioita 
suunnittelemaan ja toteuttamaan kestävät
sosiaalisen suojelun järjestelmät, joissa 
otetaan huomioon naisten ja miesten 
erityistilanteet työmarkkinoilla sekä 
yhteiskunnallisessa ja talouselämässä, 
muun muassa osa-aikaista työtä tekevien 
naisten tilanne, uran keskeytyminen ja 
niiden naisten tilanne, joilla on monia 
perheenjäseniä huollettavanaan;

Or. en

Tarkistus 61
Petru Filip

Lausuntoluonnos
6 k kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 k. kehottaa varovaisuuteen 
koulutuspolitiikan laadinnassa, jotta 
vältyttäisiin ennakkoasenteilta koskien 
naisilta "kiellettyjä" uravalintoja, ja 
esittää, että johtotehtäviin pääsyn olisi 
oltava täysin avointa sukupuoleen 
perustuvan syrjinnän välttämiseksi;

Or. ro
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Tarkistus 62
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Lausuntoluonnos
6 l kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 l. kehottaa komissiota tukemaan 
kaikkien asianosaisten tahojen yhteistyötä 
ja kumppanuuksia edistääkseen työ-, 
perhe- ja yksityiselämän parempaa 
yhteensovittamista eurooppalaisen 
perheallianssin puitteissa.

Or. el


	727353fi.doc

