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Tarkistus 1
Astrid Lulling

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan 1 a viite (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen 
141 artiklan,

Or. fr

Tarkistus 2
Astrid Lulling

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan 1 b viite (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

– ottaa huomioon sukupuolten tasa-arvoa 
koskevan etenemissuunnitelman vuosiksi 
2006–2010,

Or. fr

Tarkistus 3
Astrid Lulling

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan 1 c viite (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen 
tuomioistuimen antamat tuomiot ja 
erityisesti sen asiassa C-262/88 antaman 
tuomion1,

Or. fr
                                               
1 Barber-asiassa 17. toukokuuta 1990 annettu tuomio, oikeustapauskokoelma 1990, s. I-1889.
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Tarkistus 4
Ria Oomen-Ruijten

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan 1 d viite (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

– ottaa huomioon oikeudellisesti sitovan 
kaikkinaisen naisten syrjinnän 
poistamista koskevan YK:n 
yleissopimuksen (CEDAW 1979) ja 
erityisesti sen 11 artiklan 1 kohdan d ja 
e alakohdan sekä 11 artiklan 2 kohdan 
c alakohdan,

Or. nl

Tarkistus 5
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

Α. katsoo, että Lissabonin strategian 
tavoitteet naisten ja iäkkäiden henkilöiden 
työllistämisessä sekä Barcelonan tavoitteet 
lastenhoitopalveluissa ovat olennainen osa 
eläkejärjestelmien toimivuutta,

Α. katsoo, että Lissabonin strategian 
tavoitteet naisten, nuorten ja iäkkäiden 
henkilöiden työllistämisessä sekä 
Barcelonan tavoitteet 
lastenhoitopalveluissa ovat olennainen osa 
eläkejärjestelmien toimivuutta,

Or. el
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Tarkistus 6
Ria Oomen-Ruijten

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A a. katsoo, että vuoden 2000 YK:n 
vuosituhattavoitteissa, etenkin 
tavoitteessa 3, ennakkoehtona on 
sukupuolten tasa-arvo,

Or. nl

Tarkistus 7
Hiltrud Breyer, Heide Rühle

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A a. katsoo, että Euroopan 
työllisyystilanne ei ole Lissabonin 
strategian mukainen, jonka tavoitteena on 
lisää ja parempia työpaikkoja, 
täystyöllisyys ja sosiaalinen osallisuus, 
etenkin naisille,

Or. en

Tarkistus 8
Hiltrud Breyer, Heide Rühle

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A b kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A b. katsoo, että sukupuolen ja 
sukupolvien välinen ulottuvuus lisää 
suuresti vaaraa joutua heikompaan 
asemaan työmarkkinoilla, koska naisilla 
ja iäkkäillä samoin kuin nuoremmilla 
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työntekijöillä, jotka ovat tehneet 
epätyypillisen työsopimuksen, on 
heikommat mahdollisuudet kohentaa 
asemaansa työmarkkinoilla,

Or. en

Tarkistus 9
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

Β. katsoo, että naisilla on yleensä 
epäyhtenäinen työura, jota luonnehtii hidas 
palkkakehitys, kun taas miehillä on jatkuva 
työurakehitys ja vakaampi palkkakehitys, 
mikä aiheuttaa eroja eläkemaksuissa ja 
lisää naisten köyhyysriskiä,

Β. katsoo, että vaikka naisten 
työllisyystilannetta on kohennettava, 
naisilla on yleensä epäyhtenäinen työura, 
jota luonnehtii hidas palkkakehitys, kun 
taas miehillä on jatkuva työurakehitys ja 
vakaampi palkkakehitys, mikä aiheuttaa 
eroja eläkemaksuissa ja lisää naisten 
köyhyysriskiä,

Or. el

Tarkistus 10
Ria Oomen-Ruijten

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. katsoo, että naisilla on yleensä 
epäyhtenäinen työura, jota luonnehtii hidas 
palkkakehitys, kun taas miehillä on jatkuva 
työurakehitys ja vakaampi palkkakehitys, 
mikä aiheuttaa eroja eläkemaksuissa ja 
lisää naisten köyhyysriskiä,

B. katsoo, että naisilla on yleensä 
epäyhtenäinen työura, jota luonnehtii hidas 
palkkakehitys, kun taas miehillä on jatkuva 
työurakehitys ja vakaampi palkkakehitys, 
mikä aiheuttaa eroja eläkemaksuissa ja 
lisää naisten köyhyysriskiä, mikä on 
lisäksi pitkän aikavälin riski, kun otetaan 
huomioon heidän pidempi 
elinajanodotteensa,
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Or. nl

Tarkistus 11
Roselyne Lefrançois

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että naisten ja miesten välisen 
tasa-arvon on kuuluttava 
sosiaaliturvajärjestelmien uudistamisen 
tavoitteisiin, koska työmarkkinoilla on 
pysyviä eriarvoisuuksia palkoissa ja 
uranäkymissä ja koska perheen ja kodin 
vastuu jakautuu epätasaisesti;

1. katsoo, että naisten ja miesten välisen 
tasa-arvon on kuuluttava sosiaaliturva- ja 
eläkejärjestelmien uudistamisen 
tavoitteisiin, mutta korostaa, että epätasa-
arvo tässä kysymyksessä on lähinnä 
epäsuoraa, koska työmarkkinoilla on 
pysyviä eriarvoisuuksia palkoissa ja 
uranäkymissä ja koska perheen ja kodin 
vastuu jakautuu epätasaisesti ja voidaan 
näin ollen korjata vain 
kokonaisvaltaisemmin toimenpitein;

Or. fr

Tarkistus 12
Ria Oomen-Ruijten

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että naisten ja miesten välisen 
tasa-arvon on kuuluttava 
sosiaaliturvajärjestelmien uudistamisen 
tavoitteisiin, koska työmarkkinoilla on 
pysyviä eriarvoisuuksia palkoissa ja 
uranäkymissä ja koska perheen ja kodin 
vastuu jakautuu epätasaisesti;

1. katsoo, että naisten ja miesten välisen
tasa-arvon on kuuluttava 
sosiaaliturvajärjestelmien uudistamisen 
periaatteisiin, koska työmarkkinoilla on 
pysyviä eriarvoisuuksia palkoissa ja 
uranäkymissä ja koska perheen ja kodin 
vastuu jakautuu epätasaisesti;

Or. nl
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Tarkistus 13
Hiltrud Breyer, Heide Rühle

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. huomauttaa, että 
sosiaaliturvajärjestelmien analysointi ja 
uudistaminen jäsenvaltioissa on 
toteutettava sukupuolten tasa-arvon 
näkökulmasta ja siihen on sisällytettävä 
sosiaaliturvaoikeuksien yksilöllistäminen 
siten, että mukautetaan sosiaalinen 
suojelu ja palvelut muuttuviin 
perherakenteisiin ja varmistetaan, että 
sosiaaliturvajärjestelmissä otetaan 
paremmin huomioon naisten heikko 
tilanne ja täytetään epätyypillisten ja 
yksinhuoltajaperheiden tarpeet;

Or. en

Tarkistus 14
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa tässä yhteydessä aktiivisen 
politiikan tarvetta naisten ja iäkkäiden 
henkilöiden työllistämisessä, jotta 
varmistettaisiin eläkemaksuihin perustuva 
oikeus kunnolliseen eläkkeeseen;

2. korostaa tässä yhteydessä aktiivisen 
politiikan tarvetta naisten, nuorten ja 
iäkkäiden henkilöiden työllistämisessä, 
jotta hyödynnettäisiin asianmukaisesti 
työvoimaa ja yrittäjyyshenkeä ja jotta 
varmistettaisiin eläkemaksuihin perustuva 
oikeus kunnolliseen eläkkeeseen;

Or. el
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Tarkistus 15
Ria Oomen-Ruijten

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa tässä yhteydessä aktiivisen 
politiikan tarvetta naisten ja iäkkäiden 
henkilöiden työllistämisessä, jotta 
varmistettaisiin eläkemaksuihin perustuva 
oikeus kunnolliseen eläkkeeseen;

2. korostaa tässä yhteydessä aktiivisen 
politiikan tarvetta naisten ja iäkkäiden 
henkilöiden työllistämisessä, jotta 
varmistettaisiin muun muassa
eläkemaksuihin perustuva oikeus 
kunnolliseen eläkkeeseen;

Or. nl

Tarkistus 16
Ria Oomen-Ruijten

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. palauttaa mieliin, että EY:n 
perustamissopimuksen 141 artiklan nojalla 
voidaan toteuttaa myönteisiä toimenpiteitä 
samapalkkaisuuden edistämiseksi ja että 
yhteisön oikeuskäytännön mukaan 
sosiaalimaksut ovat osa palkkaa;

3. palauttaa mieliin, että EY:n 
perustamissopimuksen 141 artiklan nojalla 
voidaan toteuttaa myönteisiä toimenpiteitä 
samapalkkaisuuden saavuttamiseksi ja että 
yhteisön oikeuskäytännön mukaan 
sosiaalimaksut ovat osa palkkaa;

Or. nl

Tarkistus 17
Roselyne Lefrançois

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. katsoo, että sosiaaliturvaetuuksien 
yksilöllistämisessä on tarpeen harjoittaa 
varovaisuutta, koska vaikka ne usein 
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esitetään tapana kannustaa naisia 
itsenäisyyteen, ne voivat käytännössä 
osoittautua naisille epäedullisiksi, etenkin 
kun on kyse pienituloisista naisista;

Or. fr

Tarkistus 18
Ria Oomen-Ruijten

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pyytää komissiota tehostamaan
tutkimuksia ja töitä sosiaalisten oikeuksien 
yksilöllistämisen vaikutuksista naisten ja 
miesten yhdenvertaiseen kohteluun;

4. pyytää komissiota tehostamaan 
tutkimuksia ja töitä sosiaalisten oikeuksien 
yksilöllistämisen vaikutuksista naisten ja 
miesten yhdenvertaiseen kohteluun ja 
julkistamaan tehdyt havainnot;

Or. nl

Tarkistus 19
Hiltrud Breyer, Heide Rühle

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. pyytää, että komissio ja jäsenvaltiot 
ryhtyvät kiireellisiin toimiin 
työeläkejärjestelmään liittyvän suoran 
syrjinnän kieltämiseksi, mukaan lukien 
sukupuoleen perustuvien 
vakuutusmatemaattisten tekijöiden käyttö 
etuuksien ja maksujen perustana;

Or. en



AM\732738FI.doc 11/15 PE409.536v01-00

FI

Tarkistus 20
Ria Oomen-Ruijten

Lausuntoluonnos
6 kohta – 1 luetelmakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

– tunnustetaan työ- ja perhe-elämän 
yhteensovittamisen kaudet, kuten 
äitiysloma, vanhempainloma, hoitoa 
vaativan läheisen hoitokaudet, 
koulutukseen liittyvä vastuu, esimerkiksi 
lisäämällä pakollisia vakuutuskausia, jotta 
täydennettäisiin eläkkeeseen oikeuttavia 
jäsenyyskausia;

– tunnustetaan työ- ja perhe-elämän 
yhteensovittamista edellyttävät kaudet, 
kuten äitiysloma, vanhempainloma, hoitoa 
vaativan läheisen hoitokaudet, 
koulutukseen liittyvä vastuu, esimerkiksi 
liittämällä korvaavasti yhteen pakollisia 
vakuutuskausia, jotta täydennettäisiin 
eläkkeeseen oikeuttavia jäsenyyskausia;

Or. nl

Tarkistus 21
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Lausuntoluonnos
6 kohta – 1 luetelmakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

– tunnustetaan työ- ja perhe-elämän 
yhteensovittamisen kaudet, kuten 
äitiysloma, vanhempainloma, hoitoa 
vaativan läheisen hoitokaudet, 
koulutukseen liittyvä vastuu, esimerkiksi 
lisäämällä pakollisia vakuutuskausia, jotta 
täydennettäisiin eläkkeeseen oikeuttavia 
jäsenyyskausia;

– tunnustetaan työ- ja perhe-elämän 
yhteensovittamisen kaudet, kuten 
äitiysloma, vanhempainloma, hoitoa 
vaativan läheisen hoitokaudet, 
koulutukseen, täydennyskoulutukseen, 
uudelleenkoulutukseen ja elinikäiseen 
oppimiseen liittyvä vastuu, esimerkiksi 
lisäämällä pakollisia vakuutuskausia, jotta 
täydennettäisiin eläkkeeseen oikeuttavia 
jäsenyyskausia;

Or. el
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Tarkistus 22
Hiltrud Breyer, Heide Rühle

Lausuntoluonnos
6 kohta – 1 luetelmakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

– tunnustetaan työ- ja perhe-elämän 
yhteensovittamisen kaudet, kuten 
äitiysloma, vanhempainloma, hoitoa 
vaativan läheisen hoitokaudet, 
koulutukseen liittyvä vastuu, esimerkiksi 
lisäämällä pakollisia vakuutuskausia, jotta 
täydennettäisiin eläkkeeseen oikeuttavia 
jäsenyyskausia;

– tunnustetaan työ- ja perhe-elämän 
yhteensovittamisen kaudet, kuten 
vanhempainloma, hoitoa vaativan läheisen 
hoitokaudet, koulutukseen liittyvä vastuu, 
esimerkiksi lisäämällä pakollisia 
vakuutuskausia, jotta täydennettäisiin 
eläkkeeseen oikeuttavia jäsenyyskausia;

Or. en

Tarkistus 23
Ria Oomen-Ruijten

Lausuntoluonnos
6 kohta – 2 luetelmakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

– eläkeoikeuksien jakaminen ("pension 
splitting") avioeron yhteydessä;

– eläkeoikeuksien jakaminen ("pension 
splitting") oikeudenmukaisesti avioeron 
yhteydessä;

Or. nl

Tarkistus 24
Ria Oomen-Ruijten

Lausuntoluonnos
6 kohta – 3 luetelmakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

– säilytetään tai perustetaan jälkeenjääneen 
puolison johdetut oikeudet leskeneläkkeen 
muodossa, erityisesti silloin, kun puolisot 
ovat vähentäneet ammatinharjoittamista tai 

– säilytetään tai perustetaan jälkeenjääneen 
puolison oikeudet oikeudenmukaisen 
leskeneläkkeen muodossa, erityisesti 
silloin, kun puolisot ovat vähentäneet 
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lopettaneet sen perhe- tai kodinhoitosyistä; ammatinharjoittamista tai lopettaneet sen 
perhe- tai kodinhoitosyistä;

Or. nl

Tarkistus 25
Ria Oomen-Ruijten

Lausuntoluonnos
6 kohta – 4 luetelmakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

– annetaan mahdollisuus 
minimieläkkeeseen silloinkin, kun 
jäsenyys ei ole ollut jatkuvaa tai se on 
perustunut alhaiseen palkkaan;

– annetaan mahdollisuus korvaavaan 
eläkkeeseen silloinkin, kun jäsenyys ei ole 
ollut jatkuvaa tai se on perustunut 
alhaiseen palkkaan;

Or. nl

Tarkistus 26
Ria Oomen-Ruijten

Lausuntoluonnos
6 kohta – 6 luetelmakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

– perustetaan järjestelmiä, joiden avulla 
eläkkeelle voidaan siirtyä asteittain 
vapaaehtoisesti ja samalla jatkaa osa-
aikaista työtä ennen eläkeikää ja sen
jälkeen;

– perustetaan järjestelmiä, joiden avulla 
eläkkeelle voidaan siirtyä asteittain tai
jatkaa osa-aikaista työtä eläkeiän jälkeen 
ja ansaita siten parempia eläkeoikeuksia;

Or. nl



PE409.536v01-00 14/15 AM\732738FI.doc

FI

Tarkistus 27
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. palauttaa mieliin 21. helmikuuta 1997 
antamansa päätöslauselman itsenäisten 
ammatinharjoittajien avustavien 
aviopuolisoiden tilanteesta, jossa vaadittiin 
muun muassa varmistamaan, että avustavat 
puolisot voivat hakea vakuutusturvaa, 
joka kattaa vanhuuseläkkeen.

7. palauttaa mieliin 21. helmikuuta 1997 
antamansa päätöslauselman itsenäisten 
ammatinharjoittajien avustavien 
aviopuolisoiden tilanteesta, jossa vaadittiin 
muun muassa varmistamaan, että apua 
saavat henkilöt osallistuvat puolisonsa 
vakuutusturvaan.

Or. el

Tarkistus 28
Ria Oomen-Ruijten

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. palauttaa mieliin 21. helmikuuta 1997 
antamansa päätöslauselman itsenäisten 
ammatinharjoittajien avustavien 
aviopuolisoiden tilanteesta, jossa vaadittiin 
muun muassa varmistamaan, että avustavat 
puolisot voivat hakea vakuutusturvaa, joka 
kattaa vanhuuseläkkeen.

7. palauttaa mieliin 21. helmikuuta 1997 
antamansa päätöslauselman itsenäisten 
ammatinharjoittajien avustavien 
aviopuolisoiden tilanteesta, jossa vaadittiin 
muun muassa varmistamaan, että avustavat 
puolisot voivat hakea yksilöllistä 
vakuutusturvaa, joka kattaa 
vanhuuseläkkeen.

Or. nl

Tarkistus 29
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. palauttaa mieliin naisten asemasta 
EU:n maaseutualueilla 12. maaliskuuta 
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2008 antamansa päätöslauselman1, jossa 
jälleen kerran kehotettiin komissiota 
antamaan vuoden 2008 loppuun 
mennessä ehdotus direktiivin 
86/613/ETY2 tarkistamiseksi 
maatalousyrityksissä avustavien naisten 
riippumattomista sosiaali- ja 
eläkeoikeuksista;

Or. el

Tarkistus 30
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Lausuntoluonnos
7 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 b. kehottaa komissiota seuraamaan 
tarkoin sosiaaliturva- ja 
eläkejärjestelmien uudistuksia 
jäsenvaltioissa, vertaamaan niiden 
tähänastisia vaikutuksia naisten 
työllisyystilanteeseen ja kiinnittämään 
huomiota esiin tulleisiin parhaisiin 
käytänteisiin, erityisesti sukupuoleen 
perustuvan palkkasyrjinnän 
vähentämiseksi ja työ- ja perhe-elämän 
yhteensovittamiseksi;

Or. el

                                               
1 P6_TA(2008)0094.
2 Neuvoston direktiivi 86/613/ETY, annettu 11 päivänä joulukuuta 1986, 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, EYVL L 359, 19.12.1986, s. 56.
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