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Tarkistus 1
Urszula Krupa

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. ottaa huomioon, että työntekijöiden 
liikkuvuus, joka on avainasemassa
Lissabonin strategian tavoitteiden 
toteutumisessa, on edelleen alhainen myös 
naisten keskuudessa,

A. ottaa huomioon, että työntekijöiden 
liikkuvuus, joka on yksi monista välineistä 
Lissabonin strategian tavoitteiden 
toteutumisessa, on edelleen alhainen myös 
naisten keskuudessa,

Or. pl

Tarkistus 2
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että noin 
2 prosenttia työikäisistä kansalaisista 
asuu ja tekee töitä muualla kuin omassa 
valtiossaan; ottaa huomioon, että noin
48 prosenttia EU:n kaikista siirtolaisista 
on naisia,

Or. en

Tarkistus 3
Urszula Krupa

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. ottaa huomioon, että dynaamiset 
työmarkkinat asettavat suuria haasteita 
työntekijöille ja erityisesti perheellisille 

B. ottaa huomioon, että dynaamiset 
työmarkkinat asettavat suuria haasteita 
työntekijöille ja erityisesti perheille ja 
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naisille, jotka joutuvat tekemään 
kompromisseja työ- ja perhe-elämän 
välillä,

perheellisille naisille, jotka joutuvat 
tekemään kompromisseja työ- ja perhe-
elämän välillä,

Or. pl

Tarkistus 4
Urszula Krupa

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan C kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

C. ottaa huomioon, että jäsenvaltioiden 
sosiaaliturvajärjestelmien riittämätön 
mukauttaminen aiheuttaa vaikeuksia 
naisille raskauden, lapsen kasvatuksen, 
parempien uramahdollisuuksien jne. 
kannalta,

C. ottaa huomioon, että jäsenvaltioiden 
sosiaaliturvajärjestelmien riittämätön 
mukauttaminen aiheuttaa vaikeuksia 
perheille ja naisille raskauden, lapsen 
kasvatuksen, parempien 
uramahdollisuuksien jne. kannalta,

Or. pl

Tarkistus 5
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. ottaa huomiin, että komissio aikoo 
tutkia, onko asetusta (EY) N:o 883/20041, 
sen täytäntöönpanoasetusta2 ja asiaa 
koskevia hallintokäytänteitä muutettava 
työntekijöiden liikkuvuutta koskevien 
mallien muuttumisen huomioon 
ottamiseksi; kehottaa komissiota 
ottamaan lisäksi huomioon sellaisten 
avoliitossa elävien parien, lesboparien ja 
työntekijöiden entisten puolisoiden 
oikeudet, joilla ei ole vastaavia 
sosiaalietuuksia;
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___________
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 883/2004, annettu 
29 päivänä huhtikuuta 2004, 
sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisesta (EUVL L 166, 
30.4.2004, s. 1).
2 KOM(2006)0016).

Or. en

Tarkistus 6
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa, että komission 
toimintasuunnitelmassa ei oteta riittävästi 
huomioon sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamista, tähdentää, että yleensä 
miespuoliseksi mielletty työntekijä on 
tärkein huolenaihe, arvostelee sitä, että 
ensisijaisiin aiheisiin ei ole sisällytetty 
teemoja, jotka edistäisivät naispuolisten 
työntekijöiden riippumattomuutta ja 
vapaata liikkuvuutta, kuten lastenhoidon 
järjestämistä;

Or. en

Tarkistus 7
Urszula Krupa

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pyytää jäsenvaltioita ja sidosryhmiä 
ottamaan huomioon ja poistamaan naisten 

4. pyytää jäsenvaltioita ja sidosryhmiä 
ottamaan huomioon ja poistamaan naisten 



PE409.722v01-00 6/7 AM\735893FI.doc

FI

työssä liikkuvuutta koskevat esteet, jotta 
tasavertaiset mahdollisuudet ammattitaitoa 
vaativiin töihin ja korkeisiin virka-asemiin, 
tasavertainen palkkaus, joustavat työajat, 
riittävät terveydenhuolto- ja 
lastenhoitopalvelut, korkeatasoiset 
koulutusmahdollisuudet lapsille, 
eläkeoikeuksien siirrettävyys, 
sukupuolistereotypioiden poistaminen jne. 
tulisivat mahdolliseksi;

työssä liikkuvuutta koskevat esteet, jotta
tasavertaiset mahdollisuudet ammattitaitoa 
vaativiin töihin ja korkeisiin virka-asemiin, 
tasavertainen palkkaus, joustavat työajat, 
riittävät terveydenhuolto- ja 
lastenhoitopalvelut, äitiys- ja hoitovapaan 
huomioon ottaminen kokonaistyöajassa, 
korkeatasoiset koulutusmahdollisuudet 
lapsille, eläkeoikeuksien siirrettävyys, 
huonojen sukupuolisidonnaisten 
käyttäytymismallien poistaminen jne. 
tulisivat mahdolliseksi;

Or. pl

Tarkistus 8
Urszula Krupa

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. suosittaa, että jäsenvaltiot, alueelliset ja 
paikalliset viranomaiset edistäisivät 
aktiivisesti erityisiä työllisyyttä, 
ammatillista koulutusta, yleissivistävää 
koulutusta, etäopetusta ja kieliä koskevia 
ohjelmia sellaisten työmarkkinoiden 
luomiseksi, joihin naisten on helpompi 
sopeutua, sekä työ- ja perhe-elämän 
yhteensovittamiseksi;

5. suosittaa, että jäsenvaltiot, alueelliset ja 
paikalliset viranomaiset edistäisivät 
aktiivisesti erityisiä työllisyyttä, 
ammatillista koulutusta, yleissivistävää 
koulutusta, etäopetusta ja kieliä koskevia 
ohjelmia sellaisten työmarkkinoiden 
luomiseksi, jotka painottuvat selkeämmin 
naisten ja muiden perheenjäsenten 
tarpeisiin, sekä työ- ja perhe-elämän 
yhteensovittamiseksi;

Or. pl

Tarkistus 9
Maria Petre

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. suosittelee, että komissio, jäsenvaltiot 
sekä alue- ja paikallisviranomaiset 
kartoittavat mahdollisimman pian, miten 
ja missä laajuudessa työntekijöiden 
liikkuvuus vaikuttaa lapsiin, jotka eivät 
muuta tietyksi ajanjaksoksi vanhempiensa 
mukana näiden työpaikkakunnalle, ja 
ehdottavat tällaisiin tilanteisiin soveltuvia 
ratkaisuja;

Or. ro
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