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Tarkistus 1
Anna Záborská

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan viite (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

– ottaa huomioon 13. lokakuuta 2005 
antamansa päätöslauselman naisten 
köyhyydestä Euroopan unionissa1,

Or. fr

Tarkistus 2
Anna Záborská

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan viite (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

– ottaa huomioon [...] helmikuuta 2009 
antamansa päätöslauselman sukupuoleen 
perustuvasta syrjimättömyydestä ja 
sukupolvien välisestä solidaarisuudesta2, 

Or. fr

Tarkistus 3
Gabriela Creţu

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. ottaa huomioon, että EY:n 
perustamissopimuksen 2 artiklassa 

                                               
1 EUVL C 233 E, 28.9.2006, s. 130.
2 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2009)[...] .
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vahvistetaan erityisesti, että naisten ja 
miesten välinen tasa-arvo on Euroopan 
unionin perusarvo, ja että on komission ja 
jäsenvaltioiden vastuulla varmistaa, että 
naisten oikeuksia noudatetaan, ja 
helpottaa yhteiskunnan kaikkien jäsenten 
osallistumista taloudelliseen ja 
yhteiskunnalliseen elämään,

Or. en

Tarkistus 4
Gabriela Creţu

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. katsoo, että köyhyys on rikkomus 
ihmisoikeuksia kohtaan ja että sen 
torjumisen pitää olla prioriteetti 
kiinnittäen erityistä huomiota naisiin, 
joilla köyhyyden uhka on suurempi kuin 
miehillä, koska naiset ovat taloudellisesti 
riippuvaisia (monet tekevät palkatonta 
työtä kotona), sukupuolien välinen 
palkkakuilu jatkuu työmarkkinoilla ja 
suuri enemmistö yksinhuoltajista ja 
vanhuksista on naisia, 

Or. en

Tarkistus 5
Gabriela Creţu

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan C kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

C. katsoo, että sukupuolten tasa-arvoon 
investoiminen merkitsee toimia köyhien 
naisten poistamiseksi köyhyysloukusta, 
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millä vähennetään riskiä, että köyhyys 
siirtyy seuraaville sukupolville, 

Or. en

Tarkistus 6
Gabriela Creţu

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan D kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

D. katsoo, että työvoiman liikkumisen, 
tiedon liikkumisen ja terveydenhuollon 
liikkumisen kaltaiset tärkeät alat 
vaikuttavat naisten elämään eri tavalla 
kuin miesten,

Or. en

Tarkistus 7
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. panee merkille komission esittelemän 
uudistetun sosiaalisen toimintaohjelman, 
joka mahdollista kehityksen menevän 
askeleen eteenpäin ja tarjoaa kohdistetun ja 
integroidun sosiaalipolitiikkojen 
lähestymistavan mobilisoimalla 
työllisyyden, yhtäläisten mahdollisuuksien, 
opetuksen, terveydenhuollon ja 
tietoyhteiskunnan alat, ja toivoo, että tämä 
tukee sukupuolten tasa-arvon edistämistä, 
useampien ja parempien työpaikkojen 
luomista sekä toimia köyhyyden, syrjinnän 
ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi;

1. panee merkille komission esittelemän 
uudistetun sosiaalisen toimintaohjelman, 
joka mahdollista kehityksen menevän 
askeleen eteenpäin ja tarjoaa kohdistetun ja 
integroidun sosiaalipolitiikkojen 
lähestymistavan mobilisoimalla 
työllisyyden, yhtäläisten mahdollisuuksien, 
opetuksen, terveydenhuollon ja 
tietoyhteiskunnan alat, ja toivoo, että tämä 
tukee naisten ja miesten tasa-arvon 
edistämistä, useampien ja parempien 
työpaikkojen luomista sekä toimia 
köyhyyden, syrjinnän ja sosiaalisen 
syrjäytymisen torjumiseksi;
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Or. en

Tarkistus 8
Gabriela Creţu

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. on syvästi pahoillaan, että 
uudistetussa sosiaalisessa 
toimintaohjelmassa ei aseteta naisia 
komission painopistealueiden joukkoon, 
ja kehottaa komissiota ottamaan naisten 
oikeudet huomioon kaikilla toiminnan 
avainaloilla siten, että selkeästi 
huomioidaan vaikutus, joka kaikilla 
toimilla on naisiin, jotta heistä ei tule 
uutta 2000-luvun riistettyä luokkaa; 

Or. en

Tarkistus 9
Ilda Figueiredo

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. palauttaa mieliin, että köyhyys, 
epävarmat työsuhteet ja eriarvoisuus ovat 
lisääntyneet; kehottaa jäsenvaltioita 
toteuttamaan politiikkoja palkkojen ja 
eläkkeiden elvyttämiseksi, mikä tukee 
suurempaa oikeudenmukaisuutta 
vaurauden jaossa, työntekijöiden ja 
eläkeläisten – etenkin naisten – parempia 
elämänstandardeja ja talouden elpymistä;

Or. en
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Tarkistus 10
Gabriela Creţu

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. pahoittelee erityisesti, että paketista 
puuttuu samapalkkaisuusdirektiivin 
tarkistus ja sen yhteydessä 
sukupuolineutraali 
työnarviointijärjestelmä, jotta voitaisiin 
kaventaa sukupuolten välisiä palkkaeroja 
sekä saman alan sisällä että talouden eri 
alojen välillä sekä toteuttaa erityistoimia 
työn ja yksityiselämän 
yhteensovittamiseksi; 

Or. en

Tarkistus 11
Gabriela Creţu

Lausuntoluonnos
1 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 c. pyytää jäsenvaltioita 
yhdenmukaistamaan vuoteen 2010 
mennessä sukupuolten tasa-arvoa 
koskevan lainsäädännön siten, että 
sukupuolten tasa-arvo otetaan huomioon 
kaikilla politiikan aloilla EY:n 
perustamissopimuksen 3 artiklan 2 
kohdan vaatimusten mukaisesti, ja 
varmistamaan miesten ja naisten tasa-
arvoisen kohtelun periaatteen 
toteuttamisesta mahdollisuuksissa työhön, 
ammatilliseen koulutukseen ja uralla 
etenemiseen sekä työoloissa annetun 
direktiivin 2002/73/EY tehokkaan 
saattamisen osaksi kansallista 
lainsäädäntöä ja täytäntöönpanon; 
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Or. en

Tarkistus 12
Gabriela Creţu

Lausuntoluonnos
1 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 d. korostaa, että uudet demografiset 
haasteet huomioon ottaen paras tapa 
ratkaista kielteiset suuntaukset on 
puuttua köyhyydessä elävien naisten 
tilanteeseen, koska heillä ei ole 
tasapuolisesti ja riittävästi saatavilla 
ravintoa eikä mahdollisuuksia asuntoon, 
koulutukseen ja palkkaan eivätkä he 
hyödy työn ja yksityiselämän 
yhteensovittamisesta; 

Or. en

Tarkistus 13
Gabriela Creţu

Lausuntoluonnos
1 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 e. pyytää komissiota esittämään 
tutkimuksia keskipitkän ja pitkän 
aikavälin vaikutuksista, joita 
liikkuvuuden eri lajeilla on naisiin, ja 
ehdottamaan toimenpiteitä kielteisten 
vaikutusten lievittämiseksi;

Or. en
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Tarkistus 14
Urszula Krupa

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että Euroopan etujen ja arvojen, 
joiden joukkoon sukupuolten tasa-arvo
kuuluu, on tuettava kansainvälisellä tasolla 
tehtäviin päätöksiin vaikuttamisessa; 

2. katsoo, että Euroopan etujen ja arvojen, 
joiden joukkoon ihmisoikeuksien 
puolustaminen kuuluu, on tuettava 
kansainvälisellä tasolla tehtäviin päätöksiin 
vaikuttamisessa; 

Or. en

Tarkistus 15
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että Euroopan etujen ja arvojen, 
joiden joukkoon sukupuolten tasa-arvo 
kuuluu, on tuettava kansainvälisellä tasolla 
tehtäviin päätöksiin vaikuttamisessa; 

2. katsoo, että Euroopan etujen ja arvojen, 
joiden joukkoon sukupuolten tasa-arvo 
kuuluu, on tuettava kansainvälisellä tasolla 
tehtäviin päätöksiin vaikuttamisessa 
ihmisarvoista työtä koskevan ohjelman, 
perusoikeuksien ja kansainvälisten 
yleissopimusten yhteydessä, etenkin 
kyseen ollessa naisten, äitien ja lasten 
työstä sekä myös opetuksesta; 

Or. en

Tarkistus 16
Ilda Figueiredo

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. vahvistaa hylkäävänsä neuvoston 
ehdottaman luonnoksen 
työaikadirektiiviksi ja kehottaa vetämään 
tämän ehdotuksen takaisin; kehottaa 
lisäksi neuvostoa sitoutumaan vahvasti 
työajan vähentämiseen palkkoja 
laskematta ja kehottaa jäsenvaltioita 
koordinoimaan toimia, jotta työaikaa 
vähennettäisiin asteittain ja päästäisiin 
lyhyen aikavälin tavoitteeseen, joka on 
35 tuntia viikossa; katsoo, että työajan 
vähentäminen ilman palkkojen laskemista 
olisi nähtävä eräänä keinona luoda 
työpaikkoja – erityisesti naisille – ja 
vauhdittaa taloutta;

Or. en

Tarkistus 17
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että joustavuutta ja turvallisuutta 
on käytettävä sosiaalisesti epäedullisessa 
asemassa olevien hyväksi, etenkin naisten 
ja vanhusten; katsoo, että tätä varten on 
hyväksyttävä tasapainotettu 
lähestymistapa, joka koskee työssä käyvien 
naisten etuja sekä myös taloudellisen 
kasvun edistymistä;

3. katsoo, että joustavuutta ja turvallisuutta 
on käytettävä sosiaalisesti epäedullisessa 
asemassa olevien hyväksi, etenkin naisten 
ja vanhusten, jotka ovat alttiimpia 
äärimmäisen köyhyyden uhalle, mitä on 
korostettu komission tutkimuksissa; 
katsoo, että tätä varten on hyväksyttävä 
tasapainotettu lähestymistapa, joka koskee 
työssä käyvien naisten etuja sekä myös 
taloudellisen kasvun edistymistä;

Or. en
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Tarkistus 18
Marusya Ivanova Lyubcheva

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. katsoo, että joustavuutta ja turvallisuutta 
on käytettävä sosiaalisesti epäedullisessa 
asemassa olevien hyväksi, etenkin naisten 
ja vanhusten; katsoo, että tätä varten on 
hyväksyttävä tasapainotettu 
lähestymistapa, joka koskee työssä käyvien 
naisten etuja sekä myös taloudellisen 
kasvun edistymistä;

3. katsoo, että joustavuutta ja turvallisuutta 
on käytettävä sosiaalisesti epäedullisessa 
asemassa olevien hyväksi, etenkin naisten 
ja vanhusten; katsoo, että tätä varten on 
hyväksyttävä tasapainotettu 
lähestymistapa, joka koskee työssä käyvien 
ja eläkkeellä olevien naisten etuja sekä
myös naisten mahdollisen ja aktiivisen 
tuen integrointi taloudellisen kasvun 
edistymiseen;

Or. en

Tarkistus 19
Marusya Ivanova Lyubcheva

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että on otettava käyttöön 
uusia kannustimia perhe- ja työelämän 
yhteensovittamisen parantamiseksi 
tarjoamalla naisille täysi 
sosiaalipalvelupaketti; 

Or. en

Tarkistus 20
Marusya Ivanova Lyubcheva

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. katsoo, että alhaisempien palkkojen 
poistaminen joiltakin ammateilta, joissa 
naiset pääasiassa toimivat, on 
ennakkoedellytys sille, että saavutetaan 
uusi sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja 
taloudellisen riippumattomuuden malli;   

Or. en

Tarkistus 21
Ilda Figueiredo

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että kriisiin ja sen 
seurauksiin ei voida vastata ilman 
julkisen sosiaaliturvan parantamista; 
pyytää jäsenvaltioita vahvistamaan valtion 
sosiaalitoimia ja sosiaalisen suojelun 
järjestelmiä, vahvistamaan julkisia 
investointeja laitteisiin erityisesti 
lastentarhoissa ja vanhustenkodeissa, 
kehittämään sellaista asuntopolitiikkaa, 
jolla taataan jokaisen oikeus asuntoon, 
suojelemaan ja kehittämään julkisia 
terveydenhuoltopalveluja ja parantamaan 
julkista koulutusta; 

Or. en

Tarkistus 22
Lívia Járóka

Lausuntoluonnos
4 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa opetuksen tärkeyttä 
sosiaalipolitiikassa; painottaa, että nuorten 
on saatava hyötyä laadukkaasta 
opetuksesta, jotta koulun 
keskenjättämisilmiö kitkettäisiin pois;
katsoo lisäksi, että nuorille ja erityisesti 
tytöille ja naisille olisi tiedotettava heille 
saatavilla olevista mahdollisuuksista 
opetuksen ja ammattikoulutuksen alalla; 

4. korostaa opetuksen tärkeyttä 
sosiaalipolitiikassa; painottaa, että nuorten 
on saatava hyötyä laadukkaasta 
opetuksesta, jotta koulun 
keskenjättämisilmiö kitkettäisiin pois; 
painottaa myös, että on kiireellisesti 
torjuttava koulujen eriytymistä kaikkialla 
EU:ssa; katsoo lisäksi, että nuorille ja 
erityisesti tytöille ja naisille olisi 
tiedotettava heille saatavilla olevista 
mahdollisuuksista opetuksen ja 
ammattikoulutuksen alalla; 

Or. en

Tarkistus 23
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. katsoo, että joustavuutta ja turvallisuutta 
on käytettävä sosiaalisesti epäedullisessa 
asemassa olevien hyväksi, etenkin naisten 
ja vanhusten; katsoo, että tätä varten on 
hyväksyttävä tasapainotettu 
lähestymistapa, joka koskee työssä käyvien 
naisten etuja sekä myös taloudellisen 
kasvun edistymistä;

4. korostaa opetuksen tärkeyttä 
sosiaalipolitiikassa; painottaa, että nuorten 
on saatava hyötyä laadukkaasta 
opetuksesta, jotta koulun 
keskenjättämisilmiö kitkettäisiin pois; 
katsoo lisäksi, että nuorille ja erityisesti 
tytöille ja naisille olisi tiedotettava heille 
saatavilla olevista mahdollisuuksista 
opetuksen ja ammattikoulutuksen alalla; 
kehottaa komissiota ottamaan yhden 
askeleen pidemmälle elinikäisen 
oppimisen alalla toteuttamalla toimia, 
joilla edistetään tasa-arvoa naisten ja 
miesten välillä, kuten tarjoamalla uusia 
taitoja (esimerkiksi uusien tekniikoiden 
käyttö), jotta mahdollistettaisiin naisten 
uudelleensijoittuminen työmarkkinoille;

Or. en



PE418.424v02-00 14/21 AM\765300FI.doc

FI

Tarkistus 24
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kannustaa työmarkkinaosapuolten 
kanssa käytävän keskustelun tehostamista, 
jotta vanhempainlomakäytäntöä 
parannettaisiin; pitää tervetulleina 
komission uusia ehdotuksia äitiyslomasta 
ja itsenäisten ammatinharjoittajien 
oikeuksista.

5. kannustaa työmarkkinaosapuolten 
kanssa käytävän keskustelun tehostamista, 
jotta vanhempainlomakäytäntöä 
parannettaisiin; pitää tervetulleina 
komission uusia ehdotuksia äitiyslomasta 
ja itsenäisten ammatinharjoittajien 
oikeuksista; tähdentää, että naisten 
uudelleensijoittuminen työmarkkinoille 
on varmistettava, ja kehottaa täten 
komissiota edistämään sitä tehokkaasti;

Or. en

Tarkistus 25
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. painottaa naisten työmarkkinoille 
osallistumisen tärkeyttä sekä työnantajina 
että työntekijöinä, jotta saavutettaisiin 
EU:n tavoitteet työllisyyden ja 
sosiaaliasioiden alalla, erityisesti 
sosiaalinen osallisuus mutta myös kasvu 
ja hyvinvointi; korostaa, että naisille olisi 
annettava mahdollisuuksia, jotta he 
voisivat hyödyntää hankittuja 
pätevyyksiään, opetustaan ja 
koulutustaan; korostaa kuitenkin, että 
naisille on annettava vaihtoehtoja, joilla 
helpotetaan järjestämään paremmin 
heidän perhe- ja yksityiselämänsä;  
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Or. en

Tarkistus 26
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. vaatii komissiota kannustamaan 
aktiivisesti naisten yrittäjyyttä, joka 
mahdollistaa, että he voivat paremmin 
sovittaa yhteen perhe- ja työelämän; 
kehottaa komissiota takaamaan 
joustavuuden ehdotettavassa 
lainsäädännössä, jotta vältettäisiin 
hallinnollinen tai taloudellinen taakka, 
joka saattaisi tukahduttaa naisten 
aloitteita yrittäjyyden alalla;

Or. en

Tarkistus 27
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Lausuntoluonnos
5 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 c. kehottaa komissiota yhdistämään 
uudistetun sosiaalisen toimintaohjelman 
muiden aloitteiden, kuten Euroopan tasa-
arvosopimuksen, eurooppalaisen 
nuorisosopimuksen ja Eurooppalaisen 
Perheallianssin, kanssa, jotta sosiaaliedut 
olisivat paremmin epäedullisessa 
asemassa olevien sosiaalisten ryhmien 
saatavilla;  

Or. en
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Tarkistus 28
Anna Záborská

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa, että ensi sijassa köyhimpien 
naisten tulee osallistua kumppaneina 
uudistetun sosiaalisen toimintaohjelman 
politiikan suunnitteluun, 
täytäntöönpanoon ja arviointiin, koska 
hyvin köyhissä oloissa elävien naisten, 
samoin kuin kaikkien muidenkin naisten, 
on kannettava vastuu itsestään ja 
lapsistaan, koska he kokevat samat ilot, 
koska heillä on samat pyrkimykset ja 
koska he tuntevat samaa pelkoa ja epäilyä 
siitä huolimatta, että heidän aineelliset 
olosuhteensa ovat huomattavasti 
ankeammat kuin naisten enemmistön; 

Or. fr

Tarkistus 29
Anna Záborská

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

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

Or. fr
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Tarkistus 30
Anna Záborská

Lausuntoluonnos
5 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 c. katsoo, että naisten äärimmäistä 
köyhyyttä ja sen tuloksena olevaa 
sosiaalista syrjintää ei voida poistaa 
tarkastelematta miesten asemaa 
avoimessa koordinointimenetelmässä ja 
kansallisissa suunnitelmissa uudistetun 
sosiaalisen toimintaohjelman 
täytäntöönpanoa varten;

Or. fr

Tarkistus 31
Anna Záborská

Lausuntoluonnos
5 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 d. korostaa, että äärimmäistä köyhyyttä 
ja siitä johtuvaa sosiaalista syrjäytymistä 
ei voida enää arvioida pelkästään 
taloustieteellisin luvuin, vaan myös 
ihmisoikeudet ja kansalaisoikeudet on 
otettava huomioon; tunnustaa, että 
pääomien ja tavaroiden vapaan 
liikkuvuuden periaatteella ei sellaisenaan 
pystytä poistamaan köyhyyttä (varsinkaan 
jatkuvaa köyhyyttä), ja että äärimmäinen 
köyhyys vähentää mahdollisuuksia ja 
estää yhteiskuntaelämään osallistumisen 
sekä edistää erityisesti köyhien 
välinpitämätöntä suhtautumista 
ympäristöönsä; 

Or. fr
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Tarkistus 32
Anna Záborská

Lausuntoluonnos
5 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 e. pyytää, että kaikilla 
päätöksentekoprosessin tasoilla 
vahvistetaan tiivistä kumppanuutta 
köyhimpien naisten ja perheiden kanssa, 
jotta kroonisen köyhyyden torjumiseen ja 
sosiaalisen syrjäytymisen voittamiseen 
sopivat välineet ja varat voitaisiin 
yksilöidä heidän kokemuksensa 
perusteella; pyytää, että edellä mainitun 
kumppanuuden toteuttamiseksi kaikki 
asianomaiset toimielimet mukauttavat 
avointa koordinointimenetelmää ja 
uudistetun sosiaalisen toimintaohjelman 
toimintapuitteita suuressa köyhyydessä 
elävien naisten tarpeisiin;

Or. fr

Tarkistus 33
Anna Záborská

Lausuntoluonnos
5 f kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 f. kehottaa jäsenvaltioita hyväksymään 
uudistetun sosiaalisen toimintaohjelman 
yhteydessä lisätoimenpiteitä, joilla tuetaan 
erityisesti työssä käyviä 
yksinhuoltajaäitejä ja suurten perheiden 
äitejä tarjoamalla mahdollisuuksia saada 
joustavat työajat, jotta he pystyvät 
täyttämään vaativammat 
perhevelvoitteensa;

Or. fr
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Tarkistus 34
Anna Záborská

Lausuntoluonnos
5 g kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 g. pitää suuressa arvossa köyhimpien 
naisten jokapäiväistä kamppailua puutetta 
vastaan ja heitä tukevien kansalaisten 
vapaaehtoista sitoumusta, joka on 
merkittävä panos uudistetun sosiaalisen 
toimintaohjelman täytäntöönpanossa; 
antaa tunnustusta valtiosta 
riippumattomille järjestöille, joita ovat 
esimerkiksi Caritas internationalis tai 
ATD Quart Monde, ja sosiaaliseen 
sektoriin kuuluvien valtiosta 
riippumattomien järjestöjen 
eurooppalaisille verkostoille, jotka ovat 
sitoutuneet pitkäaikaiseen 
vähäosaisimpien väestöryhmien 
auttamistyöhön;

Or. fr

Tarkistus 35
Anna Záborská

Lausuntoluonnos
5 h kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 h. kehottaa kaikkia uudistetun 
sosiaalisen toimintaohjelman 
täytäntöönpanosta vastuussa olevia 
toimielimiä hyväksymään kaikilla 
päätöksentekotasoilla saman köyhyyden 
määritelmän kuin parlamentti on 
hyväksynyt kaikissa päätöslauselmissaan 
perusoikeuksien kunnioittamisesta 
Euroopan unionissa: "Epävarmuus 
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tarkoittaa yhden tai useamman 
turvatekijän puuttumista, erityisesti 
työpaikan puuttumista, joka tekee 
henkilöille ja perheille mahdolliseksi 
huolehtia ammatillisista, perhe- ja 
yhteiskunnallisista velvollisuuksistaan ja 
nauttia perusoikeuksistaan.  Tämä voi 
tapauksesta riippuen aiheuttaa 
turvattomuutta ja sen vaikutukset voivat 
olla vakavia ja pysyviä. Kun se koskettaa 
useita elämän aloja, se johtaa syvään 
köyhyyteen.   Siitä tulee pysyvää ja se 
heikentää ihmisten mahdollisuuksia voida 
lähitulevaisuudessa huolehtia uudelleen 
velvollisuuksistaan tai hankkia oikeutensa 
takaisin oma-aloitteisesti.";

Or. fr

Tarkistus 36
Anna Záborská

Lausuntoluonnos
5 i kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

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