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TARKISTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

(7 a) Sukupuolten välisessä tasa-arvossa ei 
ole kyse eriarvoisesta kohtelusta kärsivästä 
vähemmistöryhmästä. Sukupuolten välinen 
eriarvoinen kohtelu koskee suurinta osaa 
väestöstä, joten on erityisen tärkeää, että
sukupuoleen perustuvat erot otetaan täysin 
huomioon ikää, vammaisuutta, uskontoa 
tai vakaumusta, rotua tai seksuaalista 
suuntautumista koskevassa toiminnassa.

Tarkistus 2
Johdanto-osan 8 kappale (uusi)

(8) Kansalaisten tarjoaman tuen laajuus 
ratkaisee sen, miten suuri vaikutus yhteisön 
syrjinnän vastaisella lainsäädännöllä on. 
Teemavuoden olisi edistettävä tietoisuuden 
lisäämistä ja toiminnan käyntiin saamista. 
Sen kautta olisi kohdennettava poliittinen 
huomio asiaan ja saatava kaikki asiaan 
liittyvät tahot mukaan toimintaan, jotta 
vietäisiin EU:n uutta yhdenvertaisia 
mahdollisuuksia koskevaa puitestrategiaa 
eteenpäin.

(8) Kansalaisten tarjoaman tuen laajuus 
ratkaisee sen, miten suuri vaikutus yhteisön 
syrjinnän vastaisella lainsäädännöllä on. 
Teemavuoden olisi edistettävä tietoisuuden 
lisäämistä ja toiminnan käyntiin saamista. 
Sen kautta olisi kohdennettava poliittinen 
huomio asiaan ja saatava kaikki asiaan 
liittyvät tahot mukaan toimintaan, jotta 
vietäisiin EU:n uutta yhdenvertaisia 
mahdollisuuksia koskevaa puitestrategiaa ja 
sukupuolten välisen tasa-arvon 
valtavirtaistamista eteenpäin.

Tarkistus 3
  

1 EYVL / EUVL C ..., 19.9.2005, s. ....
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2 artiklan 1 a kohta (uusi)

Kaikissa 1 kohdassa viitatuissa toimissa on 
horisontaalisena tavoitteena 
eriarvoisuuden poistaminen sekä miesten ja 
naisten välisen tasa-arvon edistäminen.

Tarkistus 4
5 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

1. Kunkin valtion on perustettava tai 
nimettävä kansallinen koordinointielin tai 
vastaava hallinnollinen elin, joka organisoi 
maan osallistumista teemavuoteen. Kunkin 
valtion on taattava, että elimessä on 
edustavasti jäseniä eri järjestöistä, jotka 
edustavat syrjinnälle ja eriarvoiselle 
kohtelulle mahdollisesti alttiina olevia 
ihmisiä ja muita sidosryhmiä.

1. Kunkin valtion on perustettava tai 
nimettävä kansallinen koordinointielin tai 
vastaava hallinnollinen elin, joka organisoi 
maan osallistumista teemavuoteen. Kunkin 
valtion on taattava, että elimessä on 
edustavasti jäseniä eri järjestöistä, jotka 
edustavat syrjinnälle ja eriarvoiselle 
kohtelulle mahdollisesti alttiina olevia 
ihmisiä ja muita sidosryhmiä ja että naiset 
ja miehet ovat siinä tasapuolisesti 
edustettuina.

Tarkistus 5
6 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat, 
että naiset ja miehet ovat tasapuolisesti 
edustettuina komiteassa.

Tarkistus 6
7 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Yhteisön laajuisiin ja kansallisiin 
toimiin osoitetuista varoista myönnetään 
50 prosenttia toimiin, joissa otetaan 
huomioon, että naisia syrjitään 
moninkertaisesti kaikissa syrjityissä 
ryhmissä.
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Tarkistus 7
Liite, osa II, 1 kohta, e a alakohta (uusi)

(e a) naiset ja miehet ovat yhtäläisesti 
edustettuina yhteyselimessä


