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TARKISTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta esittää asiasta vastaavalle 
aluekehitysvaliokunnalle seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) SEUT-sopimuksen 174 artiklassa 
määrätään, että taloudellisen, sosiaalisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden 
lujittamiseksi unioni pyrkii vähentämään 
alueiden välisiä kehityseroja sekä muita 
heikommassa asemassa olevien alueiden 
tai saarten jälkeenjääneisyyttä ja että 
erityistä huomiota kiinnitetään 
maaseutualueisiin, teollisuuden 
muutosprosessissa oleviin alueisiin sekä 
vakavista ja pysyvistä luontoon tai 
väestöön liittyvistä haitoista kärsiviin 
alueisiin. SEUT-sopimuksen 175 artiklassa 
edellytetään, että unioni tukee näiden 
tavoitteiden toteuttamista toiminnallaan, 
jota se harjoittaa Euroopan maatalouden 
ohjaus- ja tukirahaston ohjausosaston, 
Euroopan sosiaalirahaston, Euroopan 
aluekehitysrahaston, Euroopan 
investointipankin ja muiden olemassa 
olevien välineiden kautta. SEUT-
sopimuksen 322 artikla muodostaa 
perustan sellaisten varainhoitosääntöjen 
hyväksymiselle, joissa vahvistetaan 
talousarvion laatimista ja toteuttamista 
sekä tilinpäätöksen esittämistä ja 
tilintarkastusta koskevat yksityiskohtaiset 
säännöt, sekä sellaisten sääntöjen 
hyväksymiselle, joilla järjestetään 
taloushallinnon henkilöstön toiminnan 
valvonta.

(1) SEUT-sopimuksen 174 artiklassa 
määrätään, että taloudellisen, sosiaalisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden 
lujittamiseksi unioni pyrkii vähentämään 
alueiden välisiä kehityseroja sekä muita 
heikommassa asemassa olevien alueiden 
tai saarten jälkeenjääneisyyttä ja että 
erityistä huomiota kiinnitetään 
maaseutualueisiin, teollisuuden 
muutosprosessissa oleviin alueisiin sekä 
vakavista ja pysyvistä luontoon tai 
väestöön liittyvistä haitoista kärsiviin 
alueisiin. Alueiden välisten kehityserojen 
sekä muita heikommassa asemassa 
olevien alueiden tai saarten 
jälkeenjääneisyyden vähentäminen 
erityisesti maaseutualueilla edellyttää, että 
naisten vaikutusvaltaa lisätään 
entisestään näillä alueilla niin 
taloudellisessa kuin sosiaalisessakin 
mielessä ja että työ- ja yksityiselämän 
tasapainoa edistetään. Alueiden välisten 
erojen tehokas vähentäminen edellyttää 
väistämättä naisten taloudellisen, 
yhteiskunnallisen ja poliittisen 
vaikutusvallan lisäämistä sekä työ- ja 
yksityiselämän tasapainon edistämistä.
Sukupuolen mukaan eriteltyjen tietojen 
keruun avulla voidaan tunnistaa ja 
analysoida naisten ja miesten erityisiä 
heikkouksia ja valmiuksia, havaita 
puutteita ja eriarvoisuutta ja siten edistää 
oikeudenmukaisempaa ja osallistavampaa 
yhteiskuntaa ja pyrkiä katkaisemaan 
köyhyyden ja puutteen periytyminen 
uusille sukupolville. SEUT-sopimuksen 
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175 artiklassa edellytetään, että unioni 
tukee näiden tavoitteiden toteuttamista 
toiminnallaan, jota se harjoittaa Euroopan 
maatalouden ohjaus- ja tukirahaston 
ohjausosaston, Euroopan sosiaalirahaston, 
Euroopan aluekehitysrahaston, Euroopan 
investointipankin ja muiden olemassa 
olevien välineiden kautta. SEUT-
sopimuksen 322 artikla muodostaa 
perustan sellaisten varainhoitosääntöjen 
hyväksymiselle, joissa vahvistetaan 
talousarvion laatimista ja toteuttamista 
sekä tilinpäätöksen esittämistä ja 
tilintarkastusta koskevat yksityiskohtaiset 
säännöt, sekä sellaisten sääntöjen 
hyväksymiselle, joilla järjestetään 
taloushallinnon henkilöstön toiminnan 
valvonta.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen, jäljempänä ’SEU-sopimus’, 3 
artiklassa ja SEUT-sopimuksen 10 
artiklassa määrättyjä horisontaalisia 
periaatteita, myös SEU-sopimuksen 5 
artiklassa vahvistettuja toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteita, olisi noudatettava 
rahastojen täytäntöönpanossa, jossa olisi 
otettava huomioon myös Euroopan unionin 
perusoikeuskirja. Jäsenvaltioiden olisi 
lisäksi noudatettava vammaisten 
henkilöiden oikeuksia koskevasta 
Yhdistyneiden Kansakuntien 
yleissopimuksesta johtuvia velvoitteita ja 
varmistettava yleissopimuksen 9 artiklassa 
tarkoitettu esteettömyys ja saavutettavuus 
noudattaen unionin lainsäädäntöä, jolla 
yhdenmukaistetaan tuotteiden ja palvelujen 
esteettömyysvaatimukset. Jäsenvaltioiden 
ja komission olisi pyrittävä poistamaan
epätasa-arvoa, edistämään naisten ja 
miesten välistä tasa-arvoa ja ottamaan 

(5) Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen, jäljempänä ’SEU-sopimus’, 3 
artiklassa ja SEUT-sopimuksen 10 
artiklassa määrättyjä horisontaalisia 
periaatteita, myös SEU-sopimuksen 5 
artiklassa vahvistettuja toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteita, olisi noudatettava 
rahastojen täytäntöönpanossa, jossa olisi 
otettava huomioon myös Euroopan unionin 
perusoikeuskirja. Jäsenvaltioiden olisi 
lisäksi noudatettava vammaisten 
henkilöiden oikeuksia koskevasta 
Yhdistyneiden Kansakuntien 
yleissopimuksesta johtuvia velvoitteita ja 
varmistettava yleissopimuksen 9 artiklassa 
tarkoitettu esteettömyys ja saavutettavuus 
noudattaen unionin lainsäädäntöä, jolla 
yhdenmukaistetaan tuotteiden ja palvelujen 
esteettömyysvaatimukset. Jäsenvaltioiden 
ja komission olisi pyrittävä poistamaan 
epätasa-arvoa, edistämään naisten ja 
miesten tasa-arvoa SEUT-sopimuksen 8 
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huomioon sukupuolinäkökohdat sekä 
torjumaan sukupuoleen, rotuun tai etniseen 
alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen perustuvaa syrjintää. 
Rahastoista ei saa tukea toimia, joilla 
millään tavalla edistetään erottelua. 
Rahastojen tavoitteiden toteuttamisessa 
olisi otettava huomioon kestävä kehitys 
sekä se, että unioni edistää ympäristön 
laadun säilyttämistä, suojelua ja 
parantamista SEUT-sopimuksen 11 
artiklan ja 191 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti ja saastuttaja maksaa -
periaatetta noudattaen. Yrityksiä 
hyödyttävien toimenpiteiden olisi 
sisämarkkinoiden yhtenäisyyden 
suojaamiseksi oltava SEUT-sopimuksen 
107 ja 108 artiklaan sisältyvien unionin 
valtiontukisääntöjen mukaisia.

artiklan mukaisesti ja ottamaan kaikessa 
toiminnassaan huomioon 
sukupuolinäkökohdat sekä torjumaan 
sukupuoleen, rotuun tai etniseen 
alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen perustuvaa syrjintää. 
Rahastoista ei saa tukea toimia, joilla 
millään tavalla edistetään erottelua tai 
syrjintää. Rahastojen tavoitteiden 
toteuttamisessa olisi otettava huomioon 
kestävä kehitys sekä se, että unioni edistää 
ympäristön laadun säilyttämistä, suojelua 
ja parantamista ja ilmastonmuutoksen 
torjuntaa SEUT-sopimuksen 11 artiklan ja 
191 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja 
saastuttaja maksaa -periaatetta noudattaen. 
Yrityksiä hyödyttävien toimenpiteiden olisi 
sisämarkkinoiden yhtenäisyyden 
suojaamiseksi oltava SEUT-sopimuksen 
107 ja 108 artiklaan sisältyvien unionin 
valtiontukisääntöjen mukaisia.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Rahastojen täytäntöönpanossa 
keskeisessä asemassa on 
kumppanuusperiaate, jonka lähtökohtana 
on monitasoinen hallinnointi ja jolla 
varmistetaan kansalaisyhteiskunnan ja 
työmarkkinaosapuolten osallistuminen. 
Jotta nykyisten kumppanuusjärjestelyjen 
käyttöä voitaisiin jatkaa, olisi edelleen 
sovellettava komission delegoitua asetusta 
(EU) N:o 240/201413.

(11) Rahastojen täytäntöönpanossa 
keskeisessä asemassa on 
kumppanuusperiaate, jonka lähtökohtana 
on monitasoinen ja sukupuolten tasa-
arvoon sitoutunut hallinnointi ja jolla 
varmistetaan kansalaisyhteiskunnan ja 
työmarkkinaosapuolten osallistuminen. 
Jotta nykyisten kumppanuusjärjestelyjen 
käyttöä voitaisiin jatkaa, olisi edelleen 
sovellettava komission delegoitua asetusta 
(EU) N:o 240/2014.

__________________ __________________

13 Komission delegoitu asetus (EU) 
N:o 240/2014, annettu 7 päivänä 
tammikuuta 2014, Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoissa harjoitettavaa 
kumppanuutta koskevista eurooppalaisista 

13 Komission delegoitu asetus (EU) 
N:o 240/2014, annettu 7 päivänä 
tammikuuta 2014, Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoissa harjoitettavaa 
kumppanuutta koskevista eurooppalaisista 
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käytännesäännöistä (EUVL L 74, 
14.3.2014, s. 1).

käytännesäännöistä (EUVL L 74, 
14.3.2014, s. 1).

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Jäsenvaltioiden olisi vahvistettava 
kutakin ohjelmaa varten 
suoritusperusteinen kehys, joka kattaa 
kaikki indikaattorit, välitavoitteet ja 
tavoitteet, seuratakseen ja arvioidakseen 
ohjelman tuloksellisuutta sekä 
raportoidakseen siitä.

(18) Jäsenvaltioiden olisi vahvistettava 
kutakin ohjelmaa varten 
suoritusperusteinen kehys, joka kattaa 
kaikki indikaattorit, välitavoitteet ja 
tavoitteet, seuratakseen ja arvioidakseen 
ohjelman tuloksellisuutta sekä 
raportoidakseen siitä. Indikaattoreiden 
kehittämisessä olisi mahdollisuuksien 
mukaan otettava huomioon 
sukupuolinäkökulma.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Jäsenvaltion olisi tehtävä 
väliarviointi jokaisesta EAKR:stä, 
ESR+:sta ja koheesiorahastosta tuetusta 
ohjelmasta. Väliarvioinnin olisi 
mahdollistettava ohjelmien 
kokonaisvaltainen mukauttaminen niiden 
tulosten perusteella ja tarjottava myös 
mahdollisuus ottaa huomioon uudet 
haasteet ja vuonna 2024 annetut ohjelmien 
kannalta merkitykselliset maakohtaiset 
suositukset. Komission olisi niin ikään 
vuonna 2024 arvioitava vuotta 2025 
koskevan teknisen mukautuksen 
yhteydessä kaikkien jäsenvaltioiden osalta 
niitä jäsenvaltiokohtaisia 
kokonaismäärärahoja, jotka on osoitettu 
koheesiopolitiikan alaan kuuluvaan 
Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -
tavoitteeseen vuosiksi 2025, 2026 ja 2027, 

(19) Jäsenvaltion olisi tehtävä 
väliarviointi jokaisesta EAKR:stä, 
ESR+:sta ja koheesiorahastosta tuetusta 
ohjelmasta. Tällaiseen arviointiin sisältyy 
sukupuolinäkökohtia koskeva luku, ja 
siinä arvioidaan ohjelman vaikutusta 
perusoikeuksiin. Väliarvioinnin olisi 
mahdollistettava ohjelmien 
kokonaisvaltainen mukauttaminen niiden 
tulosten perusteella ja tarjottava myös 
mahdollisuus ottaa huomioon uudet 
haasteet ja vuonna 2024 annetut ohjelmien 
kannalta merkitykselliset maakohtaiset 
suositukset. Komission olisi niin ikään 
vuonna 2024 arvioitava vuotta 2025 
koskevan teknisen mukautuksen 
yhteydessä kaikkien jäsenvaltioiden osalta 
niitä jäsenvaltiokohtaisia 
kokonaismäärärahoja, jotka on osoitettu 
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soveltamalla kyseisessä perussäädöksessä 
vahvistettua jakomenetelmää. Ohjelmia 
olisi mukautettava tämän arvioinnin ja 
väliarvioinnin tulosten perusteella 
tekemällä niihin vuosien 2025, 2026 ja 
2027 määrärahoja koskevat muutokset.

koheesiopolitiikan alaan kuuluvaan 
Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -
tavoitteeseen vuosiksi 2025, 2026 ja 2027, 
soveltamalla kyseisessä perussäädöksessä 
vahvistettua jakomenetelmää. Ohjelmia 
olisi mukautettava tämän arvioinnin ja 
väliarvioinnin tulosten perusteella 
tekemällä niihin vuosien 2025, 2026 ja 
2027 määrärahoja koskevat muutokset.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Mekanismeja, joilla varmistetaan 
yhteys unionin rahoitustukipolitiikan ja 
unionin talouden ohjausjärjestelmän 
välillä, olisi kehitettävä edelleen antamalla 
komissiolle mahdollisuus ehdottaa 
neuvostolle, että yhtä tai useampaa 
ohjelmaa koskevat sitoumukset 
keskeytetään osittain tai kokonaan sellaisen 
jäsenvaltion osalta, joka ei ole toteuttanut 
tuloksellisia toimia talouden
ohjausprosessin yhteydessä. 
Yhdenmukaisen täytäntöönpanon 
varmistamiseksi ja jäsenvaltioon 
kohdistettavien toimenpiteiden 
merkittävien taloudellisten vaikutusten 
vuoksi täytäntöönpanovalta olisi siirrettävä 
neuvostolle, jonka olisi toimittava 
komission ehdotuksesta. Jotta 
helpotettaisiin sellaisten päätösten 
hyväksymistä, joita tarvitaan talouden 
ohjausprosessiin liittyvien tuloksellisten 
toimien varmistamiseksi, olisi käytettävä 
käänteistä määräenemmistöäänestystä.

(20) Mekanismeja, joilla varmistetaan 
yhteys unionin rahoitustukipolitiikan ja 
unionin taloudellisen ja sosiaalisen
ohjausjärjestelmän välillä, olisi kehitettävä 
edelleen antamalla komissiolle 
mahdollisuus ehdottaa neuvostolle, että 
yhtä tai useampaa ohjelmaa koskevat 
sitoumukset keskeytetään osittain tai 
kokonaan sellaisen jäsenvaltion osalta, joka 
ei ole toteuttanut tuloksellisia toimia 
taloudellisen ja sosiaalisen
ohjausprosessin yhteydessä tai 
kunnioittanut ihmisoikeuksia. 
Yhdenmukaisen täytäntöönpanon 
varmistamiseksi ja jäsenvaltioon 
kohdistettavien toimenpiteiden 
merkittävien taloudellisten vaikutusten 
vuoksi täytäntöönpanovalta olisi siirrettävä 
neuvostolle, jonka olisi toimittava 
komission ehdotuksesta. Jotta 
helpotettaisiin sellaisten päätösten 
hyväksymistä, joita tarvitaan talouden 
ohjausprosessiin liittyvien tuloksellisten 
toimien varmistamiseksi, olisi käytettävä 
käänteistä määräenemmistöäänestystä.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(24) Yhteisölähtöistä paikallista 
kehittämistä on tarpeen vahvistaa ja 
helpottaa paikallistason voimavarojen 
paremmaksi hyödyntämiseksi. Tällaisessa 
kehittämisessä olisi otettava huomioon 
paikalliset tarpeet ja voimavarat sekä 
kulloisetkin sosiokulttuuriset 
ominaispiirteet, ja sen avulla olisi saatava 
aikaan rakennemuutoksia, luotava 
paikallisia valmiuksia sekä kannustettava 
innovointiin. Rahastojen välistä tiivistä 
yhteistyötä ja niiden yhdennettyä 
hyödyntämistä olisi lisättävä paikallisten 
kehittämisstrategioiden toteuttamiseksi. 
Keskeisenä periaatteena on, että 
paikallisyhteisön etuja edustavien 
paikallisten toimintaryhmien olisi oltava 
vastuussa yhteisölähtöistä paikallista 
kehittämistä koskevien strategioiden 
suunnittelusta ja toteuttamisesta. Jotta 
voitaisiin helpottaa tuen myöntämistä 
koordinoidusti eri rahastoista 
yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä 
koskevia strategioita varten ja näiden 
strategioiden toteuttamista, olisi 
helpotettava päärahastoon perustuvan 
lähestymistavan käyttöä.

(24) Yhteisölähtöistä paikallista 
kehittämistä on tarpeen vahvistaa ja 
helpottaa paikallistason voimavarojen 
paremmaksi hyödyntämiseksi. Tällaisessa 
kehittämisessä olisi otettava huomioon 
paikalliset tarpeet ja voimavarat sekä 
kulloisetkin sosiokulttuuriset 
ominaispiirteet, ja sen avulla olisi saatava 
aikaan rakennemuutoksia, jotka koskevat 
etenkin sukupuolten tasa-arvoa ja naisten 
vaikutusvallan lisäämistä, luotava 
paikallisia valmiuksia sekä kannustettava 
innovointiin. Rahastojen välistä tiivistä 
yhteistyötä ja niiden yhdennettyä 
hyödyntämistä olisi lisättävä paikallisten 
kehittämisstrategioiden toteuttamiseksi. 
Keskeisenä periaatteena on, että 
paikallisyhteisön etuja tasa-arvoisesti
edustavien paikallisten toimintaryhmien 
olisi oltava vastuussa yhteisölähtöistä 
paikallista kehittämistä koskevien 
strategioiden suunnittelusta ja 
toteuttamisesta. Jotta voitaisiin helpottaa 
tuen myöntämistä koordinoidusti eri 
rahastoista yhteisölähtöistä paikallista 
kehittämistä koskevia strategioita varten ja 
näiden strategioiden toteuttamista, olisi 
helpotettava päärahastoon perustuvan 
lähestymistavan käyttöä.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Jäsenvaltion olisi perustettava 
seurantakomiteoita tarkastellakseen 
ohjelmien tuloksellisuutta. EAKR:n, 
ESR+:n ja koheesiorahaston vuotuiset 
täytäntöönpanokertomukset olisi 
korvattava vuotuisella jäsennellyllä 
politiikkavuoropuhelulla, joka perustuu 
jäsenvaltion ohjelman toteuttamisesta 

(27) Jäsenvaltion olisi perustettava 
seurantakomiteoita tarkastellakseen 
ohjelmien tuloksellisuutta. EAKR:n, 
ESR+:n ja koheesiorahaston vuotuiset 
täytäntöönpanokertomukset olisi 
korvattava vuotuisella jäsennellyllä 
politiikkavuoropuhelulla, joka perustuu 
jäsenvaltion ohjelman toteuttamisesta 
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toimittamiin uusimpiin tietoihin. toimittamiin uusimpiin tietoihin, 
sukupuolten mukaan eritellyt tiedot 
mukaan luettuina.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Paremmasta lainsäädännöstä 
13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn 
toimielinten välisen sopimuksen16 22 ja 23 
kohdan nojalla rahastoja on arvioitava 
erityisten seurantavaatimusten mukaisesti 
kerättyjen tietojen perusteella välttäen 
kuitenkin ylisääntelyä ja varsinkin 
jäsenvaltioille aiheutuvaa hallinnollista 
rasitusta. Näihin vaatimuksiin voidaan 
tarvittaessa sisällyttää mitattavissa olevia 
indikaattoreita, joiden perusteella kerätään 
näyttöä rahastojen käytännön 
vaikutuksista.

(28) Paremmasta lainsäädännöstä 
13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn 
toimielinten välisen sopimuksen 22 ja 23 
kohdan nojalla rahastoja on arvioitava 
erityisten seurantavaatimusten mukaisesti 
kerättyjen tietojen perusteella välttäen 
kuitenkin ylisääntelyä ja varsinkin 
jäsenvaltioille aiheutuvaa hallinnollista 
rasitusta. Näihin vaatimuksiin voidaan 
tarvittaessa sisällyttää mitattavissa olevia 
indikaattoreita, joiden perusteella kerätään 
näyttöä rahastojen käytännön 
vaikutuksista. Indikaattoreiden 
kehittämisessä olisi mahdollisuuksien 
mukaan otettava huomioon
sukupuolinäkökulma.

__________________ __________________

16 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 13. 16 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 13.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Komission olisi tulevan 
ohjelmakauden ohjelmien ja toimien 
valmistelua helpottaakseen tehtävä 
rahastoista väliarviointi. Komission olisi 
ohjelmakauden lopussa tehtävä rahastoista 
jälkiarvioinnit, joissa olisi keskityttävä 
rahastojen vaikutuksiin.

(30) Komission olisi tulevan 
ohjelmakauden ohjelmien ja toimien 
valmistelua helpottaakseen tehtävä 
rahastoista väliarviointi. Komission olisi 
ohjelmakauden lopussa tehtävä rahastoista 
jälkiarvioinnit, joissa olisi keskityttävä 
rahastojen vaikutuksiin. Näissä 
arvioinneissa arvioidaan sen vaikutusta 
perusoikeuksiin ja erityistä huomiota 
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kiinnitetään sukupuolten tasa-arvon ja 
syrjimättömyyden periaatteisiin.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 74 kappale

Komission teksti Tarkistus

(74) Tässä asetuksessa kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja otetaan huomioon 
erityisesti Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet,

(74) Tässä asetuksessa kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja otetaan huomioon 
erityisesti Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet,
erityisesti sukupuolten tasa-arvoa 
koskevat yleisperiaatteet.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 9 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) ’sukupuolivaikutusten 
arvioinnilla’ ehdotettujen toimenpiteiden 
tarkastelua sen suhteen, vaikuttavatko ne 
naisiin ja miehiin eri tavalla, jotta näitä 
ehdotuksia voitaisiin mukauttaa sen 
varmistamiseksi, että syrjivät vaikutukset 
hävitetään ja sukupuolten tasa-arvoa 
edistetään;

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 9 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 b) ’sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamisella’ suunniteltujen 
toimenpiteiden (uudelleen) organisointia, 
parantamista, kehittämistä ja arviointia, 
jotta tasa-arvonäkökohdat sisällytetään 
järjestelmällisesti kaikkiin toimiin kaikilla 
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tasoilla ja kaikissa vaiheissa;

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) yhteenliitetympi Eurooppa 
lisäämällä liikkuvuutta ja tieto- ja 
viestintätekniikan alueellista 
yhteenliittämistä;

c) yhteenliitetympi Eurooppa 
lisäämällä liikkuvuutta ja tieto- ja 
viestintätekniikan alueellista 
yhteenliittämistä keskittyen erityisesti 
sukupuolten välisen digitaalisen kuilun 
umpeen kuromiseen;

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) sosiaalisempi Eurooppa panemalla 
täytäntöön Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilari;

d) sosiaalisempi, tasa-arvoisempi ja 
helppokäyttöisempi Eurooppa panemalla 
täytäntöön Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilari keskittymällä erityisesti 
kolmeen keskeiseen periaatteeseen, jotka 
ovat naisten ja miesten tasa-arvoon 
liittyvä periaate 2, yhtäläisiä 
mahdollisuuksia koskeva periaate 3 ja 
työ- ja yksityiselämän tasapainoa koskeva 
periaate 9, lastenhoitoa ja tukea lapsille 
koskeva periaate 11, terveydenhuoltoa 
koskeva periaate 16 ja pitkäaikaishoitoa 
koskeva periaate 18; naisten ja miesten 
tasa-arvon edistäminen ja sellaisten 
henkilöiden, joilla on erityistarpeita, 
tarpeiden täyttäminen;
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Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) eriarvoisuuden ja sukupuoleen tai 
seksuaaliseen suuntautumiseen 
perustuvan syrjinnän torjuminen ja 
sellaisten laaja-alaisten politiikkojen 
tukeminen, jolla edistetään sukupuolten 
tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä;

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla

Miesten ja naisten tasa-arvon edistäminen 
sekä syrjimättömyys

Jäsenvaltiot ja komissio pyrkivät 
eriarvoisuuden lopettamiseen ja 
varmistavat, että miesten ja naisten tasa-
arvo ja sukupuolinäkökohtien integrointi 
otetaan huomioon ja niitä edistetään 
ohjelmien valmistelun ja täytäntöönpanon 
kaikissa vaiheissa, myös ohjelmien 
seurannassa, raportoinnissa ja 
arvioinnissa. Rahastoista ei saa tukea 
toimia, joilla millään tavalla edistetään 
erottelua.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) asianomaiset kansalaisyhteiskuntaa 
edustavat elimet, ympäristöalan kumppanit 
ja sosiaalisen osallisuuden, 

c) asianomaiset kansalaisyhteiskuntaa 
edustavat elimet, ympäristöalan kumppanit 
ja sosiaalisen osallisuuden, 
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perusoikeuksien, vammaisten oikeuksien, 
sukupuolten tasa-arvon ja 
syrjimättömyyden edistämisestä vastaavat 
elimet.

perusoikeuksien, vammaisten oikeuksien, 
hlbti+-ihmisten oikeuksien, sukupuolten 
tasa-arvon ja syrjimättömyyden 
edistämisestä vastaavat elimet.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – b alakohta – -i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i a) sukupuolivaikutusten arviointi 
kunkin rahaston toimintavaihtoehtoja 
varten;

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) toimet, joihin on ryhdytty 
6 artiklassa tarkoitettujen asianomaisten 
kumppanien saamiseksi mukaan;

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) asianomaisen jäsenvaltion tai 
alueen sosioekonominen tilanne;

b) asianomaisen jäsenvaltion tai 
alueen sosioekonominen tilanne ja 
sukupuolten tasa-arvossa saavutettu 
tilanne;

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 9 kohta
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Komission teksti Tarkistus

9. Sitoumusten tai maksujen 
keskeytyksen on oltava laajuudeltaan ja 
tasoltaan oikeasuhteinen, ja siinä on 
noudatettava tasapuolista kohtelua 
jäsenvaltioiden välillä ja otettava 
huomioon kyseisen jäsenvaltion 
taloudellinen ja sosiaalinen tilanne, 
erityisesti kyseisen jäsenvaltion 
työttömyysaste ja köyhyyden tai 
sosiaalisen syrjäytymisen taso unionin 
keskiarvoon verrattuna ja keskeytyksen 
vaikutus jäsenvaltion talouteen. Erityisesti 
on otettava huomioon keskeytyksen 
vaikutus sellaisiin ratkaisevan tärkeisiin 
ohjelmiin, joilla pyritään puuttumaan 
epäsuotuiseen taloudelliseen tai 
sosiaaliseen tilanteeseen.

9. Sitoumusten tai maksujen 
keskeytyksen on oltava laajuudeltaan ja 
tasoltaan oikeasuhteinen, ja siinä on 
noudatettava tasapuolista kohtelua 
jäsenvaltioiden välillä ja otettava 
huomioon kyseisen jäsenvaltion 
taloudellinen ja sosiaalinen tilanne, 
erityisesti kyseisen jäsenvaltion 
työttömyysaste ja köyhyyden tai 
sosiaalisen syrjäytymisen taso unionin 
keskiarvoon verrattuna ja keskeytyksen 
vaikutus jäsenvaltion talouteen. Erityisesti 
on otettava huomioon keskeytyksen 
vaikutus sellaisiin ratkaisevan tärkeisiin 
ohjelmiin, joilla pyritään puuttumaan 
epäsuotuiseen taloudelliseen tai 
sosiaaliseen tilanteeseen. Sitoumusten tai 
maksujen keskeyttämisellä ei saa olla 
erityistä kielteistä vaikutusta naisten 
taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta – i luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

i) taloudelliset, sosiaaliset ja 
alueelliset erot, paitsi EMKR:stä tuettavien 
ohjelmien osalta;

i) taloudelliset, sosiaaliset ja 
alueelliset erot ja tarvittaessa sukupuolten 
väliset erot, paitsi EMKR:stä tuettavien 
ohjelmien osalta;

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – d alakohta – i a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i a) sukupuolivaikutusten arviointi 
asiaan liittyvien toimenpidetyyppien ja 
suunniteltujen strategisesti merkittävien 
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toimien osalta;

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – d alakohta – ii luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) tuotos- ja tulosindikaattorit sekä 
vastaavat välitavoitteet ja tavoitteet;

ii) tuotos- ja tulosindikaattorit sekä 
tarvittaessa vastaavat sukupuolen mukaan 
eritellyt välitavoitteet ja tavoitteet;

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) ohjelman viestintää ja näkyvyyttä 
koskeva suunniteltu lähestymistapa, jossa 
määritellään tavoitteet, kohdeyleisöt, 
viestintäkanavat, näkyvyys sosiaalisessa 
mediassa, suunniteltu budjetti ja 
asiaankuuluvat seuranta- ja arviointi-
indikaattorit;

i) ohjelman viestintää ja näkyvyyttä 
koskeva suunniteltu lähestymistapa, jossa 
määritellään tavoitteet, kohdeyleisöt, 
viestintäkanavat, näkyvyys sosiaalisessa 
mediassa, suunniteltu budjetti ja 
asiaankuuluvat seuranta- ja arviointi-
indikaattorit, joiden kehittämisessä on 
mahdollisuuksien mukaan otettu 
huomioon sukupuolinäkökulma ja joissa
otetaan huomioon viestinnän 
sukupuolineutraalius ja 
sukupuolinäkökulma;

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 4 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) toimintaohjelman vaikutus 
miesten ja naisten tasa-arvon 
edistämiseen sekä tarvittaessa toimet, 
joilla varmistetaan sukupuolinäkökulman 
huomioon ottaminen.
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Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 4 kohta – f b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f b) tarvittaessa toimenpiteet, joilla 
taataan henkilöiden, joilla on 
erityistarpeita, kuten vammaisten, 
esteettömyys;

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. EAKR, ESR+ ja koheesiorahasto 
voivat myöntää yhdessä tukea Investoinnit 
työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteen 
mukaisille ohjelmille.

1. EAKR, ESR+ ja koheesiorahasto 
voivat myöntää yhdessä tukea Investoinnit 
työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteen 
mukaisille ohjelmille ja kiinnittää erityistä 
huomiota ohjelmiin, joiden tarkoituksena 
on saattaa työmarkkinoille enemmän 
naisia ja henkilöitä, joilla on 
erityistarpeita.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) analyysi alueen kehittämistarpeista 
ja -mahdollisuuksista;

b) analyysi alueen kehittämistarpeista 
ja -mahdollisuuksista sekä sukupuolten 
tasa-arvosta;

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
25rtikla – 2 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) sitä toteuttavat paikalliset 
toimintaryhmät, jotka muodostuvat 
paikallisten yksityisten ja julkisten 
sosioekonomisten etujen edustajista ja
joissa yksikään yksittäinen eturyhmä ei 
hallitse päätöksentekoa;

b) sitä toteuttavat paikalliset 
toimintaryhmät, jotka muodostuvat 
paikallisten yksityisten ja julkisten 
sosioekonomisten etujen edustajista, kuten 
sukupuolten tasa-arvoa edistävistä 
organisaatioista, joissa yksikään 
yksittäinen eturyhmä – eikä edes julkinen 
sektori – ei hallitse päätöksentekoa;

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) se tukee verkostoitumista, 
innovatiivisuutta paikallisissa oloissa ja 
tarvittaessa yhteistyötä muiden alueellisten 
toimijoiden kanssa.

d) se tukee verkostoitumista, 
sukupuolten tasa-arvoa, esteettömyyttä, 
innovatiivisuutta paikallisissa oloissa ja 
tarvittaessa yhteistyötä muiden alueellisten 
toimijoiden kanssa.

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) strategian maantieteellinen 
kohdealue ja väestömäärä;

a) strategian maantieteellinen 
kohdealue ja väestömäärä; erityistä 
huomiota on kiinnitettävä naisiin ja 
henkilöihin, joilla on erityistarpeita, kuten 
vammaisiin;

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

f a) kyseisen strategian 
sukupuolivaikutusten arviointi;

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Asianomaisten 
hallintoviranomaisten on määriteltävä 
kyseisten strategioiden valintakriteerit, 
perustettava komitea toteuttamaan valinta 
ja hyväksyttävä komitean valitsemat 
strategiat.

2. Asianomaisten 
hallintoviranomaisten on määriteltävä 
kyseisten strategioiden valintakriteerit, 
perustettava sukupuolten edustuksen 
suhteen tasapainoinen komitea 
toteuttamaan valinta ja hyväksyttävä 
komitean valitsemat strategiat.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) suunnitellaan syrjimätön ja avoin 
valintamenettely ja sen kriteerit siten, että 
vältetään eturistiriidat ja varmistetaan, ettei 
yksikään yksittäinen eturyhmä hallitse 
valintapäätöksiä;

b) suunnitellaan syrjimätön, 
sukupuolten edustuksen suhteen 
tasapainoinen ja avoin valintamenettely ja 
sen kriteerit siten, että vältetään 
eturistiriidat ja varmistetaan, ettei yksikään 
yksittäinen eturyhmä hallitse 
valintapäätöksiä;

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on määritettävä 
seurantakomitean kokoonpano ja 
huolehdittava jäsenvaltioiden 

Jäsenvaltion on määritettävä 
seurantakomitean kokoonpano ja 
huolehdittava jäsenvaltioiden 
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asiaankuuluvien viranomaisten, välittävien 
elinten ja 6 artiklassa tarkoitettujen 
kumppanien edustajien tasapainoisesta 
edustuksesta.

asiaankuuluvien viranomaisten, välittävien 
elinten ja 6 artiklassa tarkoitettujen 
kumppanien edustajien sukupuolten 
edustuksen suhteen yhtäläisestä ja 
tasapainoisesta edustuksesta.

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Tässä kertomuksessa on otettava 
huomioon sukupuolinäkökulma, ja siinä 
on oltava sukupuolten tasa-arvoa koskeva 
erillinen luku.

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tiedot on tarvittaessa eriteltävä 
sukupuolen mukaan.

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hallintoviranomaisen on 
suoritettava ohjelmaa koskevat arvioinnit. 
Kussakin arvioinnissa on arvioitava 
ohjelman tuloksellisuutta, tehokkuutta, 
merkityksellisyyttä, johdonmukaisuutta ja 
EU:n tasolla saatavaa lisäarvoa, ja sen 
tarkoituksena on parantaa ohjelmien 
suunnittelun ja toteuttamisen laatua.

1. Hallintoviranomaisen on 
suoritettava ohjelmaa koskevat arvioinnit.
Kussakin arvioinnissa on arvioitava 
ohjelman tuloksellisuutta, tehokkuutta, 
merkityksellisyyttä, johdonmukaisuutta ja 
EU:n tasolla saatavaa lisäarvoa, sekä sen 
vaikutusta perusoikeuksiin, kuten 
sukupuolten tasa-arvoon ja 
syrjimättömyyteen, ja sen tarkoituksena on 
parantaa ohjelmien suunnittelun ja 
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toteuttamisen laatua.

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Lopullisessa 
tuloksellisuuskertomuksessa on otettava 
huomioon sukupuolinäkökulma, ja siinä 
on oltava sukupuolten tasa-arvoa koskeva 
erillinen luku.

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio suorittaa väliarvioinnin, 
jossa tarkastellaan kunkin rahaston 
tuloksellisuutta, tehokkuutta, 
merkityksellisyyttä, johdonmukaisuutta ja 
EU:n tasolla saatavaa lisäarvoa vuoden 
2024 loppuun mennessä. Komissio voi 
käyttää kaikkea jo saatavilla olevaa 
asiaankuuluvaa tietoa varainhoitoasetuksen 
[128] artiklan mukaisesti.

1. Komissio suorittaa väliarvioinnin, 
jossa tarkastellaan kunkin rahaston 
tuloksellisuutta, tehokkuutta, 
merkityksellisyyttä, johdonmukaisuutta, 
vaikutusta perusoikeuksiin, kuten 
sukupuolten tasa-arvoon, ja EU:n tasolla 
saatavaa lisäarvoa vuoden 2024 loppuun 
mennessä. Komissio voi käyttää kaikkea jo 
saatavilla olevaa asiaankuuluvaa tietoa 
varainhoitoasetuksen [128] artiklan 
mukaisesti.

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
63 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on huolehdittava 
seurantajärjestelmän ja indikaattoreita 
koskevien tietojen laadusta ja 
luotettavuudesta.

4. jäsenvaltioiden on huolehdittava 
seurantajärjestelmän ja indikaattoreita 
koskevien tietojen laadusta ja 
luotettavuudesta ja niiden kehittämisestä 
mahdollisuuksien mukaan 
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sukupuolinäkökulma huomioon ottaen, 
jotta tarvittaessa voidaan varmistaa 
tietojen erittely sukupuolen mukaan.

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) varmistaa, että sukupuolten tasa-
arvon valtavirtaistaminen pannaan 
ohjelmassa täytäntöön;

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
67 artikla – 3 kohta – j a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

j a) varmistettava naisten ja miesten 
tasa-arvo sekä syrjimättömyys; 

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
67 artikla – 3 kohta – j b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

j b) varmistettava tarvittaessa 
esteettömyys henkilöille, joilla on 
erityistarpeita, kuten vammaisille;

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
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Liite I – taulukko 1 – 016 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

016 a Taitojen kehittäminen naisten 
työmarkkinoille osallistumisen 
lisäämiseksi STEM-aineiden 
(luonnontieteet, teknologia, 
insinööritieteet ja matematiikka) alalla

0% 0%

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
Liite III – taulukko: Horisontaaliset mahdollistavat edellytykset – 5 kohta

Komission teksti

EU:n perusoikeuskirjan tehokas 
soveltaminen ja täytäntöönpano

Käytössä on tehokkaat mekanismit, joilla 
varmistetaan EU:n perusoikeuskirjan 
noudattaminen ja joihin sisältyvät 
seuraavat:

1. Järjestelyt, joilla varmistetaan, että 
rahastoista tuetuissa toimissa 
noudatetaan Euroopan unionin 
perusoikeuskirjaa.

2. Järjestelyt, jotka koskevat 
raportointia seurantakomitealle siitä, että 
rahastoista tuetuissa toimissa 
noudatetaan perusoikeuskirjaa. 

Tarkistus

Sukupuolten tasa-arvon edistämisen ja 
sukupuoleen perustuvan syrjinnän 
torjunnan tehokas soveltaminen ja 
täytäntöönpano

Käytössä on tehokkaat mekanismit, joilla 
varmistetaan sukupuolten tasa-arvon 
edistäminen ja sukupuoleen perustuvan 
syrjinnän torjuminen:

1. Jäsenvaltioiden institutionaalisten 
ja oikeudellisten puitteiden mukaiset 
järjestelyt sukupuolten tasa-arvosta 
vastaavien elinten osallistumisen 
mahdollistamiseksi ohjelmien valmistelun 
ja täytäntöönpanon kaikkiin vaiheisiin, 
mukaan luettuna sukupuolten tasa-arvoa 
koskevan neuvonnan antaminen.
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2. Järjestelyt rahastojen 
hallinnointiin ja valvontaan osallistuvien 
viranomaisten henkilöstön 
kouluttamiseksi sukupuolten tasa-arvoa 
koskevan unionin lainsäädännön ja 
toimintapolitiikan sekä sukupuolten tasa-
arvon valtavirtaistamisen alalla.


	1166691FI.docx

