
AD\904820FI.doc PE486.156v03-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta

2011/0268(COD)

8.6.2012

LAUSUNTO
naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan 
sosiaalirahastosta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1081/2006 kumoamisesta
(COM(2011)0607 – C7-00327/2011 – 2011/0268(COD))

Valmistelija: Tadeusz Cymański



PE486.156v03-00 2/15 AD\904820FI.doc

FI

PA_Legam



AD\904820FI.doc 3/15 PE486.156v03-00

FI

LYHYET PERUSTELUT

Euroopan yhteisön olemassaolon alusta alkaen Euroopan sosiaalirahasto (ESR) on edistänyt eri 
alueiden välisten kehityserojen kaventamista. Keski- ja Itä-Euroopan maiden liityttyä EU:n 
jäseniksi ESR on toiminut tärkeässä tehtävässä muutoksen sosiaalisten kustannusten 
lieventämisessä entisissä kommunistimaissa. Euroopan sosiaalirahasto on yksi tärkeimmistä 
inhimilliseen pääomaan sijoittamisen mekanismeista tällä alueella. Siitä tuetaan muun muassa 
syrjäytymisvaarassa oleville ryhmille suunnattuja koulutusaloitteita.

Tietoisina siitä, että vähemmän kehittyneillä alueilla on yhä ammatillisen avun tarvetta ja että sen 
tarve jopa kasvaa tällaisena kriisiaikana, olemme tyytyväisiä voidessamme hyväksyä 
ehdotuksen, jolla turvataan ESR:n rahoitus seuraavalla suunnittelukaudella ja muun muassa 
vahvistetaan koheesiopolitiikan puitteissa ESR:lle osoitettava vähimmäisrahoitus. 

Tämä huomioon ottaen ehdotan asetukseen joustavampia säännöksiä, jotka antavat yksittäisille 
maille mahdollisuuden vastata omiin sosiaalisiin ja taloudellisiin erityisongelmiinsa. Tämä 
koskee muun muassa tarkoitettuja rahaston tuensaajia sekä vaatimusta, että asetuksessa ei pitäisi 
säätää joustamattomia rajoituksia niiden yhteiskuntaryhmien luettelolle, joiden hyväksi rahastoa 
voidaan käyttää. 

Sosiaalisen osallisuuden edistämisen ja köyhyyden torjumisen osalta olisi pantava merkille, että 
on olemassa erityinen tarve tukea vaikeassa työllisyystilanteessa olevia naisia, koska he ovat 
suurimmassa köyhyysvaarassa, ja tarve tukea yksinhuoltajavanhempia, erityisesti 
yksinhuoltajaäitejä, jotta työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen tehdään heille helpommaksi. 

TARKISTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat 
tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Eurooppa-neuvosto totesi 17 päivänä 
kesäkuuta 2010, että kaikessa yhteisessä 
politiikassa, myös koheesiopolitiikassa, 
olisi tuettava työllisyyttä ja älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskevaa 
Eurooppa 2020 -strategiaa. Jotta ESR:n 
toiminta olisi täysin strategian tavoitteiden 

(3) Eurooppa-neuvosto totesi 17 päivänä 
kesäkuuta 2010, että kaikessa yhteisessä 
politiikassa, myös koheesiopolitiikassa, 
olisi tuettava työllisyyttä ja älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskevaa 
Eurooppa 2020 -strategiaa. Jotta ESR:n 
toiminta olisi täysin strategian tavoitteiden 
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mukaista, etenkin työllisyyden, 
koulutuksen ja sosiaalisen syrjäytymisen 
torjunnan alalla, ESR:n olisi tuettava 
jäsenvaltioita jäsenvaltioiden ja unionin 
talouspolitiikan laajoista suuntaviivoista 
annettujen neuvoston suositusten sekä 
perussopimuksen 121 artiklan ja 148 
artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksyttyjen 
työllisyyspolitiikan suuntaviivoja 
koskevien neuvoston päätösten 
täytäntöönpanossa. Sen olisi myös 
edistettävä lippulaivahankkeiden 
täytäntöönpanoa kiinnittäen 
erityishuomiota hankkeisiin "Uuden 
osaamisen ja työllisyyden ohjelma",
"Nuoret liikkeellä" ja "Köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan 
eurooppalainen foorumi". Siitä tuetaan 
myös aloitteisiin "Euroopan 
digitaalistrategia" ja "Innovaatiounioni" 
liittyviä toimia.

mukaista, etenkin työllisyyden, 
koulutuksen ja sosiaalisen syrjäytymisen 
torjunnan alalla, ESR:n olisi tuettava 
jäsenvaltioita jäsenvaltioiden ja unionin 
talouspolitiikan laajoista suuntaviivoista 
annettujen neuvoston suositusten sekä 
perussopimuksen 121 artiklan ja 148 
artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksyttyjen 
työllisyyspolitiikan suuntaviivoja 
koskevien neuvoston päätösten 
täytäntöönpanossa. Sen olisi myös 
edistettävä lippulaivahankkeiden 
täytäntöönpanoa kiinnittäen 
erityishuomiota hankkeisiin "Uuden 
osaamisen ja työllisyyden ohjelma",
"Nuoret liikkeellä" ja "Köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan 
eurooppalainen foorumi". Siitä tuetaan 
myös aloitteisiin "Euroopan 
digitaalistrategia" ja "Innovaatiounioni" 
liittyviä toimia sekä naisten peruskirjassa 
määriteltyjä tavoitteita.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Euroopan unionilla on vastassaan 
rakenteellisia haasteita, jotka johtuvat 
talouden globalisaatiosta, teknologian 
muutoksista ja koko ajan ikääntyvästä 
työvoimasta sekä kasvavasta 
ammattitaitovajeesta ja työvoimapulasta 
joillakin sektoreilla ja alueilla. Näitä 
haasteita on vielä pahentanut hiljattainen 
talous- ja rahoituskriisi, joka on lisännyt 
työttömyyttä etenkin nuorten ja muiden
heikommassa asemassa olevien ryhmien, 
kuten maahanmuuttajien, parissa. ESR:n 
pitäisi pyrkiä edistämään työllisyyttä ja 
tukemaan työvoiman liikkuvuutta, 
investoimaan koulutukseen, ammattitaitoon 
ja elinikäiseen oppimiseen sekä edistämään 
sosiaalista osallisuutta ja köyhyyden 

(4) Euroopan unionilla on vastassaan 
rakenteellisia haasteita, jotka johtuvat 
talouden globalisaatiosta, teknologian 
muutoksista ja koko ajan ikääntyvästä 
työvoimasta sekä kasvavasta 
ammattitaitovajeesta ja työvoimapulasta 
joillakin sektoreilla ja alueilla. Näitä 
haasteita on vielä pahentanut hiljattainen 
talous- ja rahoituskriisi, joka on lisännyt 
työttömyyttä etenkin naisten, nuorten ja 
muiden epäedullisessa asemassa olevien 
ryhmien, kuten maahanmuuttajien ja 
vammaisten henkilöiden parissa. ESR:n 
pitäisi pyrkiä edistämään työllisyyttä ja 
tukemaan työvoiman liikkuvuutta, 
investoimaan koulutukseen, ammattitaitoon 
ja elinikäiseen oppimiseen sekä edistämään 
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torjumista. Pyrkiessään edistämään 
työmarkkinoiden parempaa toimintaa 
lisäämällä työntekijöiden alueellista 
liikkuvuutta, ESR:n olisi erityisesti tuettava 
rekrytointia koskevia Euroopan 
työnvälityspalveluita (Eures-toimia) ja 
niihin liittyviä tiedotus-, ohjaus- ja 
neuvontapalveluja kansallisella ja 
valtioiden rajat ylittävällä tasolla.

sosiaalista osallisuutta ja köyhyyden 
torjumista. Pyrkiessään edistämään 
työmarkkinoiden parempaa toimintaa 
lisäämällä työntekijöiden alueellista 
liikkuvuutta, ESR:n olisi erityisesti tuettava 
rekrytointia koskevia Euroopan 
työnvälityspalveluita (Eures-toimia) ja 
niihin liittyviä tiedotus-, ohjaus- ja 
neuvontapalveluja kansallisella ja 
valtioiden rajat ylittävällä tasolla.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Näiden prioriteettien lisäksi –
vähemmän kehittyneillä alueilla ja 
jäsenvaltioissa – on aiheellista
talouskasvun ja 
työllisyysmahdollisuuksien lisäämiseksi 
parantaa julkishallinnon tehokkuutta ja 
vahvistaa työllisyys-, koulutus- ja 
sosiaalipolitiikkaa toteuttavien 
sidosryhmien institutionaalisia valmiuksia.

(5) Näiden prioriteettien lisäksi –
vähemmän kehittyneillä alueilla ja 
jäsenvaltioissa – on aiheellista kestävän 
kasvun ja työllisyysmahdollisuuksien 
lisäämiseksi parantaa julkishallinnon 
tehokkuutta ja vahvistaa työllisyys-, 
koulutus- ja sosiaalipolitiikkaa toteuttavien 
sidosryhmien institutionaalisia valmiuksia.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) ESR:n pitäisi edistää Eurooppa 2020 -
strategian toteuttamista keskittämällä tukea 
Euroopan unionin prioriteetteihin. ESR:n 
pitäisi erityisesti lisätä tukeaan sosiaalisen 
syrjäytymisen ja köyhyyden torjumiseen 
varaamalla siihen vähimmäismäärärahat.
ESR-tukea saavien investointiprioriteettien 
valintaa ja lukumäärää olisi rajoitettava 
tuettujen alueiden kehitystason mukaan.

(7) ESR:n pitäisi edistää Eurooppa 2020 -
strategian toteuttamista keskittämällä tukea 
Euroopan unionin prioriteetteihin. ESR:n 
pitäisi erityisesti lisätä tukeaan sosiaalisen 
syrjäytymisen ja köyhyyden torjumiseen ja 
sukupuolten tasa-arvon ja 
yhdenvertaisten mahdollisuuksien 
edistämiseen varaamalla siihen 
vähimmäismäärärahat. ESR-tukea saavien 
investointiprioriteettien valintaa ja 
lukumäärää olisi rajoitettava tuettujen 
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alueiden kehitystason mukaan.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) ESR:n olisi lisättävä sukupuolten 
tasa-arvon tukemista investoimalla 
hoitopalveluihin, naisten 
työnsaantimahdollisuuksien 
parantamiseen, koulutukseen ja taitojen 
parantamiseen sekä naisiin kohdistuvan 
väkivallan torjuntaan. ESR:n olisi 
puututtava myös muun muassa 
maahanmuuttajanaisiin, romaninaisiin, 
vammaisiin naisiin, lesboihin ja 
ikääntyneisiin naisiin kohdistuvaan 
syrjintään.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat, 
että ESR:sta rahoitettujen prioriteettien 
täytäntöönpanolla edistetään naisten ja 
miesten tasa-arvoa perussopimuksen 8 
artiklan mukaisesti. Arvioinnit ovat 
osoittaneet, että on tärkeää ottaa tasa-
arvonäkökohdat huomioon kaikessa 
ohjelman toiminnassa ja varmistaa, että 
sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi 
toteutetaan erityistoimia.

(10) Jäsenvaltioiden ja komission olisi 
varmistettava, että ESR:sta rahoitettujen 
prioriteettien täytäntöönpanolla edistetään 
naisten ja miesten tasa-arvoa 
perussopimuksen 8 artiklan mukaisesti. 
Arvioinnit ovat osoittaneet, että on tärkeää 
ottaa tasa-arvotavoitteet huomioon 
kaikessa ohjelman toiminnassa ja 
varmistaa, että sukupuolten tasa-arvon 
edistämiseksi toteutetaan erityistoimia.
Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
tasa-arvomäärärahojen arviointi koskee 
kaikkia ESR:n toimia ja kaikkia toimia, 
joiden rahoittamiseen ESR osallistuu. 
ESR:n olisi edistettävä asiaankuuluvien 
unionin politiikkojen täytäntöönpanoa.
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Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Jäsenvaltioiden ja komission olisi 
varmistettava, että miesten ja naisten tasa-
arvo ja tasa-arvonäkökulman 
sisällyttäminen ovat sitovia periaatteita 
rahastojen varojen käytön kaikissa 
suunnittelu- ja täytäntöönpanovaiheissa 
(tasa-arvonäkökulma analyysissä, 
yhteisissä tavoitteissa, indikaattoreissa, 
seurannassa, valvonnassa ja arvioinnissa) 
ja että keskeisiä toimia tuetaan 
(rakentein) siten, että 
sukupuolinäkökohdat valtavirtaistetaan 
ESR:n tavoitteisiin jokaisessa vaiheessa.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Perussopimuksen 10 artiklan 
mukaisesti ESR:n rahoittamien 
prioriteettien täytäntöönpanolla olisi 
torjuttava sukupuoleen, rotuun, etniseen 
alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen
suuntautumiseen perustuvaa syrjintää.
ESR:sta olisi tuettava vammaisten 
oikeuksista tehdyn YK:n yleissopimuksen 
mukaisten velvoitteiden täyttämistä muun 
muassa koulutuksen, työn ja työllisyyden 
ja esteettömien mahdollisuuksien osalta.
ESR:sta olisi myös tuettava siirtymistä 
laitoshoidosta avohoitoon.

(11) perussopimuksen 10 artiklan 
mukaisesti ESR:n rahoittamien 
prioriteettien täytäntöönpanolla olisi 
torjuttava sukupuoleen, rotuun, etniseen 
alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään tai seksuaaliseen
suuntautumiseen perustuvaa syrjintää siten, 
että erityistä huomiota kiinnitetään 
moniperusteisesti syrjittyihin henkilöihin.
ESR:sta olisi tuettava vammaisten 
oikeuksista tehdyn YK:n yleissopimuksen 
mukaisten velvoitteiden täyttämistä muun 
muassa koulutuksen, työn ja työllisyyden 
ja esteettömien mahdollisuuksien osalta.
ESR:sta olisi myös tuettava tähän alaan 
liittyviä unionin toimia sekä siirtymistä 
laitoshoidosta avohoitoon.
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Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Tuki sosiaalisiin innovaatioihin on 
ratkaisevan tärkeää, jotta politiikalla 
pystytään vastaamaan paremmin 
sosiaalisiin muutoksiin ja kannustamaan ja 
tukemaan innovatiivisia sosiaalisia 
yrityksiä. Varsinkin innovatiivisten 
ratkaisujen testaaminen ja arvioiminen 
ennen niiden laajentamista on olennaisen 
tärkeää, jotta voidaan parantaa politiikan 
tehokkuutta, ja tämän vuoksi on perusteltua 
myöntää erityistukea ESR:sta.

(12) Tuki sosiaalisiin innovaatioihin on 
ratkaisevan tärkeää, jotta politiikalla 
pystytään vastaamaan paremmin 
sosiaalisiin muutoksiin ja kannustamaan ja 
tukemaan innovatiivisia sosiaalisia 
yrityksiä. Varsinkin innovatiivisten 
ratkaisujen testaaminen ja arvioiminen 
ennen niiden laajentamista on olennaisen 
tärkeää, jotta voidaan parantaa politiikan 
tehokkuutta, ja ottaa huomioon, että 
sosiaaliset yritykset saavuttavat monessa 
tapauksessa tuloksia vain pitkällä 
aikavälillä, ja tämän vuoksi on perusteltua 
myöntää erityistukea ESR:sta.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) naisten ja miesten tasa-arvo ja työ- ja 
yksityiselämän yhteensovittaminen

iv) naisten ja miesten tasa-arvo, naisten ja 
miesten taloudellinen riippumattomuus ja 
naisten ja miesten työ- ja yksityiselämän 
yhteensovittaminen;

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta – iv a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iv a) sukupuolistereotypioiden torjunta 
uranvalinnassa ja ammateissa sekä 
elinikäisen oppimisen edistäminen;
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Tarkistus 12

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

Komission teksti Tarkistus

(a a) naisten oikeuksien ja sukupuolten 
tasa-arvon edistäminen seuraavilla 
toimilla:
i) kaikenikäisten naisten enenevä pääsy 
työelämään ja kaikenikäisten naisten 
kouluttaminen;
ii) hoivapalvelujen parantaminen, 
mukaan luettuina korkealaatuinen ja 
kohtuuhintainen lasten päivähoito ja 
vanhustenhoito sekä muiden 
huollettavina olevien henkilöiden hoito;
iii) toimenpiteet naisiin kohdistuvan 
kaikkinaisen väkivallan poistamiseksi;
iv) toimenpiteet, joilla puututaan muun 
muassa maahanmuuttajanaisiin, 
vammaisiin naisiin, romaninaisiin, 
lesboihin ja ikääntyneisiin naisiin 
kohdistuvaan syrjintään;
v) toimenpiteet, joilla edistetään naisten 
kohtuuhintaisten 
terveydenhoitopalvelujen saantia, 
seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelut 
mukaan luettuina;

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

(b) Investoidaan koulutukseen, 
ammattitaitoon ja elinikäiseen oppimiseen 
seuraavin toimin:

(b) Investoidaan koulutukseen, 
ammattitaitoon, ammattikoulutukseen ja 
elinikäiseen oppimiseen seuraavin toimin:
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Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – c alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(c) Edistetään sosiaalista osallisuutta ja 
torjutaan köyhyyttä seuraavin toimin:

(c) Edistetään sosiaalista osallisuutta ja 
torjutaan köyhyyttä ja syrjintää seuraavin 
toimin:

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – c alakohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i a) aktiivinen tuki 
yksinhuoltajavanhempien integroimiseksi 
työmarkkinoille auttamalla heitä 
yhteensovittamaan työ- ja perhe-elämä ja 
ottamalla samalla huomioon, että
eurooppalaisista 
yksinhuoltajavanhemmista merkittävä 
enemmistö on naisia

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – c alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) sukupuoleen, rotuun, etniseen 
alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen perustuvan syrjinnän 
torjuminen

iii) sukupuoleen, rotuun, etniseen 
alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen perustuvan syrjinnän
kaikkien muotojen torjuminen;

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – c alakohta – iii a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

iii a) täydentävät toimet ja asianmukaisten 
tuki-, avo- ja hoivapalvelut, jotka 
parantavat työllistymismahdollisuuksia;

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – c alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) kohtuuhintaisten, kestävien ja 
korkealaatuisten palveluiden, mukaan 
lukien terveydenhuoltopalvelut ja 
yleishyödylliset sosiaalipalvelut, saannin 
parantaminen

iv) kohtuuhintaisten, kestävien ja 
korkealaatuisten yleishyödyllisten
palveluiden, mukaan lukien 
terveydenhuoltopalvelut, sosiaalipalvelut 
ja myös työttömien vanhempien saatavilla 
olevien alle kouluikäisten lasten 
hoitopalvelujen saannin parantaminen

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vähintään 20 prosenttia ESR:n 
kokonaisresursseista kussakin 
jäsenvaltiossa on kohdennettava asetuksen
(EU) N:o […] 9 artiklan 9 kohdassa 
säädettyyn temaattiseen tavoitteeseen
"edistetään sosiaalista osallisuutta ja 
torjutaan köyhyyttä".

2. Vähintään 20 prosenttia ESR:n 
kokonaisresursseista kussakin 
jäsenvaltiossa on kohdennettava asetuksen
(EU) N:o […] 9 artiklan 9 kohdassa 
säädettyyn temaattiseen tavoitteeseen
"edistetään sosiaalista osallisuutta ja 
torjutaan köyhyyttä ja syrjintää".

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteisten ja ohjelmakohtaisten 
tuotosindikaattoreiden on liityttävä osittain 

Yhteisten, ohjelmakohtaisten ja 
sukupuolen mukaan jaoteltujen
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tai kokonaan toteutettuihin toimenpiteisiin.
Tuettujen toimenpiteiden luonteen 
perusteella vuodeksi 2022 on tarpeen 
mukaan vahvistettava kumulatiiviset 
määrälliset tavoitearvot. Perusindikaattorit 
asetetaan nollaan.

tuotosindikaattoreiden on liityttävä osittain 
tai kokonaan toteutettuihin toimenpiteisiin.
Tuettujen toimenpiteiden luonteen 
perusteella vuodeksi 2022 on tarpeen 
mukaan vahvistettava kumulatiiviset 
määrälliset tavoitearvot. Perusindikaattorit 
asetetaan nollaan.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
7 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot ja komissio edistävät naisten ja 
miesten tasa-arvoa asetuksen (EU) N:o [...] 
7 artiklassa tarkoitetuilla 
valtavirtaistamistoimilla
(”mainstreaming”) ja 3 artiklan 1 kohdan a 
alakohdan iv alakohdassa tarkoitetuilla 
kohdennetuilla erityistoimilla, joilla 
pyritään erityisesti lisäämään naisten 
kestävää osallistumista työelämään ja siellä 
etenemistä, vähentämään sukupuoleen 
perustuvaa eriytymistä työmarkkinoilla, 
torjumaan sukupuolistereotypioita 
koulutuksessa sekä edistämään naisten ja 
miesten työ- ja yksityiselämän 
yhteensovittamista.

Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
8 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot ja komissio edistävät kaikkien 
yhdenvertaisia mahdollisuuksia, mukaan 
lukien vammaisten esteettömät 
mahdollisuudet, ottamalla kaikessa 
toiminnassa huomioon asetuksen (EU) N:o 
[…] 7 artiklassa tarkoitetun 
syrjimättömyyden periaatteen ja 
toteuttamalla erityistoimia 3 artiklassa ja 

Jäsenvaltiot ja komissio edistävät kaikkien 
yhdenvertaisia mahdollisuuksia, mukaan 
lukien vammaisten esteettömät 
mahdollisuudet, ottamalla kaikessa 
toiminnassa huomioon asetuksen (EU) N:o 
[…] 7 artiklassa tarkoitetun 
syrjimättömyyden periaatteen ja 
toteuttamalla erityistoimia 3 artiklassa 
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etenkin sen 1 kohdan c alakohdan iii 
alakohdassa tarkoitettujen 
investointiprioriteettien puitteissa. Tällaiset 
toimet kohdennetaan syrjäytymisvaarassa 
oleviin ihmisiin ja vammaisiin, ja niillä 
pyritään lisäämään heidän 
työvoimaosuuttaan, lujittamaan sosiaalista 
osallisuutta, vähentämään eriarvoisuutta 
koulutustason ja terveystilanteen osalta 
sekä helpottamaan siirtymistä 
laitoshoidosta avohoitoon.

tarkoitettujen kaikkien asianmukaisten
investointiprioriteettien puitteissa siten, 
että erityistä huomiota kiinnitetään 
henkilöihin, joihin kohdistuu 
moniperusteista syrjintää. Tällaiset toimet 
kohdennetaan syrjäytymisvaarassa oleviin 
ihmisiin ja vammaisiin, ja niillä pyritään 
lisäämään heidän työvoimaosuuttaan, 
lujittamaan sosiaalista osallisuutta, 
vähentämään eriarvoisuutta koulutustason 
ja terveystilanteen osalta sekä 
helpottamaan siirtymistä laitoshoidosta 
avohoitoon.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
Liite – 2 kohta – 1 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– niiden hankkeiden lukumäärä, jotka 
lisäävät naisten kestävää osallistumista 
työelämään ja edistymistä siinä

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
Liite – 4 kohta – 3 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– tilastotiedot, jotka osoittavat 
sukupuoleen perustuvan eriytymisen 
vähentymisen työmarkkinoilla

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
Liite – 4 kohta – 3 b luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– tilastotiedot, jotka osoittavat 
sukupuolistereotypioiden onnistuneen 
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torjunnan koulutuksessa 
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