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TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komission ja jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 8 ja 10 
artiklan mukaisesti, että sukupuolten 
tasa-arvo on laaja-alainen politiikka, joka 
on läsnä kaikissa EU:n toimielinten 
toimissa, ja että yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen 
rahoittamassa prioriteettien 
täytäntöönpanossa edistetään miesten ja 
naisten välistä tasa-arvoa ja että siinä 
otetaan huomioon Euroopan tasa-
arvosopimus 2011–2020. Miesten ja 
naisten välisen tasa-arvon periaatteen 
tehokkaaseen toteuttamiseen olisi 
sisällyttävä tietoja ja indikaattoreita, jotka 
perustuvat sukupuoleen ja sukupuolten 
tasa-arvon tavoitteisiin ja perusteisiin, ja 
sen eri toteuttamisvaiheissa, erityisesti 
suunnittelussa, seurannassa ja 
arvioinnissa, olisi oltava mukana 
sukupuolten tasa-arvoa edistäviä elimiä.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Jäsenvaltion olisi järjestettävä 
kumppanuussopimuksen ja kunkin 

(9) Jäsenvaltion olisi järjestettävä 
kumppanuussopimuksen ja kunkin 



PE487.962v02-00 4/33 AD\906116FI.doc

FI

ohjelman osalta kumppanuudet 
toimivaltaisten alue-, paikallis- ja 
kaupunkiviranomaisten sekä muiden 
viranomaisten edustajien kanssa, 
talouselämän osapuolten ja 
työmarkkinaosapuolten edustajien kanssa,
kansalaisyhteiskuntaa, myös
ympäristökumppaneita, ja valtioista 
riippumattomia järjestöjä edustavien 
elinten kanssa sekä tasa-arvon ja 
syrjimättömyyden edistämisestä 
vastaavien elinten kanssa. Tällaisen 
kumppanuuden tarkoituksena on noudattaa 
monitasohallintoperiaatetta, varmistaa 
tiettyjen sidosryhmien sitoutuminen 
suunniteltuihin tukitoimiin sekä ottaa 
huomioon asiaankuuluvien toimijoiden 
kokemukset ja taitotieto. Komissiolle olisi 
siirrettävä valta antaa delegoituja säädöksiä 
käytännesäännöistä, jotta voidaan 
varmistaa, että kumppanit osallistuvat 
kumppanuussopimusten ja ohjelmien 
valmisteluun, täytäntöönpanoon, 
seurantaan ja arviointiin yhdenmukaisella 
tavalla.

ohjelman osalta kumppanuudet 
toimivaltaisten alue-, paikallis- ja 
kaupunkiviranomaisten sekä muiden 
viranomaisten edustajien kanssa, 
talouselämän osapuolten ja 
työmarkkinaosapuolten edustajien kanssa
sekä kansalaisyhteiskuntaa, kuten
ympäristökumppaneita, valtioista 
riippumattomia järjestöjä ja naisjärjestöjä 
sekä naisten oikeuksia ja sukupuolten 
tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä koskevien 
periaatteiden noudattamisesta vastaavia 
elimiä ja sosiaalista osallisuutta 
edistävien valtioista riippumattomia 
järjestöjä sekä kulttuurin, koulutuksen ja 
nuorisopolitiikan aloilla toimivia 
järjestöjä edustavien elinten kanssa.
Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä 
ryhmiin, joita ohjelmat saattavat koskea 
ja joilla saattaa olla vaikeuksia vaikuttaa 
niihin. Tällaisen kumppanuuden 
tarkoituksena on noudattaa 
monitasohallintoperiaatetta, varmistaa 
tiettyjen sidosryhmien sitoutuminen 
suunniteltuihin tukitoimiin sekä ottaa 
huomioon asiaankuuluvien toimijoiden 
kokemukset ja taitotieto. Sen vuoksi 
kumppanien olisi edustettava erilaisia 
alueellisia tasoja jäsenvaltioiden 
instituutiorakenteen mukaisesti. 
Komissiolle olisi siirrettävä valta antaa 
delegoituja säädöksiä käytännesäännöistä, 
jotta voidaan varmistaa, että kumppanit 
osallistuvat kumppanuussopimusten ja 
ohjelmien valmisteluun, täytäntöönpanoon, 
seurantaan ja arviointiin yhdenmukaisella 
tavalla. Yhteistyössä kumppanien kanssa 
olisi noudatettava parhaita käytäntöjä. 
Kunkin jäsenvaltion olisi varmistettava 
teknisen tuen riittävä taso, jotta 
helpotettaisiin kumppanien osallisuutta ja 
osallistumista ohjelmointityön kaikissa 
vaiheissa.
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 Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(11) Pyrkiessään lisäämään taloudellista, 
alueellista ja sosiaalista koheesiota unionin 
olisi yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
täytäntöönpanon kaikissa vaiheissa 
tähdättävä epätasa-arvon poistamiseen, 
miesten ja naisten välisen tasa-arvon 
edistämiseen sekä sukupuoleen, rotuun tai 
etniseen alkuperään, uskontoon tai 
vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai 
sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan 
syrjinnän torjumiseen.

(11) Pyrkiessään lisäämään taloudellista, 
alueellista ja sosiaalista koheesiota unionin 
on yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
täytäntöönpanon kaikissa vaiheissa 
tähdättävä kaikentyyppisten epätasa-arvon 
poistamiseen, naisten oikeuksien ja
miesten ja naisten välisen tasa-arvon 
edistämiseen ottaen huomioon EU:n 
sukupuolten tasa-arvoa koskevan 
strategian 2010–2015, Euroopan tasa-
arvosopimuksen 2011–2020 ja muut 
EU:n, kansallisen ja alueellisen tason 
täytäntöönpanoa koskevat lait ja politiikat 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 8 artiklan 
täytäntöönpanemiseksi sekä sukupuoleen, 
rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon 
tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään 
tai sukupuoliseen suuntautumiseen tai 
vammaisuuteen perustuvan syrjinnän ja 
väkivallan torjumiseen, ottaen erityisesti 
huomioon 3. toukokuuta 2008 alkaen 
voimassa olleen vammaisten henkilöiden 
oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen 
ja EU:n politiikat YK:n yleissopimuksen 
täytäntöönpanemiseksi. Näin ollen 
rahastojen täytäntöönpanoon liittyvissä 
tilastollisissa toimenpiteissä olisi otettava 
vaiheittain käyttöön indikaattorit, joiden 
avulla voidaan arvioida eri rahastojen ja 
ohjelmien vaikutusta edellä mainitun 
kaltaisen syrjinnän poistamiselle.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(16) Komission hyväksymän yhteisen 
strategiakehyksen perusteella kunkin 
jäsenvaltion olisi laadittava yhteistyössä 
kumppaneidensa kanssa ja komission 
kanssa vuoropuhelua käyden 
kumppanuussopimus. 
Kumppanuussopimuksella olisi siirrettävä 
yhteisessä strategiakehyksessä vahvistetut 
osatekijät kansalliseen yhteyteen sekä 
vahvistettava määrätietoiset sitoumukset 
unionin tavoitteiden toteuttamisesta 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
ohjelmatyön kautta.

(16) Komission hyväksymän yhteisen 
strategiakehyksen perusteella kunkin 
jäsenvaltion olisi laadittava yhteistyössä 
kumppaneidensa kanssa ja komission 
kanssa vuoropuhelua käyden 
kumppanuussopimus. 
Kumppanuussopimuksella olisi siirrettävä 
yhteisessä strategiakehyksessä vahvistetut 
osatekijät kansalliseen yhteyteen sekä 
vahvistettava määrätietoiset sitoumukset 
unionin tavoitteiden toteuttamisesta 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
ohjelmatyön kautta. 
Kumppanuussopimuksen tavoitteisiin ja 
painopisteisiin olisi sisällytettävä naisten 
oikeuksien edistäminen, miesten ja 
naisten välisen tasa-arvon periaatteen 
kunnioittaminen sekä 
sukupuolinäkökohta tietojen ja arvioiden 
tuotannossa.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Kun muodostetaan tiiviimpi yhteys 
koheesiopolitiikan ja unionin talouden 
ohjauksen välille, varmistetaan, että 
yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
annettavan rahoituksen vaikuttavuus 
lisääntyy terveen talouspolitiikan avulla ja 
että yhteisen strategiakehyksen rahastot 
voidaan tarvittaessa suunnata uudelleen 
maan taloudellisten ongelmien 
ratkaisemiseen. Tämän prosessin on 
oltava asteittainen, ja se on aloitettava 
tekemällä kumppanuussopimukseen ja 
ohjelmiin muutoksia, joilla toteutetaan 
neuvoston suosituksia, jotka koskevat 
makrotalouden epätasapainon 
korjaamista ja sosiaalisten ja 

Poistetaan.
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taloudellisten ongelmien ratkaisemista. 
Jos jäsenvaltio ei yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen entistä 
paremmasta hyödyntämisestä huolimatta 
toteuta tehokkaita toimenpiteitä talouden 
ohjausprosessin yhteydessä, komissiolla 
olisi oltava oikeus keskeyttää maksut ja 
sitoumukset osittain tai 
kokonaisuudessaan. Keskeytyspäätösten 
olisi oltava oikeasuhteisia ja tehokkaita, 
ja niissä olisi otettava huomioon 
yksittäisten ohjelmien vaikutukset 
kyseisten jäsenvaltioiden taloudellisen ja 
sosiaalisen tilanteen korjaamisen 
kannalta sekä kumppanuussopimukseen 
aiemmin tehdyt muutokset. Keskeytyksistä 
päättäessään komission olisi myös 
noudatettava tasapuolista kohtelua 
jäsenvaltioiden välillä ja otettava 
huomioon erityisesti keskeytyksen 
vaikutukset kyseisen jäsenvaltion 
talouteen. Keskeytykset olisi lopetettava ja 
varat asetettava jälleen kyseisen 
jäsenvaltion saataville heti, kun 
jäsenvaltio toteuttaa tarvittavat 
toimenpiteet.

Perustelu

Yhteisen strategiakehyksen rahastojen maksujen ja sitoumusten täytäntöönpanon 
keskeyttäminen taloudellisesti epävakaille maille vain pahentaisi niiden yhteiskunnallista ja 
alueellista epätasapainoa ja eriarvoisuutta ja siten erityisesti naisten tilannetta.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) On tarpeen arvioida yhteisen 
strategiakehyksen rahastoista annettavan 
tuen tehokkuutta, vaikuttavuutta ja 
vaikutuksia, jotta voidaan parantaa 
ohjelmien täytäntöönpanon ja suunnittelun 
laatua ja määrittää ohjelmien vaikutukset 
älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 

(32) On tarpeen arvioida yhteisen 
strategiakehyksen rahastoista annettavan 
tuen tehokkuutta, vaikuttavuutta ja 
vaikutuksia, jotta voidaan parantaa 
ohjelmien täytäntöönpanon ja suunnittelun 
laatua ja määrittää ohjelmien vaikutukset 
älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
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koskevan unionin strategian tavoitteisiin ja
tapauksen mukaan BKT:hen ja
työttömyyteen. Jäsenvaltioiden ja 
komission tehtäviä olisi tältä osin 
tarkennettava.

koskevan unionin strategian tavoitteisiin ja 
tapauksen mukaan BKT:hen, 
työttömyyteen ja sukupuolten tasa-arvon 
ja vammaisten mahdollisuuksien 
turvaamisen valtavirtaistamiseen. 
Jäsenvaltioiden ja komission tehtäviä olisi 
tältä osin tarkennettava.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Kunkin ohjelman laadun ja 
suunnittelun parantamiseksi ja sen 
tarkistamiseksi, että tavoitteet voidaan 
saavuttaa, olisi toteutettava kunkin 
ohjelman ennakkoarviointi.

(33) Kunkin ohjelman laadun ja 
suunnittelun parantamiseksi ja sen 
tarkistamiseksi, että tavoitteet voidaan 
saavuttaa, olisi toteutettava kunkin 
ohjelman ennakkoarviointi. Kunkin 
ohjelman ennakkoarvioinnin olisi 
sisällettävä tämän asetuksen 6, 7, ja 
8 artiklan monialaisten periaatteiden 
arvioinnit.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 57 kappale

Komission teksti Tarkistus

(57) On tarpeen vahvistaa niiden varojen 
määrä, jotka ovat käytettävissä 
"investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin" 
-tavoitteeseen, ja antaa objektiiviset 
kriteerit niiden kohdentamiseksi alueille ja 
jäsenvaltioille. Jotta voitaisiin nopeuttaa 
tarvittavaa liikenteen ja energia-alan 
infrastruktuurien sekä tieto- ja 
viestintätekniikan kehitystä unionissa, olisi 
perustettava "Verkkojen Eurooppa" 
-väline. Rahastoista jäsenvaltiolle 
maksettavien vuotuisten määrärahojen 
kohdentamiselle ja koheesiorahastosta 
"Verkkojen Eurooppa" -välineelle 

(57) On tarpeen vahvistaa niiden varojen 
määrä, jotka ovat käytettävissä 
"investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin" 
-tavoitteeseen, ja antaa objektiiviset 
kriteerit niiden kohdentamiseksi alueille ja 
jäsenvaltioille. Jotta voitaisiin nopeuttaa 
tarvittavaa liikenteen ja energia-alan 
infrastruktuurien sekä tieto- ja 
viestintätekniikan kehitystä unionissa, olisi 
perustettava "Verkkojen Eurooppa" 
-väline. Rahastoista jäsenvaltiolle 
maksettavien vuotuisten määrärahojen 
kohdentamiselle ja koheesiorahastosta 
"Verkkojen Eurooppa" -välineelle 



AD\906116FI.doc 9/33 PE487.962v02-00

FI

siirrettäville summille olisi vahvistettava 
enimmäismäärä ottaen huomioon kyseisen 
jäsenvaltion mahdollisuudet käyttää nämä 
määrärahat. Lisäksi on köyhyyden 
vähentämistä koskevan yleistavoitteen 
mukaisesti tarpeen suunnata 
vähäosaisimmille tarkoitettu 
elintarvikeapuohjelma uudelleen 
sosiaalisen osallisuuden ja unionin 
sopusointuisen kehityksen edistämiseksi. 
On kehitetty mekanismi, jolla siirretään 
varoja tälle välineelle ja varmistetaan, että 
ne muodostuvat ESR:n määrärahoista 
kussakin maassa ESR:lle kohdennettavan 
rakennerahastojen vähimmäisosuuden 
vastaavana vähennyksenä.

siirrettäville summille olisi vahvistettava 
enimmäismäärä ottaen huomioon kyseisen 
jäsenvaltion mahdollisuudet käyttää nämä 
määrärahat. Lisäksi on köyhyyden 
vähentämistä koskevan yleistavoitteen 
mukaisesti tarpeen suunnata 
vähäosaisimmille tarkoitettu
elintarvikeapuohjelma uudelleen 
sosiaaliryhmittäin ja sukupuolen mukaan 
jaoteltuna sosiaalisen osallisuuden ja 
unionin sopusointuisen kehityksen 
edistämiseksi. On kehitetty mekanismi, 
jolla siirretään varoja tälle välineelle ja 
varmistetaan, että ne muodostuvat ESR:n 
määrärahoista kussakin maassa ESR:lle 
kohdennettavan rakennerahastojen 
vähimmäisosuuden vastaavana 
vähennyksenä.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 61 kappale

Komission teksti Tarkistus

(61) On tarpeen antaa rahastoista tuettaviin 
toimenpideohjelmiin liittyvää 
ohjelmatyötä, hallinnointia, seurantaa ja 
valvontaa koskevat lisäsäännökset. 
Toimenpideohjelmissa olisi vahvistettava 
temaattisia tavoitteita vastaavat
toimintalinjat, kehitettävä johdonmukainen 
toimintalogiikka havaittuihin 
kehitystarpeisiin vastaamiseksi sekä 
vahvistettava tulosten arvioinnin puitteet. 
Niiden olisi sisällettävä myös muita 
osatekijöitä, joita tarvitaan tukemaan 
näiden rahastojen vaikuttavaa ja tehokasta 
täytäntöönpanoa.

(61) On tarpeen antaa rahastoista tuettaviin 
toimenpideohjelmiin liittyvää 
ohjelmatyötä, hallinnointia, seurantaa ja 
valvontaa koskevat lisäsäännökset. 
Toimenpideohjelmissa olisi vahvistettava 
temaattisia tavoitteita ja tämän asetuksen 
6, 7 ja 8 artiklan monialaisia periaatteita
vastaavat toimintalinjat, kehitettävä 
johdonmukainen toimintalogiikka 
havaittuihin kehitystarpeisiin vastaamiseksi 
sekä vahvistettava tulosten arvioinnin 
puitteet. Niiden olisi sisällettävä myös 
muita osatekijöitä, joita tarvitaan tukemaan 
näiden rahastojen vaikuttavaa ja tehokasta 
täytäntöönpanoa.
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Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 67 kappale

Komission teksti Tarkistus

(67) Jotta voitaisiin varmistaa, että 
ohjelman täytäntöönpanosta on saatavilla 
olennaiset ja ajantasaiset tiedot, 
jäsenvaltioiden on tarpeen toimittaa 
komissiolle säännöllisesti keskeiset tiedot.
Jäsenvaltioille aiheutuvan lisärasituksen 
välttämiseksi tämän olisi koskettava 
ainoastaan jatkuvasti kerättäviä tietoja, ja 
toimittamisen olisi tapahduttava sähköisenä 
tiedonvaihtona.

(67) Jotta voitaisiin varmistaa, että 
ohjelman täytäntöönpanosta on saatavilla 
olennaiset ja ajantasaiset tiedot, 
jäsenvaltioiden on tarpeen toimittaa 
komissiolle säännöllisesti keskeiset tiedot.
Jäsenvaltioille aiheutuvan lisärasituksen 
välttämiseksi tämän olisi koskettava 
ainoastaan jatkuvasti kerättäviä tietoja, ja 
toimittamisen olisi tapahduttava sähköisenä 
tiedonvaihtona. Tiedot olisi 
mahdollisuuksien mukaan eriteltävä 
sukupuolen mukaan.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 69 kappale

Komission teksti Tarkistus

(69) On aiheellista, että komissio tekee 
yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa 
jälkiarvioinnin rahastojen osalta 
saadakseen asianmukaisella tasolla tietoa 
rahoitettujen tukitoimien tuloksista ja 
vaikutuksista.

(69) On aiheellista, että komissio tekee 
yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa 
jälkiarvioinnin rahastojen osalta 
saadakseen asianmukaisella tasolla tietoa 
rahoitettujen tukitoimien tuloksista ja 
vaikutuksista. Komission ja 
jäsenvaltioiden olisi huolehdittava siitä, 
että kaikkiin arviointeihin ja 
edistymiskertomuksiin sisällytetään 
sukupuolinäkökohta ja sukupuolen 
mukaan eritellyt tiedot.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 4 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(4) 'ohjelmatyöllä' monivaiheista 
organisointi-, päätöksenteko- ja 
varojenjakomenettelyä, jonka tavoitteena 
on panna täytäntöön unionin ja 
jäsenvaltioiden monivuotiset yhteiset 
toimenpiteet älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian toteuttamiseksi;

(4) 'ohjelmatyöllä' monivaiheista 5 artiklan 
mukaista organisointi-, päätöksenteko- ja 
varojenjakomenettelyä, jonka tavoitteena 
on panna täytäntöön unionin ja 
jäsenvaltioiden monivuotiset yhteiset 
toimenpiteet älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian toteuttamiseksi;

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
vaikuttavuuden erityisesti seurannan, 
raportoinnin ja arvioinnin kautta.

9. Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
vaikuttavuuden erityisesti seurannan, 
raportoinnin ja arvioinnin kautta, sekä 
valintamenettelyn avoimuuden korostaen 
tarvetta perustelujen julkaisemiseen.

Tarkistus 14

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

Komission teksti Tarkistus

(a a) laitokset, järjestöt ja ryhmät, jotka 
saattavat vaikuttaa ohjelmien 
täytäntöönpanoon tai joita 
täytäntöönpano saattaa koskea, ja 
erityistä huomiota on kiinnitettävä 
ryhmiin, joita ohjelmat saattavat koskea 
ja joilla saattaa olla vaikeuksia vaikuttaa 
niihin, erityisesti ihmisiin, joilla on 
erityistarpeita, sekä syrjäytyneisiin 
ryhmiin.
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Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – c alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(c) kansalaisyhteiskuntaa, myös 
ympäristökumppaneita, ja valtioista 
riippumattomia järjestöjä edustavat elimet 
sekä tasa-arvon ja syrjimättömyyden 
edistämisestä vastaavat elimet.

(c) kansalaisyhteiskuntaa, myös 
ympäristökumppaneita, ja valtioista 
riippumattomia järjestöjä edustavat elimet 
sekä miesten ja naisten tasa-arvon, naisten 
oikeuksien, perusoikeuksien ja 
syrjimättömyyden edistämisestä vastaavat 
elimet, erityisesti naisten oikeuksia 
puolustavat järjestöt, ja sosiaalista 
osallisuutta edistävät valtioista 
riippumattomat järjestöt sekä kulttuurin, 
koulutuksen ja nuorisopolitiikan aloilla 
toimivat järjestöt.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on otettava 
monitasohallintoperiaatetta noudattaen 
kumppanit mukaan 
kumppanuussopimusten ja 
edistymiskertomusten valmisteluun sekä 
ohjelmien valmisteluun, täytäntöönpanoon, 
seurantaan ja arviointiin. Kumppaneiden 
on osallistuttava ohjelmien 
seurantakomiteoihin.

2. Jäsenvaltioiden on otettava 
monitasohallintoperiaatetta noudattaen 
kumppanit mukaan 
kumppanuussopimusten ja 
edistymiskertomusten valmisteluun sekä 
ohjelmien valmisteluun, täytäntöönpanoon, 
seurantaan ja arviointiin. Kumppaneiden 
on osallistuttava ohjelmien 
seurantakomiteoihin ja valittava ja 
nimitettävä jäsenet, jotka edustavat heitä 
seurantakomiteassa. Kaikkiin 
kumppanuusasiakirjoihin on 
sisällytettävä sukupuolinäkökulma, ja 
niissä on esitettävä tiedot sukupuolen 
mukaan eriteltyinä.
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Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat, että
miesten ja naisten välistä tasa-arvoa ja 
sukupuolinäkökohtien huomioon ottamista 
edistetään ohjelmien valmistelussa ja 
täytäntöönpanossa.

Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat, että 
naisten ja miesten välistä tasa-arvoa ja
syrjimättömyyttä, naisten osallistumista 
politiikkaan, talouselämään ja 
sosiaaliseen elämään ja
sukupuolinäkökohtien johdonmukaista
huomioon ottamista edistetään yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen valmistelun, 
ohjelmatyön ja täytäntöönpanon, 
valvonnan ja arvioinnin kaikissa 
vaiheissa tasa-arvonäkökohdat huomioon 
ottavan budjetoinnin 
arviointimenetelmillä. Jäsenvaltioiden on 
lisäksi varmistettava miesten ja naisten 
tasapuolinen osallistuminen 
toimenpideohjelmien hallinnointiin ja 
toteutukseen paikallisella, alueellisella ja 
kansallisella tasolla sekä raportoitava 
edistymisestä tässä asiassa. Ohjelmien 
tavoitteena olisi oltava miesten ja naisten 
välisen syrjinnän poistaminen etenkin 
perhe- ja työelämässä.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot ja komissio toteuttavat 
tarvittavat toimet sukupuoleen, rotuun tai 
etniseen alkuperään, uskontoon tai 
vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai 
sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan 
syrjinnän estämiseksi ohjelmien 
valmistelun ja täytäntöönpanon aikana.

2. Jäsenvaltiot ja komissio toteuttavat
kaikki tarvittavat ja asianmukaiset toimet 
sukupuoleen, rotuun tai etniseen 
alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen perustuvan
kaikentyyppisen syrjinnän ja väkivallan
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estämiseksi ja torjumiseksi ohjelmien 
valmistelun ja täytäntöönpanon aikana
erityisesti kun määritellään perusteita ja 
indikaattoreita ja valitaan edunsaajia 
kiinnittäen erityistä huomioita sellaisiin 
henkilöihin, joihin kohdistuu monenlaista 
syrjintää. Kaikki tiedot on eriteltävä 
mahdollisuuksien mukaan sukupuolen 
perusteella. 

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot tekevät keskenään ja 
Eurostatin kanssa yhteistyötä ad hoc 
-indikaattoreiden laatimiseksi, jotta 
sukupuolinäkökulma voidaan sisällyttää 
osaksi ohjelmien suunnittelua ja 
arviointia. 

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Kustakin yhteisen strategiakehyksen 
rahastosta annetaan sen tehtävien 
mukaisesti tukea seuraaviin temaattisiin 
tavoitteisiin älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian edistämiseksi:

Kustakin yhteisen strategiakehyksen 
rahastosta annetaan sen tehtävien 
mukaisesti tukea seuraaviin temaattisiin 
tavoitteisiin älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian sekä miesten ja naisen välisen 
tasa-arvon ja sukupuolinäkökohtien 
huomioon ottamisen edistämiseksi:
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Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 7 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) naisten oikeuksien suojelu ja 
sukupuolten tasa-arvon vahvistaminen.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(8) työllisyyden edistäminen ja työvoiman 
liikkuvuuden tukeminen;

(8) työllisyyden edistäminen, työvoiman 
liikkuvuuden tukeminen ja syrjinnän 
torjuminen kiinnittäen erityishuomiota 
työmarkkinoille pääsyyn ja sen ehtoihin 
naisten osalta;

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 9 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(9) sosiaalisen osallisuuden edistäminen ja 
köyhyyden torjunta;

(9) sosiaalisen osallisuuden edistäminen, 
sukupuolten tasa-arvon ja vammaisten 
mahdollisuuksien turvaamisen 
valtavirtaistaminen ja köyhyyden, 
sosiaalisen eriarvoisuuden ja 
sukupuolisyrjinnän torjuminen 
kiinnittäen erityishuomiota sellaisten 
naisten tilanteeseen, jotka muodostavat 
haavoittuvan ryhmän kamppaillessaan 
sosiaalisen syrjinnän, epävarmuuden ja 
köyhyyden kanssa;
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Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 10 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(10) investoiminen koulutukseen, 
ammattitaitoon ja elinikäiseen oppimiseen;

(10) investoiminen koulutukseen, 
ammattitaitoon ja elinikäiseen oppimiseen 
erityisesti naisille suunnatuilla 
toimenpiteillä korostaen, että tämä on 
tärkeää naisten sosiaalisen kehityksen ja 
heidän valmiuksiensa vahvistamisen 
kannalta, mikä edistää heidän 
osallistumistaan politiikkaan, 
talouselämään ja sosiaaliseen elämään;

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 11 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(11) institutionaalisten valmiuksien ja 
tehokkaan julkishallinnon edistäminen.

(11) institutionaalisten valmiuksien ja 
tehokkaan ja osallistavan julkishallinnon 
edistäminen ja työmarkkinaosapuolten, 
valtiosta riippumattomien järjestöjen, 
alueellisten ja paikallisten viranomaisten 
ja muiden sidosryhmien, erityisesti niiden 
kumppanien, joihin viitataan tämän 
asetuksen 5 artiklassa, valmiuksien 
luomisen edistäminen.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Temaattiset tavoitteet on muunnettava 
kutakin yhteisen strategiakehyksen
rahastoa erityisesti koskeviksi 
prioriteeteiksi ja vahvistettava 

2. Temaattiset tavoitteet on muunnettava 
kutakin yhteisiä säännöksiä koskevan 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvaa
rahastoa erityisesti koskeviksi 



AD\906116FI.doc 17/33 PE487.962v02-00

FI

rahastokohtaisissa säännöissä. prioriteeteiksi ja vahvistettava 
rahastokohtaisissa säännöissä samalla, kun 
varmistetaan sukupuolinäkökohtien ja 
naisten ja miesten välisen tasa-arvon 
sisällyttäminen kaikkien temaattisten 
painopisteiden kattamiin toimiin ja 
ohjelmien valmistelun, ohjelmatyön, 
täytäntöönpanon, valvonnan ja arvioinnin 
kaikkiin vaiheisiin. Prioriteeteiksi on 
määritettävä hankkeet, joissa edistetään 
samanaikaisesti useampaa edellä 
mainituista temaattisista tavoitteista.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(a) järjestelyt, joilla varmistetaan 
yhdenmukaistaminen älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian kanssa, mukaan lukien 
seuraavat:

(a) järjestelyt, joilla varmistetaan 
yhdenmukaistaminen älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian kanssa ja joilla edistetään 
miesten ja naisten välistä tasa-arvoa sekä 
sukupuolinäkökohtien huomioon 
ottamista, mukaan lukien seuraavat:

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) ohjelmien ennakkoarvioinneista tehty 
tiivistelmäanalyysi, joka sisältää 
temaattisten tavoitteiden valintaa ja 
yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
annettavan tuen alustavaa jakoa koskevat 
perustelut;

ii) ohjelmien ennakkoarvioinneista tehty 
tiivistelmäanalyysi, joka sisältää 
temaattisten tavoitteiden valintaa ja 
yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
annettavan tuen alustavaa jakoa koskevat 
perustelut, sekä vastuualueiden jako;

Tarkistus 29
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Ehdotus asetukseksi
14 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) yhdennetty lähestymistapa, jolla 
vastataan köyhyydestä eniten kärsivien 
maantieteellisten alueiden tarpeisiin ja 
suurimmassa syrjintä- tai 
syrjäytymisvaarassa olevien kohderyhmien 
tarpeisiin ja kiinnitetään erityistä huomiota 
syrjäytyneisiin väestöryhmiin, sekä 
määrärahojen alustava jako 
asiaankuuluvien yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen osalta;

(c) yhdennetty lähestymistapa, jolla 
vastataan köyhyydestä eniten kärsivien 
maantieteellisten alueiden tarpeisiin ja 
suurimmassa syrjintä- tai 
syrjäytymisvaarassa olevien kohderyhmien 
tarpeisiin ja kiinnitetään erityistä huomiota
naisiin, syrjäytyneisiin väestöryhmiin ja 
vammaisiin, sekä määrärahojen alustava 
jako asiaankuuluvien yhteisiä säännöksiä 
koskevan asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvien rahastojen osalta;

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kaikki kumppanuussopimuksen tiedot 
olisi mahdollisuuksien mukaan eriteltävä 
sukupuolen mukaan.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
21 artikla

Komission teksti Tarkistus

Artikla poistetaan. 

Perustelu

Yhteisen strategiakehyksen rahaston myöntämien maksujen ja lupien keskeyttäminen 
taloudellisesti epävakaille maille vain pahentaisi niiden yhteiskunnallista ja alueellista 
epätasapainoa ja eriarvoisuutta ja siten erityisesti naisten tilannetta. 
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Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
 24 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Kussakin ohjelmassa on esitettävä 
strategia siitä, miten ohjelmalla edistetään 
älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
koskevaa unionin strategiaa yhteisen 
strategiakehyksen ja 
kumppanuussopimuksen mukaisesti.
Kunkin ohjelman on sisällettävä järjestelyt, 
joilla varmistetaan, että yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen ja 
toimenpiteiden täytäntöönpano on 
vaikuttavaa ja koordinoitua ja että 
tuensaajien hallinnollinen rasitus vähenee.

1. Kussakin ohjelmassa on esitettävä 
strategia siitä, miten ohjelmalla edistetään 
älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
koskevaa unionin strategiaa ja miten sillä 
edistetään miesten ja naisten välistä tasa-
arvoa sekä sukupuolinäkökohtien
huomioon ottamista yhteisen 
strategiakehyksen ja 
kumppanuussopimuksen mukaisesti.
Kunkin ohjelman on sisällettävä järjestelyt, 
joilla varmistetaan, että yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen ja 
toimenpiteiden täytäntöönpano on 
vaikuttavaa ja koordinoitua ja että 
tuensaajien hallinnollinen rasitus vähenee.
Kaikki tiedot olisi mahdollisuuksien 
mukaan eriteltävä sukupuolen mukaan.

Tarkistus 33

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

Komission teksti Tarkistus

(c a) ohjelmiin osallistumista ja 
rakennerahastojen vaikutusta koskevat 
sukupuoliulottuvuuteen liittyvät 
indikaattorit.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Yksinomaan teknistä tukea koskevia 
ohjelmia lukuun ottamatta kaikkiin 

4. Yksinomaan teknistä tukea koskevia 
ohjelmia lukuun ottamatta kaikkiin 
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ohjelmiin on sisällyttävä kuvaus 
toimenpiteistä, joilla otetaan huomioon 7 
ja 8 artiklassa vahvistetut periaatteet.

ohjelmiin on sisällyttävä mitattavissa 
olevat laadulliset ja määrälliset tavoitteet 
ja välitavoitteet indikaattoreille, joilla
tarkoitetaan 7 ja 8 artiklan monialaisia 
periaatteita, sekä lisäksi tarvittaessa 
ohjelmakohtaiset indikaattorit ja 
erityistoimet, joiden avulla noudatetaan 7 
ja 8 artiklassa vahvistettuja periaatteita.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio arvioi ohjelmien 
yhdenmukaisuuden suhteessa tähän 
asetukseen ja rahastokohtaisiin sääntöihin 
ja sen, miten ne ovat edistäneet 
temaattisten tavoitteiden ja kutakin 
yhteisen strategiakehyksen rahastoa 
koskevien unionin prioriteettien 
toteuttamista, samoin kuin 
yhdenmukaisuuden suhteessa yhteiseen 
strategiakehykseen, 
kumppanuussopimukseen, 
perussopimuksen 121 artiklan 2 kohdan 
mukaisiin maakohtaisiin suosituksiin sekä 
perussopimuksen 148 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti annettuihin neuvoston 
suosituksiin ottaen huomioon 
ennakkoarvioinnin. Arvioinnissa 
kiinnitettään huomiota erityisesti 
ohjelmastrategian soveltuvuuteen, 
vastaaviin tavoitteisiin, indikaattoreihin ja 
talousarviomäärärahojen kohdentamiseen.

1. Komissio arvioi ohjelmien 
yhdenmukaisuuden suhteessa tähän 
asetukseen ja rahastokohtaisiin sääntöihin 
ja sen, miten ne ovat edistäneet 
temaattisten tavoitteiden ja kutakin 
yhteisen strategiakehyksen rahastoa 
koskevien unionin prioriteettien 
toteuttamista, samoin kuin 
yhdenmukaisuuden suhteessa yhteiseen 
strategiakehykseen, 
kumppanuussopimukseen, 
perussopimuksen 121 artiklan 2 kohdan 
mukaisiin maakohtaisiin suosituksiin sekä 
perussopimuksen 148 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti annettuihin neuvoston 
suosituksiin ottaen huomioon 
ennakkoarvioinnin. Arvioinnissa 
kiinnitettään huomiota erityisesti 
ohjelmastrategian soveltuvuuteen, 
vastaaviin tavoitteisiin, indikaattoreihin ja 
talousarviomäärärahojen kohdentamiseen. 
Päätös olisi tehtävä avoimella 
menettelyllä.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(b) ovat paikallisyhteisön vetämiä ja 
toteutetaan käyttäen paikallisia 
toimintaryhmiä, jotka muodostuvat 
paikallisten yksityisten ja julkisten 
sosioekonomisten eturyhmien edustajista ja 
joiden päätöksenteossa julkisen sektorin tai 
yhdenkään yksittäisen eturyhmän osuus ei 
ole yli 49 prosenttia äänimäärästä;

(b) ovat paikallisyhteisön vetämiä ja
toteutetaan käyttäen paikallisia 
toimintaryhmiä, jotka muodostuvat 
paikallisten yksityisten ja julkisten 
sosioekonomisten eturyhmien edustajista ja 
joiden päätöksenteossa julkisen sektorin tai 
yhdenkään yksittäisen eturyhmän osuus ei 
ole yli 49 prosenttia äänimäärästä; ryhmän 
kokoonpanossa olisi pyrittävä 
sukupuolten tasa-arvoon.

Tarkistus 37

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

Komission teksti Tarkistus

(d a) tähtäävät sosiaalisen epätasa-arvon 
ja köyhyyden poistamiseen ja miesten ja 
naisten välisen tasa-arvon edistämiseen.

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) strategian kattaman kohdealueen ja 
väestömäärän määrittely; 

(a) strategian kattaman kohdealueen ja 
väestömäärän määrittely sukupuolen 
mukaan eriteltynä;

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on määriteltävä paikallisen 
toimintaryhmän ja kyseisten ohjelmien 

Jäsenvaltioiden on määriteltävä paikallisen 
toimintaryhmän ja kyseisten ohjelmien 
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täytäntöönpanosta vastaavien 
viranomaisten tehtävät kaikkien strategiaan 
liittyvien täytäntöönpanotehtävien osalta.

täytäntöönpanosta vastaavien 
viranomaisten tehtävät kaikkien strategiaan 
liittyvien täytäntöönpanotehtävien osalta.
Paikallisissa toimintaryhmissä ja asiaan 
liittyvissä toimissa olisi kiinnitettävä 
erityistä huomiota naisten ja miesten 
tasapuoliseen osallistumiseen.

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) suunnitella syrjimätön ja avoin 
valintamenettely ja toimien 
valintaperusteet siten, että vältetään 
eturistiriidat ja varmistetaan, että vähintään 
50 prosenttia valintapäätöksiä tehtäessä 
annetuista äänistä on peräisin muilta kuin 
julkisen sektorin kumppaneilta, 
valintapäätöksiin on mahdollista hakea 
muutosta ja valinta on mahdollista suorittaa 
kirjallista menettelyä noudattaen;

(b) suunnitella sukupuolten väliseen tasa-
arvoon perustuva, syrjimätön ja avoin 
valintamenettely ja toimien 
valintaperusteet siten, että vältetään 
eturistiriidat ja varmistetaan, että vähintään 
50 prosenttia valintapäätöksiä tehtäessä 
annetuista äänistä on peräisin muilta kuin 
julkisen sektorin kumppaneilta, 
valintapäätöksiin on mahdollista hakea 
muutosta ja valinta on mahdollista suorittaa 
kirjallista menettelyä noudattaen;

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rahoitusvälineistä annetun tuen 
loppukäyttäjät voivat myös saada 
avustuksia tai muuta tukea ohjelmasta tai 
muusta välineestä, jota tuetaan unionin 
talousarviosta. Siinä tapauksessa jokaisesta 
rahoituslähteestä on pidettävä erillistä 
kirjanpitoa.

2. Rahoitusvälineistä annetun tuen 
loppukäyttäjät voivat myös saada 
avustuksia tai muuta tukea ohjelmasta tai 
muusta välineestä, jota tuetaan unionin 
talousarviosta. Siinä tapauksessa jokaisesta 
rahoituslähteestä on pidettävä erillistä 
kirjanpitoa. Naisten toteuttamia toimia 
varten olisi tarjottava erityistä 
rahoitustukea ja teknistä tukea.
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Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Seurantakomitea koostuu 
hallintoviranomaisen ja mahdollisten 
välittävien elinten edustajista sekä 
kumppaneiden edustajista. Kullakin 
seurantakomitean jäsenellä on äänioikeus.

Seurantakomitea koostuu 
hallintoviranomaisen ja mahdollisten 
välittävien elinten edustajista sekä 
5 artiklassa tarkoitettujen kumppaneiden 
edustajista ja erityisesti sellaisten 
kumppaneiden edustajista, jotka olivat 
mukana kyseisten ohjelmien 
valmistelussa. Kullakin seurantakomitean 
jäsenellä on äänioikeus. Jäsenvaltioiden 
on varmistettava sukupuolten tasa-arvo 
tässä elimessä.

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Euroopan alueellinen yhteistyö 
-tavoitteeseen kuuluvan ohjelman 
seurantakomiteassa on oltava edustajia 
myös mahdollisista kyseiseen ohjelmaan 
osallistuvista kolmansista maista.

Euroopan alueellinen yhteistyö 
-tavoitteeseen kuuluvan ohjelman 
seurantakomiteassa on oltava edustajia 
myös mahdollisista kyseiseen ohjelmaan 
osallistuvista kolmansista maista. 
Seurantakomitean kokoonpanosta 
päätettäessä on otettava huomioon 
naisten ja miesten tasa-arvoa koskeva 
periaate.

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Seurantakomitean on kokoonnuttava 
vähintään kerran vuodessa, ja sen on 
tarkasteltava ohjelman täytäntöönpanoa ja 

1. Seurantakomitean on kokoonnuttava 
vähintään kerran vuodessa, ja sen on 
tarkasteltava ohjelman täytäntöönpanoa ja 
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ohjelmalle asetettujen tavoitteiden 
saavuttamisessa tapahtunutta edistystä. 
Tarkastelua suorittaessaan sen on otettava 
huomioon taloudelliset tiedot, yhteiset 
indikaattorit ja ohjelmakohtaiset 
indikaattorit, myös tulosindikaattoreiden 
muutokset ja määrällisten tavoitteiden 
saavuttamisessa tapahtunut edistys, sekä 
tuloskehyksessä määritetyt välitavoitteet.

ohjelmalle asetettujen tavoitteiden 
saavuttamisessa tapahtunutta edistystä. 
Tarkastelua suorittaessaan sen on otettava 
huomioon etenkin sukupuolinäkökohtiin 
liittyvät taloudelliset tiedot, yhteiset 
indikaattorit ja ohjelmakohtaiset 
indikaattorit, myös tulosindikaattoreiden 
muutokset ja määrällisten tavoitteiden 
saavuttamisessa tapahtunut edistys, sekä 
tuloskehyksessä määritetyt välitavoitteet.

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
 44 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Vuotuisissa 
täytäntöönpanokertomuksissa on esitettävä 
tietoja ohjelman ja sen prioriteettien 
täytäntöönpanosta ottaen huomioon 
taloudelliset tiedot, yhteiset indikaattorit ja 
ohjelmakohtaiset indikaattorit ja 
määrälliset tavoitteet, myös 
tulosindikaattoreiden muutokset, sekä 
tuloskehyksessä määritetyt välitavoitteet.
Toimitettujen tietojen on liityttävä 
kokonaisuudessaan toteutettuja toimia ja 
myös tiettyjä valittuja toimia kuvaavien 
indikaattoreiden arvoihin. Niissä on myös 
esitettävä ennakkoehtojen täyttämiseksi 
toteutetut toimenpiteet ja kaikki ohjelman 
tuloksellisuuteen vaikuttavat kysymykset 
sekä toteutetut oikaisutoimenpiteet.

2. Vuotuisissa 
täytäntöönpanokertomuksissa on esitettävä 
tietoja ohjelman ja sen prioriteettien 
täytäntöönpanosta ottaen huomioon 
taloudelliset tiedot, yhteiset indikaattorit ja 
ohjelmakohtaiset indikaattorit, joissa olisi 
otettava huomioon sukupuoliulottuvuus, 
ja määrälliset tavoitteet, myös 
tulosindikaattoreiden muutokset, sekä 
tuloskehyksessä määritetyt välitavoitteet. 
Toimitettujen tietojen on liityttävä 
kokonaisuudessaan toteutettuja toimia ja 
myös tiettyjä valittuja toimia kuvaavien 
indikaattoreiden arvoihin. Niissä on myös 
esitettävä ennakkoehtojen täyttämiseksi 
toteutetut toimenpiteet ja kaikki ohjelman 
tuloksellisuuteen vaikuttavat kysymykset 
sekä toteutetut oikaisutoimenpiteet. Tiedot 
olisi mahdollisuuksien mukaan eriteltävä 
sukupuolen mukaan.
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Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Vuonna 2019 toimitettavan vuotuisen 
täytäntöönpanokertomuksen sekä yhteisen 
strategiakehyksen rahastoja käsittelevän 
lopullisen täytäntöönpanokertomuksen on 
2 ja 3 kohdassa esitettyjen tietojen ja 
arviointien lisäksi sisällettävä tietoja ja 
arviointeja siitä, miten ohjelman 
tavoitteiden saavuttamisessa on edistytty ja 
miten ohjelma on edistänyt älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan 
unionin strategian toteutusta.

4. Vuonna 2019 toimitettavan vuotuisen 
täytäntöönpanokertomuksen sekä yhteisen 
strategiakehyksen rahastoja käsittelevän 
lopullisen täytäntöönpanokertomuksen on 
2 ja 3 kohdassa esitettyjen tietojen ja 
arviointien lisäksi sisällettävä tietoja ja 
arviointeja siitä, miten ohjelman 
tavoitteiden saavuttamisessa on edistytty ja 
miten ohjelma on edistänyt älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan 
unionin strategian toteutusta sekä miesten 
ja naisten välistä tasa-arvoa ja 
sukupuolinäkökohtien huomioon 
ottamista.

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) edistyminen älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian tavoitteiden saavuttamisessa 
etenkin verrattuna kullekin ohjelmalle 
tuloskehyksessä asetettuihin 
välitavoitteisiin sekä tukeen, joka on 
käytetty ilmastonmuutosta koskeviin 
tavoitteisiin;

(b) edistyminen älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian tavoitteiden saavuttamisessa 
sekä miesten ja naisten välisen tasa-arvon 
edistämisessä ja sukupuolinäkökohtien 
huomioon ottamisessa etenkin verrattuna 
kullekin ohjelmalle tuloskehyksessä 
asetettuihin välitavoitteisiin sekä tukeen, 
joka on käytetty ilmastonmuutosta 
koskeviin tavoitteisiin;
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Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio sisällyttää vuosina 2018 ja 
2020 kevään Eurooppa-neuvostolle 
antamaansa vuosikertomukseen 
yhteenvedon strategisesta kertomuksesta ja 
erityisesti edistymisestä älykästä, kestävää 
ja osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian tavoitteiden saavuttamisessa.

5. Komissio sisällyttää vuosina 2018 ja 
2020 kevään Eurooppa-neuvostolle 
antamaansa vuosikertomukseen 
yhteenvedon strategisesta kertomuksesta ja
erityisesti edistymisestä älykästä, kestävää 
ja osallistavaa kasvua koskevan unionin 
strategian tavoitteiden saavuttamisessa 
sekä miesten ja naisten välisen tasa-arvon 
edistämisessä ja sukupuolinäkökohtien 
huomioon ottamisessa.

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Arviointeja tehdään ohjelmien 
suunnittelun ja täytäntöönpanon 
parantamiseksi sekä ohjelmien 
vaikuttavuuden, tehokkuuden ja 
vaikutusten arvioimiseksi. Ohjelmien 
vaikutukset on arvioitava asianomaisten 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
tehtävien mukaisesti käyttäen tapauksen 
mukaan vertailuperusteina älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskevaa
unionin strategiaa, bruttokansantuotetta
(BKT) ja työttömyyttä.

1. Arviointeja tehdään ohjelmien 
suunnittelun ja täytäntöönpanon 
parantamiseksi sekä ohjelmien 
vaikuttavuuden, tehokkuuden ja 
vaikutusten arvioimiseksi. Ohjelmien 
vaikutukset on arvioitava asianomaisten 
yhteisen strategiakehyksen rahastojen 
tehtävien mukaisesti käyttäen 
vertailuperusteina älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan unionin
strategian tavoitteita, miesten ja naisten 
välistä tasa-arvoa ja 
sukupuolinäkökohtien huomioon 
ottamista, sekä tapauksen mukaan
bruttokansantuotetta (BKT) ja 
työttömyyttä.
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Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on annettava käyttöön 
arviointien toteuttamiseksi tarvittavat 
resurssit ja huolehdittava, että käytössä on 
menettelyjä, joilla tuotetaan ja kerätään 
arviointeja varten tarvittavat tiedot, myös 
yhteisiin indikaattoreihin sekä tapauksen 
mukaan ohjelmakohtaisiin indikaattoreihin 
liittyvät tiedot.

2. Jäsenvaltioiden on annettava käyttöön 
arviointien toteuttamiseksi tarvittavat 
resurssit ja huolehdittava, että käytössä on 
menettelyjä, joilla tuotetaan ja kerätään 
arviointeja varten tarvittavat tiedot, myös 
yhteisiin indikaattoreihin sekä tapauksen 
mukaan ohjelmakohtaisiin indikaattoreihin 
liittyvät tiedot. Tiedot olisi 
mahdollisuuksien mukaan eriteltävä 
sukupuolen mukaan.

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) toimet tietojen levittämiseksi, 
verkottumisen tukemiseksi, 
viestintätoimien toteuttamiseksi, 
tietoisuuden lisäämiseksi sekä yhteistyön ja 
kokemusten vaihdon edistämiseksi, myös 
kolmansien maiden kanssa. Jotta 
varmistetaan tehokkaampi yleisölle 
suunnattu viestintä ja vahvempi synergia 
komission aloitteesta toteutettujen 
viestintätoimien välillä, tämän asetuksen 
mukaisille viestintätoimille kohdennetuilla 
määrärahoilla on tuettava myös 
toimielinten tiedotustoimintaa, joka koskee 
Euroopan unionin poliittisia prioriteetteja 
siltä osin kuin ne liittyvät tämän asetuksen 
yleisiin tavoitteisiin;

(f) toimet tietojen levittämiseksi, 
verkottumisen tukemiseksi, 
viestintätoimien toteuttamiseksi, 
tietoisuuden lisäämiseksi sekä yhteistyön ja 
kokemusten vaihdon edistämiseksi, myös 
kolmansien maiden kanssa. Jotta 
varmistetaan tehokkaampi yleisölle 
suunnattu viestintä ja vahvempi synergia 
komission aloitteesta toteutettujen 
viestintätoimien välillä, tämän asetuksen 
mukaisille viestintätoimille kohdennetuilla 
määrärahoilla on tuettava myös 
toimielinten tiedotustoimintaa, joka koskee 
Euroopan unionin poliittisia prioriteetteja 
siltä osin kuin ne liittyvät tämän asetuksen 
yleisiin tavoitteisiin; Koska naisilla on 
tutkimusten perusteella miehiä 
heikommat mahdollisuudet saada tietoa, 
on erityisesti kiinnitettävä huomiota 
naisten mahdollisuuksiin saada tietoa 
kansallisella ja unionin tasolla.
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Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
63 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden ja komission välinen 
virallinen tiedonvaihto on 
kokonaisuudessaan hoidettava käyttämällä 
sähköistä tiedonvaihtojärjestelmää, joka on 
otettu käyttöön komission 
täytäntöönpanosäädöksillä vahvistamien 
ehtojen ja edellytysten mukaisesti. Kyseiset 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
143 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

4. Jäsenvaltioiden ja komission välinen 
virallinen tiedonvaihto on
kokonaisuudessaan hoidettava käyttämällä 
sähköistä tiedonvaihtojärjestelmää, joka on 
otettu käyttöön komission 
täytäntöönpanosäädöksillä vahvistamien 
ehtojen ja edellytysten mukaisesti. Kyseiset 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 143 
artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen. Tiedot 
olisi mahdollisuuksien mukaan eriteltävä 
sukupuolen mukaan.

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
87 artikla – 2 kohta – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(a) strategia, jonka mukaisesti 
toimenpideohjelman avulla edistetään 
älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
koskevaa unionin strategiaa ja joka sisältää 
seuraavat osat:

(a) strategia, jonka mukaisesti 
toimenpideohjelman avulla edistetään 
älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
koskevaa unionin strategiaa sekä miesten 
ja naisten välistä tasa-arvoa ja 
sukupuolinäkökohtien huomioon 
ottamista ja joka sisältää seuraavat osat:

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
87 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) tuki kumppanuussopimuksessa 
vahvistetulle yhdennetylle strategialle, jolla 
vastataan köyhyydestä eniten kärsivien 
maantieteellisten alueiden erityistarpeisiin 

(d) tuki kumppanuussopimuksessa 
vahvistetulle yhdennetylle strategialle, jolla 
vastataan köyhyydestä eniten kärsivien 
maantieteellisten alueiden erityistarpeisiin 
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sekä suurimmassa syrjintä- tai 
syrjäytymisvaarassa olevien kohderyhmien 
tarpeisiin, jolloin erityistä huomiota 
kiinnitetään syrjäytyneisiin väestöryhmiin, 
sekä määrärahojen alustava jako;

sekä suurimmassa syrjintä- tai 
syrjäytymisvaarassa olevien kohderyhmien 
tarpeisiin, jolloin erityistä huomiota 
kiinnitetään syrjäytyneisiin väestöryhmiin 
ja naisiin, jotka ovat kriisiaikoina entistä 
haavoittuvammassa asemassa, sekä 
määrärahojen alustava jako; 

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
87 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) kuvaus erityisistä toimenpiteistä, joiden 
avulla edistetään yhtäläisiä 
mahdollisuuksia ja estetään sukupuoleen, 
rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon 
tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään 
tai sukupuoliseen suuntautumiseen 
perustuva syrjintä toimenpideohjelman 
valmistelun, suunnittelun ja 
täytäntöönpanon aikana ja varsinkin kun 
kyseessä on rahoituksen saatavuus ottaen 
huomioon syrjintävaarassa olevat 
kohderyhmät ja erityisesti vammaisten 
mahdollisuuksien turvaamista koskevat 
vaatimukset;

ii) kuvaus erityisistä toimenpiteistä, joiden 
avulla edistetään yhtäläisiä 
mahdollisuuksia ja estetään sukupuoleen, 
rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon 
tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään 
tai sukupuoliseen suuntautumiseen tai 
sukupuoli-identiteettiin perustuva syrjintä 
toimenpideohjelman valmistelun, 
suunnittelun ja täytäntöönpanon aikana
sekä perusteita ja indikaattoreita 
määritellessä ja edunsaajia valittaessa ja
varsinkin kun kyseessä on rahoituksen 
saatavuus ottaen huomioon 
syrjintävaarassa olevat kohderyhmät ja 
erityisesti vammaisten mahdollisuuksien 
turvaamista koskevat vaatimukset;

Tarkistus 56

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

Komission teksti Tarkistus

iii) kuvaus toimenpideohjelman avulla 
aikaan saatavista miesten ja naisten tasa-
arvoa edistävistä vaikutuksista ja
tapauksen mukaan järjestelyistä, joilla 
varmistetaan sukupuolinäkökohtien 
huomioon ottaminen toimenpideohjelma-

iii) kuvaus toimenpideohjelman avulla 
aikaan saatavista miesten ja naisten tasa-
arvoa edistävistä vaikutuksista ja 
järjestelyistä, joilla varmistetaan 
sukupuolinäkökohtien huomioon ottaminen 
toimenpideohjelma- ja toimitasolla, sekä 
kuvaus toteutetuista erityistoimista, joilla 
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ja toimitasolla. edistetään miesten ja naisten välistä tasa-
arvoa.

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
92 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio arvioi suurhankkeen 
91 artiklassa tarkoitettujen tietojen pohjalta 
määrittääkseen, onko siihen perusteltua 
myöntää rahastoista tukea ehdotuksen 
mukaisesti.

1. Komissio arvioi suurhankkeen 91 
artiklassa tarkoitettujen tietojen pohjalta 
määrittääkseen, onko siihen perusteltua 
myöntää rahastoista tukea ehdotuksen 
mukaisesti. Päätös olisi tehtävä avoimella 
menettelyllä.

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
97 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltio päättää komitean 
kokoonpanosta yhteisymmärryksessä 
hallintoviranomaisen kanssa ja
kumppanuusperiaatetta noudattaen.

Jäsenvaltio päättää komitean 
kokoonpanosta yhteisymmärryksessä 
hallintoviranomaisen kanssa ja noudattaen 
kokoonpanossa kumppanuusperiaatetta ja 
sukupuolten tasa-arvon edistämistä.

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
101 artikla – 3 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

(i) edistyminen, joka on saavutettu 
toteutettaessa toimenpiteitä, joilla vastataan 
köyhyydestä eniten kärsivien 
maantieteellisten alueiden tarpeisiin sekä 
suurimmassa syrjintä- tai 
syrjäytymisvaarassa olevien kohderyhmien 
tarpeisiin, kiinnittäen erityistä huomiota 
syrjäytyneisiin väestöryhmiin; tarvittaessa 

(i) edistyminen, joka on saavutettu 
toteutettaessa toimenpiteitä, joilla vastataan 
köyhyydestä eniten kärsivien 
maantieteellisten alueiden tarpeisiin sekä 
suurimmassa syrjintä- tai 
syrjäytymisvaarassa olevien kohderyhmien 
tarpeisiin, kiinnittäen erityistä huomiota
naisiin, syrjäytyneisiin väestöryhmiin ja 
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ilmoitetaan käytetyt rahoitusvarat; vammaisiin; tarvittaessa ilmoitetaan 
käytetyt rahoitusvarat;

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Viestintästrategia on käsiteltävä ja 
hyväksyttävä seurantakomitean 
ensimmäisessä kokouksessa 
toimenpideohjelman hyväksymisen 
jälkeen.

Viestintästrategia on käsiteltävä ja 
hyväksyttävä seurantakomitean 
ensimmäisessä kokouksessa 
toimenpideohjelman hyväksymisen 
jälkeen. Levittämiseen liittyvien teknisten 
seikkojen lisäksi strategian avulla 
edistetään sukupuolen huomioimista 
kaikissa eri materiaaleissa käytettävässä 
kielessä eri jäsenvaltioiden, alueiden ja 
paikallisviranomaisten valmistelemien 
hyvien käytäntöjen ja oppaiden 
mukaisesti.

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
107 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio perustaa jäsenvaltioiden ja 
hallintoviranomaisten nimeämistä jäsenistä 
koostuvia unionin verkostoja, joiden 
tarkoituksena on vaihtaa tietoja 
viestintästrategioiden täytäntöönpanon 
tuloksista, kokemuksia tiedotus- ja 
viestintätoimenpiteiden toteuttamisesta 
sekä hyviä käytänteitä.

4. Komissio perustaa jäsenvaltioiden ja 
hallintoviranomaisten nimeämistä jäsenistä 
koostuvia unionin verkostoja, joiden 
tarkoituksena on vaihtaa tietoja 
viestintästrategioiden täytäntöönpanon 
tuloksista, kokemuksia tiedotus- ja 
viestintätoimenpiteiden toteuttamisesta 
sekä hyviä käytänteitä. On tärkeää, että 
unionin verkostoissa varmistetaan naisten 
ja miesten tasapuolinen osallistuminen.
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Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
111 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) toimintalinjan merkittävyys älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan 
unionin strategian toteuttamiseen nähden, 
ottaen huomioon erityiset ratkaistavat 
eroavuudet;

(1) toimintalinjan merkittävyys älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan 
unionin strategian toteuttamiseen sekä 
miesten ja naisten välisen tasa-arvon 
edistämiseen ja sukupuolinäkökohtien 
huomioon ottamiseen nähden, ottaen 
huomioon erityiset ratkaistavat eroavuudet;

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
143 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissiota avustaa rahastojen 
yhteensovittamisesta vastaava komitea. 
Tämä komitea on asetuksessa 
(EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

1. Komissiota avustaa rahastojen 
yhteensovittamisesta vastaava komitea. 
Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 
182/2011 tarkoitettu komitea. Komitean 
kokoonpanossa olisi pyrittävä 
sukupuolten tasa-arvoon.
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