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LYHYET PERUSTELUT

Koko EU:ta vaivaavan talouskriisin taustaa vasten on elintärkeää käyttää voimavaroja hyvin 
ja parhaiden etujen saamiseksi. Työntekijät sekä yrittäjät, jotka luovat innovatiivisia sekä 
muita kuin innovatiivisia pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä), ovat yritysten tärkein 
voimavara. Yritysten työntekijät sekä heidän muodostamansa pk-yritykset ovat Euroopan 
talouden pelastusrengas. 

Pk-yrityksissä työskentelevien naisten täyttä potentiaalia ei ole toistaiseksi vielä otettu kaikilta 
osin käyttöön1. On myös toteutettava toimia, joilla varmistetaan, että naisten osallistuminen 
tällä alalla lisääntyy ja samalla edistettävä käytännön suosituksia, joissa otetaan huomioon 
liike- ja talouselämän todelliset olosuhteet kilpailuun perustuvassa markkinaympäristössä.

Kaikilla liiketoimintasektoreilla olisi oltava yhtäläiset mahdollisuudet osallistua yritysten sekä 
pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukykyä koskevaan ohjelmaan (2014–2020) (COSME) 
ja samalla olisi varmistettava, että näissä yrityksissä tarkastellaan yksityiskohtaisesti 
sukupuolten tasa-arvokysymystä toteamalla tasa-arvonäkökohta ehdotuksen yhteydessä. 

On myös tärkeää varmistaa moraalisen sitoumuksen ylläpitäminen, sillä sen avulla 
vähennetään osaltaan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen riskiä EU:ssa, kun otetaan 
huomioon, että vuonna 2010 16 prosenttia 27 jäsenvaltion väestöstä oli köyhyysvaarassa, 
koska heidän käytettävissä olevat tulonsa olivat alle riskirajan2. Nämä tilastot kielivät selvästi 
siitä, että naisyrittäjien määrän lisääminen on tärkeää. Naisyrittäjät ovat heterogeeninen 
ryhmä, jonka jäsenten ikä, tausta ja koulutus vaihtelevat.  

Euroopan talouskriisin jatkuessa on erittäin tärkeää, että kaikki EU:n aloitteet ovat 
kustannustehokkaita, sillä aloitteet ovat tärkeitä välineitä, joiden avulla taloudellista ja 
sosiaalista kasvua tuetaan työpaikalla. Tästä lähtökohdasta valmistelija pyrkii lisäämään tietoa 
nykyisten rahoitusmahdollisuuksien, kuten mikroluottojen, erityisavustusten ja riskipääoman 
käytöstä siten, että painopiste on sukupuolinäkökulmassa. 

Valmistelija katsoo, että raskas EU-lainsäädäntö ei ole käytännöllisin tapa päästä eteenpäin 
erityisesti, kun otetaan huomioon, että "työllisyys" kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan. 
Valmistelija myös katsoo, että parhaita käytäntöjä koskevien suositusten levittäminen on 
tehokkain tapa vaalia kestävää kilpailua ja yrittämistä. Tästä on kahdenlaista hyötyä: 
naisyrittäjiä tuetaan ja aiheutuvat taloudelliset kustannukset ovat suhteelliset alhaiset.

Parhaita käytäntöjä koskevat suositukset 

Todellisen ongelman käsittämiseksi on kerättävä ytimekkäitä, tarkkoja ja ajantasaisia 
tietosuojasääntöjen mukaisia tietoja. Nämä tiedot on jaettava sukupuolta, etnistä taustaa, ikää, 
aluetta, kokoa ja liiketoiminnan kestoa koskeviin tietoihin. Tällä tavalla varmistetaan, että 

                                               
1 Euroopan unionissa ainoastaan kymmenesosa naisista on yrittäjiä, kun taas miesten vastaava osuus on 
neljäsosa. Naisyrittäjyydestä pienissä ja keskisuurissa yrityksissä (pk-yrityksissä) 13. syyskuuta 2011 annettu 
Euroopan parlamentin päätöslauselma (esittelijä Euroopan parlamentin jäsen Marina Yannakoudakis).
2 Eurostat, 8. helmikuuta 2012.
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määrärahat kanavoidaan oikeille ja tehokkaimmille aloille, jotta varmistetaan kasvu ja naisille 
suunnattu tuki pk-yrityksissä.

Tämän lisäksi luonnoksessa korostetaan, että sukupuolten tasa-arvo saavutetaan parhaiten 
vankalla koulutuksella, jonka avulla edistetään oikeudenmukaisuutta ja kannustetaan naisia 
saavuttamaan täysi potentiaalinsa kaikilla työllisyyden aloilla. Valmistelija suhtautuu 
myönteisesti koulutusohjauksen tukiohjelmiin, kuten naisyrittäjien lähettiläiden 
eurooppalaiseen verkostoon (ENFEA), mutta on yhtä mieltä siitä, että tämän aloitteen 
vaikutuksen lisäämiseksi jäsenvaltioiden on hyödynnettävä käytettävissä olevia EU:n 
järjestelyjä ohjelman toteuttamiseksi.

Tieto- ja viestintätekniikoiden kehittyminen voi myötävaikuttaa pk-yritysten sujuvaan 
toimintaan, sillä niiden avulla työpaikoilla voidaan tarjota joustava vaihtoehto. Jäsenvaltioita 
olisi kannustettava hyödyntämään tieto- ja viestintätekniikoita, jotta niiden avulla voitaisiin 
lisätä tietoa ja tarjota verkostoitumistukea naisille, esimerkiksi verkkoportaaleja ja -blogeja, 
joissa on linkkejä naisyrittäjien yhteystietoihin, edustajiin ja tapahtumiin. Internetin sekä 
verkkopohjaisen tuen avulla voidaan myös tarjota valinnanmahdollisuuksia naisille, jotka 
työskentelevät kotona tai jotka asuvat syrjäisillä alueilla. Tuen on oltava soveltamisalaltaan 
sekä kansallista että alueellista ja sitä on oltava mahdollisuus saada eri tiedotusvälineiden 
kautta. 

Yhteenveto 

Sukupuolten tasa-arvon lisääminen liike-elämässä edellyttää monipuolista tarkastelutapaa, 
jolla voidaan edistää parhaita käytäntöjä koskevia suosituksia, joiden avulla tarjotaan 
valinnanmahdollisuuksia ja muita mahdollisuuksia sekä joustavuutta. Tämän tavoitteen 
saavuttaminen edellyttää tiivistä ja ajantasaista tietoa, mahdollisuutta saada mikrorahoitusta ja 
vankkaa koulutusta sekä hyödyntää tukiohjelmia, roolimalleja sekä tieto- ja 
viestintätekniikoita, ja näiden kaikkien on oltava kustannustehokkaita. Tällaisten 
toimenpiteiden tarpeen painottaminen merkitsee vastaamista moraaliseen sitoumukseen auttaa 
vähentämään köyhyysriskiä ja sosiaalista syrjäytymistä koko EU:ssa.

COSME-ohjelma on toteuttamiskelpoinen etenemissuunnitelma seuraavalle viidelle vuodelle, 
ja valmistelija toivoo näkevänsä, että lopullisessa tekstissä otetaan huomioon ainutlaatuinen 
panos, jonka naiset voivat antaa liike-elämälle vaalimalla ja edistämällä kasvua, joka 
tulevaisuudessa osoittautunee elintärkeäksi Eurooppaa ja maailmantaloutta parhaillaan 
koettelevan vakavan talouskriisin lievittämiselle. 

TARKISTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, 
tutkimus- ja energiavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Komissio antoi maaliskuussa 2010 
tiedonannon "Eurooppa 2020 – Älykkään, 
kestävän ja osallistavan kasvun strategia", 
jäljempänä 'Eurooppa 2020 -strategia'. 
Tiedonanto hyväksyttiin Eurooppa-
neuvoston kokouksessa kesäkuussa 2010. 
Eurooppa 2020 -strategialla pyritään 
vastaamaan talouskriisiin ja 
valmistelemaan Eurooppaa seuraavaa 
vuosikymmentä varten. Siinä asetetaan 
viisi kunnianhimoista tavoitetta, jotka 
koskevat ilmastoa ja energiaa, työllisyyttä, 
innovointia, koulutusta sekä sosiaalista 
osallisuutta ja jotka on saavutettava 
vuoteen 2020 mennessä, ja tuodaan esiin 
kasvun avaintekijöitä, joilla pyritään 
lisäämään Euroopan dynaamisuutta ja 
kilpailukykyä. Siinä korostetaan myös, että 
on tärkeää vahvistaa Euroopan 
talouskasvua ja pitää samalla yllä korkeaa 
työllisyystasoa, vähähiilistä, resurssi- ja 
energiatehokasta taloutta sekä sosiaalista 
koheesiota.

(1) Komissio antoi maaliskuussa 2010 
tiedonannon "Eurooppa 2020 – Älykkään, 
kestävän ja osallistavan kasvun strategia", 
jäljempänä 'Eurooppa 2020 -strategia'. 
Tiedonanto hyväksyttiin Eurooppa-
neuvoston kokouksessa kesäkuussa 2010. 
Eurooppa 2020 -strategialla pyritään 
vastaamaan talouskriisiin ja 
valmistelemaan Eurooppaa seuraavaa 
vuosikymmentä varten. Siinä asetetaan 
viisi kunnianhimoista tavoitetta, jotka 
koskevat ilmastoa ja energiaa, työllisyyttä, 
innovointia, koulutusta sekä sosiaalista 
osallisuutta ja jotka on saavutettava 
vuoteen 2020 mennessä, ja tuodaan esiin 
kasvun avaintekijöitä, joilla pyritään 
lisäämään Euroopan dynaamisuutta ja 
kilpailukykyä. Siinä korostetaan myös, että 
on tärkeää vahvistaa Euroopan 
talouskasvua ja pitää samalla yllä naisten 
ja miesten yhtä korkeaa työllisyystasoa, 
vähähiilistä, resurssi- ja energiatehokasta 
taloutta sekä sosiaalista koheesiota.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Komissio antoi kesäkuussa 2008 
tiedonannon "Pienet ensin – Eurooppalaisia 
pk-yrityksiä tukeva aloite ("Small Business 
Act")"1, jonka Eurooppa-neuvosto 
hyväksyi joulukuussa 2008. Small 
Business Act -aloitteessa esitetään kattavat 
poliittiset toimintapuitteet pienille ja 
keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille), 
edistetään yrittäjyyttä ja nivotaan "pienet 
ensin" -periaate lainsäädäntöön ja 

(3) Komissio antoi kesäkuussa 2008 
tiedonannon "Pienet ensin – Eurooppalaisia 
pk-yrityksiä tukeva aloite ("Small Business 
Act")", jonka Eurooppa-neuvosto hyväksyi 
joulukuussa 2008. Small Business Act 
-aloitteessa esitetään kattavat poliittiset 
toimintapuitteet pienille ja keskisuurille 
yrityksille (pk-yrityksille), edistetään 
yrittäjyyttä, pyritään hyödyntämään 
paremmin nuorten ja naisten 

                                               
1 KOM(2008) 394 lopullinen.
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politiikkaan pk-yritysten kilpailukyvyn 
parantamiseksi. Aloitteessa vahvistetaan 
10 periaatetta ja esitetään poliittisia ja 
lainsäädäntötoimia, joiden tarkoituksena on 
edistää pk-yritysten mahdollisuuksia 
kasvaa ja luoda työpaikkoja. Small 
Business Act -aloitteella edistetään 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden 
saavuttamista. Lippulaivahankkeissa on jo 
esitetty useita pk-yrityksiä koskevia toimia.

yrittäjäpotentiaalia ja nivotaan "pienet 
ensin" -periaate lainsäädäntöön ja 
politiikkaan pk-yritysten kilpailukyvyn 
parantamiseksi. Aloitteessa vahvistetaan 
10 periaatetta ja esitetään poliittisia ja 
lainsäädäntötoimia, joiden tarkoituksena on 
edistää pk-yritysten mahdollisuuksia 
kasvaa ja luoda työpaikkoja. Small 
Business Act -aloitteella edistetään 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden 
saavuttamista. Lippulaivahankkeissa on jo 
esitetty useita pk-yrityksiä koskevia toimia.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Ehdotuksessa neuvoston asetukseksi 
vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen 
rahoituskehyksen vahvistamisesta, joka 
hyväksyttiin 29 päivänä kesäkuuta 2011, 
komissio esittää lainsäädäntöehdotusten ja 
asiakirjojen pakettia, joka koskee unionin 
talousarviota vuosiksi 2014–2020. 
Kyseisessä monivuotisessa 
rahoituskehyksessä kuvataan, miten 
voidaan saavuttaa poliittiset tavoitteet, 
jotka koskevat kasvun lisäämistä ja 
työpaikkojen luomista Euroopassa sekä 
vähähiilisen ja ympäristöystävällisemmän 
talouden ja kansainvälisesti merkittävän 
Euroopan luomista.

(5) Ehdotuksessa neuvoston asetukseksi 
vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen 
rahoituskehyksen vahvistamisesta, joka 
hyväksyttiin 29 päivänä kesäkuuta 2011, 
komissio esittää lainsäädäntöehdotusten ja 
asiakirjojen pakettia, joka koskee unionin 
talousarviota vuosiksi 2014–2020. 
Kyseisessä monivuotisessa 
rahoituskehyksessä kuvataan, miten 
voidaan saavuttaa poliittiset tavoitteet, 
jotka koskevat kasvun lisäämistä ja 
työpaikkojen luomista yhtä lailla sekä 
miehille että naisille Euroopassa sekä 
vähähiilisen ja ympäristöystävällisemmän 
talouden ja kansainvälisesti merkittävän 
Euroopan luomista.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Naisyrittäjyys ja naisten pk-
yritykset ovat tärkeitä keinoja, joilla 
voidaan nostaa naisten työllisyysastetta ja 
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sitä kautta hyödyntää paremmin naisten 
koulutustasoa. Naisyrittäjyys myös takaa 
liiketoiminnan kehityksen ja innovaatiot, 
mutta tätä potentiaalia hyödynnetään 
aivan liian vähän unionissa, ja 
naisyrittäjien määrän lisäämisellä on 
yleisiä myönteisiä ja välittömiä 
vaikutuksia talouteen. Naiset ovat 
erityisen motivoituneita ryhtymään 
itsenäisiksi ammatinharjoittajiksi, sillä 
oma yritys mahdollistaa päättämisen 
omista työajoista, jolloin työ- ja perhe-
elämä ovat paremmin yhdistettävissä. 
Epävakaassa taloustilanteessa 
laiminlyödään helposti naisyrittäjien 
tukemiseen tähtääviä toimia.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 b) Kun otetaan huomioon 
naisyrittäjien alhainen määrä (vain 30 
prosenttia Euroopassa), ohjelman avulla 
olisi edistettävä ja helpotettava naisten 
yrittäjyyttä, sillä naisyrittäjillä on 
merkittävä vaikutus talouteen ei 
ainoastaan siksi, että he kykenevät 
luomaan työpaikkoja itselleen, vaan he 
luovat työpaikkoja myös muille. Nykyinen 
maailmantalouden tila tuo merkittävällä 
tavalla esiin naisyrittäjyyden tärkeän 
ulottuvuuden kehittyvänä talouden 
voimana sekä tarpeen edistää sitä.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 c) Ohjelmassa olisi korostettava 
sukupuolta erottelemattoman 
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yritysomistajuuden, koulutuksen ja 
tutkimuksen edistämistä sekä 
asianmukaisen tiedon välittämistä koko 
järjestelmässä kaikille osapuolille 
käynnistämällä myös kampanjoita ja 
sosiaalisen median verkostoja. Sen avulla 
olisi edistettävä yliopistojen, EU:n 
toimielinten, opetusministeriöiden ja 
poliitikkojen välityksellä yhtäläisesti sekä 
naisyrittäjyyttä molempia sukupuolia 
hyödyttävällä tavalla jo koulutuksen 
varhaisessa vaiheessa että naisyrittäjiä 
roolimalleina.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Ottaa huomioon, että rahoituksen 
välittäjät tarjoavat mikroluottoja (eli alle 
25 000 euron lainoja) takausjärjestelmän 
mukaisesti. Ohjelmaan ei sisälly 
minkäänlaista erityistä 
mikrolainaikkunaa, sillä tämä merkitsisi 
päällekkäisyyttä komission 
6. lokakuuta 2011 ehdottaman sosiaalisia 
muutoksia ja innovaatioita koskevan 
ohjelman kanssa, jossa keskitytään 
erityisesti mikroluottoihin.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Yksi kilpailukykyyn vaikuttava tekijä 
on suhteellisen heikko yrittäjyyshenki 
unionissa. Vain 45 prosenttia unionin 
kansalaisista (ja alle 40 prosenttia naisista) 
haluaisi toimia itsenäisenä 
ammatinharjoittajana, kun sama osuus on 
55 prosenttia Yhdysvalloissa ja 

(16) Yksi kilpailukykyyn vaikuttava tekijä 
on suhteellisen heikko yrittäjyyshenki 
unionissa, jota on edistettävä erityisille 
kohderyhmille ja erityisesti nuorille ja 
naisille suunnattujen innovatiivisten ja 
erilaisten linjausten avulla. Vain 
45 prosenttia unionin kansalaisista (ja alle 
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71 prosenttia Kiinassa. Esimerkki- ja 
katalyyttivaikutukset, kuten eurooppalaiset 
palkinnot ja konferenssit, sekä 
yhdenmukaisuutta ja johdonmukaisuutta 
lisäävät toimenpiteet, kuten 
vertailuanalyysit ja hyvien toimintatapojen 
vaihto, saavat aikaan paljon Euroopan 
tason lisäarvoa.

40 prosenttia naisista) haluaisi toimia 
itsenäisenä ammatinharjoittajana, kun sama 
osuus on 55 prosenttia Yhdysvalloissa ja 
71 prosenttia Kiinassa. Esimerkki- ja 
katalyyttivaikutukset, kuten eurooppalaiset 
palkinnot ja yrittäjyyteen liittyvät
konferenssit, hankkeet, seminaarit ja 
mentorointiohjelmat, sekä 
yhdenmukaisuutta ja johdonmukaisuutta 
lisäävät toimenpiteet, kuten 
vertailuanalyysit ja hyvien toimintatapojen 
vaihto, saavat aikaan paljon Euroopan 
tason lisäarvoa. On erittäin tärkeää 
puuttua asiaan liittyviin esteisiin, 
perinteisiin näkemyksiin ja naisia 
koskeviin stereotypioihin naisten 
uskottavuuden lisäämiseksi yrittäjinä 
erityisesti kannustamalla naisia 
yrittäjyyteen, säilyttämällä heidän uransa 
yrittäjinä ja kohottamalla heidän 
profiiliaan roolimalleina.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Tavoitteiden saavuttamista 
mittaavat tiedot olisi, siltä osin kuin tämä 
on käytännössä toteutettavissa, kerättävä 
ja jaoteltava sukupuolen, etnisen taustan, 
iän, alueen, koon sekä liiketoiminnan 
keston perusteella jäsenvaltioiden 
tietosuojasääntöjen mukaisesti Euroopan 
elin- ja työolojen kehittämissäätiön ja 
Euroopan tasa-arvoinstituutin 
avustuksella. Nämä tiedot olisi 
mahdollisuuksien mukaan kerättävä 
siten, ettei tästä aiheudu lisärasitetta pk-
yrityksille, ja tietojen olisi valaistava 
päätöksentekijöitä naisyrittäjien 
kohtaamista erityisongelmista.

Tarkistus 10
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Ohjelmalla olisi täydennettävä unionin 
muita ohjelmia ja otettava samalla 
huomioon, että kunkin välineen olisi 
toimittava omien erityismenettelyjensä 
mukaisesti. Näin ollen samoihin 
tukikelpoisiin kustannuksiin ei tulisi 
myöntää kaksinkertaista rahoitusta. Jotta 
unionin rahoituksella saataisiin lisäarvoa ja 
merkittävää vaikutusta, ohjelmassa olisi 
kehitettävä tiiviitä synergiaetuja muiden 
unionin ohjelmien ja rakennerahastojen 
kanssa.

(20) Ohjelmalla olisi täydennettävä unionin 
muita ohjelmia ja otettava samalla 
huomioon, että kunkin välineen olisi 
toimittava omien erityismenettelyjensä 
mukaisesti. Näin ollen samoihin 
tukikelpoisiin kustannuksiin ei tulisi 
myöntää kaksinkertaista rahoitusta. Jotta 
unionin rahoituksella saataisiin lisäarvoa ja 
merkittävää vaikutusta, ohjelmassa olisi 
kehitettävä tiiviitä synergiaetuja muiden 
unionin ohjelmien ja rakennerahastojen 
kanssa. Erityistoimia tarvitaan 
helpottamaan naisten mahdollisuuksia 
saada liikeyritystensä edellyttämää 
rahoitusta.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 a) Ohjelman avulla olisi helpotettava 
naisyrittäjien mahdollisuutta saada 
käyttöönsä saatavilla olevaa rahoitusta ja 
näin edistää ja lisätä naisten yrittäjyyttä 
erityisavustusten ja riskipääoman kautta.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 b) Ohjelmalla olisi tuettava 
naisyrittäjiä, joilla on vähemmän tietoa 
käytössä olevista 
rahoitusmahdollisuuksista, joilla on 
yhteiskunnallisten tekijöiden vuoksi 
vähemmän kokemusta varainhoidosta ja 
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jotka tarvitsevat tukea sekä yrityksen 
käynnistysvaiheessa että koko yrityksen 
elinkaaren ajan ja tarvittaessa myös sen 
lopetusvaiheessa.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Avoimuuden sekä naisten ja miesten
tasa-arvon periaatteet olisi otettava 
huomioon kaikissa ohjelmaan kuuluvissa 
aloitteissa ja toimissa. Aloitteissa ja 
toimissa olisi otettava huomioon myös 
kaikkien kansalaisten ihmisoikeudet ja 
perusvapaudet.

(21) Avoimuuden periaatteet olisi otettava 
huomioon ja naisten ja miesten tasa-arvoa 
edistettävä kaikissa ohjelmaan kuuluvissa 
aloitteissa ja toimissa. Lisäksi olisi otettava 
huomioon lisätekijät ja esteet, kuten 
perhe- ja työelämän epätasapaino, 
roolimallien ja mentoreiden puute, 
sosiaaliset stereotypiat ja koulutuksesta 
saatavat yrittäjyystaidot, jotka tekevät 
yrittäjyydestä entistä vähemmän 
houkuttelevan ja kannattavan 
vaihtoehdon naisille. Aloitteissa ja 
toimissa olisi otettava huomioon myös 
kaikkien kansalaisten ihmisoikeudet ja 
perusvapaudet.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Ohjelmalla olisi pyrittävä 
helpottamaan pääsyä teknisiin, 
tieteellisiin ja liiketoimintaa koskeviin 
verkostoihin sekä tukiverkostoihin, 
tarjoamaan kaikille, erityisesti nuorille ja 
naisille, jotka ovat kiinnostuneet pk-
yrityksen perustamisesta, asianmukaisia 
mentorointi- ja koulutusohjelmia, kuten 
naisyrittäjien lähettiläiden 
eurooppalainen verkosto (ENFEA), jossa 
korostetaan roolia, joka naisilla voi olla, 
työpaikkojen luomisessa ja kilpailun 
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edistämisessä, sillä ohjelmalla 
kannustetaan naisia ja tyttöjä 
perustamaan oma yritys kouluissa, 
yliopistoissa, yhteisöryhmissä ja 
tiedotusvälineissä järjestettävän 
toiminnan avulla, ja kehittämään näin 
yrittäjyyden edellyttämiä taitoja, tietoa, ja 
henkeä sekä kasvattamaan luottamusta.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 b) Sekä nais- että miesyrittäjille olisi 
tarjottava mahdollisuuksia 
henkilökohtaiseen kehitykseen, 
tietotekniikan jatkokoulutukseen sekä 
kielitaidon kehittämiseen, joiden avulla 
edistetään kansainvälisten markkinoiden 
edellyttämää osaamista.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 c) Maaseutualueiden naisilla saattaa 
olla hankaluuksia saada tietoa, rahoitusta 
ja teknisiä välineitä ja näihin liittyviä 
palveluja, mikä saattaa vakavasti 
heikentää heidän kykyään käynnistää 
yritystoiminta tai laajentaa yritystään. 
Tästä syystä tällä ehdotuksella olisi 
pyrittävä maantieteelliseen kattavuuteen 
ja "saatava tieto perille" ennakoivien 
markkinointikampanjoiden avulla, joiden 
avulla eurooppalaiset veronmaksajat 
voisivat saada enemmän vastinetta 
rahoilleen ja joiden avulla taantuviin 
maaseutuyhteisöihin voidaan tuoda eloa.
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Tarkistus 17

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

Komission teksti Tarkistus

(a a) tuetaan sukupuolten tasa-arvoa 
koskevan kaiken kattavan tavoitteen 
saavuttamista ja naisten aseman 
edistämistä ja näiden vaikutusvallan 
lisäämistä sekä ryhdytään toimiin 
naisyrittäjien toimintaa hankaloittavien 
esteiden poistamiseksi, joita ovat muun 
muassa rahoituksen ja koulutuksen 
saantiin sekä informaatioteknologian 
käyttöön liittyvät vaikeudet, vaikeus 
saavuttaa työ- ja perhe-elämän välinen 
tasapaino sekä naisyrittäjiä koskevat 
kielteiset kulttuuriset käsitykset ja 
stereotypiat;

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) kannustetaan yrittäjyyshenkeä ja 
edistetään pk-yritysten luomista ja kasvua.

(b) kannustetaan sukupuoleen liittyvistä 
ennakkoluuloista vapaata
yrittäjyyshenkeä ja edistetään pk-yritysten 
luomista ja kasvua myös erityisten 
kohderyhmien, kuten nuorten, naisten ja 
syrjäytyneiden väestöryhmien 
keskuudessa.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) pk-yritysten kasvu lisäarvon ja 
työntekijöiden lukumäärän osalta

(d) pk-yritysten kasvu lisäarvon ja 
työntekijöiden lukumäärän osalta 
jaoteltuina sukupuolen, etnisen taustan, 
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iän, alueen, koon sekä liiketoiminnan 
keston perusteella jäsenvaltioiden 
tietosuojasääntöjen mukaisesti

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) naistyöntekijöiden lukumäärän 
kasvu erityisesti pk-yritysten johdossa ja 
strategisessa hallinnossa

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Ohjelmalla tuetaan Eurooppa 2020 
-strategian täytäntöönpanoa ja edistetään 
älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
koskevan tavoitteen saavuttamista. 
Ohjelmalla edistetään erityisesti 
työllisyyttä koskevaa yleistavoitetta.

3. Ohjelmalla tuetaan Eurooppa 2020 
-strategian täytäntöönpanoa ja edistetään 
älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
koskevan tavoitteen saavuttamista. 
Ohjelmalla edistetään erityisesti 
työllisyyttä koskevaa yleistavoitetta, joka 
merkitsee pyrkimystä sekä miesten että 
naisten 75 prosentin työllisyyteen.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) Edistetään yrittäjyyttä, myös tiettyjen 
kohderyhmien parissa

(b) Edistetään yrittäjyyttä, myös tiettyjen 
kohderyhmien, kuten nuorten, naisten ja 
syrjäytyneiden väestöryhmien, parissa

Tarkistus 23
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) Parannetaan pk-yritysten rahoituksen 
saantia pääoma- ja velkajärjestelyin

(c) Parannetaan pk-yritysten rahoituksen 
saantia pääoma- ja velkajärjestelyin ja 
annetaan tietoa mahdollisille 
edunsaajille, myös erityisryhmille, kuten 
nuorille, naisille ja syrjäytyneille 
väestöryhmille, sekä lisätään näiden 
tietämystä

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) toimenpiteet, joilla parannetaan 
yritysten kilpailukykyyn ja kestävyyteen 
vaikuttavan politiikan suunnittelua, 
täytäntöönpanoa ja arviointia, mukaan 
luettuna selviytymis- ja palautumiskyky 
katastrofitilanteissa, sekä turvataan 
asianmukaisten infrastruktuurien, 
maailmanluokan klustereiden, 
yritysverkostojen, toimintaedellytysten 
sekä kestävien tuotteiden, palvelujen ja 
prosessien kehittäminen

(a) toimenpiteet, joilla parannetaan 
yritysten kilpailukykyyn ja kestävyyteen 
vaikuttavan politiikan suunnittelua, 
täytäntöönpanoa ja arviointia, mukaan 
luettuna selviytymis- ja palautumiskyky 
katastrofitilanteissa, sekä turvataan 
kaupungeissa ja maaseudulla
asianmukaisten infrastruktuurien, 
maailmanluokan klustereiden, 
yritysverkostojen, toimintaedellytysten 
sekä kestävien tuotteiden, palvelujen ja 
prosessien kehittäminen

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Erityishuomiota on kiinnitettävä nuoriin 
yrittäjiin, uusiin ja potentiaalisiin yrittäjiin 
sekä naisyrittäjiin samoin kuin erityisiin 
kohderyhmiin.

2. Erityishuomiota on kiinnitettävä nuoriin 
yrittäjiin, syrjäytyneiden väestöryhmien 
yrittäjiin, uusiin ja potentiaalisiin nais- ja 
miesyrittäjiin samoin kuin erityisiin 
kohderyhmiin, kuten nuoriin miehiin ja 
naisiin.
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Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi tukea jäsenvaltioiden 
toimenpiteitä, joilla kehitetään 
yrittäjyyskasvatusta, -taitoja ja -asenteita, 
etenkin potentiaalisten ja uusien yrittäjien 
parissa.

3. Komissio voi tukea jäsenvaltioiden 
toimenpiteitä, joilla kehitetään 
yrittäjyyskasvatusta, -taitoja ja -asenteita, 
etenkin potentiaalisten ja uusien nais- ja 
miesyrittäjien parissa. Maaseutualueiden 
naisiin on kohdistettava erityistä tukea. 

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Komissiota avustaa komitea. Tämä 
komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 
tarkoitettu komitea. Komitean 
kokoonpanossa on otettava huomioon 
sukupuolten tasa-arvo siten, että otetaan 
käyttöön sukupuolikiintiöt.

Tarkistus 28
Ehdotus asetukseksi
Liite I – Erityistavoite: Edistetään yrittäjyyttä, myös tiettyjen kohderyhmien parissa –
3 sarake

Komission teksti Tarkistus

Niiden EU-kansalaisten osuuden 
lisääminen 50 %:iin, jotka haluaisivat 
ryhtyä itsenäisiksi ammatinharjoittajiksi

Niiden EU-kansalaisten (tasapuolisesti 
sekä naisten että miesten) osuuden 
lisääminen 50 %:iin, jotka haluaisivat 
ryhtyä itsenäisiksi ammatinharjoittajiksi
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