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Tarkistus 16
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Neuvosto hyväksyi Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 148 
artiklan 4 kohdan mukaisesti 21 päivänä 
lokakuuta 2010 työllisyyspolitiikan 
suuntaviivat, jotka yhdessä saman 
sopimuksen 121 artiklan mukaisesti 
hyväksyttyjen jäsenvaltioiden ja unionin 
talouspolitiikan laajojen suuntaviivojen 
kanssa muodostavat Eurooppa 2020 -
strategian yhdennetyt suuntaviivat. 
Ohjelmalla pitäisi edistää näiden Eurooppa 
2020 -strategian yhdennettyjen 
suuntaviivojen ja etenkin suuntaviivojen 7, 
8 ja 10 soveltamista ja tukea samalla 
lippulaivahankkeiden täytäntöönpanoa 
kiinnittäen erityishuomiota köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan 
eurooppalaiseen foorumiin, uuden 
osaamisen ja työllisyyden ohjelmaan sekä 
Nuoret liikkeellä -aloitteeseen.

(3) Neuvosto hyväksyi Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
148 artiklan 4 kohdan mukaisesti 
21 päivänä lokakuuta 2010 
työllisyyspolitiikan suuntaviivat, jotka 
yhdessä saman sopimuksen 121 artiklan 
mukaisesti hyväksyttyjen jäsenvaltioiden ja 
unionin talouspolitiikan laajojen 
suuntaviivojen kanssa muodostavat 
Eurooppa 2020 -strategian yhdennetyt 
suuntaviivat. Ohjelmalla pitäisi edistää 
näiden Eurooppa 2020 -strategian 
yhdennettyjen suuntaviivojen ja etenkin 
suuntaviivojen 7, 8 ja 10 soveltamista ja 
tukea samalla lippulaivahankkeiden 
täytäntöönpanoa kiinnittäen 
erityishuomiota köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen torjunnan eurooppalaiseen 
foorumiin, uuden osaamisen ja 
työllisyyden ohjelmaan, EU:n 
sukupuolten tasa-arvoa koskevaan 
strategiaan 2010–2015 sekä Nuoret 
liikkeellä -aloitteeseen.

Or. es

Tarkistus 17
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(4 a) EU:n sukupuolten tasa-arvoa 
koskevan strategian 2010–2015 
mukaisesti tämän tavoitteen ehdoton 
sisällyttäminen laajassa mielessä kaikkiin 
Euroopan unionin politiikkoihin ja sen 
asteittainen edistäminen ovat sinänsä 
ratkaisevia tekijöitä sosiaalisen 
innovoinnin kannalta. Perusoikeuskirjan 
täytäntöönpanon tasosta äskettäin 
esitetyissä Euroopan komission 
kertomuksissa sekä hallintotapaa ja 
kestävyyttä käsittelevissä 
Maailmanpankin tai Yhdistyneiden 
kansakuntien julkaisuissa myönnetään, 
että naisten mukanaolo työmarkkinoilla 
ja erityisesti tasa-arvo poliittisissa 
päätöksentekoprosesseissa edistävät 
avoimuutta ja osallistumista sekä 
vähentävät korruptiota. Naisten 
osallistuminen yritystoimintaan sekä 
talouden ja yritystoiminnan alan 
päätöksentekoon ovat tunnetusti 
kilpailukykyä, tuottavuutta ja innovointia 
lisäävä tekijä. 

Or. es

Tarkistus 18
Inês Cristina Zuber

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti
ohjelmassa olisi noudatettava 
johdonmukaista lähestymistapaa 
työllisyyden edistämiseen sekä sosiaalisen 
syrjäytymisen ja köyhyyden torjuntaan. 
Sen täytäntöönpanoa olisi järkeistettävä ja 
yksinkertaistettava etenkin joukolla 
yhteisiä säännöksiä, joka koskevat muun 

(5) Ohjelmassa olisi noudatettava 
johdonmukaista lähestymistapaa 
työllisyyden edistämiseen sekä sosiaalisen 
syrjäytymisen ja köyhyyden torjuntaan 
ottaen aina huomioon naisten ja miesten 
tasa-arvoa koskevan tavoitteen ja 
sukupuolinäkökulman. Sen 
täytäntöönpanoa olisi järkeistettävä ja 
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muassa yleistavoitteita, 
toimenpidetyyppejä sekä seuranta- ja 
arviointijärjestelyjä. Ohjelman olisi myös 
keskityttävä laajoihin hankkeisiin, joilla on 
selvää EU:n tasoista lisäarvoa, jotta
saavutetaan kriittinen massa ja 
vähennetään sekä edunsaajien että 
komission hallinnollista taakkaa. Lisäksi 
yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja 
(kertakorvaukset ja kiinteämääräinen 
rahoitus) olisi hyödynnettävä enemmän, 
etenkin liikkuvuutta koskevien järjestelyjen 
täytäntöönpanossa. Ohjelman pitäisi toimia 
keskitettynä palvelupisteenä 
mikrorahoituksen tarjoajille, jotka tarjoavat 
rahoitusta mikroluottoihin, valmiuksien 
parantamiseen ja tekniseen apuun. Lopuksi 
vielä ohjelmassa olisi säädettävä 
talousarvion joustavuudesta tekemällä 
varauksia, joista varoja jaetaan 
vuosittaiselta pohjalta poliittisiin 
prioriteetteihin vastaamiseksi.

yksinkertaistettava etenkin joukolla 
yhteisiä säännöksiä, joka koskevat muun 
muassa yleistavoitteita, 
toimenpidetyyppejä sekä seuranta- ja 
arviointijärjestelyjä. Ohjelman olisi myös 
keskityttävä laajoihin hankkeisiin, joilla on 
selvää EU:n tasoista lisäarvoa, jotta 
saavutetaan kriittinen massa ja 
vähennetään sekä edunsaajien että 
komission hallinnollista taakkaa. Lisäksi 
yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja 
(kertakorvaukset ja kiinteämääräinen 
rahoitus) olisi hyödynnettävä enemmän, 
etenkin liikkuvuutta koskevien järjestelyjen 
täytäntöönpanossa. Ohjelman pitäisi toimia 
keskitettynä palvelupisteenä 
mikrorahoituksen tarjoajille, jotka tarjoavat 
rahoitusta mikroluottoihin, valmiuksien 
parantamiseen ja tekniseen apuun. Lopuksi 
vielä ohjelmassa olisi säädettävä 
talousarvion joustavuudesta tekemällä 
varauksia, joista varoja jaetaan 
vuosittaiselta pohjalta poliittisiin 
prioriteetteihin vastaamiseksi.

Or. pt

Tarkistus 19
Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) EU:n sukupuolten tasa-arvoa 
koskevan strategian 2010–2015 
mukaisesti unionin olisi hyödynnettävä 
entistä paremmin naisten potentiaalia ja 
edistettävä siten unionin yleisiä 
taloudellisia ja sosiaalisia tavoitteita 
lisäämällä naisten määrää 
työmarkkinoilla ja laadukkaissa 
työpaikoissa. Jotta lisäksi saavutetaan 
Eurooppa 2020 -strategian mukainen 
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naisten ja miesten 75 prosentin 
työllisyysasteen tavoite, on kiinnitettävä 
erityisesti huomiota iäkkäiden naisten, 
yksinhuoltajaäitien ja vammaisten 
naisten, maahanmuuttajanaisten sekä 
etnisiin vähemmistöihin kuuluvien 
naisten työmarkkinoille osallistumiseen. 
Näiden ryhmien työllisyysaste on edelleen 
suhteellisen alhainen, ja siksi jäljellä 
olevia sukupuolten välisiä eroja on 
pienennettävä sekä laadullisesti että 
määrällisesti.

Or. en

Tarkistus 20
Edite Estrela

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Unionin sosiaalipolitiikalle keskeistä on 
sen varmistaminen, että 
vähimmäisstandardit ovat käytössä ja että 
työolot paranevat jatkuvasti unionissa. 
Unionilla on tärkeä asema sekä sen 
varmistamisessa, että lainsäädäntöpuitteet 
mukautetaan – järkevän sääntelyn 
periaatteiden mukaisesti – kehittyvien 
työskentelymuotojen ja uusien terveys- ja 
turvallisuusriskien mukaisiksi, että 
sellaisten toimenpiteiden rahoituksessa, 
joilla parannetaan työntekijöiden 
oikeuksien suojelua koskevien unionin 
sääntöjen noudattamista.

(8) Unionin sosiaalipolitiikalle keskeistä on 
sen varmistaminen, että 
vähimmäisstandardit ovat käytössä ja että 
työolot paranevat jatkuvasti unionissa. 
Unionilla on tärkeä asema sekä sen 
varmistamisessa, että lainsäädäntöpuitteet 
mukautetaan – järkevän sääntelyn 
periaatteiden mukaisesti – kehittyvien 
työskentelymuotojen ja uusien terveys- ja 
turvallisuusriskien mukaisiksi, että 
sellaisten toimenpiteiden rahoituksessa, 
joilla parannetaan työntekijöiden 
oikeuksien suojelua koskevien unionin 
sääntöjen noudattamista unohtamatta sekä 
naisten että miesten työelämän ja 
perhe-elämän yhteensovittamisen tarvetta.

Or. pt

Tarkistus 21
Edite Estrela
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Ohjelmassa on otettava huomioon, 
että työolosuhteiden parantaminen 
edellyttää myös työajan ja työtapojen 
joustavuutta, perhe-elämää tukevien 
palvelujen luomista sekä työssäkäyvien 
vanhempien lomajärjestelyjen ja muiden 
tukitoimien parantamista.

Or. pt

Tarkistus 22
Inês Cristina Zuber

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Perussopimuksen 45 ja 46 artiklan 
mukaisesti asetuksessa (EU) N:o 492/2011 
on säännöksiä, joilla on tarkoitus saavuttaa 
työntekijöiden vapaa liikkuvuus takaamalla 
tiivis yhteistyö jäsenvaltioiden välillä ja 
komission kanssa. Eures-lohkon avulla 
olisi edistettävä työmarkkinoiden parempaa 
toimintaa helpottamalla työntekijöiden 
alueellista liikkuvuutta kansainvälisesti, 
lisäämällä työmarkkinoiden avoimuutta, 
varmistamalla avointen työpaikkojen ja 
työhakemusten välittäminen sekä 
tukemalla toimintaa kansallisten ja 
valtioiden rajat ylittävien rekrytointi-, 
ohjaus- ja neuvontapalvelujen alalla; näin 
edistetään Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteita.

(11) Perussopimuksen 45 ja 46 artiklan 
mukaisesti asetuksessa (EU) N:o 492/2011 
on säännöksiä, joilla on tarkoitus saavuttaa 
työntekijöiden vapaa liikkuvuus, kun se 
tapahtuu vapaaehtoisesti eikä 
työttömyyden tai muiden sosiaalisten 
ongelmien takia, takaamalla tiivis 
yhteistyö jäsenvaltioiden välillä ja 
komission kanssa. Eures-lohkon avulla 
olisi edistettävä työmarkkinoiden parempaa 
toimintaa helpottamalla työntekijöiden 
alueellista liikkuvuutta kansainvälisesti 
(mikäli he sitä haluavat), lisäämällä 
työmarkkinoiden avoimuutta, 
varmistamalla avointen työpaikkojen ja 
työhakemusten välittäminen sekä 
tukemalla toimintaa kansallisten ja 
valtioiden rajat ylittävien rekrytointi-, 
ohjaus- ja neuvontapalvelujen alalla; näin 
edistetään Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteita.
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Or. pt

Tarkistus 23
Edite Estrela

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Luoton saannin puute on yksi 
tärkeimmistä esteistä yrityksen 
perustamiselle, etenkin niiden parissa, 
jotka ovat kauimpana työmarkkinoista. 
Unionin ja jäsenvaltioiden toimia tällä 
alalla on vauhditettava, jotta voidaan lisätä 
mikrorahoituksen tarjontaa ja vastata 
kysyntään sitä eniten tarvitsevien parissa; 
tällaisia ovat etenkin työttömät ja
heikommassa asemassa olevat, jotka 
haluavat käynnistää mikroyrityksen tai 
kehittää sellaisen toimintaa, myös 
itsenäisen ammatinharjoittamisen pohjalta, 
mutta jotka eivät saa luottoa. 
Ensimmäisenä askelena Euroopan 
parlamentti ja neuvosto perustivat vuonna
2010 mikrorahoitusjärjestelyn.

(14) Luoton saannin puute on yksi 
tärkeimmistä esteistä yrityksen 
perustamiselle, etenkin niiden parissa, 
jotka ovat kauimpana työmarkkinoista. 
Unionin ja jäsenvaltioiden toimia tällä 
alalla on vauhditettava, jotta voidaan lisätä 
mikrorahoituksen tarjontaa ja vastata 
kysyntään sitä eniten tarvitsevien parissa; 
tällaisia ovat etenkin työttömät, naiset ja 
heikommassa asemassa olevat, jotka 
haluavat käynnistää mikroyrityksen tai 
kehittää sellaisen toimintaa, myös 
itsenäisen ammatinharjoittamisen pohjalta, 
mutta jotka eivät saa luottoa. Tällä tavoin 
naisten yrittäjyys, joka mahdollistetaan 
helpottamalla mikroluottojen saatavuutta, 
voi edistää merkittävästi naisten 
työllistyvyyden 75 prosentin tavoitetta 
Eurooppa 2020 -strategian määritelmän 
mukaisesti. Ensimmäisenä askelena 
Euroopan parlamentti ja neuvosto 
perustivat vuonna 2010 
mikrorahoitusjärjestelyn.

Or. pt

Tarkistus 24
Marina Yannakoudakis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(14 a) Komission, jäsenvaltioiden sekä 
alue- ja paikallisviranomaisten olisi 
hyödynnettävä paremmin 
rahoitusmahdollisuuksia, joita 
naisyrittäjille on tarjolla 
erityisavustuksina, riskipääomana, 
sosiaaliturvaetuisuuksina ja korkotukina, 
jotka mahdollistavat rahoituksen 
oikeudenmukaisen ja tasa-arvoisen 
saatavuuden, mistä on esimerkkinä 
eurooppalaista työllisyyttä ja sosiaalista 
osallisuutta koskevaa 
mikrorahoitusjärjestely, joka myöntää 
enintään 25 000 euron pienluottoja 
mikroyrityksille ja esimerkiksi työttömille 
ja muille henkilöille, jotka haluavat 
perustaa oman pienyrityksen, mutta joille 
ei ole tarjolla perinteisiä pankkipalveluja.

Or. en

Perustelu

Mietintö naisten yrittäjyydestä pienissä ja keskikokoisissa yrityksissä, naisten oikeuksien ja 
sukupuolten tasa-arvon valiokunta, esittelijänä MEP Marina Yannakoudakis, sivut 6–7, 
31.2.2011.

Tarkistus 25
Edite Estrela

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Mikrorahoituksen parempi saatavuus 
unionin vielä nuorilla 
mikrorahoitusmarkkinoilla edellyttää sitä, 
että mikrorahoituksen tarjoajien ja etenkin 
muiden kuin pankkimuotoisten 
mikrorahoituslaitosten institutionaalisia 
valmiuksia parannetaan komission 
tiedonannon ”Mikroluottojen kehittämistä 

(15) Mikrorahoituksen parempi saatavuus 
unionin vielä nuorilla 
mikrorahoitusmarkkinoilla edellyttää sitä, 
että mikrorahoituksen tarjoajien ja etenkin 
muiden kuin pankkimuotoisten 
mikrorahoituslaitosten institutionaalisia 
valmiuksia parannetaan komission 
tiedonannon ”Mikroluottojen kehittämistä 
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kasvun ja työllisyyden tukemiseksi 
koskeva eurooppalainen aloite” mukaisesti.

kasvun ja työllisyyden tukemiseksi 
koskeva eurooppalainen aloite” sekä 
naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-
arvon valiokunnan komission raportista 
"Promotion of Women Innovators and 
Entrepreneurship" (naisten innovoinnin 
ja yrittäjyyden edistäminen) laatiman 
mietinnön1 mukaisesti.

_____________
125. heinäkuuta 2008.

Or. pt

Tarkistus 26
Inês Cristina Zuber

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Perussopimuksen 8 ja 10 artiklan 
mukaisesti ohjelmalla olisi tuettava
sukupuolten tasa-arvon ja 
syrjimättömyyden tavoitteiden 
valtavirtaistamista eli huomioon ottamista
kaikissa toimissa. Toimia olisi seurattava ja 
arvioitava säännöllisesti, jotta voidaan 
arvioida, miten sukupuolten tasa-arvo ja 
syrjinnän torjunta on otettu huomioon 
ohjelman toimissa.

(18) Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 8 jas 10 artiklan 
mukaisesti komission ja jäsenvaltioiden 
olisi varmistettava, että sukupuolten tasa-
arvon ja syrjimättömyyden tavoitteiden 
valtavirtaistaminen eli huomioon
ottaminen edistää naisten ja miesten tasa-
arvoa ohjelman kaikissa toimintalinjoissa 
ja toimissa ottaen huomioon naisten ja 
miesten tasa-arvoa koskevan 
eurooppalaisen sopimuksen (2011–2020).
Toimia olisi seurattava ja arvioitava 
säännöllisesti, jotta voidaan arvioida, miten 
sukupuolten tasa-arvo ja syrjinnän torjunta 
on otettu huomioon ohjelman toimissa.
Naisten ja miesten tasa-arvon periaatteen 
vaikuttavaan soveltamiseen on 
sisällytettävä tietoja ja indikaattoreita, 
jotka on ryhmitelty sukupuolen mukaan, 
sekä sukupuolen tasa-arvon tavoitteita ja 
kriteerejä.

Or. pt
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Tarkistus 27
Inês Cristina Zuber

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tällä asetuksella perustetaan sosiaalisia 
muutoksia ja innovaatioita koskeva 
Euroopan unionin ohjelma, jäljempänä 
’ohjelma’, jonka tarkoituksena on edistää 
Eurooppa 2020 -strategian, sen 
yleistavoitteiden ja yhdennettyjen 
suuntaviivojen täytäntöönpanoa 
tarjoamalla taloudellista tukea Euroopan 
unionin tavoitteille, jotka koskevat korkean 
työllisyystason edistämistä, riittävän 
sosiaalisen suojelun takaamista, sosiaalisen 
syrjäytymisen ja köyhyyden torjumista 
sekä työolojen parantamista.

1. Tällä asetuksella perustetaan sosiaalisia 
muutoksia ja innovaatioita koskeva 
Euroopan unionin ohjelma, jäljempänä 
’ohjelma’, jonka tarkoituksena on edistää 
Eurooppa 2020 -strategian, sen 
yleistavoitteiden ja yhdennettyjen 
suuntaviivojen täytäntöönpanoa 
tarjoamalla taloudellista tukea Euroopan 
unionin tavoitteille, jotka koskevat korkean 
työllisyystason edistämistä, riittävän 
sosiaalisen suojelun takaamista, sosiaalisen 
syrjäytymisen ja köyhyyden torjumista 
sekä työolojen parantamista, ottaen aina 
huomioon naisten ja miesten tasa-arvon 
tavoitteen ja sukupuolinäkökulman.

Or. pt

Tarkistus 28
Inês Cristina Zuber

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Vahvistetaan unionin tavoitteiden 
omaksumista työllisyys-, sosiaali- ja 
työolojen alalla keskeisten unionin ja 
kansallisten poliittisten päättäjien samoin 
kuin muiden asiaan liittyvien osapuolten 
parissa, jotta saadaan aikaan konkreettisia 
ja koordinoituja toimia sekä unionin että 
jäsenvaltioiden tasolla.

(a) Edistetään työllisyyden kasvun sekä 
sosiaalisten oikeuksien ja työntekijöiden 
oikeuksien takaamisen strategioita ottaen 
aina huomioon naisten ja miesten 
tasa-arvon tavoitteen ja 
sukupuolinäkökulman keskeisten unionin 
ja kansallisten poliittisten päättäjien 
samoin kuin muiden asiaan liittyvien 
osapuolten parissa, jotta saadaan aikaan 
konkreettisia ja koordinoituja toimia sekä 
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unionin että jäsenvaltioiden tasolla.

Or. pt

Tarkistus 29
Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) Tuetaan riittävien, saavutettavien ja 
tehokkaiden sosiaalisen suojelun 
järjestelmien ja työmarkkinoiden 
kehittämistä ja helpotetaan poliittisia 
uudistuksia edistämällä hyvää 
hallintotapaa, vastavuoroista oppimista ja 
sosiaalisia innovaatioita.

(b) Tuetaan riittävien, joustavien, 
saavutettavien ja tehokkaiden sosiaalisen 
suojelun järjestelmien ja työmarkkinoiden 
kehittämistä ja helpotetaan poliittisia 
uudistuksia edistämällä hyvää 
hallintotapaa, vastavuoroista oppimista ja 
sosiaalisia innovaatioita.

Or. en

Tarkistus 30
Inês Cristina Zuber

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) Edistetään työntekijöiden alueellista
liikkuvuutta ja parannetaan 
työllisyysmahdollisuuksia kehittämällä 
kaikille avoimia unionin työmarkkinoita.

(d) Varmistetaan mahdollisuus
työntekijöiden vapaaehtoiseen
alueelliseen liikkuvuuteen, joka ei johdu 
työttömyydestä tai muista sosiaalisista 
ongelmista, ja parannetaan 
mahdollisuuksia päästä sosiaaliset 
oikeudet ja työntekijöiden oikeudet 
takaaviin työpaikkoihin, jotka ovat 
kaikille avoimia.

Or. pt
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Tarkistus 31
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) edistää naisten ja miesten välistä tasa-
arvoa sekä torjua sukupuoleen, rotuun tai 
etniseen alkuperään, uskontoon tai 
vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai 
sukupuoliseen suuntautuneisuuteen 
perustuvaa syrjintää

(a) edistää naisten ja miesten välistä tasa-
arvoa ja tämän vuoksi soveltaa EU:n 
sukupuolten tasa-arvoa koskevan 
strategian 2010–2015 mukaisia tavoitteita 
erityisesti mitä tulee naisten taloudellisen 
riippumattomuuden edistämiseen 
kannustamalla itsenäistä työtä ja naisten 
perustamia yrityksiä, edistää 
yhteensovittamismahdollisuuksia ja tukea 
erityisesti tasa-arvoa päätöksenteossa 
politiikassa ja yritystoiminnan alalla, 
koska nämä ovat hyödyllisiä ja 
käytännöllisiä tapoja, joilla voidaan torjua
sukupuoleen perustuvaa syrjintää ja joihin 
on liitettävä myös toimia, joilla torjutaan 
rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon 
tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään 
tai sukupuoliseen suuntautuneisuuteen 
perustuvaa syrjintää;

Or. es

Tarkistus 32
Edite Estrela

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) edistää naisten ja miesten välistä tasa-
arvoa sekä torjua sukupuoleen, rotuun tai
etniseen alkuperään, uskontoon tai 
vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai 
sukupuoliseen suuntautuneisuuteen 
perustuvaa syrjintää

(a) edistää naisten ja miesten välistä tasa-
arvoa sekä työelämän, perhe-elämän ja 
yksityiselämän yhteensovittamista sekä 
torjua sukupuoleen, etniseen alkuperään, 
uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautuneisuuteen perustuvaa syrjintää;
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Or. pt

Tarkistus 33
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) edistää naisten ja miesten välistä tasa-
arvoa sekä torjua sukupuoleen, rotuun tai 
etniseen alkuperään, uskontoon tai 
vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai 
sukupuoliseen suuntautuneisuuteen 
perustuvaa syrjintää

(a) edistää naisten ja miesten välistä tasa-
arvoa sekä torjua sukupuoleen, rotuun tai 
etniseen alkuperään, uskontoon tai 
vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai 
sukupuoliseen suuntautuneisuuteen 
perustuvaa syrjintää ja jotta torjutaan 
tehokkaasti köyhyyttä unionissa ja 
erityisesti heikoimmassa asemassa olevien 
kuten naisten ja erityisesti tiettyjen 
naisryhmien keskuudessa, olisi edistettävä 
integroituja toimia, joten tämän vuoksi 
köyhyyttä olisi ilmiönä vastustettava 
edistämällä kekseliäitä toimenpiteitä 
kaikilla tasoilla, investoimalla sosiaalisiin 
infrastruktuureihin ja tehostamalla 
hyvien käytäntöjen vaihtoa

Or. en

Tarkistus 34
Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Sellaisten ohjelmien ja toimien 
rahoittaminen, joilla edistetään naisten 
oikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa, on 
ensisijaisen tärkeää, jotta varmistetaan, 
että unionin ohjelmat heijastelevat 
naisten ja miesten tasa-arvoa koskevat 
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unionin perussopimusten sitoumukset, ja 
tämän vuoksi unionin, komission ja 
jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
sukupuolinäkökohdat huomioon ottava 
budjetointi, sukupuolianalyysi ja 
sukupuolivaikutus otetaan tarkasti 
huomioon kaikissa prosessin vaiheissa, 
hankkeet, määrittely, täytäntöönpano, 
valvonta ja arviointi mukaan luettuina.

Or. en

Tarkistus 35
Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Toimet yksilöiden liikkuvuuden 
edistämiseksi unionissa, erityisesti 
monikielisen digitaalisen foorumin 
kehittäminen avointen työpaikkojen ja 
työhakemusten välittämiseksi, sekä 
kohdennetut liikkuvuusjärjestelyt avointen 
työpaikkojen täyttämiseksi siellä, missä on 
havaittu työmarkkinoiden vajaatoimintaa, 
ja/tai erityisten työntekijäryhmien kuten 
nuorten auttamiseksi.

4. Toimet yksilöiden liikkuvuuden 
edistämiseksi unionissa, erityisesti 
monikielisen digitaalisen foorumin 
kehittäminen avointen työpaikkojen ja 
työhakemusten välittämiseksi, sekä 
kohdennetut liikkuvuusjärjestelyt avointen 
työpaikkojen täyttämiseksi siellä, missä on 
havaittu työmarkkinoiden vajaatoimintaa, 
ja/tai erityisten työntekijäryhmien kuten 
nuorten sekä hoitovastuussa olevien 
naisten ja miesten auttamiseksi.

Or. en

Tarkistus 36
Edite Estrela

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio varmistaa yhteistyössä 1. Komissio varmistaa yhteistyössä 
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jäsenvaltioiden kanssa, että ohjelman 
puitteissa toteutetut toimet ovat 
johdonmukaisia unionin muiden toimien 
kanssa ja täydentävät niitä; tällaisia ovat 
etenkin Euroopan sosiaalirahastoon 
kuuluvat toimet sekä 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun, 
oikeusasioiden ja perusoikeuksien, 
yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen 
sekä nuorisopolitiikan, tutkimuksen ja 
innovaation, yrittäjyyden, terveyden, 
laajentumisen ja ulkosuhteiden sekä 
yleisen talouspolitiikan alalla toteutetut 
toimet.

jäsenvaltioiden kanssa, että ohjelman 
puitteissa toteutetut toimet ovat 
johdonmukaisia unionin muiden toimien 
kanssa ja täydentävät niitä; tällaisia ovat 
etenkin Euroopan sosiaalirahastoon 
kuuluvat toimet sekä 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun, 
oikeusasioiden ja perusoikeuksien, 
yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen 
sekä nuorisopolitiikan, tutkimuksen ja 
innovaation, yrittäjyyden, terveyden, 
laajentumisen ja ulkosuhteiden sekä 
yleisen talouspolitiikan alalla toteutetut 
toimet. Ottaen huomioon sosiaali- ja 
työllisyyspolitiikkojen tärkeän 
merkityksen naisten ja miesten tasa-arvon 
edistämisessä komission ja jäsenvaltioiden 
olisi myös varmistettava, että ohjelman 
toimet ovat yhdenmukaisia unionin 
tasa-arvopolitiikkojen kanssa.

Or. pt

Tarkistus 37
Inês Cristina Zuber

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio varmistaa yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa, että ohjelman 
puitteissa toteutetut toimet ovat 
johdonmukaisia unionin muiden toimien 
kanssa ja täydentävät niitä; tällaisia ovat 
etenkin Euroopan sosiaalirahastoon 
kuuluvat toimet sekä 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun, 
oikeusasioiden ja perusoikeuksien, 
yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen 
sekä nuorisopolitiikan, tutkimuksen ja 
innovaation, yrittäjyyden, terveyden, 
laajentumisen ja ulkosuhteiden sekä 
yleisen talouspolitiikan alalla toteutetut 

1. Komissio varmistaa yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa, että ohjelman 
puitteissa toteutetut toimet ovat 
johdonmukaisia unionin muiden toimien 
kanssa ja täydentävät niitä; tällaisia ovat 
etenkin Euroopan sosiaalirahastoon 
kuuluvat toimet sekä 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun, 
oikeusasioiden ja perusoikeuksien, naisten 
ja miesten tasa-arvon, yleissivistävän ja 
ammatillisen koulutuksen sekä 
nuorisopolitiikan, tutkimuksen ja 
innovaation, yrittäjyyden, terveyden, 
laajentumisen ja ulkosuhteiden sekä 
yleisen talouspolitiikan alalla toteutetut 
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toimet. toimet.

Or. pt

Tarkistus 38
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio varmistaa yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa, että ohjelman 
puitteissa toteutetut toimet ovat 
johdonmukaisia unionin muiden toimien 
kanssa ja täydentävät niitä; tällaisia ovat 
etenkin Euroopan sosiaalirahastoon 
kuuluvat toimet sekä 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun, 
oikeusasioiden ja perusoikeuksien, 
yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen 
sekä nuorisopolitiikan, tutkimuksen ja 
innovaation, yrittäjyyden, terveyden, 
laajentumisen ja ulkosuhteiden sekä 
yleisen talouspolitiikan alalla toteutetut 
toimet.

1. Komissio varmistaa yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa, että ohjelman 
puitteissa toteutetut toimet ovat 
johdonmukaisia unionin muiden toimien 
kanssa ja täydentävät niitä; tällaisia ovat 
etenkin Euroopan sosiaalirahastoon 
kuuluvat toimet sekä 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun, 
oikeusasioiden ja perusoikeuksien, 
yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen 
sekä nuorisopolitiikan ja sukupuolten 
tasa-arvon, tutkimuksen ja innovaation, 
yrittäjyyden, terveyden, laajentumisen ja 
ulkosuhteiden sekä yleisen talouspolitiikan 
alalla toteutetut toimet.

Or. es

Tarkistus 39
Inês Cristina Zuber

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ohjelman säännöllistä seurantaa ja sen 
toimintalinjoihin ja rahoitusprioriteetteihin 
tarvittavia mahdollisia mukautuksia varten 
komissio laatii joka toinen vuosi 
seurantaraportit ja lähettää ne Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle. Näissä 

Ohjelman säännöllistä seurantaa ja sen 
toimintalinjoihin ja rahoitusprioriteetteihin 
tarvittavia mahdollisia mukautuksia varten 
komissio laatii joka toinen vuosi 
seurantaraportit ja lähettää ne Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle. Näissä 



AM\900294FI.doc 17/19 PE487.952v01-00

FI

raporteissa käsitellään ohjelman tuloksia 
sekä sitä, missä määrin sukupuolten tasa-
arvoon ja syrjimättömyyteen liittyvät
näkökohdat, mukaan lukien esteettömiin 
mahdollisuuksiin liittyvät seikat, on otettu 
huomioon sen toimissa.

raporteissa käsitellään ohjelman tuloksia 
sekä sitä, missä määrin sukupuolten 
tasa-arvoon ja sukupuolinäkökulman 
huomioon ottamiseen liittyviä periaatteita
on noudatettu ja syrjimättömyyteen 
liittyvät näkökohdat, mukaan lukien 
esteettömiin mahdollisuuksiin liittyvät 
seikat, on otettu huomioon kaikissa 
ohjelman toimissa ja toimintalinjoissa.
Tiedot on ryhmiteltävä sukupuolen 
mukaan aina, kun on mahdollista.

Or. pt

Tarkistus 40
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Kehitetään ja levitetään korkealaatuista 
vertailevaa analyyttista tietoa sen 
varmistamiseksi, että unionin työllisyys- ja 
sosiaalipolitiikka ja työoloja koskeva 
lainsäädäntö perustuvat vankkaan näyttöön 
ja ovat relevantteja yksittäisten 
jäsenvaltioiden ja muiden osallistuvien 
maiden tarpeiden, haasteiden ja 
edellytysten kannalta.

(a) Kehitetään ja levitetään korkealaatuista 
vertailevaa analyyttista ja asianmukaisesti 
suunnattua tietoa, jotta voidaan mitata 
myös laaja-alaisten politiikkojen 
vaikutusta kuten sukupuolten tasa-arvon 
edistämistä sen varmistamiseksi, että 
unionin työllisyys- ja sosiaalipolitiikka ja 
työoloja koskeva lainsäädäntö perustuvat 
vankkaan näyttöön ja ovat relevantteja 
yksittäisten jäsenvaltioiden ja muiden 
osallistuvien maiden tarpeiden, haasteiden 
ja edellytysten kannalta.

Or. es

Tarkistus 41
Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(d a) Annetaan työmarkkinaosapuolille ja 
kansalaisyhteiskunnan järjestöille 
unionissa ja kansallisella tasolla 
taloudellista tukea sukupuolten 
tasa-arvoon liittyviin hankkeisiin sekä 
työllisyyden ja sosiaalisen osallisuuden 
alan tutkimukseen.

Or. en

Tarkistus 42
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) unionin lainsäädännön mukaiset 
asiantuntijaelimet

(c) unionin lainsäädännön mukaiset 
asiantuntijaelimet kiinnittäen erityistä 
huomiota alakohtaisiin virastoihin, jotka 
ovat tekemisissä nuorisoon, koulutukseen 
tai sukupuolten tasa-arvoon liittyvien 
asioiden kanssa, kuten Euroopan 
työturvallisuus- ja työterveysvirasto tai 
Euroopan tasa-arvoinstituutti 

Or. es

Tarkistus 43
Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
18 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 
kokoonpanon on kuvastettava 
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sukupuolten tasa-arvoa.

Or. en


