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Tarkistus 15
Christa Klaß

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 sekä naisten että miesten yhtä korkeaa 
työllisyystasoa, vähähiilistä, resurssi- ja 
energiatehokasta taloutta sekä sosiaalista 
koheesiota.

Or. de

Tarkistus 16
Lívia Járóka

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Komissio antoi maaliskuussa 2010 (1) Komissio antoi maaliskuussa 2010 
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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.

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 miesten ja naisten yhtä korkeaa 
työllisyystasoa, vähähiilistä, resurssi- ja 
energiatehokasta taloutta sekä sosiaalista 
koheesiota.

Or. en

Tarkistus 17
Mikael Gustafsson

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, 

(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, 
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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.

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.

Or. en

Tarkistus 18
Antigoni Papadopoulou

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.

Or. en

Tarkistus 19
Mikael Gustafsson
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Unionin kilpailukykypolitiikalla on 
tarkoitus ottaa käyttöön institutionaalisia 
ja poliittisia järjestelyjä, joilla luodaan 
edellytykset, joiden vallitessa yritykset 
voivat kasvaa kestävällä tavalla. 
Parantunut tuottavuus on keskeistä 
kestävälle tulojen kasvulle, joka 
puolestaan parantaa elintasoa. 
Kilpailukyky riippuu myös yritysten 
kyvystä hyödyntää täysimääräisesti 
Euroopan sisämarkkinoiden kaltaisia 
mahdollisuuksia. Tämä on erityisen 
tärkeää pk-yrityksille, joiden osuus 
unionin yrityksistä on 99 prosenttia ja 
jotka tarjoavat tämänhetkisistä 
yksityissektorin työpaikoista kaksi 
kolmasosaa ja uusista työpaikoista 80 
prosenttia ja vastaavat yli puolesta 
unionin yritysten luomasta 
kokonaislisäarvosta. Pk-yritykset ovat 
keskeinen talouskasvun, työllisyyden ja 
sosiaalisen integraation moottori.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 20
Mikael Gustafsson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Ohjelmassa olisi sen vuoksi 
puututtava markkinoiden epäkohtiin, 
jotka vaikuttavat unionin talouden 
kilpailukykyyn globaalisti pääasiassa 
sellaisten seikkojen vuoksi, jotka 
haittaavat yritysten kykyä kilpailla 
kilpakumppaneiden kanssa muualla 
maailmassa.

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 21
Christa Klaß

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 
sitä kautta hyödyntää paremmin naisten 
koulutustasoa. Naisyrittäjyys myös takaa 
liiketoiminnan kehityksen ja innovaatiot, 
mutta tätä potentiaalia hyödynnetään 
aivan liian vähän unionissa. Naiset ovat 
erityisen motivoituneita ryhtymään 
itsenäisiksi ammatinharjoittajiksi, sillä 
oma yritys mahdollistaa päättämisen 
omista työajoista, jolloin työ- ja perhe-
elämä ovat paremmin yhdistettävissä. 
Naisyrittäjien määrän lisäämisellä on 
yleisiä myönteisiä ja välittömiä 
vaikutuksia talouteen. Epävakaassa 
taloustilanteessa helposti laiminlyödään 
toimia, joilla tuetaan naisyrittäjiä.

Or. de

Tarkistus 22
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 23
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 b) Ohjelmassa olisi korostettava 
sukupuolta erottelemattoman 
yritysomistajuuden, koulutuksen ja 
tutkimuksen edistämistä sekä 
asianmukaisen tiedon välittämistä koko 
järjestelmässä kaikille osapuolille 
käynnistämällä myös kampanjoita ja 
tiedottamalla asioista sosiaalisissa 
medioissa. Sen olisi edistettävä 
yliopistojen, EU:n toimielinten, 
opetusministeriöiden ja poliitikkojen 
välityksellä yhtäläisesti sekä 
naisyrittäjyyttä molempia sukupuolia 
hyödyttävällä tavalla jo koulutuksen 
varhaisessa vaiheessa että naisyrittäjien 
asemaa roolimalleina.

Or. en

Tarkistus 24
Mikael Gustafsson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(12) Monet unionin 
kilpailukykyongelmista liittyvät pk-
yritysten vaikeuksiin saada rahoitusta, 
koska ne eivät pysty osoittamaan 
luottokelpoisuuttaan ja niillä on vaikeuksia 
saada riskipääomaa. Tällä on negatiivista 
vaikutusta perustettujen uusien yritysten 
määrään ja laatuun sekä yritysten 
kasvuun. Ehdotettujen rahoitusvälineiden 
lisäarvo unionin kannalta on muun 
muassa siinä, että vahvistetaan 
riskipääoman sisämarkkinoita ja 
kehitetään Euroopan laajuiset pk-
yritysten rahoitusmarkkinat. Unionin 
toimilla olisi täydennettävä pk-yrityksiä 
koskevien rahoitusvälineiden käyttöä 
jäsenvaltioissa. Toimien täytäntöönpanosta 
vastaavien tahojen olisi taattava 
täydentävyys ja vältettävä päällekkäistä 
rahoitusta EU:n muista resursseista.

(12) Monet unionin 
kilpailukykyongelmista liittyvät pk-
yritysten vaikeuksiin saada rahoitusta, 
koska ne eivät pysty osoittamaan 
luottokelpoisuuttaan ja niillä on vaikeuksia 
saada riskipääomaa. Unionin toimilla olisi 
täydennettävä pk-yrityksiä koskevien 
rahoitusvälineiden käyttöä jäsenvaltioissa. 
Toimien täytäntöönpanosta vastaavien 
tahojen olisi taattava täydentävyys ja 
vältettävä päällekkäistä rahoitusta EU:n 
muista resursseista.

Or. en

Tarkistus 25
Marina Yannakoudakis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Olisi otettava huomioon kaikkein 
velkaantuneimpien jäsenvaltioiden 
auttaminen, jotta ne pääsevät 
rakenteellisista rahoitusvaikeuksistaan 
erityisesti, koska tämän ehdotuksen 
mukaiset lainat riippuvat luottamuksesta 
liiketoimintaan sekä täysin toimivista 
lainatoimintaa harjoittavista välittäjistä, 
kuten pankeista.

Or. en
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Tarkistus 26
Marina Yannakoudakis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 b) 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.

Or. en

Tarkistus 27
Mikael Gustafsson

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 
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 

Poistetaan.
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paljon Euroopan tason lisäarvoa.

Or. en

Tarkistus 28
Antigoni Papadopoulou

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 
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.

(16) Yksi kilpailukykyyn vaikuttava tekijä 
on suhteellisen heikko yrittäjyyshenki 
unionissa, jota on edistettävä 
innovatiivisten ja erilaisten 
lähestymistapojen avulla, jotka 
suunnataan erityisille kohderyhmille, 
erityisesti nuorille ja naisille. Vain 45 
prosenttia unionin kansalaisista (ja alle 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, jotta lisätään 
naisten uskottavuutta yrittäjinä erityisesti 
kannustamalla naisia yrittäjyyteen, 
säilyttämällä heidän uransa yrittäjinä ja 
edistämällä heidän profiiliaan 
roolimalleina.

Or. en
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Tarkistus 29
Marina Yannakoudakis

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.

Or. en

Tarkistus 30
Antigoni Papadopoulou

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 sen 
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helpottamiseksi, että naiset voivat saada 
liikeyritystensä edellyttämää rahoitusta.

Or. en

Tarkistus 31
Antigoni Papadopoulou

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

Or. en

Tarkistus 32
Christa Klaß

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Nais- ja miesyrittäjille olisi 
tarjottava mahdollisuuksia 
henkilökohtaiseen kehitykseen, 
tietotekniikan jatkokoulutukseen sekä 
kielitaidon kehittämiseen, jotta edistetään 
kansainvälisten markkinoiden 
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edellyttämää osaamista.

Or. de

Tarkistus 33
Antigoni Papadopoulou

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Ohjelman avulla olisi pyrittävä 
tarjoamaan asianmukaisia koulutus- ja 
mentorointiohjelmia kaikille, jotka ovat 
kiinnostuneita pk-yrityksen 
perustamisesta, ja erityisesti nuorille ja 
naisille, sekä helpottamaan heidän 
pääsyään teknisiin, tieteellisiin, 
liiketoimintaa koskeviin verkostoihin ja 
tukiverkostoihin ei pelkästään 
käynnistysvaiheessa, vaan koko yrityksen 
liiketoimintasyklin ajan. Koulutus- ja 
mentorointiohjelmien olisi oltava 
joustavia ja kohdistuttava tiettyjen 
kohderyhmien, nuorten ja naisten, 
erityistarpeisiin ja kehitettävä yrittäjyyden 
edellyttämiä taitoja, tietoa, henkeä ja 
luottamusta.

Or. en

Tarkistus 34
Marina Yannakoudakis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Koska naiset saattavat 
maaseutualueilla kohdata esteitä tiedon ja 
tuen, rahoitukseen liittyvien ja teknisten 
välineiden sekä palvelujen saannissa, 
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mikä saattaa vakavasti rajoittaa heidän 
kykyään käynnistää yritystoiminta tai 
laajentaa yritystään, tällä ehdotuksella 
olisi pyrittävä maantieteelliseen 
kattavuuteen ja "saatava tieto perille" 
ennakoivien markkinointikampanjoiden 
avulla, joiden avulla eurooppalaiset 
veronsaajat voisivat saada enemmän 
vastinetta rahoilleen ja joiden avulla 
rapistuneisiin maaseutuyhteisöihin 
voidaan saada eloa.

Or. en

Tarkistus 35
Mikael Gustafsson

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) vahvistetaan unionin yritysten 
kilpailukykyä ja kestävyyttä, myös 
matkailusektorilla

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 36
Antonyia Parvanova

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 voimaannuttamista sekä 
ryhdytään toimiin naisyrittäjien tiellä 
olevien esteiden torjumiseksi, joita ovat 
muun muassa rahoituksen ja koulutuksen 
saantiin sekä informaatioteknologian 
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käyttöön liittyvät vaikeudet, vaikeus 
saavuttaa työ- ja perhe-elämän välinen 
tasapaino sekä naisyrittäjiä koskevat 
kielteiset kulttuuriset käsitykset ja 
stereotypiat; 

Or. en

Tarkistus 37
Antigoni Papadopoulou

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 
perustamista ja kasvua.

Or. en

Tarkistus 38
Lívia Járóka

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 39
Antonyia Parvanova
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(b) kannustetaan yrittäjyyshenkeä sekä 
naisten että miesten keskuudessa ja 
edistetään pk-yritysten luomista ja kasvua.

Or. en

Tarkistus 40
Mikael Gustafsson

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) unionin teollisuussektorin 
kasvuprosentti suhteessa 
bruttokansantuotteen (BKT) 
kokonaiskasvuun

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 41
Mikael Gustafsson

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 42
Astrid Lulling
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 43
Antonyia Parvanova

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

Or. en

Tarkistus 44
Mikael Gustafsson

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) ja pk-yritysten vaihtuvuus. Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 45
Antigoni Papadopoulou
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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.

Or. en

Tarkistus 46
Mikael Gustafsson

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Parannetaan unionin yritysten 
kilpailukyvyn ja kestävyyden 
toimintaedellytyksiä, myös 
matkailusektorilla

(a) Parannetaan unionin yrityksiä, myös 
matkailusektorilla

Or. en

Tarkistus 47
Lívia Járóka

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
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Or. en

Tarkistus 48
Antigoni Papadopoulou

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 ja naisten,
parissa

Or. en

Tarkistus 49
Lívia Járóka

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

Or. en

Tarkistus 50
Mikael Gustafsson

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(d) Parannetaan markkinoille pääsyä 
sekä unionissa että globaalisti.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 51
Mikael Gustafsson

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio tukee toimia, joilla 
parannetaan ja vahvistetaan unionin 
yritysten, etenkin pk-yritysten, 
kilpailukykyä ja kestävyyttä, jotta 
parannetaan yritysten kilpailukykyä ja 
kasvua edistävien kansallisten 
toimintalinjojen vaikuttavuutta, 
yhdenmukaisuutta ja johdonmukaisuutta 
Euroopassa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 52
Christa Klaß

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, 

(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, 
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yritysverkostojen, toimintaedellytysten 
sekä kestävien tuotteiden, palvelujen ja 
prosessien kehittäminen

maailmanluokan klustereiden, 
yritysverkostojen, toimintaedellytysten 
sekä kestävien tuotteiden, palvelujen ja 
prosessien kehittäminen

Or. de

Tarkistus 53
Christa Klaß

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 
nais- ja miesyrittäjiin, uusiin ja 
potentiaalisiin nais- ja miesyrittäjiin
samoin kuin erityisiin kohderyhmiin, kuten
nuoriin ja naisiin.

Or. de

Tarkistus 54
Lívia Járóka

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, naisyrittäjiin, syrjäytyneiden 
väestöryhmien yrittäjiin, uusiin ja 
potentiaalisiin yrittäjiin samoin kuin 
erityisiin kohderyhmiin.

Or. en

Tarkistus 55
Christa Klaß



AM\911425FI.doc 23/25 PE494.701v01-00

FI

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. Tässä yhteydessä on 
tuettava erityisesti maaseutualueiden 
naisia.

Or. de

Tarkistus 56
Antigoni Papadopoulou

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 sekä 
miesten että naisten yrittäjyyskasvatusta, 
-taitoja ja -asenteita, etenkin potentiaalisten 
ja uusien yrittäjien parissa.

Or. en

Tarkistus 57
Mikael Gustafsson

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi tukea toimia, joilla 
parannetaan pk-yritysten pääsyä 
sisämarkkinoille, mukaan luettuna 
tietojen tarjoaminen ja tietämyksen 
lisääminen.

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 58
Mikael Gustafsson

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 
kokoonpanon on kuvastettava 
sukupuolten tasa-arvoa siten, että otetaan 
käyttöön sukupuolikiintiöt.

Or. en

Tarkistus 59
Astrid Lulling

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

Komission teksti Tarkistus

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

Niiden EU-kansalaisten osuuden 
lisääminen, jotka haluaisivat ryhtyä 
itsenäisiksi ammatinharjoittajiksi

Or. en

Tarkistus 60
Antigoni Papadopoulou

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

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

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

Or. en


