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TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 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 ja 
heikommassa asemassa olevat, jotka 
haluavat käynnistää mikroyrityksen tai 
kehittää sellaisen toimintaa, myös 
itsenäisen ammatinharjoittamisen pohjalta, 
mutta jotka eivät saa luottoa. Erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä naisten 
kannustamiseen yrittäjyyteen, sillä 
unionissa vain yksi nainen kymmenestä 
toimii yrittäjänä ja miehistä yksi neljästä.
Ensimmäisenä askelena Euroopan 
parlamentti ja neuvosto perustivat vuonna 
2010 mikrorahoitusjärjestelyn.

Or. en
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Tarkistus 2

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

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Työllisyyttä ja sosiaalista 
yhteisvastuuta koskevan yhteisön 
Progress-ohjelman osa-alueet 
"sukupuolten tasa-arvo" ja "syrjinnän 
torjuminen" on sisällytetty perusoikeus-
ja kansalaisuusohjelmaan. Sosiaalisia 
muutoksia ja innovaatioita koskevalla 
Euroopan unionin ohjelmalla olisi 
kuitenkin pyrittävä lisäämään naisten 
osuutta työvoimasta sekä parantamaan 
työoloja ja tasapainoa työ- ja 
yksityiselämän välillä. 

Or. en



PA\897841FI.doc 5/10 PE486.186v01-00

FI

Tarkistus 4

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 ja työ- ja yksityiselämän 
välisen tasapainon parantamista.

Or. en

Tarkistus 5

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

Komission teksti Tarkistus

d a) Edistetään työpaikkoja, jotka 
tarjoavat työntekijöille erilaisia 
mahdollisuuksia löytää sopiva tasapaino 
työ- ja yksityiselämän välillä.

Or. en
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Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) Edistetään työllisyyttä ja sosiaalista 
osallisuutta lisäämällä mikrorahoituksen 
saatavuutta heikommassa asemassa oleville 
ryhmille ja mikroyrityksille ja lisäämällä 
sosiaalisten yritysten rahoitusten saantia.

e) Edistetään työllisyyttä ja sosiaalista 
osallisuutta lisäämällä mikrorahoituksen 
saatavuutta heikommassa asemassa oleville 
ryhmille ja mikroyrityksille kiinnittäen 
erityistä huomiota naisten 
kannustamiseen yrittäjyyteen ja lisäämällä 
sosiaalisten yritysten rahoitusten saantia.

Or. en

Tarkistus 7

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 ottamalla sukupuolinäkökohdat 
huomioon kaikissa ohjelman lohkoissa ja 
toimissa, torjua sukupuoleen, rotuun tai 
etniseen alkuperään, uskontoon tai 
vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai 
sukupuoliseen suuntautuneisuuteen 
perustuvaa syrjintää

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Varoja jaettaessa on tarpeen mukaan 
otettava huomioon sukupuolinäkökulma. 
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Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tietojen ja tilastojen keruu sekä yhteisten 
menetelmien, luokitusten indikaattoreiden 
ja vertailuarvojen kehittäminen

a) tietojen ja tilastojen keruu sekä yhteisten 
menetelmien, luokitusten, indikaattoreiden 
ja vertailuarvojen kehittäminen; 
tarvittaessa jaottelu sukupuolen ja iän 
mukaan

Or. en

Tarkistus 10

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, yksinhuoltajien ja 
hoitovelvoitteiden vuoksi osa-aikatyötä 
tekevien naisten ja miesten auttamiseksi.

Or. en
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Tarkistus 11

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,
sukupuolten tasa-arvon, yleissivistävän ja 
ammatillisen koulutuksen sekä 
nuorisopolitiikan, tutkimuksen ja 
innovaation, yrittäjyyden, terveyden, 
laajentumisen ja ulkosuhteiden sekä 
yleisen talouspolitiikan alalla toteutetut 
toimet.

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
13 artikla

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 
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.

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 
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 
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seikat, on otettu huomioon sen toimissa.

Or. en

Tarkistus 13

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, ja sen kokoonpanossa 
pyritään miesten ja naisten tasapuoliseen 
edustukseen.

Or. en

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) Kehitetään palveluita työntekijöiden 
rekrytoimiseksi ja sijoittamiseksi työhön 
hyödyntämällä avointen työpaikkojen ja 
työhakemusten välittämistä Euroopan 
tasolla; tämän olisi katettava kaikki 
työhönsijoituksen eri vaiheet rekrytointia 
edeltävästä valmistelusta sijoituksen 
jälkeiseen neuvontaan; tavoitteena on 
hakijan menestyksellinen integroituminen 
työmarkkinoille; tällaisiin palveluihin on 
sisällytettävä liikkuvuusjärjestelyitä, joilla 
täytetään avoimia työpaikkoja, kun 
työmarkkinoilla on havaittu vajeita, ja/tai 
autetaan tiettyjä työntekijäryhmiä kuten 
nuoria.

(b) Kehitetään palveluita työntekijöiden 
rekrytoimiseksi ja sijoittamiseksi työhön 
hyödyntämällä avointen työpaikkojen ja 
työhakemusten välittämistä Euroopan 
tasolla; tämän olisi katettava kaikki 
työhönsijoituksen eri vaiheet rekrytointia 
edeltävästä valmistelusta sijoituksen 
jälkeiseen neuvontaan; tavoitteena on 
hakijan menestyksellinen integroituminen 
työmarkkinoille; tällaisiin palveluihin on 
sisällytettävä liikkuvuusjärjestelyitä, joilla 
täytetään avoimia työpaikkoja, kun 
työmarkkinoilla on havaittu vajeita, ja/tai 
autetaan tiettyjä työntekijäryhmiä kuten 
nuoria, yksinhuoltajia ja 
hoitovelvoitteiden vuoksi osa-aikatyötä 
tekeviä naisia ja miehiä.
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Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) henkilöt, jotka ovat menettäneet tai ovat 
vaarassa menettää työpaikkansa tai joilla 
on vaikeuksia päästä tai palata 
työmarkkinoille, ja henkilöt, joita uhkaa 
sosiaalinen syrjäytyminen, sekä 
heikommassa asemassa olevat henkilöt, 
joilla on heikommat mahdollisuudet saada 
luottoa tavanomaisilta luottomarkkinoilta 
ja jotka haluavat käynnistää oman 
mikroyrityksen tai kehittää sitä

(a) henkilöt, jotka ovat menettäneet tai ovat 
vaarassa menettää työpaikkansa tai joilla 
on vaikeuksia päästä tai palata 
työmarkkinoille, ja henkilöt, joita uhkaa 
sosiaalinen syrjäytyminen, sekä 
heikommassa asemassa olevat henkilöt, 
joilla on heikommat mahdollisuudet saada 
luottoa tavanomaisilta luottomarkkinoilta 
ja jotka haluavat käynnistää oman 
mikroyrityksen tai kehittää sitä; erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä naisten 
kannustamiseen yrittäjyyteen

Or. en


