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TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 8 ja 10 artiklan 
mukaisesti komission ja jäsenvaltioiden 
on varmistettava, että yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen 
rahoittamassa prioriteettien 
täytäntöönpanossa edistetään miesten ja 
naisten välistä tasa-arvoa ja että siinä 
otetaan huomioon Euroopan tasa-
arvosopimus 2011–2020. 
Miesten ja naisten välisen tasa-arvon 
periaatteen tehokkaaseen toteuttamiseen 
olisi sisällyttävä tietoja ja indikaattoreita, 
jotka perustuvat sukupuoleen ja 
sukupuolten tasa-arvon tavoitteisiin ja 
perusteisiin, ja sen eri 
toteuttamisvaiheissa, erityisesti 
suunnittelussa, seurannassa ja 
arvioinnissa, olisi oltava mukana 
sukupuolten tasa-arvoa edistäviä elimiä.

Or. en
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Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Kun muodostetaan tiiviimpi yhteys 
koheesiopolitiikan ja unionin talouden 
ohjauksen välille, varmistetaan, että 
yhteisen strategiakehyksen rahastoista 
annettavan rahoituksen vaikuttavuus 
lisääntyy terveen talouspolitiikan avulla ja 
että yhteisen strategiakehyksen rahastot 
voidaan tarvittaessa suunnata uudelleen 
maan taloudellisten ongelmien 
ratkaisemiseen. Tämän prosessin on 
oltava asteittainen, ja se on aloitettava 
tekemällä kumppanuussopimukseen ja 
ohjelmiin muutoksia, joilla toteutetaan 
neuvoston suosituksia, jotka koskevat 
makrotalouden epätasapainon 
korjaamista ja sosiaalisten ja 
taloudellisten ongelmien ratkaisemista. 
Jos jäsenvaltio ei yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen entistä 
paremmasta hyödyntämisestä huolimatta 
toteuta tehokkaita toimenpiteitä talouden 
ohjausprosessin yhteydessä, komissiolla 
olisi oltava oikeus keskeyttää maksut ja 
sitoumukset osittain tai 
kokonaisuudessaan. Keskeytyspäätösten 
olisi oltava oikeasuhteisia ja tehokkaita, 
ja niissä olisi otettava huomioon 
yksittäisten ohjelmien vaikutukset 
kyseisten jäsenvaltioiden taloudellisen ja 
sosiaalisen tilanteen korjaamisen 
kannalta sekä kumppanuussopimukseen 
aiemmin tehdyt muutokset. Keskeytyksistä 
päättäessään komission olisi myös 
noudatettava tasapuolista kohtelua 
jäsenvaltioiden välillä ja otettava 
huomioon erityisesti keskeytyksen 
vaikutukset kyseisen jäsenvaltion 
talouteen. Keskeytykset olisi lopetettava ja 
varat asetettava jälleen kyseisen 
jäsenvaltion saataville heti, kun 
jäsenvaltio toteuttaa tarvittavat 

Poistetaan.
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toimenpiteet.

Or. pt

Perustelu

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

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 57 kappale

Komission teksti Tarkistus

(57) On tarpeen vahvistaa niiden varojen 
määrä, jotka ovat käytettävissä 
"investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin" -
tavoitteeseen, ja antaa objektiiviset kriteerit 
niiden kohdentamiseksi alueille ja 
jäsenvaltioille. Jotta voitaisiin nopeuttaa 
tarvittavaa liikenteen ja energia-alan 
infrastruktuurien sekä tieto- ja 
viestintätekniikan kehitystä unionissa, olisi 
perustettava "Verkkojen Eurooppa" -
väline. Rahastoista jäsenvaltiolle 
maksettavien vuotuisten määrärahojen 
kohdentamiselle ja koheesiorahastosta 
"Verkkojen Eurooppa" -välineelle 
siirrettäville summille olisi vahvistettava 
enimmäismäärä ottaen huomioon kyseisen 
jäsenvaltion mahdollisuudet käyttää nämä 
määrärahat. Lisäksi on köyhyyden 
vähentämistä koskevan yleistavoitteen 
mukaisesti tarpeen suunnata 
vähäosaisimmille tarkoitettu 
elintarvikeapuohjelma uudelleen 
sosiaalisen osallisuuden ja unionin 
sopusointuisen kehityksen edistämiseksi.

(57) On tarpeen vahvistaa niiden varojen 
määrä, jotka ovat käytettävissä 
"investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin" -
tavoitteeseen, ja antaa objektiiviset kriteerit 
niiden kohdentamiseksi alueille ja 
jäsenvaltioille. Jotta voitaisiin nopeuttaa 
tarvittavaa liikenteen ja energia-alan 
infrastruktuurien sekä tieto- ja 
viestintätekniikan kehitystä unionissa, olisi 
perustettava "Verkkojen Eurooppa" -
väline. Rahastoista jäsenvaltiolle 
maksettavien vuotuisten määrärahojen 
kohdentamiselle ja koheesiorahastosta 
"Verkkojen Eurooppa" -välineelle 
siirrettäville summille olisi vahvistettava 
enimmäismäärä ottaen huomioon kyseisen 
jäsenvaltion mahdollisuudet käyttää nämä 
määrärahat. Lisäksi on köyhyyden 
vähentämistä koskevan yleistavoitteen 
mukaisesti tarpeen suunnata 
vähäosaisimmille tarkoitettu 
elintarvikeapuohjelma uudelleen 
sosiaalisen osallisuuden ja unionin 
sopusointuisen kehityksen edistämiseksi.
Koska talouskriisin myötä köyhyys ja 
elintarvikepula ovat pahentuneet useissa 
maissa ja koska naiset ovat erityisen 
haavoittuva ryhmä, yhteisen 
strategiakehyksen rahastojen 
määrärahoja olisi lisättävä aiempaan 
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rahoituskehykseen nähden, jotta voidaan 
vastata elintarvikeavun tarpeeseen.

Or. pt

Perustelu

Koska köyhyys ja kurjuus ovat lisääntyneet Euroopan unionissa, tukien prosenttimääräiset 
muutokset eivät riitä, vaan on lisättävä rahastojen käytettävissä olevia varoja.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 67 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pt

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(c) kansalaisyhteiskuntaa, myös 
ympäristökumppaneita, ja valtioista 
riippumattomia järjestöjä edustavat elimet 
sekä tasa-arvon ja syrjimättömyyden 
edistämisestä vastaavat elimet, etenkin 
naisten oikeuksia puolustavat järjestöt.
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Or. pt

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat, että 
miesten ja naisten välistä tasa-arvoa ja 
sukupuolinäkökohtien huomioon ottamista 
edistetään ohjelmien valmistelussa ja 
täytäntöönpanossa. Ohjelmien tavoitteena 
olisi oltava miesten ja naisten välisen 
syrjinnän poistaminen etenkin perhe- ja 
työelämässä.

Or. pt

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltiot ja komissio toteuttavat 
tarvittavat toimet sukupuoleen, rotuun tai 
etniseen alkuperään, uskontoon tai 
vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai 
sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan 
syrjinnän estämiseksi ohjelmien 
valmistelun ja täytäntöönpanon aikana 
erityisesti kun määritellään perusteita ja 
indikaattoreita ja valitaan edunsaajia.

Or. en
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Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 9

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(9) sosiaalisen osallisuuden edistäminen ja 
köyhyyden torjunta;

(9) sosiaalisen osallisuuden edistäminen 
sekä köyhyyden ja sosiaalisen 
epätasa-arvon torjunta;

Or. pt
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Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Kumppanuussopimuksessa on 
vahvistettava

Kumppanuussopimuksessa on 
vahvistettava

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

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

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) kaikki kumppanuussopimuksen 
tiedot olisi mahdollisuuksien mukaan 
eriteltävä sukupuolen mukaan;

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
21 artikla

Komission teksti Tarkistus

Artikla poistetaan. 

Or. en
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Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta – e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. pt
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Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) strategian kattaman kohdealueen ja 
väestömäärän määrittely; 

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

Or. pt

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pt

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vuotuisissa 
täytäntöönpanokertomuksissa on esitettävä 

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

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

Or. pt

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pt
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Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pt

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pt
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Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pt

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pt
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Tarkistus 24

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pt

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
87 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pt
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Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
87 artikla – 3 kohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pt

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
111 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pt


