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TARKISTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta esittää asiasta vastaaville 
budjettivaliokunnalle ja talous- ja raha-asioiden valiokunnalle seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Perussopimuksen 2 ja 8 artiklassa 
määrätään, että unioni pyrkii kaikissa 
toimissaan poistamaan eriarvoisuutta 
miesten ja naisten välillä sekä edistämään 
miesten ja naisten välistä tasa-arvoa. 
Sukupuolinäkökulman 
valtavirtaistaminen, sukupuolitietoinen 
budjetointi mukaan lukien, olisi sen 
vuoksi otettava käyttöön kaikissa EU:n 
politiikoissa ja säädöksissä.

Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Unionin tasolla kansallisten 
uudistusten painopisteet määritellään ja 
niiden toteutusta seurataan talouspolitiikan 
eurooppalaisen ohjausjakson, jäljempänä 
’EU-ohjausjakso’, sekä Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin periaatteiden 
puitteissa. Jäsenvaltiot laativat omat 
monivuotiset kansalliset 
investointistrategiansa tukemaan näitä 
uudistuksia. Kyseiset strategiat olisi 
esitettävä vuotuisten kansallisten 
uudistusohjelmien yhteydessä keinona 
sellaisten ensisijaisten 
investointihankkeiden suunnittelemiseksi 
ja koordinoimiseksi, joille myönnetään 
kansallista ja/tai unionin rahoitusta.

(3) Unionin tasolla kansallisten 
uudistusten painopisteet määritellään ja 
niiden toteutusta seurataan talouspolitiikan 
eurooppalaisen ohjausjakson, jäljempänä 
’EU-ohjausjakso’, sekä Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin periaatteiden 
ja Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 
kehityksen tavoitteiden puitteissa. 
Jäsenvaltiot laativat omat monivuotiset 
kansalliset investointistrategiansa 
tukemaan näitä uudistuksia. Kyseiset 
strategiat olisi esitettävä vuotuisten 
kansallisten uudistusohjelmien yhteydessä 
keinona sellaisten ensisijaisten 
investointihankkeiden suunnittelemiseksi 
ja koordinoimiseksi, joille myönnetään 
kansallista ja/tai unionin rahoitusta.
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Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Covid-19-pandemian puhkeaminen 
vuoden 2020 alussa muutti tulevien 
vuosien talousnäkymiä unionissa ja koko 
maailmassa ja edellytti unionilta kiireellisiä 
ja koordinoituja toimia kaikille 
jäsenvaltioille aiheutuneista valtavista 
taloudellisista ja sosiaalisista seurauksista 
selviämiseksi. Covid-19-pandemia on 
kärjistänyt väestörakenteeseen liittyviä 
haasteita. Vallitseva covid-19-pandemia 
samoin kuin aiempi talous- ja finanssikriisi 
ovat osoittaneet, että vahvoihin 
taloudellisiin ja sosiaalisiin rakenteisiin 
perustuvien terveiden ja 
palautumiskykyisten talous- ja 
rahoitusjärjestelmien luominen auttaa 
jäsenvaltioita reagoimaan häiriöihin 
tehokkaammin ja toipumaan niistä 
nopeammin. Covid-19-kriisin keskipitkän 
ja pitkän aikavälin seuraukset riippuvat 
ratkaisevasti siitä, miten nopeasti 
jäsenvaltioiden taloudet elpyvät kriisistä. 
Tämä puolestaan riippuu siitä, miten suuri 
julkisen talouden liikkumavara 
jäsenvaltioilla on käytettävissään kriisin 
sosiaalisten ja taloudellisten vaikutusten 
lieventämistoimenpiteiden toteuttamiseen, 
ja niiden talouksien palautumiskyvystä. 
Sen vuoksi uudistukset ja investoinnit, 
joilla korjataan talouksien rakenteellisia 
heikkouksia ja lujitetaan niiden 
palautumiskykyä, ovat olennaisen tärkeitä, 
jotta taloudet saadaan takaisin kestävälle 
elpymisuralle ja vältetään maiden välisten 
erojen kasvaminen unionissa.

(4) Covid-19-pandemian puhkeaminen 
vuoden 2020 alussa muutti tulevien 
vuosien talousnäkymiä unionissa ja koko 
maailmassa ja edellytti unionilta kiireellisiä 
ja koordinoituja toimia kaikille 
jäsenvaltioille aiheutuneista valtavista 
taloudellisista ja sosiaalisista seurauksista 
selviämiseksi. Covid-19-kriisin 
vaikutukset ovat kohdistuneet 
suhteettomasti naisiin ja tyttöihin. Tähän 
on syynä vallitseva eriarvoisuus, joka on 
muun muassa johtanut sukupuoleen 
perustuvan väkivallan riskin 
lisääntymiseen sulkutoimien aikana ja 
useampien naisten putoamiseen 
työmarkkinoiden ulkopuolelle siksi, että 
heille on langennut suurempi hoitovastuu 
ja he työskentelevät useammin 
sulkutoimista kärsineillä aloilla, 
epävirallisessa taloudessa sekä aloilla, 
joilla epävarmat olot ovat yleisempiä. 
Vallitseva covid-19-pandemia samoin kuin 
aiempi talous- ja finanssikriisi ovat 
osoittaneet, että julkisiin palveluihin 
perustuvan vahvan 
sosiaaliturvajärjestelmän sekä vahvoihin 
taloudellisiin ja sosiaalisiin rakenteisiin 
perustuvien terveiden ja 
palautumiskykyisten talous- ja 
rahoitusjärjestelmien luominen auttaa 
jäsenvaltioita reagoimaan häiriöihin 
tehokkaammin ja osallistavammin ja 
toipumaan niistä nopeammin. Covid-19-
kriisin keskipitkän ja pitkän aikavälin 
seuraukset riippuvat ratkaisevasti siitä, 
miten nopeasti jäsenvaltioiden taloudet 
elpyvät kriisistä. Tämä puolestaan riippuu 
siitä, miten suuri julkisen talouden 
liikkumavara jäsenvaltioilla on 
käytettävissään kriisin sosiaalisten ja 
taloudellisten vaikutusten 
lieventämistoimenpiteiden toteuttamiseen, 
ja niiden talouksien palautumiskyvystä. 
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Sen vuoksi uudistukset ja investoinnit, 
joilla korjataan eriarvoisuutta sekä 
talouksien rakenteellisia heikkouksia ja 
lujitetaan niiden palautumiskykyä ja 
osallistavuutta, ovat olennaisen tärkeitä, 
jotta taloudet saadaan takaisin kestävälle 
elpymisuralle ja vältetään maiden välisten 
sosiaalisten erojen kasvaminen unionissa 
ja vauhditetaan edistymistä sukupuolten 
tasa-arvon saavuttamiseksi.

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

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Covid-19-pandemian puhjettua on 
myös käynyt ilmi, että sen vaikutukset 
yhteiskuntiin ovat 
sukupuolinäkökulmasta merkittäviä, mikä 
on osoitus naisten ja miesten välillä 
monin tavoin ilmenevästä 
eriarvoisuudesta. Valtaosa EU:n 
hoivatyöntekijöistä ja muista keskeisten 
palvelualojen työntekijöistä on naisia, ja 
kriisin aikana onkin käynyt selväksi, että 
siitä on aiheutunut naisille suhteeton 
taakka ja että työmarkkinat ovat 
horisontaalisesti ja vertikaalisesti 
eriytyneet, mitä on pahentanut puute 
lasten ja vanhusten hoivapalveluista ja -
infrastruktuureista. Myös sukupuoleen 
perustuva väkivalta on lisääntynyt 
sulkutoimien aikana eri puolilla EU:ta, 
mikä osoittaa huolestuttavalla tavalla, että 
perheväkivallan uhreiksi joutuneilta tai 
tällaisen uhan alla eläviltä naisilta 
puuttuu suoja- ja tukitoimenpiteitä. Tällä 
välineellä olisi autettava jäsenvaltioita 
tukemaan ja kehittämään aloitteita, joiden 
tavoitteena on helpottaa naisten 
mahdollisuuksia ryhtyä yrittäjiksi, saada 
mikrorahoitusta ja opiskella STEM-
aineita, sekä edistämään 
työllistymismahdollisuuksia etenkin 
digitaalisen ja vihreän talouden 
ensisijaisilla aloilla siten, että 
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varmistetaan syrjimättömät 
työllistämisaloitteet. Erityisen huomion 
kohteeksi olisi otettava puuttuminen 
työmarkkinoiden eriytymiseen 
toteuttamalla toimenpiteitä, joiden 
tavoitteena on kuroa umpeen sukupuolten 
väliset työllisyys-, palkka- ja eläke-erot. 
Jäsenvaltioiden olisi hyödynnettävä 
ohjelmaa myös siihen, että ne ottavat 
käyttöön ja lujittavat aloitteita, joilla 
edistetään ja parannetaan työ- ja 
yksityiselämän tasapainoa keskittyen 
erityisesti hoivainfrastruktuuriin ja -
palveluihin. Tällainen infrastruktuuri ja 
tällaiset palvelut, kuten turvakodit ja tuki 
väkivallan uhreille, ovat niin ikään 
tärkeitä kriisistä elpymiseksi.

Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Unionin toimintapoliittisiin 
painopisteisiin kuuluu sellaisten 
uudistusten toteuttaminen, joilla 
myötävaikutetaan kansantalouksien hyvän 
palautumiskyvyn saavuttamiseen, lujitetaan 
sopeutumiskykyä ja vapautetaan 
kasvupotentiaalia. Sen vuoksi ne ovat 
ratkaisevan tärkeitä elpymisen 
ohjaamiseksi kestävälle uralle ja ylöspäin 
suuntautuvan taloudellisen ja sosiaalisen 
lähentymisprosessin tukemiseksi. Tämä on 
pandemiakriisin jälkeen entistäkin 
tarpeellisempaa nopean elpymisen 
pohjustamiseksi.

(5) Unionin toimintapoliittisiin 
painopisteisiin kuuluu sellaisten 
uudistusten toteuttaminen, joilla 
myötävaikutetaan kansantalouksien hyvän 
palautumiskyvyn saavuttamiseen, lujitetaan 
sopeutumiskykyä ja vapautetaan 
kasvupotentiaalia. Sen vuoksi ne ovat 
ratkaisevan tärkeitä elpymisen 
ohjaamiseksi kestävälle uralle ja ylöspäin 
suuntautuvan taloudellisen ja sosiaalisen 
lähentymisprosessin tukemiseksi. 
Uudistukset on pantava täytäntöön niin, 
että kiinnitetään erityistä huomiota 
haavoittuvassa asemassa oleviin ryhmiin 
ja kunnioitetaan sukupuolten tasa-arvoa. 
Tämä on pandemiakriisin jälkeen 
entistäkin tarpeellisempaa nopean 
elpymisen pohjustamiseksi.

Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(5 a) Naiset ovat olleet covid-19-
kriisissä eturintamassa, sillä he 
muodostavat valtaosan terveydenhuollon 
työntekijöistä koko EU:ssa ja he ovat 
joutuneet sovittamaan yhteen 
palkattoman hoivatyön ja työtehtävänsä, 
mikä on ollut entistäkin vaikeampaa 
yksinhuoltajille, joista 85 prosenttia on 
naisia. Investoiminen vahvaan 
hoivainfrastruktuuriin on olennaisen 
tärkeää myös siksi, että voidaan varmistaa 
sukupuolten tasa-arvo ja naisten 
taloudelliset vaikutusmahdollisuudet, 
rakentaa palautumiskykyisiä yhteiskuntia, 
torjua epävarmoja työoloja naisvaltaisella 
alalla, vauhdittaa työpaikkojen luomista 
ja estää köyhyys ja sosiaalinen 
syrjäytyminen, ja sillä on myönteinen 
vaikutus BKT:hen, koska sen myötä 
useammat naiset voivat tehdä palkkatyötä.

Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Aiemmat kokemukset ovat 
osoittaneet, että kriisien aikana investoinnit 
vähenevät usein jyrkästi. Tässä 
nimenomaisessa tilanteessa on kuitenkin 
olennaisen tärkeää tukea investointeja, jotta 
voidaan vauhdittaa elpymistä ja vahvistaa 
pitkän aikavälin kasvupotentiaalia. 
Investoiminen vihreään ja digitaaliseen 
teknologiaan, valmiuksiin ja prosesseihin, 
joilla pyritään tukemaan siirtymistä 
puhtaaseen energiaan, ja 
energiatehokkuuden parantamiseen 
asuntosektorilla ja muilla talouden 
avainaloilla, on tärkeää kestävän kasvun 
saavuttamiseksi ja työpaikkojen 
syntymisen edistämiseksi. Se auttaa myös 
parantamaan unionin palautumiskykyä ja 
vähentämään sen riippuvuutta muista 

(6) Aiemmat kokemukset ovat 
osoittaneet, että kriisien aikana investoinnit 
vähenevät usein jyrkästi, myös investoinnit 
julkisiin palveluihin, ja tästä on ollut 
pitkäkestoisia kielteisiä seurauksia 
naisten oikeuksille ja naisten 
taloudellisille vaikutusmahdollisuuksille, 
mukaan lukien seksuaali- ja 
lisääntymisterveys ja -oikeudet. Tässä 
nimenomaisessa tilanteessa on sen vuoksi 
olennaisen tärkeää tukea investointeja, jotta 
voidaan vauhdittaa elpymistä ja vahvistaa 
pitkän aikavälin kestävää kasvupotentiaalia 
ja hoivatalouden suojelua talousmallin 
olennaisena osana. Investoiminen 
hoivatalouteen siirtymiseen sekä vihreään 
ja digitaaliseen teknologiaan, valmiuksiin 
ja prosesseihin, joilla pyritään tukemaan 
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maista monipuolistamalla keskeisiä 
toimitusketjuja.

siirtymistä puhtaaseen energiaan ja 
energiatehokkuuden parantamista 
asuntosektorilla ja muilla talouden 
avainaloilla, on tärkeää osallistavan ja 
kestävän kasvun saavuttamiseksi ja 
työpaikkojen syntymisen edistämiseksi. Se 
auttaa myös parantamaan unionin 
palautumiskykyä ja vähentämään sen 
riippuvuutta muista maista 
monipuolistamalla keskeisiä 
toimitusketjuja. Samalla se on elintärkeä 
tilaisuus helpottaa siirtymistä 
palautumiskykyiseen hoivatalouteen ja 
saavuttaa sukupuolinäkökulmasta 
tasapainoinen yhteiskunta.

Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Kun otetaan huomioon Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelma Euroopan 
kestävän kasvun strategiana ja unionin 
antamien, Pariisin sopimuksen 
täytäntöönpanoa ja Yhdistyneiden 
kansakuntien kestävän kehityksen 
tavoitteiden toteutumista koskevien 
sitoumusten muuntaminen käytännön 
toimiksi, tällä asetuksella perustettavalla 
tukivälineellä edistetään ilmastotoimien 
valtavirtaistamista ja ympäristökestävyyttä 
sekä yleistavoitetta, jonka mukaan 25 
prosenttia EU:n talousarviomenoista 
osoitetaan ilmastotavoitteiden tukemiseen.

(11) Kun otetaan huomioon Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelma Euroopan 
kestävän kasvun strategiana ja unionin 
antamien, Pariisin sopimuksen 
täytäntöönpanoa ja Yhdistyneiden 
kansakuntien kestävän kehityksen 
tavoitteiden toteutumista koskevien 
sitoumusten muuntaminen käytännön 
toimiksi, tällä asetuksella perustettavalla 
tukivälineellä edistetään ilmastotoimien 
valtavirtaistamista ja ympäristökestävyyttä 
sekä yleistavoitetta, jonka mukaan 25 
prosenttia EU:n talousarviomenoista 
osoitetaan ilmastotavoitteiden ja muiden 
ympäristötavoitteiden tukemiseen EU:n 
luokitusjärjestelmän ja ”ei merkittävää 
haittaa” -periaatteen mukaisesti. 
Ilmastonmuutos ja ympäristön tilan 
heikkeneminen vaikuttavat suhteettoman 
paljon naisiin, mutta naiset ovat 
aliedustettuina ilmastonmuutoksen 
hillitsemispolitiikkaa koskevassa 
päätöksenteossa. On varmistettava, että 
naiset ja muut haavoittuvassa asemassa 
olevat ryhmät otetaan mukaan kaikilla 
päätöksentekotasoilla sekä kansallisella 
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että EU:n tasolla.

Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Kun otetaan huomioon 
sukupuolten tasa-arvoa koskeva EU:n 
strategia vuosiksi 2020–2025 ja unionin 
antamien, Yhdistyneiden kansakuntien 
kestävän kehityksen tavoitteiden ja 
erityisesti tavoitteen nro 5 toteutumista 
koskevien sitoumusten muuntaminen 
käytännön toimiksi, tällä asetuksella 
perustettavalla tukivälineellä edistetään 
sukupuolten tasa-arvoa, 
sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen 
tavoitetta sekä sukupuoleen perustuvan 
syrjinnän ja eriarvoisuuden poistamista.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Näiden yleistavoitteiden 
täytäntöönpanemiseksi toimet määritellään 
tukivälineen valmistelu- ja 
täytäntöönpanovaiheessa, ja niitä 
arvioidaan uudelleen asiaankuuluvien 
arviointien ja 
uudelleentarkasteluprosessien yhteydessä. 
Asianmukaista huomiota olisi kiinnitettävä 
myös siihen, millainen vaikutus tämän 
asetuksen mukaisesti toimitetuilla 
kansallisilla suunnitelmilla on vihreän 
siirtymän mutta myös digitaalisen 
muutoksen edistämiseen. Niillä 
molemmilla on ensisijainen rooli 
taloutemme käynnistämisessä uudelleen ja 
nykyaikaistamisessa.

(12) Näiden yleistavoitteiden 
täytäntöönpanemiseksi toimet määritellään 
tukivälineen valmistelu- ja 
täytäntöönpanovaiheessa, ja niitä 
arvioidaan uudelleen asiaankuuluvien 
arviointien ja 
uudelleentarkasteluprosessien yhteydessä. 
Asianmukaista huomiota olisi kiinnitettävä 
myös siihen, millainen vaikutus tämän 
asetuksen mukaisesti toimitetuilla 
kansallisilla suunnitelmilla on vihreän 
siirtymän ja hoivatalouteen siirtymisen 
mutta myös digitaalisen muutoksen 
edistämiseen. Niillä molemmilla on 
ensisijainen rooli taloutemme 
käynnistämisessä uudelleen ja 
nykyaikaistamisessa.
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Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Tukivälineen yleisenä tavoitteena 
olisi oltava taloudellisen, sosiaalisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden 
edistäminen. Tätä varten sen olisi osaltaan 
edistettävä jäsenvaltioiden palautumis- ja 
sopeutumiskyvyn parantamista, 
lievennettävä kriisin sosiaalisia ja 
taloudellisia vaikutuksia sekä tuettava 
vihreää siirtymää ja digitaalista muutosta, 
joilla pyritään saavuttamaan 
ilmastoneutraali Eurooppa vuoteen 2050 
mennessä. Näin voidaan myötävaikuttaa 
unionin talouksien kasvupotentiaalin 
palautumiseen kriisin jälkeen, mikä edistää 
työpaikkojen syntyä ja kestävää kasvua.

(14) Tukivälineen yleisenä tavoitteena 
olisi oltava taloudellisen, sosiaalisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden 
edistäminen. Tätä varten sen olisi osaltaan 
edistettävä jäsenvaltioiden palautumis- ja 
sopeutumiskyvyn parantamista, 
lievennettävä kriisin sosiaalisia ja 
taloudellisia vaikutuksia, edistettävä 
sukupuolten tasa-arvoa sekä tuettava 
vihreää siirtymää ja digitaalista muutosta 
samoin kuin palautumiskykyiseen 
hoivatalouteen siirtymistä, joilla pyritään 
saavuttamaan ilmastoneutraali Eurooppa 
vuoteen 2050 mennessä ja 
sukupuolinäkökulmasta tasapainoinen 
yhteiskunta. Näin voidaan myötävaikuttaa 
unionin talouksien kasvupotentiaalin 
palautumiseen kriisin jälkeen, mikä edistää 
sukupuoliresponsiivista työpaikkojen 
syntyä ja kestävää ja osallistavaa kasvua.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Sen varmistamiseksi, että elpymis- 
ja palautumissuunnitelma edistää 
tukivälineen tavoitteita, siihen olisi 
kuuluttava toimenpiteitä uudistusten 
toteuttamiseksi ja julkisia 
investointihankkeita johdonmukaisen 
elpymis- ja palautumissuunnitelman 
mukaisesti. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien olisi oltava 
linjassa EU-ohjausjakson yhteydessä 
yksilöityjen asiaankuuluvien 
maakohtaisten haasteiden ja 

(16) Sen varmistamiseksi, että elpymis- 
ja palautumissuunnitelma edistää 
tukivälineen tavoitteita, siihen olisi 
kuuluttava toimenpiteitä uudistusten 
toteuttamiseksi ja julkisia 
investointihankkeita johdonmukaisen 
elpymis- ja palautumissuunnitelman 
mukaisesti. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien on oltava linjassa 
EU-ohjausjakson yhteydessä yksilöityjen 
asiaankuuluvien maakohtaisten haasteiden 
ja painopisteiden, kansallisten 
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painopisteiden, kansallisten 
uudistusohjelmien, kansallisten energia- ja 
ilmastosuunnitelmien, oikeudenmukaista 
siirtymää koskevien suunnitelmien sekä 
unionin rahastojen yhteydessä 
hyväksyttyjen kumppanuussopimusten ja 
toimenpideohjelmien kanssa. Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelman ja 
digitaalistrategian painopisteisiin 
kuuluvien toimien vauhdittamiseksi 
suunnitelmissa olisi esitettävä myös 
toimenpiteitä, jotka ovat merkityksellisiä 
vihreän siirtymän ja digitaalisen 
muutoksen kannalta. Toimenpiteiden olisi 
mahdollistettava kansallisissa energia- ja 
ilmastosuunnitelmissa ja niiden 
päivityksissä asetettujen tavoitteiden, 
päämäärien ja panosten nopea 
saavuttaminen. Kaikessa tuen kohteena 
olevassa toiminnassa olisi noudatettava 
kaikilta osin unionin ilmasto- ja 
ympäristöpainopisteitä.

uudistusohjelmien, kansallisten energia- ja 
ilmastosuunnitelmien, oikeudenmukaista 
siirtymää koskevien suunnitelmien, 
sukupuolten tasa-arvoa koskevien 
suunnitelmien sekä unionin rahastojen 
yhteydessä hyväksyttyjen 
kumppanuussopimusten ja 
toimenpideohjelmien kanssa. Sukupuolten 
tasa-arvoa koskevan EU:n strategian, 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ja 
digitaalistrategian painopisteisiin 
kuuluvien toimien vauhdittamiseksi 
suunnitelmissa olisi esitettävä myös 
toimenpiteitä, jotka ovat merkityksellisiä 
sukupuolten tasa-arvon edistämisen sekä 
vihreän siirtymän ja digitaalisen 
muutoksen kannalta ja joilla esimerkiksi 
puututaan sukupuolten väliseen 
digitaaliseen kuiluun. Toimenpiteiden 
olisi mahdollistettava kansallisissa energia- 
ja ilmastosuunnitelmissa ja niiden 
päivityksissä asetettujen tavoitteiden, 
päämäärien ja panosten nopea 
saavuttaminen. Kaikessa tuen kohteena 
olevassa toiminnassa olisi noudatettava 
kaikilta osin unionin tasa-arvo-, ilmasto- ja 
ympäristöpainopisteitä.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Jotta varmistetaan kansallinen 
omavastuullisuus ja keskittyminen 
asiaankuuluviin uudistuksiin ja 
investointeihin, tukea haluavien 
jäsenvaltioiden olisi toimitettava 
komissiolle asianmukaisella tavalla 
perusteltu elpymis- ja 
palautumissuunnitelma. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmassa olisi esitettävä 
yksityiskohtaiset toimenpiteet sen 
täytäntöönpanemiseksi, mukaan lukien 
tavoitteet ja välitavoitteet, sekä elpymis- ja 
palautumissuunnitelman odotettu vaikutus 
kasvupotentiaaliin, työpaikkojen 

(21) Jotta varmistetaan kansallinen 
omavastuullisuus ja keskittyminen 
asiaankuuluviin uudistuksiin ja 
investointeihin, tukea haluavien 
jäsenvaltioiden olisi toimitettava 
komissiolle asianmukaisella tavalla 
perusteltu elpymis- ja 
palautumissuunnitelma. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmassa olisi esitettävä 
yksityiskohtaiset toimenpiteet sen 
täytäntöönpanemiseksi, mukaan lukien 
tavoitteet ja välitavoitteet, sekä elpymis- ja 
palautumissuunnitelman odotettu vaikutus 
kasvupotentiaaliin, 
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syntymiseen sekä taloudelliseen ja 
sosiaaliseen palautumiskykyyn. Sen olisi 
sisällettävä myös toimenpiteitä, joilla on 
merkitystä vihreän siirtymän ja digitaalisen 
muutoksen kannalta. Lisäksi siihen olisi 
sisällyttävä selvitys ehdotetun elpymis- ja 
palautumissuunnitelman 
yhdenmukaisuudesta EU-ohjausjakson 
yhteydessä yksilöityjen asiaankuuluvien 
maakohtaisten haasteiden ja painopisteiden 
kanssa. Komission ja jäsenvaltioiden olisi 
pyrittävä tekemään tiivistä yhteistyötä 
koko prosessin ajan.

sukupuoliresponsiiviseen työpaikkojen 
syntymiseen, taloudelliseen ja sosiaaliseen 
palautumiskykyyn sekä sukupuolten tasa-
arvoon. Sen olisi sisällettävä myös 
toimenpiteitä, joilla on merkitystä vihreän 
siirtymän ja digitaalisen muutoksen 
samoin kuin palautumiskykyiseen 
hoivatalouteen siirtymisen ja sukupuolten 
tasa-arvon edistämisen kannalta. Lisäksi 
siihen olisi sisällyttävä selvitys ehdotetun 
elpymis- ja palautumissuunnitelman 
yhdenmukaisuudesta EU-ohjausjakson 
yhteydessä yksilöityjen asiaankuuluvien 
maakohtaisten haasteiden ja painopisteiden 
kanssa. Komission ja jäsenvaltioiden olisi 
pyrittävä tekemään tiivistä yhteistyötä 
koko prosessin ajan.

Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Komission olisi arvioitava 
jäsenvaltioiden ehdottamat elpymis- ja 
palautumissuunnitelmat ja toimittava 
tiiviissä yhteistyössä asianomaisten 
jäsenvaltioiden kanssa. Komissio noudattaa 
kaikilta osin prosessin kansallista 
omavastuullisuutta, ja ottaa sen vuoksi 
huomioon asianomaisen jäsenvaltion 
esittämät perustelut ja seikat sekä arvioi, 
odotetaanko jäsenvaltion ehdottaman 
elpymis- ja palautumissuunnitelman 
vastaavan tuloksellisesti asianomaiselle 
jäsenvaltiolle EU-ohjausjakson yhteydessä 
osoitetussa maakohtaisessa suosituksessa 
tai muissa komission virallisesti antamissa 
asiaankuuluvissa asiakirjoissa yksilöityihin 
haasteisiin; sisältääkö suunnitelma 
toimenpiteitä, jotka edistävät tuloksellisesti 
vihreää siirtymää ja digitaalista muutosta ja 
niistä aiheutuviin haasteisiin vastaamista; 
odotetaanko suunnitelman tuottavan 
asianomaisessa jäsenvaltiossa pysyviä 
vaikutuksia; odotetaanko suunnitelman 
edistävän tuloksellisesti jäsenvaltion 

(22) Komission olisi arvioitava 
jäsenvaltioiden ehdottamat elpymis- ja 
palautumissuunnitelmat ja toimittava 
tiiviissä yhteistyössä asianomaisten 
jäsenvaltioiden kanssa ja siten, että 
työmarkkinaosapuolet ja 
kansalaisjärjestöt osallistuvat työhön. 
Komissio noudattaa kaikilta osin prosessin 
kansallista omavastuullisuutta, ja ottaa sen 
vuoksi huomioon asianomaisen 
jäsenvaltion esittämät perustelut ja seikat 
sekä arvioi, odotetaanko jäsenvaltion 
ehdottaman elpymis- ja 
palautumissuunnitelman vastaavan 
tuloksellisesti asianomaiselle jäsenvaltiolle 
EU-ohjausjakson yhteydessä osoitetussa 
maakohtaisessa suosituksessa tai muissa 
komission virallisesti antamissa 
asiaankuuluvissa asiakirjoissa yksilöityihin 
haasteisiin; sisältääkö suunnitelma 
toimenpiteitä, jotka edistävät tuloksellisesti 
vihreää siirtymää, hoivatalouteen 
siirtymistä ja digitaalista muutosta ja niistä 
aiheutuviin haasteisiin vastaamista; 
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kasvupotentiaalin, työpaikkojen 
syntymisen sekä taloudellisen ja 
sosiaalisen palautumiskyvyn lujittumista, 
kriisin taloudellisten ja sosiaalisten 
vaikutusten lieventämistä sekä 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden lisääntymistä; ovatko 
jäsenvaltion toimittamat perustelut esitetyn 
elpymis- ja palautumissuunnitelman 
arvioiduista kokonaiskustannuksista 
mielekkäät ja uskottavat ja ovatko ne 
oikeassa suhteessa odotettuun talous- ja 
työllisyysvaikutukseen; sisältyykö 
ehdotettuun elpymis- ja 
palautumissuunnitelmaan toimenpiteitä, 
joilla toteutetaan uudistuksia ja julkisia 
investointihankkeita johdonmukaisina 
toimina ja onko odotettavissa, että 
jäsenvaltion ehdottamat järjestelyt takaavat 
elpymis- ja palautumissuunnitelman sekä 
ehdotettujen välitavoitteiden ja tavoitteiden 
ja niihin liittyvien indikaattorien 
tuloksellisen toteutumisen.

sisältääkö suunnitelma toimenpiteitä, 
jotka edistävät tuloksellisesti sukupuolten 
tasa-arvon edistämistä ja 
sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen 
periaatetta sekä sukupuoleen perustuvan 
syrjinnän poistamista tai niistä 
aiheutuviin haasteisiin vastaamista; 
odotetaanko suunnitelman tuottavan 
asianomaisessa jäsenvaltiossa pysyviä 
vaikutuksia; puututaanko elpymis- ja 
palautumissuunnitelmaan sisältyvällä 
sukupuolten tasa-arvoa koskevalla 
suunnitelmalla tuloksellisesti kriisin 
sukupuolten tasa-arvoon kohdistuviin 
vaikutuksiin, erityisesti työllisyyden ja 
rahoituksen saatavuuden alalla, ja 
sisältääkö se toimenpiteitä, joilla 
ehkäistään ja torjutaan sukupuoleen 
perustuvaa väkivaltaa; odotetaanko 
suunnitelman edistävän tuloksellisesti 
jäsenvaltion kasvupotentiaalin, 
sukupuoliresponsiivisen työpaikkojen 
syntymisen, sukupuolten tasa-arvon sekä 
taloudellisen ja sosiaalisen 
palautumiskyvyn lujittumista, kriisin 
taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten 
lieventämistä sekä taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden lisääntymistä; ovatko 
jäsenvaltion toimittamat perustelut esitetyn 
elpymis- ja palautumissuunnitelman 
arvioiduista kokonaiskustannuksista 
mielekkäät ja uskottavat ja ovatko ne 
oikeassa suhteessa odotettuun talous- ja 
työllisyysvaikutukseen; sisältyykö 
ehdotettuun elpymis- ja 
palautumissuunnitelmaan toimenpiteitä, 
joilla toteutetaan uudistuksia ja julkisia 
investointihankkeita johdonmukaisina 
toimina, ja onko odotettavissa, että 
jäsenvaltion ehdottamat järjestelyt takaavat 
elpymis- ja palautumissuunnitelman sekä 
ehdotettujen välitavoitteiden ja tavoitteiden 
ja niihin liittyvien indikaattorien 
tuloksellisen toteutumisen.
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Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Täytäntöönpanon valvomiseksi 
tehokkaasti jäsenvaltioiden olisi 
raportoitava elpymis- ja 
palautumissuunnitelman täytäntöönpanossa 
tapahtuvasta edistymisestä 
neljännesvuosittain EU-ohjausjakson 
yhteydessä. Tällaiset asianomaisten 
jäsenvaltioiden laatimat kertomukset olisi 
otettava asianmukaisesti huomioon 
kansallisissa uudistusohjelmissa, joita olisi 
käytettävä välineenä raportoitaessa 
edistymisestä elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien päätökseen 
saattamisessa.

(33) Täytäntöönpanon valvomiseksi 
tehokkaasti jäsenvaltioiden olisi 
työmarkkinaosapuolia ja 
kansalaisjärjestöjä kuullen raportoitava 
elpymis- ja palautumissuunnitelman 
täytäntöönpanossa tapahtuvasta 
edistymisestä neljännesvuosittain EU-
ohjausjakson yhteydessä. Tällaiset 
asianomaisten jäsenvaltioiden laatimat 
kertomukset olisi otettava asianmukaisesti 
huomioon kansallisissa uudistusohjelmissa, 
joita olisi käytettävä välineenä 
raportoitaessa edistymisestä elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien päätökseen 
saattamisessa.

Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Paremmasta lainsäädännöstä 
13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn 
toimielinten välisen sopimuksen 22 ja 
23 kohdan nojalla tällä asetuksella 
perustettua elpymis- ja 
palautumistukivälinettä on arvioitava 
erityisten seurantavaatimusten mukaisesti 
kerättyjen tietojen perusteella välttäen 
ylisääntelyä ja varsinkin jäsenvaltioille 
aiheutuvaa hallinnollista rasitusta. 
Kyseisiin vaatimuksiin olisi tarvittaessa 
kuuluttava mitattavissa olevia 
indikaattoreita, jotka muodostavat perustan 
välineen käytännön vaikutusten 
arvioimiselle.

(36) Paremmasta lainsäädännöstä 
13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn 
toimielinten välisen sopimuksen 22 ja 
23 kohdan nojalla tällä asetuksella 
perustettua elpymis- ja 
palautumistukivälinettä on arvioitava 
erityisten seurantavaatimusten mukaisesti 
kerättyjen tietojen perusteella välttäen 
ylisääntelyä ja varsinkin jäsenvaltioille 
aiheutuvaa hallinnollista rasitusta. 
Kyseisiin vaatimuksiin olisi tarvittaessa 
kuuluttava mitattavissa olevia 
indikaattoreita, jotka muodostavat perustan 
välineen käytännön vaikutusten 
arvioimiselle. Seurantatarkoituksiin 
kerättävät tiedot on kerättävä sukupuolen 
mukaan eriteltyinä.
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Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Komission on aiheellista antaa 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
vuosittain kertomus tällä asetuksella 
perustetun tukivälineen täytäntöönpanosta. 
Kertomuksen olisi sisällettävä tietoja siitä, 
miten jäsenvaltiot ovat edistyneet 
hyväksyttyjen elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien 
täytäntöönpanossa. Lisäksi siihen olisi 
sisällyttävä tiedot tukivälineeseen 
Euroopan unionin elpymisvälineestä 
osoitettujen tuottojen määrästä edellisenä 
vuonna budjettikohdittain eriteltynä sekä 
tiedot Euroopan unionin elpymisvälineestä 
saatujen määrien osuudesta tukivälineen 
tavoitteiden saavuttamisessa.

(37) Komission on aiheellista antaa 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
vuosittain kertomus tällä asetuksella 
perustetun tukivälineen täytäntöönpanosta. 
Kertomuksen olisi sisällettävä tietoja siitä, 
miten jäsenvaltiot ovat edistyneet 
hyväksyttyjen elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien 
täytäntöönpanossa ja miten ne ovat 
vaikuttaneet sukupuolten tasa-arvoon. 
Lisäksi siihen olisi sisällyttävä tiedot 
tukivälineeseen Euroopan unionin 
elpymisvälineestä osoitettujen tuottojen 
määrästä edellisenä vuonna 
budjettikohdittain eriteltynä sekä tiedot 
Euroopan unionin elpymisvälineestä 
saatujen määrien osuudesta tukivälineen 
tavoitteiden saavuttamisessa.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Tällä asetuksella perustetun 
tukivälineen tavoitteiden saavuttamisen, 
sen varojen käytön tuloksellisuuden ja sen 
lisäarvon tarkastelemiseksi olisi 
toteutettava riippumaton arviointi. 
Arviointiin olisi tarvittaessa liitettävä 
ehdotus tämän asetuksen muuttamiseksi. 
Lisäksi olisi toteutettava riippumaton 
jälkiarviointi, jossa olisi tarkasteltava 
välineiden pitkäaikaisia vaikutuksia.

(38) Tällä asetuksella perustetun 
tukivälineen tavoitteiden saavuttamisen, 
sen varojen käytön tuloksellisuuden ja sen 
lisäarvon tarkastelemiseksi olisi 
toteutettava riippumaton 
sukupuoliresponsiivinen arviointi naisten 
kansalaisjärjestöjä ja sukupuolitietoisen 
budjetoinnin asiantuntijoita kuullen. 
Arviointiin olisi tarvittaessa liitettävä 
ehdotus tämän asetuksen muuttamiseksi. 
Lisäksi olisi toteutettava riippumaton 
jälkiarviointi, jossa olisi tarkasteltava 
välineiden pitkäaikaisia vaikutuksia, myös 
sukupuolten tasa-arvoon kohdistuvia.
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Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tällä asetuksella perustetun elpymis- ja 
palautumistukivälineen soveltamisala 
koskee politiikan aloja, jotka liittyvät 
taloudelliseen, sosiaaliseen ja alueelliseen 
yhteenkuuluvuuteen, vihreään siirtymään 
ja digitaaliseen muutokseen, 
terveydenhuoltoon, kilpailukykyyn, 
palautumiseen, tuottavuuteen, 
koulutukseen ja osaamiseen, tutkimukseen 
ja innovointiin, älykkääseen, kestävään ja 
osallistavaan kasvuun, työllisyyteen ja 
investointeihin sekä rahoitusjärjestelmien 
vakauteen.

Tällä asetuksella perustetun elpymis- ja 
palautumistukivälineen soveltamisala 
koskee politiikan aloja, jotka liittyvät 
taloudelliseen, sosiaaliseen ja alueelliseen 
yhteenkuuluvuuteen, vihreään siirtymään 
ja digitaaliseen muutokseen sekä 
palautumiskykyiseen hoivatalouteen 
siirtymiseen, terveydenhuoltoon, 
kilpailukykyyn, palautumiseen, 
tuottavuuteen, koulutukseen ja osaamiseen, 
sukupuolten tasa-arvoon, tutkimukseen ja 
innovointiin, älykkääseen, kestävään ja 
osallistavaan kasvuun, työllisyyteen ja 
investointeihin sekä rahoitusjärjestelmien 
vakauteen.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Elpymis- ja palautumistukivälineen 
yleisenä tavoitteena on edistää unionin 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta parantamalla 
jäsenvaltioiden palautumis- ja 
sopeutumiskykyä, lieventämällä kriisin 
sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia sekä 
tukemalla vihreää siirtymää ja digitaalista 
muutosta ja siten osaltaan palauttaa unionin 
talouksien kasvupotentiaali, edistää 
työpaikkojen luomista covid-19-kriisin 
jälkeen ja edistää kestävää kasvua.

1. Elpymis- ja palautumistukivälineen 
yleisenä tavoitteena on edistää unionin 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta parantamalla 
jäsenvaltioiden palautumis- ja 
sopeutumiskykyä, lieventämällä kriisin 
sosiaalisia, taloudellisia ja 
sukupuolisidonnaisia vaikutuksia sekä 
tukemalla vihreää siirtymää ja digitaalista 
muutosta sekä sukupuolten tasa-arvon 
edistämistä ja siten osaltaan palauttaa 
unionin talouksien kasvupotentiaali, 
edistää työpaikkojen luomista covid-19-
kriisin jälkeen ja edistää kestävää ja 
osallistavaa kasvua sekä sukupuolten 
tasa-arvoa.
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Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien on muodostettava 
johdonmukainen kokonaisuus EU-
ohjausjakson yhteydessä yksilöityjen 
asiaankuuluvien maakohtaisten haasteiden 
ja prioriteettien ja erityisesti vihreään 
siirtymään ja digitaaliseen muutokseen 
liittyvien tai niistä johtuvien prioriteettien 
kanssa. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien on muodostettava 
johdonmukainen kokonaisuus niiden 
tietojen kanssa, jotka jäsenvaltiot ovat 
sisällyttäneet EU-ohjausjakson mukaisiin 
kansallisiin uudistusohjelmiin, asetuksen 
(EU) 2018/1999 mukaisiin kansallisiin 
energia- ja ilmastosuunnitelmiinsa21 ja 
niiden päivityksiin, oikeudenmukaisen 
siirtymän rahaston mukaisiin alueellisiin 
oikeudenmukaista siirtymää koskeviin 
suunnitelmiin22 sekä unionin rahastojen 
mukaisiin kumppanuussopimuksiin ja 
toimenpideohjelmiin.

2. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien on muodostettava 
johdonmukainen kokonaisuus EU-
ohjausjakson yhteydessä yksilöityjen 
asiaankuuluvien maakohtaisten haasteiden 
ja prioriteettien ja erityisesti vihreään 
siirtymään ja digitaaliseen muutokseen 
sekä palautumiskykyiseen hoivatalouteen 
siirtymiseen liittyvien tai niistä johtuvien 
prioriteettien kanssa ja asetettava nämä 
etusijalle. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien on muodostettava 
johdonmukainen kokonaisuus niiden 
tietojen kanssa, jotka jäsenvaltiot ovat 
sisällyttäneet EU-ohjausjakson mukaisiin 
kansallisiin uudistusohjelmiin, asetuksen 
(EU) 2018/1999 mukaisiin kansallisiin 
energia- ja ilmastosuunnitelmiinsa21 ja 
muihin ympäristötavoitteisiin ja niiden 
päivityksiin, oikeudenmukaisen siirtymän 
rahaston mukaisiin alueellisiin 
oikeudenmukaista siirtymää koskeviin 
suunnitelmiin22 sekä unionin rahastojen 
mukaisiin kumppanuussopimuksiin ja 
toimenpideohjelmiin. Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien on myös oltava 
kansallisten sukupuolten tasa-arvoa 
koskevien strategioiden mukaisia.

__________________ __________________
21 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/1999, annettu 11 päivänä 
joulukuuta 2018, energiaunionin ja 
ilmastotoimien hallinnosta.

21 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/1999, annettu 11 päivänä 
joulukuuta 2018, energiaunionin ja 
ilmastotoimien hallinnosta.

22 […] 22 […]

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) selvitys siitä, miten suunnitelma 
edistää jäsenvaltion kasvupotentiaalia, 
työpaikkojen syntymistä sekä taloudellisen 
ja sosiaalisen palautumiskyvyn 
lujittumista, kriisin taloudellisten ja 
sosiaalisten vaikutusten lieventämistä sekä 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden lisääntymistä;

b) selvitys siitä, miten suunnitelma 
edistää jäsenvaltion kasvupotentiaalia, 
sukupuoliresponsiivista työpaikkojen 
syntymistä sekä taloudellisen ja sosiaalisen 
palautumiskyvyn lujittumista, kriisin 
taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten 
lieventämistä sekä taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden ja lähentymisen sekä 
sukupuolten tasa-arvon lisääntymistä;

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) selvitys siitä, mikä merkitys 
suunnitelman toimenpiteillä odotetaan 
olevan vihreän siirtymän ja digitaalisen 
muutoksen tai niistä johtuvien haasteiden 
kannalta;

c) selvitys siitä, mikä merkitys 
suunnitelman toimenpiteillä odotetaan 
olevan vihreän siirtymän ja digitaalisen 
muutoksen sekä palautumiskykyiseen 
hoivatalouteen siirtymisen tai niistä 
johtuvien haasteiden ratkaisemisen 
kannalta;

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) elpymistä edistävä kansallinen 
sukupuolten tasa-arvoa koskeva 
suunnitelma, joka on sukupuolten tasa-
arvoa koskevan strategian tavoitteiden 
mukainen ja jolla puututaan 
tuloksellisesti kriisin sukupuolten tasa-
arvoon kohdistuviin kielteisiin 
vaikutuksiin, erityisesti varmistamalla 
työpaikkojen luominen naisille, 
sukupuolten palkkaerojen vähentäminen 
ja luotonsaanti naisyrittäjille, ja joka 
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sisältää toimenpiteitä, joilla ehkäistään ja 
torjutaan sukupuoleen perustuvaa ja 
perheväkivaltaa ja seksuaalista häirintää; 
kansallinen sukupuolten tasa-arvoa 
koskeva suunnitelma on laadittava ja 
pantava täytäntöön koordinoidusti 
asiaankuuluvien kansallisten sukupuolten 
tasa-arvon alalla toimivien elinten kanssa 
ja naisoikeusjärjestöjä ja 
sukupuolitietoisen budjetoinnin 
asiantuntijoita kuullen; 

Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c b) selvitys siitä, mikä merkitys 
suunnitelman toimenpiteillä odotetaan 
olevan sukupuolten tasa-arvon 
edistämisen ja sukupuolinäkökulman 
valtavirtaistamisen periaatteen sekä 
sukupuoleen perustuvan syrjinnän 
poistamisen tai niistä aiheutuviin 
haasteisiin vastaamisen kannalta;

Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – c c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c c) sukupuolivaikutusten arviointi, 
joka otetaan huomioon suunnitelmaan 
sisältyvissä toimenpiteissä;

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Arvioidessaan elpymis- ja 2. Arvioidessaan elpymis- ja 
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palautumissuunnitelmaa ja määrittäessään 
asianomaiselle jäsenvaltiolle myönnettävää 
määrää komissio ottaa huomioon 
jäsenvaltiota koskevat analyyttiset tiedot, 
jotka ovat saatavilla EU-ohjausjakson 
yhteydessä, sekä 15 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetut jäsenvaltion esittämät perustelut 
ja seikat sekä kaikki muut merkitykselliset 
tiedot, mukaan lukien erityisesti 
asianomaisen jäsenvaltion kansalliseen 
uudistusohjelmaan ja kansalliseen energia- 
ja ilmastosuunnitelmaan sisältyvät tiedot ja 
tarvittaessa teknisen tuen välineen kautta 
saadut teknistä tukea koskevat tiedot.

palautumissuunnitelmaa ja määrittäessään 
asianomaiselle jäsenvaltiolle myönnettävää 
määrää komissio ottaa huomioon 
jäsenvaltiota koskevat analyyttiset tiedot, 
jotka ovat saatavilla EU-ohjausjakson 
yhteydessä, sekä 15 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetut jäsenvaltion esittämät perustelut 
ja seikat sekä kaikki muut merkitykselliset 
tiedot, mukaan lukien erityisesti 
asianomaisen jäsenvaltion kansalliseen 
uudistusohjelmaan ja kansalliseen energia- 
ja ilmastosuunnitelmaan sisältyvät tiedot ja 
tarvittaessa teknisen tuen välineen kautta 
saadut teknistä tukea koskevat tiedot. 
Komissio edellyttää myös suunnitelman 
sukupuolivaikutusten arviointia, jonka 
toteuttavat riippumattomat asiantuntijat, 
tai se tekee itse tällaisen arvioinnin.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Komissio arvioi elpymis- ja 
palautumissuunnitelman 
merkityksellisyyttä ja johdonmukaisuutta 
sekä sen vaikutusta vihreään siirtymään ja 
digitaaliseen muutokseen ja ottaa tätä 
varten huomioon seuraavat kriteerit:

Komissio arvioi elpymis- ja 
palautumissuunnitelman 
merkityksellisyyttä ja johdonmukaisuutta 
sekä sen vaikutusta vihreään siirtymään ja 
digitaaliseen muutokseen sekä 
palautumiskykyiseen hoivatalouteen 
siirtymiseen ja sukupuolten tasa-arvon 
edistämiseen ja ottaa tätä varten huomioon 
seuraavat kriteerit:

Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sisältääkö suunnitelma 
toimenpiteitä, jotka edistävät tuloksellisesti 
vihreää siirtymää ja digitaalista muutosta 
tai niistä aiheutuviin haasteisiin 

b) sisältääkö suunnitelma 
toimenpiteitä, jotka edistävät tuloksellisesti 
vihreää siirtymää ja digitaalista muutosta 
sekä siirtymistä palautumiskykyiseen 



AD\1211191FI.docx 21/30 PE655.871v01-00

FI

vastaamista; hoivatalouteen tai niistä aiheutuviin 
haasteisiin vastaamista;

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) puututaanko elpymis- ja 
palautumissuunnitelmaan sisältyvällä 
sukupuolten tasa-arvoa koskevalla 
suunnitelmalla tuloksellisesti kriisissä 
esille tulleisiin sukupuolikysymyksiin, 
varmistetaanko sillä sukupuolten tasa-
arvo erityisesti työllisyyden, 
samapalkkaisuuden ja rahoituksen 
saatavuuden alalla, edistetäänkö sillä 
sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen 
periaatetta ja sukupuoleen perustuvan 
syrjinnän poistamista ja sisältääkö se 
toimenpiteitä, joilla ehkäistään ja 
torjutaan sukupuoleen perustuvaa ja 
perheväkivaltaa ja seksuaalista häirintää;

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) odotetaanko elpymis- ja 
palautumissuunnitelman edistävän 
tuloksellisesti jäsenvaltion 
kasvupotentiaalin, työpaikkojen 
syntymisen sekä taloudellisen ja 
sosiaalisen palautumiskyvyn lujittumista, 
kriisin taloudellisten ja sosiaalisten 
vaikutusten lieventämistä sekä 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden lisääntymistä;

d) odotetaanko elpymis- ja 
palautumissuunnitelman edistävän 
tuloksellisesti jäsenvaltion 
kasvupotentiaalin, 
sukupuoliresponsiivisen työpaikkojen 
syntymisen sekä taloudellisen ja 
sosiaalisen palautumiskyvyn lujittumista, 
kriisin taloudellisten ja sosiaalisten 
vaikutusten lieventämistä sekä 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden ja sukupuolten tasa-
arvon lisääntymistä;
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Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tulosraportointijärjestelmällä on 
varmistettava, että toimien toteutuksen ja 
tulosten seurannassa käytettävät tiedot 
kerätään tehokkaasti, tuloksellisesti ja 
oikea-aikaisesti. Sitä varten unionin 
rahoituksen saajille on asetettava 
oikeasuhteiset raportointivaatimukset.

2. Tulosraportointijärjestelmällä on 
varmistettava, että toimien toteutuksen ja 
tulosten seurannassa käytettävät tiedot ovat 
vertailukelpoisia ja sukupuolen mukaan 
eriteltyjä ja että ne kerätään tehokkaasti, 
tuloksellisesti ja oikea-aikaisesti. Sitä 
varten unionin rahoituksen saajille on 
asetettava oikeasuhteiset 
raportointivaatimukset.

Tarkistus 33
Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vuosikertomuksessa on oltava 
tiedot siitä, miten asianomaiset jäsenvaltiot 
ovat edistyneet elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien 
täytäntöönpanossa tukivälineen puitteissa.

2. Vuosikertomuksessa on oltava 
tiedot siitä, miten asianomaiset jäsenvaltiot 
ovat edistyneet elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien 
täytäntöönpanossa tukivälineen puitteissa 
ja miten ne ovat vaikuttaneet sukupuolten 
tasa-arvoon.

Tarkistus 34
Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Neljän vuoden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta komissio 
toimittaa Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle 
riippumattoman arviointikertomuksen 
asetuksen täytäntöönpanosta ja 
riippumattoman jälkiarviointikertomuksen 

1. Neljän vuoden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta komissio 
toimittaa Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle 
riippumattoman arviointikertomuksen 
asetuksen täytäntöönpanosta ja 
riippumattoman sukupuoliresponsiivisen 
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viimeistään kolmen vuoden kuluttua 
vuoden 2027 päättymisestä.

jälkiarviointikertomuksen viimeistään 
kolmen vuoden kuluttua vuoden 2027 
päättymisestä.

Tarkistus 35
Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Arviointikertomus sisältää 
erityisesti arvion siitä, missä määrin 
tavoitteet on saavutettu, varojen käytön 
tehokkuudesta ja tukivälineen 
eurooppalaisesta lisäarvosta. Siinä 
käsitellään myös sitä, ovatko kaikki 
tavoitteet ja toimet edelleen 
merkityksellisiä.

2. Arviointikertomus sisältää 
erityisesti arvion siitä, missä määrin 
tavoitteet on saavutettu, varojen käytön 
tehokkuudesta ja tukivälineen 
eurooppalaisesta lisäarvosta sekä 
sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen 
vaikutuksista. Siinä käsitellään myös sitä, 
ovatko kaikki tavoitteet ja toimet edelleen 
merkityksellisiä.

Tarkistus 36
Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jälkiarviointikertomuksessa 
arvioidaan kokonaisvaltaisesti tällä 
asetuksella perustettuja välineitä ja 
esitetään tietoja niiden pitkän aikavälin 
vaikutuksista.

4. Jälkiarviointikertomuksessa 
arvioidaan kokonaisvaltaisesti tällä 
asetuksella perustettuja välineitä ja 
esitetään tietoja niiden pitkän aikavälin 
vaikutuksista, myös sukupuolten tasa-
arvoon kohdistuvista.

Tarkistus 37
Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Komissio arvioi 16 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien 
merkityksellisyyttä ja johdonmukaisuutta 
sekä niiden vaikutusta vihreään siirtymään 
ja digitaaliseen muutokseen ja ottaa tätä 

Komissio arvioi 16 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien 
merkityksellisyyttä ja johdonmukaisuutta 
sekä niiden vaikutusta vihreään siirtymään, 
hoivatalouteen siirtymiseen ja 
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varten huomioon seuraavat kriteerit: digitaaliseen muutokseen sekä 
sukupuolten tasa-arvon edistämiseen ja 
ottaa tätä varten huomioon seuraavat 
kriteerit:

Tarkistus 38
Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sisältääkö suunnitelma 
toimenpiteitä, jotka edistävät tuloksellisesti 
vihreää siirtymää ja digitaalista muutosta 
tai niistä aiheutuviin haasteisiin 
vastaamista;

b) sisältääkö suunnitelma 
toimenpiteitä, jotka edistävät tuloksellisesti 
vihreää siirtymää, hoivatalouteen 
siirtymistä ja digitaalista muutosta tai niistä 
aiheutuviin haasteisiin vastaamista;

Tarkistus 39
Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) sisältääkö suunnitelma 
toimenpiteitä, jotka edistävät 
tuloksellisesti sukupuolten tasa-arvon 
edistämistä ja sukupuolinäkökulman 
valtavirtaistamisen periaatetta sekä 
sukupuoleen perustuvan syrjinnän 
poistamista tai niistä aiheutuviin 
haasteisiin vastaamista, ja erityisesti 
toimenpiteitä, joilla puututaan 
sukupuolten palkka-eroihin, taataan 
riittävät perhevapaat ja joustavat 
työjärjestelyt sekä saavutettavissa olevan 
ja kohtuuhintaisen päivä- ja 
pitkäaikaishoidon tarjoaminen ja lisätään 
naisten osallistumista työmarkkinoille, 
myös varmistamalla yhdenvertaiset 
mahdollisuudet ja urakehityksen;

Tarkistus 40
Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – 1 alakohta – c a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

c a) onko elpymis- ja 
palautumissuunnitelmaan sisältyvä 
sukupuolten tasa-arvoa koskeva 
suunnitelma sukupuolten tasa-arvoa 
koskevan strategian tavoitteiden 
mukainen ja puututaanko sillä 
tuloksellisesti kriisin sukupuolten tasa-
arvoon kohdistuviin vaikutuksiin, 
erityisesti työllisyyden, 
samapalkkaisuuden ja rahoituksen 
saatavuuden alalla, ja sisältääkö se 
toimenpiteitä, joilla ehkäistään ja 
torjutaan sukupuoleen perustuvaa 
väkivaltaa ja seksuaalista häirintää;

Tarkistus 41
Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) odotetaanko elpymis- ja 
palautumissuunnitelman edistävän 
tuloksellisesti jäsenvaltion 
kasvupotentiaalin, työpaikkojen 
syntymisen sekä taloudellisen ja 
sosiaalisen palautumiskyvyn lujittumista, 
kriisin taloudellisten ja sosiaalisten 
vaikutusten lieventämistä sekä 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden lisääntymistä;

d) odotetaanko elpymis- ja 
palautumissuunnitelman edistävän 
tuloksellisesti jäsenvaltion 
kasvupotentiaalin, työpaikkojen 
syntymisen, sukupuolten tasa-arvon sekä 
taloudellisen ja sosiaalisen 
palautumiskyvyn lujittumista, kriisin 
taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten 
lieventämistä sekä taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden lisääntymistä;

Tarkistus 42
Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – 3 alakohta – 2.2 alakohta – otsikko

Komission teksti Tarkistus

2.2 Suunnitelma sisältää toimenpiteitä, 
jotka edistävät tuloksellisesti vihreää 
siirtymää ja digitaalista muutosta tai niistä 
aiheutuviin haasteisiin vastaamista.

2.2 Suunnitelma sisältää toimenpiteitä, 
jotka edistävät tuloksellisesti vihreää 
siirtymää, siirtymistä hoivatalouteen ja 
digitaalista muutosta tai niistä aiheutuviin 
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haasteisiin vastaamista.

Tarkistus 43
Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – 3 alakohta – 2.2 alakohta – 1 alakohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

tai
suunniteltujen toimenpiteiden 
toteuttamisen odotetaan edistävän 
merkittävästi siirtymistä hoivatalouteen;

Tarkistus 44
Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – 3 alakohta – 2.2 alakohta – 1 alakohta – 3 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– suunniteltujen toimenpiteiden 
toteuttamisen odotetaan edistävän 
merkittävästi vihreästä siirtymästä ja/tai 
digitaalisesta muutoksesta johtuviin 
haasteisiin vastaamista;

– suunniteltujen toimenpiteiden 
toteuttamisen odotetaan edistävän 
merkittävästi vihreästä siirtymästä, 
hoivatalouteen siirtymisestä ja/tai 
digitaalisesta muutoksesta johtuviin 
haasteisiin vastaamista;

Tarkistus 45
Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – 3 alakohta – 2.2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2.2 a Suunnitelma sisältää 
toimenpiteitä, jotka edistävät 
tuloksellisesti sukupuolten tasa-arvon 
edistämistä ja sukupuolinäkökulman 
valtavirtaistamisen periaatetta sekä 
sukupuoleen perustuvan syrjinnän 
poistamista tai niistä aiheutuviin 
haasteisiin vastaamista.
Tämän kriteerin perusteella 
suorittamassaan arvioinnissa komissio 
ottaa huomioon seuraavat seikat:



AD\1211191FI.docx 27/30 PE655.871v01-00

FI

Soveltamisala
– suunniteltujen toimenpiteiden 
toteuttamisen odotetaan edistävän 
merkittävästi sukupuolten tasa-arvon 
edistämistä ja sukupuolinäkökulman 
valtavirtaistamisen periaatetta; tai – 
suunniteltujen toimenpiteiden 
toteuttamisen odotetaan edistävän 
merkittävästi sukupuoleen perustuvan 
syrjinnän poistamista;
tai
– suunniteltujen toimenpiteiden 
toteuttamisen odotetaan edistävän 
merkittävästi sukupuolten 
eriarvoisuudesta ja/tai sukupuoleen 
perustuvasta syrjinnästä johtuviin 
haasteisiin vastaamista;
ja
– suunniteltujen toimenpiteiden 
toteuttamisella odotetaan olevan pysyviä 
vaikutuksia.
Luokitus
A – Suuressa määrin
B – Kohtalaisessa määrin
C – Vähäisessä määrin

Tarkistus 46
Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – 3 alakohta – 2.3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2.3 a Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmaan sisältyvällä 
sukupuolten tasa-arvoa koskevalla 
suunnitelmalla puututaan tuloksellisesti 
kriisin sukupuolten tasa-arvoon 
kohdistuviin vaikutuksiin, erityisesti 
työllisyyden, samapalkkaisuuden ja 
rahoituksen saatavuuden alalla, ja se 
sisältää toimenpiteitä, joilla ehkäistään ja 
torjutaan sukupuoleen perustuvaa 
väkivaltaa ja seksuaalista häirintää.
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Tämän kriteerin perusteella 
suorittamassaan arvioinnissa komissio 
ottaa huomioon seuraavat seikat:
Soveltamisala
– elpymis- ja palautumissuunnitelmaan 
sisältyvän, naisten kansalaisjärjestöjä 
kuullen laaditun sukupuolten tasa-arvoa 
koskevan suunnitelman toteuttamisen 
odotetaan edistävän merkittävästi 
puuttumista kriisin sukupuolten tasa-
arvoon kohdistuviin vaikutuksiin;
ja
– elpymis- ja palautumissuunnitelmaan 
sisältyvän sukupuolten tasa-arvoa 
koskevan suunnitelman toteuttamisen 
odotetaan edistävän merkittävästi 
työpaikkojen luomista naisille;
ja
– elpymis- ja palautumissuunnitelmaan 
sisältyvän sukupuolten tasa-arvoa 
koskevan suunnitelman toteuttamisen 
odotetaan vähentävän sukupuolten 
palkkaeroja;
ja
– elpymis- ja palautumissuunnitelmaan 
sisältyvän sukupuolten tasa-arvoa 
koskevan suunnitelman toteuttamisen 
odotetaan edistävän merkittävästi 
naisyrittäjien luotonsaannin 
helpottamista;
ja
– elpymis- ja palautumissuunnitelmaan 
sisältyvän sukupuolten tasa-arvoa 
koskevan suunnitelman toteuttamisen 
odotetaan edistävän merkittävästi 
sukupuoleen perustuvan väkivallan ja 
seksuaalisen häirinnän estämistä ja 
torjumista.
Luokitus
A – Elpymis- ja palautumissuunnitelma 
edistää puuttumista tuloksellisesti kriisin 
sukupuolten tasa-arvoon kohdistuviin 
vaikutuksiin.



AD\1211191FI.docx 29/30 PE655.871v01-00

FI

B – Elpymis- ja palautumissuunnitelma 
edistää puuttumista osittain kriisin 
sukupuolten tasa-arvoon kohdistuviin 
vaikutuksiin.
C – Elpymis- ja palautumissuunnitelma ei 
edistä puuttumista kriisin sukupuolten 
tasa-arvoon kohdistuviin vaikutuksiin.

Tarkistus 47
Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – 3 alakohta – 2.4 alakohta – otsikko

Komission teksti Tarkistus

2.4 Elpymis- ja 
palautumissuunnitelman odotetaan 
edistävän tuloksellisesti jäsenvaltion 
kasvupotentiaalin, työpaikkojen 
syntymisen sekä taloudellisen ja 
sosiaalisen palautumiskyvyn lujittumista, 
kriisin taloudellisten ja sosiaalisten 
vaikutusten lieventämistä sekä 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden lisääntymistä.

2.4 Elpymis- ja 
palautumissuunnitelman odotetaan 
edistävän tuloksellisesti jäsenvaltion 
kasvupotentiaalin, työpaikkojen 
syntymisen, sukupuolten tasa-arvon sekä 
taloudellisen ja sosiaalisen 
palautumiskyvyn lujittumista, kriisin 
taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten 
lieventämistä sekä taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden lisääntymistä.

Tarkistus 48
Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 kohta – 3 alakohta – 2.4 alakohta – 1 alakohta – 1 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– elpymis- ja palautumissuunnitelma 
sisältää toimenpiteitä, joilla pyritään 
puuttumaan jäsenvaltioiden talouksien 
heikkouksiin ja lisäämään asianomaisen 
jäsenvaltion talouden kasvupotentiaalia, 
edistämään työpaikkojen luomista ja 
lieventämään kriisin kielteisiä vaikutuksia 
välttäen samalla kyseisten toimenpiteiden 
kielteisiä vaikutuksia ilmastoon ja 
ympäristöön;

– elpymis- ja palautumissuunnitelma 
sisältää toimenpiteitä, joilla pyritään 
puuttumaan jäsenvaltioiden talouksien 
heikkouksiin ja lisäämään asianomaisen 
jäsenvaltion talouden kasvupotentiaalia, 
edistämään työpaikkojen luomista ja 
lieventämään kriisin kielteisiä vaikutuksia 
edistäen samalla sukupuolten tasa-arvoa 
ja vihreää siirtymää;
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