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LYHYET PERUSTELUT

Eurooppalaisessa mallissa tasa-arvon valtavirtaistaminen on ratkaisevan tärkeää lisääntyvän 
kilpailukyvyn sekä sosiaalisen ja taloudellisen yhteenkuuluvuuden kannalta. Naisten ja 
miesten tasa-arvon edistäminen on yksi unionin tavoitteista perussopimusten mukaisesti (ks. 
Amsterdamin sopimus). Lisäksi kilpailukykyä koskevan eurooppalaisen strategian 
(Lissabonin strategia) yksi tavoitteista on nostaa vuoteen 2010 mennessä naisten 
työllisyysaste 60 prosenttiin. Yleisen rakennerahastoasetuksen 2000–2006 mukaan (ks. …) 
tasa-arvonäkökohdat on otettava huomioon ohjelmasuunnittelun kaikilla tasoilla: tavoitteiden 
analysoinnista niiden määrittelyyn valvontaan ja arviointiin. Tätä kattavaa suunnittelua on 
pidettävä yllä ja sitä on vahvistettava.

Komission asetusehdotuksessa ei sen nykyisessä muodossa anneta riittävästi tilaa tasa-arvon 
kattavalle huomioon ottamiselle aluepolitiikassa. Ehdotuksen mukaan Euroopan 
aluekehitysrahastoa (EAKR) käytetään alueellista kilpailukykyä edistäviin ohjelmiin, jotka 
perustuvat innovaatioiden, osaamistalouden, yrittäjyyden, ympäristönsuojelun ja riskien 
ehkäisemisen tukemiseen. Merkillepantavaa on, että tasa-arvo mainitaan erityisesti vain 
Euroopan alueiden välistä yhteistyötä koskevan tavoitteen yhteydessä (6 artikla) eikä muiden 
tavoitteiden yhteydessä.

Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) sitä vastoin rahoitetaan kansallisia ohjelmia, joilla tuetaan 
eurooppalaista työllisyysstrategiaa, ja tässä yhteydessä painotus on sosiaalisessa 
osallisuudessa. Tästä saa sellaisen vaikutelman, että ainoastaan Euroopan sosiaalirahasto 
koskee tasa-arvoon liittyviä toimia, mikä on epätyydyttävää monista syistä eikä vastaa 
periaatetta, jonka mukaan tasa-arvoa koskevat näkemykset sisällytetään johdonmukaisesti 
rakennerahastoihin. Tämä periaate vahvistettiin ministerineuvoston päätöslauselmassa 
(2. joulukuuta 1996 annettu päätöslauselma 96/C 386/01).

Tasa-arvon valtavirtaistaminen on ollut toimi, jonka toteuttamiseen jäsenvaltiot ovat 
sitoutuneet yhteisön tukikehyksessä, vaikka tämä sitoutuminen ei olekaan aina ilmennyt 
konkreettisina toimina tai ollut riittävää. Koska tätä välinettä ei enää ole ja ottaen huomioon, 
että Equal-ohjelma ja muut yhteisön aloitteet tulevat häviämään jatkossa, on olemassa vaara, 
että yleisesti aliarvioidaan sitä erinomaista strategista merkitystä, joka yhtäläisillä 
mahdollisuuksilla voi olla aluetasolla elämänlaadun, hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn 
edistämiseksi EU:n jäsenvaltioissa.

On syytä palauttaa mieleen EAKR:n merkittävä rooli jo ohjelmakaudella 2000–2006, kun se 
edisti uusia työelämään osallistumisen muotoja sekä liikkuvuutta, palveluiden saatavuutta, 
kaupunkimiljöön turvallisuutta ja suojelua. Nämä ovat tekijöitä, joilla on suuri merkitys 
naisten elämänlaadun kannalta. Asetusehdotuksesta puuttuu kuitenkin selvä toteamus siitä, 
että tasa-arvon valtavirtaistaminen on perustavanluontoinen väline, jolla on suuri lisäarvo 
alueellisen tasapainon saavuttamisen kannalta (johdanto-osan 6 a kappale (uusi)).

Yksittäisistä artikloista voidaan todeta, että 10 ja 11 artiklassa mainittuja lisätukiin 
oikeutettuja alueita (luonnonhaitoista kärsivät alueet ja syrjäisimmät alueet) koskeva 
määritelmä on aivan liian tiukka. Tasa-arvon kannalta olisi toivottavaa, että otettaisiin 
käyttöön uusia kriteerejä toimien määrittämiseksi niitä alueita varten, joilla demografinen 
epätasapaino on silmiinpistävä (eli alueet, joilla syntyvyys on alhainen ja yli 65-vuotiaiden 
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osuus väestöstä on suuri), koska tällainen epätasapaino vaikuttaa naisten tilanteeseen erityisen 
paljon. Komission jäsen Hubnerin vakuutteluita siitä, että komissio suhtautuu myönteisesti 
vakavista ja pysyvistä luonnonhaitoista ja demografisista ongelmista kärsivien alueiden 
tukemiseen, on syytä korostaa tässä yhteydessä.

Valmistelija pitää myös toivottavana keskustelua siitä, miksi asuminen on jätetty niiden 
kustannusten ulkopuolelle, joihin on mahdollista saada tukea EKRS:ta (7 artiklan d kohta). 
Tämä koskee etenkin alueellisen yhteistyön tavoitetta. Poikkeus, esimerkiksi tilapäisten 
asuntojen rakentaminen kolmansien maiden kansalaisille helpottaisi niiden työntekijöiden 
perheiden yhdistämistä, joiden on pakko asua yhdessä muiden työntekijöiden kanssa 
huonoissa oloissa.

Sosiaalinen osallisuus olisi otettava paremmin huomioon. Se on yhteisön tavoite, jota ei pidä 
ainoastaan sisällyttää Euroopan sosiaalirahaston vastuualueeseen. Lisäksi olisi korotettava 
EKRS:ta myönnettäviä tukia Euroopan sosiaalirahaston piiriin kuuluvien toimien 
rahoittamiseen kaupungeissa alueellista kilpailukykyä ja työllisyyttä koskevan tavoitteen 
puitteissa, jotta voidaan taata näiden kahden rahaston toiminnan parempi yhteisvaikutus.

Lopuksi on huolehdittava, että naisten ja miesten osallistuminen asetuksessa mainittuihin 
hallinto-, tarkastus- ja todentamiselimiin on tasapuolista, jotta mahdollinen syrjintä voidaan 
välttää ja tarjota tasavertaiset mahdollisuudet saada varoja EKRS:ta. Aiemmin 
epätasapainoinen sukupuolijakauma on ollut monessa jäsenvaltiossa silmiinpistävää 
nimettäessä jäseniä rakennerahastojen hallinto-, tarkastus- ja valvontaviranomaisiksi.

TARKISTUKSET

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

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

(1 a) Perustamissopimuksen 13 artiklan 
mukaisesti yhteisö voi ryhtyä toimiin 
sukupuoleen, rotuun, etniseen alkuperään, 
uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen perustuvan syrjinnän 
torjumiseksi.

  
1 EYVL / EUVL ... / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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Tarkistus 2
Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

(1 b) Euroopan parlamentti on antanut 
3. heinäkuuta 2003 päätöslauselman tasa-
arvonäkökohtien huomioimisesta julkisten 
talousarvioiden laatimisessa (gender 
budgeting) (2002/2198(INI)).*
__________
* EUVL C 74 E, 24.3.2004, s. 746.

Tarkistus 3
Johdanto-osan 5 kappale

(5) EAKR:sta tuettavien toimien tehokas ja 
vaikuttava täytäntöönpano edellyttää hyvää 
hallintotapaa ja kumppanuutta kaikilta 
asianosaisilta alueellisilta ja 
sosioekonomisilta toimijoilta, erityisesti 
alue- ja paikallisviranomaisilta.

(5) EAKR:sta tuettavien toimien tehokas ja 
vaikuttava täytäntöönpano edellyttää hyvää 
hallintotapaa ja kumppanuutta kaikilta 
asianosaisilta alueellisilta ja 
sosioekonomisilta toimijoilta, varsinkin 
kansalaisjärjestöiltä, mukaan luettuina 
yhtäläisten mahdollisuuksien takaamiseksi 
toimivat järjestöt, ja erityisesti alue- ja 
paikallisviranomaisilta, 
työmarkkinaosapuolilta ja ympäristöalan 
kumppaneilta sekä tunnetuilta 
kansalaisjärjestöiltä, jotka ovat 
omistautuneet edistämään miesten ja 
naisten välistä tasa-arvoa. Jäsenvaltioiden 
on varmistettava kaikkien toimivaltaisten 
tahojen osallistuminen ja demokraattinen 
päätöksenteko.

Perustelu

On tärkeää sisällyttää kansalaisjärjestöt ja varsinkin yhtäläisiä mahdollisuuksia edistävät 
järjestöt nimenomaisesti alueellisiin ja sosioekonomisiin toimijoihin. Ne voivat osaltaan 
edistää merkittävästi naisten ja miesten välisiä tasa-arvon periaatteita sekä torjua syrjintää 
EAKR:sta rahoitettavilla aloilla, joilla tasa-arvoa ei ole vielä saavutettu, kuten kalastus, 
liikenne, ympäristö, maatalous, tutkimus jne.

Kaikkien toimivaltaisten tahojen osallistumismahdollisuuksien varmistaminen EAKR:sta 
tuettavien toimien hallinnassa ja täytäntöönpanossa sekä enemmistöperiaatteen 
noudattaminen on erittäin tärkeää EAKR-toimien tehokkuuden kannalta.
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Tarkistus 4
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

(6 a) Neuvoston 2 päivänä joulukuuta 1996 
antamassa päätöslauselmassa tasa-
arvonäkemyksen sisällyttämisestä 
kokonaisuudessaan rakennerahastoihin 
edellytetään tasa-arvon edistämistä 
EAKR:sta rahoitettavissa ohjelmissa.
On varmistettava, että tasa-
arvonäkökohdat, sosiaalinen osallisuus ja 
kaikenlaisen syrjinnän torjunta 
sisällytetään EAKR:sta rahoitettaviin 
toimintasuunnitelmiin.

Perustelu

EAKR-asetuksessa on noudatettava sukupuolten välisen tasa-arvon valtavirtaistamisen 
periaatetta.

Rakennerahastoja koskevista yleisistä säännöksistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) 
N:o 1260/1999 yhtäläiset mahdollisuudet on asetettu kaikkien rahastojen toiminnan 
keskeiseksi tavoitteeksi. Toimintasuunnitelmien tavoitteeksi on sisällytettävä paitsi tasa-
arvonäkökohdat, myös sosiaalinen osallisuus ja kaikenlaisen syrjinnän torjunta.

Tarkistus 5
Johdanto-osan 8 kappale

(8) On tarpeen varmistaa, että pieniä ja 
keskisuuria yrityksiä koskevissa EAKR:n 
tukitoimissa otetaan huomioon Santa Maria 
de Feirassa kokoontuneessa Eurooppa-
neuvostossa hyväksytyn pieniä ja 
keskisuuria yrityksiä koskevan 
eurooppalaisen peruskirjan täytäntöönpano 
ja tuetaan sitä.

(8) On tarpeen varmistaa, että pieniä ja 
keskisuuria yrityksiä koskevissa EAKR:n 
tukitoimissa otetaan huomioon Santa Maria 
de Feirassa kokoontuneessa Eurooppa-
neuvostossa hyväksytyn pieniä ja 
keskisuuria yrityksiä koskevan 
eurooppalaisen peruskirjan täytäntöönpano 
ja tuetaan sitä ja että lisäksi otetaan 
huomioon tarve tukea naisten yrittäjyyttä 
erityistoimin.

Perustelu

Monissa jäsenvaltioissa naisten pk-yrittäjyyttä haittaa suuresti asianmukaisten sosiaalisten 
tukijärjestelyiden puute. Tämän vuoksi naiset eivät lähde työmarkkinoille, mikä käy ilmi myös 
naisten silmiinpistävän korkeista työttömyysluvuista. Tilanne heikentää kilpailukykyä, 
elämänlaatua ja eurooppalaisen talousjärjestelmän tehokkuutta.
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Tarkistus 6
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

(8 a) Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä 
yhtäläisten mahdollisuuksien 
toteutumiseen siten, että ulotetaan miesten 
ja naisten tasa-arvon valtavirtaistaminen 
EAKR:sta yhteisrahoitettuihin toimiin.

Perustelu

Rakennerahastoista annetussa yleisessä asetuksessa (EY) N:o 1260/1999, jota sovelletaan 
kaikkien rahastojen ohjelmiin, asetetaan yhtäläiset mahdollisuudet rahastojen toiminnan 
keskeiseksi päämääräksi siten, että miesten ja naisten tasa-arvon valtavirtaistaminen 
ulotetaan koskemaan rahastoista yhteisrahoitettuja toimia.

Tarkistus 7
Johdanto-osan 11 kappale

(11) EAKR:n olisi varmistettava 
yhteisvaikutus Euroopan sosiaalirahaston ja 
koheesiorahaston tukitoimien kanssa. Sen 
olisi varmistettava myös täydentävyys ja 
johdonmukaisuus yhteisön muiden 
politiikkojen kanssa.

(11) EAKR:n olisi varmistettava 
yhteisvaikutus Euroopan sosiaalirahaston ja 
koheesiorahaston tukitoimien kanssa. Sen 
olisi varmistettava myös täydentävyys ja 
johdonmukaisuus yhteisön muiden 
politiikkojen kanssa samoin kuin miesten ja 
naisten tasa-arvopolitiikan sisällyttäminen 
määrällisessä muodossa ilmoitettavana 
indikaattorina, jolla on painoarvoa 
ohjelmien tukikelpoisuuden kannalta.

Perustelu

Sukupuolten tasa-arvoisen kohtelun periaatetta edellytetään selkeästi rakennerahastoja ja 
koheesiorahastoa koskevassa yleisessä asetuksessa. Näin ollen tasa-arvoa on edellytettävä ja 
se on otettava huomioon ohjelmien ja tämän erityisasetuksen toimien suunnittelussa ja 
toteutuksessa, ja on toteutettava konkreettisia toimia, joita ovat esimerkiksi määrälliset 
indikaattorit tukikelpoisuuden ehtona.
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Tarkistus 8
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

(14 a) Asetuksen (EY) N:o (...) 14 artiklan 
mukaan on varmistettava, että miesten ja 
naisten välistä tasa-arvoa edistetään ja 
sukupuolinäkökulmat otetaan huomioon 
rahastoista suoritettavien maksujen eri 
vaiheiden aikana. Näin ollen tässä 
asetuksessa annetaan erityissäännökset 
tavoitteen toteutumisesta ja siitä, millaisia 
toimia voidaan rahoittaa EAKR:sta osana 
sukupuolten tasa-arvon edistämistä.

Perustelu

Ks. tarkistuksen 2 perustelu.

Tarkistus 9
1 artiklan 2 kohta

Asetuksessa annetaan erityissäännökset 
kaupunki- ja maaseutualueiden, 
kalastuksesta riippuvaisten alueiden, 
syrjäisimpien alueiden ja luonnonhaitoista 
kärsivien alueiden kohtelusta.

Asetuksessa annetaan erityissäännökset 
kaupunki- ja maaseutualueiden, 
kalastuksesta riippuvaisten alueiden, 
syrjäisimpien alueiden ja luonnonhaitoista 
sekä väestöllisistä ongelmista kärsivien 
alueiden kohtelusta.

Perustelu

Jotta säännökset olisivat kaikenkattavia ja yhtenäisiä, on lisättävä nimenomainen viittaus 
myös väestöllisistä ongelmista kärsiviin alueisiin eli alueisiin, joilla asukastiheys on alhainen.

Tarkistus 10
2 artiklan 2 kohta

Tällä tavoin EAKR osallistuu toimien 
toteuttamiseen yhteisön ensisijaisten 
tavoitteiden mukaisesti samoin kuin 
kilpailukyvyn ja innovaatioiden 
lujittamiseen luodakseen kestäviä 
työpaikkoja ja edistääkseen ympäristön 
kannalta kestävää kasvua.

Tällä tavoin EAKR osallistuu toimien 
toteuttamiseen yhteisön ensisijaisten 
tavoitteiden mukaisesti samoin kuin 
kilpailukyvyn ja innovaatioiden 
lujittamiseen luodakseen kestäviä ja 
laadukkaita työpaikkoja, edistääkseen 
sosiaalista osallisuutta ja kaikenlaisen 
syrjinnän torjuntaa, painottaen miesten ja 
naisten yhtäläistä 
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osallistumismahdollisuutta ja kohtelua, 
sekä ympäristön kannalta kestävää kasvua.

Perustelu

Tässä kompromissitarkistuksessa on yhdistetty kolmen tarkistuksen teksti.

Tarkistus 11
4 artiklan 2 kohta

2) tietoyhteiskunta, johon kuuluvat sisällön, 
palvelujen ja sovellusten kehittäminen 
paikallisella tasolla, julkisten 
verkkopalvelujen saatavuuden parantaminen 
ja kehittäminen, pk-yrityksille suunnatut 
palvelut sekä tuki tieto- ja viestintätekniikan 
omaksumiseksi ja sen käytön 
tehostamiseksi;

2) tietoyhteiskunta, johon kuuluvat sisällön, 
palvelujen ja sovellusten kehittäminen 
paikallisella tasolla, julkisten 
verkkopalvelujen saatavuuden parantaminen 
ja kehittäminen, pk-yrityksille suunnatut 
palvelut sekä tuki välittömin investoinnein 
tieto- ja viestintätekniikan omaksumiseksi ja 
sen käytön tehostamiseksi samoin kuin sen 
käytön lisäämiseksi nuorten, vammaisten ja 
ennen kaikkea naisten keskuudessa;

Perustelu

Naiset ja etenkin ikääntyneet naiset ovat erityisen epäsuotuisassa asemassa tietotekniikan 
käytön suhteen. Tämä tavoite on ulotettava koskemaan sosiaalisesti syrjäytyneitä ryhmiä.

Tarkistus 12
4 artiklan 8 kohta

8) koulutusalan investoinnit, joilla pyritään 
parantamaan alueiden houkuttavuutta ja 
elämänlaatua;

8) koulutuksen, ammatillisen koulutuksen 
ja elinikäisen oppimisen alan erityisesti 
nuorille ja naisille suunnatut investoinnit, 
joilla pyritään parantamaan alueiden 
houkuttavuutta ja elämänlaatua;

Perustelu

Koulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja elinikäisen oppimisen alat ovat tärkeitä työllisyyttä 
vahvistavia ja parantavia tekijöitä, ennen kaikkea alueilla, joiden nuorilla ja naisilla on 
huomattavia vaikeuksia löytää työpaikkoja.
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Tarkistus 13
4 artiklan 9 kohta

9) terveys, johon kuuluvat terveydenhuollon 
kehittämistä ja parantamista koskevat 
investoinnit, joilla pyritään edistämään 
aluekehitystä ja elämänlaatua alueilla;

9) terveys, johon kuuluvat terveydenhuollon 
kehittämistä ja parantamista koskevat 
investoinnit, joilla pyritään edistämään 
aluekehitystä ja elämänlaatua alueilla; 
erityistä huomiota on kiinnitettävä naisten 
erityisiin terveyspalveluihin ja 
elämänlaatuun;

Perustelu

Äärialueilla naisväestö vähenee miesväestöä nopeammin ja joutuu kohtaamaan 
erityisongelmia, kun on kyse mahdollisuuksista hyödyntää terveyspalveluita ja 
elämänlaadusta, minkä vuoksi on ryhdyttävä erityisiin ponnisteluihin elämän muuttamiseksi 
houkuttelevammaksi äärialueilla.

Tarkistus 14
4 artiklan 10 kohta

10) pk-yrityksille tarkoitettu suora 
investointituki työpaikkojen luomiseksi ja 
säilyttämiseksi.

10) pk-yrityksille tarkoitettu suora 
investointituki työpaikkojen luomiseksi ja 
säilyttämiseksi varsinkin naisille, nuorille 
ja epäedullisessa asemassa oleville 
henkilöille kuten vammaisille.

Perustelu

Naiset, nuoret ja epäedullisessa asemassa olevat henkilöt, varsinkin vammaiset, kohtaavat 
eniten työhön liittyviä vaikeuksia. Tästä syystä pk-yrityksille tarkoitetussa työllistämistuessa 
on erityisesti otettava huomioon nämä henkilöt.

Tarkistus 15
5 artiklan 1 kohdan d alakohta

d) uusien rahoitusvälineiden ja 
yrityshautomojen luominen 
tietointensiivisten yritysten luomiseksi tai 
laajentamiseksi;

d) uusien rahoitusvälineiden, paikallisten 
infrastruktuuriedellytysten ja 
yrityshautomojen luominen 
tietointensiivisten yritysten luomiseksi tai 
laajentamiseksi;
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Tarkistus 16
5 artiklan 1 kohdan d a alakohta (uusi)

d a) naisten yrittäjyyden tukeminen 
rahoittamalla toimia, joilla helpotetaan 
naisten pääsyä työelämään ja 
samanaikaisesti mahdollistetaan tilapäinen 
poissaolo työmarkkinoilta; näihin toimiin 
on muun muassa sisällyttävä 
yritysneuvojien palkkaaminen, 
naispuolisten yrittäjien tukeminen heidän 
äidinroolissaan sekä lasten ja vanhusten 
hoidon tukipalvelut;

Perustelu

Kyse on toimista, joilla voidaan vapauttaa naiset joistakin sellaisista tehtävistä, jotka 
haittaavat heidän toimimistaan työelämässä.

Tarkistus 17
5 artiklan 1 kohdan d b alakohta (uusi)

d b) miesten ja naisten välisen tasa-arvon 
edistäminen, johon kuuluvat yrittäjyyden 
edistäminen, naisyrittäjille suunnatut 
erityistoimet uusien ideoiden taloudellisen 
hyödyntämisen ja naisyrittäjien 
verkottumisen helpottamiseksi sekä 
sellaisten infrastruktuurien ja palvelujen 
edistäminen, jotka mahdollistavat perhe- ja 
työelämän yhdistämisen;

Tarkistus 18
5 artiklan 1 kohdan d c alakohta (uusi)

d c) naisten yrittäjyyden tukeminen 
rahoituksella, jolla edistetään luottojen ja 
tukien saamista yrityksen perustamista 
varten; on syytä säätää tarvittavista 
toimista sen varmistamiseksi, että yritysten 
naispäälliköt voivat myös hyödyntää 
äitiyslomaa miesten ja naisten tasa-
arvoisen kohtelun periaatteen 
soveltamisesta itsenäisiin 
ammatinharjoittajiin, maatalousalalla 
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toimivat ammatinharjoittajat mukaan 
lukien, ja itsenäisinä ammatinharjoittajina 
toimivien naisten suojeluun raskauden ja 
synnytyksen perusteella 11 päivänä 
joulukuuta 1986 annetun neuvoston 
direktiivin 86/613/ETY säädösten 
mukaisesti1,
__________
1 EYVL L 359, 19.12.1986, s. 56.

Perustelu

On olemassa direktiivi 86/613/ETY, ja tarkistuksella muistutetaan sen soveltamisesta.

Tarkistus 19
5 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a) matkailu, johon kuuluvat luonnon- ja 
kulttuurivarojen hyödyntäminen keinona 
kehittää kestävää matkailua, 
kulttuuriperinnön vaaliminen ja 
kehittäminen talouskehityksen tukemiseksi, 
matkailupalvelujen parantaminen uusien, 
korkeamman lisäarvon palvelujen 
tarjoamiseksi.

Perustelu

Tarkistuksen teksti on peräisin 4 artiklan 5 kohdasta. Ei voi olla oikein jättää pois matkailun 
tuki tavoitteeseen 2 kuuluvien alueiden prioriteeteista etenkin kun otetaan huomioon, että kyse 
on alasta, jolla työskentelee enimmäkseen naisia.
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Tarkistus 20
8 artiklan 2 kohta

2. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 
(…) 33 artiklan 2 kohdassa säädetään, 
Euroopan sosiaalirahastosta annetun 
asetuksen (EY) N:o (…) soveltamisalaan 
kuuluvien alueellista kilpailukykyä ja 
työllisyyttä koskevien toimenpiteiden 
EAKR:sta saama rahoitusosuus on 
10 prosenttia mainitun toimintalinjan osalta.

2. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 
(…) 33 artiklan 2 kohdassa säädetään, 
Euroopan sosiaalirahastosta annetun 
asetuksen (EY) N:o (…) soveltamisalaan 
kuuluvien alueellista kilpailukykyä ja 
työllisyyttä koskevien toimenpiteiden 
EAKR:sta saama rahoitusosuus on 
20 prosenttia mainitun toimintalinjan osalta.

Perustelu

Urban-yhteisöaloitteesta saatujen myönteisten kokemusten perusteella olisi asianmukaista 
lisätä EAKR:n rahoitusta kaupunkeja koskevia toimia varten, joista Euroopan sosiaalirahasto 
vastaa, jotta paikalliset viranomaiset saavat enemmän toimintavapautta silloin kun niiden on 
ratkaistava alueillaan esiintyviä ongelmia.

Tarkistus 21
10 artiklan otsikko

Luonnonhaitoista kärsivät alueet Luonnonhaitoista ja väestöllisistä 
ongelmista kärsivät alueet

Perustelu

Alueilla, joilla esiintyy erityisiä väestöllisiä ongelmia (alhainen syntyvyys ja ikääntyneen 
väestön suuri osuus) on erityisen vaikea luoda kehitysmahdollisuuksia ja tämä tilanne koskee 
erityisesti naisia.

Tarkistus 22
10 artiklan 1 kohta

Asetuksen (EY) N:o (…) 52 artiklan 
1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuilla 
luonnonhaitoista kärsivillä alueilla 
toteutettavissa EAKR:sta osarahoitettavissa 
alueohjelmissa on kiinnitettävä erityistä 
huomiota näiden alueiden erityisongelmiin.

Asetuksen (EY) N:o (…) 52 artiklan 
1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuilla 
luonnonhaitoista ja (…) artiklassa 
tarkoitetuilla väestöllisistä ongelmista 
kärsivillä alueilla toteutettavissa EAKR:sta 
osarahoitettavissa alueohjelmissa on 
kiinnitettävä erityistä huomiota näiden 
alueiden erityisongelmiin.



PE 355.531v02-00 14/15 AD\565703FI.doc

FI

Perustelu

Alueilla, joilla esiintyy erityisiä väestöllisiä ongelmia (alhainen syntyvyys ja ikääntyneen 
väestön suuri osuus) on erityisen vaikea luoda kehitysmahdollisuuksia ja tämä tilanne koskee 
erityisesti naisia.

Tarkistus 23
14 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
naiset ja miehet ovat tasapuolisesti 
edustettuina 14 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen hallintoviranomaisen, 
todentamisviranomaisen ja 
tarkastusviranomaisen tehtävissä.

Perustelu

Naisten ja miesten tasapuolinen edustus hallinto-, tarkastus- ja todentamiselimissä on 
välttämätöntä, jotta voidaan välttää mahdollinen syrjintä ja edistää yhtäläisiä 
mahdollisuuksia saada varoja EAKR:sta. Aiemmin sukupuolijakauma on ollut varsin 
vääristynyt jäsenvaltioiden monissa rakennerahastojen hallinto-, tarkastus- ja 
todentamisviranomaisten tehtävissä.
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