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Tarkistus 7
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Päätösehdotus
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Monet maat ovat tuoneet sosiaalista 
osallisuutta koskevissa kansallisissa 
toimintasuunnitelmissaan esiin eräiden 
ryhmien suuren köyhyys- ja/tai 
syrjäytymisriskin. Näitä ryhmiä ovat 
lapset, yksinhuoltajat, ikääntyneet, 
maahanmuuttajat ja etniset vähemmistöt, 
vammaiset, asunnottomat, vangit, 
väkivallan kohteeksi joutuneet naiset ja 
lapset sekä päihteiden väärinkäyttäjät.

(11) Monet maat ovat tuoneet sosiaalista 
osallisuutta koskevissa kansallisissa 
toimintasuunnitelmissaan esiin eräiden 
ryhmien suuren köyhyys- ja/tai 
syrjäytymisriskin. Näitä ryhmiä ovat 
lapset, yksinhuoltajat, monilapsiset 
perheet, ikääntyneet, nuoret, eritoten 
nuoret naiset, maahanmuuttajat ja etniset 
vähemmistöt, vammaiset, asunnottomat, 
vangit, väkivallan kohteeksi joutuneet 
naiset ja lapset sekä päihteiden 
väärinkäyttäjät.

Or. fr

Tarkistus 8
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Päätösehdotus
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Vaikka työssäkäynti vähentääkin 
köyhyysriskiä huomattavasti, se ei aina 
riitä nostamaan ihmisiä pois köyhyydestä, 
ja köyhyysriski on suhteellisen yleinen 
myös työllisten keskuudessa. 
Työssäkäyvien köyhyys on yhteydessä 
pieneen palkkaan, heikkoon 
ammattitaitoon sekä epävarmoihin ja usein 
osa-aikaisiin työsuhteisiin mutta myös 
kyseisen henkilön kotitalouden piirteisiin 
eli huollettavien määrään ja koko 
kotitalouden työllisyystilanteeseen. 
Ihmisten nostamiseen pois köyhyydestä 

(12) Vaikka työssäkäynti vähentääkin 
köyhyysriskiä huomattavasti, se ei aina 
riitä nostamaan ihmisiä pois köyhyydestä, 
ja köyhyysriski on suhteellisen yleinen 
myös työllisten keskuudessa. 
Työssäkäyvien köyhyys on yhteydessä 
pieneen palkkaan, heikkoon 
ammattitaitoon, huonoihin 
mahdollisuuksiin kouluttautua 
ammatillisesti ja sovittaa yhteen työ- ja 
perhe-elämä sekä epävarmoihin ja usein 
osa-aikaisiin työolosuhteisiin mutta myös 
sosiaalisen ja taloudellisen avun tasoon 
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tarvitaan siksi välttämättä laadukkaita 
työpaikkoja.

verrattuna kyseisen henkilön kotitalouden 
piirteisiin eli huollettavien määrään ja koko 
kotitalouden työllisyystilanteeseen. 
Ihmisten nostamiseen pois köyhyydestä 
tarvitaan siksi välttämättä laadukkaita 
työpaikkoja sekä sosiaalista ja 
taloudellista tukea.

Or. fr

Tarkistus 9
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Päätösehdotus
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14). Mahdollisuus ja taito käyttää tieto- ja 
viestintätekniikkaa on yhä useammin 
edellytys osallisuudelle.

(14). Vaikka yhtäläiset mahdollisuudet ja 
taito käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa 
ovat yhä useammin edellytys 
osallisuudelle, digitaalinen kuilu sekä 
miesten ja naisten että eri 
yhteiskuntaryhmien välillä ei ole 
kaventunut, mikä vaikeuttaa naisten 
osallistumista yhteiskuntaan ja 
työelämään.

Riiassa kesäkuussa 2006 annetussa
ministeritason julistuksessa vaadittiin 
kaikkien ulottuvilla olevaa 
tietoyhteiskuntaa.

Riiassa kesäkuussa 2006 annettu
ministeritason julistus, jossa vaadittiin 
kaikkien ulottuvilla olevaa 
tietoyhteiskuntaa, olisi pantava paremmin 
täytäntöön, ja kaikkien käytettävissä 
olevasta tieto- ja viestintätekniikasta olisi 
tehtävä teemavuoden keskeinen tavoite.

Or. fr
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Tarkistus 10
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Päätösehdotus
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä 
torjuvien yhteisön toimien vaikuttavuuden 
ratkaisee se, miten laaja kansalaisten tuki 
niillä on. Teemavuoden olisi edistettävä 
tietoisuuden lisäämistä ja toiminnan 
käyntiin saamista. Sen kautta olisi 
kohdennettava poliittinen huomio teemaan 
ja saatava kaikki asiaan liittyvät tahot 
mukaan toimintaan, jotta sosiaalisen 
suojelun ja sosiaalisen osallisuuden avointa 
koordinointimenetelmää vietäisiin 
eteenpäin.

(15) Köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä 
torjuvien yhteisön toimien vaikuttavuuden 
ratkaisee se, miten laaja kansalaisten tuki 
niillä on. Teemavuoden olisi edistettävä 
tietoisuuden lisäämistä ja toiminnan 
käyntiin saamista. Sen kautta olisi 
kohdennettava poliittinen huomio teemaan 
ja saatava kaikki asiaan liittyvät tahot 
mukaan toimintaan, jotta sosiaalisen 
suojelun ja sosiaalisen osallisuuden avointa 
koordinointimenetelmää vietäisiin 
eteenpäin ja vahvistettaisiin, sekä 
edistettävä uusia eurooppalaisia ja 
kansallisia toimia ja aloitteita yhteistyössä 
köyhyydestä kärsivien ihmisten ja heidän 
edustajiensa kanssa. Tässä yhteydessä 
olisi kiinnitettävä erityistä huomiota 
miesten ja naisten tasa-arvoa ja yhtäläisiä 
mahdollisuuksia koskevan yhteisön 
lainsäädännön todelliseen 
täytäntöönpanoon kansallisella tasolla. 

Or. fr

Tarkistus 11
Ilda Figueiredo

Päätösehdotus
2 artikla – c kohta

Komission teksti Tarkistus

c) Yhteenkuuluvuus – Edistetään 
tiiviimpää yhteenkuuluvuutta 
yhteiskunnassa tuomalla esiin niitä etuja, 
joita kaikille koituu yhteiskunnasta, josta 
köyhyys on poistettu ja jossa ketään ei 
syrjäytetä. Teemavuodella toimitaan 

c) Yhteenkuuluvuus – Edistetään 
tiiviimpää yhteenkuuluvuutta 
yhteiskunnassa muuttamalla erityisesti 
naisten ja lasten köyhyyttä ja sosiaalista 
epätasa-arvoa aiheuttavia 
yhteiskunnallis-taloudellisia politiikkoja 
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sellaisen yhteiskunnan hyväksi, joka 
ylläpitää ja kehittää elämänlaatua, 
sosiaalista hyvinvointia ja yhtäläisiä 
mahdollisuuksia kaikille taustasta 
riippumatta huolehtien kestävästä 
kehityksestä, sukupolvien välisestä ja 
sisäisestä solidaarisuudesta sekä toimien 
johdonmukaisuudesta suhteessa EU:n 
toimintaan maailmanlaajuisesti.

ja tuomalla esiin niitä etuja, joita kaikille 
koituu yhteiskunnasta, josta köyhyys on 
poistettu ja jossa ketään ei syrjäytetä. 
Teemavuodella toimitaan sellaisen 
yhteiskunnan hyväksi, joka ylläpitää ja 
kehittää elämänlaatua, sosiaalista 
hyvinvointia ja yhtäläisiä mahdollisuuksia 
kaikille taustasta riippumatta huolehtien 
kestävästä kehityksestä, sukupolvien 
välisestä ja sisäisestä solidaarisuudesta 
sekä toimien johdonmukaisuudesta 
suhteessa EU:n toimintaan 
maailmanlaajuisesti.

Or. pt

Tarkistus 12
Ilda Figueiredo

Päätösehdotus
2 artikla – d kohta

Komission teksti Tarkistus

d) Sitoutuminen – Muistutetaan EU:n 
voimakkaasta poliittisesta sitoutumisesta 
köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen 
torjumiseen ja edistetään sen toteutumista 
hallinnon kaikilla tasoilla. Sosiaalisen 
suojelun ja sosiaalisen osallisuuden alalla 
sovellettavan avoimen 
koordinointimenettelyn saavutusten ja 
mahdollisten puutteitten pohjalta 
teemavuodella vahvistetaan poliittista 
sitoutumista köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen torjumiseen ja annetaan 
pontta uusien asiaan liittyvien Euroopan 
unionin toimien kehittämiselle.

d) Sitoutuminen – Muistutetaan EU:n 
voimakkaasta poliittisesta sitoutumisesta 
köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen 
torjumiseen ja edistetään sen toteutumista 
hallinnon kaikilla tasoilla muuttamalla 
näitä ilmiöitä aiheuttavia politiikkoja. 
Sosiaalisen suojelun ja sosiaalisen 
osallisuuden alalla sovellettavan avoimen 
koordinointimenettelyn saavutusten ja 
mahdollisten puutteitten pohjalta 
teemavuodella vahvistetaan poliittista 
sitoutumista köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen torjumiseen ja annetaan 
pontta uusien asiaan liittyvien Euroopan 
unionin toimien kehittämiselle.

Or. pt
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Tarkistus 13
Ilda Figueiredo

Päätösehdotus
4 artikla

Komission teksti Tarkistus

Teemavuoden yhteydessä otetaan 
huomioon erot siinä, miten naiset ja miehet 
kokevat köyhyyttä ja sosiaalista 
syrjäytymistä.

Teemavuoden yhteydessä otetaan 
huomioon erot siinä, miten naiset ja miehet 
kokevat köyhyyttä ja sosiaalista 
syrjäytymistä, ja pyritään saattamaan 
erilaisten instituutioiden tietoon 
köyhyyden perimmäiset syyt ja toimet, 
joilla sitä voidaan vähentää, erityisesti 
naisten ja lasten piirissä.

Or. pt

Tarkistus 14
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Päätösehdotus
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Paikallisiin, alueellisiin tai 
valtakunnallisiin toimiin voidaan liitteessä 
olevassa II osassa vahvistettua menettelyä 
noudattaen myöntää Euroopan unionin 
yleisestä talousarviosta yhteisrahoitusta 
määrä, joka vastaa enintään 
50:tä prosenttia näiden toimien 
tukikelpoisista kokonaiskustannuksista.

2. Paikallisiin, alueellisiin tai 
valtakunnallisiin toimiin voidaan liitteessä 
olevassa II osassa vahvistettua menettelyä 
noudattaen myöntää Euroopan unionin 
yleisestä talousarviosta yhteisrahoitusta 
määrä, joka vastaa enintään 50:tä tai 
poikkeustapauksissa jopa 80:tä prosenttia 
näiden toimien tukikelpoisista 
kokonaiskustannuksista.

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksesta äänestetään yhdessä tarkistuksen 16 kanssa.

Tarkistus 15
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Päätösehdotus
15 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tämän kertomuksen on sisällettävä myös 
tietoa miesten ja naisten tasa-arvon 
periaatteen kunnioittamisesta 
teemavuoden aikana ja sen 
täytäntöönpanosta sekä arviointi siitä, 
kuinka teemavuoden avulla on autettu 
heikossa asemassa olevia ryhmiä.

Or. fr

Tarkistus 16
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Päätösehdotus
Liite – jakso  II – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Paikallisiin, alueellisiin ja 
valtakunnallisiin toimiin voidaan ehtojen 
täyttyessä myöntää yhteisön talousarviosta 
rahoitusta enintään 50 prosenttia 
tukikelpoisten kustannusten 
kokonaismäärästä osallistujamaata kohti. 
Kansallisen rahoitusosuuden olisi 
vastattava EU:n rahoitusosuutta, ja 
vähintään 50 prosenttia olisi tultava 
julkisista tai yksityisistä lähteistä. 
Valitessaan toimia kansalliset 
täytäntöönpanoelimet voivat vapaasti 
päättää, vaativatko ne yksittäisen toimen 
toteuttavaa organisaatiota osallistumaan 
toimen rahoitukseen, samoin kuin 

1. Paikallisiin, alueellisiin ja 
valtakunnallisiin toimiin voidaan ehtojen 
täyttyessä myöntää yhteisön talousarviosta 
rahoitusta enintään 50 prosenttia 
tukikelpoisten kustannusten 
kokonaismäärästä osallistujamaata kohti. 
Kansallisen rahoitusosuuden olisi 
vastattava EU:n rahoitusosuutta, ja 
vähintään 50 prosenttia olisi tultava 
julkisista tai yksityisistä lähteistä. 
Kansallisiin erityistoimiin, joilla on 
huomattava vaikutus Euroopan unionin 
tasolla, voidaan komission 
suostumuksella myöntää yhteisön 
talousarviosta määrä, joka vastaa 
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vaadittavan rahoituksen tasosta. enintään 80:tä prosenttia toimien 
tukikelpoisista kokonaiskustannuksista.
Valitessaan toimia kansalliset 
täytäntöönpanoelimet voivat vapaasti 
päättää, vaativatko ne yksittäisen toimen 
toteuttavaa organisaatiota osallistumaan 
toimen rahoitukseen, samoin kuin 
vaadittavan rahoituksen tasosta.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksesta äänestetään yhdessä tarkistuksen 14 kanssa.

Tarkistus 17
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Päätösehdotus
Liite – jakso IV – 2 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– lasten köyhyys ja köyhyyden 
periytyminen sukupolvelta toiselle

– lasten köyhyyden ja köyhyyden 
periytymisen sukupolvelta toiselle 
poistaminen muun muassa tukemalla 
paremmin perheitä ja vanhemmuutta

Or. fr
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