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LYHYET PERUSTELUT

1. Tarkoituksenaan yksinkertaistaa ja järkiperäistää nykyistä tilannetta komissio tekee 
ehdotuksen yhdestä yhtenäisestä työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevasta 
ohjelmasta (Progress), joka kattaa kauden 2007–2013 ja johon yhdistetään neljä 
toimintaohjelmaa, joilla toteutetaan tällä hetkellä sosiaalipoliittista toimintaohjelmaa, 
sekä useista työoloja koskevista budjettikohdista. Komissio ehdottaa vain 
628,8 miljoonan euron määrärahoja koko voimassaolokaudelle ja ainoastaan 
80 prosentin yhteisrahoitusta edunsaajan menoihin, mikä on selvästi sosiaalialalla 
riittämätöntä.

Ohjelmaan sisältyvät seuraavat viisi osa-aluetta:

– Työllisyys
– Sosiaalinen suojelu ja sosiaalinen osallisuus
– Työolot
– Syrjinnän torjunta ja monimuotoisuus
– Miesten ja naisten tasa-arvo

Tällä tavoin yhteen Euroopan unionin rahoitusvälineeseen pyritään sisällyttämään 
seuraavat tällä hetkellä voimassa olevat ohjelmat:

– Neuvoston päätös 2000/750/EY, 27. marraskuuta 2000, syrjinnän torjumista 
koskevan yhteisön toimintaohjelman perustamisesta (vuosiksi 2001–2006)

– Neuvoston päätös 2001/51/EY, 20. joulukuuta 2000, naisten ja miesten tasa-
arvoon liittyvää yhteisön strategiaa koskevan toimintaohjelman perustamisesta 
(2001–2005)

– Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 50/2002/EY, 7. joulukuuta 2001, 
yhteisön toimintaohjelman perustamisesta sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaa 
koskevan jäsenvaltioiden yhteistyön edistämiseksi

– Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1145/2002/EY, 10. kesäkuuta 
2002, työllisyyden alalla toteutettavista yhteisön edistämistoimista.

2. Kiinnittämällä erityistä huomiota miesten ja naisten tasa-arvoon ja ottamalla 
huomioon lausunto, jonka naisten oikeuksien ja tasa-arvon valiokunta hyväksyi 
28. tammikuuta 2005 poliittisista haasteista ja taloudellisista resursseista 
laajentuneessa unionissa 2007–2013 ja jonka valmistelijana myös toimin – erityisesti 
sen kohdat yksi, kaksi, kolme ja viisi, joissa hylätään se, että Progress-ohjelmaan 
sisällytetään miesten ja naisten tasa-arvoa koskeva ohjelma – korostetaan entistä 
suurempien resurssien tarvetta ja muistutetaan, että naisten ja miesten tasa-arvon on 
oltava kaikkea koskevaa, yhteistä kaikille yhteisön politiikoille etenkin useilla 
sellaisilla menojen aloilla kuten rakennerahastot, ja tehdään useita tarkistusehdotuksia, 
joista korostuvat seuraavat:

– Miesten ja naisten tasa-arvo saa oman budjettikohdan perustettaessa ohjelma 
"Naisten ja miesten tasa-arvo 2013" ja uusi rahoitus tulevalle Euroopan 
sukupuoli-instituutille, jota ei pidä sisällyttää Progress-ohjelmaan. Tällä pyritään 
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saavuttamaan kompromissi sen välillä, että tehokkaan miesten ja naisten tasa-
arvon puolesta käytävä kamppailu tehdään entistä näkyvämmäksi liittämällä 
entistä enemmän yhteen alaohjelmien konkreettiset toimet ja nykyiset direktiivit.

– Ohjelmaa tarkistetaan vuonna 2010 mahdollisesti mukauttamalla tavoitteita ja 
taloudellisissa resursseja sen jälkeen, kun niiden täytäntöönpanoa koskeva 
arviointi on tehty.

– Ohjelman tavoitteiden vaikutusalan laajentaminen niiden 
selventämistarkoituksessa etenkin järjestöjen välisen vaihdon alalla, Euroopan 
unionin tasa-arvotilanteen sekä työolojen ja sosiaalisen tilanteen arviointi 
sukupuolen perusteella, yhteisön politiikkojen arviointi ja erityisesti Euroopan 
työllisyysstrategian arviointi luotaessa lisää ja entistä parempia työpaikkoja sekä 
arvio naisten tilanteesta ja osallistumisesta eri ohjelmiin.

– Erityisen tärkeinä pidetään toimia, joilla edistetään miesten ja naisten tasa-arvoa ja 
pyritään torjumaan syrjintää työnsaannissa, urakehityksessä, palkoissa, 
ammatillisessa koulutuksessa sekä köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen 
torjunnassa etenkin sukupuolen perusteella ja lasten syrjinnässä, jotta lisää 
huomiota kiinnitetään yleensä naisiin, jotka ovat yleisimmät köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen uhrit, myös lasten köyhyys mielessä pitäen.

– Erityisesti kiinnitetään huomiota työssä käyviin naisiin ja äitiyteen asettamalla 
tarkkoja tavoitteita, joiden tarkoituksena on vähentää työtapaturmia sekä 
ammattisairauksille altistumista.

– Naisten ja miesten tasa-arvoa koskevan ohjelman arvioinnin ja täytäntöönpanon 
näkyvyyttä pyritään lisäämään toteuttamalla vuosittain pyöreän pöydän 
neuvottelut yhteistyössä eri jäsenvaltioiden parlamenttien tasa-arvovaliokuntiin tai 
vastaaviin kuuluvien kansanedustajien, kansalaisjärjestöjen, Euroopan 
parlamentin, komission jne. kanssa.

– Yhteisön yhteisrahoitusosuutta lisätään 90 prosenttiin ottaen huomioon tällä alalla 
työskentelevien kansalaisjärjestöjen ja muiden sosiaalista toimintaa harjoittavien 
organisaatioiden vaikeudet.

– Rahoituskehystä kasvatetaan 700 miljoonaan euroon ja muutetaan sen jakoa.
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TARKISTUKSET

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

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
1 artikla

Tällä päätöksellä perustetaan työllisyyttä ja 
sosiaalista yhteisvastuuta koskeva yhteisön 
Progress-ohjelma, josta annetaan 
rahoitustukea työllisyys- ja sosiaalialaa 
koskevien Euroopan unionin tavoitteiden 
toteuttamista varten ja jolla näin ollen 
edistetään Lissabonin strategiassa näille 
aloille asetettujen tavoitteiden saavuttamista. 
Ohjelma pannaan täytäntöön 1 päivän 
tammikuuta 2007 ja 31 päivän joulukuuta 
2013 välisenä aikana.

Tällä päätöksellä perustetaan työllisyyttä ja 
sosiaalista yhteisvastuuta koskeva yhteisön 
Progress-ohjelma, josta annetaan 
rahoitustukea työllisyys- ja sosiaalialaa 
koskevien Euroopan unionin tavoitteiden 
toteuttamista varten ja jolla näin ollen 
edistetään Lissabonin strategiassa näille 
aloille asetettujen tavoitteiden saavuttamista. 
Ohjelma pannaan täytäntöön 1 päivän 
tammikuuta 2007 ja 31 päivän joulukuuta 
2013 välisenä aikana. Miesten ja naisten 
tasa-arvo saa oman budjettikohdan 
perustettaessa ohjelma "Naisten ja miesten 
tasa-arvo 2013" ja uusi rahoitus tulevalle 
Euroopan tasa-arvoinstituutille. Ohjelmaa 
tarkistetaan vuonna 2010 mahdollisesti 
mukauttamalla tavoitteita ja taloudellisissa 
resursseja sen jälkeen, kun niiden 
täytäntöönpanoa koskeva arviointi on tehty.

Perustelu

Tehokas miesten ja naisten tasa-arvon puolesta käytävä kamppailu tehdään entistä 
näkyvämmäksi liittämällä entistä enemmän yhteen alaohjelmien konkreettiset toimet ja 
nykyiset direktiivit.

Tarkistus 2
2 artiklan 1 alakohta

(1) Parannetaan tietoa ja tietämystä 
jäsenvaltioissa (ja muissa ohjelmaan 
osallistuvissa maissa) vallitsevasta 

(1) Parannetaan tietoa ja tietämystä 
jäsenvaltioissa (ja muissa ohjelmaan 
osallistuvissa maissa) vallitsevasta 

  
1 EYVL / EUVL ... / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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tilanteesta politiikan analyysien, arviointien 
ja tiiviin seurannan avulla.

tilanteesta politiikan analyysien, arviointien 
ja tiiviin seurannan sekä tiedonvaihdon
avulla.

Perustelu

On tarpeen selventää enemmän tavoitteita.

Tarkistus 3
2 artiklan 2 alakohta

(2) Tuetaan tilastovälineiden ja 
-menetelmien sekä yhteisten 
indikaattoreiden kehittämistä ohjelman 
piiriin kuuluvilla aloilla.

(2) Tuetaan tilastovälineiden ja 
-menetelmien sekä yhteisten 
indikaattoreiden kehittämistä ohjelman 
piiriin kuuluvilla aloilla, jotta voidaan 
arvioida tehokkaasti sukupuolen 
perusteella Euroopan unionin työhön
liittyvien ja sosiaalisten olosuhteiden 
kehittymistä, erityisesti köyhyysrajaa ja 
sosiaalisen syrjäytymistä, tulo- ja 
palkkaeroja, työttömyyttä ja työn laatua 
kaikilla osa-alueilla (työolosuhteista 
koulutukseen työpaikalla).

Perustelu

On tarpeen selventää enemmän tavoitteita.

Tarkistus 4
2 artiklan 3 alakohta

(3) Tuetaan ja seurataan EU:n lainsäädännön 
ja poliittisten tavoitteiden täytäntöönpanoa 
jäsenvaltioissa ja arvioidaan niiden 
vaikutuksia.

(3) Tuetaan ja seurataan EU:n lainsäädännön 
ja poliittisten tavoitteiden täytäntöönpanoa 
jäsenvaltioissa ja arvioidaan niiden 
vaikutuksia erityisesti Euroopan 
työllisyysstrategian vaikutuksia useampien 
ja parempien työpaikkojen luomiseen ja 
naisten osallistumiseen eri ohjelmiin.

Perustelu

On tarpeen selventää enemmän tavoitteita.
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Tarkistus 5
2 artiklan 6 alakohta

(6) Parannetaan keskeisten EU-verkostojen 
valmiuksia edistää ja tukea EU:n politiikkaa.

(6) Parannetaan keskeisten EU-verkostojen 
valmiuksia edistää ja tukea EU:n politiikkaa 
ja kansallisia politiikkoja, joilla pyritään 
parantamaan sosiaalisia oloja ja 
työolosuhteita Euroopan unionissa.

Perustelu

On tarpeen selventää enemmän tavoitteita.

Tarkistus 6
3 artiklan johdantokappale

Ohjelma jaetaan seuraaviin viiteen osa-
alueeseen:

Ohjelma jaetaan viiteen itsenäiseen 
alaohjelmaan:

Perustelu

Ohjelman tavoitteille annetaan lisää näkyvyyttä erityisesti miesten ja naisten tasa-arvon 
osalta.

Tarkistus 7
3 artiklan 5 alakohta

(5) sukupuolten tasa-arvo. (5) sukupuolten tasa-arvo 2013.

Perustelu

Ohjelman tavoitteille annetaan lisää näkyvyyttä erityisesti miesten ja naisten tasa-arvon 
osalta.

Tarkistus 8
4 artiklan 1 alakohta

(1) parannetaan tietämystä 
työllisyystilanteesta etenkin analyysien ja 
tutkimusten sekä tilastojen ja 
indikaattoreiden kehittämisen avulla

(1) parannetaan sukupuoleen perustuvaa 
tietämystä työllisyystilanteesta etenkin 
analyysien ja tutkimusten sekä tilastojen ja 
indikaattoreiden kehittämisen avulla
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Perustelu

On otettava selvästi huomioon miesten ja naisten tasa-arvo.

Tarkistus 9
4 artiklan 2 alakohta

(2) seurataan ja arvioidaan työllisyyden 
suuntaviivojen ja työllisyyspolitiikkaa 
koskevien suositusten täytäntöönpanoa ja 
analysoidaan Euroopan työllisyysstrategian 
ja muiden politiikanalojen vuorovaikutusta

(2) seurataan ja arvioidaan työllisyyden 
suuntaviivojen ja työllisyyspolitiikkaa 
koskevien suositusten täytäntöönpanoa ja 
niiden vaikutuksia ja analysoidaan 
Euroopan työllisyysstrategian ja muiden 
politiikanalojen vuorovaikutusta

Perustelu

On otettava selvästi huomioon miesten ja naisten tasa-arvo.

Tarkistus 10
4 artiklan 3 alakohta

(3) järjestetään politiikkaa ja prosesseja 
koskevaa tiedonvaihtoa ja edistetään 
vastavuoroista oppimista 
työllisyysstrategiaan liittyen

(3) järjestetään politiikkaa ja prosesseja 
koskevaa tiedonvaihtoa ja edistetään 
vastavuoroista oppimista 
työllisyysstrategiaan liittyen tai tutkimuksia 
ja ehdotuksia, joilla niitä pyritään 
parantamaan ja lopulta tarkistamaan

Perustelu

On otettava selvästi huomioon miesten ja naisten tasa-arvo.

Tarkistus 11
4 artiklan 4 a alakohta (uusi)

(4) erityisen tärkeinä pidetään toimia, joilla 
edistetään miesten ja naisten tasa-arvoa ja 
pyritään torjumaan syrjintää 
työnsaannissa, urakehityksessä, palkoissa, 
ammatillisessa koulutuksessa

Perustelu

On otettava selvästi huomioon miesten ja naisten tasa-arvo.
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Tarkistus 12
5 artiklan 1 alakohta

(1) parannetaan tietämystä köyhyyteen, 
sosiaaliseen suojeluun ja sosiaalisen 
osallisuuden edistämiseen liittyvistä 
kysymyksistä erityisesti analyysien ja 
tutkimusten sekä tilastojen ja 
indikaattoreiden kehittämisen avulla

(1) parannetaan tietämystä köyhyyteen, 
sosiaaliseen suojeluun ja sosiaalisen 
osallisuuden edistämiseen liittyvistä 
kysymyksistä erityisesti analyysien ja 
tutkimusten sekä tilastojen ja sukupuoleen 
perustuvien indikaattoreiden kehittämisen 
avulla

Perustelu

On tarpeen kiinnittää enemmän huomiota naisiin, jotka ovat suurimmat köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen uhrit, myös lasten köyhyys mielessä pitäen.

Tarkistus 13
5 artiklan 2 alakohta

(2) seurataan ja arvioidaan avoimen 
koordinointimenetelmän täytäntöönpanoa 
sosiaalisen suojelun ja osallisuuden alalla ja 
analysoidaan tämän koordinointimenetelmän 
ja muiden politiikanalojen vuorovaikutusta

(2) seurataan ja arvioidaan avoimen 
koordinointimenetelmän täytäntöönpanoa 
sosiaalisen suojelun ja osallisuuden alalla ja 
analysoidaan tämän koordinointimenetelmän 
ja muiden politiikanalojen vuorovaikutusta 
ja niiden vaikutuksia kansallisella ja 
yhteisön tasolla

Perustelu

On tarpeen kiinnittää enemmän huomiota naisiin, jotka ovat suurimmat köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen uhrit, myös lasten köyhyys mielessä pitäen.

Tarkistus 14
5 artiklan 3 alakohta

(3) järjestetään politiikkaa ja prosesseja 
koskevaa tiedonvaihtoa ja edistetään 
vastavuoroista oppimista sosiaalista suojelua 
ja osallisuutta koskevaan strategiaan liittyen

(3) järjestetään politiikkaa ja prosesseja 
koskevaa tiedonvaihtoa ja edistetään 
vastavuoroista oppimista sosiaalista suojelua 
ja osallisuutta koskevaan strategiaan liittyen 
tavoitteena parantaa sosiaalista suojelua 
myötävaikuttamalla sosiaaliseen 
edistykseen ja ennen kaikkea Euroopan 
unionin sosiaalilainsäädännön 
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harmonisointiin

Perustelu

On tarpeen kiinnittää enemmän huomiota naisiin, jotka ovat suurimmat köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen uhrit, myös lasten köyhyys mielessä pitäen.

Tarkistus 15
5 artiklan 5 a alakohta (uusi)

(5 a) kiinnitetään erityistä huomiota 
toimiin, jolla edistetään miesten ja naisten 
tasa-arvoa ja pyritään torjumaan 
köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen 
syitä ja etenkin sukupuolen perusteella 
tapahtuvaa ja lasten syrjintää.

Perustelu

On tarpeen kiinnittää enemmän huomiota naisiin, jotka ovat suurimmat köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen uhrit, myös lasten köyhyys mielessä pitäen.

Tarkistus 16
6 artiklan 2 alakohta

(2) tuetaan EU:n työlainsäädännön 
täytäntöönpanoa vahvistamalla seurantaa, 
antamalla lainkäyttäjille koulutusta, 
kehittämällä oppaita ja verkottamalla 
asiantuntijatahoja

(2) tuetaan EU:n työlainsäädännön 
täytäntöönpanoa vahvistamalla seurantaa, 
antamalla lainkäyttäjille koulutusta, 
kehittämällä oppaita ja verkottamalla 
asiantuntijatahoja, mukaan lukien 
ammattiyhdistykset

Perustelu

Työolosuhteiden parantaminen sekä työtapaturmien ja ammattisairauksien vähentäminen 
riippuu monista muista tekijöistä, etenkin työpaikan suhteiden laadusta, työorganisaatiosta 
sekä ammatillisesta koulutuksesta.

Tarkistus 17
6 artiklan 3 alakohta

(3) käynnistetään ennaltaehkäiseviä toimia ja 
kannustetaan ennaltaehkäisevän kulttuurin 
luomista työterveyden ja työturvallisuuden 

(3) käynnistetään ennaltaehkäiseviä toimia ja 
kannustetaan ennaltaehkäisevän kulttuurin 
luomista työterveyden ja työturvallisuuden 
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alalla alalla ja kiinnitetään huomiota työssä 
käyviin naisiin ja äitiyteen asettamalla 
tarkkoja tavoitteita, joiden tarkoituksena on 
vähentää työtapaturmia sekä 
ammattisairauksille altistumista

Perustelu

Työolosuhteiden parantaminen sekä työtapaturmien ja ammattisairauksien vähentäminen 
riippuu monista muista tekijöistä, etenkin työpaikan suhteiden laadusta, työorganisaatiosta 
sekä ammatillisesta koulutuksesta.

Tarkistus 18
6 artiklan 4 alakohta

(4) lisätään tietoisuutta, levitetään tietoa ja 
kannustetaan keskustelua työoloihin 
liittyvistä keskeisistä haasteista ja 
poliittisista kysymyksistä.

(4) lisätään tietoisuutta, levitetään tietoa ja 
kannustetaan keskustelua työoloihin 
liittyvistä keskeisistä haasteista ja 
poliittisista kysymyksistä ja työn laadusta 
kaikilla sen osa-alueilla (etenkin 
turvallisuus, jatkuvuus, ammatillinen 
koulutus, palkat, työolot ja 
työorganisaatio).

Perustelu

Työolosuhteiden parantaminen sekä työtapaturmien ja ammattisairauksien vähentäminen 
riippuu monista muista tekijöistä, etenkin työpaikan suhteiden laadusta, työorganisaatiosta 
sekä ammatillisesta koulutuksesta.

Tarkistus 19
7 artiklan 3 alakohta

(3) lisätään tietoisuutta, levitetään tietoa ja 
kannustetaan keskustelua syrjintään 
liittyvistä keskeisistä haasteista ja 
poliittisista kysymyksistä ja otetaan 
syrjinnän torjunta huomioon kaikessa EU:n 
politiikassa

(3) lisätään tietoisuutta, levitetään tietoa ja 
kannustetaan keskustelua syrjintään 
liittyvistä keskeisistä haasteista ja 
poliittisista kysymyksistä ja otetaan 
syrjinnän torjunta huomioon kaikessa EU:n 
politiikassa laaja-alaisesti

Perustelu

Entistä suuremman näkyvyyden tarve syrjinnän torjumisessa merkitsee sitä, että on
kehitettävä toimia ja järjestettävä sellaisia tapahtumia kuten vuotuisia konferensseja ja muita, 
joihin osallistuu mahdollisimman suuri joukko esitelmöitsijöitä, jotta varmistetaan integraatio 
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ja tämän periaatteen noudattaminen kaikissa Euroopan unionin politiikoissa.

Tarkistus 20
7 artiklan 4 a alakohta (uusi)

(4 a) kehittämällä toimia, joilla pyritään 
esittämään sen toteuttamista koskevia 
parannuksia, etenkin järjestämällä 
vuotuinen konferenssi.

Perustelu

Entistä suuremman näkyvyyden tarve syrjinnän torjumisessa merkitsee sitä, että on 
kehitettävä toimia ja järjestettävä sellaisia tapahtumia kuten vuotuisia konferensseja ja muita, 
joihin osallistuu mahdollisimman suuri joukko esitelmöitsijöitä, jotta varmistetaan integraatio 
ja tämän periaatteen noudattaminen kaikissa Euroopan unionin politiikoissa.

Tarkistus 21
8 artiklan otsikko

OSA-ALUE 5: Sukupuolten tasa-arvo "Naisten ja miesten tasa-arvo 2013" 
-ohjelma

Perustelu

Miesten ja naisten tasa-arvon periaatteen soveltaminen kaikkiin yhteisön politiikkoihin ja sitä 
koskevan entistä suuremman näkyvyyden tarve merkitsee sitä, että on kehitettävä toimia ja 
järjestettävä sellaisia tapahtumia kuten vuotuisia konferensseja ja muita, joihin osallistuu 
mahdollisimman suuri joukko esitelmöitsijöitä ja joissa vaihdetaan mahdollisimman paljon 
kokemuksia, jotta varmistetaan integraatio ja tämän periaatteen noudattaminen kaikissa 
yhteisön politiikoissa ja kansallisissa politiikoissa.

Tarkistus 22
8 artiklan johdantokappale

Osa-alueesta 5 tuetaan sukupuolten tasa-
arvon periaatteen tehokasta täytäntöönpanoa 
ja edistetään tasa-arvonäkökohtien 
huomioon ottamista EU:n politiikassa 
seuraavasti:

Kyseisestä Progress-ohjelman 
alaohjelmasta tuetaan sukupuolten tasa-
arvon periaatteen tehokasta täytäntöönpanoa 
ja edistetään tasa-arvonäkökohtien 
huomioon ottamista EU:n politiikassa ja 
otetaan huomioon tällä alalla voimassa 
olevat direktiivit seuraavasti:
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Perustelu

Miesten ja naisten tasa-arvon periaatteen soveltaminen kaikkiin yhteisön politiikkoihin ja sitä 
koskevan entistä suuremman näkyvyyden tarve merkitsee sitä, että on kehitettävä toimia ja 
järjestettävä sellaisia tapahtumia kuten vuotuisia konferensseja ja muita, joihin osallistuu 
mahdollisimman suuri joukko esitelmöitsijöitä ja joissa vaihdetaan mahdollisimman paljon 
kokemuksia, jotta varmistetaan integraatio ja tämän periaatteen noudattaminen kaikissa 
yhteisön politiikoissa ja kansallisissa politiikoissa.

Tarkistus 23
8 artiklan 3 alakohta

(3) lisätään tietoisuutta, levitetään tietoa ja 
kannustetaan keskustelua sukupuolten tasa-
arvoon ja tasa-arvonäkökohtien 
valtavirtaistamiseen liittyvistä keskeisistä 
haasteista ja poliittisista kysymyksistä

(3) lisätään tietoisuutta, levitetään tietoa ja 
kannustetaan keskustelua sukupuolten tasa-
arvoon ja tasa-arvonäkökohtien 
valtavirtaistamiseen liittyvistä keskeisistä 
haasteista ja poliittisista kysymyksistä laaja-
alaisesti

Perustelu

Miesten ja naisten tasa-arvon periaatteen soveltaminen kaikkiin yhteisön politiikkoihin ja sitä 
koskevan entistä suuremman näkyvyyden tarve merkitsee sitä, että on kehitettävä toimia ja 
järjestettävä sellaisia tapahtumia kuten vuotuisia konferensseja ja muita, joihin osallistuu 
mahdollisimman suuri joukko esitelmöitsijöitä ja joissa vaihdetaan mahdollisimman paljon 
kokemuksia, jotta varmistetaan integraatio ja tämän periaatteen noudattaminen kaikissa 
yhteisön politiikoissa ja kansallisissa politiikoissa.

Tarkistus 24
8 artiklan 4 a alakohta (uusi)

(4 a) kehitetään toimia, joilla pyritään 
parantamaan sen täytäntöönpanoa, etenkin 
järjestämällä vuosittain pyöreän pöydän 
neuvottelut, joihin otetaan mukaan ennen 
kaikkea kansalaisjärjestöt ja naisten 
oikeuksien alan parlamentaariset 
valiokunnat.

Perustelu

Miesten ja naisten tasa-arvon periaatteen soveltaminen kaikkiin yhteisön politiikkoihin ja sitä 
koskevan entistä suuremman näkyvyyden tarve merkitsee sitä, että on kehitettävä toimia ja 
järjestettävä sellaisia tapahtumia kuten vuotuisia konferensseja ja muita, joihin osallistuu 
mahdollisimman suuri joukko esitelmöitsijöitä ja joissa vaihdetaan mahdollisimman paljon 
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kokemuksia, jotta varmistetaan integraatio ja tämän periaatteen noudattaminen kaikissa 
yhteisön politiikoissa ja kansallisissa politiikoissa.

Tarkistus 25
9 artiklan 1 kohdan a alakohdan 5 a luetelmakohta (uusi)

– tiedotus- ja koulutusmateriaalin 
julkaiseminen ja levittäminen Internetin 
välityksellä tai muut tiedonvälitystä tukevat 
toimet

Perustelu

On tarpeen kiinnittää entistä enemmän huomiota kunkin maan todelliseen tilanteeseen ja 
ottaa huomioon Euroopan unionin tilanteen monimuotoisuus.

Tarkistus 26
9 artiklan 1 kohdan b alakohdan 5 a luetelmakohta (uusi)

– tiedonvaihdon toteuttaminen Euroopan 
unionin paikallisten toimijoiden välillä 
keinona edistää suoraa kokemusten vaihtoa 
ja kansallisten tilanteiden erityispiirteiden 
tuntemusta

Perustelu

On tarpeen kiinnittää entistä enemmän huomiota kunkin maan todelliseen tilanteeseen ja 
ottaa huomioon Euroopan unionin tilanteen monimuotoisuus.

Tarkistus 27
9 artiklan 1 kohdan b alakohdan 5 b luetelmakohta (uusi)

– sellaisten seminaarien ja konferenssien 
järjestäminen, joiden tavoitteena on 
mukauttaa yhteisön lainsäädäntöä 
erilaisiin kansallisiin tilanteisiin

Perustelu

On tarpeen kiinnittää entistä enemmän huomiota kunkin maan todelliseen tilanteeseen ja 
ottaa huomioon Euroopan unionin tilanteen monimuotoisuus.
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Tarkistus 28
9 artiklan 1 kohdan c alakohdan 1 luetelmakohta

– keskeisten EU-verkostojen 
toimintakulujen tukeminen

– keskeisten verkostojen toimintakulujen 
tukeminen kansallisella ja Euroopan 
unionin tasolla

Perustelu

On tarpeen kiinnittää entistä enemmän huomiota kunkin maan todelliseen tilanteeseen ja 
ottaa huomioon Euroopan unionin tilanteen monimuotoisuus.

Tarkistus 29
9 artiklan 1 kohdan c alakohdan 8 a luetelmakohta (uusi)

– yhteistyö toimielinten ja kansallisten 
paikallistason toimijoiden välillä

Perustelu

On tarpeen kiinnittää entistä enemmän huomiota kunkin maan todelliseen tilanteeseen ja 
ottaa huomioon Euroopan unionin tilanteen monimuotoisuus.

Tarkistus 30
10 artiklan 1 kohdan 6 luetelmakohta

– EU:n tasolla järjestäytyneet 
kansalaisjärjestöt

– kansallisella tasolla järjestäytyneet 
kansalaisjärjestöt Euroopan unionissa

Perustelu

Komissiolla on monia muita rahoitustapoja, minkä vuoksi Progress-ohjelman niukkoja 
määrärahoja on käytettävä ainoastaan täsmällisiin, ohjelman täytäntöönpanoa koskeviin 
tapauksiin.

Tarkistus 31
10 artiklan 2 kohta

2. Komissio voi lisäksi osallistua suoraan 
ohjelmaan 9 artiklan 1 kohdan a ja 
b alakohdan mukaisten toimien osalta.

2. Komissio voi lisäksi osallistua suoraan 
ohjelmaan 9 artiklan 1 kohdan a ja 
b alakohdan mukaisten toimien osalta 
määrärahoilla, jotka eivät voi olla 
suurempia kuin prosentti ohjelmalle 
myönnettyjen määrärahojen 
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kokonaismäärästä.

Perustelu

Komissiolla on monia muita rahoitustapoja, minkä vuoksi Progress-ohjelman niukkoja 
määrärahoja on käytettävä ainoastaan täsmällisiin, ohjelman täytäntöönpanoa koskeviin 
tapauksiin.

Tarkistus 32
11 artiklan 1 kohdan 2 luetelmakohta

– ehdotuspyynnön perusteella myönnettävä 
osittainen tuki; tällöin EU:n osarahoitus ei 
voi yleisesti ottaen olla yli 80 prosenttia 
tuensaajan kokonaismenoista; tämän 
enimmäismäärän ylittävää tukea voidaan 
myötää vain poikkeustilanteissa ja 
perusteellisen tarkastelun jälkeen.

– ehdotuspyynnön perusteella myönnettävä 
osittainen tuki; tällöin EU:n osarahoitus ei 
voi yleisesti ottaen olla yli 90 prosenttia 
tuensaajan kokonaismenoista; tämän 
enimmäismäärän ylittävää tukea voidaan 
myötää vain poikkeustilanteissa ja 
perusteellisen tarkastelun jälkeen erityisesti 
alueilla, joiden katsotaan kuuluvan 
tavoitteeseen 1, ja syrjäisimmillä alueilla..

Perustelu

Tällä alalla työskentelevien kansalaisjärjestöjen ja muiden sosiaalista toimintaa harjoittavien 
organisaatioiden yleiset taloudelliset vaikeudet vaativat, että lisätään yhteisön 
yhteisrahoitusosuutta, joka voi olla vielä suurempi kaikkein puutteenalaisimmilla alueilla.

Tarkistus 33
17 artiklan 1 kohta

1. Tässä päätöksessä tarkoitettujen yhteisön 
toimien toteuttamiseksi 1 päivän tammikuuta 
2007 ja 31 päivän joulukuuta 2013 välisenä 
aikana varatut rahoituspuitteet ovat 
628,8 miljoonaa euroa.

1. Tässä päätöksessä tarkoitettujen yhteisön 
toimien toteuttamiseksi 1 päivän tammikuuta 
2007 ja 31 päivän joulukuuta 2013 välisenä 
aikana varatut rahoituspuitteet ovat 
700 miljoonaa euroa, eikä niihin sisälly 
Euroopan sukupuoli-instituutin 
määrärahoja.

Perustelu

Progress-ohjelman asianmukainen rahoitus edellyttää määrärahojen olennaista lisäämistä 
ottaen huomioon tarpeen dynamisoida näillä tärkeillä sosiaalisilla aloilla toimivien tahojen 
tukitoimia.



PA\556865FI.doc 17/19 PE 355.364v01-00

FI

Tarkistus 34
17 artiklan 2 kohta

2. Määrärahojen jakamisessa eri osa-alueille 
noudatetaan seuraavia vähimmäisosuuksia:

2. Määrärahojen jakamisessa eri osa-alueille 
noudatetaan seuraavia vähimmäisosuuksia:

Osa-alue 1 Työllisyys 21 % Työllisyys 20 %
Osa-alue 1 Sosiaalinen suojelu ja sosiaalisen 
osallisuuden edistäminen 28 %

Sosiaalinen suojelu ja sosiaalisen 
osallisuuden edistäminen 25 %

Osa-alue 1 Työolot 8 % Työolot 10 %
Osa-alue 1 Syrjinnän torjunta ja 
monimuotoisuus 23 %

Osa-alue 4 Syrjinnän torjunta ja 
monimuotoisuus 25 %

Osa-alue 5 Sukupuolten tasa-arvo 8 % Osa-alue 5 Sukupuolten tasa-arvo 10 % 
(paitsi Euroopan tasa-arvoinstituutti)

Perustelu

Progress-ohjelman asianmukainen rahoitus edellyttää määrärahojen olennaista lisäämistä 
ottaen huomioon tarpeen dynamisoida näillä tärkeillä sosiaalisilla aloilla toimivien tahojen 
tukitoimia.

Tarkistus 35
17 artiklan 4 kohta

4. Budjettivallan käyttäjä vahvistaa vuotuiset 
määrärahat rahoitusnäkymien mukaisesti.

4. Budjettivallan käyttäjä vahvistaa vuotuiset 
määrärahat.

Perustelu

Progress-ohjelman asianmukainen rahoitus edellyttää määrärahojen olennaista lisäämistä 
ottaen huomioon tarpeen dynamisoida näillä tärkeillä sosiaalisilla aloilla toimivien tahojen 
tukitoimia.

Tarkistus 36
19 artiklan 1 kohta

1. Ohjelman säännöllisen seurannan 
varmistamiseksi ja tarvittavien 
uudelleensuuntausten mahdollistamiseksi 
komissio laatii vuosittain toimintaraportin, 
joka toimitetaan 13 artiklassa tarkoitetulle 
ohjelmakomitealle.

1. Ohjelman säännöllisen seurannan 
varmistamiseksi ja tarvittavien 
uudelleensuuntausten mahdollistamiseksi 
komissio laatii vuosittain toimintaraportin, 
joka toimitetaan 13 artiklassa tarkoitetulle 
ohjelmakomitealle ja Euroopan 
parlamentille.
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Perustelu

Euroopan parlamentin on seurattava Progress-ohjelman ja kaikkien sen alaohjelmien 
täytäntöönpanon kehitystä.

Tarkistus 37
19 artiklan 2 kohta

2. Ohjelmalle on myös tehtävä eri osa-
alueita ja koko ohjelmaa koskeva 
väliarviointi, jotta voidaan mitata 
saavutettua edistystä ottaen huomioon 
ohjelman tavoitteiden vaikutus ja sen tuoma 
EU:n tason lisäarvo. Väliarviointia voidaan 
täydentää jatkuvilla arvioinneilla, jotka 
komissio suorittaa ulkoisten asiantuntijoiden 
avustamana. Arvioinneista saaduista 
tuloksista raportoidaan 1 kohdassa 
tarkoitetuissa toimintaraporteissa.

2. Ohjelmalle on myös tehtävä eri osa-
alueita ja koko ohjelmaa koskeva 
väliarviointi, jotta voidaan mitata 
saavutettua edistystä ottaen huomioon 
ohjelman tavoitteiden vaikutus ja sen tuoma 
EU:n tason lisäarvo. Väliarviointia voidaan 
täydentää jatkuvilla arvioinneilla, jotka 
komissio suorittaa ulkoisten asiantuntijoiden 
avustamana. Arvioinneista saaduista 
tuloksista raportoidaan 1 kohdassa 
tarkoitetuissa toimintaraporteissa, ja ne 
toimitetaan Euroopan parlamentille.

Perustelu

Euroopan parlamentin on seurattava Progress-ohjelman ja kaikkien sen alaohjelmien 
täytäntöönpanon kehitystä.


	556865fi.doc

