
PA\558853FI.doc PE 355.531v01-00

FI FI

EUROOPAN PARLAMENTTI
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta

VÄLIAIKAINEN
2004/0167(COD)

3.3.2005

LAUSUNTOLUONNOS
naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

aluekehitysvaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan 
aluekehitysrahastosta
(KOM(2004)0495 – C6-0089/2004 – 2004/0167(COD))

Valmistelija: Marta Vincenzi



PE 355.531v01-00 2/9 PA\558853FI.doc

FI

PA_Leg



PA\558853FI.doc 3/9 PE 355.531v01-00

FI

LYHYET PERUSTELUT

Eurooppalaisessa mallissa tasa-arvoasioiden huomioonottaminen 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 (Lissabonin strategia) koskevan 
eurooppalaisen strategian yksi tavoitteista on nostaa vuoteen 2010 mennessä naisten 
työllisyysaste 60 prosenttiin. Yleisen rakennerahastoasetuksen 2000–2006 mukaan (ks. …) on 
tasa-arvokysymys 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-arvoa 
koskevien tavoitteiden kattavalle integroinnille aluepolitiikan puitteissa. 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 integraatiossa. 
Tästä saa sellaisen vaikutelman, että ainoastaan Euroopan sosiaalirahasto koskee tasa-arvoon 
liittyviä toimia, mitä voidaan pitää epätyydyttävänä monista syistä eikä vastaa periaatetta, 
jonka mukaan tasa-arvoa koskevat näkemykset sisällytetään johdonmukaisesti 
rakennerahastoihin, mikä on vahvistettu ministerineuvoston päätöslauselmassa (2. joulukuuta 
1996 annettu päätöslauselma 96/C 386/01).

Integraatio on ollut toimi, jonka toteuttamiseen jäsenvaltiot ovat sitoutuneet yhteisön tukien 
osalta, vaikka tämä sitoutuminen ei olekaan aina ilmennyt konkreettisina toimina ja 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 
tasa-arvoa koskevan näkemyksen erinomaista strategista merkitystä, joka sillä voi olla 
alueellisella tasolla elämänlaadun, hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn edistämiseksi EU:n 
jäsenvaltioissa.

Saattaa olla tarpeen muistaa rooli, joka EAKR:lla on ollut jo ohjelmakaudella 2000–2006 kun 
on kyse uusien osallistumismuotojen tukemisesta työelämän, liikkuvuuden, palveluiden 
tarjonnan, kaupunkimiljöön turvallisuuden ja suojelun osalta. Nämä ovat tekijöitä, joilla on 
suuri merkitys naisten elämänlaadun kannalta. Asetusehdotuksesta puuttuu kuitenkin selvä 
toteamus siitä, että tasa-arvonäkemyksen integrointi on perustavanluontoinen väline, jolla on 
suuri lisäarvo alueellisen tasapainon saavuttamisen kannalta (johdanto-osan kappale 6 b, 
uusi).

Kun on kyse 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 
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epätasapaino on silmiinpistävä (eli alueet, joilla syntyvyys on alhainen ja 65-vuotiaiden 
ikäryhmään kuuluvan ja sitä vanhemman väestön osuus 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 integraatio olisi otettava paremmin huomioon. Sosiaalinen integraatio on yhteisön 
tavoite, jota ei pidä ainoastaan sisällyttää Euroopan sosiaalirahaston vastuualueeseen, ja 
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.

Lisäksi 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 6 a kappale (uusi)

(6 a) ottaa huomioon, että 
ministerineuvoston 2 päivänä joulukuuta 
1996 antaman päätöslauselman tasa-
arvonäkemyksen sisällyttämisestä 
kokonaisuudessaan rakennerahastoihin 
edellyttää tasa-arvon edistämistä EAKR:sta 
rahoitettavissa ohjelmissa.

  
1 EYVL / EUVL ... / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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Perustelu

Periaatetta, jonka mukaan tasa-arvoa koskeva näkökohta on sisällytettävä ERKR-asetukseen, 
on kunnioitettava.

Tarkistus 2
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 otetaan myös 
huomioon naisten yrittäjyyden tukemiseen 
tarkoitettujen toimien merkitys.

Perustelu

Monissa jäsenvaltioissa syrjitään naisten panosta pienissä ja keskisuurissa yrityksissä, koska 
asianmukaisia hyvinvointia tukevia välineitä ei ole. Tästä johtuen naiset eivät uskalla ryhtyä 
yrittäjiksi, mikä käy ilmi myös naisten silmiinpistävän korkeista työttömyysluvuista. Tämä 
tilanne heikentää kilpailukykyä, elämänlaatua ja eurooppalaisen talousjärjestelmän 
tehokkuutta.

Tarkistus 3
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 demografisista ongelmista kärsivien 
alueiden kohtelusta.

Perustelu

Jotta säännökset olisivat kaikenkattavia ja yhtenäisiä, on lisättävä nimenomainen viittaus 
myös demografisista ongelmista kärsiviin alueisiin eli alueisiin, joilla asukastiheys on 
alhainen.
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Tarkistus 4
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 
työpaikkoja ja edistääkseen sosiaalista 
integraatiota, syrjinnän vastaisia toimia ja 
ympäristön kannalta kestävää kasvua.

Perustelu

Kyse on yhteisön tavoitteista, joiden on ehdottomasti käytävä ilmi EAKR-asetuksesta.

Tarkistus 5
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 tieto- ja viestintätekniikan 
omaksumiseksi ja sen käytön tehostamiseksi 
etenkin sosiaalisesti syrjäytyneiden 
ryhmien kohdalla;

Perustelu

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

Tarkistus 6
5 artiklan 1 kohdan d a alakohta (uusi)

d a) tukea naisten yrittäjyyttä rahoittamalla 
toimia, joilla tuetaan naisten pääsyä 
työelämään ja samanaikaisesti 
mahdollistetaan tilapäinen poissaolo 
työmarkkinoilta; näihin toimiin on muun 
muassa sisällyttävä yritysneuvojien 
palkkaaminen, naispuolisten yrittäjien 
tukeminen heidän äidinroolissaan sekä 
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lastenhoito ja vanhusten huolto;

Perustelu

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

Tarkistus 7
5 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a) matkailu, johon kuuluvat luonnon- ja 
kulttuurivarojen hyödyntämisen 
edistäminen 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.

Tarkistus 8
7 artiklan d alakohta

d) asuminen; d) asuminen, lukuun ottamatta sosiaalisesti 
merkityksellistä erityistä panosta, kuten 
suojelua saavien väestöryhmien 
sosiaaliasunnot ja yhteisön ulkopuolisista 
maista muuttaneiden tilapäiset asunnot;

Perustelu

Lähentymistavoitteisiin liittyvät tukeen oikeuttavat menot asuntojen rakentamiseksi tai niiden 
saneeraamiseksi heikossa asemassa oleville kansalaisille ja kolmansista maista hiljattain 
muuttaneille vastaavat eurooppalaisen koheesiopolitiikan sosiaalisia tavoitteita. Lisäksi 
tällaiset menot vaikuttavat omalta osaltaan siihen, että kyseisen yhteisön politiikan puitteissa 
voidaan ratkaista tehokkaammin rakenteellisia ongelmia, jotka johtuvat muuttovirroista EU:n 
ulkopuolisista maista.
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Tarkistus 9
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 10
10 artiklan otsikko

Luonnonhaitoista kärsivät alueet Luonnonhaitoista ja demografisista 
ongelmista kärsivät alueet

Perustelu

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

Tarkistus 11
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 demografisista ongelmista 
kärsivillä alueilla toteutettavissa EAKR:sta 
osarahoitettavissa alueohjelmissa on 
kiinnitettävä erityistä huomiota näiden 
alueiden erityisongelmiin.
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Perustelu

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

Tarkistus 12
14 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
naiset ja miehet ovat tasapuolisesti 
edustettuina 1 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun yhteisen hallintoviranomaisen, 
yhteisen todentamisviranomaisen ja 
yhteisen 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 hallinto-, tarkastus- ja todentamisviranomaisten 
tehtävissä.
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