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TARKISTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, 
tutkimus- ja energiavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 12 kappale

(12) Puiteohjelmaa ja erityisohjelmia olisi 
seurattava ja arvioitava säännöllisesti, jotta 
niitä voidaan tarvittaessa mukauttaa.

(12) Puiteohjelmaa ja erityisohjelmia olisi 
seurattava ja arvioitava säännöllisesti, jotta 
niitä voidaan tarvittaessa mukauttaa.
Arviointiraporteissa tutkitaan 
mahdollisuuksien mukaan ohjelman 
toimien sukupuoliulottuvuutta.

Perustelu

Toimien sukupuoliulottuvuutta olisi arvioitava mahdollisuuksien mukaan ottaen huomioon 
tiettyjen puiteohjelmassa vahvistettujen toimien erityispiirteet.

Tarkistus 2
1 artiklan 2 kohta

2. Puiteohjelmalla edistetään yhteisön 
kilpailukykyä ja innovointikapasiteettia ja 
tuetaan siten yhteisön toimintaa kehittyneenä 
osaamisyhteiskuntana, joka kykenee 
ylläpitämään kestävää kehitystä, jonka 
perustana ovat tasapainoinen talouskasvu, 
erittäin kilpailukykyinen sosiaalinen 
markkinatalous sekä korkeatasoinen 
ympäristönsuojelu ja ympäristön laadun 
parantaminen.

2. Puiteohjelmalla edistetään yhteisön 
kilpailukykyä ja innovointikapasiteettia ja 
tuetaan siten yhteisön toimintaa kehittyneenä 
osaamisyhteiskuntana, joka kykenee 
ylläpitämään kestävää kehitystä, jonka 
perustana ovat tasapainoinen talouskasvu, 
erittäin kilpailukykyinen sosiaalinen 
markkinatalous sukupuolten tasa-arvoa 
kunnioittaen sekä korkeatasoinen 
ympäristönsuojelu ja ympäristön laadun 
parantaminen.

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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Perustelu

Puiteohjelmaa koskevat EU:n päätökset tasa-arvosta ja sukupuolten välisen tasa-arvon 
valtavirtaistamisesta Amsterdamin sopimuksen ja sukupuolten tasa-arvoa koskevan komission 
työohjelman mukaisesti. 

Tarkistus 3
6 artiklan 3 kohta

3. Myönnetyn rahoituksen on oltava kaikilta 
osin yhteisön valtiontukisääntöjen sekä 
asiaan liittyvien säädösten mukainen.

3. Myönnetyn rahoituksen on oltava kaikilta 
osin yhteisön valtiontukisääntöjen sekä 
asiaan liittyvien säädösten mukainen.
Yhteisön säännöt, jotka koskevat yleisön 
oikeutta tutustua tietoihin, avoimuutta ja 
sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista 
otetaan kauttaaltaan huomioon 
ohjelmassa.

Perustelu

Selvä linkki yhteisön nykyisiin sukupuolten tasa-arvoa koskeviin sääntöihin niiden takaavien 
ehtojen osalta mahdollistaa sukupuoliulottuvuuden sisällyttämisen ohjelman yleiseen 
metodolologiseen lähestymistapaan.

Tarkistus 4
8 artiklan 2 kohdan 1 alakohta

2. Puiteohjelmasta ja sen erityisohjelmista 
tehdään väli- ja loppuarvioinnit, joissa
tarkastellaan muun muassa aiheellisuutta, 
johdonmukaisuutta ja synergiavaikutuksia, 
vaikuttavuutta, tehokkuutta, kestävyyttä ja 
hyödyllisyyttä. 

2. Puiteohjelmasta ja sen erityisohjelmista 
tehdään väli- ja loppuarvioinnit, joissa 
tarkastellaan muun muassa aiheellisuutta, 
johdonmukaisuutta ja synergiavaikutuksia, 
vaikuttavuutta, tehokkuutta, kestävyyttä ja 
hyödyllisyyttä. Arvioinneissa tutkitaan 
mahdollisuuksien mukaan ohjelman 
toimien sukupuoliulottuvuutta.

Perustelu

Sukupuoliulottuvuuden arviointi on keino varmistaa naisten ja miesten tasa-arvo 
rahoittamisessa.
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Tarkistus 5
10 artiklan 2 kohdan d alakohta

(d) yrittäjyyttä ja innovaatiokulttuuria; (d) yrittäjyyttä ja innovaatiokulttuuria
sukupuoliulottuvuus huomioon ottaen;

Tarkistus 6
26 artiklan 2 kohdan c alakohta

(c) kehitetään osallisuutta edistävää 
tietoyhteiskuntaa, parannetaan palvelujen 
tehokkuutta ja vaikuttavuutta yleistä etua 
palvelevilla aloilla sekä kohennetaan 
elämänlaatua.

(c) kehitetään osallisuutta edistävää 
tietoyhteiskuntaa, parannetaan palvelujen 
tehokkuutta ja vaikuttavuutta yleistä etua 
palvelevilla aloilla sekä kohennetaan 
elämänlaatua sukupuoliulottuvuus 
huomioon ottaen.

Tarkistus 7
27 artiklan b alakohta

(b) parannetaan digitaalisen sisällön 
kehittämisedellytyksiä ottaen erityisesti 
huomioon kielellinen ja kulttuurinen 
monimuotoisuus; 

(b) parannetaan digitaalisen sisällön 
kehittämisedellytyksiä ottaen erityisesti 
huomioon kielellinen monimuotoisuus, 
sukupuolten tasa-arvo ja kulttuurinen 
monimuotoisuus; 

Perustelu

Digitaalisen sisällön kehittämistä on painotettava myös sukupuolten tasa-arvoa, koska 
käyttökelpoisuudella on sukupuoliulottuvuus.

Tarkistus 8
28 artiklan a alakohta

(a) edistetään tieto- ja viestintätekniikan 
mahdollistamaa innovointia prosessien, 
palvelujen ja tuotteiden alalla varsinkin pk-
yrityksissä ja julkisissa palveluissa ottaen 
huomioon tarvittavia valmiuksia koskevat 
vaatimukset; 

(a) edistetään tieto- ja viestintätekniikan 
mahdollistamaa innovointia prosessien, 
palvelujen ja tuotteiden alalla varsinkin pk-
yrityksissä ja julkisissa palveluissa ottaen 
huomioon tarvittavia valmiuksia koskevat 
vaatimukset ja miesten ja naisten väliset 
erot tietoteknisessä osaamisessa; 
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Perustelu

Naisten pääsy tietotekniikan pariin on edelleen ongelmallista etenkin työmarkkinoilla ja 
varsinkin pk-yrityksissä.

Tarkistus 9
38 artiklan c alakohta

(c) poistetaan tehokkaiden ja älykkäiden 
energiantuotanto- ja kulutustapojen tiellä 
olevia ei-teknisiä esteitä edistämällä 
institutionaalisten valmiuksien luomista, 
myös paikallis- ja aluetasolla, lisäämällä 
tietoisuutta, erityisesti koulutusjärjestelmän 
avulla, sekä edistämällä kokemuksen ja 
taitotiedon vaihtoa ensisijaisten toimijoiden, 
yritysten ja kansalaisten keskuudessa 
yleensä, edistämällä hyvien toimintatapojen 
ja parhaiden käytettävissä olevien
tekniikoiden levitystä erityisesti yhteisön 
tasolla. 

(c) poistetaan tehokkaiden ja älykkäiden 
energiantuotanto- ja kulutustapojen tiellä 
olevia ei-teknisiä esteitä edistämällä 
institutionaalisten valmiuksien luomista, 
myös paikallis- ja aluetasolla, lisäämällä 
tietoisuutta ja ottamalla huomioon 
sukupuoliulottuvuus, erityisesti 
koulutusjärjestelmän avulla, sekä 
edistämällä kokemuksen ja taitotiedon 
vaihtoa ensisijaisten toimijoiden, yritysten ja 
kansalaisten keskuudessa yleensä, 
edistämällä hyvien toimintatapojen ja 
parhaiden käytettävissä olevien tekniikoiden 
levitystä erityisesti yhteisön tasolla. 


