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TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – c alakohta

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 
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.

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 
sellaisen yhteiskunnan hyväksi, joka 
ylläpitää ja kehittää elämänlaatua, 
sosiaalista hyvinvointia ja yhtäläisiä 
mahdollisuuksia kaikille taustasta ja 
sukupuolesta riippumatta huolehtien 
kestävästä kehityksestä, sukupolvien 
välisestä ja sisäisestä solidaarisuudesta 
sekä toimien johdonmukaisuudesta 
suhteessa EU:n toimintaan 
maailmanlaajuisesti.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus päätökseksi
4 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Teemavuoden yhteydessä otetaan 
huomioon erot siinä, miten naiset ja miehet 
kokevat köyhyyttä ja sosiaalista 
syrjäytymistä, ja sen toimien 
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syrjäytymistä. täytäntöönpanossa ja arvioinnissa 
kiinnitetään huomiota  
sukupuolinäkökohtiin.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä 
kansallinen täytäntöönpanoelin 
järjestämään sen osallistuminen 
teemavuoteen ja huolehtimaan toimien 
koordinoinnista kansallisella tasolla.
Kansallinen täytäntöönpanoelin vastaa 
teemavuotta koskevan kansallisen 
strategian ja painotusten määrittelystä ja 
valitsee ne toimenpiteet, joille haetaan 
yhteisön rahoitusta. Kansallinen strategia ja 
teemavuoden painotukset on vahvistettava 
2 artiklassa lueteltujen tavoitteitten 
mukaisesti.

1. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä 
kansallinen täytäntöönpanoelin 
järjestämään sen osallistuminen 
teemavuoteen ja huolehtimaan toimien 
koordinoinnista kansallisella tasolla. 
Kansallinen täytäntöönpanoelin vastaa 
teemavuotta koskevan kansallisen 
strategian ja painotusten määrittelystä ja 
valitsee ne toimenpiteet, joille haetaan 
yhteisön rahoitusta.  Kansallinen strategia 
ja teemavuoden painotukset on 
vahvistettava 2 artiklassa lueteltujen 
tavoitteitten ja 4 artiklan mukaisen 
sukupuolinäkökohtien valtavirtaistamisen 
periaatteen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus päätökseksi
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 

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

prosenttia näiden toimien tukikelpoisista 
kokonaiskustannuksista.

Or. en

Perustelu

Äänestetään yhdessä tarkistuksen 6 kanssa.

Tarkistus 5

Ehdotus päätökseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio päättää toimille 8 artiklan 1 ja 
2 kohdan nojalla myönnettävästä 
rahoituksesta 7 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen.

1. Komissio päättää toimille 8 artiklan 1 ja 
2 kohdan nojalla myönnettävästä 
rahoituksesta 7 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen 
4 artiklan mukaista 
sukupuolinäkökohtien valtavirtaistamisen 
periaatetta kunnioittaen.

Or. en

Tarkistus 6

Liite – II kohta – 1 alakohta
II KANSALLISEN TASON TOIMIIN MYÖNNETTÄVÄ YHTEISRAHOITUS

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 

1. Paikallisiin, alueellisiin ja 
valtakunnallisiin toimiin voidaan ehtojen 
täyttyessä myöntää yhteisön talousarviosta 
rahoitusta enintään 80 prosenttia
tukikelpoisten kustannusten 
kokonaismäärästä osallistujamaata kohti.
Kansallisen rahoitusosuuden olisi 
vastattava EU:n rahoitusosuutta, ja 
vähintään 20 prosenttia olisi tultava 
julkisista tai yksityisistä lähteistä.
Valitessaan toimia kansalliset 
täytäntöönpanoelimet voivat vapaasti 
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päättää, vaativatko ne yksittäisen toimen 
toteuttavaa organisaatiota osallistumaan 
toimen rahoitukseen, samoin kuin 
vaadittavan rahoituksen tasosta.

päättää, vaativatko ne yksittäisen toimen 
toteuttavaa organisaatiota osallistumaan 
toimen rahoitukseen, samoin kuin 
vaadittavan rahoituksen tasosta.

Or. en

Perustelu

Äänestetään yhdessä tarkistuksen 4 kanssa.
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