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10.1.2019 A8-0461/163 

Tarkistus  163 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+) 

(COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD)) 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 2 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(2) Unionin tasolla kansallisten 

uudistusten prioriteetit määritellään ja 

niiden toteutusta seurataan 

talouspolitiikan eurooppalaisen 

ohjausjakson puitteissa. Jäsenvaltiot 

laativat omat monivuotiset kansalliset 

investointistrategiansa tukemaan näitä 

uudistusten painopisteitä. Kyseiset 

strategiat olisi esitettävä vuotuisten 

kansallisten uudistusohjelmien yhteydessä 

keinona sellaisten ensisijaisten 

investointihankkeiden suunnittelemiseksi 

ja koordinoimiseksi, joille myönnetään 

kansallista ja/tai unionin rahoitusta. 

Niiden avulla unionin rahoitusta olisi 

käytettävä johdonmukaisella tavalla ja 

tarvittaessa maksimoitava etenkin 

Euroopan aluekehitysrahastosta, 

koheesiorahastosta, Euroopan 

sosiaalirahasto plussasta, Euroopan meri- 

ja kalatalousrahastosta, Euroopan 

maaseudun kehittämisen 

maatalousrahaston, Euroopan 

investointivakautusjärjestelystä ja 

InvestEU-rahastosta tuetuista ohjelmista 

saatavan rahoitustuen lisäarvo. 

(2) EU:n rakennerahastoihin, ESR+ 

mukaan lukien, ei saisi soveltaa 

minkäänlaisia poliittisia tai taloudellisia 

ehtoja. Mekanismit ovat laiton keino 

valvoa jäsenvaltioiden julkisia menoja, ja 

hyökkäys eurooppalaisten kansakuntien 

vapautta ja riippumattomuutta vastaan. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

10.1.2019 A8-0461/164 

Tarkistus  164 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+) 

(COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD)) 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 20 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(20) Koska tarve tehostaa toimia 

unioniin tulevien muuttovirtojen 

hallitsemiseksi ei ole poistunut ja jotta 

varmistetaan, että solidaarisuutta ja 

vastuunjakoa tuetaan yhtenäisesti, 

jämäkästi ja johdonmukaisesti, ESR+:sta 

olisi tuettava kolmansien maiden 

kansalaisten sosioekonomista 

integroitumista ja näin täydennettävä 

turvapaikka- ja maahanmuuttorahastosta 

rahoitettavia toimia. 

Poistetaan. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

10.1.2019 A8-0461/165 

Tarkistus  165 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+) 

(COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD)) 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 20 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (20 a) Tässä rahastossa säädettyjen 

kotouttamistoimenpiteiden olisi 

keskityttävä jäsenvaltiossa laillisesti 

oleskeleviin kansalaisiin. ESR+:aa ei saisi 

missään tapauksessa käyttää suoraan tai 

välillisesti unioniin suuntautuvien uusien 

maahanmuuttovirtojen edistämiseen. 

Or. en 

Perustelu 

ESR+:n toimenpiteet on suunnattu kaikille unionissa laillisesti oleskeleville kansalaisille, 

riippumatta heidän kansallisuudestaan ja etnisestä taustastaan. Positiivinen syrjintä on 

gettoutumisen ja erottelun tekijä, joka on ristiriidassa ESR+:n sosiaalista osallisuutta 

koskevan tarkoituksen kanssa. 
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10.1.2019 A8-0461/166 

Tarkistus  166 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+) 

(COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD)) 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 25 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (25 a) Maaseutu-, vuoristo- ja 

saarialueiden rakenteelliset 

erityisolosuhteet edellyttävät ESR+:n 

kohdennettua sitoumusta edistää tiiviissä 

yhteistyössä kansallisten, alueellisten ja 

paikallisten viranomaisten kanssa näillä 

alueilla työllisyyttä, koulutusta ja 

kilpailukykyä ja estää niiden väestökato. 

Or. en 
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10.1.2019 A8-0461/167 

Tarkistus  167 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+) 

(COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD)) 

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 26 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(26) ESR+:sta tuettavien toimien 

tehokas ja tuloksellinen toteutus edellyttää 

hyvää hallintotapaa ja kumppanuutta 

kaikilta asianomaisilta eri aluetasojen ja 

sosioekonomisilta toimijoilta, erityisesti 

työmarkkinaosapuolilta ja 

kansalaisjärjestöiltä. Sen vuoksi on 

välttämätöntä, että jäsenvaltiot 

kannustavat työmarkkinaosapuolia ja 

kansalaisjärjestöjä osallistumaan 

yhteistyössä hallinnoitavien ESR+:n 

toimien toteutukseen. 

(26) ESR+:n tavoitteiden tehokas ja 

tuloksellinen toteutus ja sen määrärahojen 

saatavuus jäsenvaltioissa ovat edelleen 

ongelmallisia. Sen vuoksi on välttämätöntä 

varmistaa ESR+:aan sovellettavat tiukat 

avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta 

koskevat vaatimukset ja vähentää 

byrokraattista taakkaa, joka haittaa 

kansallisten viranomaisten ja pk-yritysten 

mahdollisuuksia käyttää tätä rahastoa, 

jotta voidaan tukea menestyksekkäästi 

nuoria ja torjua pitkäaikaistyöttömyyttä. 

Or. en 
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10.1.2019 A8-0461/168 

Tarkistus  168 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+) 

(COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD)) 

 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – viii alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

viii) edistetään kolmansien maiden 

kansalaisten ja marginalisoituneiden 

yhteisöjen, kuten romanien, 
sosioekonomista integroitumista; 

viii) edistetään Euroopan unionissa 

laillisesti oleskelevien kansalaisten 
sosioekonomista integroitumista; 

Or. en 

 


