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TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokuntaa 
ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Olisi hyödynnettävä synergioita 
Euroopan sosiaalirahasto plussan, 
Euroopan aluekehitysrahaston, 
koheesiorahaston, Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston, 
Euroopan meri- ja kalatalousrahaston, 
Euroopan investointien 
vakautusjärjestelyn, InvestEU-rahaston ja 
Euroopan globalisaatiorahaston välillä.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 b) Euroopan parlamentti korosti 14 
päivänä maaliskuuta 2018 ja 30 päivänä 
toukokuuta 2018 monivuotisesta 
rahoituskehyksestä 2021–2027 
antamissaan päätöslauselmissa niiden 
monialaisten periaatteiden merkitystä, 
joihin monivuotisen rahoituskehyksen 
2021–2027 ja kaikkien siihen liittyvien 
unionin toimintapolitiikkojen olisi 
perustuttava. Parlamentti toisti tässä 
yhteydessä kantansa, että unionin on 
pidettävä kiinni sitoumuksestaan toimia 
edelläkävijänä YK:n kestävän kehityksen 
tavoitteiden täytäntöönpanossa, ja piti 
valitettavana, ettei kyseisiin ehdotuksiin 
sisälly selkeää ja näkyvää sitoumusta. 
Tämän vuoksi parlamentti pyysi 
sisällyttämään kestävän kehityksen 
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tavoitteet kaikkeen unionin 
toimintapolitiikkaan ja kaikkiin 
aloitteisiin, joita seuraavasta 
monivuotisesta rahoituskehyksestä 
rahoitetaan. Parlamentti korosti lisäksi, 
että syrjinnän poistaminen on olennaista, 
jotta voidaan täyttää unionin sitoumukset 
pyrkiä osallistavaan Eurooppaan, ja pyysi 
siksi sukupuolinäkökulman 
valtavirtaistamista ja sukupuolten tasa-
arvoa koskevien sitoumusten 
sisällyttämistä kaikkiin unionin 
politiikkoihin ja aloitteisiin seuraavan 
monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa. 
Parlamentti korosti päätöslauselmassaan, 
että Pariisin sopimuksen johdosta 
ilmastoon liittyviä monialaisia menoja 
olisi lisättävä huomattavasti nykyiseen 
monivuotiseen rahoituskehykseen 
verrattuna ja niissä olisi saavutettava 
30 prosentin taso mahdollisimman pian ja 
viimeistään vuonna 2027.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 c) Parlamentti piti monivuotisesta 
rahoituskehyksestä 2021–2027 ja omista 
varoista 30 päivänä toukokuuta 2018 
antamassaan päätöslauselmassa 
valitettavana, että monivuotisesta 
rahoituskehyksestä 2021–2027 2 päivänä 
toukokuuta 2018 annetun komission 
ehdotuksen suorana tuloksena on 
koheesiopolitiikan määrärahojen 
väheneminen 10 prosentilla, ja vastusti 
erityisesti radikaaleja leikkauksia, jotka 
vaikuttavat haitallisesti tämän politiikan 
ominaisluonteeseen ja tavoitteisiin. 
Parlamentti myös kyseenalaisti näissä 
olosuhteissa ehdotuksen vähentää 
Euroopan sosiaalirahaston määrärahoja 
6 prosentilla, vaikka sen toiminta-aluetta 
on laajennettu ja nuorisotyöllisyysaloite 
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on sisällytetty siihen.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 d) On välttämätöntä säilyttää 
Euroopan sosiaalirahastolle, 
vähävaraisimmille suunnatun 
eurooppalaisen avun rahastolle, 
työllisyyttä ja sosiaalista innovointia 
koskevalle ohjelmalle ja unionin 
terveysalan toimintaohjelmalle suunnatut 
varat 27 jäsenvaltion unionissa vuoden 
2020 jälkeen vähintään vuosien 2014–
2020 määrärahojen tasolla kiinteinä 
hintoina. On myös välttämätöntä 
kaksinkertaistaa nuorisotyöllisyysaloitteen 
määrärahat ja panna unionin 
nuorisotakuu täysimääräisesti täytäntöön 
sekä varmistaa, että varat saadaan 
käyttöön nopeasti ja helposti ja että 
rahoitus jatkuu saman tasoisena 
seuraavalla ohjelmakaudella.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Neuvosto hyväksyi 20 päivänä 
kesäkuuta 2017 päätelmät ”Euroopan 
kestävän tulevaisuuden varmistaminen: 
EU:n vastaus kestävän kehityksen 
toimintaohjelmaan Agenda 2030:een”. 
Neuvosto painotti, että on tärkeää saada 
kestävä kehitys toteutumaan tasapainoisella 
ja yhdennetyllä tavalla kaikissa kolmessa 
ulottuvuudessaan eli taloudessa, 
sosiaalisissa kysymyksissä ja ympäristön 
alalla. On äärimmäisen tärkeää sisällyttää 
kestävä kehitys EU:n poliittiseen 

(4) Neuvosto hyväksyi 20 päivänä 
kesäkuuta 2017 päätelmät ”Euroopan 
kestävän tulevaisuuden varmistaminen: 
EU:n vastaus kestävän kehityksen 
toimintaohjelmaan Agenda 2030:een”. 
Neuvosto painotti, että on tärkeää saada 
kestävä kehitys toteutumaan tasapainoisella 
ja yhdennetyllä tavalla kaikissa kolmessa 
ulottuvuudessaan eli taloudessa, 
sosiaalisissa kysymyksissä ja ympäristön 
alalla. On äärimmäisen tärkeää sisällyttää 
kestävä kehitys EU:n poliittiseen 
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toimintakehykseen, ja unionin on oltava 
politiikkatoimissaan kunnianhimoinen, kun 
se vastaa globaaleihin haasteisiin. 
Neuvosto suhtautuu myönteisesti 22 
päivänä marraskuuta 2016 annettuun 
komission tiedonantoon ”Seuraavat toimet 
Euroopan kestävän tulevaisuuden 
varmistamiseksi” ensimmäisenä toimena 
kestävän kehityksen tavoitteiden 
sisällyttämiseksi unionin politiikkoihin ja 
kestävän kehityksen soveltamiseksi 
kaikkea EU:n toimintapolitiikkaa 
ohjaavana keskeisenä periaatteena myös 
rahoitusvälineiden kautta.

toimintakehykseen, ja unionin on oltava 
politiikkatoimissaan kunnianhimoinen, kun 
se vastaa globaaleihin haasteisiin. 
Neuvosto suhtautuu myönteisesti 22 
päivänä marraskuuta 2016 annettuun 
komission tiedonantoon ”Seuraavat toimet 
Euroopan kestävän tulevaisuuden 
varmistamiseksi” ensimmäisenä toimena 
kestävän kehityksen tavoitteiden 
sisällyttämiseksi unionin politiikkoihin ja 
kestävän kehityksen soveltamiseksi 
kaikkea EU:n toimintapolitiikkaa 
ohjaavana keskeisenä periaatteena myös 
rahoitusvälineiden kautta. ESR+:n olisi 
edistettävä kestävän kehityksen 
tavoitteiden saavuttamista vähentämällä 
köyhyyttä ja poistamalla köyhyyden 
äärimmäisen muodot, edistämällä 
laadukasta ja osallistavaa koulutusta, 
sukupuolten tasa-arvoa, pitkäaikaista, 
osallistavaa ja kestävää talouskasvua, 
täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä 
ihmisarvoista työtä kaikille ja 
vähentämällä eriarvoisuutta.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) ESR+:lla olisi pyrittävä edistämään 
työllisyyttä aktiivisilla toimilla, joiden 
ansiosta erityisesti nuoret, 
pitkäaikaistyöttömät ja työelämän 
ulkopuolella olevat pääsevät (palaamaan) 
työmarkkinoille, ja tukemalla itsenäistä 
ammatinharjoittamista ja yhteisötaloutta. 
ESR+:lla olisi pyrittävä tehostamaan 
työmarkkinoiden toimintaa tukemalla 
työmarkkinalaitosten, kuten julkisten 
työvoimapalvelujen, nykyaikaistamista, 
jotta parannetaan niiden valmiuksia tarjota 
tehostetusti kohdennettua neuvontaa ja 
ohjausta työnhaussa ja työelämään 
siirtymisessä ja helpotetaan työntekijöiden 
liikkuvuutta. ESR+:lla olisi edistettävä 

(13) ESR+:lla olisi pyrittävä edistämään 
työllisyyttä aktiivisilla toimilla, joiden 
ansiosta erityisesti nuoret, 
pitkäaikaistyöttömät, työelämän 
ulkopuolella olevat ja heikoimmassa 
asemassa olevat pääsevät (palaamaan) 
työmarkkinoille, ja tukemalla työllisyyttä,
itsenäistä ammatinharjoittamista ja 
yhteisötaloutta. ESR+:lla olisi pyrittävä 
tehostamaan työmarkkinoiden toimintaa 
tukemalla työmarkkinalaitosten, kuten 
julkisten työvoimapalvelujen, 
nykyaikaistamista, jotta parannetaan niiden 
valmiuksia tarjota tehostetusti 
kohdennettua neuvontaa ja ohjausta 
työnhaussa ja työelämään siirtymisessä ja 
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naisten osallistumista työmarkkinoille 
toimenpiteillä, joilla varmistetaan muun 
muassa työ- ja yksityiselämän tasapaino ja 
lastenhoidon saatavuus. ESR+:lla olisi 
myös pyrittävä tarjoamaan terveellinen ja 
asianmukainen työympäristö, jotta voidaan 
vastata muuttuviin työn muotoihin 
liittyviin terveysriskeihin ja ikääntyvän 
työvoiman tarpeisiin.

helpotetaan työntekijöiden liikkuvuutta. 
ESR+:lla olisi edistettävä naisten
osallistumista työmarkkinoille 
toimenpiteillä, joilla varmistetaan muun 
muassa työ- ja yksityiselämän tasapaino ja 
lastenhoidon saatavuus. ESR+:lla olisi 
myös pyrittävä tarjoamaan terveellinen ja 
asianmukainen työympäristö, jotta voidaan 
vastata muuttuviin työn muotoihin 
liittyviin terveysriskeihin ja ikääntyvän 
työvoiman tarpeisiin.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Sukupuolitietoinen budjetointi on 
yhtäläisiä mahdollisuuksia koskevan 
toimintapolitiikan tärkeä väline, jonka 
avulla sukupuolten välinen ero ESR+:aan 
osallistumisessa voidaan tehdä avoimeksi 
budjettihallinnon ja jäsenvaltioiden 
toimenpideohjelmien arvioinnin 
yhteydessä.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) ESR+:sta olisi annettava tukea, 
jotta voidaan parantaa koulutuksen laatua 
ja toimivuutta ja sen 
tarkoituksenmukaisuutta työmarkkinoiden 
kannalta ja siten helpottaa erityisesti 
sellaisten digitaalisten taitojen 
hankkimista, joita kukin tarvitsee itsensä 
toteuttamista ja kehittämistä, työllistymistä, 
sosiaalista osallisuutta ja aktiivista 
kansalaisuutta varten. ESR+:sta olisi 
tuettava onnistumista koulutuksessa ja 
työelämään siirtymisessä, elinikäistä 

(14) ESR+ on EU:n tärkein sosiaalisen, 
taloudellisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden edistämisen väline, ja 
sen vuoksi siitä olisi annettava tukea, jotta 
voidaan parantaa koulutuksen laatua ja 
toimivuutta ja sen tarkoituksenmukaisuutta 
työmarkkinoiden kannalta ja siten 
helpottaa erityisesti sellaisten digitaalisten 
taitojen hankkimista, joita kukin tarvitsee 
itsensä toteuttamista ja kehittämistä, 
työllistymistä, sosiaalista osallisuutta ja 
aktiivista kansalaisuutta varten. ESR+:sta 
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oppimista ja työllistyvyyttä, lisättävä 
kilpailukykyä ja edistettävä 
yhteiskunnallista ja taloudellista 
innovointia tukemalla näihin aloihin 
liittyviä laajennuskelpoisia ja kestäviä 
aloitteita. Tämä voitaisiin saavuttaa 
esimerkiksi työpaikalla tapahtuvalla 
oppimisella ja oppisopimuskoulutuksella, 
elinikäisellä ohjauksella, ennakoimalla 
osaamistarvetta yhdessä elinkeinoelämän 
kanssa, ajantasaisilla 
koulutusmateriaaleilla, 
työmarkkinaennusteilla ja tutkinnon 
suorittaneiden jatkosijoittumisen 
seurannalla, opettajien kouluttamisella, 
oppimistulosten validoinnilla ja 
pätevyyden tunnustamisella.

olisi tuettava onnistumista koulutuksessa ja 
työelämään siirtymisessä, elinikäistä 
oppimista ja työllistyvyyttä, lisättävä 
kilpailukykyä ja edistettävä 
yhteiskunnallista ja taloudellista 
innovointia tukemalla näihin aloihin 
liittyviä laajennuskelpoisia ja kestäviä 
aloitteita. Tämä voitaisiin saavuttaa 
esimerkiksi työpaikalla tapahtuvalla 
oppimisella ja oppisopimuskoulutuksella, 
elinikäisellä ohjauksella, ennakoimalla 
osaamistarvetta yhdessä elinkeinoelämän 
kanssa, ajantasaisilla 
koulutusmateriaaleilla, 
työmarkkinaennusteilla ja tutkinnon 
suorittaneiden jatkosijoittumisen 
seurannalla, opettajien kouluttamisella, 
oppimistulosten validoinnilla ja 
pätevyyden tunnustamisella.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) ESR+:sta olisi tuettava 
jäsenvaltioiden pyrkimyksiä torjua 
köyhyyttä ja katkaista huono-osaisuuden 
siirtyminen sukupolvelta toiselle sekä 
edistettävä sosiaalista osallisuutta 
varmistamalla yhtäläiset mahdollisuudet 
kaikille, torjumalla syrjintää ja puuttumalla 
terveyseroihin. Tämä edellyttää, että 
otetaan käyttöön erilaisia strategioita, jotka 
kohdistetaan heikoimmassa asemassa 
oleviin heidän iästään riippumatta, mukaan 
lukien lapset, marginalisoituneet yhteisöt 
kuten romanit ja työssäkäyvät köyhät. 
ESR+:lla olisi edistettävä kaukana 
työmarkkinoista olevien aktiivista 
osallistamista heidän sosioekonomisen 
integroitumisensa varmistamiseksi. 
ESR+:lla olisi parannettava 
kohtuuhintaisten, kestävien ja 
korkealaatuisten yleishyödyllisten 
palvelujen, kuten terveydenhuollon ja 

(18) ESR+:sta olisi tuettava 
jäsenvaltioiden pyrkimyksiä torjua 
köyhyyttä ja katkaista huono-osaisuuden 
siirtyminen sukupolvelta toiselle sekä 
edistettävä sosiaalista osallisuutta 
varmistamalla yhtäläiset mahdollisuudet 
kaikille, torjumalla syrjintää ja puuttumalla 
terveyseroihin. Tämä edellyttää, että 
otetaan käyttöön erilaisia strategioita, jotka 
sovitetaan EU:n eri alueiden välisiin ja 
niiden sisäisiin kehityseroihin ja jotka 
kohdistetaan heikoimmassa asemassa 
oleviin heidän iästään riippumatta, mukaan 
lukien lapset, marginalisoituneet yhteisöt 
kuten romanit ja työssäkäyvät köyhät. 
ESR+:lla olisi edistettävä kaukana 
työmarkkinoista olevien aktiivista 
osallistamista heidän sosioekonomisen 
integroitumisensa varmistamiseksi. 
ESR+:lla olisi parannettava 
kohtuuhintaisten, kestävien ja 
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pitkäaikaishoidon sekä perhepalvelujen ja 
yhteisöperustaisten hoitopalvelujen, nopeaa 
ja tasapuolista saatavuutta. ESR+:sta olisi 
tuettava sosiaalisen suojelun järjestelmien 
nykyaikaistamista ja parannettava 
erityisesti niiden saatavuutta.

korkealaatuisten yleishyödyllisten 
palvelujen, kuten terveydenhuollon ja 
pitkäaikaishoidon sekä perhepalvelujen ja 
yhteisöperustaisten hoitopalvelujen, nopeaa 
ja tasapuolista saatavuutta. ESR+:sta olisi 
tuettava sosiaalisen suojelun järjestelmien 
nykyaikaistamista ja parannettava 
erityisesti niiden saatavuutta.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) ESR+:sta olisi tuettava köyhyyden 
torjumista tukemalla kansallisia ohjelmia, 
joilla pyritään lievittämään ruoan puutetta 
ja vakavaa aineellista puutetta, ja 
edistettävä köyhyyden tai sosiaalisen 
syrjäytymisen vaarassa olevien ihmisten ja 
vähävaraisimpien yhteiskuntaan 
integroitumista. EU:n tasolla vähintään 4 
prosentilla ESR+:n yhteistyössä 
hallinnoitavan toimintalohkon 
määrärahoista tuetaan vähävaraisimpia, ja 
jäsenvaltioiden olisi varattava vähintään 2 
prosenttia kansallisista ESR+:n 
yhteistyössä hallinnoitavan toimintalohkon 
määrärahoistaan siihen, että puututaan 
äärimmäisen köyhyyden muotoihin, joiden 
vaikutus sosiaaliseen syrjäytymiseen on 
suurin, kuten asunnottomuuteen, lasten 
köyhyyteen ja ruoan puutteeseen. Toimien 
luonteen ja loppukäyttäjien tyypin vuoksi 
on tarpeen, että tukeen, jolla puututaan 
vähävaraisimpien aineelliseen puutteeseen, 
sovelletaan yksinkertaisempia sääntöjä.

(19) ESR+:sta olisi tuettava köyhyyden 
torjumista tukemalla kansallisia ohjelmia, 
joilla pyritään lievittämään ruoan puutetta 
ja vakavaa aineellista puutetta, ja 
edistettävä köyhyyden tai sosiaalisen 
syrjäytymisen vaarassa olevien ihmisten ja 
vähävaraisimpien yhteiskuntaan 
integroitumista. EU:n tasolla vähintään 4 
prosentilla ESR+:n yhteistyössä 
hallinnoitavan toimintalohkon 
määrärahoista tuetaan vähävaraisimpia, ja 
jäsenvaltioiden olisi varattava vähintään 2 
prosenttia kansallisista ESR+:n 
yhteistyössä hallinnoitavan toimintalohkon 
määrärahoistaan siihen, että puututaan 
äärimmäisen köyhyyden muotoihin, joiden 
vaikutus sosiaaliseen syrjäytymiseen on 
suurin, kuten asunnottomuuteen, lasten 
köyhyyteen ja ruoan puutteeseen, samalla 
kun säilytetään kansallisten 
sosiaaliturvajärjestelmien perusturvan 
vähimmäistaso. Toimien luonteen ja 
loppukäyttäjien tyypin vuoksi on tarpeen, 
että tukeen, jolla puututaan 
vähävaraisimpien aineelliseen puutteeseen, 
sovelletaan yksinkertaisempia sääntöjä.

Perustelu

ESR+:n määrärahojen kohdentaminen kaikkein huono-osaisimpiin ei saisi korvata 
jäsenvaltioiden toimia asianmukaisen perusturvan tason turvaamiseksi kansalaisille 
kansallisten sosiaaliturvajärjestelmiensä puitteissa.
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Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 a) Kun otetaan huomioon lasten 
köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen 
yleisyys EU:ssa (26,4 prosenttia vuonna 
2017) ja Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilari, jonka mukaan lapsilla 
on oikeus suojeluun köyhyyttä vastaan ja 
heikoista lähtökohdista tulevilla lapsilla 
on oikeus yhtäläisiä mahdollisuuksia 
edistäviin erityistoimenpiteisiin, 
jäsenvaltioiden olisi kohdennettava 
ESR+:n yhteistyössä hallinnoitavan 
toimintalohkon määrärahoista vähintään 
5,6 prosenttia eli 5,9 miljardia euroa 
unionin lapsitakuujärjestelmään lasten 
köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen 
poistamiseksi. Lapsiin investoiminen 
varhaisessa vaiheessa tuo merkittäviä 
hyötyjä sekä lapsille että koko 
yhteiskunnalle. Kun lapset saavat tukea 
osaamisen ja taitojen kehittämiseen, he 
voivat kehittyä täyteen potentiaaliinsa ja 
heistä voi tulla yhteiskunnan aktiivisia 
jäseniä, minkä lisäksi heidän 
mahdollisuutensa nuorina työntekijöinä 
työmarkkinoilla paranevat.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Koska työttömien ja työelämän 
ulkopuolella olevien nuorten osuus on 
edelleen suuri monissa jäsenvaltioissa ja 
monilla alueilla, mikä vaikuttaa etenkin 
sellaisiin nuoriin, jotka eivät ole 
työelämässä eivätkä koulutuksessa, 

(23) Koska työttömien ja työelämän 
ulkopuolella olevien nuorten osuus on 
edelleen suuri monissa jäsenvaltioissa ja 
monilla alueilla, mikä vaikuttaa etenkin 
sellaisiin nuoriin, jotka eivät ole 
työelämässä eivätkä koulutuksessa, 
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kyseisten jäsenvaltioiden on jatkossakin 
investoitava riittävästi ESR+:n yhteistyössä 
hallinnoitavan toimintalohkon määrärahoja 
toimiin, joilla edistetään nuorten 
työllisyyttä muun muassa panemalla 
täytäntöön nuorisotakuujärjestelmä. 
Nuorisotyöllisyysaloitteesta 
ohjelmakaudella 2014–2020 tuettujen, 
yksittäisiin henkilöihin kohdistuvien 
toimien pohjalta jäsenvaltioiden olisi 
jatkettava nuorten työllisyyden ja koulutus-
ja uudelleentyöllistymissuunnitelmien sekä 
tiedotuksen edistämistä keskittymällä 
tarvittaessa ensisijaisesti 
pitkäaikaistyöttömiin ja työelämän 
ulkopuolella oleviin heikommassa 
asemassa oleviin nuoriin myös nuorisotyön 
avulla. Jäsenvaltioiden olisi myös 
investoitava toimenpiteisiin, joilla pyritään 
helpottamaan siirtymistä koulusta 
työelämään ja uudistamaan ja 
sopeuttamaan työvoimapalveluja, jotta 
nuorille voidaan tarjota räätälöityä tukea. 
Asianomaisten jäsenvaltioiden olisi tämän 
vuoksi kohdennettava kansallisista ESR+:n 
yhteistyössä hallinnoitavan toimintalohkon 
määrärahoistaan vähintään 10 prosenttia 
nuorten työllisyyden tukemiseen.

kyseisten jäsenvaltioiden on jatkossakin 
investoitava riittävästi ESR+:n yhteistyössä 
hallinnoitavan toimintalohkon määrärahoja 
toimiin, joilla edistetään nuorten 
työllisyyttä muun muassa panemalla 
täytäntöön nuorisotakuujärjestelmä. 
Nuorisotyöllisyysaloitteesta 
ohjelmakaudella 2014–2020 tuettujen, 
yksittäisiin henkilöihin kohdistuvien 
toimien pohjalta jäsenvaltioiden olisi 
jatkettava nuorten työllisyyden ja koulutus-
ja uudelleentyöllistymissuunnitelmien sekä 
tiedotuksen edistämistä keskittymällä 
tarvittaessa ensisijaisesti 
pitkäaikaistyöttömiin ja työelämän 
ulkopuolella oleviin heikommassa 
asemassa oleviin nuoriin myös nuorisotyön 
ja aktiiviseen osallistumiseen ja 
vapaaehtoistoimintaan perustuvien 
järjestelyjen avulla. Jäsenvaltioiden olisi 
myös investoitava toimenpiteisiin, joilla 
pyritään helpottamaan siirtymistä koulusta 
työelämään ja uudistamaan ja 
sopeuttamaan työvoimapalveluja, jotta 
nuorille voidaan tarjota räätälöityä tukea. 
Asianomaisten jäsenvaltioiden olisi tämän 
vuoksi kohdennettava kansallisista ESR+:n 
yhteistyössä hallinnoitavan toimintalohkon 
määrärahoistaan vähintään 17,6 prosenttia 
nuorten työllisyyden tukemiseen, ja tämän 
määrän olisi oltava vähintään 
kaksinkertainen nykyisen monivuotisen 
rahoituskehyksen ja nykyisen vuosien 
2014–2020 ohjelmakauden puitteissa 
nuorisotyöllisyysaloitteelle myönnettäviin 
määriin verrattuna1 a.

_______________

1 a 9 290 miljoonaa euroa vuoden 
2018 hintoina (ja 10 479,7 miljoonaa 
euroa käypinä hintoina).

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(25) SEUT-sopimuksen 349 artiklan ja 
vuoden 1994 liittymisasiakirjan 
pöytäkirjassa N:o 6 olevan 2 artiklan 
mukaisesti harvaan asuttujen syrjäisimpien 
ja pohjoisten alueiden osalta voidaan 
hyväksyä yhteisiä politiikkoja ja EU:n 
ohjelmia koskevia erityistoimenpiteitä. 
Nämä alueet tarvitsevat erityistukea 
pysyvien rajoitteidensa vuoksi.

(25) SEUT-sopimuksen 349 ja 174 
artiklan ja vuoden 1994 liittymisasiakirjan 
pöytäkirjassa N:o 6 olevan 2 artiklan 
mukaisesti syrjäisimpien alueiden, saarten
ja harvaan asuttujen pohjoisten alueiden 
osalta voidaan hyväksyä yhteisiä 
politiikkoja ja EU:n ohjelmia koskevia 
erityistoimenpiteitä. Nämä alueet 
tarvitsevat erityistukea pysyvien 
rajoitteidensa vuoksi.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Jäsenvaltioiden ja komission olisi 
varmistettava, että ESR+:sta edistetään 
naisten ja miesten tasa-arvoa SEUT-
sopimuksen 8 artiklan mukaisesti, jotta 
tuetaan miesten ja naisten yhtäläisiä 
mahdollisuuksia kaikilla aloilla, mukaan 
lukien osallistuminen työmarkkinoille, 
työehdot ja -olot sekä uralla eteneminen. 
Niiden olisi varmistettava myös, että 
ESR+:sta edistetään kaikkien yhtäläisiä 
mahdollisuuksia ilman syrjintää SEUT-
sopimuksen 10 artiklan mukaisesti ja 
vammaisten tasavertaista yhteiskunnallista 
osallisuutta sekä myötävaikutetaan 
vammaisten oikeuksista tehdyn 
Yhdistyneiden kansakuntien 
yleissopimuksen täytäntöönpanoon. Nämä 
periaatteet olisi otettava huomioon 
ohjelmien valmistelun, seurannan, 
toteutuksen ja arvioinnin kaikilla osa-
alueilla ja kaikissa vaiheissa oikea-
aikaisesti ja johdonmukaisesti varmistaen 
samalla, että sukupuolten tasa-arvon ja 
yhtäläisten mahdollisuuksien edistämiseksi 
toteutetaan erityistoimia. ESR+:sta olisi 
tuettava myös siirtymistä laitoshoidosta 
perhe- ja yhteisöperustaiseen hoitoon 
erityisesti niiden osalta, joihin kohdistuu 

(28) Jäsenvaltioiden ja komission olisi 
varmistettava, että ESR+:sta edistetään 
naisten ja miesten tasa-arvoa SEUT-
sopimuksen 8 artiklan mukaisesti, jotta 
tuetaan miesten ja naisten yhtäläisiä 
mahdollisuuksia kaikilla aloilla, mukaan 
lukien osallistuminen työmarkkinoille, 
työehdot ja -olot sekä uralla eteneminen. 
Sukupuolinäkökulma olisi otettava 
huomioon ohjelmien kaikissa 
ulottuvuuksissa ja suunnittelun ja 
täytäntöönpanon vaiheissa. 
Jäsenvaltioiden ja komission olisi 
varmistettava myös, että ESR+:sta 
edistetään kaikkien yhtäläisiä 
mahdollisuuksia ilman sukupuoleen, 
rotuun, sosiaaliseen tai etniseen 
alkuperään, uskontoon tai 
vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään, 
seksuaaliseen suuntautumiseen, 
sukupuoliominaisuuksiin tai sukupuoli-
identiteettiin perustuvaa syrjintää SEUT-
sopimuksen 10 artiklan mukaisesti ja 
vammaisten tasavertaista yhteiskunnallista 
osallisuutta sekä myötävaikutetaan 
vammaisten oikeuksista tehdyn 
Yhdistyneiden kansakuntien 
yleissopimuksen täytäntöönpanoon. Nämä 
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moninkertaista syrjintää. ESR:sta ei pitäisi 
tukea toimenpiteitä, jotka edistävät 
eriytymistä tai sosiaalista syrjäytymistä. 
Asetuksessa (EU) [yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] säädetään, että menojen 
tukikelpoisuutta koskevat säännöt 
määritetään kansallisella tasolla lukuun 
ottamatta joitakin poikkeuksia, joista on 
tarpeen antaa erityissäännöksiä ESR+:n 
yhteistyössä hallinnoitavan toimintalohkon 
osalta.

periaatteet olisi otettava huomioon 
ohjelmien valmistelun, seurannan, 
toteutuksen ja arvioinnin kaikilla osa-
alueilla ja kaikissa vaiheissa oikea-
aikaisesti ja johdonmukaisesti varmistaen 
samalla, että sukupuolten tasa-arvon ja 
yhtäläisten mahdollisuuksien edistämiseksi 
toteutetaan erityistoimia. ESR+:sta olisi 
tuettava myös siirtymistä laitoshoidosta 
perhe- ja yhteisöperustaiseen hoitoon 
erityisesti niiden osalta, joihin kohdistuu 
moninkertaista syrjintää. ESR:sta ei pitäisi 
tukea toimenpiteitä, jotka edistävät 
eriytymistä tai sosiaalista syrjäytymistä. 
Asetuksessa (EU) [yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] säädetään, että menojen 
tukikelpoisuutta koskevat säännöt 
määritetään kansallisella tasolla lukuun 
ottamatta joitakin poikkeuksia, joista on 
tarpeen antaa erityissäännöksiä ESR+:n 
yhteistyössä hallinnoitavan toimintalohkon 
osalta.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) ESR+:aa koskevilla säännöksillä on 
tarkoitus saavuttaa työntekijöiden vapaa 
liikkuvuus syrjimättömältä pohjalta 
takaamalla tiivis yhteistyö jäsenvaltioiden 
keskushallinnon työvoimaviranomaisten 
välillä ja komission kanssa. Euroopan 
työnvälitysverkoston olisi parannettava 
työmarkkinoiden toimintaa helpottamalla 
työntekijöiden rajat ylittävää liikkuvuutta 
ja lisäämällä työmarkkinoita koskevien 
tietojen avoimuutta. ESR+:n 
soveltamisalaan kuuluu myös 
kohdennettujen liikkuvuusjärjestelyjen 
kehittäminen ja tukeminen, jotta voitaisiin 
täyttää avoimia työpaikkoja alueilla, joiden 
työmarkkinoilla on havaittu vajetta.

(32) ESR+:aa koskevilla säännöksillä on 
tarkoitus saavuttaa työntekijöiden vapaa 
liikkuvuus syrjimättömältä pohjalta 
takaamalla tiivis yhteistyö jäsenvaltioiden 
keskushallinnon työvoimaviranomaisten 
välillä ja komission kanssa. Euroopan 
työnvälitysverkoston (EURES) olisi 
parannettava työmarkkinoiden toimintaa 
helpottamalla työntekijöiden rajat ylittävää 
liikkuvuutta ja lisäämällä työmarkkinoita 
koskevien tietojen avoimuutta. ESR+:n 
soveltamisalaan kuuluu myös 
kohdennettujen liikkuvuusjärjestelyjen 
kehittäminen ja tukeminen, jotta voitaisiin 
täyttää avoimia työpaikkoja alueilla, joiden 
työmarkkinoilla on havaittu vajetta.
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Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 46 kappale

Komission teksti Tarkistus

(46) Kun otetaan huomioon 
ilmastonmuutoksen torjumisen merkitys ja 
unionin sitoutuminen Pariisin sopimuksen 
ja Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 
kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanoon, 
tällä asetuksella on myötävaikutettava 
ilmastotoimien sisällyttämiseen unionin 
politiikkoihin ja siihen, että saavutetaan 
yleinen tavoite, jonka mukaan vähintään 25 
prosenttia EU:n talousarviomenoista 
edistää ilmastotavoitteiden saavuttamista. 
Toteutettavat toimet määritetään 
valmistelun ja toteutuksen aikana, ja niitä 
arvioidaan uudelleen väliarvioinnin 
yhteydessä.

(46) Kun otetaan huomioon 
ilmastonmuutoksen torjumisen merkitys ja 
unionin sitoutuminen Pariisin sopimuksen 
ja Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 
kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanoon, 
tällä asetuksella on myötävaikutettava 
ilmastotoimien sisällyttämiseen unionin 
politiikkoihin ja siihen, että saavutetaan 
yleinen tavoite, jonka mukaan vähintään 25 
prosenttia EU:n talousarviomenoista 
edistää ilmastotavoitteiden saavuttamista
vuosien 2021–2027 monivuotisen 
rahoituskehyksen aikana, ja siihen, että 
vuotuinen 30 prosentin tavoite 
saavutetaan mahdollisimman pian ja 
viimeistään vuonna 2027. Toteutettavat 
toimet määritetään valmistelun ja 
toteutuksen aikana, ja niitä arvioidaan 
uudelleen väliarvioinnin yhteydessä.

Perustelu

Euroopan parlamentti kehotti 14. maaliskuuta 2018 antamassaan päätöslauselmassa 
”Seuraava monivuotinen rahoituskehys: vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä 
koskevan parlamentin kannan valmistelu” (2017/2052(INI)), jonka mukaan mahdollisimman 
pian ja viimeistään vuoteen 2027 mennessä 30 prosenttia EU:n talousarvion menoista olisi 
käytettävä ilmastotavoitteiden tukemiseen.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 50 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(50 a) On tärkeää varmistaa rahaston 
moitteeton ja oikeudenmukainen 
varainhoito, jotta voidaan taata, että 
varojen käyttö on mahdollisimman 
selkeää, tehokasta ja helppoa, ja samalla 
taataan oikeusvarmuus ja se, että kaikki 
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osallistujat voivat hyödyntää välinettä.
Koska ESR+:n toimintaan sovelletaan 
yhteistyöhön perustuvaa hallinnointia, 
jäsenvaltioita kehotetaan pidättymään 
uusien sääntöjen lisäämisestä tai 
sääntöjen muuttamisesta sen aikana, sillä 
se tekisi varojen käytöstä edunsaajien 
kannalta monimutkaisempaa ja voisi 
johtaa laskujen maksun viivästymiseen.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

ESR+:lla pyritään tukemaan jäsenvaltioita 
korkeamman työllisyystason, 
oikeudenmukaisen sosiaalisen suojelun ja 
tulevaisuuden työelämään valmiin osaavan 
ja sopeutumiskykyisen työvoiman 
varmistamisessa Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission 17 päivänä 
marraskuuta 2017 vahvistaman Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin periaatteiden 
mukaisesti.

ESR+:lla pyritään tukemaan jäsenvaltioita 
korkeamman työllisyystason, 
oikeudenmukaisen sosiaalisen suojelun ja 
tulevaisuuden työelämään valmiin osaavan 
ja sopeutumiskykyisen työvoiman 
varmistamisessa Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission 17 päivänä 
marraskuuta 2017 vahvistaman Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin periaatteiden 
mukaisesti ja näin lisäämään 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta EU:ssa. ESR+:lla 
tuetaan myös unionin ja sen 
jäsenvaltioiden antamien kestävän 
kehityksen tavoitteiden saavuttamista 
koskevien sitoumusten täyttämistä.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

ESR+:sta tuetaan ja täydennetään 
jäsenvaltioiden politiikkoja ja tuotetaan 
niille lisäarvoa, jotta varmistetaan 
yhtäläiset mahdollisuudet, pääsy 
työmarkkinoille, oikeudenmukaiset 
työolot, sosiaalinen suojelu ja osallisuus 

ESR+:sta tuetaan ja täydennetään 
jäsenvaltioiden politiikkoja ja tuotetaan 
niille lisäarvoa, jotta varmistetaan 
yhtäläiset mahdollisuudet, pääsy 
työmarkkinoille, oikeudenmukaiset 
työolot, sosiaalinen suojelu, köyhyyden 
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sekä ihmisten terveyden suojelun korkea 
taso.

poistaminen, sosiaalinen osallisuus sekä 
ihmisten terveyden suojelun korkea taso.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) parannetaan kaikkien 
työnhakijoiden, erityisesti nuorten ja 
pitkäaikaistyöttömien, ja työelämän 
ulkopuolella olevien työelämään pääsyä 
edistämällä itsenäistä 
ammatinharjoittamista ja yhteisötaloutta;

i) parannetaan kaikkien 
työnhakijoiden, erityisesti nuorten ja 
pitkäaikaistyöttömien, työelämän 
ulkopuolella olevien ja muita
heikommassa asemassa olevien ryhmien
pääsyä laadukkaisiin työpaikkoihin 
edistämällä työllisyyttä, itsenäistä 
ammatinharjoittamista ja yhteisötaloutta;

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – vii alakohta

Komission teksti Tarkistus

vii) tuetaan aktiivista osallistamista 
yhtäläisten mahdollisuuksien ja aktiivisen 
osallistumisen edistämiseksi ja parannetaan 
työllistettävyyttä;

vii) tuetaan aktiivista sosiaalista ja 
taloudellista osallistamista yhtäläisten 
mahdollisuuksien, syrjimättömyyden ja 
aktiivisen osallistumisen edistämiseksi ja 
parannetaan työllistettävyyttä;

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

5 artikla 5 artikla

Talousarvio Talousarvio

1. ESR+:n toteuttamiseen varatut 
kokonaisrahoituspuitteet ohjelmakaudella 
2021–2027 ovat 101 174 000 000 euroa 
käypinä hintoina.

1. ESR+:n toteuttamiseen varatut 
kokonaisrahoituspuitteet ohjelmakaudella 
2021–2027 ovat 106 781 000 000 euroa 
vuoden 2018 hintoina (120 457 000 000 
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euroa käypinä hintoina).

2. ESR+:n yhteistyössä hallinnoitavan 
toimintalohkon osuus rahoituspuitteista 
Investoinnit työpaikkoihin ja 
kasvuun -tavoitteessa on 100 000 000 000
euroa käypinä hintoina tai 88 646 194 590 
euroa vuoden 2018 hintoina, josta 
200 000 000 euroa käypinä hintoina tai 
175 000 000 vuoden 2018 hintoina 
kohdennetaan 23 artiklan i alakohdassa 
tarkoitettuun innovatiivisia ratkaisuja 
tukevaan valtioiden väliseen yhteistyöhön 
ja 400 000 000 euroa käypinä hintoina tai 
376 928 934 euroa vuoden 2018 hintoina 
lisärahoituksena SEUT-sopimuksen 349 
artiklassa yksilöidyille syrjäisimmille 
alueille ja vuoden 1994 liittymisasiakirjan 
pöytäkirjassa N:o 6 olevan 2 artiklan 
kriteerit täyttäville NUTS 2 -tason alueille.

2. ESR+:n yhteistyössä hallinnoitavan 
toimintalohkon osuus rahoituspuitteista 
Investoinnit työpaikkoihin ja 
kasvuun -tavoitteessa on 105 686 000 000
euroa vuoden 2018 hintoina
(119 222 000 000 euroa käypinä 
hintoina), josta 200 000 000 euroa käypinä 
hintoina tai 175 000 000 vuoden 2018 
hintoina kohdennetaan 23 artiklan i 
alakohdassa tarkoitettuun innovatiivisia 
ratkaisuja tukevaan valtioiden väliseen 
yhteistyöhön ja 400 000 000 euroa käypinä 
hintoina tai 376 928 934 euroa vuoden 
2018 hintoina lisärahoituksena SEUT-
sopimuksen 349 artiklassa yksilöidyille 
syrjäisimmille alueille ja vuoden 1994 
liittymisasiakirjan pöytäkirjassa N:o 6 
olevan 2 artiklan kriteerit täyttäville NUTS 
2 -tason alueille.

3. Työllisyyden ja sosiaalisen 
innovoinnin toimintalohkon ja terveysalan 
toimintalohkon rahoituspuitteet 
ohjelmakaudella 2021–2027 ovat
1 174 000 000 euroa käypinä hintoina.

3. Työllisyyden ja sosiaalisen 
innovoinnin toimintalohkon ja terveysalan 
toimintalohkon rahoituspuitteet 
ohjelmakaudella 2021–2027 ovat
1 095 000 000 euroa vuoden 2018 
hintoina (1 234 000 000 euroa käypinä 
hintoina).

4. Edellä 3 kohdassa tarkoitetun 
määrän ohjeellinen jakautuminen on:

4. Edellä 3 kohdassa tarkoitetun 
määrän ohjeellinen jakautuminen on:

a) 761 000 000 euroa työllisyyden ja 
sosiaalisen innovoinnin toimintalohkon 
toteutukseen;

a) 675 000 000 euroa vuoden 2018 
hintoina (761 000 000 euroa käypinä 
hintoina) työllisyyden ja sosiaalisen 
innovoinnin toimintalohkon toteutukseen;

b) 413 000 000 euroa terveysalan 
toimintalohkon toteutukseen.

b) 420 000 000 euroa vuoden 2018 
hintoina (473 000 000 euroa käypinä 
hintoina) terveysalan toimintalohkon 
toteutukseen.

5. Edellä 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuja 
määriä voidaan käyttää myös ohjelmien 
toteutukseen liittyvään tekniseen ja 
hallinnolliseen apuun, kuten valmistelu-, 
seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja 
arviointitoimintaan, mukaan lukien
tietotekniikkajärjestelmät.

5. Edellä 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuja 
määriä voidaan käyttää myös ohjelmien 
toteutukseen liittyvään tekniseen ja 
hallinnolliseen apuun, kuten valmistelu-, 
seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja 
arviointitoimintaan, mukaan lukien 
tietotekniikkajärjestelmät.
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Perustelu

Puheenjohtajakokouksen 13. syyskuuta 2018 tekemän päätöksen mukaisesti 
kompromissitarkistuksessa otetaan huomioon monivuotisen rahoituskehyksen määrärahojen 
viimeisin jako ohjelmien välillä, sellaisena kuin monivuotista rahoituskehystä käsittelevät 
esittelijät ovat sen esittäneet väliaikaisesta mietinnöstä ehdotuksesta neuvoston asetukseksi 
monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 – parlamentin kanta yhteisymmärryksen 
saavuttamiseksi toimitettavaa äänestystä silmällä pitäen.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on keskitettävä ESR+:n 
yhteistyössä hallinnoitavan toimintalohkon 
määrärahat toimiin, joilla puututaan niiden 
kansallisissa uudistusohjelmissa, 
talouspolitiikan eurooppalaisen 
ohjausjakson puitteissa ja SEUT-
sopimuksen 121 artiklan 2 kohdan ja 148 
artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksytyissä 
maakohtaisissa suosituksissa havaittuihin 
haasteisiin, ja otettava huomioon Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarissa vahvistetut 
periaatteet ja oikeudet.

Jäsenvaltioiden on keskitettävä ESR+:n 
yhteistyössä hallinnoitavan toimintalohkon 
määrärahat toimiin, joilla puututaan niiden 
kansallisissa uudistusohjelmissa, 
talouspolitiikan eurooppalaisen 
ohjausjakson puitteissa ja SEUT-
sopimuksen 121 artiklan 2 kohdan ja 148 
artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksytyissä 
maakohtaisissa suosituksissa havaittuihin 
haasteisiin, ja otettava huomioon Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarissa vahvistetut 
periaatteet ja oikeudet sekä kestävän 
kehityksen tavoitteet.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltioiden on kohdennettava 
ESR+:n yhteistyössä hallinnoitavan 
toimintalohkon määrärahoista vähintään 
5,6 prosenttia eli 5,9 miljardia euroa 
unionin lapsitakuun toteuttamiseen, jotta 
varmistetaan, että kaikki lapset pääsevät 
yhtäläisesti maksuttoman 
terveydenhuollon, maksuttoman 
koulutuksen ja maksuttoman 
lastenhoidon piiriin ja että heillä on 
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yhtäläiset oikeudet ihmisarvoisiin 
asuinoloihin ja riittävään ravitsemukseen.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden, joissa työelämän ja 
koulutuksen ulkopuolella olevien 15–29-
vuotiaiden osuus määrä on Eurostatin 
tietojen perusteella vuonna 2019 unionin 
keskitasoa suurempi, on kohdennettava 
ESR+:n yhteistyössä hallinnoitavan 
toimintalohkon vuosien 2021–2025 
määrärahoista vähintään 10 prosenttia 
kohdennettuihin toimiin ja rakenteellisiin 
uudistuksiin, joilla tuetaan 
nuorisotyöllisyyttä ja siirtymistä koulusta 
työelämään, mahdollisuuksia palata 
koulutukseen tai uuden mahdollisuuden 
tarjoavaa koulutusta etenkin 
nuorisotakuujärjestelmien täytäntöönpanon 
yhteydessä.

Jäsenvaltioiden, joissa työelämän ja 
koulutuksen ulkopuolella olevien 15–29-
vuotiaiden osuus on Eurostatin tietojen 
perusteella vuonna 2019 unionin 
keskitasoa suurempi, on kohdennettava 
ESR+:n yhteistyössä hallinnoitavan 
toimintalohkon vuosien 2021–2025 
määrärahoista vähintään 17,6 prosenttia 
kohdennettuihin toimiin ja rakenteellisiin 
uudistuksiin, joilla tuetaan 
nuorisotyöllisyyttä ja siirtymistä koulusta 
työelämään, mahdollisuuksia palata 
koulutukseen tai uuden mahdollisuuden 
tarjoavaa koulutusta etenkin 
nuorisotakuujärjestelmien täytäntöönpanon
yhteydessä, ja tämän määrän on oltava 
vähintään kaksinkertainen nykyisen 
monivuotisen rahoituskehyksen ja 
nykyisen vuosien 2014–2020 
ohjelmakauden puitteissa 
nuorisotyöllisyysaloitteelle myönnettäviin 
määriin verrattuna1 a.

_______________

1 a 9 290 miljoonaa euroa vuoden 
2018 hintoina (ja 10 479,7 miljoonaa 
euroa käypinä hintoina).

Perustelu

Määrärahoja ehdotetaan muutettavaksi seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä 
14. maaliskuuta ja 30. toukokuuta 2018 annettujen Euroopan parlamentin päätöslauselmien 
mukaisesti ja alustavan ohjelmakohtaisen teknisen jaottelun perusteella, johon saatetaan 
vielä tehdä mukautuksia, sekä noudattaen kyseisissä päätöslauselmissa esitettyä Euroopan 
parlamentin yleistä kantaa ja 1,3 prosentin kokonaisosuutta 27 jäsenvaltion BKTL:stä.
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Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 7 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 174 artiklan mukaisesti 
ESR+:sta yhteisrahoitetuissa 
toimenpideohjelmissa on kiinnitettävä 
erityistä huomiota maaseutuun, 
teollisuuden muutosprosessissa oleviin 
alueisiin sekä vakavista ja pysyvistä 
luontoon tai väestöön liittyvistä haitoista 
kärsiviin alueisiin.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on tuettava 
sosiaalisen innovoinnin toimia ja 
sosiaalipoliittisia kokeiluja tai lujitettava 
alhaalta ylöspäin suuntautuvia prosesseja, 
jotka perustuvat viranomaisten, yksityisen 
sektorin ja kansalaisyhteiskunnan 
kumppanuuksiin, kuten paikallisiin 
toimintaryhmiin, jotka suunnittelevat ja 
toteuttavat yhteisölähtöisiä paikallisia 
kehittämisstrategioita.

1. Jäsenvaltioiden on tuettava 
sosiaalisen innovoinnin toimia ja 
sosiaalipoliittisia kokeiluja tai lujitettava 
alhaalta ylöspäin suuntautuvia prosesseja, 
jotka perustuvat viranomaisten, yksityisen 
sektorin, yhteiskunnallisten yritysten ja 
kansalaisyhteiskunnan kumppanuuksiin, 
kuten paikallisiin toimintaryhmiin, jotka 
suunnittelevat ja toteuttavat 
yhteisölähtöisiä paikallisia 
kehittämisstrategioita, sekä aihekohtaisia 
toimia, joissa keskitytään kohderyhmien 
tarpeisiin.
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