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LYHYET PERUSTELUT

Komissio hyväksyi 29. toukokuuta 2018 ehdotuksensa uudesta Euroopan sosiaalirahasto 
plussasta (ESR+), jossa yhdistyvät Euroopan sosiaalirahasto (ESR), nuorisotyöllisyysaloite, 
vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahasto (FEAD), työllisyyttä ja sosiaalista 
innovointia koskeva Euroopan unionin ohjelma (EaSI) ja EU:n terveysalan toimintaohjelma.

Komissio perustelee ehdotustaan sillä, että sen tavoitteena on ”sujuvoittaa ja yksinkertaistaa 
rahoitusympäristöä ja lisätä synergiamahdollisuuksia yhdennettyjen rahoitusmallien avulla”. 
(Johdanto-osan 9 kappale, COM(2018)0382). Lähtökohtaisesti tätä tavoitetta on pidettävä 
myönteisenä. 

Tällaisella yhdistämisellä ei kuitenkaan pitäisi mitenkään vaarantaa uuden ESR+:n 
asianmukaista täytäntöönpanoa, suorituskykyä ja lisäarvoa eikä myöskään talousarvion 
valvontaa. Tämän vuoksi seuraavia komission ehdotuksen erittäin ongelmallisia näkökohtia 
on käsiteltävä erityisen huolellisesti:

– ESR+:n yhteistyössä hallinnoitavaa toimintalohkoa koskevien erityistavoitteiden ja 
painopisteiden puute, mikä lisää tämän toimintalohkon mukaisen tuen 
ohjelmasuunnittelua, seurantaa ja valvontaa koskevaa epävarmuutta tulevaisuudessa 
uuden yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen tultua voimaan, kun jäsenvaltioiden 
edellytetään noudattavan ESR+:n osalta asiaankuuluvia yhteisiä säännöksiä koskevan 
asetuksen säännöksiä

– lisäksi komission ehdotuksessa tavoitteista, joita kuluvalla kaudella tuetaan yhteisesti 
hallinnoiduilla ohjelmilla (ESR, nuorisotyöllisyysaloite ja FEAD), tulee myös 
erityistavoitteita, joita on käsiteltävä suoraan ja välillisesti hallinnoimalla, mikä tekee 
erityistavoitteista, kuten ”aineelliseen puutteeseen puuttuminen jakamalla 
elintarvikkeita” tai ”köyhyyden tai sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa olevien 
yhteiskuntaan integroitumisen edistäminen”, automaattisesti merkityksellisiä 
työllisyyden ja sosiaalisen innovoinnin toimintalohkon ja terveysalan toimintalohkon 
kannalta, mutta kuitenkin II osan III luvun mukaisesti ”aineelliseen puutteeseen 
puuttuminen jakamalla elintarvikkeita” on erityistavoite, joka on merkityksellinen 
ainoastaan yhteistyössä hallinnoitavan toimintalohkon kannalta, ja III osassa ei ole 
toiminnallisia tavoitteita, joissa määritellään, miten erityistavoitetta ”köyhyyden tai 
sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa olevien yhteiskuntaan integroitumisen edistäminen” 
käsitellään suoraan ja välillisesti hallinnoimalla

– ei ole olemassa selviä mekanismeja, joilla määritellään, miten kolmen toimintalohkon 
välinen täydentävyys ja synergiat on saavutettava 

– lisäksi säännös, jonka mukaisesti resursseja jaetaan yhteistyössä hallinnoitavasta 
toimintalohkosta suoraan hallinnoitavaan toimintalohkoon, on hyvin kyseenalainen ja 
epäselvä, eikä selvennyksiä sisälly ESR+:aan tai uuteen yhteisiä säännöksiä koskevaan 
asetukseen, ja mahdollisia päällekkäisyyksiä tai tuen puutetta tiettyjen toimenpiteiden 
osalta olisi ehdottomasti vältettävä etenkin siksi, että määrärahojen niukkuuden vuoksi 
ESR+:n odotetaan toimivan tärkeässä roolissa vastattaessa lukuisiin merkittäviin 
haasteisiin huomattavasti laajentuneella alueella, joka koskee vastuita EU:n jokaisen 
kansalaisen sosiaalisten oikeuksien varmistamisesta 
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– ESR+-asetusta koskevaan ehdotukseen ei sisälly indikaattoreita, joiden avulla seurataan 
työllisyyden ja sosiaalisen innovoinnin toimintalohkon täytäntöönpanoa ja toimintaa, 
eikä siihen sisälly komission suorittaman seurannan ja raportoinnin kannalta tarpeellisia 
asiaankuuluvia säännöksiä, mikä on puute, jonka vuoksi asianmukaisesta 
ohjelmasuunnittelusta ja tuen tarjoamisesta tämän toimintalohkon mukaisesti tulee 
hyvin ongelmallista.

Unionin talousarvion tehokkaan parlamentaarisen valvonnan vuoksi on välttämätöntä, että 
näitä puutteita käsitellään asianmukaisesti ja ne poistetaan. Tässä yhteydessä on tärkeintä, että 
ESR+:n suoran ja välillisen hallinnoinnin mukaista ohjelmasuunnittelua koskevat selkeät 
säännöt määritellään asetuksessa.

Laajemmin tarkasteltuna moitteettoman varainhoidon ja EU:n talousarviota koskevan 
todellisen lisäarvon vuoksi on tärkeää, että koordinointi ja synergiat varmistetaan paitsi 
ESR+- toimintalohkoissa myös niiden ja EU:n muiden rahastojen, välineiden ja ohjelmien 
välillä. 

TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Asetuksella (EU) [...] luodaan 
puitteet Euroopan aluekehitysrahaston 
(EAKR), Euroopan sosiaalirahasto plussan 
(ESR+), koheesiorahaston, Euroopan meri-
ja kalatalousrahaston (EMKR), 
turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston 
(AMIF-rahasto), sisäisen turvallisuuden 
rahaston (ISF) ja ulkorajojen ja 
viisumipolitiikan rahoitusvälineen (osana 
yhdennettyä rajaturvallisuuden rahastoa) 
toiminnalle ja vahvistetaan yhteistyössä 
hallinnoitavien unionin rahastojen 
ohjelmasuunnittelua, seurantaa, arviointia, 
hallintaa ja valvontaa koskevat 
toimintapoliittiset tavoitteet ja säännöt. Sen 
vuoksi on aiheellista täsmentää ESR+:n 
yleiset tavoitteet ja antaa erityissäännöksiä 
siitä, minkä tyyppisiä toimia ESR+:sta 
voidaan rahoittaa.

(6) Asetuksella (EU) [...] luodaan 
puitteet Euroopan aluekehitysrahaston 
(EAKR), Euroopan sosiaalirahasto plussan 
(ESR+), koheesiorahaston, Euroopan meri-
ja kalatalousrahaston (EMKR), 
turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston 
(AMIF-rahasto), sisäisen turvallisuuden 
rahaston (ISF) ja ulkorajojen ja 
viisumipolitiikan rahoitusvälineen (osana 
yhdennettyä rajaturvallisuuden rahastoa) 
toiminnalle ja vahvistetaan yhteistyössä 
hallinnoitavien unionin rahastojen 
ohjelmasuunnittelua, seurantaa, arviointia, 
hallintaa ja valvontaa koskevat 
toimintapoliittiset tavoitteet ja säännöt. Sen 
vuoksi on aiheellista täsmentää ESR+:n 
yleiset tavoitteet ja antaa erityissäännöksiä 
siitä, minkä tyyppisiä toimia yhteistyössä 
hallinnoitavasta ESR+:sta voidaan 
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rahoittaa.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Asetuksessa (EU, Euratom) [uusi 
varainhoitoasetus], jäljempänä 
’varainhoitoasetus’, vahvistetaan säännöt, 
jotka koskevat unionin talousarvion 
toteuttamista, mukaan lukien avustuksia, 
palkintoja, hankintoja, välillistä toteutusta, 
rahoitusapua, rahoitusvälineitä ja 
talousarviotakuita koskevat säännöt. 
ESR+:sta suoraan tai välillisesti 
hallinnoitaviin toimiin sovelletaan 
varainhoitoasetusta, jotta varmistetaan 
unionin rahoitusohjelmien toteutuksen 
johdonmukaisuus.

(7) Asetuksessa (EU, Euratom) [uusi 
varainhoitoasetus], jäljempänä 
’varainhoitoasetus’, vahvistetaan säännöt, 
jotka koskevat unionin talousarvion 
toteuttamista, mukaan lukien avustuksia, 
palkintoja, hankintoja, välillistä toteutusta, 
rahoitusapua, rahoitusvälineitä ja 
talousarviotakuita koskevat säännöt. 
ESR+:sta suoraan tai välillisesti 
hallinnoitaviin toimiin sovelletaan 
varainhoitoasetusta, jotta varmistetaan 
unionin rahoitusohjelmien toteutuksen 
johdonmukaisuus. Tässä asetuksessa olisi 
määriteltävä toiminnalliset tavoitteet ja 
vahvistettava erityiset säännökset, jotka 
koskevat tukikelpoisia toimia, joita 
ESR+:sta voidaan rahoittaa suoraan ja 
välillisesti hallinnoimalla.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Koska ESR+:n soveltamisala tämän 
myötä laajenee, on aiheellista säätää, että 
pyrkimyksiä parantaa työmarkkinoiden 
toimivuutta ja edistää pääsyä laadukkaisiin 
työpaikkoihin, parantaa koulutuksen 
saatavuutta ja laatua, edistää sosiaalista 
osallisuutta ja terveyttä sekä vähentää 
köyhyyttä ei toteuteta ainoastaan
yhteistyöhän perustuvalla hallinnoinnilla, 
vaan että työllisyyden ja sosiaalisen 
innovoinnin toimintalohkon ja terveysalan 
toimintalohkon osalta unionin tasolla 

(10) Koska ESR+:n soveltamisala tämän 
myötä laajenee, on aiheellista säätää, että 
pyrkimyksiä parantaa työmarkkinoiden 
toimivuutta ja edistää pääsyä laadukkaisiin 
työpaikkoihin, parantaa koulutuksen 
saatavuutta ja laatua, edistää sosiaalista 
osallisuutta ja terveyttä sekä vähentää 
köyhyyttä, olisi toteutettava edelleen 
pääasiassa yhteistyöhän perustuvalla 
hallinnoinnilla, ja että tarvittaessa sitä olisi 
täydennettävä työllisyyden ja sosiaalisen 
innovoinnin toimintalohkon ja terveysalan 
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edellytettyjen toimien toteutuksessa 
käytetään myös suoraa tai välillistä 
hallinnointia.

toimintalohkon osalta unionin tasolla 
edellytettyjen toimien toteutuksessa olisi 
käytettävä suoraa tai välillistä 
hallinnointia.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Tässä asetuksessa vahvistetaan 
ESR+:aa koskevat rahoituspuitteet. 
Joitakin rahoituspuitteiden osia olisi 
suunnattava toimiin, jotka toteutetaan 
työllisyyden ja sosiaalisen innovoinnin 
toimintalohkon ja terveysalan 
toimintalohkon puitteissa käyttäen suoraa 
tai välillistä hallinnointia.

(12) Tässä asetuksessa vahvistetaan 
ESR+:aa koskevat rahoituspuitteet. Niissä
olisi eriteltävä määrärahat, jotka 
myönnetään yhteistyöhön perustuvalla 
hallinnoinnilla toteutettaviin toimiin ja 
määrärahat, jotka myönnetään toimiin, 
jotka toteutetaan käyttäen suoraa tai 
välillistä hallinnointia.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) ESR+:sta annettavalla tuella olisi 
edistettävä kaikkien, erityisesti 
heikoimmassa asemassa olevien, 
yhdenvertaista pääsyä laadukkaaseen, 
erottelemattomaan ja osallistavaan 
koulutukseen varhaiskasvatuksesta 
yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen 
kautta korkea-asteen koulutukseen sekä 
aikuiskoulutukseen; samalla edistetään 
siirtymistä koulutusalalta toiselle, 
ehkäistään koulunkäynnin keskeyttämistä, 
lisätään terveysosaamista, lujitetaan 
epävirallisen ja virallisen oppimisen 
yhteyttä ja helpotetaan oppimiseen liittyvää 
liikkuvuutta kaikkien osalta. Tässä 
yhteydessä olisi pyrittävä hyödyntämään 
Erasmus-ohjelmasta saatavia synergiaetuja, 
jotta voidaan helpottaa etenkin 
heikoimmassa asemassa olevien oppijoiden 

(15) ESR+:sta annettavalla tuella olisi 
edistettävä kaikkien, erityisesti 
heikoimmassa asemassa olevien, 
yhdenvertaista ja kohtuuhintaista pääsyä 
laadukkaaseen, erottelemattomaan ja 
osallistavaan koulutukseen 
varhaiskasvatuksesta yleissivistävän ja 
ammatillisen koulutuksen kautta korkea-
asteen koulutukseen sekä 
aikuiskoulutukseen; samalla edistetään 
siirtymistä koulutusalalta toiselle, 
ehkäistään koulunkäynnin keskeyttämistä, 
lisätään terveysosaamista, lujitetaan 
epävirallisen ja virallisen oppimisen 
yhteyttä ja helpotetaan oppimiseen liittyvää 
liikkuvuutta kaikkien osalta. Tässä 
yhteydessä olisi pyrittävä hyödyntämään 
Erasmus-ohjelmasta saatavia synergiaetuja, 
jotta voidaan helpottaa etenkin 
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osallistumista oppimiseen liittyvään 
liikkuvuuteen.

heikoimmassa asemassa olevien oppijoiden 
osallistumista oppimiseen liittyvään 
liikkuvuuteen.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) ESR+:lla olisi edistettävä joustavia 
jatko- ja 
uudelleenkoulutusmahdollisuuksia, 
erityisesti digitaalisten taitojen ja 
keskeisten mahdollistavien teknologioiden 
osaamisen osalta, jotta voidaan tarjota 
kaikille digitalisaatioon, tekniseen 
muutokseen, innovointiin sekä sosiaalisiin 
kysymyksiin ja talouteen liittyviin 
muutoksiin mukautettua osaamista, jolla 
helpotetaan uranvaihdoksia ja liikkuvuutta 
ja tuetaan erityisesti vähäisen 
ammattitaidon omaavia ja/tai vähän 
koulutettuja aikuisia Euroopan uuden 
osaamisohjelman mukaisesti.

(16) ESR+:lla olisi edistettävä 
kohtuuhintaisia, joustavia jatko- ja 
uudelleenkoulutusmahdollisuuksia, 
erityisesti digitaalisten taitojen ja 
keskeisten mahdollistavien teknologioiden 
osaamisen osalta, jotta voidaan tarjota 
kaikille digitalisaatioon, tekniseen 
muutokseen, innovointiin sekä sosiaalisiin 
kysymyksiin ja talouteen liittyviin 
muutoksiin mukautettua osaamista, jolla 
helpotetaan uranvaihdoksia ja liikkuvuutta 
ja tuetaan erityisesti vähäisen 
ammattitaidon omaavia ja/tai vähän 
koulutettuja aikuisia Euroopan uuden 
osaamisohjelman mukaisesti.

Tarkistus 7

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. 

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

ESR+:lla olisi edistettävä kaukana 
työmarkkinoista olevien aktiivista 
osallistamista heidän sosioekonomisen 
integroitumisensa varmistamiseksi. 
ESR+:lla olisi parannettava kaikille 
kohtuuhintaisten, kestävien ja 
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 8

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 ja 
majoituksen puutetta sekä 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.
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Tarkistus 9

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.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) ESR+:sta olisi tuettava 
työllisyyden, sosiaalisen osallisuuden, 
terveydenhuollon ja pitkäaikaishoidon sekä 
koulutuksen alojen toimintaan ja 
järjestelmiin liittyviä uudistuksia. 
Yhdenmukaisuuden vahvistamiseksi 
suhteessa talouspolitiikan 
eurooppalaiseen ohjausjaksoon 
jäsenvaltioiden olisi kohdennettava 
asianmukainen osuus ESR+:n 
yhteistyössä hallinnoitavan 
toimintalohkon määrärahoistaan 
sellaisten rakenteellisiin haasteisiin 
liittyvien maakohtaisten suositusten 
täytäntöönpanoon, joihin on 
asianmukaista puuttua ESR+:n 
soveltamisalaan kuuluvilla monivuotisilla 
investoinneilla. Komission ja 
jäsenvaltioiden olisi varmistettava 
ESR+:n yhteistyössä hallinnoitavan 
toimintalohkon ja terveysalan 
toimintalohkon johdonmukaisuus, 

(21) ESR+:sta olisi tuettava 
työllisyyden, sosiaalisen osallisuuden, 
terveydenhuollon ja pitkäaikaishoidon sekä 
koulutuksen alojen toimintaan ja 
järjestelmiin liittyviä uudistuksia, kunhan 
kyseisiin uudistuksiin ei sisälly nykyisten 
julkisten palvelujen, kuten veden, 
energian, terveyden jne., 
yksityistämistä. Komission ja 
jäsenvaltioiden olisi varmistettava 
prosessin kaikissa vaiheissa tehokas 
koordinointi, jotta turvataan 
rahoituslähteiden ja niiden teknisen avun 
välinen johdonmukaisuus, yhtenäisyys, 
täydentävyys ja synergiaedut.
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koordinointi ja täydentävyys 
rakenneuudistusten tukiohjelman kanssa, 
mukaan lukien uudistusten toteuttamisen 
tukiväline ja teknisen tuen väline. 
Komission ja jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava prosessin kaikissa vaiheissa
etenkin tehokas koordinointi, jotta 
turvataan rahoituslähteiden ja niiden 
teknisen avun välinen johdonmukaisuus, 
yhtenäisyys, täydentävyys ja synergiaedut.

Tarkistus 11

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 
moninkertaista syrjintää. ESR:sta ei pitäisi
tukea toimenpiteitä, jotka edistävät 

(28) Jäsenvaltioiden ja komission olisi 
varmistettava, että ESR+:sta edistetään 
sukupuolten tasa-arvoa SEUT-sopimuksen 
8 artiklan mukaisesti, jotta tuetaan 
sukupuolten 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 
moninkertaista syrjintää. ESR:sta ei saisi
tukea toimia, jotka edistävät syrjintää ja
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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.

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.

Perustelu

Sukupuolia on muitakin kuin miehet ja naiset.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Jos tarvittavat tiedot ovat saatavilla 
rekistereistä, tiedonkeruuta koskevan 
hallinnollisen rasitteen vähentämiseksi 
jäsenvaltioiden olisi sallittava, että 
hallintoviranomaiset keräävät tiedot 
tällaisista rekistereistä.

(29) Jos tarvittavat tiedot ovat saatavilla 
rekistereistä, tiedonkeruuta koskevan 
hallinnollisen rasitteen vähentämiseksi 
jäsenvaltioiden olisi sallittava, että 
hallintoviranomaiset keräävät tiedot 
tällaisista rekistereistä. On suositeltavaa 
kannustaa jatkamaan sähköistä 
tiedonsiirtoa, koska se auttaa 
vähentämään hallinnollista rasitetta.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Yhteiskunnallisten investointien 
markkinoiden toimijat, myös 
hyväntekeväisyysjärjestöt, tarjoavat 
rahoitusta ja innovatiivisia ja täydentäviä 
ratkaisuja köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen torjumiseen, työttömyyden 
vähentämiseen ja YK:n kestävän 
kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen, ja 

(34) Yhteiskunnallisten investointien 
markkinoiden toimijat, myös 
hyväntekeväisyysjärjestöt, tarjoavat 
rahoitusta ja innovatiivisia ja täydentäviä 
ratkaisuja köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen torjumiseen, työttömyyden 
vähentämiseen ja YK:n kestävän 
kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen, ja 
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siksi niillä voi olla merkittävä asema 
useiden ESR+:n tavoitteiden 
saavuttamisessa. Sen vuoksi 
hyväntekeväisyysjärjestöt, kuten säätiöt ja 
lahjoittajat, olisi soveltuvin osin otettava 
mukaan ESR+:n toimiin, erityisesti niihin, 
joilla pyritään kehittämään 
yhteiskunnallisten investointien 
markkinoiden ekosysteemiä.

siksi niillä voi olla merkittävä asema 
useiden ESR+:n tavoitteiden 
saavuttamisessa. Sen vuoksi 
hyväntekeväisyysjärjestöt, kuten säätiöt ja 
lahjoittajat, kunhan kyseisillä säätiöillä ja 
luovuttajilla ei ole unionin ihanteiden 
vastaista poliittista tai sosiaalista 
toimintaohjelmaa, olisi soveltuvin osin 
otettava mukaan ESR+:n toimiin, 
erityisesti niihin, joilla pyritään 
kehittämään yhteiskunnallisten 
investointien markkinoiden ekosysteemiä.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 48 kappale

Komission teksti Tarkistus

(48) Kolmannet maat, jotka kuuluvat 
Euroopan talousalueeseen (ETA), voivat 
osallistua unionin ohjelmiin ETA-
sopimuksessa vahvistetun yhteistyön 
puitteissa; siinä määrätään ohjelmien 
toteutuksesta mainitun sopimuksen 
mukaisen päätöksen nojalla. Tähän 
asetukseen olisi sisällytettävä 
erityissäännös, jolla vastuullisille tulojen ja 
menojen hyväksyjille, Euroopan 
petostentorjuntavirastolle ja Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimelle myönnetään 
tarvittavat valtuudet, jotta ne voivat käyttää 
toimivaltaansa kattavasti.

(48) Kolmannet maat, jotka kuuluvat 
Euroopan talousalueeseen (ETA) ja joita 
koskee kaikkien sääntöjen ja säädösten 
noudattamisvelvollisuus, voivat osallistua 
unionin ohjelmiin ETA-sopimuksessa 
vahvistetun yhteistyön puitteissa; siinä 
määrätään ohjelmien toteutuksesta 
mainitun sopimuksen mukaisen päätöksen 
nojalla. Tähän asetukseen olisi 
sisällytettävä erityissäännös, jolla 
vastuullisille tulojen ja menojen 
hyväksyjille, Euroopan 
petostentorjuntavirastolle ja Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimelle myönnetään 
tarvittavat valtuudet, jotta ne voivat käyttää 
toimivaltaansa kattavasti.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Varainhoitoasetuksen 2 artiklan 
määritelmiä sovelletaan myös työllisyyden 
ja sosiaalisen innovoinnin 
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toimintalohkoon ja terveysalan 
toimintalohkoon, jotka toteutetaan 
suoraan ja välillisesti hallinnoimalla. 

Tarkistus 16

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 
sekä ihmisten terveyden suojelun korkea 
taso.

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

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ESR+:n terveysalan toimintalohkosta 
tuetaan terveyden edistämistä ja 
sairauksien ennaltaehkäisyä, 
parannetaan terveydenhuoltojärjestelmien 
tehokkuutta, saatavuutta ja 
sopeutumiskykyä ja tehdään 
terveydenhuollosta kaikille 
kohtuuhintaista ja turvallisempaa, 
vähennetään terveyseroja, suojellaan 
kansalaisia rajat ylittäviltä terveysuhkilta 
ja edistetään unionin 
terveyslainsäädäntöä.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
6 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

6 a artikla

Tuen soveltamisala ja erityistavoitteet

1. Yhteistyössä hallinnoitavalla 
ESR+:lla pyritään saavuttamaan 
asetuksen (EU) N:o [tuleva yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 4 artiklan 2 
kohdan a alakohdassa asetettu 
investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun -
tavoite, ja sillä on edistettävä kyseisen 
asetuksen 4 artiklan 1 kohdan 
d alakohdassa vahvistettua 
toimintapoliittista tavoitetta 
”sosiaalisempi Eurooppa panemalla 
täytäntöön Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilari”.

2. Edellä 3 artiklassa asetettujen 
yleisten tavoitteiden mukaisesti ja tämän 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
toimintapoliittisen tavoitteen mukaisesti 
sen on tuettava seuraavia 
erityistavoitteita:

i) parannetaan kaikkien 
työnhakijoiden, erityisesti nuorten ja 
pitkäaikaistyöttömien, ja työelämän 
ulkopuolella olevien pääsyä laadukkaisiin 
ja kestäviin, kaikkea unionin nykyistä 
lainsäädäntöä noudattaviin ja 
työntekijöiden oikeuksia kunnioittaviin 
työpaikkoihin edistämällä itsenäistä 
ammatinharjoittamista ja yhteisötaloutta;

ii) nykyaikaistetaan 
työmarkkinalaitoksia ja 
työvoimapalveluja, jotta voidaan arvioida 
ja ennakoida osaamistarpeita ja 
varmistaa, että työvoiman kysynnän ja 
tarjonnan kohtaamista työmarkkinoilla ja 
työvoiman siirtymistä ja liikkuvuutta 
helpotetaan ja tuetaan oikea-aikaisesti ja 
tapauskohtaisesti;

iii) edistetään naisten osallistumista 
työmarkkinoille sekä työ- ja 
yksityiselämän tasapainoa, mukaan
lukien lastenhoitopalvelujen saatavuus;
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iii a) edistetään tervettä ja 
asianmukaista työympäristöä ottaen 
huomioon terveysriskit, työntekijöiden, 
yritysten ja yrittäjien sopeutuminen 
muutoksiin ja aktiivisena ja terveenä 
ikääntyminen;

iv) parannetaan koulutuksen laatua, 
toimivuutta ja tarkoituksenmukaisuutta 
työmarkkinoiden kannalta, jotta tuetaan 
avaintaitojen hankkimista, mukaan 
lukien digitaaliset taidot;

v) edistetään kaikkien, erityisesti 
heikoimmassa asemassa olevien, 
yhdenvertaista pääsyä laadukkaaseen ja 
osallistavaan koulutukseen 
varhaiskasvatuksesta yleissivistävän ja 
ammatillisen koulutuksen kautta korkea-
asteen koulutukseen ja 
aikuiskoulutukseen, mukaan lukien 
oppimiseen liittyvän liikkuvuuden 
helpottaminen;

vi) edistetään elinikäistä oppimista, 
etenkin joustavia jatko- ja 
uudelleenkoulutusmahdollisuuksia 
kaikille, ottaen huomioon digitaaliset 
taidot, ennakoidaan muutoksia ja uusia 
osaamistarpeita työmarkkinoiden 
tarpeiden pohjalta, helpotetaan 
uranvaihdoksia ja edistetään ammatillista 
liikkuvuutta;

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

viii) edistetään kolmansien maiden 
kansalaisten ja marginalisoituneiden 
yhteisöjen, kuten romanien, 
sosioekonomista integroitumista;

ix) parannetaan korkealaatuisten, 
kestävien ja kohtuuhintaisten palvelujen 
yhdenvertaista ja oikea-aikaista 
saatavuutta, nykyaikaistetaan sosiaalisen 
suojelun järjestelmiä, mukaan lukien 
mahdollisuus sosiaaliseen suojeluun, ja 
parannetaan terveydenhuoltojärjestelmien 
ja pitkäaikaishoidon palvelujen 
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saatavuutta, tehokkuutta ja 
sopeutumiskykyä;

x) edistetään köyhyyden tai 
sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa olevien 
yhteiskuntaan integroitumista, mukaan 
lukien vähävaraisimmat ja lapset;

xi) puututaan aineelliseen 
puutteeseen jakamalla elintarvikkeita tai 
perushyödykkeitä vähävaraisimmille, 
mukaan lukien liitännäistoimenpiteet.

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettujen 
erityistavoitteiden saavuttamiseksi 
toteutettavien toimien kautta ESR+:lla 
myötävaikutetaan myös muiden, 
asetuksen (EU) N:o [tuleva yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 4 artiklan 1 
kohdassa lueteltujen toimintapoliittisten 
tavoitteiden saavuttamiseen, erityisesti 
seuraaviin liittyvien:

i) älykkäämpi Eurooppa – kehitetään 
älykkään erikoistumisen edellyttämää 
osaamista, keskeisiin mahdollistaviin 
teknologioihin ja teollisuuden 
muutosprosessiin liittyvää osaamista, 
alakohtaista yhteistyötä osaamisen ja 
yrittäjyyden osalta, tutkijoiden koulutusta 
ja verkottumis- ja kumppanuustoimia 
korkea-asteen oppilaitosten, ammatillisen 
ja yleissivistävän koulutuksen laitosten, 
tutkimus- ja teknologiakeskusten ja 
yritysten sekä klustereiden välille sekä 
tuetaan mikroyrityksiä, pieniä ja 
keskisuuria yrityksiä ja yhteisötaloutta;

ii) vihreämpi, vähähiilinen Eurooppa 
– parannetaan koulutusjärjestelmiä 
taitojen ja pätevyyksien mukauttamisen 
edellyttämällä tavalla, parannetaan 
kaikkien, myös työvoiman, osaamista ja 
luodaan uusia työpaikkoja ympäristöön, 
ilmastoon, energiaan ja biotalouteen 
liittyville sektoreille.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
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15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ohjelmien, jotka saavat ESR+:n 
yhteistyössä hallinnoitavasta 
toimintalohkosta myönnettävää yleistä 
tukea, on käytettävä tämän asetuksen 
liitteessä 1 esitettyjä yhteisiä tuotos- ja 
tulosindikaattoreita toteutuksessa 
saavutetun edistyksen seuraamiseksi. 
Ohjelmissa voidaan käyttää myös 
ohjelmakohtaisia indikaattoreita.

1. Ohjelmien, jotka saavat ESR+:n 
yhteistyössä hallinnoitavasta 
toimintalohkosta myönnettävää yleistä 
tukea, on käytettävä tämän asetuksen 
liitteessä 1 esitettyjä yhteisiä tuotos- ja 
tulosindikaattoreita toteutuksessa 
saavutetun edistyksen seuraamiseksi. 
Ohjelmissa on käytettävä myös 
ohjelmakohtaisia indikaattoreita.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Varainhoitoasetuksen [38 artiklan 
3 kohdan e alakohdan i alakohdan] 
mukaisen raportointivaatimuksensa 
täyttämiseksi komissio esittää Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 
tuloksellisuutta ja tuloksia koskevat tiedot 
indikaattoreiden mukaisesti raportoimalla 
sekä edistymisestä että puutteista ja 
varmistamalla selkeän yhteyden varojen 
käytön ja tuloksellisuuden välillä.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Varainhoitoasetuksen [38 artiklan 
3 kohdan e alakohdan i alakohdan] 
mukaisen raportointivaatimuksensa 
täyttämiseksi komissio esittää Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 
tuloksellisuutta ja tuloksia koskevat tiedot 
indikaattoreiden mukaisesti raportoimalla 
sekä edistymisestä että puutteista ja 
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varmistamalla selkeän yhteyden varojen 
käytön ja tuloksellisuuden välillä.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Toimen tarkastus voi kattaa kaikki sen 
toteutuksen vaiheet ja kaikki jakeluketjun 
tasot, lukuun ottamatta loppukäyttäjien 
tarkastusta, ellei riskinarvioinnissa ole 
todettu erityistä sääntöjenvastaisuuksien tai 
petosten riskiä.

Toimen tarkastus voi kattaa kaikki sen 
toteutuksen vaiheet ja kaikki jakeluketjun 
tasot, lukuun ottamatta loppukäyttäjien 
tarkastusta, ellei riskinarvioinnissa ole 
todettu erityistä sääntöjenvastaisuuksien tai 
petosten riskiä. Toimien tarkastusten on 
sisällettävä enemmän tarkastuksia 
täytäntöönpanon alkuvaiheessa, jotta 
petosriskin tapauksessa varat ohjattaisiin 
uudelleen muihin hankkeisiin.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Toimintalohkojen säännöllistä 
seurantaa ja niiden toimintalinjoihin ja 
rahoitusprioriteetteihin tarvittavia 
mahdollisia mukautuksia varten komissio 
laatii ensimmäisen vuoden kattavan ja 
alustavan laadullisen ja määrällisen 
seurantakertomuksen ja sen jälkeen 
kolme kertomusta, jotka kattavat 
seuraavat kaksivuotiset ajanjaksot, ja 
lähettää nämä kertomukset Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle. Kertomukset 
toimitetaan tiedoksi myös Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
komitealle. Kertomuksissa käsitellään 
toimintalohkojen tuloksia ja sitä, missä 
määrin naisten ja miesten tasa-arvoa ja 
sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista 
koskevia periaatteita on sovellettu, sekä 
sitä, miten syrjimättömyyteen liittyvät 
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näkökohdat, esteettömiin 
mahdollisuuksiin liittyvät seikat mukaan 
lukien, on otettu huomioon sen toimissa. 
Komissio asettaa kertomukset yleisön 
saataville toimintalohkojen avoimuuden 
lisäämiseksi kertomukset asetetaan 
yleisesti saataville.

Perustelu

Kuluvaa kautta koskevien asianmukaisten seurantakertomusten puute on askel taaksepäin 
suoraan ja välillisesti hallinnoitavan ESR+-toimintalohkon avoimuuden ja 
vastuuvelvollisuuden kannalta.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Varainhoitoasetuksen [38 artiklan 
3 kohdan e alakohdan i alakohdan] 
mukaisen raportointivaatimuksensa 
täyttämiseksi komissio esittää Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 
tuloksellisuutta ja tuloksia koskevat tiedot 
indikaattoreiden mukaisesti raportoimalla 
sekä edistymisestä että puutteista ja 
varmistamalla selkeän yhteyden varojen 
käytön ja tuloksellisuuden välillä.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Arvioinnit on suoritettava oikea-
aikaisesti, jotta niitä voidaan hyödyntää 
päätöksenteossa.

1. Arvioinnit on suoritettava oikea-
aikaisesti, jotta niitä voidaan hyödyntää 
päätöksenteossa ja niissä on annettava 
tietoa toiminnan tuloksellisuudesta, 
unionin tason lisäarvosta ja 
moitteettomasta varainhoidosta.
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Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimintalohkojen väliarviointi
voidaan suorittaa heti kun niiden 
toteutuksesta on saatavilla riittävästi 
tietoa, kuitenkin viimeistään neljän 
vuoden kuluttua siitä, kun
toimintalohkojen toteutus on käynnistynyt.

2. Toimintalohkoista tehdään 1 
päivään heinäkuuta 2017 mennessä
väliarviointi, jossa mitataan laadullisesti 
ja määrällisesti edistymistä 
toimintalohkojen tavoitteiden 
saavuttamisessa, tarkastellaan unionin 
sosiaalista ympäristöä ja unionin 
lainsäädännöllä toteutettuja merkittäviä 
muutoksia sekä määritetään, onko
toimintalohkojen resursseja käytetty 
tehokkaasti, ja arvioidaan sen tuomaa 
unionin tason lisäarvoa. Väliarvioinnin 
tulokset esitetään Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle. 

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio toimittaa arviointien 
päätelmät ja omat huomautuksensa 
Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä 
alueiden komitealle.

4. Komissio toimittaa arviointien 
päätelmät ja omat huomautuksensa ja 
havaitsemansa seikat sekä laadullisesti ja 
määrällisesti entistä parempia tietoja 
tuloksellisuudesta ja tuloksista verrattuina 
asetettuihin tavoitteisiin Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden 
komitealle.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
Liite II a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Liite II a



AD\1168936FI.docx 21/24 PE627.881v02-00

FI

Työllisyyden ja sosiaalisen innovoinnin 
toimintalohkoa koskevat indikaattorit

1) Unionin politiikan ja 
lainsäädännön paremmasta 
ymmärtämisestä ilmoitetun hyödyn taso

1 a) Analyyttisten toimien lukumäärä

1 b) Vastavuoroista oppimista, 
tietämyksen lisäämistä ja levittämistä 
koskevien toimien lukumäärä

1 c) Tuki keskeisille toimijoille

2) Unionin sekä jäsenvaltioiden ja 
assosioituneiden maiden hallintoelinten 
välisen aktiivisen yhteistyön ja 
kumppanuuden taso

2 a) Analyyttisten toimien lukumäärä

2 b) Vastavuoroista oppimista, 
tietämyksen lisäämistä ja levittämistä 
koskevien toimien lukumäärä

2 b) Tuki keskeisille toimijoille

3) Sosiaalipolitiikan innovaatioiden 
ilmoitettu käyttö sosiaalisen alan 
maakohtaisten suositusten toteutuksessa 
ja sosiaalipoliittisten kokeilujen tulokset 
politiikan laadinnassa

3 a) Analyyttisten toimien lukumäärä

3 b) Vastavuoroista oppimista, 
tietämyksen lisäämistä ja levittämistä 
koskevien toimien lukumäärä

3 c) Tuki keskeisille toimijoille

4) Eures-portaalin vierailujen lukumäärä

5) Eka Eures-työpaikka -
valmistelutoimella sekä kohdennetuilla 
liikkuvuusjärjestelyillä aikaansaatujen tai 
tuettujen nuorten työhönsijoittautumisten 
määrä

6) Eures-neuvojien henkilökohtaisten 
kontaktien määrä työnhakijoiden, 
työpaikkaa vaihtavien ja työnantajien 
kanssa

7) Niiden perustettujen tai 
toimintansa vakauttaneiden yritysten 
lukumäärä, jotka ovat saaneet unionin 
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tukea

8) Työttömien tai heikommassa 
asemassa olevaan ryhmään kuuluvien 
edunsaajien osuus, jotka ovat luoneet 
yrityksen tai kehittäneet sitä unionin 
mikrorahoituksella

Perustelu

Työllisyyden ja sosiaalisen innovoinnin toimintalohkon täytäntöönpanon valvonnan 
indikaattorien luettelo puuttuu komission ehdotuksesta. Työllisyyden ja sosiaalisen 
innovoinnin toimintalohko on jatkoa työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskevalle 
ohjelmalle (EaSI) 2014–2020. Siksi indikaattoreita, joita komissio käyttää EaSI-ohjelmalle 
ohjelmaselvityksissä, jotka esitettiin unionin vuosittaisia talousarvioita koskevassa paketissa, 
olisi edelleen käytettävä työllisyyden ja sosiaalisen innovoinnin toimintalohkoa koskevina 
indikaattoreina.
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