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Tarkistus 20
Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a viite (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon vammaisten 
henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n 
yleissopimuksen, jonka jäseniä Euroopan 
unioni ja kaikki sen jäsenvaltiot ovat,

Or. en

Tarkistus 21
Marian Harkin, Olga Sehnalová, Helga Stevens, Ádám Kósa, Martina Anderson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a viite (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon vammaisten 
henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n 
yleissopimuksen, jonka jäseniä EU ja 
kaikki sen jäsenvaltiot ovat,

Or. en

Perustelu

Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva YK:n yleissopimus on sisällytettävä ESR+:n 
oikeusperustaan, koska EU ja kaikki jäsenvaltiot ovat ratifioineet sen.

Tarkistus 22
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Sergio 
Gutiérrez Prieto, Javi López, Elena Gentile, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Miapetra 
Kumpula-Natri
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a viite (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon toimielinten välisen 
julistuksen Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarista (2017/C 428/09),

Or. en

Tarkistus 23
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Soraya 
Post, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Elena Gentile, Claudiu Ciprian Tănăsescu, 
Miapetra Kumpula-Natri

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 b viite (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon YK:n yleissopimuksen 
vammaisten henkilöiden oikeuksista,

Or. en

Tarkistus 24
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Soraya 
Post, Elena Gentile, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, 
Miapetra Kumpula-Natri, Maria João Rodrigues

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 c viite (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan,

Or. en

Tarkistus 25
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Soraya 
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Post, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López, Elena Gentile, Maria João Rodrigues

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 d viite (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen,

Or. en

Tarkistus 26
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Elena 
Gentile, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan -1 kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-1) SEU-sopimuksen 3 artiklan 
mukaisesti sisämarkkinoita luodessaan 
unioni pyrkii täystyöllisyyttä ja sosiaalista 
edistystä tavoittelevaan erittäin 
kilpailukykyiseen sosiaaliseen 
markkinatalouteen, edistää naisten ja 
miesten tasa-arvoa, sukupolvien välistä 
yhteisvastuuta ja lapsen oikeuksien 
suojelua ja torjuu sosiaalista 
syrjäytymistä ja syrjintää. SEUT-
sopimuksen 9 artiklan mukaisesti unioni 
ottaa politiikkansa ja toimintansa 
määrittelyssä ja toteuttamisessa huomioon 
muun muassa korkean työllisyystason 
edistämiseen, riittävän sosiaalisen 
suojelun takaamiseen, sosiaalisen 
syrjäytymisen torjumiseen sekä 
korkeatasoisen koulutuksen edistämiseen 
ja ihmisten terveyden korkeatasoiseen 
suojeluun liittyvät vaatimukset.

Or. en
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Tarkistus 27
Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Euroopan parlamentti, neuvosto ja 
komissio antoivat 17 päivänä marraskuuta 
2017 yhteisen julistuksen Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarista 
vastauksena Euroopan sosiaalisiin 
haasteisiin. Pilarin 20 keskeistä periaatetta 
on jaettu kolmeen ryhmään, jotka ovat 
yhtäläiset mahdollisuudet ja pääsy 
työmarkkinoille, oikeudenmukaiset työolot 
ja sosiaalinen suojelu ja osallisuus. 
Kyseiset Euroopan sosiaalisten oikeuksien 
pilarin 20 periaatetta olisi otettava 
huomioon Euroopan sosiaalirahasto 
plussan (ESR+) mukaisissa toimissa. 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin 
toteuttamisen edistämiseksi ESR+:sta olisi 
tuettava investointeja ihmisiin sekä 
työllisyyden, koulutuksen ja sosiaalisen 
osallisuuden aloilla käytössä oleviin 
järjestelmiin; näin lujitettaisiin 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta SEUT-sopimuksen 174 
artiklan mukaisesti.

(1) Euroopan parlamentti, neuvosto ja 
komissio antoivat 17 päivänä marraskuuta 
2017 yhteisen julistuksen Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarista 
vastauksena Euroopan sosiaalisiin 
haasteisiin. Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarissa vahvistetaan 
sosiaalista suojelua, sosiaalista 
osallisuutta, ihmisarvoisia työoloja, 
yhtäläisiä mahdollisuuksia ja pääsyä 
työmarkkinoille koskevat jäsenvaltioiden 
velvollisuudet. Pilarin 20 keskeistä 
periaatetta on jaettu kolmeen ryhmään, 
jotka ovat yhtäläiset mahdollisuudet ja 
pääsy työmarkkinoille, oikeudenmukaiset 
työolot ja sosiaalinen suojelu ja osallisuus. 
Kyseiset Euroopan sosiaalisten oikeuksien 
pilarin 20 periaatetta olisi otettava 
huomioon Euroopan sosiaalirahasto 
plussan (ESR+) mukaisissa toimissa. 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin 
toteuttamisen edistämiseksi ESR+:sta olisi 
tuettava investointeja ihmisiin sekä 
työllisyyden, koulutuksen ja sosiaalisen 
osallisuuden aloilla käytössä oleviin 
järjestelmiin; näin lujitettaisiin 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta SEUT-sopimuksen 174 
artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 28
Ulrike Trebesius

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(1) Euroopan parlamentti, neuvosto ja 
komissio antoivat 17 päivänä marraskuuta 
2017 yhteisen julistuksen Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarista 
vastauksena Euroopan sosiaalisiin 
haasteisiin. Pilarin 20 keskeistä periaatetta 
on jaettu kolmeen ryhmään, jotka ovat 
yhtäläiset mahdollisuudet ja pääsy 
työmarkkinoille, oikeudenmukaiset työolot 
ja sosiaalinen suojelu ja osallisuus. 
Kyseiset Euroopan sosiaalisten oikeuksien 
pilarin 20 periaatetta olisi otettava 
huomioon Euroopan sosiaalirahasto 
plussan (ESR+) mukaisissa toimissa. 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin 
toteuttamisen edistämiseksi ESR+:sta olisi 
tuettava investointeja ihmisiin sekä 
työllisyyden, koulutuksen ja sosiaalisen 
osallisuuden aloilla käytössä oleviin 
järjestelmiin; näin lujitettaisiin 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta SEUT-sopimuksen 174 
artiklan mukaisesti.

(1) Euroopan parlamentti, neuvosto ja 
komissio antoivat 17 päivänä marraskuuta 
2017 yhteisen julistuksen Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarista 
vastauksena Euroopan sosiaalisiin 
haasteisiin. Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilari on poliittinen julistus, 
mutta ei oikeudellinen kehys. Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin 
tavoitteiden saavuttamiseksi Euroopan 
sosiaalirahasto plussan (ESR+) 
tavoitteiden on perustuttava EU:n 
nykyisen säännöstön oikeusperustaan, 
eivätkä ne saa ylittää sitä. Pilarin 20 
keskeistä periaatetta on jaettu kolmeen 
ryhmään, jotka ovat yhtäläiset 
mahdollisuudet ja pääsy työmarkkinoille, 
oikeudenmukaiset työolot ja sosiaalinen 
suojelu ja osallisuus. Kyseiset Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin 20 
periaatetta olisi otettava huomioon 
Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+) 
mukaisissa toimissa. Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarin toteuttamisen 
edistämiseksi ESR+:sta olisi tuettava 
investointeja ihmisiin sekä työllisyyden, 
koulutuksen ja sosiaalisen osallisuuden 
aloilla käytössä oleviin järjestelmiin; näin 
lujitettaisiin taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta SEUT-
sopimuksen 174 artiklan mukaisesti ja 
noudatettaisiin samalla toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteita.

Or. en

Tarkistus 29
Elisabeth Morin-Chartier

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(1) Euroopan parlamentti, neuvosto ja 
komissio antoivat 17 päivänä marraskuuta 
2017 yhteisen julistuksen Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarista 
vastauksena Euroopan sosiaalisiin 
haasteisiin. Pilarin 20 keskeistä periaatetta 
on jaettu kolmeen ryhmään, jotka ovat 
yhtäläiset mahdollisuudet ja pääsy 
työmarkkinoille, oikeudenmukaiset työolot 
ja sosiaalinen suojelu ja osallisuus. 
Kyseiset Euroopan sosiaalisten oikeuksien 
pilarin 20 periaatetta olisi otettava 
huomioon Euroopan sosiaalirahasto 
plussan (ESR+) mukaisissa toimissa. 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin 
toteuttamisen edistämiseksi ESR+:sta olisi 
tuettava investointeja ihmisiin sekä 
työllisyyden, koulutuksen ja sosiaalisen 
osallisuuden aloilla käytössä oleviin 
järjestelmiin; näin lujitettaisiin 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta SEUT-sopimuksen 174 
artiklan mukaisesti.

(1) Euroopan parlamentti, neuvosto ja 
komissio antoivat 17 päivänä marraskuuta 
2017 yhteisen julistuksen Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarista 
vastauksena Euroopan sosiaalisiin 
haasteisiin. Pilarin 20 keskeistä periaatetta 
on jaettu kolmeen ryhmään, jotka ovat 
yhtäläiset mahdollisuudet ja pääsy 
työmarkkinoille, oikeudenmukaiset työolot 
ja sosiaalinen suojelu ja osallisuus. 
Kyseiset Euroopan sosiaalisten oikeuksien 
pilarin 20 periaatetta olisi otettava 
huomioon Euroopan sosiaalirahasto 
plussan (ESR+) mukaisissa toimissa. 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin 
toteuttamisen edistämiseksi ESR+:sta olisi 
tuettava investointeja ihmisiin sekä 
työllisyyden, koulutuksen ja sosiaalisen 
osallisuuden aloilla käytössä oleviin 
järjestelmiin; näin lujitettaisiin 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta SEUT-sopimuksen 174 
artiklan mukaisesti. Kaikissa ESR+:n 
alaisissa toimissa olisi noudatettava 
Euroopan unionin perusoikeuskirjaa.

Or. en

Tarkistus 30
Verónica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Euroopan parlamentti, neuvosto ja 
komissio antoivat 17 päivänä marraskuuta 
2017 yhteisen julistuksen Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarista 
vastauksena Euroopan sosiaalisiin 
haasteisiin. Pilarin 20 keskeistä periaatetta 
on jaettu kolmeen ryhmään, yhtäläiset 
mahdollisuudet ja pääsy työmarkkinoille, 

(1) Euroopan parlamentti, neuvosto ja 
komissio antoivat 17 päivänä marraskuuta 
2017 yhteisen julistuksen Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarista 
vastauksena Euroopan sosiaalisiin 
haasteisiin. Pilarin 20 keskeistä periaatetta 
on jaettu kolmeen ryhmään, yhtäläiset 
mahdollisuudet ja pääsy työmarkkinoille, 
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Oikeudenmukaiset työolosuhteet, 
sosiaalinen suojelu ja osallisuus. Kyseiset 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin 20 
periaatetta olisi otettava huomioon 
Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+) 
mukaisissa toimissa. Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarin toteuttamisen 
edistämiseksi ESR+:sta olisi tuettava 
investointeja ihmisiin sekä työllisyyden, 
koulutuksen ja sosiaalisen osallisuuden 
aloilla käytössä oleviin järjestelmiin; näin 
lujitettaisiin taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta SEUT-
sopimuksen 174 artiklan mukaisesti.

oikeudenmukaiset työolosuhteet, 
sosiaalinen suojelu ja osallisuus. Kyseiset 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin 20 
periaatetta olisi otettava huomioon 
Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+) 
mukaisissa toimissa. Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarin toteuttamisen 
edistämiseksi ESR+:sta olisi tuettava 
investointeja ihmisiin sekä työllisyyden, 
koulutuksen ja sosiaalisen osallisuuden 
aloilla käytössä oleviin järjestelmiin; näin 
lujitettaisiin taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta SEUT-
sopimuksen 174 ja 175 artiklojen
mukaisesti.

Or. es

Tarkistus 31
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

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 

Poistetaan.
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maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston, Euroopan 
investointivakautusjärjestelystä ja 
InvestEU-rahastosta tuetuista ohjelmista 
saatavan rahoitustuen lisäarvo.

Or. it

Perustelu

Eurooppalainen ohjausjakso tukee hyvin epäselvää ja epädemokraattista hallintomallia, jossa 
ei oteta huomioon toissijaisuusperiaatetta.

Tarkistus 32
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

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 

(2) Unionin tasolla SEUT-sopimuksen 
151 artiklalla ja Euroopan sosiaaliseen 
peruskirjaan kirjatuilla oikeuksilla 
luodaan puitteet unionin ja 
jäsenvaltioiden strategioille, joilla ESR+ 
pannaan täytäntöön. Niiden avulla 
unionin rahoitusta olisi käytettävä 
johdonmukaisella tavalla ja tarvittaessa 
maksimoitava etenkin Euroopan 
aluekehitysrahastosta, koheesiorahastosta, 
Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta ja
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastosta tuetuista ohjelmista 
saatavan rahoitustuen sosiaalinen arvo.



AM\1164117FI.docx 11/157 PE626.995v02-00

FI

saatavan rahoitustuen lisäarvo.

Or. en

Tarkistus 33
Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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) 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 laadittava 
yhteistyössä kansallisten, alueellisten ja
paikallisten viranomaisten kanssa, niihin 
olisi sisällyttävä sukupuolinäkökulma ja 
ne 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 
maatalousrahastosta, Euroopan 
investointivakautusjärjestelystä ja 
InvestEU-rahastosta tuetuista ohjelmista 
saatavan rahoitustuen lisäarvo.

Or. en
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Tarkistus 34
Javi López

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) 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 ja ne tulisi laatia yhteistyössä 
alueellisten ja paikallisten yhteisöjen ja 
muiden asianmukaisten toimijoiden 
kanssa 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.

Or. es

Tarkistus 35
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale
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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) 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 laadittava 
yhteistyössä kansallisten, alueellisten ja 
paikallisten viranomaisten kanssa ja 
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 
maatalousrahastosta, Euroopan 
investointivakautusjärjestelystä ja 
InvestEU-rahastosta tuetuista ohjelmista 
saatavan rahoitustuen lisäarvo.

Or. en

Tarkistus 36
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López, Maria João Rodrigues

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Neuvosto hyväksyi 20 päivänä 
kesäkuuta 2017 päätelmät ”Euroopan 
kestävän tulevaisuuden varmistaminen: 
EU:n vastaus kestävän kehityksen 
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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 toimintakehykseen, ja unionin 
on oltava politiikkatoimissaan 
kunnianhimoinen, kun se vastaa 
globaaleihin haasteisiin. Neuvosto 
suhtautui myönteisesti komission 22 
päivänä marraskuuta 2016 antamaan 
tiedonantoon ”Seuraavat toimet 
Euroopan kestävän tulevaisuuden 
varmistamiseksi” ensimmäisenä toimena 
kestävän kehityksen tavoitteiden 
valtavirtaistamiseksi sekä kestävän 
kehityksen soveltamiseksi kaikkea EU:n 
toimintapolitiikkaa ohjaavana keskeisenä 
periaatteena muun muassa talousarvio-
ohjelmien kautta. ESR+:lla olisi lähinnä 
edistettävä kestävän kehityksen 
tavoitteiden saavuttamista puolittamalla 
suhteellinen köyhyys ja poistamalla 
köyhyyden äärimmäiset muodot (tavoite 
1), takaamalla terveellinen elämä ja 
hyvinvointi (tavoite 3), takaamalla 
laadukas ja kaikille avoin koulutus 
(tavoite 4), edistämällä sukupuolten 
välistä tasa-arvoa (tavoite 5), edistämällä 
kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, 
täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä 
ihmisarvoista työtä kaikille (tavoite 8) ja 
vähentämällä eriarvoisuutta (tavoite 10).

Or. en

Tarkistus 37
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(3) Neuvosto hyväksyi [...] 
jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan 
tarkistetut suuntaviivat, joita on muutettu 
niiden yhdenmukaistamiseksi Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin 
periaatteiden kanssa. Tarkoituksena on 
parantaa Euroopan kilpailukykyä ja 
tehdä siitä houkuttelevampi kohde 
investoinneille, työpaikkojen luomiselle ja 
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 
edistämiselle. Jotta varmistetaan, että 
ESR+ on täysin yhdenmukainen näiden 
suuntaviivojen kanssa, etenkin
työllisyyden, koulutuksen sekä sosiaalisen 
syrjäytymisen, köyhyyden ja syrjinnän 
torjunnan osalta, ESR:lla olisi tuettava 
jäsenvaltioita ottaen huomioon SEUT-
sopimuksen 121 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetut asiaa koskevat yhdennetyt 
suuntaviivat ja SEUT-sopimuksen 148 
artiklan 4 kohdassa tarkoitetut 
maakohtaiset suositukset ja tarvittaessa 
niiden strategioissa kansallisella tasolla 
sovitut kansalliset uudistusohjelmat.
ESR+:lla olisi edistettävä myös unionin 
keskeisten aloitteiden ja toimien asiaan 
liittyvien osa-alueiden täytäntöönpanoa, 
etenkin Euroopan uutta osaamisohjelmaa
ja eurooppalaista koulutusaluetta, asiaan 
liittyviä neuvoston suosituksia ja muita 
aloitteita, kuten nuorisotakuuta, taitojen 
parantamista ja pitkäaikaistyöttömien 
integroimista työmarkkinoille

(3) Jotta varmistetaan, että ESR+ on 
täysin yhdenmukainen unionin 
tavoitteiden kanssa työllisyyden, 
koulutuksen sekä sosiaalisen 
syrjäytymisen, köyhyyden ja syrjinnän 
torjunnan osalta, ESR:lla olisi tuettava 
jäsenvaltioita ja edistettävä unionin 
keskeisten aloitteiden ja toimien asiaan 
liittyvien osa-alueiden täytäntöönpanoa, 
etenkin Euroopan uutta osaamisohjelmaa,
eurooppalaista koulutusaluetta ja 
kolmansien maiden kansalaisten 
kotouttamista koskeva 
toimintasuunnitelmaa, asiaan liittyviä 
neuvoston suosituksia ja muita aloitteita, 
kuten nuorisotakuuta, taitojen parantamista 
ja pitkäaikaistyöttömien integroimista 
työmarkkinoille.

Or. en

Tarkistus 38
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(3) Neuvosto hyväksyi [...] 
jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan 
tarkistetut suuntaviivat, joita on muutettu 
niiden yhdenmukaistamiseksi Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin periaatteiden 
kanssa. Tarkoituksena on parantaa 
Euroopan kilpailukykyä ja tehdä siitä 
houkuttelevampi kohde investoinneille, 
työpaikkojen luomiselle ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden edistämiselle. Jotta 
varmistetaan, että ESR+ on täysin 
yhdenmukainen näiden suuntaviivojen 
kanssa, etenkin työllisyyden, koulutuksen 
sekä sosiaalisen syrjäytymisen, köyhyyden 
ja syrjinnän torjunnan osalta, ESR:lla olisi 
tuettava jäsenvaltioita ottaen huomioon 
SEUT-sopimuksen 121 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetut asiaa koskevat 
yhdennetyt suuntaviivat ja SEUT-
sopimuksen 148 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetut maakohtaiset suositukset ja 
tarvittaessa niiden strategioissa 
kansallisella tasolla sovitut kansalliset 
uudistusohjelmat. ESR+:lla olisi 
edistettävä myös unionin keskeisten 
aloitteiden ja toimien asiaan liittyvien osa-
alueiden täytäntöönpanoa, etenkin 
Euroopan uutta osaamisohjelmaa ja 
eurooppalaista koulutusaluetta, asiaan 
liittyviä neuvoston suosituksia ja muita 
aloitteita, kuten nuorisotakuuta, taitojen 
parantamista ja pitkäaikaistyöttömien 
integroimista työmarkkinoille.

(3) Neuvosto hyväksyi [...] 
jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan 
tarkistetut suuntaviivat, joita on muutettu 
niiden yhdenmukaistamiseksi Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin periaatteiden 
kanssa. Tarkoituksena on parantaa 
Euroopan kilpailukykyä ja tehdä siitä 
houkuttelevampi kohde investoinneille, 
työpaikkojen luomiselle ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden edistämiselle. Jotta 
varmistetaan, että ESR+ on täysin 
yhdenmukainen näiden suuntaviivojen 
kanssa, etenkin työllisyyden, koulutuksen 
sekä sosiaalisen syrjäytymisen, köyhyyden 
ja syrjinnän torjunnan osalta, ESR:lla olisi 
tuettava jäsenvaltioita ottaen huomioon 
asiaa koskevat yhdennetyt suuntaviivat. 
ESR+:lla olisi edistettävä myös unionin 
keskeisten aloitteiden ja toimien asiaan 
liittyvien osa-alueiden täytäntöönpanoa, 
etenkin Euroopan uutta osaamisohjelmaa ja 
eurooppalaista koulutusaluetta, asiaan 
liittyviä neuvoston suosituksia ja muita 
aloitteita, kuten nuorisotakuuta, taitojen 
parantamista ja pitkäaikaistyöttömien 
integroimista työmarkkinoille.

Or. it

Tarkistus 39
Claude Rolin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(3) Neuvosto hyväksyi [...] 
jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan 
tarkistetut suuntaviivat, joita on muutettu 
niiden yhdenmukaistamiseksi Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin periaatteiden 
kanssa. Tarkoituksena on parantaa 
Euroopan kilpailukykyä ja tehdä siitä 
houkuttelevampi kohde investoinneille, 
työpaikkojen luomiselle ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden edistämiselle. Jotta 
varmistetaan, että ESR+ on täysin 
yhdenmukainen näiden suuntaviivojen 
kanssa, etenkin työllisyyden, koulutuksen 
sekä sosiaalisen syrjäytymisen, köyhyyden 
ja syrjinnän torjunnan osalta, ESR:lla olisi 
tuettava jäsenvaltioita ottaen huomioon 
SEUT-sopimuksen 121 artiklan 2 
kohdassa tarkoitetut asiaa koskevat 
yhdennetyt suuntaviivat ja SEUT-
sopimuksen 148 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetut maakohtaiset suositukset ja 
tarvittaessa niiden strategioissa 
kansallisella tasolla sovitut kansalliset 
uudistusohjelmat. ESR+:lla olisi 
edistettävä myös unionin keskeisten 
aloitteiden ja toimien asiaan liittyvien osa-
alueiden täytäntöönpanoa, etenkin 
Euroopan uutta osaamisohjelmaa ja 
eurooppalaista koulutusaluetta, asiaan 
liittyviä neuvoston suosituksia ja muita 
aloitteita, kuten nuorisotakuuta, taitojen 
parantamista ja pitkäaikaistyöttömien 
integroimista työmarkkinoille

(3) Neuvosto hyväksyi [...] 
jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan 
tarkistetut suuntaviivat, joita on muutettu 
niiden yhdenmukaistamiseksi Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin periaatteiden 
kanssa. Tarkoituksena on parantaa 
Euroopan kilpailukykyä ja tehdä siitä 
houkuttelevampi kohde investoinneille, 
työpaikkojen luomiselle ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden edistämiselle. Jotta 
varmistetaan, että ESR+ on täysin 
yhdenmukainen näiden suuntaviivojen 
kanssa, etenkin työllisyyden, koulutuksen 
sekä sosiaalisen syrjäytymisen, köyhyyden 
ja syrjinnän torjunnan osalta, ESR:lla olisi 
tuettava jäsenvaltioita ottaen huomioon 
asiaa koskevat yhdennetyt suuntaviivat. 
ESR+:lla olisi edistettävä myös unionin 
keskeisten aloitteiden ja toimien asiaan 
liittyvien osa-alueiden täytäntöönpanoa, 
etenkin Euroopan uutta osaamisohjelmaa ja 
eurooppalaista koulutusaluetta, asiaan 
liittyviä neuvoston suosituksia ja muita 
aloitteita, kuten nuorisotakuuta, taitojen 
parantamista ja pitkäaikaistyöttömien 
integroimista työmarkkinoille

Or. fr

Tarkistus 40
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Elena Gentile, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, 
Maria João Rodrigues

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(3) Neuvosto hyväksyi [...] 
jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan 
tarkistetut suuntaviivat, joita on muutettu 
niiden yhdenmukaistamiseksi Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin periaatteiden 
kanssa. Tarkoituksena on parantaa 
Euroopan kilpailukykyä ja tehdä siitä
houkuttelevampi kohde investoinneille, 
työpaikkojen luomiselle ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden edistämiselle. Jotta 
varmistetaan, että ESR+ on täysin 
yhdenmukainen näiden suuntaviivojen 
kanssa, etenkin työllisyyden, koulutuksen 
sekä sosiaalisen syrjäytymisen, köyhyyden 
ja syrjinnän torjunnan osalta, ESR:lla 
olisi tuettava jäsenvaltioita ottaen 
huomioon SEUT-sopimuksen 121 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetut asiaa koskevat 
yhdennetyt suuntaviivat ja SEUT-
sopimuksen 148 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetut maakohtaiset suositukset ja 
tarvittaessa niiden strategioissa 
kansallisella tasolla sovitut kansalliset 
uudistusohjelmat. ESR+:lla olisi 
edistettävä myös unionin keskeisten 
aloitteiden ja toimien asiaan liittyvien osa-
alueiden täytäntöönpanoa, etenkin 
Euroopan uutta osaamisohjelmaa ja 
eurooppalaista koulutusaluetta, asiaan 
liittyviä neuvoston suosituksia ja muita 
aloitteita, kuten nuorisotakuuta, taitojen 
parantamista ja pitkäaikaistyöttömien 
integroimista työmarkkinoille

(3) Neuvoston 148 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti hyväksymät jäsenvaltioiden 
työllisyyspolitiikan suuntaviivat, jotka 
koskevat työvoiman kysynnän lisäämistä, 
työvoiman tarjonnan parantamista, 
työhön pääsyä, taitoja ja osaamista, 
työmarkkinoiden toiminnan ja 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun 
toimivuuden parantamista ja yhtäläisten 
mahdollisuuksien ja sosiaalisen 
osallisuuden edistämistä sekä köyhyyden 
torjumista muodostavat yhdessä 121 
artiklan 2 kohdan mukaisesti 
hyväksyttyjen talouspolitiikan laajojen 
suuntaviivojen kanssa yhdennetyt 
suuntaviivat Eurooppa 2020 -strategian 
täytäntöönpanoa varten. Neuvosto 
hyväksyi [...] jäsenvaltioiden 
työllisyyspolitiikan tarkistetut suuntaviivat, 
joita on muutettu niiden 
yhdenmukaistamiseksi Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin periaatteiden 
kanssa. Tarkoituksena on edistää 
työpaikkojen luomista ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta, parantaa Euroopan 
kilpailukykyä ja tehdä unionista
houkuttelevampi kohde investoinneille. 
Jotta varmistetaan, että ESR+ on täysin 
yhdenmukainen suuntaviivojen kanssa 
työllisyyspolitiikan osalta, jäsenvaltioiden 
olisi ohjelmoitava ESR+:n tuki ottaen 
huomioon niiden kannalta merkitykselliset
suuntaviivat ja SEUT-sopimuksen 148 
artiklan 4 kohdassa tarkoitetut 
maakohtaiset suositukset ja niiden 
strategioissa kansallisella tasolla sovittujen 
kansallisten uudistusohjelmien työllisyys-
ja sosiaalinäkökohdat. ESR+:lla olisi 
edistettävä myös unionin keskeisten 
aloitteiden ja toimien asiaan liittyvien osa-
alueiden täytäntöönpanoa, etenkin 
Euroopan uutta osaamisohjelmaa ja 
eurooppalaista koulutusaluetta, 
nuorisotakuuta ja muita asiaan liittyviä 
neuvoston suosituksia ja muita aloitteita, 
kuten suositusta ”Investoidaan lapsiin –
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murretaan huono-osaisuuden kierre”, 
taitojen parantamista,
pitkäaikaistyöttömien integroimista 
työmarkkinoille, harjoittelun ja 
oppisopimuskoulutuksen laatupuitteita 
sekä kolmansien maiden kansalaisten 
kotouttamista koskeva 
toimintasuunnitelmaa.

Or. en

Tarkistus 41
Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Neuvosto hyväksyi [...] 
jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan 
tarkistetut suuntaviivat, joita on muutettu 
niiden yhdenmukaistamiseksi Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin periaatteiden 
kanssa. Tarkoituksena on parantaa 
Euroopan kilpailukykyä ja tehdä siitä 
houkuttelevampi kohde investoinneille, 
työpaikkojen luomiselle ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden edistämiselle. Jotta 
varmistetaan, että ESR+ on täysin 
yhdenmukainen näiden suuntaviivojen 
kanssa, etenkin työllisyyden, koulutuksen 
sekä sosiaalisen syrjäytymisen, köyhyyden 
ja syrjinnän torjunnan osalta, ESR:lla olisi 
tuettava jäsenvaltioita ottaen huomioon 
SEUT-sopimuksen 121 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetut asiaa koskevat yhdennetyt 
suuntaviivat ja SEUT-sopimuksen 148 
artiklan 4 kohdassa tarkoitetut 
maakohtaiset suositukset ja tarvittaessa 
niiden strategioissa kansallisella tasolla 
sovitut kansalliset uudistusohjelmat. 
ESR+:lla olisi edistettävä myös unionin 
keskeisten aloitteiden ja toimien asiaan 
liittyvien osa-alueiden täytäntöönpanoa, 
etenkin Euroopan uutta osaamisohjelmaa 

(3) Neuvosto hyväksyi [...] 
jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan 
tarkistetut suuntaviivat, joita on muutettu 
niiden yhdenmukaistamiseksi Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin periaatteiden 
kanssa. Tarkoituksena on parantaa 
Euroopan kilpailukykyä ja tehdä siitä 
houkuttelevampi kohde investoinneille, 
työpaikkojen luomiselle ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden edistämiselle. Jotta 
varmistetaan, että ESR+ on täysin 
yhdenmukainen näiden suuntaviivojen 
kanssa, etenkin työllisyyden, koulutuksen 
sekä sosiaalisen syrjäytymisen, köyhyyden 
ja syrjinnän torjunnan osalta, ESR:lla olisi 
tuettava jäsenvaltioita ottaen huomioon 
SEUT-sopimuksen 121 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetut asiaa koskevat yhdennetyt 
suuntaviivat ja SEUT-sopimuksen 148 
artiklan 4 kohdassa tarkoitetut 
maakohtaiset suositukset ja tarvittaessa 
niiden strategioissa kansallisella tasolla 
sovitut kansalliset uudistusohjelmat. 
ESR+:lla olisi edistettävä myös unionin 
keskeisten aloitteiden ja toimien asiaan 
liittyvien osa-alueiden täytäntöönpanoa, 
etenkin Euroopan uutta osaamisohjelmaa,
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ja eurooppalaista koulutusaluetta, asiaan 
liittyviä neuvoston suosituksia ja muita 
aloitteita, kuten nuorisotakuuta, taitojen 
parantamista ja pitkäaikaistyöttömien 
integroimista työmarkkinoille

eurooppalaista koulutusaluetta ja 
kolmansien maiden kansalaisten 
kotouttamista koskeva 
toimintasuunnitelmaa, asiaan liittyviä 
neuvoston suosituksia ja muita aloitteita, 
kuten nuorisotakuuta, taitojen parantamista 
ja pitkäaikaistyöttömien integroimista 
työmarkkinoille

Or. en

Tarkistus 42
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Maria João 
Rodrigues

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 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 

Poistetaan.
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rahoitusvälineiden kautta.

Or. en

Tarkistus 43
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

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 
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.

(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 
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+:lla edistetään kestävän kehityksen 
tavoitteiden saavuttamista, joita ovat 
suhteellisen köyhyyden puolittaminen ja 
köyhyyden äärimmäisten muotojen 
poistaminen (tavoite 1), laadukkaan ja 
kaikille avoimen koulutuksen takaaminen 
(tavoite 4), sukupuolten välisen tasa-
arvon edistäminen (tavoite 5), kaikkia 
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koskevan kestävän talouskasvun, täyden 
ja tuottavaan työllisyyden sekä 
ihmisarvoisen työn edistäminen (tavoite 8) 
ja eriarvoisuuden vähentäminen (tavoite 
10).

Or. en

Tarkistus 44
Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 
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.

(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 
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+:lla 
voidaan antaa erityinen panos kestävän 
kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi 
puolittamalla suhteellinen köyhyys ja 
poistamalla köyhyyden äärimmäiset 
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muodot (tavoite 1), takaamalla laadukas 
ja kaikille avoin koulutus (tavoite 4), 
edistämällä sukupuolten välistä tasa-
arvoa (tavoite 5), edistämällä kaikkia 
koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja 
tuottavaa työllisyyttä sekä ihmisarvoista 
työtä kaikille (tavoite 8) ja vähentämällä 
eriarvoisuutta (tavoite 10) sekä 
edistämällä Pariisin sopimuksen 
toteuttamista.

Or. en

Tarkistus 45
Elena Gentile

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 
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 

(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 
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+:lla 
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rahoitusvälineiden kautta. voidaan edistää kestävän kehityksen 
tavoitteiden saavuttamista muun muassa 
poistamalla köyhyyden äärimmäiset 
muodot (tavoite 1), takaamalla laadukas 
ja kaikille avoin koulutus (tavoite 4), 
edistämällä sukupuolten välistä tasa-
arvoa (tavoite 5) ja vähentämällä 
eriarvoisuutta (tavoite 10).

Or. en

Tarkistus 46
Edouard Martin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) EU hyväksyi Pariisin sopimuksen 
tavoitteet vuonna 2015, ja vuonna 2018 se 
hyväksyi uudet energiaunionin hallintoa 
koskevat säännöt ensimmäisenä 
toimenpiteenä tämän sopimuksen 
täytäntöön panemiseksi. Energiaunionin 
hallintoa koskevat säännöt muodostavat 
oikeudellisesti sitovan kehyksen, jolla 
määritellään kansalliset ja eurooppalaiset 
energiaan ja ilmastoon liittyvät 
toimenpiteet koko poliittisella kentällä, 
jotta saadaan aikaan sosiaalisesti 
hyväksyttävä ja oikeudenmukainen 
siirtymä kestävään vähähiiliseen 
talouteen. Tässä yhteydessä on otettava 
huomioon tähän siirtymään osallistuvat 
kansalaiset ja alueet, jotta paikallinen ja 
kollektiivinen osaaminen ja hyvinvoinnin 
taso eivät vaarannu, alueellisen lisäarvon 
tuotannon säilyttämiseksi. 
Kasvihuonekaasujen vähennysten 
aikaansaamisen olisi erityisesti liityttävä 
tiiviisti kestävien paikallisten työpaikkojen 
luomiseen ja johdettava kansanterveyden 
kohentumiseen. Energiaunionin hallintoa 
koskevissa säännöissä määrätään 
yhdennettyjen kansallisten energia- ja 
ilmastosuunnitelmien hyväksymisestä 
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muun muassa työmarkkinaosapuolten ja 
kansalaisyhteiskunnan (nämä 
sidosryhmät osallistuvat jo ESR:n 
hallintoon) laajan kuulemisen perusteella 
ja jäsenvaltioille annettavista 
suosituksista sovittujen EU:n tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Ilmasto- ja 
energiapolitiikan puitteet ovat yhtä 
tärkeät kuin talouspolitiikan 
eurooppalainen ohjausjakso, ja niiden 
olisi ohjattava tasavertaisesti ja 
johdonmukaisesti sen kanssa unionin 
rahoituksen käyttöä.

Or. en

Tarkistus 47
Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Kun otetaan huomioon Torinossa 
18. lokakuuta 1961 allekirjoitettu 
Euroopan sosiaalinen peruskirja, unionin 
ja sen jäsenvaltioiden tavoitteisiin olisi 
SEUT-sopimuksen 151 artiklan 
mukaisesti kuuluttava työllisyyden 
edistäminen, elin- ja työolojen 
kohentaminen tarkoituksena saavuttaa 
korkea ja kestävä työllisyystaso ja 
syrjäytymisen torjuminen.

Or. en

Tarkistus 48
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(5) Unionilla on vastassaan 
rakenteellisia haasteita, jotka johtuvat 
talouden globalisaatiosta, muuttoliikkeen 
hallinnasta, turvallisuusuhkien kasvusta, 
siirtymisestä puhtaaseen energiaan, 
teknologian muutoksista ja työvoiman yhä 
nopeammasta ikääntymisestä sekä 
kasvavasta ammattitaitovajeesta ja 
työvoimapulasta joillakin sektoreilla ja 
alueilla ja etenkin pk-yrityksissä. 
Työelämän realiteettien muuttuessa 
unionin olisi oltava valmistautunut 
kohtaamaan nykyiset ja tulevat haasteet ja
investoitava relevanttiin osaamiseen, 
tehtävä kasvusta entistä osallistavampaa 
ja parannettava työllisyys- ja 
sosiaalipolitiikkaa, myös työvoiman 
liikkuvuuden osalta.

(5) Unionilla ja jäsenvaltioilla on 
vastassaan rakenteellisia haasteita, jotka 
johtuvat talouden globalisaatiosta ja 
dematerialisoinnista, jotka lisäävät 
voimakkaasti maahanmuuttoa, 
turvallisuusuhkien kasvusta, siirtymisestä 
puhtaaseen energiaan, teknologian 
muutoksista, syntyvyyden laskusta ja 
työvoiman yhä nopeammasta 
ikääntymisestä sekä kasvavasta 
ammattitaitovajeesta ja työvoimapulasta 
joillakin sektoreilla ja alueilla ja etenkin 
pk-yrityksissä. Työelämän realiteettien 
muuttuessa ja niistä johtuvien 
työllisyyteen liittyvien haasteiden 
ilmaantuessa on investoitava relevanttiin 
osaamiseen, kasvuun, sosiaali- ja 
työllisyyspolitiikkoihin.

Or. it

Tarkistus 49
Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Unionilla on vastassaan 
rakenteellisia haasteita, jotka johtuvat 
talouden globalisaatiosta, muuttoliikkeen 
hallinnasta, turvallisuusuhkien kasvusta, 
siirtymisestä puhtaaseen energiaan, 
teknologian muutoksista ja työvoiman yhä 
nopeammasta ikääntymisestä sekä 
kasvavasta ammattitaitovajeesta ja 
työvoimapulasta joillakin sektoreilla ja 
alueilla ja etenkin pk-yrityksissä. 
Työelämän realiteettien muuttuessa 
unionin olisi oltava valmistautunut 
kohtaamaan nykyiset ja tulevat haasteet ja 
investoitava relevanttiin osaamiseen, 

(5) Unionilla on vastassaan 
rakenteellisia haasteita, jotka johtuvat 
sosiaalisesta eriarvoisuudesta, talouden 
globalisaatiosta, muuttoliikkeen 
hallinnasta, tähän liittyvistä osallistamisen 
haasteista, siirtymisestä puhtaaseen 
energiaan, teknologian muutoksista, 
väestökehityksen haasteista, eriarvoisista 
mahdollisuuksista kouluttautua ja saada 
sosiaalista suojelua, hoitovastuun 
epätasapainoisesta jakautumisesta,
työvoiman yhä nopeammasta 
ikääntymisestä, 
työllistymismahdollisuuksien puutteesta
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tehtävä kasvusta entistä osallistavampaa ja 
parannettava työllisyys- ja 
sosiaalipolitiikkaa, myös työvoiman 
liikkuvuuden osalta.

sekä kasvavasta ammattitaitovajeesta ja 
työvoimapulasta joillakin sektoreilla ja 
alueilla ja etenkin pk-yrityksissä. 
Työelämän realiteettien muuttuessa 
unionin olisi oltava valmistautunut 
kohtaamaan nykyiset ja tulevat haasteet ja 
sitouduttava oikeudenmukaiseen 
siirtymään, investoitava laadukkaaseen ja 
osallistavaan koulutukseen, elinikäiseen 
oppimiseen ja osaamiseen, tehtävä 
työmarkkinoista entistä osallistavampia ja 
parannettava työllisyys-, koulutus- ja 
sosiaalipolitiikkaa, myös työvoiman 
liikkuvuuden osalta, sekä torjumalla 
sukupuolten välisiä eroja ja naisten 
syrjintää.

Or. en

Tarkistus 50
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Unionilla on vastassaan 
rakenteellisia haasteita, jotka johtuvat 
talouden globalisaatiosta, muuttoliikkeen 
hallinnasta, turvallisuusuhkien kasvusta,
siirtymisestä puhtaaseen energiaan, 
teknologian muutoksista ja työvoiman yhä 
nopeammasta ikääntymisestä sekä 
kasvavasta ammattitaitovajeesta ja 
työvoimapulasta joillakin sektoreilla ja 
alueilla ja etenkin pk-yrityksissä. 
Työelämän realiteettien muuttuessa
unionin olisi oltava valmistautunut 
kohtaamaan nykyiset ja tulevat haasteet ja 
investoitava relevanttiin osaamiseen, 
tehtävä kasvusta entistä osallistavampaa ja 
parannettava työllisyys- ja 
sosiaalipolitiikka, myös työvoiman 
liikkuvuuden osalta.

(5) Unionilla on vastassaan 
rakenteellisia haasteita, jotka johtuvat 
talouden globalisaatiosta, 
säästötoimenpiteiden vaikutuksista,
muuttoliikkeen hallinnasta, siirtymisestä 
puhtaaseen energiaan, teknologian 
muutoksista ja työvoiman yhä 
nopeammasta ikääntymisestä sekä 
kasvavasta ammattitaitovajeesta ja 
työvoimapulasta joillakin sektoreilla ja 
alueilla. Työelämän realiteettien 
muuttuessa unionin olisi oltava 
valmistautunut kohtaamaan nykyiset ja 
tulevat haasteet ja investoitava relevanttiin 
osaamiseen, tehtävä kasvusta osallistavaa
ja parannettava työllisyys- ja 
sosiaalipolitiikkaa, myös työvoiman 
liikkuvuuden osalta.

Or. en
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Tarkistus 51
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Unionilla on vastassaan 
rakenteellisia haasteita, jotka johtuvat 
talouden globalisaatiosta, muuttoliikkeen 
hallinnasta, turvallisuusuhkien kasvusta, 
siirtymisestä puhtaaseen energiaan, 
teknologian muutoksista ja työvoiman yhä 
nopeammasta ikääntymisestä sekä 
kasvavasta ammattitaitovajeesta ja 
työvoimapulasta joillakin sektoreilla ja 
alueilla ja etenkin pk-yrityksissä. 
Työelämän realiteettien muuttuessa 
unionin olisi oltava valmistautunut 
kohtaamaan nykyiset ja tulevat haasteet ja 
investoitava relevanttiin osaamiseen, 
tehtävä kasvusta entistä osallistavampaa ja 
parannettava työllisyys- ja 
sosiaalipolitiikkaa, myös työvoiman 
liikkuvuuden osalta.

(5) Unionilla on vastassaan 
rakenteellisia haasteita, jotka johtuvat 
talouden globalisaatiosta, muuttoliikkeen
hallinnasta, oikeudenmukaisesta
siirtymisestä puhtaaseen energiaan, 
teknologian muutoksista, väestön 
vähenemisestä ja työvoiman yhä 
nopeammasta ikääntymisestä sekä 
kasvavasta ammattitaitovajeesta ja 
työvoimapulasta joillakin sektoreilla ja 
alueilla ja etenkin pk-yrityksissä. 
Työelämän realiteettien muuttuessa 
unionin olisi oltava valmistautunut 
kohtaamaan nykyiset ja tulevat haasteet ja 
investoitava relevanttiin osaamiseen, 
tehtävä kasvusta entistä osallistavampaa ja 
parannettava koulutus-, työllisyys- ja 
sosiaalipolitiikkaa, myös työvoiman 
liikkuvuuden osalta.

Or. en

Tarkistus 52
Claude Rolin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Unionilla on vastassaan 
rakenteellisia haasteita, jotka johtuvat 
talouden globalisaatiosta, muuttoliikkeen 
hallinnasta, turvallisuusuhkien kasvusta,
siirtymisestä puhtaaseen energiaan, 

(5) Unionilla on vastassaan 
rakenteellisia haasteita, jotka johtuvat 
talouden globalisaatiosta, muuttoliikkeen 
hallinnasta, siirtymisestä puhtaaseen 
energiaan, teknologian muutoksista ja 
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teknologian muutoksista ja työvoiman yhä 
nopeammasta ikääntymisestä sekä 
kasvavasta ammattitaitovajeesta ja 
työvoimapulasta joillakin sektoreilla ja 
alueilla ja etenkin pk-yrityksissä. 
Työelämän realiteettien muuttuessa 
unionin olisi oltava valmistautunut 
kohtaamaan nykyiset ja tulevat haasteet ja 
investoitava relevanttiin osaamiseen, 
tehtävä kasvusta entistä osallistavampaa ja 
parannettava työllisyys- ja 
sosiaalipolitiikkaa, myös työvoiman 
liikkuvuuden osalta.

työvoiman yhä nopeammasta 
ikääntymisestä sekä kasvavasta 
ammattitaitovajeesta ja työvoimapulasta 
joillakin sektoreilla ja alueilla ja etenkin 
pk-yrityksissä. Työelämän realiteettien 
muuttuessa unionin olisi oltava 
valmistautunut kohtaamaan nykyiset ja 
tulevat haasteet ja investoitava relevanttiin 
osaamiseen, tehtävä kasvusta entistä 
osallistavampaa ja parannettava työllisyys-
ja sosiaalipolitiikkaa, myös työvoiman 
liikkuvuuden osalta.

Or. fr

Tarkistus 53
Geoffroy Didier, Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Unionilla on vastassaan 
rakenteellisia haasteita, jotka johtuvat 
talouden globalisaatiosta, muuttoliikkeen 
hallinnasta, turvallisuusuhkien kasvusta, 
siirtymisestä puhtaaseen energiaan, 
teknologian muutoksista ja työvoiman yhä 
nopeammasta ikääntymisestä sekä 
kasvavasta ammattitaitovajeesta ja 
työvoimapulasta joillakin sektoreilla ja 
alueilla ja etenkin pk-yrityksissä. 
Työelämän realiteettien muuttuessa 
unionin olisi oltava valmistautunut 
kohtaamaan nykyiset ja tulevat haasteet ja 
investoitava relevanttiin osaamiseen, 
tehtävä kasvusta entistä osallistavampaa ja 
parannettava työllisyys- ja 
sosiaalipolitiikkaa, myös työvoiman 
liikkuvuuden osalta.

(5) Unionilla on vastassaan 
rakenteellisia haasteita, jotka johtuvat 
talouden globalisaatiosta, muuttoliikkeen 
hallinnasta, turvallisuusuhkien kasvusta, 
siirtymisestä puhtaaseen energiaan, 
teknologian muutoksista, työttömyydestä ja 
nuorisotyöttömyydestä ja työvoiman yhä 
nopeammasta ikääntymisestä sekä 
kasvavasta ammattitaitovajeesta ja 
työvoimapulasta joillakin sektoreilla ja 
alueilla ja etenkin pk-yrityksissä. 
Työelämän realiteettien muuttuessa 
unionin olisi oltava valmistautunut 
kohtaamaan nykyiset ja tulevat haasteet ja 
investoitava relevanttiin osaamiseen, 
tehtävä kasvusta entistä osallistavampaa ja 
parannettava työllisyys- ja 
sosiaalipolitiikkaa, myös työvoiman 
liikkuvuuden osalta.

Or. fr
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Tarkistus 54
Ulrike Trebesius

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Unionilla on vastassaan 
rakenteellisia haasteita, jotka johtuvat 
talouden globalisaatiosta, muuttoliikkeen 
hallinnasta, turvallisuusuhkien kasvusta, 
siirtymisestä puhtaaseen energiaan, 
teknologian muutoksista ja työvoiman yhä 
nopeammasta ikääntymisestä sekä 
kasvavasta ammattitaitovajeesta ja 
työvoimapulasta joillakin sektoreilla ja 
alueilla ja etenkin pk-yrityksissä. 
Työelämän realiteettien muuttuessa 
unionin olisi oltava valmistautunut 
kohtaamaan nykyiset ja tulevat haasteet ja 
investoitava relevanttiin osaamiseen, 
tehtävä kasvusta entistä osallistavampaa ja 
parannettava työllisyys- ja 
sosiaalipolitiikkaa, myös työvoiman 
liikkuvuuden osalta.

(5) Unionilla on vastassaan 
rakenteellisia haasteita, jotka johtuvat 
talouden globalisaatiosta, sisäisen ja 
ulkoisen muuttoliikkeen hallinnasta, 
turvallisuusuhkien kasvusta, siirtymisestä 
puhtaaseen energiaan, teknologian 
muutoksista ja työvoiman yhä 
nopeammasta ikääntymisestä sekä 
kasvavasta ammattitaitovajeesta ja 
työvoimapulasta joillakin sektoreilla ja 
alueilla ja etenkin pk-yrityksissä. 
Työelämän realiteettien muuttuessa 
unionin olisi oltava valmistautunut 
kohtaamaan nykyiset ja tulevat haasteet ja 
investoitava relevanttiin osaamiseen, 
tehtävä kasvusta entistä osallistavampaa ja 
parannettava työllisyys- ja 
sosiaalipolitiikkaa, myös EU:n 
kansalaisten muodostaman työvoiman 
liikkuvuuden osalta.

Or. en

Tarkistus 55
Edouard Martin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Unionilla on vastassaan 
rakenteellisia haasteita, jotka johtuvat 
talouden globalisaatiosta, muuttoliikkeen 
hallinnasta, turvallisuusuhkien kasvusta, 
siirtymisestä puhtaaseen energiaan, 
teknologian muutoksista ja työvoiman yhä 
nopeammasta ikääntymisestä sekä 
kasvavasta ammattitaitovajeesta ja 

(5) Unionilla on vastassaan 
rakenteellisia haasteita, jotka johtuvat 
talouden globalisaatiosta, muuttoliikkeen 
hallinnasta, turvallisuusuhkien kasvusta, 
oikeudenmukaisesta siirtymisestä 
puhtaaseen energiaan, teknologian 
muutoksista ja työvoiman yhä 
nopeammasta ikääntymisestä sekä 
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työvoimapulasta joillakin sektoreilla ja 
alueilla ja etenkin pk-yrityksissä. 
Työelämän realiteettien muuttuessa 
unionin olisi oltava valmistautunut 
kohtaamaan nykyiset ja tulevat haasteet ja 
investoitava relevanttiin osaamiseen, 
tehtävä kasvusta entistä osallistavampaa ja 
parannettava työllisyys- ja 
sosiaalipolitiikkaa, myös työvoiman 
liikkuvuuden osalta.

kasvavasta ammattitaitovajeesta ja 
työvoimapulasta joillakin sektoreilla ja 
alueilla ja etenkin pk-yrityksissä. 
Työelämän realiteettien muuttuessa 
unionin olisi oltava valmistautunut 
kohtaamaan nykyiset ja tulevat haasteet ja 
investoitava relevanttiin osaamiseen, 
tehtävä kasvusta entistä osallistavampaa ja 
parannettava työllisyys- ja 
sosiaalipolitiikkaa, myös työvoiman 
liikkuvuuden osalta.

Or. en

Tarkistus 56
Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Haasteiden ennakoimiseksi ja 
konkreettisten toimien toteuttamiseksi 
sosiaalisesti ja ympäristön kannalta 
kestävään talouteen siirtymistä varten 
toimenpideohjelmiin olisi sisällytettävä 
yhteistyössä paikallis- ja aluehallintojen 
ja sidosryhmien kanssa laadittuja 
oikeudenmukaisen siirtymän 
etenemissuunnitelmia, joissa 
hahmotellaan alueellisia ja paikallisia 
strategioita ilmastoystävällisen ja 
resurssitehokkaan tulevaisuuden 
luomiseksi. Tavoitteena on, että 
sosiaalisella osallistamisella, 
laadukkaiden työpaikkojen luomisella, 
kestävyydellä ja investoinneilla tuetaan 
tulevaisuuteen suuntautuvaa paikallista 
kehitystä. 

Or. en
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Tarkistus 57
Heinz K. Becker

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Euroopan jatkuva korkea 
nuorisotyöttömyys on valitettavaa ja 
monien jäsenvaltioiden tulee toteuttaa 
pikaisia toimia asian suhteen –
esimerkiksi Kreikan, jonka 
nuorisotyöttömyysaste on noin 40 
prosenttia. Nuorisotyöttömyyden 
vähentämistavoitteen tulee edelleen olla 
etusijalla maakohtaisissa suosituksissa.

Or. de

Tarkistus 58
Elena Gentile

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 sen koordinointi 
muiden rahastojen kanssa ja antaa 
erityissäännöksiä siitä, minkä tyyppisiä 
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toimia ESR+:sta voidaan rahoittaa.

Or. en

Tarkistus 59
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

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 
rahoittaa.

Or. en

Tarkistus 60
Ulrike Trebesius

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Tässä asetuksessa tarkoitetut (8) Tässä asetuksessa tarkoitetut 
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rahoitustyypit ja toteutustavat olisi 
valittava sen perusteella, miten niillä 
voidaan saavuttaa toimien erityistavoitteet 
ja tuottaa tuloksia ottaen huomioon etenkin 
tarkastusten kustannukset, hallinnollinen 
rasite ja odotettavissa oleva noudattamatta 
jättämisen riski. Avustusten osalta olisi 
siksi harkittava kertakorvausten, kiinteiden 
prosenttimäärien ja yksikkökustannusten 
sekä varainhoitoasetuksen 125 artiklan 1 
kohdassa tarkoitetun sellaisen rahoituksen 
käyttöä, joka ei perustu toimien 
kustannuksiin. Kolmansien maiden 
kansalaisten sosioekonomiseen 
integroimiseen liittyvien toimenpiteiden 
toteuttamiseksi ja yhteisiä säännöksiä 
koskevan asetuksen 88 artiklan 
perusteella komissio voi korvata 
jäsenvaltioiden menoja käyttäen 
yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja, 
mukaan lukien kertakorvaukset.

rahoitustyypit ja toteutustavat olisi 
valittava sen perusteella, miten niillä 
voidaan saavuttaa toimien erityistavoitteet 
ja tuottaa tuloksia ottaen huomioon etenkin 
tarkastusten kustannukset, hallinnollinen 
rasite ja odotettavissa oleva noudattamatta 
jättämisen riski. Rahoitusvarojen 
jakautumista eri ohjelmien välillä voidaan 
muuttaa vain parlamentin päätöksen 
perusteella. Avustusten osalta olisi siksi 
harkittava kertakorvausten, kiinteiden 
prosenttimäärien ja yksikkökustannusten 
sekä varainhoitoasetuksen 125 artiklan 1 
kohdassa tarkoitetun sellaisen rahoituksen 
käyttöä, joka ei perustu toimien 
kustannuksiin.

Or. en

Tarkistus 61
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Tässä asetuksessa tarkoitetut 
rahoitustyypit ja toteutustavat olisi 
valittava sen perusteella, miten niillä 
voidaan saavuttaa toimien erityistavoitteet 
ja tuottaa tuloksia ottaen huomioon etenkin 
tarkastusten kustannukset, hallinnollinen 
rasite ja odotettavissa oleva noudattamatta 
jättämisen riski. Avustusten osalta olisi 
siksi harkittava kertakorvausten, kiinteiden 
prosenttimäärien ja yksikkökustannusten 
sekä varainhoitoasetuksen 125 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetun sellaisen 
rahoituksen käyttöä, joka ei perustu 
toimien kustannuksiin. Kolmansien 
maiden kansalaisten sosioekonomiseen 

(8) Tässä asetuksessa tarkoitetut 
rahoitustyypit ja toteutustavat olisi 
valittava sen perusteella, miten niillä 
voidaan saavuttaa toimien erityistavoitteet 
ja tuottaa konkreettisia tuloksia, jotka 
vastaavat Euroopan kansalaisten etuja ja 
tarpeita, ottaen huomioon etenkin 
tarkastusten kustannukset, hallinnollinen 
rasite ja odotettavissa oleva noudattamatta 
jättämisen riski. Avustusten osalta olisi 
siksi harkittava kertakorvausten, kiinteiden 
prosenttimäärien ja yksikkökustannusten 
sekä varainhoitoasetuksen 125 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetun sellaisen 
rahoituksen käyttöä, joka ei perustu 
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integroimiseen liittyvien toimenpiteiden 
toteuttamiseksi ja yhteisiä säännöksiä 
koskevan asetuksen 88 artiklan perusteella 
komissio voi korvata jäsenvaltioiden 
menoja käyttäen yksinkertaistettuja 
kustannusvaihtoehtoja, mukaan lukien 
kertakorvaukset.

toimien kustannuksiin. Euroopan 
unionissa laillisesti oleskelevien
kansalaisten sosioekonomiseen 
integroimiseen liittyvien toimenpiteiden 
toteuttamiseksi ja yhteisiä säännöksiä 
koskevan asetuksen 88 artiklan perusteella 
komissio voi korvata jäsenvaltioiden 
menoja käyttäen yksinkertaistettuja 
kustannusvaihtoehtoja, mukaan lukien 
kertakorvaukset.

Or. it

Tarkistus 62
Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Tässä asetuksessa tarkoitetut 
rahoitustyypit ja toteutustavat olisi 
valittava sen perusteella, miten niillä 
voidaan saavuttaa toimien erityistavoitteet 
ja tuottaa tuloksia ottaen huomioon etenkin 
tarkastusten kustannukset, hallinnollinen 
rasite ja odotettavissa oleva noudattamatta 
jättämisen riski. Avustusten osalta olisi 
siksi harkittava kertakorvausten, kiinteiden 
prosenttimäärien ja yksikkökustannusten 
sekä varainhoitoasetuksen 125 artiklan 1 
kohdassa tarkoitetun sellaisen rahoituksen 
käyttöä, joka ei perustu toimien 
kustannuksiin. Kolmansien maiden 
kansalaisten sosioekonomiseen 
integroimiseen liittyvien toimenpiteiden 
toteuttamiseksi ja yhteisiä säännöksiä 
koskevan asetuksen 88 artiklan perusteella 
komissio voi korvata jäsenvaltioiden 
menoja käyttäen yksinkertaistettuja 
kustannusvaihtoehtoja, mukaan lukien 
kertakorvaukset.

(8) Tässä asetuksessa tarkoitetut 
rahoitustyypit ja toteutustavat olisi 
valittava sen perusteella, miten niillä 
voidaan saavuttaa toimien erityistavoitteet 
ja tuottaa tuloksia ottaen huomioon etenkin 
tarkastusten kustannukset, hallinnollinen 
rasite ja odotettavissa oleva noudattamatta 
jättämisen riski. Avustusten osalta olisi 
siksi harkittava kertakorvausten, kiinteiden 
prosenttimäärien ja yksikkökustannusten 
sekä varainhoitoasetuksen 125 artiklan 1 
kohdassa tarkoitetun sellaisen rahoituksen 
käyttöä, joka ei perustu toimien 
kustannuksiin. Kolmansien maiden 
kansalaisten sosioekonomiseen 
osallistamiseen liittyvien toimenpiteiden 
toteuttamiseksi ja yhteisiä säännöksiä 
koskevan asetuksen 88 artiklan perusteella 
komissio voi korvata jäsenvaltioiden 
menoja käyttäen yksinkertaistettuja 
kustannusvaihtoehtoja, mukaan lukien 
kertakorvaukset.

Or. en
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Tarkistus 63
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Jotta voidaan sujuvoittaa ja 
yksinkertaistaa rahoitusympäristöä ja lisätä 
synergiamahdollisuuksia yhdennettyjen 
rahoitusmallien avulla, vähävaraisimmille 
suunnatun eurooppalaisen avun rahastosta 
(FEAD), työllisyyttä ja sosiaalista 
innovointia koskevasta Euroopan unionin 
ohjelmasta ja unionin terveysalan 
toimintaohjelmasta tuetut toimet olisi 
sisällytettävä yhteen rahastoon, ESR+:aan. 
ESR+ olisi sen vuoksi jaettava kolmeen 
toimintalohkoon, jotka ovat ESR+:n
yhteistyössä hallinnoitava toimintalohko, 
työllisyyden ja sosiaalisen innovoinnin 
toimintalohko ja terveysalan 
toimintalohko. Näin voitaisiin vähentää eri 
rahastojen hallinnointiin liittyvää 
hallinnollista rasitetta etenkin 
jäsenvaltioissa ja pitää voimassa 
yksinkertaisempia sääntöjä 
yksinkertaisempien toimien osalta, kuten 
esimerkiksi elintarvikkeiden ja/tai 
perushyödykkeiden jakelussa.

(9) Jotta voidaan sujuvoittaa ja 
yksinkertaistaa rahoitusympäristöä ja lisätä 
synergiamahdollisuuksia yhdennettyjen 
rahoitusmallien avulla, vähävaraisimmille 
suunnatun eurooppalaisen avun rahastosta 
(FEAD), työllisyyttä ja sosiaalista 
innovointia koskevasta Euroopan unionin 
ohjelmasta ja unionin terveysalan 
toimintaohjelmasta tuetut toimet olisi 
sisällytettävä yhteen rahastoon, ESR+:aan. 
ESR+ olisi sen vuoksi jaettava kolmeen 
toimintalohkoon, jotka ovat sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden ja sosiaalisten 
oikeuksien yhteistyössä hallinnoitava 
toimintalohko, työllisyyden ja sosiaalisen 
innovoinnin toimintalohko ja terveysalan 
toimintalohko, joissa käytetään suoraa ja 
välillistä hallinnointia. Näin voitaisiin 
vähentää eri rahastojen hallinnointiin 
liittyvää hallinnollista rasitetta etenkin 
jäsenvaltioissa ja pitää voimassa 
yksinkertaisempia sääntöjä 
yksinkertaisempien toimien osalta, kuten 
esimerkiksi elintarvikkeiden ja/tai 
perushyödykkeiden jakelussa.

Or. en

Tarkistus 64
Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(9) Jotta voidaan sujuvoittaa ja 
yksinkertaistaa rahoitusympäristöä ja lisätä 
synergiamahdollisuuksia yhdennettyjen 
rahoitusmallien avulla, vähävaraisimmille 
suunnatun eurooppalaisen avun rahastosta 
(FEAD), työllisyyttä ja sosiaalista 
innovointia koskevasta Euroopan unionin 
ohjelmasta ja unionin terveysalan 
toimintaohjelmasta tuetut toimet olisi 
sisällytettävä yhteen rahastoon, ESR+:aan. 
ESR+ olisi sen vuoksi jaettava kolmeen 
toimintalohkoon, jotka ovat ESR+:n 
yhteistyössä hallinnoitava toimintalohko, 
työllisyyden ja sosiaalisen innovoinnin 
toimintalohko ja terveysalan 
toimintalohko. Näin voitaisiin vähentää eri 
rahastojen hallinnointiin liittyvää 
hallinnollista rasitetta etenkin 
jäsenvaltioissa ja pitää voimassa 
yksinkertaisempia sääntöjä 
yksinkertaisempien toimien osalta, kuten 
esimerkiksi elintarvikkeiden ja/tai 
perushyödykkeiden jakelussa.

(9) Jotta voidaan sujuvoittaa ja 
yksinkertaistaa rahoitusympäristöä ja lisätä 
synergiamahdollisuuksia yhdennettyjen 
rahoitusmallien avulla, vähävaraisimmille 
suunnatun eurooppalaisen avun rahastosta 
(FEAD), työllisyyttä ja sosiaalista 
innovointia koskevasta Euroopan unionin 
ohjelmasta ja unionin terveysalan 
toimintaohjelmasta tuetut toimet olisi 
sisällytettävä yhteen rahastoon, ESR+:aan. 
ESR+ olisi sen vuoksi jaettava kolmeen 
toimintalohkoon, jotka ovat ESR+:n 
yhteistyössä hallinnoitava toimintalohko, 
työllisyyden ja sosiaalisen innovoinnin 
toimintalohko ja terveysalan 
toimintalohko. Näin voitaisiin vähentää eri 
rahastojen hallinnointiin liittyvää 
hallinnollista rasitetta etenkin 
jäsenvaltioille ja edunsaajille ja pitää 
voimassa yksinkertaisempia sääntöjä 
yksinkertaisempien toimien osalta, kuten 
esimerkiksi elintarvikkeiden ja/tai 
perushyödykkeiden jakelussa.

Or. en

Tarkistus 65
Ulrike Trebesius

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 

(10) Unionin olisi edistettävä 
jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikkoja 
kannustamalla yhteistyöhön ja 
täydentämällä niiden toimia. Koska 
ESR+:n soveltamisala tämän myötä 
laajenee, on aiheellista säätää, että 
pyrkimykset parantaa työmarkkinoiden 
toimivuutta ja edistää pääsyä laadukkaisiin 
työpaikkoihin, parantaa koulutuksen 
saatavuutta ja laatua, edistää sosiaalista 
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innovoinnin toimintalohkon ja 
terveysalan toimintalohkon osalta unionin 
tasolla edellytettyjen toimien toteutuksessa 
käytetään myös suoraa tai välillistä 
hallinnointia.

osallisuutta ja terveyttä sekä vähentää 
köyhyyttä toteutetaan ainoastaan 
yhteistyöhän perustuvalla hallinnoinnilla.

Or. en

Tarkistus 66
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

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 
edellytettyjen toimien toteutuksessa 
käytetään myös suoraa tai välillistä 
hallinnointia.

(10) Koska ESR+:n soveltamisala tämän 
myötä laajenee, on aiheellista säätää, että 
pyrkimykset parantaa osallistavien ja 
oikeudenmukaisten työmarkkinoiden 
toimivuutta ja edistää pääsyä laadukkaisiin 
työpaikkoihin, parantaa koulutuksen 
saatavuutta ja laatua, edistää sosiaalista 
osallisuutta ja terveyttä sekä poistaa 
köyhyys toteutetaan edelleen lähinnä
yhteistyöhän perustuvalla hallinnoinnilla ja 
että sitä täydennetään tarvittaessa
työllisyyden ja sosiaalisen innovoinnin 
toimintalohkon ja terveysalan 
toimintalohkon osalta unionin tasolla 
edellytettyjen toimien toteutuksessa 
käytettävällä suoralla tai välillisellä 
hallinnoinnilla.

Or. en

Tarkistus 67
Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale



AM\1164117FI.docx 39/157 PE626.995v02-00

FI

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 
edellytettyjen toimien toteutuksessa 
käytetään myös suoraa tai välillistä 
hallinnointia.

(10) Koska ESR+:n soveltamisala tämän 
myötä laajenee, on aiheellista säätää, että 
pyrkimyksiä parantaa osallistavien ja tasa-
arvoisten työmarkkinoiden toimivuutta ja 
edistää pääsyä laadukkaisiin työpaikkoihin, 
parantaa koulutuksen ja hoidon saatavuutta 
ja laatua, edistää sosiaalista osallisuutta ja 
terveyttä sekä poistaa köyhyys ei toteuteta 
ainoastaan yhteistyöhän perustuvalla 
hallinnoinnilla, vaan että työllisyyden ja 
sosiaalisen innovoinnin toimintalohkon ja 
terveysalan toimintalohkon osalta unionin 
tasolla edellytettyjen toimien toteutuksessa 
käytetään myös suoraa tai välillistä 
hallinnointia.

Or. en

Tarkistus 68
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Martina Dlabajová, Nathalie 
Griesbeck

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 
edellytettyjen toimien toteutuksessa 
käytetään myös suoraa tai välillistä 
hallinnointia.

(10) Koska ESR+:n soveltamisala tämän 
myötä laajenee, on aiheellista säätää, että 
pyrkimyksiä parantaa osallistavien ja 
avointen 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 edellytettyjen toimien toteutuksessa 
käytetään myös suoraa tai välillistä 
hallinnointia.

Or. en
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Tarkistus 69
Rosa Estaràs Ferragut

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 
edellytettyjen toimien toteutuksessa 
käytetään myös suoraa tai välillistä 
hallinnointia.

(10) Koska ESR+:n soveltamisala tämän 
myötä laajenee, on aiheellista säätää, että 
pyrkimyksiä parantaa osallistavien
työmarkkinoiden toimivuutta ja edistää 
pääsyä laadukkaisiin työpaikkoihin, 
parantaa koulutuksen saatavuutta ja laatua, 
edistää sosiaalista osallisuutta ja terveyttä 
sekä poistaa köyhyys ei toteuteta 
ainoastaan yhteistyöhän perustuvalla 
hallinnoinnilla, vaan että työllisyyden ja 
sosiaalisen innovoinnin toimintalohkon ja 
terveysalan toimintalohkon osalta unionin 
tasolla edellytettyjen toimien toteutuksessa 
käytetään myös suoraa tai välillistä 
hallinnointia.

Or. en

Tarkistus 70
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

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 
täsmentämällä määrärahat toimiin, jotka 
toteutetaan yhteistyössä hallinnoitavan 
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja 
sosiaalisten oikeuksien toimintalohkon 
puitteissa, sekä määrärahat toimiin, jotka 
toteutetaan työllisyyden ja sosiaalisen 
innovoinnin toimintalohkon ja terveysalan 
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toimintalohkon puitteissa käyttäen suoraa 
tai välillistä hallinnointia.

Or. en

Tarkistus 71
Ulrike Trebesius

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.
Varojen siirtäminen eri tarkoitusten 
välillä edellyttää parlamentin 
hyväksyntää. Joitakin rahoituspuitteiden 
osia olisi suunnattava toimiin, jotka 
toteutetaan työllisyyden ja sosiaalisen 
innovoinnin toimintalohkon ja terveysalan 
toimintalohkon puitteissa käyttäen suoraa 
tai välillistä hallinnointia.

Or. en

Tarkistus 72
Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 

(13) ESR+:lla olisi pyrittävä edistämään 
laadukasta työllisyyttä aktiivisilla toimilla, 
joiden ansiosta erityisesti nuoret, 
vammaiset ja kroonisesti sairaat,
pitkäaikaistyöttömät ja työelämän 
ulkopuolella olevat sekä moninkertaisesta 
syrjinnästä kärsivät pääsevät (palaamaan) 
työmarkkinoille, ja tukemalla itsenäistä 
ammatinharjoittamista ja yhteisötaloutta. 
ESR+:lla olisi pyrittävä tehostamaan 
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työvoimapalvelujen, nykyaikaistamista, 
jotta parannetaan niiden valmiuksia tarjota 
tehostetusti kohdennettua neuvontaa ja 
ohjausta työnhaussa ja työelämään 
siirtymisessä ja 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.

työmarkkinoiden toimintaa tukemalla 
työmarkkinalaitosten, kuten julkisten 
työvoimapalvelujen, nykyaikaistamista ja
joustavuutta eri kohderyhmiä kohtaan, 
jotta parannetaan niiden valmiuksia tarjota 
tehostetusti kohdennettua ja yksilöllistä
neuvontaa ja ohjausta työnhaussa ja 
työelämään siirtymisessä ja tuetaan
työntekijöiden liikkuvuutta. ESR+:lla olisi 
pyrittävä puuttumaan epätavallisiin 
työsuhteisiin, jotta voidaan varmistaa, että 
kaikenlaisissa työsopimuksissa tarjotaan 
asianmukaiset työolot ja -ehdot ja riittävä 
sosiaaliturva SEUT-sopimuksen 
9 artiklan, EU:n perusoikeuskirjan, 
Euroopan sosiaalisen peruskirjan ja 
ihmisarvoista työtä koskevan ILOn 
ohjelman mukaisesti. ESR+:lla olisi 
edistettävä naisten osallistumista 
työmarkkinoille ja kestäviä työpaikkoja, 
joilla taataan yhtäläiset mahdollisuudet, 
kiinnittäen erityistä huomiota 
työmarkkinoilla toimiviin 
yksinhuoltajaäiteihin, toimenpiteillä, joilla 
varmistetaan muun muassa 
samanarvoisesta työstä maksettavan 
saman palkan periaatteen noudattaminen,
työ- ja yksityiselämän tasapaino ja 
kohtuuhintaisen lastenhoidon ja muiden 
hoitopalvelujen tai sukupuolten tasa-
arvoa edistävän tuen saatavuus. ESR+:lla 
olisi myös pyrittävä tarjoamaan 
terveellinen ja asianmukainen 
työympäristö, jotta voidaan vastata 
muuttuviin työn muotoihin liittyviin 
terveysriskeihin ja ikääntyvän työvoiman 
tarpeisiin. ESR+:lla olisi myös tuettava 
toimenpiteitä, joilla helpotetaan nuorten 
siirtymistä koulutuksesta työelämään.

Or. en

Tarkistus 73
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Soraya Post, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López
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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 
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.

(13) ESR+:lla olisi pyrittävä edistämään 
työllisyyttä aktiivisilla toimilla, joiden 
ansiosta erityisesti nuoret, 
pitkäaikaistyöttömät ja työelämän 
ulkopuolella olevat sekä haavoittuvassa 
asemassa olevat pääsevät ja voivat palata
työmarkkinoille, ja tukemalla itsenäistä 
ammatinharjoittamista ja yhteisötaloutta ja 
solidaarista taloutta. ESR+:lla olisi 
pyrittävä tehostamaan työllisyyspolitiikkaa 
ja 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 ja jotta nämä palvelut 
tarjotaan syrjimättömästi. ESR+:lla olisi 
edistettävä naisten osallistumista 
työmarkkinoille toimenpiteillä, joilla 
varmistetaan muun muassa työ- ja 
yksityiselämän tasapaino ja 
kohtuuhintaisen tai ilmaisen laadukkaan 
lasten- ja vanhustenhoidon ja muiden 
hoitopalvelujen tai tuen hyvä saatavuus. 
ESR+:lla olisi myös pyrittävä tarjoamaan 
turvallinen, terveellinen ja asianmukainen 
työympäristö, jotta voidaan vastata 
muuttuviin työn muotoihin liittyviin 
terveysriskeihin ja ikääntyvän työvoiman 
tarpeisiin.

Or. en

Tarkistus 74
Krzysztof Hetman, Marek Plura, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale
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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 
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 ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 75
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

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 

(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 
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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 
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.

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 
naisten osallistumista työmarkkinoille 
toimenpiteillä, joilla varmistetaan muun 
muassa työ- ja yksityiselämän tasapaino ja 
lastenhoidon saatavuus. ESR:llä olisi 
edistettävä laajaa ja täysimääräistä 
vammaisten koulutukseen liittyvää, 
ammatillista ja sosiaalista osallisuutta 
toimenpiteillä, joilla pyritään takaamaan 
heidän itsenäisyytensä ja sekä heille 
suunnattu konkreettinen ja tehokas tuki 
kaikissa elämänvaiheissa. ESR+:lla olisi 
myös pyrittävä tarjoamaan terveellinen ja 
asianmukainen työympäristö, jotta voidaan 
vastata muuttuviin työn muotoihin 
liittyviin terveysriskeihin ja ikääntyvän 
työvoiman tarpeisiin.

Or. it

Tarkistus 76
Marian Harkin, Martina Anderson, Ádám Kósa, Helga Stevens, Olga Sehnalová

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 

(13) ESR+:lla olisi pyrittävä edistämään 
työllisyyttä aktiivisilla toimilla, joiden 
ansiosta erityisesti nuoret, 
pitkäaikaistyöttömät, perheenhuoltajat ja 
työelämän ulkopuolella olevat pääsevät 
(palaamaan) työmarkkinoille, vammaisten 
tuetulla työllistämisellä ja 
kohtuuhintaisilla asunnoilla ja tukemalla 
itsenäistä ammatinharjoittamista, 
yrittäjyyttä ja yhteisötaloutta. ESR+:lla 
olisi pyrittävä tehostamaan 
työmarkkinoiden toimintaa tukemalla 
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tehostetusti kohdennettua neuvontaa ja 
ohjausta työnhaussa ja työelämään 
siirtymisessä ja 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.

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

Or. en

Tarkistus 77
Claude Rolin

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 
naisten osallistumista työmarkkinoille 
toimenpiteillä, joilla varmistetaan muun 
muassa työ- ja yksityiselämän tasapaino ja 

(13) ESR+:lla olisi pyrittävä edistämään 
työllisyyttä aktiivisilla toimilla, joiden 
ansiosta erityisesti nuoret, 
pitkäaikaistyöttömät, ikääntyneet 
työttömät, vammaiset 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 
naisten osallistumista työmarkkinoille 
toimenpiteillä, joilla varmistetaan muun 
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lastenhoidon saatavuus. ESR+:lla olisi 
myös pyrittävä tarjoamaan terveellinen ja 
asianmukainen työympäristö, jotta voidaan 
vastata muuttuviin työn muotoihin 
liittyviin terveysriskeihin ja ikääntyvän 
työvoiman tarpeisiin.

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.

Or. fr

Tarkistus 78
Ulrike Trebesius

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 
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.

(13) ESR+:lla olisi pyrittävä tiiviissä 
yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa
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 
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.

Or. en
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Tarkistus 79
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Nathalie Griesbeck

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 
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.

(13) ESR+:lla olisi pyrittävä edistämään 
työllisyyttä aktiivisilla toimilla, joiden 
ansiosta erityisesti nuoret, 
pitkäaikaistyöttömät, työelämän 
ulkopuolella olevat ja maahanmuuttajat
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 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.

Or. en

Tarkistus 80
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Nathalie Griesbeck

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale
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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 
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.

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

Or. en

Tarkistus 81
Verónica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Jotta voitaisiin tukea ja vapauttaa 
yhteisötaloudessa olemassa oleva 
potentiaali luoda työpaikkoja, ESR+ tukee 
yhteisötalouden yritysten parempaa 
integraatiota kansallisiin työ-ja 
sosiaalisten innovaatioiden suunnitelmiin 
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sekä kansallisiin uudistusohjelmiin. 
Yhteisötalouden yritykset on määritetty eri 
jäsenvaltioiden yhteisötaloutta koskevissa 
laeissa sekä neuvoston päätelmissä 
15071/15 yhteisötalouden edistämisestä 
keskeisenä tekijänä taloudelliselle ja 
sosiaaliselle kehitykselle Euroopassa.

Or. es

Tarkistus 82
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Jäsenvaltioiden olisi sitouduttava 
sukupuolitietoiseen budjetointiin kiinteillä 
tavoitearvoilla (naisille kohdistettavien 
varojen osuus ohjelmatasolla) 
talousarvion hallinnan ja 
toimenpideohjelmien arvioinnin 
puitteissa. Sukupuolitietoinen budjetointi 
on yhtäläisiä mahdollisuuksia koskevan 
politiikan tärkeä väline, jonka avulla 
sukupuolten välinen ero tasavertaisessa 
osallistumisessa voidaan tehdä avoimeksi 
ja siten vahvistaa sukupuolten tasa-arvoa 
ESR+:ssa.

Or. en

Tarkistus 83
Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) ESR+:sta olisi annettava tukea, 
jotta voidaan parantaa koulutuksen laatua

(14) ESR+:sta olisi annettava tukea, 
jotta voidaan parantaa koulutuksen laatua, 
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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 
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.

saatavuutta ja syrjimättömyyttä ja siten 
helpottaa erityisesti sellaisten digitaalisten 
taitojen, kuten tietosuojaa ja tietojen 
hallintaa koskevien taitojen, sekä laaja-
alaisten taitojen hankkimista, joita kukin 
tarvitsee itsensä toteuttamista ja 
kehittämistä, työllistymistä, sosiaalista 
osallisuutta ja aktiivista kansalaisuutta 
varten. ESR+:sta olisi tuettava 
onnistumista ja joustavuutta koulutuksessa 
ja työelämään siirtymisessä, elinikäistä 
oppimista ja työllistyvyyttä, lisättävä 
sosiaalista koheesiota, vähennettävä 
horisontaalista ja vertikaalista eriytymistä
ja edistettävä yhteiskunnallista ja 
taloudellista innovointia tukemalla näihin 
aloihin liittyviä laajennuskelpoisia ja 
kestäviä aloitteita. Tämä voitaisiin 
saavuttaa esimerkiksi laadukkaalla
työpaikalla tapahtuvalla oppimisella ja 
oppisopimuskoulutuksella, elinikäisellä 
ohjauksella, ennakoimalla osaamistarvetta 
yhdessä elinkeinoelämän kanssa, 
ajantasaisilla koulutusmateriaaleilla, 
opettajien kouluttamisella, epävirallisen 
oppimisen tukemisella, oppimistulosten 
validoinnilla ja pätevyyden ja 
aikaisemman koulutuksen
tunnustamisella.

Or. en

Tarkistus 84
Anne Sander, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier

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 

(14) ESR+ on tärkein eurooppalainen 
työllisyyttä ja osaamista käsittelevä väline, 
ja sillä on pystyttävä edistämään 
sosiaalista, taloudellista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta kaikkialla 
Euroopassa. Tätä varten siitä on
annettava tukea, jotta voidaan parantaa 
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toteuttamista ja kehittämistä, työllistymistä, 
sosiaalista osallisuutta ja aktiivista 
kansalaisuutta varten. ESR+:sta 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.

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 on 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 voidaan 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.

Or. fr

Tarkistus 85
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Soraya 
Post, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López

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, 

(14) ESR+:sta olisi annettava tukea, 
jotta voidaan parantaa koulutuksen laatua, 
syrjimättömyyttä, saatavuutta, 
osallistavuutta ja toimivuutta ja sen 
tarkoituksenmukaisuutta työmarkkinoiden 
kannalta ja siten helpottaa erityisesti 
sellaisen kielitaidon ja sellaisten 
digitaalisten, esimerkiksi tietosuojaa ja 
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sosiaalista osallisuutta ja aktiivista 
kansalaisuutta varten. ESR+:sta 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.

tietojen hallintaa koskevien, taitojen 
hankkimista, joita kukin tarvitsee itsensä 
toteuttamista ja kehittämistä, työllistymistä, 
sosiaalista osallisuutta ja aktiivista 
kansalaisuutta varten.
Pitkäaikaistyöttömien ja sosiaalisesti 
muita heikommassa asemassa olevien 
henkilöiden tapauksessa on kiinnitettävä 
erityistä huomiota siihen, että heitä 
voimaannutetaan, heidän 
itseluottamustaan vahvistetaan ja 
parannetaan heidän mahdollisuuksiaan 
vaatia oikeuksiaan ja pystyä käyttämään 
niitä. ESR+:sta olisi tuettava onnistumista 
koulutuksessa ja työelämään siirtymisessä, 
elinikäistä oppimista ja kaikkien
työllistyvyyttä, lisättävä osallisuutta ja
kilpailukykyä ja edistettävä 
yhteiskunnallista ja taloudellista 
innovointia tukemalla näihin aloihin 
liittyviä laajennuskelpoisia ja kestäviä 
aloitteita. Tämä voitaisiin saavuttaa 
esimerkiksi investoimalla 
ammattikoulutukseen, harjoittelu- ja 
opiskelujaksoja yhdistelevä koulutus 
mukaan luettuna, työpaikalla tapahtuvalla 
oppimisella ja oppisopimuskoulutuksella, 
elinikäisellä ohjauksella, ennakoimalla 
osaamistarvetta yhdessä 
työmarkkinaosapuolten kanssa, 
ajantasaisilla koulutusmateriaaleilla, 
työmarkkinaennusteilla ja tutkinnon 
suorittaneiden jatkosijoittumisen 
seurannalla, opettajien kouluttamisella, 
oppimistulosten validoinnilla ja 
pätevyyden tunnustamisella.

Or. en

Tarkistus 86
Elena Gentile

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale
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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 
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.

(14) EU:n tärkeimpänä inhimilliseen 
pääomaan ja osaamiseen investoimisen 
välineenä ESF+:lla on tärkeä rooli 
sosiaalisen, taloudellisen ja alueellisen 
koheesion edistämisessä. 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 
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.

Or. en

Tarkistus 87
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale
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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 
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.

(14) EU:n tärkeimpänä inhimilliseen 
pääomaan ja osaamiseen investoimisen 
välineenä ESF+:lla on tärkeä rooli 
sosiaalisen ja alueellisen koheesion 
edistämisessä. 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 
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.

Or. en

Tarkistus 88
Edouard Martin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale
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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 
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.

(14) ESR+:sta olisi annettava tukea, 
jotta voidaan parantaa koulutuksen laatua 
ja toimivuutta ja sen 
tarkoituksenmukaisuutta työmarkkinoiden 
kannalta ja siten helpottaa erityisesti 
sellaisten digitaalisten ja 
oikeudenmukaisen vähähiiliseen 
talouteen siirtymisen edellyttämien
taitojen hankkimista ja säilyttämistä, joita 
kukin tarvitsee itsensä toteuttamista ja 
kehittämistä, työllistymistä, sosiaalista 
osallisuutta ja aktiivista kansalaisuutta 
varten. ESR+:sta olisi tuettava 
onnistumista koulutuksessa ja 
oikeudenmukaisessa 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 
ja ammattiliittojen kanssa, ajantasaisilla 
koulutusmateriaaleilla, 
työmarkkinaennusteilla ja tutkinnon 
suorittaneiden jatkosijoittumisen 
seurannalla, opettajien kouluttamisella, 
oppimistulosten validoinnilla ja 
pätevyyden tunnustamisella.

Or. en

Tarkistus 89
Heinz K. Becker

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) ESR+:sta olisi annettava tukea, (14) ESR+:sta olisi annettava tukea, 
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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 
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.

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 
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, 
joka painottaa erityisesti menestyksekästä 
kaksiosaisen 
ammattikoulutusjärjestelmän konseptia, 
elinikäisellä ohjauksella, ennakoimalla 
osaamistarvetta yhdessä elinkeinoelämän 
kanssa, ajantasaisilla 
koulutusmateriaaleilla, 
työmarkkinaennusteilla ja tutkinnon 
suorittaneiden jatkosijoittumisen 
seurannalla, opettajien kouluttamisella, 
oppimistulosten validoinnilla ja 
pätevyyden tunnustamisella.

Or. de

Tarkistus 90
Verónica Lope Fontagné

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 

(14) ESR+:sta olisi annettava tukea, 
jotta voidaan parantaa koulutuksen laatua,
syrjimättömyyttä, saavutettavuutta ja 
toimivuutta ja sen tarkoituksenmukaisuutta 
työmarkkinoiden kannalta ja siten 
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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 
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.

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 
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.

Or. es

Tarkistus 91
Marian Harkin, Olga Sehnalová, Helga Stevens, Ádám Kósa, Martina Anderson

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+: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 ja palaamisessa, 
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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.

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.

Or. en

Tarkistus 92
Krzysztof Hetman, Marek Plura, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

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 
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 

(14) ESR+:sta olisi annettava tukea, 
jotta voidaan parantaa koulutuksen laatua 
ja toimivuutta ja sen 
tarkoituksenmukaisuutta työmarkkinoiden 
kannalta ja siten helpottaa erityisesti 
sellaisten yrittäjyys- ja 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 
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 
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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.

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.

Or. en

Tarkistus 93
Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) ESR+:sta olisi annettava tukea 
energiaköyhyyden poistamiseksi ja 
asianmukaisten ja energiatehokkaiden 
asuntojen, myös sosiaalisen 
asuntotuotannon asuntojen, saatavuuden 
parantamiseksi komission tiedonannon 
”Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen 
torjunnan eurooppalainen foorumi: 
Eurooppalaiset puitteet sosiaaliselle ja 
alueelliselle yhteenkuuluvuudelle” sekä 
energiaunionin hallinnosta annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (XX/XX) ja 
energiatehokkuudesta annetun direktiivin 
2012/27/EU muuttamisesta annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin (XX/XX) mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 94
Heinz K. Becker



AM\1164117FI.docx 61/157 PE626.995v02-00

FI

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) ESF+:n varojen osoitus 
jäsenvaltioille olisi tulevaisuudessa 
sidottava jäsenvaltioiden esittämiin 
todisteisiin, jotka todistavat valtioiden 
työskentelevän tehokkaasti sellaisten 
projektien parissa, jotka edistävät ja 
vahvistavat kaksiosaista 
ammattikoulutusjärjestelmää 
nuorisotyötakuun puitteissa.

Or. de

Tarkistus 95
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Soraya Post, Silvia 
Costa, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López, Elena Gentile

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 osallistumista oppimiseen 

(15) ESR+:sta annettavalla tuella olisi 
edistettävä kaikkien, erityisesti 
heikoimmassa asemassa olevien, 
yhdenvertaista pääsyä laadukkaaseen, 
erottelemattomaan ja osallistavaan 
koulutukseen varhaiskasvatuksesta 
(kiinnittäen erityistä huomiota 
sosiaalisesti muita heikommassa 
asemassa oleviin, kuten laitoshoidossa 
oleviin lapsiin ja asunnottomiin lapsiin)
yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen 
kautta korkea-asteen koulutukseen sekä 
aikuiskoulutukseen sekä palaamista 
koulutusjärjestelmän piiriin; samalla 
estetään köyhyyden siirtyminen 
sukupolvelta toiselle, edistetään siirtymistä 
koulutusalalta toiselle, ehkäistään 
koulunkäynnin keskeyttämistä ja 
sosiaalista syrjäytymistä, lisätään 
terveysosaamista, lujitetaan epävirallisen ja 
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liittyvään liikkuvuuteen. virallisen oppimisen yhteyttä ja helpotetaan 
oppimiseen liittyvää liikkuvuutta kaikkien 
osalta. Tässä yhteydessä olisi toteutettava
Erasmus-ohjelmasta saatavia synergiaetuja, 
jotta heikoimmassa asemassa olevat 
oppijat voidaan saavuttaa asianmukaisesti 
ja aktiivisesti ja heitä voidaan valmistaa 
ulkomaankokemukseen ja jotta heidän 
osallistumistaan oppimiseen liittyvään 
rajat ylittävään liikkuvuuteen voidaan 
lisätä.

Or. en

Tarkistus 96
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

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 
osallistumista oppimiseen liittyvään 
liikkuvuuteen.

(15) ESR+:sta annettavalla tuella olisi 
edistettävä kaikkien 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 
osallistumista oppimiseen liittyvään 
liikkuvuuteen.

Or. it
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Tarkistus 97
Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 
osallistumista oppimiseen liittyvään 
liikkuvuuteen.

(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 kiinnittäen erityistä 
huomiota muita heikommassa asemassa 
oleviin lapsiin ja nuoriin, kuten 
laitoshoidossa oleviin ja kodittomuudesta 
tai puutteellisista asuinoloista kärsiviin 
lapsiin; 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 
laajentaa innovatiivisia käytäntöjä ja
helpottaa etenkin heikoimmassa asemassa 
olevien oppijoiden ja haavoittuvassa 
asemassa olevien nuorten osallistumista 
oppimiseen liittyvään liikkuvuuteen. 
Erasmus-ohjelman ja ESR+:n välisellä 
poliittisella johdonmukaisuudella ja 
täydentävyydellä olisi varmistettava 
heikoimmassa asemassa olevien 
oppijoiden, erityisesti aikuisopiskelijoiden, 
vammaisten ja kroonisesti sairaiden, 
oppimiseen liittyvää liikkuvuutta 
koskevien toimien suunnittelun ja 
täytäntöönpanon tukeminen.

Or. en
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Tarkistus 98
Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Komission ja jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava, että sukupuolten välinen 
tasa-arvo ja sukupuolinäkökulman 
huomioon ottaminen ovat sitova periaate 
kaikissa ohjelmasuunnittelun vaiheissa 
toimenpideohjelmien prioriteettien 
muotoilusta täytäntöönpanoon, 
seurantaan ja arviointiin ja että 
sukupuolinäkökulman 
valtavirtaistamiseen myönnetään tukea.

Or. en

Tarkistus 99
Silvia Costa

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) ESR+:sta annettavalla tuella olisi 
edistettävä laajaa kulttuurin saatavuutta, 
osallistumista kulttuurielämään sekä 
taiteellisen ja luovan ilmaisun 
hyödyntämistä, erityisesti kehittämällä 
synergioita Luova Eurooppa -ohjelman 
kanssa.

Or. it

Tarkistus 100
Rosa Estaràs Ferragut, Santiago Fisas Ayxelà

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(15 a) ESR+ -ohjelmalla voitaisiin tukea 
innovatiivisia toimia, jotka liikunnan ja 
fyysisen aktiivisuuden kautta ohjaavat 
erityisesti vähävaraisimpia kohti 
sosiaalista osallisuutta sekä parempaa 
terveyttä ja tautien ehkäisemistä.

Or. es

Tarkistus 101
Rosa Estaràs Ferragut, Santiago Fisas Ayxelà

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) ESR+ -ohjelmalla voitaisiin tukea 
innovatiivisia toimia, jotka liikunnan ja 
fyysisen aktiivisuuden kautta ohjaavat 
erityisesti vähävaraisimpia kohti 
sosiaalista osallisuutta sekä parempaa 
terveyttä ja tautien ehkäisemistä.

Or. es

Tarkistus 102
Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 b) Synergiat turvapaikka- ja 
maahanmuuttorahaston kanssa 
varmistavat, että ESR+ voi valtavirtaistaa 
ja laajentaa yhdenvertaista pääsyä 
laadukkaaseen, erottelemattomaan ja 
osallistavaan koulutukseen sekä 
varmistaa kolmansien maiden 
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kansalaisten sosiaalisen osallisuuden, 
työmarkkinoille pääsyn ja 
terveydenhuollon saatavuuden kiinnittäen 
erityistä huomiota naisten ja lasten 
tarpeisiin.

Or. en

Tarkistus 103
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Soraya Post, Miapetra 
Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

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 joustavia 
jatko- ja uudelleenkoulutusmahdollisuuksia
ottaen huomioon muita heikommassa 
asemassa olevien sosiaaliryhmien 
haasteet, 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, kuten 
vähähiiliseen talouteen siirtymisen 
edellyttämää osaamista, jolla helpotetaan 
uranvaihdoksia ja liikkuvuutta ja tuetaan 
erityisesti vähäisen ammattitaidon 
omaavia, vammaisia ja/tai vähän 
koulutettuja aikuisia Euroopan uuden 
osaamisohjelman mukaisesti ja 
koordinoidusti ja täydentävästi 
Digitaalinen Eurooppa -ohjelman kanssa.

Or. en

Tarkistus 104
Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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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 joustavia 
jatko- ja uudelleenkoulutusmahdollisuuksia 
virallisen ja epävirallisen koulutuksen 
tarjoajien avulla sekä kehittämällä 
digitaalisia taitoja ja keskeisiä 
mahdollistavia teknologioita, jotta voidaan 
tarjota kaikille digitalisaatioon, tekniseen 
muutokseen, innovointiin sekä sosiaalisiin 
kysymyksiin ja talouteen liittyviin 
muutoksiin mukautettua osaamista, jolla 
helpotetaan koulutuksesta työelämään 
siirtymistä, uranvaihdoksia ja liikkuvuutta 
ja tuetaan erityisesti vähäisen 
ammattitaidon omaavia, vammaisia tai 
kroonisesti sairaita ja/tai vähän 
koulutettuja aikuisia Euroopan uuden 
osaamisohjelman mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 105
Edouard Martin

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 

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

Or. en

Tarkistus 106
Marian Harkin, Olga Sehnalová, Martina Anderson

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 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, vammaisia ja/tai 
vähän koulutettuja aikuisia Euroopan 
uuden osaamisohjelman mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 107
Rosa Estaràs Ferragut

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 

(16) ESR+:lla olisi edistettävä joustavia 
jatko- ja 
uudelleenkoulutusmahdollisuuksia, 
erityisesti digitaalisten taitojen ja 
keskeisten mahdollistavien teknologioiden 
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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.

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, vammaisia ja/tai 
vähän koulutettuja aikuisia Euroopan 
uuden osaamisohjelman mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 108
Krzysztof Hetman, Marek Plura, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

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 joustavia 
jatko- ja 
uudelleenkoulutusmahdollisuuksia, 
erityisesti yrittäjyys- ja 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.

Or. en

Tarkistus 109
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Claudiu Ciprian 
Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(17) Euroopan horisontti -ohjelmasta 
saatavilla synergiaeduilla olisi 
varmistettava, että ESR+:lla voidaan 
hyödyntää ja kehittää edelleen Euroopan 
horisontti -ohjelmasta tuettuja 
innovatiivisia opetussuunnitelmia, jotta 
ihmisille voidaan tarjota tulevaisuuden 
työpaikoissa tarvittavaa osaamista ja 
pätevyyttä.

(17) Euroopan horisontti -ohjelmasta 
saatavilla synergiaeduilla olisi 
varmistettava, että ESR+:lla voidaan 
hyödyntää ja kehittää edelleen Euroopan 
horisontti -ohjelmasta tuettuja 
innovatiivisia opetussuunnitelmia, jotta 
ihmisille voidaan tarjota heidän 
henkilökohtaista ja ammatillista 
kehitystään tukevaa ja tulevaisuuden 
työpaikoissa tarvittavaa osaamista ja
pätevyyttä. Komission olisi varmistettava 
terveysalan toimintalohkon ja Euroopan 
horisontti -ohjelman väliset 
synergiavaikutukset terveyden suojelun ja 
tautien ehkäisyn alalla saavutettujen 
tulosten tehostamiseksi.

Or. en

Tarkistus 110
Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Euroopan horisontti -ohjelmasta 
saatavilla synergiaeduilla olisi 
varmistettava, että ESR+:lla voidaan 
hyödyntää ja kehittää edelleen Euroopan 
horisontti -ohjelmasta tuettuja 
innovatiivisia opetussuunnitelmia, jotta 
ihmisille voidaan tarjota tulevaisuuden 
työpaikoissa tarvittavaa osaamista ja 
pätevyyttä.

(17) Euroopan horisontti -ohjelmasta 
saatavilla synergiaeduilla olisi 
varmistettava, että ESR+:lla voidaan 
hyödyntää ja kehittää edelleen Euroopan 
horisontti -ohjelmasta tuettuja 
innovatiivisia opetussuunnitelmia, jotta 
ihmisille voidaan tarjota tulevaisuuden 
työpaikoissa tarvittavaa osaamista ja 
pätevyyttä ja jotta nykyisiin ja tuleviin 
yhteiskunnallisiin haasteisiin voidaan 
vastata.

Or. en
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Tarkistus 111
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Miapetra 
Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Elena 
Gentile

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

(18) ESR+:sta olisi tuettava kaikilla 
hallinnon tasoilla, mukaan luettuna alue-
ja paikallistaso, jäsenvaltioiden 
pyrkimyksiä poistaa köyhyys, mukaan 
luettuna energiaköyhyys äskettäin 
hyväksyttyjen energiaunionin hallintoa 
koskevien sääntöjen mukaisesti, ja 
katkaista huono-osaisuuden siirtyminen 
sukupolvelta toiselle sekä edistettävä 
sosiaalista osallisuutta varmistamalla 
yhtäläiset mahdollisuudet kaikille, 
torjumalla syrjintää ja puuttumalla 
sosiaalisiin ja terveyseroihin. Tämä 
edellyttää, että otetaan käyttöön erilaisia 
pro- ja reaktiivisia strategioita, jotka 
kohdistetaan heikoimmassa asemassa 
oleviin heidän iästään riippumatta, mukaan 
lukien lapset Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien periaatteen 11 mukaisesti, 
marginalisoituneet yhteisöt kuten romanit, 
vammaiset henkilöt, asunnottomat, 
kolmansien maiden kansalaiset ja 
työssäkäyvät köyhät. ESR+:lla olisi 
edistettävä kaukana työmarkkinoista 
olevien aktiivista osallistamista heidän 
sosioekonomisen integroitumisensa 
varmistamiseksi muun muassa 
yhteisötaloudelle ja solidaariselle 
taloudelle myönnettävällä kohdennetulla 
tuella. Olisi kannustettava hankkeita, 
joilla edistetään aktiivista osallistamista ja 
palvelujen saatavuuden, toimeentulotuen 
ja osallistavien työmarkkinoiden kolmeen 
pilariin perustuvia yhdennettyjä 
lähestymistapoja. ESR+:sta rahoitettavien 
toimenpiteiden ja kansallisten 
toimeentulotukistrategioiden välisiä 
synergiavaikutuksia, jotka toteutetaan 
vähimmäistuloa ja/tai rakenteellista 
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toimeentulotukea koskevina 
toimenpiteinä, joilla yhdistetään 
toimeentulotuki ja aktivointitoimet ja 
vahvistetaan palveluja tai 
sosiaalietuuksia, olisi edistettävä 
lopullisiin edunsaajiin kohdistuvien 
vaikutusten tehostamiseksi. ESR+:lla olisi 
parannettava ilmaisten tai
kohtuuhintaisten, kestävien ja 
korkealaatuisten yleishyödyllisten 
palvelujen, kuten terveydenhuollon ja 
pitkäaikaishoidon sekä perhepalvelujen ja 
yhteisöperustaisten hoitopalvelujen, sekä 
asianmukaiseen sosiaaliseen 
asuntotarjontaan tai kohtuuhintaisiin 
asuntoihin ohjaavien palvelujen nopeaa ja 
tasapuolista saatavuutta. ESR+:sta olisi 
tuettava sosiaalisen suojelun järjestelmien 
nykyaikaistamista ja parannettava 
erityisesti niiden saatavuutta.

Or. en

Tarkistus 112
Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 

(18) ESR+:sta olisi tuettava kaikilla 
hallinnon tasoilla, mukaan luettuna alue-
ja paikallistaso, jäsenvaltioiden 
pyrkimyksiä torjua köyhyyttä ja katkaista 
huono-osaisuuden siirtyminen sukupolvelta 
toiselle sekä edistettävä sosiaalista 
osallisuutta varmistamalla yhtäläiset 
mahdollisuudet kaikille, torjumalla 
syrjintää ja puuttumalla terveyseroihin ja 
puutteellisiin asuinoloihin, 
asunnottomuus mukaan lukien, 
painottaen erityisesti köyhyyden 
naisistumisen torjuntaa. Tämä edellyttää, 
että otetaan käyttöön erilaisia strategioita, 
jotka kohdistetaan heikoimmassa asemassa 
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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.

oleviin heidän iästään riippumatta, mukaan 
lukien lapset, marginalisoituneet yhteisöt 
kuten romanit, vammaiset, sairaat ja/tai 
kroonisesti sairaat ja työssäkäyvät köyhät, 
asunnottomat, kolmansien maiden 
kansalaiset, kuten pakolaiset, turvapaikan 
hakijat, paperittomat maahanmuuttajat ja 
kansalaisuudettomat henkilöt, sekä kaikki 
muut ihmiset, jotka kohtaavat monia 
yhteiskunnallisia haasteita ja 
moninkertaista syrjintää. ESR+:lla olisi 
edistettävä kaukana työmarkkinoista 
olevien aktiivista osallistamista heidän 
sosioekonomisen osallistamisensa ja 
täyden yhteiskuntaan osallistumisen
varmistamiseksi. ESR+:lla olisi 
parannettava sosiaalisia oikeuksia
kohtuuhintaisten, kestävien ja 
korkealaatuisten yleishyödyllisten 
palvelujen, kuten neuvonnan,
terveydenhuollon, lastenhoidon ja 
varhaiskasvatuksen ja pitkäaikaishoidon 
sekä perhepalvelujen ja yhteisöperustaisten 
hoitopalvelujen sekä kunnollisten, 
energiatehokkaiden ja kohtuuhintaisten 
asuntojen, myös sosiaalisen 
asuntotarjonnan, nopean ja tasapuolisen 
saatavuuden avulla. ESR+:sta olisi 
tuettava sosiaalisen suojelun järjestelmien
ja sosiaalipalvelujen nykyaikaistamista ja 
parannettava erityisesti niiden saatavuutta 
ja kattavuutta.

Or. en

Tarkistus 113
Marian Harkin, Martina Anderson

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 

(18) ESR+:sta olisi tuettava kaikilla 
tasoilla jäsenvaltioiden pyrkimyksiä torjua 
köyhyyttä ja katkaista huono-osaisuuden 
siirtyminen sukupolvelta toiselle sekä 
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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 
pitkäaikaishoidon sekä perhepalvelujen ja 
yhteisöperustaisten hoitopalvelujen, nopeaa 
ja tasapuolista saatavuutta. ESR+:sta olisi 
tuettava sosiaalisen suojelun järjestelmien 
nykyaikaistamista ja parannettava 
erityisesti niiden saatavuutta.

edistettävä sosiaalista osallisuutta 
varmistamalla yhtäläiset mahdollisuudet 
kaikille, torjumalla syrjintää ja puuttumalla 
terveyseroihin ja asunnottomuuteen. 
Tämä edellyttää, että otetaan käyttöön 
erilaisia strategioita, jotka kohdistetaan 
heikoimmassa asemassa oleviin heidän 
iästään riippumatta, mukaan lukien lapset, 
vammaiset, marginalisoituneet yhteisöt 
kuten romanit ja työssäkäyvät köyhät. 
ESR+:lla olisi edistettävä kaukana 
työmarkkinoista olevien aktiivista 
osallistamista heidän sosioekonomisen 
integroitumisensa varmistamiseksi. Olisi 
kannustettava hankkeita, joilla edistetään 
aktiivista osallistamista ja palvelujen 
saatavuuden, toimeentulotuen ja 
osallistavien työmarkkinoiden kolmeen 
pilariin perustuvaa kotouttamista. 
ESR+:sta rahoitettavien toimenpiteiden ja 
vähimmäistulon ja sosiaalietuuksien 
muodossa annettavan toimeentulotuen, 
joka kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan 
eikä siten ole ESR+:sta rahoitettava 
tukikelpoinen meno, välisiä 
synergiavaikutuksia olisi edistettävä 
lopullisiin edunsaajiin kohdistuvien 
vaikutusten tehostamiseksi. 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.

Or. en

Tarkistus 114
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale
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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 
pitkäaikaishoidon sekä perhepalvelujen ja 
yhteisöperustaisten hoitopalvelujen, nopeaa 
ja tasapuolista saatavuutta. ESR+:sta olisi 
tuettava sosiaalisen suojelun järjestelmien 
nykyaikaistamista ja parannettava 
erityisesti niiden saatavuutta.

(18) ESR+:sta olisi tuettava 
jäsenvaltioiden pyrkimyksiä torjua 
köyhyyttä ja katkaista huono-osaisuuden 
siirtyminen sukupolvelta toiselle muun 
muassa sosiaalisten oikeuksien pilarin 
periaatteen 14 mukaisilla 
minimipalkkajärjestelmillä 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, työssäkäyvät köyhät, 
asunnottomat ja kaikki muut ihmiset, 
jotka kohtaavat monia yhteiskunnallisia 
haasteita. 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 ja 
kattavuutta, mukaan luettuna 
epätyypillisissä tilanteissa olevat ihmiset.

Or. en

Tarkistus 115
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale



PE626.995v02-00 76/157 AM\1164117FI.docx

FI

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

(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, työssäkäyvät köyhät, 
asunnottomat, vammaiset, kolmansien 
maiden kansalaiset, turvapaikanhakijat ja 
pakolaiset ja kaikki muut ihmiset, jotka 
kohtaavat monia yhteiskunnallisia 
haasteita. 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, 
osallistavuutta ja laajaa kattavuutta.

Or. en

Tarkistus 116
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) ESR+:sta olisi tuettava (18) ESR+:sta olisi tuettava 
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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 
pitkäaikaishoidon sekä perhepalvelujen ja 
yhteisöperustaisten hoitopalvelujen, nopeaa 
ja tasapuolista saatavuutta. ESR+:sta olisi 
tuettava sosiaalisen suojelun järjestelmien 
nykyaikaistamista ja parannettava 
erityisesti niiden saatavuutta.

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

Or. it

Tarkistus 117
Krzysztof Hetman, Marek Plura, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

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 

(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 ja 
menettelytapoja, jotka kohdistetaan 



PE626.995v02-00 78/157 AM\1164117FI.docx

FI

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

heikoimmassa asemassa oleviin heidän 
iästään riippumatta, mukaan lukien lapset, 
vammaiset, 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 
pitkäaikaishoidon sekä perhepalvelujen ja 
yhteisöperustaisten hoitopalvelujen, nopeaa 
ja tasapuolista saatavuutta. ESR+:sta olisi 
tuettava sosiaaliturvalaitosten, julkisten 
työvoimapalvelujen ja sosiaalisen suojelun 
järjestelmien nykyaikaistamista ja 
parannettava erityisesti niiden saatavuutta 
ja tehokkuutta vastattaessa työelämän 
muuttuvaan todellisuuteen.

Or. en

Tarkistus 118
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Martina Dlabajová, Nathalie 
Griesbeck

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 

(18) ESR+:sta olisi tuettava kaikilla 
hallinnon tasoilla, mukaan luettuna alue-
ja paikallistaso, jäsenvaltioiden 
pyrkimyksiä torjua köyhyyttä ja katkaista 
huono-osaisuuden siirtyminen sukupolvelta 
toiselle sekä edistettävä sosiaalista 
osallisuutta varmistamalla yhtäläiset 
mahdollisuudet kaikille, torjumalla 
syrjintää ja puuttumalla terveyseroihin ja 
asunnottomuuteen. Tämä edellyttää, että 
otetaan käyttöön erilaisia strategioita, jotka 
kohdistetaan heikoimmassa asemassa 
oleviin heidän iästään riippumatta, mukaan 
lukien lapset, vammaiset,
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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.

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

Or. en

Tarkistus 119
Edouard Martin

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, mukaan luettuna 
energiaköyhyys äskettäin hyväksyttyjen 
energiaunionin hallintoa koskevien 
sääntöjen mukaisesti, 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 
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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.

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.

Or. en

Tarkistus 120
Verónica Lope Fontagné

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

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

Or. es

Tarkistus 121
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Kun otetaan huomioon alueiden 
kehitystasojen erilaisuus ja erilaiset 
sosiaaliset olot eri puolilla Eurooppaa, 
ESR+:n pitäisi olla riittävän joustava 
alueellisten erityispiirteiden huomioimista 
varten.

Or. en

Tarkistus 122
Theodoros Zagorakis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Kun otetaan huomioon alueiden 
kehitystasojen erilaisuus ja erilaiset 
sosiaaliset olot eri puolilla Eurooppaa, 
ESR+:n pitäisi olla riittävän joustava 
alueellisten erityispiirteiden huomioimista 
varten.

Or. en

Perustelu

ESR+:n toiminta-aloilla tarvitaan enemmän joustavuutta.
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Tarkistus 123
Anne Sander, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Kun otetaan huomioon 
kehitystasojen erilaisuus eri puolilla 
Eurooppaa, ESR+:n toiminnan on 
pysyttävä riittävän joustavana alueellisten 
erityispiirteiden huomioon ottamiseksi.

Or. fr

Tarkistus 124
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Soraya Post, Miapetra 
Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Maria 
João Rodrigues

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 

(19) ESR+:sta olisi tuettava köyhyyden 
poistamista tukemalla kansallisia ohjelmia, 
joilla pyritään lievittämään ruoan puutetta 
ja vakavaa aineellista puutetta, ja 
edistettävä köyhyydessä tai sosiaalisesti 
syrjäytyneenä elävien tai niiden vaarassa 
olevien ihmisten ja vähävaraisimpien 
yhteiskuntaan integroitumista. 
Jäsenvaltioiden olisi varattava vähintään 4
prosenttia kansallisista yhteistyössä 
hallinnoitavan sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden ja sosiaalisten 
oikeuksien toimintalohkon 
määrärahoistaan siihen, että poistetaan
äärimmäisen köyhyyden muodot, joiden 
vaikutus sosiaaliseen syrjäytymiseen on 
suurin, kuten asunnottomuus, lasten 
köyhyys ja ruoan puute. Toimien luonteen 
ja loppukäyttäjien tyypin vuoksi on 
tarpeen, että tukeen, jolla puututaan 
vähävaraisimpien aineelliseen puutteeseen, 
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vähävaraisimpien aineelliseen puutteeseen, 
sovelletaan yksinkertaisempia sääntöjä.

sovelletaan mahdollisimman 
yksinkertaisia sääntöjä.

Or. en

Tarkistus 125
Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 sosiaalista 
osallistamista. Jäsenvaltioiden olisi 
varattava vähintään 4 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. 

Or. en

Tarkistus 126
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale
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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. Jäsenvaltioiden olisi 
varattava vähintään 4 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.

Or. en

Tarkistus 127
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

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 

(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. Jäsenvaltioiden olisi 
varattava vähintään 4 prosenttia 
kansallisista ESR+:n yhteistyössä 
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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.

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.

Or. en

Tarkistus 128
Heinz K. Becker

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, sekä 
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, 

(19) ESR+:sta olisi tuettava köyhyyden 
torjumista tukemalla kansallisia ohjelmia, 
joilla pyritään lievittämään ruoan puutetta 
ja vakavaa aineellista puutetta, sekä 
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, vanhuusiän köyhyyteen ja 
ruoan puutteeseen. Toimien luonteen ja 
loppukäyttäjien tyypin vuoksi on tarpeen, 
että tukeen, jolla puututaan 
vähävaraisimpien aineelliseen puutteeseen, 
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sovelletaan yksinkertaisempia sääntöjä. sovelletaan yksinkertaisempia sääntöjä.

Or. de

Tarkistus 129
Heinz K. Becker

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Vanhuusiän köyhyys on 
eurooppalainen ongelma ja koskettaa 
enimmäkseen naisia. Vuonna 2014 yli 65-
vuotiaiden ikäluokkaan kuuluvien 
miesten ja naisten eläke-ero, joka voidaan 
määritellä laskemalla naisten ja miesten 
keskimääräisten eläkkeiden – ennen 
veroja – välinen erotus, EU:ssa oli 
39,4 prosenttia ja se on kasvanut puolessa 
EU:n jäsenvaltioista viiden viime vuoden 
aikana. Viime vuosien rahoitus- ja 
talouskriisi on vaikuttanut negatiivisesti 
monien naisten tuloihin ja vaikuttaa 
pitkällä aikavälillä keskimäärin 
voimakkaammin naisten kuin miesten 
tuloihin. Joissakin jäsenvaltioissa 11–36 
prosenttia naisista ei saa lainkaan 
eläkettä.

Or. de

Tarkistus 130
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Köyhyyden torjumiseksi ja 
sosiaalisen osallisuuden parantamiseksi 
ESR+:lla olisi edistettävä erikoistuneiden 
soisiaalialan kansalaisjärjestöjen ja 
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köyhyydessä eläviä ihmisiä edustavien ja 
heidän parissaan työskentelevien 
järjestöjen aktiivista osallistumista tätä 
koskevien erityisohjelmien valmisteluun, 
täytäntöönpanoon ja arviointiin.

Or. en

Tarkistus 131
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

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. it

Tarkistus 132
Ulrike Trebesius

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 

Poistetaan.
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kansalaisten sosioekonomista 
integroitumista ja näin täydennettävä 
turvapaikka- ja maahanmuuttorahastosta 
rahoitettavia toimia.

Or. en

Tarkistus 133
Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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.

(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, myös pakolaisten ja 
turvapaikanhakijoiden, sosioekonomista 
osallistamista ja näin täydennettävä 
turvapaikka- ja maahanmuuttorahastosta 
rahoitettavia toimia. Jäsenvaltioiden olisi 
osoitettava 2 prosenttia ESR+:n 
määrärahoistaan kolmansien maiden 
kansalaisten ja/tai marginalisoituneiden 
yhteisöjen osallistamiseen paikallistasolla.

Or. en

Tarkistus 134
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Miapetra Kumpula-Natri, 
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Elena Gentile

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Koska tarve tehostaa toimia (20) Koska tarve tehostaa toimia 
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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.

unioniin tulevien muuttovirtojen 
hallitsemiseksi ei ole poistunut ja jotta 
varmistetaan, että solidaarisuutta ja 
oikeudenmukaista vastuunjakoa tuetaan 
yhtenäisesti, jämäkästi ja 
johdonmukaisesti, ESR+:sta olisi tuettava 
kolmansien maiden kansalaisten 
sosioekonomista integroitumista ja näin 
täydennettävä toimia, joita rahoitetaan 
turvapaikka- ja maahanmuuttorahastosta, 
EAKR:stä ja niistä rahastoista, joilla voi 
olla myönteinen vaikutus kolmansien 
maiden kansalaisten osallisuuteen. 
Jäsenvaltioiden pitäisi kohdentaa sopiva 
määrä ESR+:n määrärahoista 
paikallisviranomaisille kolmansien 
maiden kansalaisten kotouttamiseen 
paikallistasolla.

Or. en

Tarkistus 135
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Nathalie Griesbeck

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.

(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. Jäsenvaltioiden olisi 
osoitettava riittävästi resursseja 
paikallisviranomaisille 
maahanmuuttajien kotouttamiseen 
paikallistasolla.

Or. en
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Tarkistus 136
Brando Benifei

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 a) Muuttovirtojen hallinnalla on 
selvä kaupunki- ja paikallisulottuvuus ja 
tähän liittyviä vaikutuksia. Kaupungit, 
paikallis- ja alueviranomaiset, 
työmarkkinaosapuolet, sosioekonomiset 
toimijat ja kansalaisyhteiskunnan 
organisaatiot ovat osoittaneet pystyvänsä 
laatimaan tehokkaita ja innovatiivisia 
strategioita, hankkeita ja aloitteita 
kolmansien maiden kansalaisten 
vastaanottoon, sosiaaliseen 
osallistamiseen ja yhteiskuntaan ja 
työmarkkinoille integrointiin liittyviin 
lyhyen ja pitkän aikavälin haasteisiin 
vastaamiseksi. ESR+:sta olisi tarjottava 
suoraa tukea kaupungeille ja paikallisille 
sidosryhmille tämän alan paikallisten 
hankkeiden laajentamiseksi, jotta voidaan 
tarjota oikea-aikaista, kohdennettua ja 
tehokasta tukea paikallisten tarpeiden 
perusteella.

Or. en

Tarkistus 137
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 a) ESR+:aa ei pitäisi missään 
tapauksessa käyttää suorana tai 
epäsuorana kannustimena Euroopan 
unioniin suuntautuville uusille laittomille 
maahanmuuttovirroille, vaan sen olisi 
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säilyttävä hyödyllisenä välineenä, jolla 
edistetään Euroopan kansalaisten 
sosiaalista ja taloudellista integroitumista 
ja työllistymistä, koskien erityisesti 
unionin alueella laillisesti oleskelevia 
nuoria, jotka kärsivät köyhyydestä, 
aineellisesta puutteesta, sosiaalisesta 
syrjäytymisestä ja joilla on vaikeuksia 
säilyttää pysyvää paikkaa Euroopan 
työmarkkinoilla.

Or. it

Tarkistus 138
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

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, 
koordinointi ja täydentävyys 
rakenneuudistusten tukiohjelman kanssa, 
mukaan lukien uudistusten toteuttamisen 
tukiväline ja teknisen tuen väline. 

Poistetaan.
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Komission ja jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava prosessin kaikissa vaiheissa 
etenkin tehokas koordinointi, jotta 
turvataan rahoituslähteiden ja niiden 
teknisen avun välinen johdonmukaisuus, 
yhtenäisyys, täydentävyys ja synergiaedut.

Or. en

Tarkistus 139
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

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, 
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 

(21) ESR+:sta olisi tuettava 
työllisyyden, sosiaalisen osallisuuden, 
terveydenhuollon ja pitkäaikaishoidon sekä 
koulutuksen alojen toimintaan ja 
järjestelmiin liittyviä uudistuksia 
jäsenvaltioissa.
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teknisen avun välinen johdonmukaisuus, 
yhtenäisyys, täydentävyys ja synergiaedut.

Or. it

Tarkistus 140
Claude Rolin

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, 
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.

(21) ESR+:sta olisi tuettava 
työllisyyden, sosiaalisen osallisuuden, 
terveydenhuollon ja pitkäaikaishoidon sekä 
koulutuksen alojen toimintaan ja 
järjestelmiin liittyviä uudistuksia. 
Komission ja jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava prosessin kaikissa vaiheissa 
etenkin tehokas koordinointi, jotta 
turvataan rahoituslähteiden ja niiden 
teknisen avun välinen johdonmukaisuus, 
yhtenäisyys, täydentävyys ja synergiaedut.

Or. fr
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Tarkistus 141
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

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, 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.

(21) ESR+:sta olisi tuettava 
työllisyyden, sosiaalisen osallisuuden, 
terveydenhuollon ja pitkäaikaishoidon sekä 
koulutuksen alojen toimintaan ja 
järjestelmiin liittyviä uudistuksia. 
Jäsenvaltioiden olisi kohdennettava 
asianmukainen osuus ESR+:n yhteistyössä 
hallinnoitavan toimintalohkon 
määrärahoistaan sellaisten maakohtaisten 
suositusten täytäntöönpanoon, jotka ovat 
yhdenmukaisia ESR+:n perusteiden 
kanssa. Komission ja jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava ESR+:n yhteistyössä 
hallinnoitavan toimintalohkon ja 
terveysalan toimintalohkon 
johdonmukaisuus, koordinointi ja 
täydentävyys rakenneuudistusten 
tukiohjelman kanssa. Komission ja 
jäsenvaltioiden olisi varmistettava 
prosessin kaikissa vaiheissa etenkin 
tehokas koordinointi, jotta turvataan 
rahoituslähteiden ja niiden teknisen avun 
välinen johdonmukaisuus, yhtenäisyys, 
täydentävyys ja synergiaedut, ottaen aina 
huomioon SEUT-sopimuksen 
174 artiklassa asetetut taloudellista, 
sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta koskevat tavoitteet.

Or. en

Tarkistus 142
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López
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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, 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.

(21) ESR+:sta olisi tuettava 
työllisyyden, sosiaalisen osallisuuden, 
terveydenhuollon ja pitkäaikaishoidon,
koulutuksen ja köyhyyden poistamisen
alojen toimintaan ja järjestelmiin liittyviä 
uudistuksia, jotka liittyvät talouspolitiikan 
eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä 
sosiaali-indikaattorien tulostaulussa 
määritettyihin haasteisiin. Jäsenvaltioiden
olisi kohdennettava asianmukainen osuus 
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja 
sosiaalisten oikeuksien toimintalohkon 
määrärahoistaan sellaisten rakenteellisiin 
haasteisiin liittyvien maakohtaisten 
suositusten täytäntöönpanoon, joihin on 
asianmukaista puuttua ESR+:n 
soveltamisalaan kuuluvilla monivuotisilla 
investoinneilla. Komission ja 
jäsenvaltioiden olisi otettava alue- ja 
paikallisviranomaiset mukaan 
varmistettaessa kaikkien hallintotasojen 
ja ESR+:n yhteistyössä hallinnoitavan 
toimintalohkon ja suorasti ja välillisesti 
hallinnoitavan toimintalohkon välinen
johdonmukaisuus, 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.

Or. en

Tarkistus 143
Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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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, 
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.

(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 
olisi tarkasteltava toimienpideohjelmia 
arvioidakseen, vastataanko niillä 
riittävästi maakohtaisiin suosituksiin. 
Komission ja jäsenvaltioiden olisi otettava 
alue- ja paikallisviranomaiset 
merkityksellisellä tavalla mukaan 
varmistettaessa kaikkien hallintotasojen 
ja ESR+:n yhteistyössä hallinnoitavan 
toimintalohkon, EaSI:n ja terveysalan 
toimintalohkon johdonmukaisuus, 
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
kumppanuusperiaatteen osalta.

Or. en
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Tarkistus 144
Edouard Martin

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, 
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.

(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 ja energiaunionin hallintoa 
koskeviin uusiin sääntöihin
jäsenvaltioiden olisi kohdennettava 
asianmukainen osuus ESR+:n yhteistyössä 
hallinnoitavan toimintalohkon 
määrärahoistaan sellaisten rakenteellisiin, 
muun muassa ilmastoa ja energiaa 
koskeviin haasteisiin liittyvien 
maakohtaisten suositusten 
oikeudenmukaista siirtymää edistävään
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, 
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.

Or. en

Tarkistus 145
Heinz K. Becker
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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, 
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.

(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, 
koordinointi ja täydentävyys 
rakenneuudistusten tukiohjelman kanssa, 
mukaan lukien uudistusten toteuttamisen 
tukiväline ja teknisen tuen väline, sekä 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin 
kestävän kehityksen tavoitteiden 
noudattaminen. Komission ja 
jäsenvaltioiden olisi varmistettava 
prosessin kaikissa vaiheissa etenkin 
tehokas koordinointi, jotta turvataan 
rahoituslähteiden ja niiden teknisen avun 
välinen johdonmukaisuus, yhtenäisyys, 
täydentävyys ja synergiaedut.

Or. de

Tarkistus 146
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Martina Dlabajová, Nathalie 
Griesbeck
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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, 
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.

(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 otettava alue- ja 
paikallisviranomaiset mukaan 
varmistettaessa ESR+:n yhteistyössä 
hallinnoitavan toimintalohkon ja 
terveysalan toimintalohkon 
johdonmukaisuus, 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.

Or. en

Tarkistus 147
Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Geoffroy Didier

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale
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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, 
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.

(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, 
koordinointi ja täydentävyys 
rakenneuudistusten tukiohjelman kanssa, 
mukaan lukien uudistusten toteuttamisen 
tukiväline ja teknisen tuen väline sekä 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari. 
Komission ja jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava prosessin kaikissa vaiheissa 
etenkin tehokas koordinointi, jotta 
turvataan rahoituslähteiden ja niiden 
teknisen avun välinen johdonmukaisuus, 
yhtenäisyys, täydentävyys ja synergiaedut.

Or. fr

Tarkistus 148
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Soraya Post, Silvia 
Costa, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(22) Sen varmistamiseksi, että Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarissa 
vahvistettua EU:n sosiaalista ulottuvuutta 
viedään eteenpäin ja että määrärahoista 
tietty vähimmäismäärä kohdennetaan apua 
eniten tarvitseville, jäsenvaltioiden olisi 
kohdennettava vähintään 25 prosenttia 
kansallisista ESR+:n yhteistyössä 
hallinnoitavan toimintalohkon 
määrärahoistaan sosiaalisen osallisuuden 
edistämiseen.

(22) Sen varmistamiseksi, että Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarissa 
vahvistettua EU:n sosiaalista ulottuvuutta 
viedään eteenpäin ja että määrärahoista 
tietty vähimmäismäärä kohdennetaan apua 
eniten tarvitseville, jäsenvaltioiden olisi 
kohdennettava vähintään 30 prosenttia 
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja 
sosiaalisten oikeuksien toimintalohkon 
määrärahoistaan sosiaalisen osallisuuden 
edistämiseen ja köyhyyden torjumiseen. 
Tämän prosenttiosuuden olisi 
täydennettävä äärimmäisen köyhyyden 
torjuntaan kohdennettuja kansallisia 
varoja.

Or. en

Tarkistus 149
Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Sen varmistamiseksi, että Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarissa 
vahvistettua EU:n sosiaalista ulottuvuutta 
viedään eteenpäin ja että määrärahoista 
tietty vähimmäismäärä kohdennetaan apua 
eniten tarvitseville, jäsenvaltioiden olisi 
kohdennettava vähintään 25 prosenttia 
kansallisista ESR+:n yhteistyössä 
hallinnoitavan toimintalohkon 
määrärahoistaan sosiaalisen osallisuuden 
edistämiseen.

(22) Sen varmistamiseksi, että Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarissa 
vahvistettua EU:n sosiaalista ulottuvuutta 
viedään eteenpäin ja että määrärahoista 
tietty vähimmäismäärä kohdennetaan apua 
eniten tarvitseville, jäsenvaltioiden olisi 
kohdennettava vähintään 30 prosenttia 
kansallisista ESR+:n yhteistyössä 
hallinnoitavan toimintalohkon 
määrärahoistaan sosiaalisen osallisuuden 
edistämiseen ja köyhyyden torjumiseen. 
Jäsenvaltioiden olisi käytettävä näitä 
määrärahoja myös muiden haasteiden 
kuin työttömyyden ratkaisemiseen muilla 
kuin työvoiman aktivointia koskevilla 
toimenpiteillä, jotta tuetaan köyhyyden 
torjumista ja osallistamista.
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Or. en

Tarkistus 150
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Nathalie Griesbeck

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Sen varmistamiseksi, että Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarissa 
vahvistettua EU:n sosiaalista ulottuvuutta 
viedään eteenpäin ja että määrärahoista 
tietty vähimmäismäärä kohdennetaan apua 
eniten tarvitseville, jäsenvaltioiden olisi 
kohdennettava vähintään 25 prosenttia 
kansallisista ESR+:n yhteistyössä 
hallinnoitavan toimintalohkon 
määrärahoistaan sosiaalisen osallisuuden 
edistämiseen.

(22) Sen varmistamiseksi, että Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarissa 
vahvistettua EU:n sosiaalista ulottuvuutta 
viedään eteenpäin ja että määrärahoista 
tietty vähimmäismäärä kohdennetaan apua 
eniten tarvitseville, jäsenvaltioiden olisi 
kohdennettava vähintään 30 prosenttia 
kansallisista ESR+:n yhteistyössä 
hallinnoitavan toimintalohkon 
määrärahoistaan sosiaalisen osallisuuden 
edistämiseen ja absoluuttisen köyhyyden 
torjumiseen.

Or. en

Tarkistus 151
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Sen varmistamiseksi, että Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarissa 
vahvistettua EU:n sosiaalista ulottuvuutta 
viedään eteenpäin ja että määrärahoista 
tietty vähimmäismäärä kohdennetaan apua 
eniten tarvitseville, jäsenvaltioiden olisi 
kohdennettava vähintään 25 prosenttia 
kansallisista ESR+:n yhteistyössä 
hallinnoitavan toimintalohkon 
määrärahoistaan sosiaalisen osallisuuden 
edistämiseen.

(22) Sen varmistamiseksi, että Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarissa 
vahvistettua EU:n sosiaalista ulottuvuutta 
viedään eteenpäin ja että määrärahoista 
tietty vähimmäismäärä kohdennetaan apua 
eniten tarvitseville, jäsenvaltioiden olisi 
kohdennettava vähintään 30 prosenttia 
kansallisista ESR+:n yhteistyössä 
hallinnoitavan toimintalohkon 
määrärahoistaan sosiaalisen osallisuuden 
edistämiseen.
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Or. en

Tarkistus 152
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Sen varmistamiseksi, että Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarissa 
vahvistettua EU:n sosiaalista ulottuvuutta 
viedään eteenpäin ja että määrärahoista 
tietty vähimmäismäärä kohdennetaan apua 
eniten tarvitseville, jäsenvaltioiden olisi 
kohdennettava vähintään 25 prosenttia 
kansallisista ESR+:n yhteistyössä 
hallinnoitavan toimintalohkon 
määrärahoistaan sosiaalisen osallisuuden 
edistämiseen.

(22) Sen varmistamiseksi, että Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarissa 
vahvistettua EU:n sosiaalista ulottuvuutta 
viedään eteenpäin ja että määrärahoista 
tietty vähimmäismäärä kohdennetaan apua 
eniten tarvitseville, jäsenvaltioiden olisi 
kohdennettava vähintään 30 prosenttia 
kansallisista ESR+:n yhteistyössä 
hallinnoitavan toimintalohkon 
määrärahoistaan sosiaalisen osallisuuden 
edistämiseen.

Or. en

Tarkistus 153
Ádám Kósa

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Sen varmistamiseksi, että Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarissa 
vahvistettua EU:n sosiaalista ulottuvuutta 
viedään eteenpäin ja että määrärahoista 
tietty vähimmäismäärä kohdennetaan apua 
eniten tarvitseville, jäsenvaltioiden olisi 
kohdennettava vähintään 25 prosenttia
kansallisista ESR+:n yhteistyössä 
hallinnoitavan toimintalohkon 
määrärahoistaan sosiaalisen osallisuuden 
edistämiseen.

(22) Sen varmistamiseksi, että Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarissa 
vahvistettua EU:n sosiaalista ulottuvuutta 
viedään eteenpäin ja että määrärahoista 
tietty vähimmäismäärä kohdennetaan apua 
eniten tarvitseville, jäsenvaltioiden olisi 
kohdennettava vähintään 20 prosenttia
kansallisista ESR+:n yhteistyössä 
hallinnoitavan toimintalohkon 
määrärahoistaan sosiaalisen osallisuuden 
edistämiseen.

Or. hu
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Tarkistus 154
Ulrike Trebesius

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Sen varmistamiseksi, että Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarissa 
vahvistettua EU:n sosiaalista ulottuvuutta 
viedään eteenpäin ja että määrärahoista 
tietty vähimmäismäärä kohdennetaan apua 
eniten tarvitseville, jäsenvaltioiden olisi 
kohdennettava vähintään 25 prosenttia 
kansallisista ESR+:n yhteistyössä 
hallinnoitavan toimintalohkon 
määrärahoistaan sosiaalisen osallisuuden 
edistämiseen.

(22) Sen varmistamiseksi, että Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarissa 
vahvistettua EU:n sosiaalista ulottuvuutta 
viedään eteenpäin ja että määrärahoista 
tietty vähimmäismäärä kohdennetaan apua 
eniten tarvitseville, jäsenvaltioiden olisi 
kohdennettava vähintään 20 prosenttia 
kansallisista ESR+:n yhteistyössä 
hallinnoitavan toimintalohkon 
määrärahoistaan sosiaalisen osallisuuden 
edistämiseen.

Or. en

Tarkistus 155
Martina Dlabajová, Michaela Šojdrová, Renate Weber

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Sen varmistamiseksi, että Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarissa 
vahvistettua EU:n sosiaalista ulottuvuutta 
viedään eteenpäin ja että määrärahoista 
tietty vähimmäismäärä kohdennetaan apua 
eniten tarvitseville, jäsenvaltioiden olisi 
kohdennettava vähintään 25 prosenttia 
kansallisista ESR+:n yhteistyössä 
hallinnoitavan toimintalohkon 
määrärahoistaan sosiaalisen osallisuuden 
edistämiseen.

(22) Sen varmistamiseksi, että Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarissa 
vahvistettua EU:n sosiaalista ulottuvuutta 
viedään eteenpäin ja että määrärahoista 
tietty vähimmäismäärä kohdennetaan apua 
eniten tarvitseville, jäsenvaltioiden olisi 
kohdennettava vähintään 20 prosenttia 
kansallisista ESR+:n yhteistyössä 
hallinnoitavan toimintalohkon 
määrärahoistaan sosiaalisen osallisuuden 
edistämiseen.

Or. en
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Perustelu

ESR:n ohjelmakauden 2014–2020 nykyinen temaattinen keskittyminen sosiaaliseen 
osallistamiseen (20 prosenttia) antaa jäsenvaltioille riittävästi joustovaraa investoida omiin 
painopisteisiinsä sekä Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista että maakohtaisista 
suosituksista johtuvien tarpeiden perusteella.

Tarkistus 156
Heinz K. Becker

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Sen varmistamiseksi, että Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarissa 
vahvistettua EU:n sosiaalista ulottuvuutta 
viedään eteenpäin ja että määrärahoista 
tietty vähimmäismäärä kohdennetaan apua 
eniten tarvitseville, jäsenvaltioiden olisi 
kohdennettava vähintään 25 prosenttia 
kansallisista ESR+:n yhteistyössä 
hallinnoitavan toimintalohkon 
määrärahoistaan sosiaalisen osallisuuden 
edistämiseen.

(22) Sen varmistamiseksi, että Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarissa 
vahvistettua EU:n sosiaalista ulottuvuutta 
viedään eteenpäin ja että määrärahoista 
tietty vähimmäismäärä kohdennetaan apua 
eniten tarvitseville, jäsenvaltioiden olisi 
kohdennettava vähintään 25 prosenttia 
kansallisista ESR+:n yhteistyössä 
hallinnoitavan toimintalohkon 
määrärahoistaan sosiaalisen osallisuuden 
edistämiseen ja tehokkaaseen taisteluun 
vanhuusiän köyhyyttä vastaan.

Or. de

Tarkistus 157
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Elena 
Gentile, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López, Maria João Rodrigues

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 a) Kaikki jäsenvaltiot ovat ratifioineet 
YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen, 
joka muodostaa lasten oikeuksien 
edistämisen ja suojelun standardin. 
Lasten oikeuksien edistäminen mainitaan 
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EU:n politiikan yhtenä tavoitteena 
(Lissabonin sopimuksen 3 artikla) ja 
EU:n perusoikeuskirjassa edellytetään, 
että lapsen etu on otettava ensisijaisesti 
huomioon kaikissa EU:n toimissa. EU:n 
ja jäsenvaltioiden olisi hyödynnettävä 
ESR+:aa asianmukaisesti köyhien ja 
syrjäytyneiden lasten huono-osaisuuden 
kierteen katkaisemiseksi Euroopan 
komission vuonna 2013 antaman 
suosituksen ”Investoidaan lapsiin” 
mukaisesti. ESR+:sta olisi tuettava toimia, 
joilla edistetään lasten oikeuksien 
toteutumista edistäviä tehokkaita 
toimenpiteitä.

Or. en

Tarkistus 158
Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 a) Kaikki jäsenvaltiot ovat ratifioineet 
YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen, 
joka muodostaa lasten oikeuksien 
edistämisen ja suojelun standardin. 
Lasten oikeuksien edistäminen mainitaan 
EU:n politiikan yhtenä tavoitteena ja 
EU:n perusoikeuskirjassa edellytetään, 
että lapsen etu on otettava ensisijaisesti 
huomioon kaikissa EU:n toimissa. 
ESR+:sta olisi tuettava toimia, joilla 
edistetään lasten oikeuksien toteutumista 
edistäviä tehokkaita toimenpiteitä.

Or. en

Tarkistus 159
Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Brando Benifei
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 a) Köyhyydessä elävillä lapsilla ei ole 
kunnollisia asuinolosuhteita eikä 
koulutusmahdollisuuksia eivätkä he saa 
terveellistä ravintoa ja terveydenhuoltoa, 
ja tämä aiheuttaa pitkällä aikavälillä 
suuremman työttömyysriskin, 
sukupolvesta toiseen jatkuvaa köyhyyttä, 
aliravitsemusta, sairauksia, 
asunnottomuutta, koulunkäynnin 
keskeyttämistä ja sosiaalista syrjäytymistä. 
Köyhyydessä kasvaminen voi muuttaa 
jyrkästi lasten mahdollisuuksia käyttää 
oikeuksiaan, jotka on kirjattu YK:n 
yleissopimukseen lapsen oikeuksista. 
Lasten köyhyyteen on puututtava lasten 
oikeuksien näkökulmasta monialaisella ja 
yhdennetyllä lähestymistavalla.

Or. en

Tarkistus 160
Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 b) Koska lasten köyhyys ja 
sosiaalinen syrjäytyminen on unionissa 
edelleen yleistä ja ottaen huomioon 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin 
periaatteen 11, jonka mukaan lapsilla on 
oikeus suojeluun köyhyyttä vastaan ja 
heikoista lähtökohdista tulevilla lapsilla 
on oikeus yhtäläisiä mahdollisuuksia 
edistäviin erityistoimenpiteisiin, 
jäsenvaltioiden olisi kohdennettava 10 
prosenttia ESR+:n yhteistyössä 
hallinnoitavan toimintalohkon 
määrärahoista lasten köyhyyden ja 
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sosiaalisen syrjäytymisen poistamiseen. 
Lapsiin varhaisessa vaiheessa tehtävillä 
investoinneilla saadaan merkittävää 
tuottoa lapsille ja koko yhteiskunnalle, ja 
ne ovat ratkaisevan tärkeitä huono-
osaisuuden kierteen katkaisemiseksi jo 
lasten ensimmäisinä elinvuosina ja 
avainasemassa köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen riskin vähentämiseksi koko 
yhteiskunnassa. Lasten tukeminen 
taitojen ja valmiuksien kehittämisessä 
antaa heille mahdollisuuden hyödyntää 
potentiaalinsa täysimääräisesti ja 
saavuttaa parhaat koulutus- ja 
terveystulokset, kehittyä yhteiskunnan 
aktiivisiksi jäseniksi ja lisätä 
mahdollisuuksiaan työmarkkinoilla.

Or. en

Tarkistus 161
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Maria 
João Rodrigues

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 b) Koska lasten köyhyys ja 
sosiaalinen syrjäytyminen on unionissa 
edelleen yleistä (26,4 prosenttia vuonna 
2017) ja ottaen huomioon Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin, jonka 
mukaan lapsilla on oikeus suojeluun 
köyhyyttä vastaan ja heikoista 
lähtökohdista tulevilla lapsilla on oikeus 
yhtäläisiä mahdollisuuksia edistäviin 
erityistoimenpiteisiin, jäsenvaltioiden olisi 
kohdennettava vähintään 10 prosenttia 
ESR+:n yhteistyössä hallinnoitavan 
toimintalohkon määrärahoista 
eurooppalaiseen lapsitakuujärjestelmään
lasten köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen poistamiseksi. Lapsiin 
varhaisessa vaiheessa tehtävillä 
investoinneilla saadaan merkittävää 
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tuottoa lapsille ja koko yhteiskunnalle. 
Lasten tukeminen taitojen ja valmiuksien 
kehittämisessä antaa heille 
mahdollisuuden hyödyntää potentiaalinsa 
täysimääräisesti, kehittyä yhteiskunnan 
aktiivisiksi jäseniksi ja lisätä 
mahdollisuuksiaan työmarkkinoilla.

Or. en

Tarkistus 162
Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Brando Benifei

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 b) Lasten ja erityisesti köyhimpien 
lasten mahdollisuudet elämässä riippuvat 
perustarpeiden kattamisesta (ravinto ja 
asuminen), laadukkaiden julkisten 
palvelujen saatavuudesta 
(terveydenhuolto ja koulutus) sekä 
vanhempien vakaista olosuhteista, jotta 
nämä voivat olla hyviä vanhempia 
(sosiaalinen osallisuus ja integroituminen 
työmarkkinoille). Näin ollen unionin 
vastauksen köyhien lasten elinolojen 
parantamiseksi on oltava moniulotteinen, 
oikeuksiin perustuva ja yhdennetty, ja 
sillä on pyrittävä varmistamaan, että 
lapsilla ja heidän perheillään on 
käytettävissään riittävät resurssit ja 
laadukkaita palveluja. Eurooppalainen 
lapsitakuu (European Child Guarantee) 
on uusi yhdennetty lähestymistapa, jolla 
pyritään puuttumaan lasten köyhyyden 
moniulotteisiin näkökohtiin ja 
varmistamaan, että kaikille 
köyhyysriskissä eläville eurooppalaisille 
lapsille taataan maksuton laadukas 
terveydenhuolto, maksuton laadukas 
opetus, maksuton laadukas lastenhoito, 
asianmukaiset asuinolot ja 
asianmukainen ravitsemus. Kattamalla 
nämä viisi alaa EU:n ja jäsenvaltioiden 
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toimintasuunnitelmilla varmistettaisiin, 
että miljoonien eurooppalaisten lasten 
elinolot ja mahdollisuudet paranevat 
huomattavasti ja pitkäaikaisesti. 
Lapsitakuu on tämän kauden keskeinen 
rakenneuudistus, ja sitä olisi pidettävä 
investointina Euroopan unionin 
vakauteen ja hyvinvointiin, jotka ovat 
tarpeen EU:n kasvupotentiaalin 
säilyttämiseksi. Investoiminen nuoriin 
lapsiin on tärkein keino parantaa 
taloudellista ja sosiaalista hyvinvointia.

Or. en

Tarkistus 163
Ulrike Trebesius

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, 
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 

(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, 
kyseisten jäsenvaltioiden on jatkossakin
investoitava riittävästi ESR+:n yhteistyössä 
hallinnoitavan toimintalohkon määrärahoja 
toimiin, joilla edistetään nuorten 
työllisyyttä muun muassa panemalla 
täytäntöön nuorisotakuujärjestelmä, mikäli 
nämä ohjelmat ovat osoittautuneet 
menestyksellisiksi ulkoisten tarkastajien 
mukaan. Ohjelmien seurannan ja 
parhaiden käytäntöjen olisi oltava 
ESR+:n painopiste, jotta rahoituksen 
tehokkuus voidaan maksimoida.
Nuorisotyöllisyysaloitteesta 
ohjelmakaudella 2014–2020 tuettujen, 
yksittäisiin henkilöihin kohdistuvien 
toimien pohjalta jäsenvaltioiden olisi 
jatkettava nuorten työllisyyden ja koulutus-
ja uudelleentyöllistymissuunnitelmien sekä 
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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.

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.

Or. en

Tarkistus 164
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Soraya Post, Silvia Costa, Elena 
Gentile, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López

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, 
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 

(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, mikä 
on vieläkin yleisempää sosiaalisesti muita 
heikommassa asemassa olevien nuorten 
tapauksessa, kyseisten jäsenvaltioiden on 
jatkossakin investoitava riittävästi 
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja 
sosiaalisten oikeuksien toimintalohkon 
määrärahoja toimiin, joilla edistetään 
nuorten työllisyyttä erityisesti panemalla 
täytäntöön nuorisotakuujärjestelmä. 
Nuorisotyöllisyysaloitteesta 
ohjelmakaudella 2014–2020 tuettujen, 
yksittäisiin henkilöihin kohdistuvien 
toimien pohjalta jäsenvaltioiden olisi 
jatkettava laadukkaiden nuorten 
työllisyyden ja koulutus- ja 
uudelleentyöllistymissuunnitelmien sekä 
tehokkaan tiedotuksen edistämistä 
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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.

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, 
ja joilla pyritään toteuttamaan nämä 
palvelut täysin syrjimättömästi. 
Jäsenvaltioiden olisi tämän vuoksi 
kohdennettava kansallisista sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden ja sosiaalisten 
oikeuksien toimintalohkon 
määrärahoistaan vähintään 5 prosenttia tai, 
jos niiden työelämän ja koulutuksen 
ulkopuolella olevien osuus on liian suuri, 
15 prosenttia sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden ja sosiaalisten 
oikeuksien toimintalohkon 
määrärahoistaan nuorten työllisyyden, 
jatkokoulutuksen, laadukkaiden 
työpaikkojen, oppisopimusten ja 
työharjoittelun aloilla toteutettavien 
toimien tukemiseen.

Or. en

Tarkistus 165
Claude Rolin

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, 
kyseisten jäsenvaltioiden on jatkossakin 
investoitava riittävästi ESR+:n yhteistyössä 
hallinnoitavan toimintalohkon määrärahoja 

(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, 
kyseisten jäsenvaltioiden on jatkossakin 
investoitava riittävästi ESR+:n yhteistyössä 
hallinnoitavan toimintalohkon määrärahoja 
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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.

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 sopivalla 
alueellisella tasolla institutionaalisten, 
oikeudellisten ja taloudellisten 
puitteidensa mukaisesti kansallisista 
ESR+:n yhteistyössä hallinnoitavan 
toimintalohkon määrärahoistaan vähintään 
15 prosenttia nuorten työllisyyden 
tukemiseen.

Or. fr

Tarkistus 166
Verónica Lope Fontagné

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, 
kyseisten jäsenvaltioiden on jatkossakin 

(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, 
kyseisten jäsenvaltioiden on jatkossakin 
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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.

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, 
kiinnittäen erityistä huomiota vaikeasti 
tavoitettavissa oleviin nuoriin.
Asianomaisten jäsenvaltioiden olisi tämän 
vuoksi kohdennettava kansallisista ESR+:n 
yhteistyössä hallinnoitavan toimintalohkon 
määrärahoistaan vähintään 15 prosenttia
nuorten työllisyyden tukemiseen.

Or. es

Tarkistus 167
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

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, 
kyseisten jäsenvaltioiden on jatkossakin 

(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, 
kyseisten jäsenvaltioiden on jatkossakin 
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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.

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 12 prosenttia 
nuorten työllisyyden tukemiseen.

Or. en

Tarkistus 168
Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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, 
kyseisten jäsenvaltioiden on jatkossakin 
investoitava riittävästi ESR+:n yhteistyössä 

(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, 
kyseisten jäsenvaltioiden on jatkossakin 
investoitava riittävästi ESR+:n yhteistyössä 
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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.

hallinnoitavan toimintalohkon määrärahoja 
toimiin, joilla edistetään nuorten 
työllisyyttä ja nuorten pääsyä 
laadukkaisiin työpaikkoihin 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 ja erityisesti haavoittuvassa 
asemassa oleville nuorille voidaan tarjota 
räätälöityä tukea. Asianomaisten 
jäsenvaltioiden olisi tämän vuoksi 
kohdennettava kansallisista ESR+:n 
yhteistyössä hallinnoitavan toimintalohkon 
määrärahoistaan vähintään 10 prosenttia 
nuorten työllisyyden tukemiseen.

Or. en

Tarkistus 169
Heinz K. Becker

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) Itävaltalainen menestyksekäs 
opetuksen ja käytännön yhdistävä 
kaksiosainen 
ammattikoulutusjärjestelmän malli on 
tehokas mahdollisuus taistella 
nuorisotyöttömyyttä vastaan. 
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Jäsenvaltioiden tulisikin ottaa käyttöön 
EU:ssa mallina toimiva kaksiosainen 
ammattikoulutusjärjestelmä.

Or. de

Tarkistus 170
Geoffroy Didier, Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) On otettava huomioon, että erot 
kasvavat alueellista tasoa alemmilla 
tasoilla, myös vauraimmilla alueilla, joilla 
esiintyy köyhyyssaarekkeita.

Or. fr

Tarkistus 171
Heinz K. Becker

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 b) Eures-verkostoa tulee vahvistaa 
pitkäjänteisesti, erityisesti internet-
foorumin kattavalla kehittämisellä ja 
jäsenvaltioiden aktiivisella 
osallistumisella. Jäsenvaltioiden tulisi 
hyödyntää jo olemassa olevaa mallia 
tehokkaammin ja julkaista kaikki 
jäsenvaltioissa sijaitsevat avoimet 
työpaikat Eures-järjestelmässä.

Or. de

Tarkistus 172
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
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Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava 
koordinointi ja täydentävyys näistä 
rahastoista tuettavien toimien välillä.

(24) Jäsenvaltioiden ja komission olisi 
varmistettava koordinointi ja täydentävyys 
ESR+:sta ja muista unionin ohjelmista ja 
välineistä, kuten Euroopan 
globalisaatiorahastosta, Euroopan 
aluekehitysrahastosta, Euroopan meri- ja 
kalatalousrahastosta, Erasmus-
ohjelmasta, turvapaikka- ja 
maahanmuuttorahastosta, Euroopan 
horisontti -ohjelmasta, Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastosta ja Digitaalinen 
Eurooppa -ohjelmasta, tuettavien toimien 
välillä.

Or. en

Tarkistus 173
Silvia Costa

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava 
koordinointi ja täydentävyys näistä 
rahastoista tuettavien toimien välillä.

(24) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava 
koordinointi ja täydentävyys näistä 
rahastoista, kuten Erasmukseen, Luova 
Eurooppa -ohjelmaan ja Euroopan 
solidaarisuusjoukkoon tarkoitetuista 
rahastoista, tuettavien toimien välillä.

Or. it

Tarkistus 174
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava 
koordinointi ja täydentävyys näistä 
rahastoista tuettavien toimien välillä.

(24) Jäsenvaltioiden olisi yhteistyössä
toimivaltaisten alue- ja 
paikallisviranomaisten kanssa
varmistettava koordinointi ja täydentävyys 
näistä rahastoista tuettavien toimien välillä.

Or. it

Tarkistus 175
Elisabeth Morin-Chartier

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(24 a) Koska lasten köyhyys ja 
sosiaalinen syrjäytyminen on unionissa 
edelleen yleistä (26,4 prosenttia vuonna 
2017) ja ottaen huomioon Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin, jonka 
mukaan lapsilla on oikeus suojeluun 
köyhyyttä vastaan ja heikoista 
lähtökohdista tulevilla lapsilla on oikeus 
yhtäläisiä mahdollisuuksia edistäviin 
erityistoimenpiteisiin, jäsenvaltioiden olisi 
kohdennettava asianmukainen määrä 
ESR+:n yhteistyössä hallinnoitavan 
toimintalohkon määrärahoja lasten 
köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen 
vähentämiseen. Lapsiin varhaisessa 
vaiheessa tehtävillä investoinneilla 
saadaan merkittävää tuottoa lapsille ja 
koko yhteiskunnalle. Lasten tukeminen 
taitojen ja valmiuksien kehittämisessä 
antaa heille mahdollisuuden hyödyntää 
potentiaalinsa täysimääräisesti, kehittyä 
yhteiskunnan aktiivisiksi jäseniksi ja 
lisätä mahdollisuuksiaan työmarkkinoilla.

Or. en
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Tarkistus 176
Theodoros Zagorakis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

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

Or. el

Perustelu

ESR+:n maantieteellinen soveltamisala on määritettävä selkeästi.

Tarkistus 177
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

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 harvaan 
asuttujen alueiden, saarien ja
syrjäisimpien ja pohjoisten alueiden osalta 
voidaan hyväksyä yhteisiä politiikkoja ja 
EU:n ohjelmia koskevia 
erityistoimenpiteitä. Nämä alueet 
tarvitsevat erityistukea pysyvien 
rajoitteidensa vuoksi.
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Or. it

Tarkistus 178
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

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 174 ja 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.

Or. en

Tarkistus 179
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(25 a) Maaseutu-, vuoristo- ja 
saarialueiden rakenteelliset olosuhteet 
edellyttävät ESR+:n kohdennettua ja 
erityistä sitoumusta, jotta edistetään näillä 
alueilla työllisyyttä ja koulutusta tiiviissä 
yhteistyössä kansallisten, alueellisten ja 
paikallisten viranomaisten sekä 
sosioekonomisten toimijoiden ja 
työmarkkinaosapuolten kanssa 
kilpailukyvyn tukemiseksi ja väestökadon 
estämiseksi.

Or. it



PE626.995v02-00 122/157 AM\1164117FI.docx

FI

Tarkistus 180
Dominique Martin

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.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 181
Javi López

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+:sta tuettavien toimien 
tehokas ja tuloksellinen toteutus edellyttää 
hyvää hallintotapaa ja kumppanuutta EU:n 
toimielimiltä sekä paikallisilta, 
alueellisilta ja kansallisilta viranomaisilta 
kyseisillä aluetasoilla samoin kuin
sosioekonomisilta toimijoilta, erityisesti 
työmarkkinaosapuolilta ja valtiosta 
riippumattomilta järjestöiltä. Sen vuoksi 
on välttämätöntä, että jäsenvaltiot ottavat 
alue- ja paikallistason viranomaiset 
mukaan yhteistyössä hallinnoitavien 
ESR+:n toimien toteutukseen, koska ne 
tietävät parhaiten alueellisen tason 
sosiaaliset ja taloudelliset tarpeet, ja 
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kannustavat työmarkkinaosapuolia ja 
kansalaisjärjestöjä osallistumaan.

Or. es

Tarkistus 182
Mara Bizzotto

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+:sta tuettavien toimien 
tehokas ja tuloksellinen toteutus edellyttää 
hyvää hallintotapaa ja kumppanuutta EU:n 
toimielimiltä sekä paikallisilta, 
alueellisilta ja kansallisilta viranomaisilta 
samoin kuin sosioekonomisilta toimijoilta, 
työmarkkinaosapuolilta ja 
kansalaisjärjestöiltä. Sen vuoksi on 
välttämätöntä, että jäsenvaltiot kannustavat 
alue- ja paikallisviranomaisia,
työmarkkinaosapuolia ja kansalaisjärjestöjä 
osallistumaan yhteistyössä hallinnoitavien 
ESR+:n toimien toteutukseen.

Or. it

Tarkistus 183
Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 

(26) ESR+:sta tuettavien toimien 
tehokas ja tuloksellinen toteutus edellyttää 
hyvää hallintotapaa ja kumppanuutta 
kaikilta asianomaisilta eri aluetasojen ja 
sosioekonomisilta toimijoilta, erityisesti 
alue- ja paikallisviranomaisilta,
työmarkkinaosapuolilta ja 
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välttämätöntä, että jäsenvaltiot 
kannustavat työmarkkinaosapuolia ja 
kansalaisjärjestöjä osallistumaan
yhteistyössä hallinnoitavien ESR+:n 
toimien toteutukseen.

kansalaisjärjestöiltä ja sitä, että 
korostetaan kansalaisjärjestöjen 
toimintaa, koska ne tarjoavat työelämä-, 
hoito-, koulutus- ja sosiaalipalveluja ja 
toimivat syrjimättömyyden ja/tai 
ihmisoikeuksien puolesta. Sen vuoksi on 
välttämätöntä, että jäsenvaltiot varmistavat 
alue- ja paikallisviranomaisten, 
työmarkkinaosapuolten ja 
kansalaisjärjestöjen asianmukaisen 
osallistumisen yhteistyössä hallinnoitavien 
ESR+:n toimien strategiseen 
hallinnointiin toimenpideohjelmien 
prioriteettien muotoilusta toteutukseen, 
seurantaan ja tulosten ja vaikutusten 
arviointiin. Syrjimättömyyden ja 
yhtäläisten mahdollisuuksien 
turvaamiseksi on lisäksi välttämätöntä, 
että myös tasa-arvoelimet ja kansalliset 
ihmisoikeusinstituutiot osallistuvat 
kuhunkin vaiheeseen.

Or. en

Tarkistus 184
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Maria João 
Rodrigues

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+: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 ottavat 
työmarkkinaosapuolet ja 
kansalaisjärjestöt mukaan ESR+:n 
ohjelmien valmisteluun, seurantaan,
toteutukseen ja arviointiin.
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Or. en

Tarkistus 185
Anne Sander, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier

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+:sta tuettavien toimien 
tehokas ja tuloksellinen toteutus edellyttää 
hyvää hallintotapaa ja kumppanuutta 
unionin toimielimiltä, kansallisilta, 
alueellisilta ja paikallisilta viranomaisilta
ja sosioekonomisilta toimijoilta, erityisesti 
työmarkkinaosapuolilta ja 
kansalaisjärjestöiltä. Sen vuoksi on 
välttämätöntä, että jäsenvaltiot ottavat 
alueelliset ja paikalliset viranomaiset 
mukaan ESR+:n täytäntöönpanoon mutta 
myös kannustavat työmarkkinaosapuolia ja 
kansalaisjärjestöjä osallistumaan.

Or. fr

Perustelu

On välttämätöntä säilyttää ESR+:n alueellinen ulottuvuus ottamalla alueelliset ja paikalliset 
viranomaiset täysipainoisesti mukaan sen täytäntöönpanoon.

Tarkistus 186
Theodoros Zagorakis

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 

(26) ESR+:sta tuettavien toimien 
tehokas ja tuloksellinen toteutus edellyttää 
hyvää hallintotapaa ja kumppanuutta EU:n 
toimielimiltä sekä paikallisilta, 
alueellisilta ja kansallisilta viranomaisilta 
kyseisillä aluetasoilla samoin kuin
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kansalaisjärjestöiltä. Sen vuoksi on 
välttämätöntä, että jäsenvaltiot kannustavat 
työmarkkinaosapuolia ja kansalaisjärjestöjä 
osallistumaan yhteistyössä hallinnoitavien 
ESR+:n toimien toteutukseen.

sosioekonomisilta toimijoilta, 
työmarkkinaosapuolilta ja 
kansalaisjärjestöiltä. Sen vuoksi on 
välttämätöntä, että jäsenvaltiot ottavat 
alue- ja paikallistason viranomaiset 
mukaan yhteistyössä hallinnoitavien 
ESF+:n toimien toteutukseen, koska ne 
tuntevat parhaiten valtiotasoa alemman 
tason sosiaaliset ja taloudelliset tarpeet, ja
kannustavat työmarkkinaosapuolia ja 
kansalaisjärjestöjä osallistumaan.

Or. en

Perustelu

Varmistetaan monitahoinen hallinnointi ja paikallis- ja alueviranomaisten osallistuminen 
ESR+:n toteutukseen.

Tarkistus 187
Edouard Martin

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+: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 laativat 
selkeät ja sitovat säännöt 
työmarkkinaosapuolien ja 
kansalaisjärjestöjen osallistumiselle
yhteistyössä hallinnoitavien ESR+:n 
toimien toteutukseen, jotta luodaan 
strategisempi näkemys haasteista ja 
ratkaisuista paikallisten työvoima- ja 
asuinalueiden tasolla.

Or. en
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Tarkistus 188
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Martina Dlabajová, Nathalie 
Griesbeck

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+: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 
paikallis- ja alueviranomaisia,
työmarkkinaosapuolia ja kansalaisjärjestöjä 
osallistumaan yhteistyössä hallinnoitavien 
ESR+:n toimien toteutukseen.

Or. en

Tarkistus 189
Marian Harkin, Olga Sehnalová, Helga Stevens, Martina Anderson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(26 a) Hyvä hallintotapa ja 
hallintoviranomaisten ja kumppanien 
välinen kumppanuus edellyttävät 
valmiuksien luomisen tuloksellista ja 
tehokasta hyödyntämistä sidosryhmien 
hyväksi, joille jäsenvaltioiden olisi 
kohdennettava riittävästi ESR+:n varoja. 
Koska investoinnit institutionaalisiin 
valmiuksiin ja julkishallinnon ja julkisten 
palvelujen tehokkuuteen kansallisella, 
alueellisella ja paikallisella tasolla 
uudistusten, paremman sääntelyn ja 
hyvän hallintotavan aikaan saamiseksi 
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eivät enää sisälly ESR+:n yhteistyössä 
hallinnoitavan toimintalohkon 
toiminnalliseen tavoitteeseen, vaan ne on 
sisällytetty rakenneuudistusten 
tukiohjelmaan, komission ja 
jäsenvaltioiden on varmistettava tehokas 
koordinointi näiden kahden välineen 
välillä.

Or. en

Tarkistus 190
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(26 a) ESR+:n tavoitteiden 
saavuttaminen ja sen varojen saatavuus 
jäsenvaltioissa on edelleen hyvin vaikeaa, 
mikä heikentää merkittävästi sen 
vaikutusta. Näin ollen on tarpeen 
yksinkertaistaa entisestään hallinnollisia 
ja byrokraattisia rasitteita ja 
monimutkaisia tekijöitä, jotka jarruttavat 
ESR+:n käyttöä jäsenvaltioissa, erityisesti 
pk-yritysten ja paikallisten 
hallintoviranomaisten keskuudessa.

Or. it

Tarkistus 191
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Sosiaalisen innovoinnin tukeminen 
on ratkaisevan tärkeää, jotta poliittisilla 
toimilla pystytään vastaamaan paremmin 
sosiaalisiin haasteisiin ja jotta rohkaistaan 

(27) Sosiaalisen innovoinnin tukeminen 
on ratkaisevan tärkeää, jotta poliittisilla 
toimilla pystytään vastaamaan paremmin 
sosiaalisiin haasteisiin ja jotta rohkaistaan 
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ja tuetaan innovatiivisia ratkaisuja. 
Varsinkin innovatiivisten ratkaisujen 
testaaminen ja arvioiminen ennen niiden 
soveltamisen laajentamista on olennaisen 
tärkeää, jotta voidaan parantaa poliittisten 
toimien tehokkuutta, mikä siten oikeuttaa 
erityistukeen ESR+:sta.

ja tuetaan innovatiivisia ratkaisuja myös 
paikallistasolla. Varsinkin innovatiivisten 
ratkaisujen testaaminen ja arvioiminen 
ennen niiden soveltamisen laajentamista on 
olennaisen tärkeää, jotta voidaan parantaa 
poliittisten toimien tehokkuutta, mikä siten 
oikeuttaa erityistukeen ESR+:sta ja 
edellyttää hyvää koordinointia sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden ja sosiaalisten 
oikeuksien toimintalohkon ja työllisyyden 
ja sosiaalisen innovoinnin toimintalohkon 
välillä.

Or. en

Tarkistus 192
Elena Gentile

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Sosiaalisen innovoinnin tukeminen 
on ratkaisevan tärkeää, jotta poliittisilla 
toimilla pystytään vastaamaan paremmin 
sosiaalisiin haasteisiin ja jotta rohkaistaan 
ja tuetaan innovatiivisia ratkaisuja. 
Varsinkin innovatiivisten ratkaisujen 
testaaminen ja arvioiminen ennen niiden 
soveltamisen laajentamista on olennaisen 
tärkeää, jotta voidaan parantaa poliittisten 
toimien tehokkuutta, mikä siten oikeuttaa 
erityistukeen ESR+:sta.

(27) Sosiaalisen innovoinnin tukeminen 
on ratkaisevan tärkeää, jotta poliittisilla 
toimilla pystytään vastaamaan paremmin 
sosiaalisiin haasteisiin ja jotta rohkaistaan 
ja tuetaan innovatiivisia ratkaisuja. 
Varsinkin innovatiivisten ratkaisujen 
kehittäminen ja kokeileminen sekä niiden
testaaminen ja arvioiminen ennen niiden 
soveltamisen laajentamista on olennaisen 
tärkeää, jotta voidaan parantaa poliittisten 
toimien tehokkuutta, mikä siten oikeuttaa 
erityistukeen ESR+:sta.

Or. en

Tarkistus 193
Verónica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(27) Sosiaalisen innovoinnin tukeminen 
on ratkaisevan tärkeää, jotta poliittisilla 
toimilla pystytään vastaamaan paremmin 
sosiaalisiin haasteisiin ja jotta rohkaistaan 
ja tuetaan innovatiivisia ratkaisuja. 
Varsinkin innovatiivisten ratkaisujen 
testaaminen ja arvioiminen ennen niiden 
soveltamisen laajentamista on olennaisen 
tärkeää, jotta voidaan parantaa poliittisten 
toimien tehokkuutta, mikä siten oikeuttaa 
erityistukeen ESR+:sta.

(27) Sosiaalisen innovoinnin ja
yhteisötalouden tukeminen on ratkaisevan 
tärkeää, jotta poliittisilla toimilla pystytään 
vastaamaan paremmin sosiaalisiin 
haasteisiin ja jotta rohkaistaan ja tuetaan 
innovatiivisia ratkaisuja. Varsinkin 
innovatiivisten ratkaisujen testaaminen ja 
arvioiminen ennen niiden soveltamisen 
laajentamista on olennaisen tärkeää, jotta 
voidaan parantaa poliittisten toimien 
tehokkuutta, mikä siten oikeuttaa 
erityistukeen ESR+:sta.

Or. es

Tarkistus 194
Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Sosiaalisen innovoinnin tukeminen 
on ratkaisevan tärkeää, jotta poliittisilla 
toimilla pystytään vastaamaan paremmin 
sosiaalisiin haasteisiin ja jotta rohkaistaan 
ja tuetaan innovatiivisia ratkaisuja. 
Varsinkin innovatiivisten ratkaisujen 
testaaminen ja arvioiminen ennen niiden 
soveltamisen laajentamista on olennaisen 
tärkeää, jotta voidaan parantaa poliittisten 
toimien tehokkuutta, mikä siten oikeuttaa 
erityistukeen ESR+:sta.

(27) Sosiaalisen innovoinnin tukeminen 
on ratkaisevan tärkeää, jotta poliittisilla 
toimilla pystytään vastaamaan paremmin 
sosiaalisiin haasteisiin ja jotta rohkaistaan 
ja tuetaan innovatiivisia ratkaisuja. 
Varsinkin innovatiivisten ratkaisujen 
testaaminen ja arvioiminen paikallistasolla
ennen niiden soveltamisen laajentamista on 
olennaisen tärkeää, jotta voidaan parantaa 
poliittisten toimien tehokkuutta, mikä siten 
oikeuttaa erityistukeen ESR+:sta.

Or. en

Tarkistus 195
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(27 a) Jotta alojen välisen yhteistyön 
mahdollisuuksia voidaan hyödyntää 
täysimääräisesti ja parantaa 
synergiavaikutuksia ja 
johdonmukaisuutta muiden politiikan 
alojen kanssa ESR+:n yleisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi, urheilua ja 
liikuntaa olisi käytettävä välineenä niissä
ESR+:n toimissa, joilla pyritään erityisesti 
torjumaan nuorisotyöttömyyttä, 
parantamaan marginalisoituneiden 
yhteisöjen sosiaalista osallisuutta, 
edistämään terveyttä ja ehkäisemään 
sairauksia.

Or. en

Tarkistus 196
Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(27 a) Jotta alojen välisen yhteistyön 
mahdollisuuksia voidaan hyödyntää 
täysimääräisesti ja parantaa 
synergiavaikutuksia ja 
johdonmukaisuutta puiden politiikan 
alojen kanssa ESR+:n yleisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi, urheilua ja 
liikuntaa olisi käytettävä välineenä niissä 
ESR+:n toimissa, joilla pyritään erityisesti 
torjumaan nuorisotyöttömyyttä, 
parantamaan marginalisoituneiden 
yhteisöjen sosiaalista osallisuutta, 
edistämään terveyttä ja ehkäisemään 
sairauksia.

Or. en
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Tarkistus 197
Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 
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 

(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 ja 
naisten taloudellinen riippumattomuus, 
koulutus ja osaamisen kehittäminen sekä 
naispuolisten väkivallan uhrien 
integroiminen takaisin yhteiskuntaan ja 
työmarkkinoille. Synergiavaikutuksilla ja 
poliittisella johdonmukaisuudella 
perusoikeuksien ja arvojen ohjelman 
kanssa olisi varmistettava, että ESR+:lla 
voidaan valtavirtaistaa ja laajentaa 
toimia. Komission ja jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava myös, että ESR+:sta 
edistetään kaikkien yhtäläisiä 
mahdollisuuksia ilman syrjintää SEUT-
sopimuksen 10 artiklan mukaisesti ja 
vammaisten ja kroonisesti sairaiden
tasavertaista yhteiskunnallista osallisuutta 
sekä myötävaikutetaan vammaisten 
oikeuksista tehdyn Yhdistyneiden 
kansakuntien yleissopimuksen 
täytäntöönpanoon muun muassa 
koulutuksen, työn, työllisyyden ja 
esteettömyyden osalta. 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 
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osalta. esteettömyyttä vammaisten henkilöiden 
oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen 
mukaisesti sekä siirtymistä laitoshoidosta 
perhe- ja yhteisöperustaiseen hoitoon 
erityisesti niiden osalta, joihin kohdistuu 
moninkertaista syrjintää. Laitoshoidosta 
perhe- ja yhteisöperusteiseen hoitoon 
siirtymistä koskevat toimenpiteet pitäisi 
toteuttaa kansallisten laitoshoidosta 
luopumista koskevien strategioiden ja 
toimintasuunnitelmien avulla. ESR:sta ei 
pitäisi tukea mitään toimenpiteitä, joissa ei 
kunnioiteta perusoikeuskirjassa 
vahvistettuja perusoikeuksia, eikä 
etenkään toimenpiteitä, jotka edistävät 
eriytymistä tai sosiaalista syrjäytymistä tai 
sukupuolistereotypioiden lisääntymistä.
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.

Or. en

Perustelu

Lasten vaihtoehtoista hoitoa koskevien YK:n suuntaviivojen mukaan valtioiden on taattava 
tapauksissa, joissa lapsi on vailla vanhempien huolenpitoa tai häntä uhkaa vanhempien 
huolenpidon menetys, että määritellään sopivin vaihtoehtoisen hoidon muoto ja tarjotaan sitä 
olosuhteissa, jotka edistävät lapsen täysipainoista ja harmonista kehitystä. Tähän sisältyvät 
sukulaishoito, sijaishoito, perheperustainen tai perheenomainen hoito ja laitoshoito, joka 
tarkoittaa myös yhteisöperustaista hoitoa.

Tarkistus 198
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Soraya Post, Elena Gentile, Miapetra 
Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale
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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 
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. 

(28) Jäsenvaltioiden ja komission olisi 
varmistettava Euroopan unionin 
perusoikeuksien kirjan mukaisesti, 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 kaikissa 
ulottuvuuksissa ja kaikissa ohjelmien 
suunnittelun ja täytäntöönpanon 
vaiheissa. Jäsenvaltioiden ja komission
olisi varmistettava myös, että ESR+:sta 
edistetään kaikkien yhtäläisiä 
mahdollisuuksia ilman sukupuoleen, 
rotuun, etniseen alkuperään, uskontoon 
tai vakaumukseen, vammaisuuteen, 
ikään, sukupuoliseen 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 muun 
muassa koulutuksen, työn, työllisyyden ja 
esteettömyyden osalta. 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 ja moniperusteista
syrjintää. ESR:sta ei pitäisi tukea 
toimenpiteitä, jotka edistävät eriytymistä 
tai sosiaalista syrjäytymistä. Asetuksessa 
(EU) N:o […] [yhteisiä säännöksiä 
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koskeva asetus] säädetään, että menojen 
tukikelpoisuutta koskevat säännöt 
määritetään kansallisella tasolla lukuun 
ottamatta joitakin poikkeuksia, joista on 
tarpeen antaa erityissäännöksiä sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden ja sosiaalisten 
oikeuksien toimintalohkon osalta.

Or. en

Tarkistus 199
Verónica Lope Fontagné

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 saisi 

(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, muun 
muuassa vammaisten henkilöiden 
koulutukseen, opetukseen, työllisyyteen ja 
esteettömyyteen liittyvissä asioissa. 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 
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tukea toimia, jotka edistävät syrjintää ja 
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.

perhe- ja yhteisöperustaiseen hoitoon 
erityisesti niiden osalta, joihin kohdistuu 
moninkertaista syrjintää. ESR:sta ei saisi 
tukea toimia, jotka edistävät syrjintää ja 
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.

Or. es

Tarkistus 200
Marian Harkin, Martina Anderson

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 

(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 muun 
muassa koulutuksen, työn, työllisyyden ja 
yleisen esteettömyyden osalta. Nämä 
periaatteet olisi otettava huomioon 
ohjelmien valmistelun, seurannan, 
toteutuksen ja arvioinnin kaikilla osa-
alueilla ja kaikissa vaiheissa oikea-
aikaisesti ja johdonmukaisesti varmistaen 
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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.

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.

Or. en

Tarkistus 201
Rosa Estaràs Ferragut

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, 

(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 muun 
muassa koulutuksen, työn, työllisyyden ja 
yleisen esteettömyyden osalta. Nämä 
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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.

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.

Or. en

Tarkistus 202
Elisabeth Morin-Chartier

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 

(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 
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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 
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.

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 
eriytymistä tai sosiaalista syrjäytymistä. 
Asetuksessa (EU) [yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] säädetään, että menojen 
tukikelpoisuutta koskevat säännöt 
laaditaan Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan mukaisiksi ja
määritetään kansallisella tasolla lukuun 
ottamatta joitakin poikkeuksia, joista on 
tarpeen antaa erityissäännöksiä ESR+:n 
yhteistyössä hallinnoitavan toimintalohkon 
osalta.

Or. en

Tarkistus 203
Verónica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(28 a) ESR+:n olisi tuettava lasten 
oikeuksien suojeluun ja edistämiseen 
tarkoitettuja toimenpiteitä sekä taattava
tasapuoliset mahdollisuudet, jotka antavat 
lapsille mahdollisuuden kehittää 
osaamistaan tullakseen aktiivisiksi 
yhteisön jäseniksi, parantaa 
mahdollisuuksiaan päästä 
työmarkkinoille ja katkaista köyhyyden ja 
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sosiaalisen syrjäytymisen noidankehä.

Or. es

Tarkistus 204
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Sosiaalipoliittiset kokeilut ovat 
pienimuotoisia hankkeita, joilla voidaan 
kerätä näyttöä sosiaalisten innovaatioiden 
toteutettavuudesta. Toimivat ideat olisi 
voitava toteuttaa laajemmassa 
mittakaavassa ja muissa yhteyksissä 
ESR+:sta ja muista rahoituslähteistä 
saatavalla tuella.

(31) Sosiaalipoliittisissa kokeiluissa
toimivat ideat olisi voitava toteuttaa 
laajemmassa mittakaavassa ja muissa 
yhteyksissä ESR+:sta ja muista 
rahoituslähteistä saatavalla tuella.

Or. en

Tarkistus 205
Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Sosiaalipoliittiset kokeilut ovat 
pienimuotoisia hankkeita, joilla voidaan 
kerätä näyttöä sosiaalisten innovaatioiden 
toteutettavuudesta. Toimivat ideat olisi 
voitava toteuttaa laajemmassa 
mittakaavassa ja muissa yhteyksissä
ESR+:sta ja muista rahoituslähteistä 
saatavalla tuella.

(31) Sosiaalipoliittiset kokeilut ovat 
pienimuotoisia hankkeita, joilla voidaan 
kerätä näyttöä sosiaalisten innovaatioiden 
toteutettavuudesta. Toimivia ideoita olisi 
voitava testata paikallistasolla ja ne olisi 
voitava toteuttaa laajemmassa 
mittakaavassa tai siirtää muihin yhteyksiin 
eri alueille tai jäsenvaltioihin ESR+:sta tai 
siitä ja muista rahoituslähteistä saatavalla 
tuella ja tätä olisi kannustettava.

Or. en
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Tarkistus 206
Elena Gentile

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Sosiaalipoliittiset kokeilut ovat 
pienimuotoisia hankkeita, joilla voidaan 
kerätä näyttöä sosiaalisten innovaatioiden 
toteutettavuudesta. Toimivat ideat olisi 
voitava toteuttaa laajemmassa 
mittakaavassa ja muissa yhteyksissä 
ESR+:sta ja muista rahoituslähteistä 
saatavalla tuella.

(31) Sosiaalipoliittiset kokeilut ovat 
pienimuotoisia hankkeita, joilla voidaan 
kerätä näyttöä sosiaalisten innovaatioiden 
toteutettavuudesta. Toimivat ideat olisi 
voitava tarvittaessa toteuttaa laajemmassa 
mittakaavassa ja muissa yhteyksissä 
ESR+:sta ja muista rahoituslähteistä 
saatavalla tuella.

Or. en

Tarkistus 207
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

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 laadukkaissa sosiaalisissa 
olosuhteissa ja syrjimättömältä pohjalta.
Jäsenvaltioiden julkisten
työvoimaviranomaisten, 
työmarkkinaosapuolten ja komission olisi 
tehtävä tiivistä yhteistyötä. Euroopan 
työnvälitysverkoston olisi yhdessä 
työmarkkinaosapuolten kanssa
parannettava liikkuvuutta harjoittavien
työntekijöiden laadukkaita sosiaalisia 
olosuhteita ja helpotettava heidän 
tiedonsaantiaan. ESR+:n soveltamisalaan 
kuuluu kohdennettujen 
liikkuvuusjärjestelyjen kehittäminen ja 
tukeminen, jotta voitaisiin täyttää avoimia 
laadukkaita työpaikkoja alueilla, joiden 
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työmarkkinoilla on havaittu vajetta. Lisäksi 
ESR+:n soveltamisala kattaa rajat 
ylittävät kumppanuudet alueellisten 
julkisten työvoimapalvelujen ja 
työmarkkinaosapuolten välillä sekä niiden 
toimet, joilla on tarkoitus edistää 
vapaaehtoista ja oikeudenmukaista 
liikkuvuutta sekä rajat ylittävien 
työmarkkinoiden avoimuutta ja 
yhdentymistä tietojen, neuvonnan ja 
sijoituksen avulla. Monilla raja-alueilla 
niillä on tärkeä rooli aitojen 
eurooppalaisten työmarkkinoiden 
kehittämisessä.

Or. en

Tarkistus 208
Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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. 
Jäsenvaltioiden julkisten
työvoimaviranomaisten, 
työmarkkinaosapuolten ja komission olisi 
tehtävä tiivistä yhteistyötä. Euroopan 
työnvälitysverkoston olisi 
työmarkkinaosapuolten ja asiaan 
liittyvien kansalaisyhteiskunnan 
organisaatioiden avustuksella
parannettava työmarkkinoiden toimintaa 
helpottamalla työntekijöiden rajat ylittävää 
liikkuvuutta oikeudenmukaisin työehdoin
ja lisäämällä työmarkkinoita koskevien 
tietojen avoimuutta sukupuolen mukaan 
eriteltyjen tietojen avulla sekä edistämällä 
pätevyyksien tunnustamista. ESR+:n 
soveltamisalaan kuuluu myös 
kohdennettujen liikkuvuusjärjestelyjen 
kehittäminen ja tukeminen, jotta voitaisiin 
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täyttää avoimia työpaikkoja alueilla, joiden 
työmarkkinoilla on havaittu vajetta. Lisäksi 
ESR+:n soveltamisala kattaa rajat 
ylittävät kumppanuudet alueellisten 
julkisten työvoimapalvelujen ja 
työmarkkinaosapuolten välillä sekä niiden 
toimet, joilla on tarkoitus edistää 
vapaaehtoista ja oikeudenmukaista 
liikkuvuutta sekä rajat ylittävien 
työmarkkinoiden avoimuutta ja 
yhdentymistä tietojen, neuvonnan ja 
sijoituksen avulla. Monilla raja-alueilla 
niillä on tärkeä rooli aitojen 
eurooppalaisten työmarkkinoiden 
kehittämisessä.

Or. en

Tarkistus 209
Michael Detjen

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 avoimia 
työpaikkoja voitaisiin täyttää alueilla, 
joiden työmarkkinoilla on havaittu vajetta.

(32) ESR+:aa koskevilla säännöksillä on 
tarkoitus saavuttaa työntekijöiden vapaa 
liikkuvuus syrjimättömältä pohjalta. 
Jäsenvaltioiden työvoimaviranomaisten 
keskushallintojen,
työmarkkinaosapuolten ja komission tulisi
tehdä tiivistä yhteistyötä. Euroopan 
työnvälitysverkoston olisi 
työmarkkinaosapuolten avustuksella
parannettava työmarkkinoiden toimintaa 
helpottamalla työntekijöiden rajat ylittävää 
liikkuvuutta oikeudenmukaisin työehdoin
ja lisäämällä työmarkkinoita koskevien 
tietojen avoimuutta. ESR+:n 
soveltamisalaan kuuluu kohdennettujen 
liikkuvuusjärjestelyjen kehittäminen ja 
tukeminen, jotta voitaisiin täyttää
laadukkaita avoimia työpaikkoja alueilla, 
joiden työmarkkinoilla on havaittu vajetta. 
Lisäksi ESF+:n soveltamisalaan kuuluvat 
rajat ylittävien julkisten alueellisten 
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työvoimapalveluiden ja 
työmarkkinaosapuolten välisten 
kumppanuuksien perustaminen, sekä 
niiden toimet, joilla on tarkoitus edistää 
vapaaehtoista ja oikeudenmukaista 
liikkuvuutta sekä rajat ylittävien 
työmarkkinoiden avoimuutta ja 
yhdentymistä tietojen, neuvonnan ja 
sijoituksen avulla. Niillä on tärkeä rooli 
monilla raja-alueilla aitojen 
eurooppalaisten työmarkkinoiden 
kehittämisessä.

Or. de

Tarkistus 210
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

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 
julkisten työvoimaviranomaisten,
komission ja työmarkkinaosapuolten 
välillä. Euroopan työnvälitysverkoston 
olisi työmarkkinaosapuolten avustuksella
parannettava työmarkkinoiden toimintaa 
helpottamalla työntekijöiden rajat ylittävää 
liikkuvuutta oikeudenmukaisin työehdoin
ja lisäämällä työmarkkinoita koskevien 
tietojen avoimuutta. ESR+:n 
soveltamisalaan kuuluu myös 
kohdennettujen liikkuvuusjärjestelyjen 
kehittäminen ja tukeminen, jotta voitaisiin 
täyttää avoimia laadukkaita työpaikkoja 
alueilla, joiden työmarkkinoilla on havaittu 
vajetta.

Or. en
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Tarkistus 211
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(32 a) ESR+ kattaa rajat ylittävät 
kumppanuudet alueellisten julkisten 
työvoimapalvelujen ja 
työmarkkinaosapuolten välillä sekä niiden 
toimet, joilla on tarkoitus edistää 
vapaaehtoista ja oikeudenmukaista 
liikkuvuutta sekä rajat ylittävien 
työmarkkinoiden avoimuutta ja 
yhdentymistä tietojen, neuvonnan ja 
sijoituksen avulla. Monilla raja-alueilla 
niillä on tärkeä rooli aitojen 
eurooppalaisten työmarkkinoiden 
kehittämisessä.

Or. en

Tarkistus 212
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Mikroyritysten, yhteisötalouden ja 
yhteiskunnallisten yritysten rahoituksen 
saannin puute on yksi suurimmista esteistä 
yrityksen perustamiselle etenkin niiden 
parissa, jotka ovat kauimpana 
työmarkkinoista. ESR+-asetuksessa 
vahvistetaan säännökset markkinoiden 
ekosysteemin luomiseksi, jotta voidaan 
lisätä yhteiskunnallisten yritysten 
mikrorahoituksen tarjontaa ja 
hyödyntämismahdollisuuksia ja vastata 
kysyntään sitä eniten tarvitsevien parissa; 

(33) Mikroyritysten, yhteisötalouden ja 
yhteiskunnallisten yritysten rahoituksen 
saannin puute on yksi suurimmista esteistä 
yrityksen perustamiselle etenkin niiden 
parissa, jotka ovat kauimpana 
työmarkkinoista. ESR+-asetuksessa 
vahvistetaan säännökset, joilla voidaan 
lisätä yhteiskunnallisten yritysten 
mikrorahoituksen ja tukipalvelujen
tarjontaa ja hyödyntämismahdollisuuksia ja 
vastata kysyntään sitä eniten tarvitsevien 
parissa; tällaisia ovat etenkin työttömät, 
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tällaisia ovat etenkin työttömät, naiset ja 
heikossa asemassa olevat, jotka haluavat 
käynnistää mikroyrityksen tai kehittää 
sellaisen toimintaa. Tämän tavoitteen 
saavuttamisessa hyödynnetään myös 
InvestEU-rahaston sosiaalisten 
investointien ja osaamisen ikkunan 
rahoitusvälineitä ja talousarviotakauksia.

naiset ja heikossa asemassa olevat henkilöt, 
jotka haluavat käynnistää mikroyrityksen 
tai kehittää sellaisen toimintaa.

Or. en

Tarkistus 213
Heinz K. Becker

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Mikroyritysten, yhteisötalouden ja 
yhteiskunnallisten yritysten rahoituksen 
saannin puute on yksi suurimmista esteistä 
yrityksen perustamiselle etenkin niiden 
parissa, jotka ovat kauimpana 
työmarkkinoista. ESR+-asetuksessa 
vahvistetaan säännökset markkinoiden 
ekosysteemin luomiseksi, jotta voidaan 
lisätä yhteiskunnallisten yritysten 
mikrorahoituksen tarjontaa ja 
hyödyntämismahdollisuuksia ja vastata 
kysyntään sitä eniten tarvitsevien parissa; 
tällaisia ovat etenkin työttömät, naiset ja 
heikossa asemassa olevat, jotka haluavat 
perustaa mikroyrityksen. Tämän tavoitteen 
saavuttamisessa hyödynnetään myös 
InvestEU-rahaston sosiaalisten 
investointien ja osaamisen ikkunan 
rahoitusvälineitä ja talousarviotakauksia.

(33) Mikroyritysten, yhteisötalouden ja 
yhteiskunnallisten yritysten rahoituksen 
saannin puute on yksi suurimmista esteistä 
yrityksen perustamiselle etenkin niiden 
parissa, jotka ovat kauimpana 
työmarkkinoista. Soveltuvaa rahoitusta on 
saatavana esimerkiksi Euroopan 
aluekehitysrahaston ja Sosiaalisia 
muutoksia ja innovaatioita koskevan 
Euroopan unionin ohjelman kautta. 
Tässä yhteydessä määrärahojen tehokas 
käyttö on tärkeää ja EU-rahoitusten 
saantia tulisi helpottaa. ESR+-asetuksessa 
vahvistetaan säännökset markkinoiden 
ekosysteemin luomiseksi, jotta voidaan 
lisätä yhteiskunnallisten yritysten 
mikrorahoituksen tarjontaa ja 
hyödyntämismahdollisuuksia ja vastata 
kysyntään sitä eniten tarvitsevien 
mikroyrityksen perustamista haluavien 
henkilöiden parissa. Tämän tavoitteen 
saavuttamisessa hyödynnetään myös 
InvestEU-rahaston sosiaalisten 
investointien ja osaamisen ikkunan 
rahoitusvälineitä ja talousarviotakauksia.

Or. de
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Tarkistus 214
Elena Gentile

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Mikroyritysten, yhteisötalouden ja 
yhteiskunnallisten yritysten rahoituksen 
saannin puute on yksi suurimmista esteistä 
yrityksen perustamiselle etenkin niiden 
parissa, jotka ovat kauimpana 
työmarkkinoista. ESR+-asetuksessa 
vahvistetaan säännökset markkinoiden 
ekosysteemin luomiseksi, jotta voidaan 
lisätä yhteiskunnallisten yritysten 
mikrorahoituksen tarjontaa ja 
hyödyntämismahdollisuuksia ja vastata 
kysyntään sitä eniten tarvitsevien parissa; 
tällaisia ovat etenkin työttömät, naiset ja 
heikossa asemassa olevat, jotka haluavat 
käynnistää mikroyrityksen tai kehittää 
sellaisen toimintaa. Tämän tavoitteen 
saavuttamisessa hyödynnetään myös 
InvestEU-rahaston sosiaalisten 
investointien ja osaamisen ikkunan 
rahoitusvälineitä ja talousarviotakauksia.

(33) Mikroyritysten, yhteisötalouden ja 
yhteiskunnallisten yritysten rahoituksen 
saannin puute on yksi suurimmista esteistä 
yrityksen perustamiselle etenkin niiden 
parissa, jotka ovat kauimpana 
työmarkkinoista. ESR+-asetuksessa 
vahvistetaan säännökset markkinoiden 
ekosysteemin luomiseksi, jotta voidaan 
lisätä yhteisötalouden ja yhteiskunnallisten 
yritysten mikrorahoituksen tarjontaa ja 
hyödyntämismahdollisuuksia ja vastata 
kysyntään sitä eniten tarvitsevien parissa; 
tällaisia ovat etenkin työttömät, naiset ja 
heikossa asemassa olevat, jotka haluavat 
käynnistää mikroyrityksen tai kehittää 
sellaisen toimintaa. Tämän tavoitteen 
saavuttamisessa hyödynnetään myös 
InvestEU-rahaston sosiaalisten 
investointien ja osaamisen ikkunan 
rahoitusvälineitä ja talousarviotakauksia.

Or. en

Tarkistus 215
Verónica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Mikroyritysten, yhteisötalouden ja 
yhteiskunnallisten yritysten rahoituksen 
saannin puute on yksi suurimmista esteistä 
yrityksen perustamiselle etenkin niiden 
parissa, jotka ovat kauimpana 
työmarkkinoista. ESR+-asetuksessa 

(33) Mikroyritysten, yhteisötalouden ja 
yhteiskunnallisten yritysten rahoituksen 
saannin puute on yksi suurimmista esteistä 
yrityksen perustamiselle etenkin niiden 
parissa, jotka ovat kauimpana 
työmarkkinoista. ESR+-asetuksessa 
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vahvistetaan säännökset markkinoiden 
ekosysteemin luomiseksi, jotta voidaan 
lisätä yhteiskunnallisten yritysten 
mikrorahoituksen tarjontaa ja 
hyödyntämismahdollisuuksia ja vastata 
kysyntään sitä eniten tarvitsevien parissa; 
tällaisia ovat etenkin työttömät, naiset ja 
heikossa asemassa olevat, jotka haluavat 
käynnistää mikroyrityksen tai kehittää 
sellaisen toimintaa. Tämän tavoitteen 
saavuttamisessa hyödynnetään myös 
InvestEU-rahaston sosiaalisten 
investointien ja osaamisen ikkunan 
rahoitusvälineitä ja talousarviotakauksia.

vahvistetaan säännökset markkinoiden 
ekosysteemin luomiseksi, jotta voidaan 
lisätä yhteisötalouden yritysten 
mikrorahoituksen tarjontaa ja 
hyödyntämismahdollisuuksia ja vastata 
kysyntään sitä eniten tarvitsevien parissa; 
tällaisia ovat etenkin työttömät, naiset ja 
heikossa asemassa olevat, jotka haluavat 
käynnistää mikroyrityksen tai kehittää 
sellaisen toimintaa. Tämän tavoitteen 
saavuttamisessa hyödynnetään myös 
InvestEU-rahaston sosiaalisten 
investointien ja osaamisen ikkunan 
rahoitusvälineitä ja talousarviotakauksia.

Or. es

Tarkistus 216
Heinz K. Becker

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(33 a) Komission tulisi ottaa unionin 
tasolla yhteisö- ja yhteisvastuutalouden 
yrityksiä varten käyttöön ”eurooppalainen 
yhteisötalouden merkki”, joka perustuu 
selkeisiin kriteereihin, joilla korostetaan 
näiden yritysten erityisluonnetta ja 
sosiaalisia vaikutuksia, lisätään niiden 
näkyvyyttä, kannustetaan investoimiseen, 
helpotetaan rahoituksen saamista ja 
sisämarkkinoille pääsyä kyseisten 
yritysten pyrkiessä laajentumaan joko 
omassa maassaan tai muihin 
jäsenvaltioihin, samalla kun otetaan 
huomioon alan ja jäsenvaltioiden erilaiset 
oikeudelliset muodot ja kehykset.

Or. de

Tarkistus 217
Elena Gentile
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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 
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.

(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 
siksi ne voivat osaltaan tukea useiden 
ESR+:n tavoitteiden saavuttamista. Sen 
vuoksi hyväntekeväisyysjärjestöt, kuten 
säätiöt ja lahjoittajat, olisi soveltuvin osin 
otettava mukaan ESR+:n toimiin.

Or. en

Tarkistus 218
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

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 
siksi niillä voi olla merkittävä asema 
useiden ESR+:n tavoitteiden 
saavuttamisessa. Sen vuoksi 
hyväntekeväisyysjärjestöt, kuten säätiöt ja 
lahjoittajat, olisi soveltuvin osin otettava 

(34) Sosiaaliset investoijat, myös 
hyväntekeväisyysjärjestöt, tarjoavat 
rahoitusta ja innovatiivisia ja täydentäviä 
ratkaisuja köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen torjumiseen, työttömyyden 
vähentämiseen ja YK:n kestävän 
kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen, ja 
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, 
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mukaan ESR+:n toimiin, erityisesti niihin, 
joilla pyritään kehittämään 
yhteiskunnallisten investointien 
markkinoiden ekosysteemiä.

joilla pyritään lisäämään yhteiskunnallisia 
investointeja.

Or. en

Tarkistus 219
Heinz K. Becker

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(34 a) Euroopan unionia sen kansalaisia 
lähemmäksi tuovan EU-aloitteen 
tukemiseksi tulee yhdessä Interrail-lipun 
kanssa rahoittaa nuorille myös toinen 
mahdollisuus: ”99 euron Eurooppa-
lippu”, joka käy lentokoneeseen, junaan 
tai bussiin, ja jolla jokainen kansalainen 
kaikkialta Euroopasta voi edullisesti 
matkustaa vierailemaan EU:n 
toimielimiin, kuten Euroopan komissioon, 
Euroopan parlamenttiin tai Eurooppa-
neuvostoon Brysselissä, kansallisiin 
pysyviin edustustoihin sekä Euroopan 
parlamenttiin Strasbourgissa. Näyttö –
laadullisesti täsmällisesti määritellystä –
tietoja käsittelevästä istunnosta tulee olla 
saatavilla.

Or. de

Tarkistus 220
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(34 a) Valtioiden välinen yhteistyö tuo 



AM\1164117FI.docx 151/157 PE626.995v02-00

FI

merkittävää lisäarvoa, ja tämän vuoksi 
kaikkien jäsenvaltioiden olisi tuettava sitä, 
paitsi asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa ja suhteellisuusperiaate 
huomioon ottaen. On myös välttämätöntä 
vahvistaa komission asemaa kokemusten 
vaihdon edistäjänä ja asiaan liittyvien 
aloitteiden täytäntöönpanon 
koordinoijana.

Or. en

Tarkistus 221
Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(34 a) Valtioiden välinen yhteistyö tuo 
merkittävää lisäarvoa, ja tämän vuoksi 
kaikkien jäsenvaltioiden olisi tuettava sitä, 
paitsi asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa ja suhteellisuusperiaate 
huomioon ottaen. On myös välttämätöntä 
vahvistaa komission asemaa kokemusten 
vaihdon edistäjänä ja asiaan liittyvien 
aloitteiden täytäntöönpanon 
koordinoijana.

Or. en

Tarkistus 222
Marian Harkin, Martina Anderson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(34 a) Valtioiden välinen yhteistyö tuo 
merkittävää lisäarvoa. Tämän vuoksi 
kaikkien jäsenvaltioiden olisi tuettava sitä, 
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paitsi asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa ja suhteellisuusperiaate 
huomioon ottaen. On myös välttämätöntä 
vahvistaa komission asemaa kokemusten 
vaihdon edistäjänä ja asiaan liittyvien 
aloitteiden täytäntöönpanon 
koordinoijana.

Or. en

Tarkistus 223
Ulrike Trebesius

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. Toteutettavat toimet 
määritetään valmistelun ja toteutuksen 
aikana, ja niitä arvioidaan uudelleen 
väliarvioinnin yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 224
Edouard Martin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 46 kappale

Komission teksti Tarkistus

(46) Kun otetaan huomioon (46) Kun otetaan huomioon 
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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.

ilmastonmuutoksen torjumisen merkitys ja 
unionin sitoutuminen Pariisin sopimuksen 
ja Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 
kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanoon, 
tällä asetuksella on myötävaikutettava 
ilmastotoimien sisällyttämiseen unionin 
politiikkoihin, sosiaalisesti hyväksyttävään 
ja oikeudenmukaiseen siirtymiseen 
vähähiiliseen talouteen ja siihen, että 
saavutetaan yleinen tavoite, jonka mukaan 
vähintään 30 prosenttia EU:n 
talousarviomenoista edistää 
ilmastotavoitteiden saavuttamista. 
Toteutettavat toimet määritetään 
valmistelun ja toteutuksen aikana, ja niitä 
arvioidaan uudelleen väliarvioinnin 
yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 225
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

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, sosiaalisesti hyväksyttävään 
ja oikeudenmukaiseen siirtymiseen 
vähähiiliseen talouteen 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 
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yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 226
Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 ja 
oikeudenmukaisen siirtymän 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.

Or. en

Tarkistus 227
Elisabeth Morin-Chartier, Maurice Ponga, Geoffroy Didier, Anne Sander, Jérôme 
Lavrilleux

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti Tarkistus

(47) Merentakaisiin maihin ja 
merentakaisille alueille (MMA:t) 
sijoittautuneet henkilöt ja yhteisöt voivat 
[neuvoston päätöksen 2013/755/EU 94] 

(47) Merentakaisiin maihin ja 
merentakaisille alueille (MMA:t) 
sijoittautuneet henkilöt ja yhteisöt voivat 
[neuvoston päätöksen 2013/755/EU 94] 
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artiklan nojalla saada rahoitusta 
työllisyyden ja sosiaalisen innovoinnin 
toimintalohkon ja terveysalan 
toimintalohkon sääntöjen ja tavoitteiden 
sekä sellaisten mahdollisten järjestelyjen 
mukaisesti, joita sovelletaan siihen 
jäsenvaltioon, johon kyseinen 
merentakainen maa tai alue on sidoksissa.

artiklan nojalla saada rahoitusta 
työllisyyden ja sosiaalisen innovoinnin 
toimintalohkon ja terveysalan 
toimintalohkon sääntöjen ja tavoitteiden 
sekä sellaisten mahdollisten järjestelyjen 
mukaisesti, joita sovelletaan siihen 
jäsenvaltioon, johon kyseinen 
merentakainen maa tai alue on sidoksissa. 
Ohjelmassa on otettava huomioon 
erityiset rajoitteet, joista näille alueille 
sijoittautuneet henkilöt ja yhteisöt 
kärsivät, jotta heille voitaisiin tarjota 
todellinen mahdollisuus osallistua edellä 
mainittuihin toimintalohkoihin.

__________________ __________________

19 Neuvoston päätös 2013/755/EU, annettu 
25 päivänä marraskuuta 2013, 
merentakaisten maiden ja alueiden 
assosiaatiosta Euroopan unioniin (MMA-
assosiaatiopäätös) (EUVL L 344, 
19.12.2013, s. 1).

19 Neuvoston päätös 2013/755/EU, annettu 
25 päivänä marraskuuta 2013, 
merentakaisten maiden ja alueiden 
assosiaatiosta Euroopan unioniin (MMA-
assosiaatiopäätös) (EUVL L 344, 
19.12.2013, s. 1).
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Tarkistus 228
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 50 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(50 a) Kun otetaan huomioon alueiden 
kehitystasojen erot ja erilaiset sosiaaliset 
olot eri puolilla Eurooppaa, ESR+:n 
pitäisi olla riittävän joustava alueellisten 
erityispiirteiden huomioimista varten.

Or. en

Tarkistus 229
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 50 b kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(50 b) ESR+:sta yhteisrahoitetut 
investoinnit, erityisesti, jos ne liittyvät 
sosiaaliseen osallisuuteen tähtääviin 
toimenpiteisiin, pitäisi vapauttaa vaje- ja 
velkalaskelmista, jotta jäsenvaltioiden 
investointikapasiteettia voidaan parantaa.

Or. en

Tarkistus 230
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu 
Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 51 kappale

Komission teksti Tarkistus

(51) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 
tavalla saavuttaa tämän asetuksen yleisiä 
tavoitteita eli parantaa työmarkkinoiden 
toimivuutta, edistää pääsyä laadukkaisiin 
työpaikkoihin, parantaa koulutuksen 
saatavuutta ja laatua, edistää sosiaalista 
osallisuutta ja terveyttä ja vähentää 
köyhyyttä sekä toteuttaa työllisyyden ja 
sosiaalisen innovoinnin toimintalohkosta
ja terveysalan toimintalohkosta tuettavat 
toimet, vaan ne voidaan tämän asetuksen 
laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa 
paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi 
unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Mainitussa artiklassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, 
mikä on tarpeen tämän tavoitteen
saavuttamiseksi.

(51) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 
tavalla saavuttaa tämän asetuksen yleisiä 
tavoitteita sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 
ja sosiaalisten oikeuksien 
toimintalohkossa eli parantaa 
työmarkkinoiden toimivuutta ja 
oikeudenmukaisuutta, edistää pääsyä 
laadukkaisiin työpaikkoihin, parantaa 
koulutuksen saatavuutta ja laatua, edistää 
sosiaalista osallisuutta ja terveyttä ja 
poistaa köyhyys sekä toteuttaa työllisyyden 
ja sosiaalisen innovoinnin toimintalohkon
ja terveysalan toimintalohkon tavoitteet, 
vaan ne voidaan tämän asetuksen laajuuden 
ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin 
unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi 
toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Or. en
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Tarkistus 231
Terry Reintke
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 51 kappale

Komission teksti Tarkistus

(51) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 
tavalla saavuttaa tämän asetuksen yleisiä 
tavoitteita eli parantaa työmarkkinoiden 
toimivuutta, edistää pääsyä laadukkaisiin 
työpaikkoihin, parantaa koulutuksen 
saatavuutta ja laatua, edistää sosiaalista 
osallisuutta ja terveyttä ja vähentää 
köyhyyttä sekä toteuttaa työllisyyden ja 
sosiaalisen innovoinnin toimintalohkosta ja 
terveysalan toimintalohkosta tuettavat 
toimet, vaan ne voidaan tämän asetuksen 
laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa 
paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi 
unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Mainitussa artiklassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, 
mikä on tarpeen tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi.

(51) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 
tavalla saavuttaa tämän asetuksen yleisiä 
tavoitteita eli parantaa työmarkkinoiden 
toimivuutta, edistää pääsyä laadukkaisiin 
työpaikkoihin, parantaa koulutuksen ja 
hoidon saatavuutta ja laatua, edistää 
sosiaalista osallisuutta, yhtäläisiä 
mahdollisuuksia ja terveyttä ja poistaa 
köyhyys sekä toteuttaa työllisyyden ja 
sosiaalisen innovoinnin toimintalohkosta ja 
terveysalan toimintalohkosta tuettavat 
toimet, vaan ne voidaan tämän asetuksen 
laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa 
paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi 
unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Mainitussa artiklassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, 
mikä on tarpeen tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi.
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