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PR_COD_1amCom

Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla. 
Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 
lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 
kursiivilla.

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 
käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 
koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 
tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 
tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. 

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 
symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 
tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 
teksti poistetaan tai viivataan yli. 
Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 
merkitä.



PR\1157866FI.docx 3/48 PE625.202v01-00

FI

SISÄLTÖ

Sivu

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI.5



PE625.202v01-00 4/48 PR\1157866FI.docx

FI



PR\1157866FI.docx 5/48 PE625.202v01-00

FI

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan 
globalisaatiorahastosta (EGR)
(COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2018)0380),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 
kohdan ja 175 artiklan 3 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen 
Euroopan parlamentille (C8-0231/2018),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 
kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ... antaman lausunnon1,

– ottaa huomioon alueiden komitean ... antaman lausunnon2,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön ja 
kansainvälisen kaupan valiokunnan, budjettivaliokunnan, talousarvion 
valvontavaliokunnan, aluekehitysvaliokunnan ja naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-
arvon valiokunnan lausunnot (A8-0000/2018),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
1 otsikko
                                               
1 EUVL C ... / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
2 EUVL C ... / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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Komission teksti Tarkistus

Ehdotus Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi Euroopan 
globalisaatiorahastosta (EGR).

Ehdotus Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi Euroopan 
muutostukirahastosta (EMTR)

Or. fr

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Pohdinta-asiakirjassaan 
globalisaation hallinnasta20 komissio pitää 
kauppaan liittyvää globalisaatiota ja 
teknologista muutosta yhdessä keskeisinä 
syinä siihen, että koulutetun työvoiman 
kysyntä on lisääntynyt mutta matalamman 
koulutustason työpaikat ovat vähentyneet. 
Vaikka avoimemmasta kaupasta ja 
maailman talouksien syvemmästä 
integraatiosta aiheutuu valtavia yleisiä 
hyötyjä, näihin kielteisiin sivuvaikutuksiin
on puututtava. Globalisaation nykyiset 
hyödyt ovat jo epätasaisesti jakautuneet eri 
ihmisten ja alueiden kesken, mistä aiheutuu 
merkittäviä seurauksia kielteisistä 
vaikutuksista kärsiville, joten vaarana on, 
että alati kiihtyvä tekninen kehitys 
vauhdittaa näitä vaikutuksia entisestään. 
Näin ollen solidaarisuuden ja kestävyyden 
periaatteiden mukaisesti on tarpeen 
varmistaa, että globalisaation hyödyt
jaetaan oikeudenmukaisemmin 
sovittamalla yhteen talouden 
avautuminen ja tekninen kehitys sekä 
sosiaalinen suojelu.

(6) Pohdinta-asiakirjassaan 
globalisaation hallinnasta20 komissio pitää 
kauppaan liittyvää globalisaatiota ja 
teknologista muutosta yhdessä keskeisinä 
syinä siihen, että koulutetun työvoiman 
kysyntä on lisääntynyt mutta matalamman 
koulutustason työpaikat ovat vähentyneet. 
Näin ollen, vaikka avoimemmasta kaupasta 
ja maailman talouksien syvemmästä 
integraatiosta aiheutuu hyötyjä, on 
välttämätöntä puuttua niiden 
aiheuttamiin kielteisiin sivuvaikutuksiin, 
jotka vaikuttavat erityisesti tiettyihin 
toiminta-aloihin, tiettyihin yrityksiin tai 
tiettyihin muita heikommassa asemassa 
oleviin työntekijäryhmiin. Globalisaation 
nykyiset hyödyt ovat jo epätasaisesti 
jakautuneet eri ihmisten ja alueiden 
kesken, mistä aiheutuu merkittäviä 
seurauksia kielteisistä vaikutuksista 
kärsiville, joten vaarana on, että 
teknologiset ja ekologiset siirtymät 
syventävät näitä vaikutuksia entisestään. 
Näin ollen solidaarisuuden ja kestävyyden 
periaatteiden mukaisesti on tarpeen 
varmistaa, että globalisaation hyödyt 
jaetaan oikeudenmukaisemmin ja että 
globalisaation ja teknologisten ja 
ekologisten siirtymien kasautuvia 
kielteisiä vaikutuksia ennakoidaan 
laajemmin, jotta liiketoimintaympäristöä 
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ja työvoimaa voidaan mukauttaa 
paremmin.

__________________ __________________

20

https://ec.europa.eu/commission/publicatio
ns/reflection-paper-harnessing-
globalisation_fi.

20

https://ec.europa.eu/commission/publicatio
ns/reflection-paper-harnessing-
globalisation_fi.

Or. fr

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Globalisaatio ei ole ainoa tekijä, 
joka edellyttää muutoksia talouselämässä 
ja vaikuttaa siten työllisyyteen. 
Talouselämään ja etenkin työllisyyteen 
vaikuttavia tekijöitä ovat myös 
maailmantalous ja tekniikan muutokset 
sekä lisäksi liikkeenjohdon sisäiset tekijät, 
muutokset kuluttajien käyttäytymisessä ja 
ympäristökysymykset. On siis ensisijaista 
ennakoida näitä moninaisia muutoksia. 
Estämällä yksityishenkilöihin, yrityksiin 
ja alueisiin kohdistuvia mahdollisesti 
haitallisia vaikutuksia voidaan toteuttaa 
tehokkaita toimenpiteitä ja tarjota uusia 
mahdollisuuksia luomalla työpaikkoja. Ei 
siis riitä, että työntekijät ovat tietoisia 
vastuustaan ja mukauttavat 
pätevyyksiään, vaan myös työnantajille on 
tiedotettava ja heitä on kannustettava 
ennakoimaan näitä muutoksia.

Or. fr

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale



PE625.202v01-00 8/48 PR\1157866FI.docx

FI

Komission teksti Tarkistus

(8) Globalisaatio ja teknologinen 
muutos lisäävät todennäköisesti entisestään 
maailman talouksien välisiä kytköksiä ja 
niiden keskinäistä riippuvuutta. Työvoiman 
uudelleenkohdentaminen on olennainen ja 
välttämätön osa tällaista talouden 
muutosta. Jotta muutoksen hyödyt 
jakautuisivat oikeudenmukaisesti, tuen 
tarjoaminen työttömiksi jääneille 
työntekijöille ja työttömyysuhan alla 
eläville on äärimmäisen tärkeää. 
”Muutosten ennakointia ja 
rakenneuudistusta koskeva EU:n 
laatukehys”22 on unionin politiikan väline, 
jolla luodaan puitteet yritysten 
rakenneuudistusten ennakoinnissa ja 
hoidossa käytettäville parhaille 
käytänteille. Se tarjoaa kattavat puitteet 
sille, miten talouden sopeuttamisen ja 
rakenneuudistuksen haasteet ja niiden 
työllisyyteen ja yhteiskuntaan kohdistuvat 
vaikutukset olisi huomioitava 
asianmukaisin poliittisin keinoin. Lisäksi 
siinä kehotetaan jäsenvaltioita käyttämään 
EU:n ja kansallinen rahoitus siten, että 
voidaan varmistaa, että rakenneuudistuksen 
sosiaalisia vaikutuksia, erityisesti 
työllisyyteen kohdistuvia haittavaikutuksia, 
voidaan lieventää tehokkaammin. Unionin 
tärkeimpiä välineitä rakenneuudistuksista 
kärsivien työntekijöiden auttamisessa ovat 
Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+), 
jonka tarkoituksena on tarjota tukea 
ennakoivasti, ja EGR, jonka tarkoituksena 
on tarjota tukea odottamattomien
merkittävien rakenneuudistusten 
tapauksessa reaktiivisesti.

(8) Globalisaatio ja teknologinen 
muutos lisäävät todennäköisesti entisestään 
maailman talouksien välisiä kytköksiä ja 
niiden keskinäistä riippuvuutta. Työvoiman 
uudelleenkohdentaminen on olennainen ja 
välttämätön osa tällaista talouden 
muutosta. Jotta muutoksen hyödyt 
jakautuisivat oikeudenmukaisesti, tuen 
tarjoaminen työttömiksi jääneille 
työntekijöille ja työttömyysuhan alla 
eläville on äärimmäisen tärkeää. 
”Muutosten ennakointia ja 
rakenneuudistusta koskeva EU:n 
laatukehys”22 on unionin politiikan väline, 
jolla luodaan puitteet yritysten 
rakenneuudistusten ennakoinnissa ja 
hoidossa käytettäville parhaille 
käytänteille. Se tarjoaa kattavat puitteet 
sille, miten talouden sopeuttamisen ja 
rakenneuudistuksen haasteet ja niiden 
työllisyyteen ja yhteiskuntaan kohdistuvat 
vaikutukset olisi huomioitava 
asianmukaisin poliittisin keinoin. Lisäksi 
siinä kehotetaan jäsenvaltioita käyttämään 
EU:n ja kansallinen rahoitus siten, että 
voidaan varmistaa, että rakenneuudistuksen 
sosiaalisia vaikutuksia, erityisesti 
työllisyyteen kohdistuvia haittavaikutuksia, 
voidaan lieventää tehokkaammin. Unionin 
tärkeimpiä välineitä rakenneuudistuksista 
kärsivien työntekijöiden auttamisessa ovat 
Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+), 
jonka tarkoituksena on tarjota tukea 
ennakoivasti, ja EMTR, jonka 
tarkoituksena on tarjota tukea merkittävien 
rakenneuudistusten tapauksessa 
reaktiivisesti.

__________________ __________________

22 KOMISSION TIEDONANTO 
EUROOPAN PARLAMENTILLE, 
NEUVOSTOLLE, EUROOPAN 
TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE 
JA ALUEIDEN KOMITEALLE –
Muutosten ennakointia ja 
rakenneuudistusta koskeva EU:n 

22 KOMISSION TIEDONANTO 
EUROOPAN PARLAMENTILLE, 
NEUVOSTOLLE, EUROOPAN 
TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE 
JA ALUEIDEN KOMITEALLE –
Muutosten ennakointia ja 
rakenneuudistusta koskeva EU:n 
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laatukehys (COM(2013) 882 final, 
13.12.2013).

laatukehys (COM(2013) 882 final, 
13.12.2013).

Or. fr

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Komissio korostaa EGR:llä olevan 
edelleen tärkeä rooli joustavana rahastona, 
josta tuetaan työpaikkansa laajamittaisissa 
rakenneuudistuksissa menettäneitä 
työntekijöitä ja autetaan heitä löytämään 
uusi työpaikka mahdollisimman pian. 
Unionin olisi edelleen tarjottava erityistä 
kertaluonteista tukea helpottamaan 
työttömiksi jääneiden työntekijöiden 
integroitumista uudelleen työelämään 
alueilla, aloilla, toimialueilla tai 
työmarkkina-alueilla, joihin kohdistuu 
äkillinen vakava talouden häiriötila. Kun 
otetaan huomioon avoimen kaupan, 
teknologian muutosten tai vähähiiliseen 
talouteen siirtymisen kaltaisten muiden 
tekijöiden vuorovaikutus ja kun näin ollen 
otetaan huomioon, että on yhä vaikeampaa 
nimetä yksi tietty työpaikkojen menetykset 
aiheuttava tekijä, EGR:n käytön on 
tulevaisuudessa perustuttava vain 
rakenneuudistuksen merkittäviin 
vaikutuksiin. Koska EGR:n tarkoituksena 
on tarjota tukea kiireellisissä tilanteissa ja 
odottamattomissa olosuhteissa ja 
täydentää ESR+:n tarjoamaa 
ennakoivampaa apua, sen on pysyttävä 
joustavana erityisvälineenä, joka toimii 
monivuotisessa rahoituskehyksessä 
vahvistettujen määrärahojen 
enimmäismäärien ulkopuolella, kuten 
komission tiedonannossa ”Nykyaikainen 
talousarvio unionille, joka suojelee, 
puolustaa ja tarjoaa mahdollisuuksia: 
monivuotinen rahoituskehys vuosiksi 

(13) Komissio korostaa EMTR:llä 
olevan edelleen tärkeä rooli joustavana 
rahastona, josta tuetaan työpaikkansa 
laajamittaisissa rakenneuudistuksissa 
menettäneitä työntekijöitä ja autetaan heitä 
löytämään uusi työpaikka mahdollisimman 
pian. Unionin olisi edelleen tarjottava 
erityistä kertaluonteista tukea helpottamaan 
työttömiksi jääneiden työntekijöiden 
integroitumista uudelleen työelämään 
alueilla, aloilla, toimialueilla tai 
työmarkkina-alueilla, joihin kohdistuu 
äkillinen vakava talouden häiriötila. Kun 
otetaan huomioon avoimen kaupan, 
teknologian muutosten tai vähähiiliseen 
talouteen siirtymisen kaltaisten muiden 
tekijöiden vuorovaikutus ja kun näin ollen 
otetaan huomioon, että on yhä vaikeampaa 
nimetä yksi tietty työpaikkojen menetykset 
aiheuttava tekijä, EMTR:n käytön on 
tulevaisuudessa perustuttava vain 
rakenneuudistuksen merkittäviin 
vaikutuksiin. Koska EMTR:n 
tarkoituksena on tarjota tukea kiireellisissä 
tilanteissa ja täydentää ESR+:n tarjoamaa 
ennakoivampaa apua, sen on pysyttävä 
joustavana erityisvälineenä, joka toimii 
monivuotisessa rahoituskehyksessä 
vahvistettujen määrärahojen 
enimmäismäärien ulkopuolella, kuten 
komission tiedonannossa ”Nykyaikainen 
talousarvio unionille, joka suojelee, 
puolustaa ja tarjoaa mahdollisuuksia: 
monivuotinen rahoituskehys vuosiksi 
2021–2027” ja sen liitteessä27 todetaan.
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2021–2027” ja sen liitteessä27 todetaan.

__________________ __________________

27 Komission yksiköiden 
valmisteluasiakirja SWD(2018) 171 final 
ja sen liite COM(2018) 321 final.

27 Komission yksiköiden 
valmisteluasiakirja SWD(2018) 171 final 
ja sen liite COM(2018) 321 final.

Or. fr

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Kuten edellä todettiin, jotta 
säilytettäisiin EGR:n eurooppalainen 
luonne, tukihakemus pitäisi voida esittää, 
kun merkittävästä rakenneuudistuksesta 
aiheutuu huomattavia vaikutuksia 
paikalliseen tai alueelliseen talouteen. 
Tällainen vaikutus olisi määriteltävä 
menetettyjen työpaikkojen 
vähimmäismääränä tietyn viiteajanjakson 
aikana. Väliarvioinnin tulokset huomioon 
ottaen kynnysarvoksi on asetettava 250 
menetettyä työpaikkaa neljän kuukauden 
viiteajanjakson aikana (tai 6 kuukauden 
aikana alakohtaisissa tapauksissa). Kun 
otetaan huomioon, että eri toimialoilla 
mutta samalla alueella toteutettavilla 
irtisanomisaalloilla on yhtä merkittävä 
vaikutus paikallisiin työmarkkinoihin, 
myös alueellisten hakemusten olisi oltava 
mahdollisia. Pienillä työmarkkinoilla, 
kuten pienissä jäsenvaltioissa tai syrjäisillä 
alueilla, mukaan luettuina SEUT-
sopimuksen 349 artiklassa tarkoitetut 
syrjäisimmät alueet, tai poikkeuksellisissa 
olosuhteissa hakemuksia voitaisiin jättää 
silloinkin, kun menetettyjen työpaikkojen 
määrä on pienempi.

(14) Kuten edellä todettiin, jotta 
säilytettäisiin EMTR:n eurooppalainen 
luonne, tukihakemus pitäisi voida esittää, 
kun merkittävästä rakenneuudistuksesta 
aiheutuu huomattavia vaikutuksia 
paikalliseen tai alueelliseen talouteen. 
Tällainen vaikutus olisi määriteltävä 
menetettyjen työpaikkojen 
vähimmäismääränä tietyn viiteajanjakson 
aikana. Väliarvioinnin tulokset huomioon 
ottaen kynnysarvoksi on asetettava 250 
menetettyä työpaikkaa yhdeksän
kuukauden viiteajanjakson aikana. Kun 
otetaan huomioon, että eri toimialoilla 
mutta samalla alueella toteutettavilla 
irtisanomisaalloilla on yhtä merkittävä 
vaikutus paikallisiin työmarkkinoihin, 
myös alueellisten hakemusten olisi oltava 
mahdollisia. Pienillä työmarkkinoilla, 
kuten pienissä jäsenvaltioissa tai syrjäisillä 
alueilla, mukaan luettuina SEUT-
sopimuksen 349 artiklassa tarkoitetut 
syrjäisimmät alueet, tai poikkeuksellisissa 
olosuhteissa, kuten jo ennestään korkean 
työttömyyden erityisesti vaivaamilla 
alueilla, hakemuksia voitaisiin jättää 
silloinkin, kun menetettyjen työpaikkojen 
määrä on pienempi.

Or. fr



PR\1157866FI.docx 11/48 PE625.202v01-00

FI

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Jotta unioni voisi ilmaista 
solidaarisuutensa työttömiksi jääneille 
työntekijöille ja itsenäisille 
ammatinharjoittajille, joiden työskentely 
on loppunut, yksilöllisten palvelujen 
paketin ja sen täytäntöönpanon 
kustannusten yhteisrahoitusosuuden olisi 
oltava yhtä suuri kuin ESR+:n 
yhteisrahoitusosuus kussakin 
asianomaisessa jäsenvaltiossa.

(15) Jotta unioni voisi ilmaista 
solidaarisuutensa työttömiksi jääneille 
työntekijöille ja itsenäisille 
ammatinharjoittajille, joiden työskentely 
on loppunut, yksilöllisten palvelujen 
paketin ja sen täytäntöönpanon 
kustannusten yhteisrahoitusosuuden olisi 
oltava 70 prosenttia arvioiduista 
kokonaiskustannuksista.

Or. fr

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Komission olisi toteutettava se osa 
unionin talousarviosta, joka on osoitettu 
EGR:lle, hallinnoimalla sitä yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU, 
Euratom) [uuden varainhoitoasetuksen 
numero]28, jäljempänä ’varainhoitoasetus’, 
tarkoitetussa merkityksessä. Tämän vuoksi 
silloin kun EGR:n toteuttamisessa 
käytetään yhteistyöhön perustuvaa 
hallinnointia, komission ja jäsenvaltioiden 
olisi noudatettava varainhoitoasetuksessa 
säädettyjä periaatteita, kuten moitteettoman 
varainhoidon, avoimuuden ja 
syrjimättömyyden periaatteita.

(16) Komission olisi toteutettava se osa 
unionin talousarviosta, joka on osoitettu 
EMTR:lle, hallinnoimalla sitä yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU, 
Euratom) [uuden varainhoitoasetuksen 
numero]28, jäljempänä ’varainhoitoasetus’, 
tarkoitetussa merkityksessä. Tämän vuoksi 
silloin kun EMTR:n toteuttamisessa 
käytetään yhteistyöhön perustuvaa 
hallinnointia, komission ja jäsenvaltioiden 
olisi noudatettava varainhoitoasetuksessa 
säädettyjä periaatteita, kuten moitteettoman 
varainhoidon, avoimuuden ja 
syrjimättömyyden periaatteita.

__________________ __________________

28 EUVL L […], […], s. […]. 28 EUVL L […], […], s. […].
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Or. fr

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Euroopan elin- ja työolojen 
kehittämissäätiön (Eurofound) yhteydessä 
Dublinissa toimiva Euroopan 
muutoksenseurantakeskus avustaa 
komissiota ja jäsenvaltioita laatimalla 
laadullisia ja määrällisiä analyysejä 
globalisaation kehityssuuntien, 
rakenneuudistusten ja EGR:n varojen 
käytön arvioinnin helpottamiseksi.

(17) Euroopan elin- ja työolojen 
kehittämissäätiön (Eurofound) yhteydessä 
Dublinissa toimiva Euroopan 
muutoksenseurantakeskus avustaa 
komissiota ja jäsenvaltioita laatimalla 
laadullisia ja määrällisiä analyysejä 
globalisaation kehityssuuntien, 
rakenneuudistusten ja EMTR:n varojen 
käytön arvioinnin helpottamiseksi.

Or. fr

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Työttömiksi jääneiden 
työntekijöiden ja itsenäisten 
ammatinharjoittajien, joiden työskentely on 
loppunut, pitäisi voida hyötyä EGR:stä 
tasapuolisesti työsopimuksen tai -suhteen 
tyypistä riippumatta. Tätä asetusta 
sovellettaessa olisi EGR:n mahdollisina 
edunsaajina sen vuoksi pidettävä 
työttömiksi jääneitä työntekijöitä sekä 
itsenäisiä ammatinharjoittajia, joiden 
työskentely on loppunut.

(18) Työttömiksi jääneiden 
työntekijöiden ja itsenäisten 
ammatinharjoittajien, joiden työskentely on 
loppunut, pitäisi voida hyötyä EMTR:stä 
tasapuolisesti työsopimuksen tai -suhteen 
tyypistä riippumatta. Tätä asetusta 
sovellettaessa olisi EMTR:n mahdollisina 
edunsaajina sen vuoksi pidettävä 
työttömiksi jääneitä työntekijöitä – sekä 
määräaikaisia, vakituisia että 
vuokratyöntekijöitä – sekä itsenäisiä 
ammatinharjoittajia, mukaan lukien 
mikroyritysten ja pienyritysten omistaja-
johtajat, joiden työskentely on loppunut.

Or. fr
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Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) EGR:n rahoitustuki olisi 
keskitettävä ensisijaisesti aktiivisiin 
työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin, joilla 
pyritään integroimaan edunsaajat nopeasti 
takaisin kestäviin työpaikkoihin joko 
entisellä toimialalla tai sen ulkopuolella. 
Toimenpiteissä olisi otettava huomioon 
paikallisten tai alueellisten 
työmarkkinoiden ennakoidut tarpeet. 
Tarvittaessa olisi kuitenkin tuettava myös 
työttömiksi jääneiden työntekijöiden 
liikkuvuutta, jotta autettaisiin heitä 
löytämään uusi työpaikka muualta. 
Erityistä huomiota on kiinnitettävä 
digitaalisella aikakaudella tarvittavien 
taitojen jakamiseen. Rahassa maksettavien 
avustusten sisällyttämistä yksilöllisten 
palvelujen koordinoituun pakettiin olisi 
rajoitettava. Yrityksiä voitaisiin kannustaa 
osallistumaan EGR:stä tuettavien 
toimenpiteiden kansalliseen 
yhteisrahoitukseen.

(19) EMTR:n rahoitustuki olisi 
keskitettävä ensisijaisesti aktiivisiin 
työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin, joilla 
pyritään integroimaan edunsaajat nopeasti 
takaisin kestäviin työpaikkoihin joko 
entisellä toimialalla tai sen ulkopuolella, 
mutta lisäksi sillä olisi pyrittävä 
edistämään omaehtoista työpaikkojen 
luomista esimerkiksi osuuskuntia 
perustamalla. Toimenpiteissä olisi otettava 
huomioon paikallisten tai alueellisten 
työmarkkinoiden ennakoidut tarpeet. 
Tarvittaessa olisi kuitenkin tuettava myös 
työttömiksi jääneiden työntekijöiden 
liikkuvuutta, jotta autettaisiin heitä 
löytämään uusi työpaikka muualta. 
Erityistä huomiota on kiinnitettävä 
digitaalisella aikakaudella tarvittavien 
taitojen jakamiseen. Rahassa maksettavien 
avustusten sisällyttämistä yksilöllisten 
palvelujen koordinoituun pakettiin olisi 
rajoitettava. Yrityksiä voitaisiin kannustaa 
osallistumaan EMTR:stä tuettavien 
toimenpiteiden kansalliseen 
yhteisrahoitukseen.

Or. fr

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Aktiivisten työvoimapoliittisten 
toimenpiteiden koordinoitua pakettia 
kootessaan jäsenvaltioiden olisi 

(20) Aktiivisten työvoimapoliittisten 
toimenpiteiden koordinoitua pakettia 
kootessaan jäsenvaltioiden olisi 



PE625.202v01-00 14/48 PR\1157866FI.docx

FI

keskityttävä toimenpiteisiin, jotka selvästi 
parantavat edunsaajien työllistettävyyttä. 
Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä siihen, että 
mahdollisimman suuri määrä 
toimenpiteisiin osallistuvista edunsaajista 
integroituu uudelleen kestäviin 
työpaikkoihin mahdollisimman pian
rahoitustuen toteutusta koskevan 
loppukertomuksen toimittamisen 
määräpäivää edeltävän kuuden 
kuukauden jakson kuluessa.

keskityttävä toimenpiteisiin, jotka selvästi 
parantavat edunsaajien työllistettävyyttä. 
Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä siihen, että 
mahdollisimman suuri määrä 
toimenpiteisiin osallistuvista edunsaajista 
integroituu uudelleen kestäviin 
työpaikkoihin mahdollisimman pian, mutta 
EMTR:n rahoitustuen ehdoksi ei pitäisi 
asettaa uudelleentyöllistymisastetta.

Or. fr

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Jäsenvaltioiden olisi kiinnitettävä 
erityistä huomiota heikossa asemassa 
oleviin edunsaajiin, mukaan luettuina 
nuoret ja ikääntyneet työttömät henkilöt ja 
köyhyysvaarassa olevat, kun ne 
suunnittelevat aktiivisten 
työvoimapoliittisten toimenpiteiden 
koordinoitua pakettia, koska näillä ryhmillä 
on erityisiä vaikeuksia päästä takaisin 
työmarkkinoille. Sukupuolten tasa-arvon 
periaatetta ja syrjimättömyysperiaatetta, 
jotka kuuluvat unionin perusarvoihin ja 
jotka on sisällytetty Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilariin, olisi noudatettava ja 
edistettävä EGR:n toteutuksen yhteydessä.

(21) Jäsenvaltioiden olisi kiinnitettävä 
erityistä huomiota heikossa asemassa 
oleviin edunsaajiin, mukaan luettuina 
nuoret ja ikääntyneet työttömät henkilöt ja 
köyhyysvaarassa olevat, kun ne 
suunnittelevat aktiivisten 
työvoimapoliittisten toimenpiteiden 
koordinoitua pakettia, koska näillä ryhmillä 
on erityisiä vaikeuksia päästä takaisin 
työmarkkinoille. Sukupuolten tasa-arvon 
periaatetta ja syrjimättömyysperiaatetta, 
jotka kuuluvat unionin perusarvoihin ja 
jotka on sisällytetty Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilariin, olisi noudatettava ja 
edistettävä EMTR:n toteutuksen 
yhteydessä.

Or. fr

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(21 a) EMTR-hakemuksen esittäneillä 
jäsenvaltioilla olisi oltava myös 
mahdollisuus tarjota EMTR:stä 
yhteisrahoitettavia yksilöllisiä palveluja a) 
saman alueen työntekijöille, jotka eivät 
kuulu EMTR:n toimien kohteena olevan 
rakennemuutoksen piiriin mutta 
harjoittavat samantyyppistä toimintaa 
kuin tässä asetuksessa tarkoitettujen 
koordinoitujen yksilöllisten 
toimenpiteiden edunsaajat, ja b) tietylle 
määrälle pitkäaikaistyöttömiä tai 
hakemuksen esittämispäivänä alle 25-
vuotiaita tai, jos jäsenvaltiot niin 
päättävät, alle 30-vuotiaita työelämän ja 
koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria 
siten, että etusijalle asetetaan työttömäksi 
jääneet henkilöt ja henkilöt, joiden 
työskentely on loppunut, edellyttäen, että 
ainakin osa työntekijävähennyksistä on 
tapahtunut NUTS 2 -tason alueilla, joiden 
nuorisotyöttömyysaste on yli 
20 prosenttia. Yksilöllisiä palveluja pitäisi 
kuitenkin voida tarjota vain rajoitetulle 
määrälle henkilöitä, eikä määrä saa 
ylittää tukikelpoisten EMTR:n 
edunsaajien määrää.

Or. fr

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Jotta edunsaajia voitaisiin tukea 
tehokkaasti ja nopeasti, jäsenvaltioiden 
olisi kaikin keinoin pyrittävä jättämään 
täydellisiä hakemuksia hakiessaan EGR:n 
rahoitustukea. Jos komissio tarvitsee 
lisätietoja hakemuksen arvioimiseksi, 

(22) Jotta edunsaajia voitaisiin tukea 
tehokkaasti ja nopeasti, jäsenvaltioiden 
olisi kaikin keinoin pyrittävä jättämään 
täydellisiä hakemuksia hakiessaan 
EMTR:n rahoitustukea. Jos komissio 
tarvitsee lisätietoja hakemuksen 
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lisätietojen toimittaminen olisi rajattava 
ajallisesti.

arvioimiseksi, lisätietojen toimittaminen 
olisi rajattava ajallisesti.

Or. fr

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Moitteettoman varainhoidon 
periaatteen mukaisesti EGR:n 
rahoitustuella ei pitäisi korvata vaan 
mahdollisuuksien mukaan täydentää 
tukitoimenpiteitä, joita voidaan suunnata 
edunsaajille unionin rahastoista tai muista 
unionin politiikoista tai ohjelmista.

(24) Moitteettoman varainhoidon 
periaatteen mukaisesti EMTR:n 
rahoitustuella ei pitäisi korvata vaan 
mahdollisuuksien mukaan täydentää 
tukitoimenpiteitä, joita voidaan suunnata 
edunsaajille unionin rahastoista tai muista 
unionin politiikoista tai ohjelmista.

Or. fr

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) EGR-tapauksiin ja niistä saatuihin 
tuloksiin liittyviä tiedotus- ja 
viestintätoimia varten olisi annettava 
erityisiä säännöksiä.

(25) EMTR-tapauksiin ja niistä 
saatuihin tuloksiin liittyviä tiedotus- ja 
viestintätoimia varten olisi annettava 
erityisiä säännöksiä.

Or. fr

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(26) Tämän asetuksen täytäntöönpanon 
helpottamiseksi menot olisi katsottava 
tukikelpoisiksi joko siitä päivästä, jona 
jäsenvaltio ryhtyy tarjoamaan yksilöllisiä 
palveluja, tai siitä päivästä, jona 
jäsenvaltiolle aiheutuu hallintomenoja 
EGR:n toteutuksesta.

(26) Tämän asetuksen täytäntöönpanon 
helpottamiseksi menot olisi katsottava 
tukikelpoisiksi joko siitä päivästä, jona 
jäsenvaltio ryhtyy tarjoamaan yksilöllisiä 
palveluja, tai siitä päivästä, jona 
jäsenvaltiolle aiheutuu hallintomenoja 
EMTR:n toteutuksesta.

Or. fr

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) EGR:ää koskevaan budjettikohtaan 
olisi otettava vuotuisessa 
talousarviomenettelyssä riittävästi 
maksumäärärahoja, jotta katetaan tarpeet, 
joita ilmenee etenkin kunkin vuoden 
ensimmäisinä kuukausina, kun 
määrärahojen siirto muista budjettikohdista 
on erityisen vaikeaa.

(27) EMTR:ää koskevaan 
budjettikohtaan olisi otettava vuotuisessa 
talousarviomenettelyssä riittävästi 
maksumäärärahoja, jotta katetaan tarpeet, 
joita ilmenee etenkin kunkin vuoden 
ensimmäisinä kuukausina, kun 
määrärahojen siirto muista budjettikohdista 
on erityisen vaikeaa.

Or. fr

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) [Monivuotisessa 
rahoituskehyksessä ja talousarviota 
koskevasta kurinalaisuudesta, 
talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta 
varainhoidosta … päivänä …kuuta ... 
tehdyssä Euroopan parlamentin, neuvoston 
ja komission välisessä toimielinten 

(28) [Monivuotisessa 
rahoituskehyksessä ja talousarviota 
koskevasta kurinalaisuudesta, 
talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta 
varainhoidosta … päivänä …kuuta ... 
tehdyssä Euroopan parlamentin, neuvoston 
ja komission välisessä toimielinten 
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sopimuksessa29, jäljempänä ’toimielinten 
välinen sopimus’, määritetään EGR:n 
talousarviokehys].

sopimuksessa29, jäljempänä ’toimielinten 
välinen sopimus’, määritetään EMTR:n 
talousarviokehys].

__________________ __________________

29 Viittaus päivitettävä. 29 Viittaus päivitettävä.

Or. fr

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Edunsaajien edun vuoksi tukea olisi 
asetettava saataville mahdollisimman pian 
ja tehokkaasti. Jäsenvaltioiden ja EGR:n 
päätöksentekoprosessiin osallistuvien 
unionin toimielinten olisi pyrittävä kaikin 
keinoin lyhentämään käsittelyaikaa ja 
yksinkertaistamaan menettelyjä, jotta 
varmistetaan EGR:n varojen 
käyttöönottamista koskevien päätösten 
sujuva ja nopea hyväksyminen. Tämän 
vuoksi budjettivallan käyttäjä päättää 
tulevaisuudessa komission esittämistä 
määrärahasiirtopyynnöistä, eikä EGR:n 
varojen käyttöönottoa koskevaa komission 
ehdotusta enää edellytetä.

(29) Edunsaajien edun vuoksi tukea olisi 
asetettava saataville mahdollisimman pian 
ja tehokkaasti. Jäsenvaltioiden ja EMTR:n 
päätöksentekoprosessiin osallistuvien 
unionin toimielinten olisi pyrittävä kaikin 
keinoin lyhentämään käsittelyaikaa ja 
yksinkertaistamaan menettelyjä, jotta 
varmistetaan EMTR:n varojen 
käyttöönottamista koskevien päätösten 
sujuva ja nopea hyväksyminen. Tämän 
vuoksi budjettivallan käyttäjä päättää 
tulevaisuudessa komission esittämistä 
määrärahasiirtopyynnöistä, eikä EMTR:n 
varojen käyttöönottoa koskevaa komission 
ehdotusta enää edellytetä.

Or. fr

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Jotta Euroopan parlamentti voisi 
harjoittaa poliittista valvontaa ja komissio 
voisi jatkuvasti seurata EGR:n tuella 
saatuja tuloksia, jäsenvaltioiden olisi 

(31) Jotta Euroopan parlamentti voisi 
harjoittaa poliittista valvontaa ja komissio 
voisi jatkuvasti seurata EMTR:n tuella 
saatuja tuloksia, jäsenvaltioiden olisi 
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toimitettava loppukertomus EGR:n 
toteuttamisesta.

toimitettava loppukertomus EMTR:n 
toteuttamisesta.

Or. fr

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Jäsenvaltioiden olisi jatkossakin 
vastattava rahoitustuen toteuttamisesta sekä 
unionin rahoituksella tuettujen toimien 
hallinnoinnista ja valvonnasta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 966/2012, jäljempänä 
’varainhoitoasetus’30, tai sen seuraaja-
asetuksen asiaankuuluvien säännösten 
mukaisesti. Jäsenvaltioiden olisi esitettävä 
selvitys EGR:n rahoitustuen käytöstä. Kun 
otetaan huomioon EGR-toimenpiteiden
lyhyt täytäntöönpanokausi, 
raportointivelvollisuuksien olisi oltava 
EGR-tukitoimien erityisluonteen mukaisia.

(32) Jäsenvaltioiden olisi jatkossakin 
vastattava rahoitustuen toteuttamisesta sekä 
unionin rahoituksella tuettujen toimien 
hallinnoinnista ja valvonnasta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 966/2012, jäljempänä 
’varainhoitoasetus’30, tai sen seuraaja-
asetuksen asiaankuuluvien säännösten 
mukaisesti. Jäsenvaltioiden olisi esitettävä 
selvitys EMTR:n rahoitustuen käytöstä. 
Kun otetaan huomioon EMTR-
toimenpiteiden lyhyt täytäntöönpanokausi, 
raportointivelvollisuuksien olisi oltava 
rahaston tukitoimien erityisluonteen 
mukaisia.

__________________ __________________

30 Viittaus päivitettävä. 30 Viittaus päivitettävä.

Or. fr

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tällä asetuksella perustetaan Euroopan 
globalisaatiorahasto, jäljempänä ’EGR’.

Tällä asetuksella perustetaan Euroopan 
muutostukirahasto, jäljempänä ’EMTR’.

Or. fr
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Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Siinä vahvistetaan EGR:n tavoitteet, 
unionin rahoituksen muodot ja rahoitusta 
koskevat säännöt, mukaan luettuina 
jäsenvaltioiden tekemät hakemukset 
EGR:n rahoitustuen saamiseksi 7 artiklassa 
tarkoitettuihin edunsaajiin kohdistuvia 
toimenpiteitä varten.

Siinä vahvistetaan EMTR:n tavoitteet, 
unionin rahoituksen muodot ja rahoitusta 
koskevat säännöt, mukaan luettuina 
jäsenvaltioiden tekemät hakemukset 
EMTR:n rahoitustuen saamiseksi tämän 
asetuksen 7 artiklassa tarkoitettuihin 
edunsaajiin kohdistuvia toimenpiteitä 
varten sekä 8 artiklan 2 kohdassa 
määriteltyjä, alueellisia taloudellisia 
uudelleenjärjestelyjä koskevia 
poikkeuksellisia toimenpiteitä varten.

Or. fr

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

EMTR:n pääasiallisena tehtävänä on

EGR edistää globalisaation ja teknisen 
kehityksen hyötyjen suotuisampaa 
jakautumista auttamalla työttömiksi 
jääneitä työntekijöitä sopeutumaan 
rakenneuudistukseen. Näin EGR edistää 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin 
nojalla määriteltyjen periaatteiden 
toteuttamista ja lisää sosiaalista ja 
taloudellista yhteenkuuluvuutta alueiden ja 
jäsenvaltioiden välillä.

(a) antaa tukea globalisaatiosta sekä 
teknologisesta ja ekologisesta siirtymästä 
johtuvissa sosioekonomisissa muutoksissa
auttamalla työttömiksi jääneitä 
työntekijöitä ja rakenneuudistusten 
erityisesti koettelemia aloja ja alueita 
sopeutumaan rakenneuudistukseen. Näin 
EMTR edistää Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarin nojalla määriteltyjen 
periaatteiden toteuttamista ja lisää 
sosiaalista ja taloudellista 
yhteenkuuluvuutta alueiden ja 
jäsenvaltioiden välillä.

Or. fr
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Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ohjelman yleisenä tavoitteena on 
osoittaa solidaarisuutta 5 artiklassa 
tarkoitettujen odottamattomien
merkittävien rakenneuudistusten 
yhteydessä työttömiksi jääneille 
työntekijöille ja itsenäisille 
ammatinharjoittajille, joiden työskentely 
on loppunut, sekä tarjota heille tukea.

1. Ohjelman yleisenä tavoitteena on 
osoittaa solidaarisuutta 5 artiklan 1–
3 kohdassa tarkoitettujen merkittävien 
rakenneuudistusten yhteydessä työttömiksi 
jääneille työntekijöille ja itsenäisille 
ammatinharjoittajille, joiden työskentely 
on loppunut, sekä tarjota heille tukea.

Or. fr

Tarkistus 28

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

Komission teksti Tarkistus

1 a. EMTR:n erityistavoitteena on tarjota 
tukea työttömäksi jääneille työntekijöille 
ja itsenäisille ammatinharjoittajille, 
joiden työskentely on loppunut, 
merkittävissä rakenneuudistuksissa ja 
eritoten niissä, jotka aiheutuvat 
globalisaatioon liittyvistä haasteista, 
kuten maailmankaupan muutoksista, 
kauppariidoista, rahoitus- tai 
talouskriiseistä tai vähähiiliseen talouteen 
siirtymisestä tai jotka ovat seurausta 
digitalisaatiosta tai automaatiosta tai 
muusta teknologisesta siirtymästä. 
Erityisesti painotetaan toimenpiteitä, 
joilla autetaan heikoimmassa asemassa 
olevia ryhmiä.

Or. fr
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Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. EGR:n erityistavoitteena on tarjota
tukea odottamattomissa merkittävissä 
rakenneuudistuksissa ja eritoten niissä, 
jotka aiheutuvat globalisaatioon liittyvistä 
haasteista, kuten maailmankaupan 
muutoksista, kauppariidoista, rahoitus- tai 
talouskriiseistä tai vähähiiliseen talouteen 
siirtymisestä tai jotka ovat seurausta 
digitalisaatiosta tai automaatiosta. 
Erityisesti painotetaan toimenpiteitä, 
joilla autetaan heikoimmassa asemassa 
olevia ryhmiä.

2. EMTR:stä voidaan 
poikkeustilanteissa tukea sellaisten 
alueiden ja/tai maantieteellisten 
vyöhykkeiden tai alojen sosioekonomisia 
siirtymiä, joiden työllisyystilanteeseen yksi
tai useampi globalisaatioon ja/tai 
teknologiseen ja ekologiseen siirtymään 
liittyvä rakenneuudistus on erityisesti 
vaikuttanut.

Or. fr

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-(a) ’työntekijällä’ henkilöä, jolla on 
kussakin jäsenvaltiossa voimassa olevissa 
säädöksissä, työehtosopimuksissa ja/tai 
käytännöissä määritelty työsopimus tai 
työsuhde Euroopan unionin 
tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan 
vahvistettujen työntekijän aseman 
määrittämistä koskevien kriteerien 
mukaisesti;

Or. fr

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(a) ’työttömäksi jääneellä työntekijällä’ 
työntekijää, jonka työsuhde päättyy 
ennenaikaisesti työntekijöiden 
vähentämisen kautta tai jonka sopimusta ei 
uusita taloudellisista syistä;

(a) ’työttömäksi jääneellä työntekijällä’ 
määräaikaista, vakituista tai 
vuokratyöntekijää, jonka työsuhde päättyy 
ennenaikaisesti työntekijöiden 
vähentämisen kautta tai jonka sopimusta ei 
uusita taloudellisista syistä;

Or. fr

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) ’edunsaajalla’ henkilöä, joka 
osallistuu EGR:n yhteisrahoittamiin 
toimenpiteisiin.

(c) ’edunsaajalla’ henkilöä, joka 
osallistuu EMTR:n yhteisrahoittamiin 
toimenpiteisiin.

Or. fr

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) ’sääntöjenvastaisuudella’ mitä 
tahansa sovellettavan lainsäädännön 
rikkomista, joka johtuu EGR:n 
toteuttamiseen osallistuvan talouden 
toimijan teosta tai laiminlyönnistä ja joka 
tuottaa tai voisi tuottaa vahinkoa unionin 
talousarviolle siihen kohdistuvan 
perusteettoman menoerän vuoksi.

(d) ’sääntöjenvastaisuudella’ mitä 
tahansa sovellettavan lainsäädännön 
rikkomista, joka johtuu EMTR:n 
toteuttamiseen osallistuvan talouden 
toimijan teosta tai laiminlyönnistä ja joka 
tuottaa tai voisi tuottaa vahinkoa unionin
talousarviolle siihen kohdistuvan 
perusteettoman menoerän vuoksi.

Or. fr
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Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat hakea EGR:n 
rahoitustukea toimenpiteisiin, jotka 
kohdistuvat työttömiksi jääneisiin 
työntekijöihin ja itsenäisiin 
ammatinharjoittajiin tässä artiklassa 
vahvistettujen säännösten mukaisesti.

1. Jäsenvaltiot voivat hakea EMTR:n 
rahoitustukea toimenpiteisiin, jotka 
kohdistuvat työttömiksi jääneisiin 
työntekijöihin ja itsenäisiin 
ammatinharjoittajiin tässä artiklassa 
vahvistettujen säännösten mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. EGR:n rahoitustukea myönnetään 
merkittävissä rakenneuudistuksissa, joilla 
on seuraavanlaiset seuraukset:

2. EMTR:n rahoitustukea myönnetään 
merkittävissä rakenneuudistuksissa, joilla 
on seuraavanlaiset seuraukset:

Or. fr

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) yli 250:n työttömäksi jääneen 
työntekijän tai itsenäisen 
ammatinharjoittajan työskentelyn 
loppuminen neljän kuukauden 
viiteajanjakson aikana jäsenvaltiossa 
sijaitsevassa yhdessä yrityksessä, mukaan 
luettuna tapaukset, joissa työskentelyn 
loppuminen koskee yrityksen toimittajia tai 
jatkojalostajia;

(a) yli 250:n työttömäksi jääneen 
työntekijän tai itsenäisen 
ammatinharjoittajan työskentelyn 
loppuminen yhdeksän kuukauden 
viiteajanjakson aikana jäsenvaltiossa 
sijaitsevassa yhdessä yrityksessä, mukaan 
luettuna tapaukset, joissa työskentelyn 
loppuminen koskee yrityksen toimittajia tai 
jatkojalostajia;
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Or. fr

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) yli 250:n työttömäksi jääneen 
työntekijän tai itsenäisen 
ammatinharjoittajan työskentelyn 
loppuminen kuuden kuukauden 
viiteajanjakson aikana, etenkin pk-
yrityksissä, jotka kaikki toimivat NACE 
Rev. 2:n kaksinumerotasolla määritellyllä 
samalla talouden alalla ja sijaitsevat NUTS 
2 -tason yhdellä alueella tai kahdella 
vierekkäisellä alueella taikka useammalla 
kuin kahdella NUTS 2 -tason 
vierekkäisellä alueella edellyttäen, että 
vaikutukset kohdistuvat kahdella alueista 
yhteensä yli 250 työntekijään tai 
itsenäiseen ammatinharjoittajaan;

(b) yli 250:n työttömäksi jääneen 
työntekijän tai itsenäisen 
ammatinharjoittajan työskentelyn 
loppuminen yhdeksän kuukauden 
viiteajanjakson aikana, etenkin pk-
yrityksissä, jotka voivat toimia NACE Rev. 
2:n kaksinumerotasolla määritellyllä 
samalla tai eri talouden alalla ja sijaitsevat 
NUTS 2 -tason yhdellä alueella tai 
kahdella vierekkäisellä alueella taikka 
useammalla kuin kahdella NUTS 2 -tason 
vierekkäisellä alueella edellyttäen, että 
vaikutukset kohdistuvat kahdella alueista 
yhteensä yli 250 työntekijään tai 
itsenäiseen ammatinharjoittajaan;

Or. fr

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) yli 250:n työttömäksi jääneen 
työntekijän tai itsenäisen 
ammatinharjoittajan työskentelyn 
loppuminen neljän kuukauden 
viiteajanjakson aikana, etenkin pk-
yrityksissä, jotka toimivat NACE Rev. 2:n 
kaksinumerotasolla määritellyllä samalla 
tai eri talouden alalla ja sijaitsevat 
samalla NUTS 2 -tason alueella.

Poistetaan.

Or. fr
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Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Pienillä työmarkkinoilla tai 
poikkeuksellisissa olosuhteissa, erityisesti 
kun on kyse hakemuksista, joissa on 
mukana pk-yrityksiä, jos hakijajäsenvaltio 
esittää näistä seikoista asianmukaisen 
selvityksen, tämän artiklan mukaista 
rahoitustukea koskeva hakemus voidaan 
kelpuuttaa, vaikka 1 kohdan a, b tai c 
alakohdassa asetetut ehdot eivät täyty 
kokonaan, jos irtisanomisilla on vakava 
vaikutus työllisyyteen ja paikalliseen tai 
alueelliseen talouteen. Hakijajäsenvaltion 
on täsmennettävä, mikä 1 kohdan a, b tai c 
alakohdassa säädetyistä 
toimintakriteereistä ei täyty kokonaan. 
Poikkeuksellisissa olosuhteissa 
myönnettävien tukien yhteenlaskettu määrä 
saa olla enintään 15 prosenttia EGR:n 
vuotuisesta enimmäismäärästä.

3. Pienillä työmarkkinoilla tai 
poikkeuksellisissa olosuhteissa, jos 
hakijajäsenvaltio esittää näistä seikoista 
asianmukaisen selvityksen, tämän artiklan 
mukaista rahoitustukea koskeva hakemus 
voidaan kelpuuttaa, vaikka 1 kohdan a, b 
tai c alakohdassa asetetut ehdot eivät täyty 
kokonaan, jos irtisanomisilla on vakava 
vaikutus työllisyyteen ja paikalliseen tai 
alueelliseen talouteen. Hakijajäsenvaltion 
on täsmennettävä, mikä 1 kohdan a, b tai c 
alakohdassa säädetyistä 
toimintakriteereistä ei täyty kokonaan. 
Poikkeuksellisissa olosuhteissa 
myönnettävien tukien yhteenlaskettu määrä 
saa olla enintään 15 prosenttia EMTR:n 
vuotuisesta enimmäismäärästä.

Or. fr

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. EGR:n tukea ei voida ottaa 
käyttöön, kun työntekijät irtisanotaan 
jäsenvaltion tekemien sellaisten 
määrärahojen leikkausten seurauksena, 
jotka vaikuttavat julkisesta rahoituksesta 
riippuvaisiin aloihin.

4. EMTR:n tukea ei voida ottaa 
käyttöön, kun työntekijät irtisanotaan 
jäsenvaltion tekemien sellaisten 
määrärahojen leikkausten seurauksena, 
jotka vaikuttavat julkisesta rahoituksesta 
riippuvaisiin aloihin.

Or. fr
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Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla

Korkea työttömyysaste 

Sellaisten alueiden osalta, joiden 
työttömyysaste on 10 prosenttia tai 
korkeampi, 5 artiklan 1–3 kohdassa 
tarkoitettuihin jäsenvaltioiden 
hakemuksiin voidaan liittää hakemus 
EMTR:n rahoitustuen saamiseksi 
esimerkiksi 8 artiklan 2 kohdassa 
lueteltuja poikkeuksellisia toimia varten, 
joilla pyritään lujittamaan kyseisen 
alueen ja/tai maantieteellisen vyöhykkeen 
työllisyyttä ja sosioekonomisia näkymiä, 
mikäli hakemuksen kohteena on yksi 
NUTS 2 -tason alue tai kaksi tai useampi 
vierekkäistä NUTS 2 -tason aluetta.

Or. fr

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hakijajäsenvaltion on 
täsmennettävä menetelmä, jota käytetään 4 
artiklassa määriteltyjen työntekijöiden ja 
itsenäisten ammatinharjoittajien määrän 
laskemisessa 5 artiklaa sovellettaessa.

1. Hakijajäsenvaltion on 
täsmennettävä menetelmä, jota käytetään 4 
artiklassa määriteltyjen työntekijöiden ja 
itsenäisten ammatinharjoittajien määrän 
laskemisessa 5 artiklan 1–3 kohtaa
sovellettaessa.

Or. fr
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Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Hakijajäsenvaltio voi tarjota EGR:n tuella 
yhteisrahoitetun yksilöllisten palvelujen 
koordinoidun paketin 8 artiklan mukaisesti 
tukeen oikeutetuille edunsaajille, joita 
voivat olla

1. Hakijajäsenvaltio voi tarjota EMTR:n 
tuella yhteisrahoitetun yksilöllisten 
palvelujen koordinoidun paketin 8 artiklan
1 kohdan mukaisesti tukeen oikeutetuille 
edunsaajille, joita voivat olla

Or. fr

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) työttömiksi jääneet työntekijät ja 
itsenäiset ammatinharjoittajat, joiden 
työskentely on loppunut, laskettuina 6 
artiklan mukaisesti 5 artiklassa säädettyjen 
viiteajanjaksojen kuluessa;

(a) työttömiksi jääneet työntekijät ja 
itsenäiset ammatinharjoittajat, joiden 
työskentely on loppunut, laskettuina 6 
artiklan mukaisesti 5 artiklan 1–
3 kohdassa säädettyjen viiteajanjaksojen 
kuluessa;

Or. fr

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) työttömiksi jääneet työntekijät ja 
itsenäiset ammatinharjoittajat, joiden 
työskentely on loppunut, laskettuina 6 
artiklan mukaisesti 5 artiklassa säädettyjen 
viiteajanjaksojen ulkopuolella; eli 6
kuukautta ennen viiteajanjakson alkamista 
tai viiteajanjakson päättymisen ja sen 
päivän välisenä aikana, joka edeltää sitä 

(b) työttömiksi jääneet työntekijät ja 
itsenäiset ammatinharjoittajat, joiden 
työskentely on loppunut, laskettuina 6 
artiklan mukaisesti 5 artiklan 1–
3 kohdassa säädettyjen viiteajanjaksojen 
ulkopuolella; eli yhdeksän kuukautta 
ennen viiteajanjakson alkamista tai 
viiteajanjakson päättymisen ja sen päivän 
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päivää, jona komissio saattaa arviointinsa 
päätökseen.

välisenä aikana, joka edeltää sitä päivää, 
jona komissio saattaa arviointinsa 
päätökseen.

Or. fr

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Poiketen siitä mitä 2 artiklassa 
säädetään, hakemuksen esittäneet 
jäsenvaltiot voivat tarjota EMTR:stä 
yhteisrahoitettavia yksilöllisiä palveluja

(a) pitkäaikaistyöttömille tai 
hakemuksen esittämispäivänä alle 25-
vuotiaille tai, jos jäsenvaltiot niin 
päättävät, alle 30-vuotiaille työelämän ja 
koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille 
kohteena olevien edunsaajien määrän 
mukaan siten, että etusijalle asetetaan 
työttömäksi jääneet henkilöt ja henkilöt, 
joiden työskentely on loppunut, 
edellyttäen, että ainakin osa 3 ja 
4 artiklassa tarkoitetuista 
työntekijävähennyksistä on tapahtunut 
NUTS 2 -tason alueilla, joiden 
nuorisotyöttömyysaste on yli 
20 prosenttia; tukea voidaan antaa alle 
25-vuotiaille tai, jos jäsenvaltiot näin 
päättävät, alle 30-vuotiaille työelämän ja 
koulutuksen ulkopuolella oleville 
henkilöille NUTS 2 -tason alueilla, joiden 
nuorisotyöttömyysaste on yli 
20 prosenttia;

(b) työntekijöille, jotka eivät ole 
4 artiklassa tarkoitettuja irtisanottuja 
työntekijöitä tai itsenäisiä 
ammatinharjoittajia, joiden työskentely on 
loppunut, mutta joiden työpaikat ovat 
uhattuina rakenneuudistuksen vuoksi; 
tämän edellytyksenä on toimiminen 
samalla NACE Rev. 2:n 
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kaksinumerotasolla määritellyllä 
toimialalla kuin 1 kohdan a ja 
b alakohdassa tarkoitetut työntekijät.

Or. fr

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisen alakohdan b alakohdassa 
tarkoitettujen työntekijöiden ja itsenäisten 
ammatinharjoittajien katsotaan olevan 
oikeutettuja tukeen edellyttäen, että 
viiteajanjaksona tapahtuneiden 
vähentämisten selkeä syy-yhteys niihin 
johtaneeseen tapahtumaan voidaan 
osoittaa.

Yhdessä jäsenvaltion esittämässä 
EMTR:n tukitoimia koskevassa 
hakemuksessa 7 artiklan 2 kohdan 
a alakohdan säännösten mukaisesti 
tukikelpoisten henkilöiden lukumäärän 
on oltava enintään yhtä suuri kuin 
7 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan 
mukaisesti tukeen oikeutettujen 
työntekijöiden lukumäärä.

Or. fr

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EGR:n rahoitustukea voidaan myöntää 
aktiivisiin työvoimapoliittisiin 
toimenpiteisiin, jotka ovat osa yksilöllisten 
palvelujen koordinoitua pakettia, jonka 
tarkoituksena on helpottaa kohteena 
olevien edunsaajien ja erityisesti 
heikoimmassa asemassa olevien 
työttömiksi jääneiden henkilöiden 
integroitumista uudelleen palkkatyöhön tai 
itsenäiseen ammatinharjoittamiseen.

EMTR:n rahoitustukea voidaan myöntää 
aktiivisiin työvoimapoliittisiin 
toimenpiteisiin, jotka ovat osa yksilöllisten 
palvelujen koordinoitua pakettia, jonka 
tarkoituksena on helpottaa kohteena 
olevien edunsaajien ja erityisesti 
heikoimmassa asemassa olevien 
työttömiksi jääneiden henkilöiden 
integroitumista uudelleen palkkatyöhön tai 
itsenäiseen ammatinharjoittamiseen.

Or. fr
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Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Digiteollisella aikakaudella tarvittavien 
taitojen jakaminen on kunkin tarjottavan 
yksilöllisten palvelujen paketin pakollinen 
horisontaalinen osa. Koulutuksen taso on 
mukautettava edunsaajan pätevyyksiin ja 
tarpeisiin.

Digiteollisella aikakaudella tarvittavien 
taitojen jakaminen on horisontaalinen 
osatekijä, jota on edistettävä osana 
tarjottavia yksilöllisiä palveluja. 
Koulutuksen taso on mukautettava 
edunsaajan pätevyyksiin ja tarpeisiin.

Or. fr

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Itsenäiseen ammatinharjoittamiseen, oman 
yrityksen perustamiseen tai yrityksen 
toiminnan jatkamiseen työntekijöiden 
johdolla tehtävät investoinnit saavat olla 
enintään 20 000 euroa työttömäksi jäänyttä 
työntekijää kohden.

Itsenäiseen ammatinharjoittamiseen, oman 
yrityksen perustamiseen tai yrityksen 
toiminnan jatkamiseen työntekijöiden 
johdolla etenkin perustamalla 
osuuskuntia tehtävät investoinnit saavat 
olla enintään 20 000 euroa työttömäksi 
jäänyttä työntekijää kohden.

Or. fr

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. EMTR:n rahoitusosuus voidaan 
osoittaa 5 artiklan 5 kohdassa 
vahvistetuissa rajoissa toimenpiteisiin, 
joilla pyritään lujittamaan alueen 
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työllisyyttä ja sosioekonomisia näkymiä. 
Näiden toimenpiteiden osuus ei saa ylittää 
35:tä prosenttia 8 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun yksilöllisten palvelujen 
koordinoidun paketin 
kokonaiskustannuksista jäsenvaltion 
esittämän EMTR:n rahoitusosuutta 
koskevan yhden hakemuksen osalta, ja 
jäsenvaltiolle kuuluva osuus näiden 
toimenpiteiden osarahoituksesta jaetaan 
tasan julkisen ja yksityisen sektorin 
kesken. Kyseisiin toimenpiteisiin voi 
kuulua:

(a) valmiuksien luominen, 
verkostoituminen ja kokemusten vaihto, 
jotta autetaan työmarkkinaosapuolia, 
alueviranomaisia ja paikallisia 
yhdistyksiä arvioimaan yhteistyössä 
yksityisen sektorin kanssa alueen 
taloudellista ja sosiaalista tilannetta ja 
etenkin seuraamaan työllisyyden kehitystä 
kansallisella, alueellisella ja paikallisella 
tasolla ja rakenneuudistuksen vaikutusta 
tiettyihin aloihin ja alueisiin, 
perustamaan varhaisvaroitusjärjestelmiä, 
laatimaan yhteisen analyysin ja 
valmistelemaan tulevia yhteensovitettuja 
toimia määrittämällä esimerkiksi talouden 
aloja, joiden kehitys voi tarjota 
huomattavia työllisyysnäkymiä;

(b) aktiivisen työmarkkinapolitiikan 
vahvistaminen, kuten sellaisten 
koulutuspalvelujen määrittäminen, jotka 
voivat vaikuttaa kyseisten alojen 
kehitykseen, pätevyyksiä koskevien 
suunnitelmien laatiminen, tuki osaamisen 
kehittämiseen siten, että keskitytään 
yleiseen ja monialaiseen osaamiseen ja 
korostetaan vähän koulutettujen aikuisten 
koulutusta, 
ammatinvalinnanohjauspalvelujen 
tarjonta sekä apu virallisen ja 
arkioppimisen validointiin ja hankitun 
kokemuksen sertifiointiin.

Or. fr
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Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

EGR:stä ei myönnetä rahoitustukea 
seuraaviin:

EMTR:stä ei myönnetä rahoitustukea 
seuraaviin:

Or. fr

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EGR:n tukemat toimenpiteet eivät korvaa 
passiivisia sosiaalisen suojelun 
toimenpiteitä.

EMTR:n tukemat toimenpiteet eivät 
korvaa passiivisia sosiaalisen suojelun 
toimenpiteitä.

Or. fr

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Hakijajäsenvaltion aloitteesta 
EGR:n rahoitustukea voidaan myöntää 
valmistelu-, hallinnointi-, tiedotus- ja 
mainonta-, valvonta- ja raportointitoimiin.

4. Hakijajäsenvaltion aloitteesta 
EMTR:n rahoitustukea voidaan myöntää 
valmistelu-, hallinnointi-, tiedotus- ja 
mainonta-, valvonta- ja raportointitoimiin.

Or. fr

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Kymmenen työpäivän kuluessa 
hakemuksen jättämispäivästä tai tapauksen 
mukaan siitä päivästä, jolloin komissiolla 
on hallussaan hakemuksen käännös, sen 
mukaan, kumpi ajankohta on myöhempi, 
komissio ilmoittaa jäsenvaltiolle 
mahdollisista lisätiedoista, joita se tarvitsee 
hakemuksen arvioimiseksi.

2. Kymmenen työpäivän kuluessa 
hakemuksen jättämispäivästä tai tapauksen 
mukaan siitä päivästä, jolloin komissiolla 
on hallussaan hakemuksen käännös, sen 
mukaan, kumpi ajankohta on myöhempi, 
komissio ilmoittaa hakemuksen 
vastaanottamisesta ja ilmoittaa 
jäsenvaltiolle mahdollisista lisätiedoista, 
joita se tarvitsee hakemuksen 
arvioimiseksi.

Or. fr

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltion toimittamien tietojen 
perusteella komissio saattaa päätökseen 
arviointinsa siitä, täyttääkö hakemus 
rahoitustuen myöntämistä koskevat 
edellytykset, 60 työpäivän kuluessa 
täydellisen hakemuksen tai tapauksen 
mukaan sen käännöksen 
vastaanottamisesta. Jos komissio 
poikkeuksellisesti ei pysty noudattamaan 
tätä määräaikaa, se esittää kirjallisen 
selityksen viivästyksen syistä.

4. Jäsenvaltion toimittamien tietojen 
perusteella komissio saattaa päätökseen 
arviointinsa siitä, täyttääkö hakemus 
rahoitustuen myöntämistä koskevat 
edellytykset, 40 työpäivän kuluessa 
täydellisen hakemuksen tai tapauksen 
mukaan sen käännöksen 
vastaanottamisesta. Jos komissio 
poikkeuksellisesti ei pysty noudattamaan 
tätä määräaikaa, se voi saada 20 päivää 
lisäaikaa esittämällä ennakkoon
kirjallisen selityksen, jossa perustellaan
viivästyksen syyt, ja ilmoittamalla tästä 
kyseessä olevalle jäsenvaltiolle.

Or. fr

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 5 kohta – i a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(i a) tarvittaessa arvio 7 artiklan 
2 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen 
kohteena olevien edunsaajien hyväksi 
tarjottavan yksilöllisten palvelujen 
koordinoidun paketin kunkin osan 
määrärahoista;

Or. fr

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 5 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

(j) päivämäärät, jolloin yksilölliset 
palvelut kohteena oleville edunsaajille ja 8 
artiklassa tarkoitetut toimet EGR:n 
toteuttamiseksi aloitettiin tai on määrä 
aloittaa;

(j) päivämäärät, jolloin yksilölliset 
palvelut kohteena oleville edunsaajille ja 8 
artiklassa tarkoitetut toimet EMTR:n 
toteuttamiseksi aloitettiin tai on määrä 
aloittaa;

Or. fr

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 5 kohta – l alakohta

Komission teksti Tarkistus

(l) lausunto, jossa vahvistetaan haetun 
EGR-tuen olevan unionin menettelyllisten 
ja aineellisoikeudellisten 
valtiontukisääntöjen mukaista, sekä
lausunto, jossa esitetään pääpiirteittäin, 
miksi yksilöllisten palvelujen 
koordinoidulla paketilla ei korvata 
toimenpiteitä, jotka kansallisen 
lainsäädännön tai työehtosopimusten 
mukaan kuuluvat yritysten vastuulle;

(l) lausunto, jossa vahvistetaan haetun
EMTR-tuen olevan unionin 
menettelyllisten ja aineellisoikeudellisten 
valtiontukisääntöjen mukaista, sekä 
lausunto, jossa esitetään pääpiirteittäin, 
miksi yksilöllisten palvelujen 
koordinoidulla paketilla ei korvata 
toimenpiteitä, jotka kansallisen 
lainsäädännön tai työehtosopimusten 
mukaan kuuluvat yritysten vastuulle;
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Or. fr

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 5 kohta – l a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(l a) jos hakemukseen sisältyy 
7 artiklan 2 kohdan b alakohdan nojalla 
toteutettavia toimenpiteitä koskeva 
hakemus, todistus siitä, että 8 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä 
hyötymään pyrkivä yksityinen sektori 
vastaa 30:tä prosenttia vastaavasta 
osuudesta i a alakohdassa tarkoitettujen 
toimenpiteiden arvioiduista 
kokonaiskustannuksista.

Or. fr

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jos hakemus rahoitustuen 
saamiseksi EMTR:stä toimitetaan 
5 artiklan 5 kohdassa vahvistetuissa 
rajoissa, siihen on sisällyttävä 9 artiklan 
5 kohdassa tarkoitettujen tietojen lisäksi 
seuraavat tiedot:

(a) lyhyt kuvaus talous- ja 
työllisyystilanteesta paikallisella, 
alueellisella ja kansallisella tasolla;

(b) muutostukipalvelujen 
koordinoidun paketin ja siihen liittyvien 
menojen yksityiskohtainen kuvaus, 
mukaan luettuina erityisesti kaikki 
toimenpiteet, joilla tuetaan aloitteita 
työmarkkinoiden aktivoimiseksi, sekä 
kaikki muut toimenpiteet kyseisen alueen 
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sosioekonomisten ja ekologisten 
näkymien parantamiseksi;

(c) arvio 8 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen yksilöllisten palvelujen
koordinoidun paketin kunkin osan 
määrärahoista;

Or. fr

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. EGR:n rahoitus ei saa korvata 
toimenpiteitä, jotka kuuluvat yritysten 
vastuulle kansallisen lainsäädännön tai 
työehtosopimusten nojalla.

1. EMTR:n rahoitus ei saa korvata 
toimenpiteitä, jotka kuuluvat yritysten 
vastuulle kansallisen lainsäädännön tai 
työehtosopimusten nojalla.

Or. fr

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. EGR:n rahoitustuen määrä on 
rajoitettava siihen, mikä on tarpeen 
väliaikaisen, kertaluonteisen tuen 
antamiseen kohteena oleville edunsaajille. 
EGR:stä tuettavien toimenpiteiden on 
oltava unionin ja kansallisen 
lainsäädännön, valtiontukisäännöt mukaan 
luettuina, mukaisia.

3. EMTR:n rahoitustuen määrä on 
rajoitettava siihen, mikä on tarpeen 
väliaikaisen, kertaluonteisen tuen 
antamiseen kohteena oleville edunsaajille. 
EMTR:stä tuettavien toimenpiteiden on 
oltava unionin ja kansallisen 
lainsäädännön, valtiontukisäännöt mukaan 
luettuina, mukaisia.

Or. fr
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Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Hakijajäsenvaltion on 
varmistettava, että EGR:n rahoitustukea 
saaviin erityisiin toimenpiteisiin ei saada 
tukea muista unionin rahoitusvälineistä.

5. Hakijajäsenvaltion on 
varmistettava, että EMTR:n rahoitustukea 
saaviin erityisiin toimenpiteisiin ei saada
tukea muista unionin rahoitusvälineistä.

Or. fr

Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat, että 
naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä 
sukupuolinäkökulman mukaan ottamista 
edistetään EGR:n rahoitustuen 
toteuttamisen eri vaiheissa ja että ne myös 
kuuluvat kaikkiin näihin vaiheisiin 
erottamattomasti.

Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat, että 
naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä 
sukupuolinäkökulman mukaan ottamista 
edistetään EMTR:n rahoitustuen 
toteuttamisen eri vaiheissa ja että ne myös 
kuuluvat kaikkiin näihin vaiheisiin 
erottamattomasti.

Or. fr

Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komission aloitteesta enintään 0,5 
prosenttia EGR:n vuotuisesta 
enimmäismäärästä voidaan käyttää sen 
tuen toteuttamiseen liittyvään tekniseen ja 
hallinnolliseen apuun, kuten valmistelu-, 
seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja 
arviointitoimiin, mukaan luettuina yritysten 
tietotekniikkajärjestelmät, viestintätoimet 

1. Komission aloitteesta enintään 0,5 
prosenttia EMTR:n vuotuisesta 
enimmäismäärästä voidaan käyttää sen 
tuen toteuttamiseen liittyvään tekniseen ja 
hallinnolliseen apuun, kuten valmistelu-, 
seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja 
arviointitoimiin, mukaan luettuina yritysten 
tietotekniikkajärjestelmät, viestintätoimet 
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ja EGR:n näkyvyyttä lisäävät toimet, sekä 
muihin hallinnollisen ja teknisen tuen 
toimenpiteisiin. Tällaiset toimenpiteet 
voivat kattaa tulevat ja aikaisemmat 
ohjelmakaudet.

ja EMTR:n näkyvyyttä lisäävät toimet, 
sekä muihin hallinnollisen ja teknisen tuen 
toimenpiteisiin. Tällaiset toimenpiteet 
voivat kattaa tulevat ja aikaisemmat 
ohjelmakaudet.

Or. fr

Tarkistus 67

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos komissio toteuttaa teknistä apua 
välillisen hallinnon avulla, se huolehtii, 
että menettely, jonka mukaisesti 
kolmannelle osapuolelle osoitetut tehtävät 
toteuttava osapuoli nimetään, on avoin, ja 
tiedottaa kaikille EMTR:n sidosryhmille, 
myös Euroopan parlamentille, tätä 
tarkoitusta varten valitusta alihankkijasta.

Or. fr

Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komission tekninen apu sisältää 
jäsenvaltioille tarjottavan, EGR:n käyttöä, 
seurantaa ja arviointia koskevan tiedon ja 
neuvonnan. Komissio tarjoaa myös tietoa 
ja selkeää ohjeistusta EGR:n käytöstä 
Euroopan ja kansallisen tason 
työmarkkinaosapuolille. 
Ohjaustoimenpiteisiin voi sisältyä myös 
erityistyöryhmien perustaminen silloin, 
kun jossakin jäsenvaltiossa esiintyy 
vakavia taloudellisia häiriötiloja.

4. Komission tekninen apu sisältää 
jäsenvaltioille tarjottavan, EMTR:n 
käyttöä, seurantaa ja arviointia koskevan 
tiedon ja neuvonnan. Komissio tarjoaa 
myös tietoa ja selkeää ohjeistusta EMTR:n 
käytöstä Euroopan ja kansallisen tason 
työmarkkinaosapuolille. 
Ohjaustoimenpiteisiin voi sisältyä myös 
erityistyöryhmien perustaminen silloin, 
kun jossakin jäsenvaltiossa esiintyy 
vakavia taloudellisia häiriötiloja.
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Or. fr

Tarkistus 69

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio ylläpitää ja päivittää 
säännöllisesti kaikilla unionin toimielinten 
virallisilla kielillä käytettävissä olevia 
verkkosivuja, joilla annetaan ajantasaista 
tietoa EGR:stä ja ohjeita hakemusten 
jättämiseen sekä tietoa hyväksytyistä ja 
hylätyistä hakemuksista sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston roolista 
talousarviomenettelyssä.

2. Komissio ylläpitää ja päivittää 
säännöllisesti kaikilla unionin toimielinten 
virallisilla kielillä käytettävissä olevia 
verkkosivuja, joilla annetaan ajantasaista 
tietoa EMTR:stä ja ohjeita hakemusten 
jättämiseen sekä tietoa hyväksytyistä ja 
hylätyistä hakemuksista sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston roolista 
talousarviomenettelyssä.

Or. fr

Tarkistus 70

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio toteuttaa EGR-tapauksiin ja 
niissä saatuihin tuloksiin liittyviä tiedotus-
ja viestintätoimia, joiden perustana 
käytetään sen saamia kokemuksia ja joiden 
tavoitteena on parantaa EGR:n 
vaikuttavuutta ja varmistaa, että unionin 
kansalaiset ja työntekijät ovat tietoisia 
EGR:stä.

Komissio toteuttaa EMTR-tapauksiin ja 
niissä saatuihin tuloksiin liittyviä tiedotus-
ja viestintätoimia, joiden perustana 
käytetään sen saamia kokemuksia ja joiden 
tavoitteena on parantaa EMTR:n 
vaikuttavuutta ja varmistaa, että unionin 
kansalaiset ja työntekijät ovat tietoisia 
EMTR:stä.

Or. fr

Tarkistus 71

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Komissio arvioi ja ehdottaa 
mahdollisimman nopeasti, 9 artiklan 
mukaisesti suoritetun arvioinnin perusteella 
ja ottaen erityisesti huomioon kohteena 
olevien edunsaajien määrän sekä ehdotetut 
toimenpiteet ja arvioidut kustannukset, 
mahdollisen EGR:n rahoitustuen määrää, 
joka voidaan myöntää käytettävissä olevien 
varojen rajoissa.

1. Komissio arvioi ja ehdottaa 
9 artiklan 4 kohdassa vahvistetussa 
määräajassa 9 artiklan mukaisesti 
suoritetun arvioinnin perusteella ja ottaen 
erityisesti huomioon kohteena olevien 
edunsaajien määrän sekä ehdotetut 
toimenpiteet ja arvioidut kustannukset, 
mahdollisen EMTR:n rahoitustuen määrää, 
joka voidaan myöntää käytettävissä olevien 
varojen rajoissa.

Or. fr

Tarkistus 72

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tarjottaviin toimenpiteisiin 
myönnettävä EGR:n yhteisrahoitusosuus 
on mukautettava ESR+:n korkeimpaan 
yhteisrahoitusosuuteen kussakin 
jäsenvaltiossa.

2. Tarjottaviin toimenpiteisiin 
myönnettävä EMTR:n yhteisrahoitusosuus 
ei saa ylittää 70:tä prosenttia 9 artiklassa 
tarkoitetuista arvioiduista 
kokonaiskustannuksista.

Or. fr

Tarkistus 73

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos komissio toteaa 9 artiklan 
mukaisesti tehdyn arvioinnin perusteella, 
etteivät tämän asetuksen mukaisen 
rahoitustuen edellytykset täyty, se ilmoittaa 
välittömästi asiasta hakijajäsenvaltiolle.

4. Jos komissio toteaa 9 artiklan 
mukaisesti tehdyn arvioinnin perusteella, 
etteivät tämän asetuksen mukaisen 
rahoitustuen edellytykset täyty, se ilmoittaa 
välittömästi asiasta hakijajäsenvaltiolle ja 
kaikille muille EMTR:n sidosryhmille, 
myös Euroopan parlamentille.
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Or. fr

Tarkistus 74

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Menoihin voidaan myöntää EGR:n 
rahoitustukea alkaen hakemuksessa 
9 artiklan 5 kohdan j alakohdan nojalla 
esitetyistä päivistä, joina asianomainen 
jäsenvaltio alkaa tai sen on määrä alkaa 
tarjota yksilöllisiä palveluja kohteena 
oleville edunsaajille tai sille aiheutuu 
hallintomenoja EGR:n toteutuksesta 
8 artiklan 1 ja 4 kohdan mukaisesti.

1. Menoihin voidaan myöntää 
EMTR:n rahoitustukea alkaen 
hakemuksessa 9 artiklan 5 kohdan 
j alakohdan nojalla esitetyistä päivistä, 
joina asianomainen jäsenvaltio alkaa tai 
sen on määrä alkaa tarjota yksilöllisiä 
palveluja kohteena oleville edunsaajille tai 
sille aiheutuu hallintomenoja EMTR:n 
toteutuksesta 8 artiklan 1 ja 4 kohdan 
mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 75

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Täytäntöönpanokausi on ajanjakso, 
joka alkaa hakemuksessa 9 artiklan 5 
kohdan j alakohdan nojalla esitetyistä 
päivämääristä, joina asianomainen 
jäsenvaltio aloittaa yksilölliset palvelut 
kohteena oleville edunsaajille ja 8 
artiklassa esitetyt toimenpiteet EGR:n 
toteuttamiseksi, ja päättyy 24 kuukauden 
kuluttua rahoitustukea koskevan päätöksen 
voimaantulopäivästä.

3. Täytäntöönpanokausi on ajanjakso, 
joka alkaa hakemuksessa 9 artiklan 5 
kohdan j alakohdan nojalla esitetyistä 
päivämääristä, joina asianomainen
jäsenvaltio aloittaa yksilölliset palvelut 
kohteena oleville edunsaajille ja 8 
artiklassa esitetyt toimenpiteet EMTR:n 
toteuttamiseksi, ja päättyy 24 kuukauden 
kuluttua rahoitustukea koskevan päätöksen 
voimaantulopäivästä.

Or. fr
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Tarkistus 76

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos edunsaaja aloittaa kaksivuotisen 
tai pidemmän koulutuksen, tästä 
koulutuksesta aiheutuvat menot ovat 
EGR:n yhteisrahoituksen kannalta 
tukikelpoisia siihen päivään saakka, jona 
20 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 
loppukertomus on määrä toimittaa, 
edellyttäen että asiaankuuluvat menot ovat 
aiheutuneet ennen mainittua päivämäärää.

4. Jos edunsaaja aloittaa kaksivuotisen 
tai pidemmän koulutuksen, tästä 
koulutuksesta aiheutuvat menot ovat 
EMTR:n yhteisrahoituksen kannalta 
tukikelpoisia siihen päivään saakka, jona 
20 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 
loppukertomus on määrä toimittaa, 
edellyttäen että asiaankuuluvat menot ovat 
aiheutuneet ennen mainittua päivämäärää.

Or. fr

Tarkistus 77

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun komissio on todennut, että 
EGR:n rahoitustuen myöntämisen 
edellytykset täyttyvät, se tekee 
asianomaisia budjettikohtia koskevan 
määrärahasiirtoesityksen 
varainhoitoasetuksen 31 artiklan 
mukaisesti.

1. Kun komissio on todennut, että 
EMTR:n rahoitustuen myöntämisen 
edellytykset täyttyvät, se tekee 
asianomaisia budjettikohtia koskevan 
määrärahasiirtoesityksen 
varainhoitoasetuksen 31 artiklan 
mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 78

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) kuusi kuukautta 
täytäntöönpanokauden päättymisestä
toteutetun edunsaajia koskevan selvityksen 

(d) täytäntöönpanokauden päättymistä 
seuraavien kuuden kuukauden aikana
toteutetun edunsaajia koskevan selvityksen 
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tulokset; kyselyn on katettava edunsaajien 
työllistettävyydessä havaittu muutos tai 
niiden osalta, jotka ovat jo löytäneet töitä, 
lisätietoja löydetyn työn laadusta, kuten 
muutokset työtunneissa, vastuun asteessa
tai palkkatason muutos edelliseen 
työsuhteeseen verrattuna, sekä alasta, jolla 
henkilö löysi töitä, sekä nämä tiedot 
eriteltyinä sukupuolen, ikäryhmän ja 
koulutustason mukaan;

tulokset; kyselyn on katettava edunsaajien 
työllistettävyydessä havaittu muutos tai 
niiden osalta, jotka ovat jo löytäneet töitä, 
lisätietoja löydetyn työn laadusta, kuten 
muutokset työtunneissa, vastuun asteessa 
tai palkkatason muutos edelliseen 
työsuhteeseen verrattuna, sekä alasta, jolla 
henkilö löysi töitä, sekä nämä tiedot 
eriteltyinä sukupuolen, ikäryhmän ja 
koulutustason mukaan;

Or. fr

Tarkistus 79

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio päättää rahoitustuen 
viimeistään kuuden kuukauden kuluttua 
siitä, kun se on saanut kaikki 1 kohdassa 
vaaditut tiedot, määrittämällä EGR:n 
rahoitustuen lopullisen määrän ja 
asianomaisen jäsenvaltion maksettavaksi 
24 artiklan mukaisesti mahdollisesti jäävän 
määrän. Päättäminen edellyttää 2 kohdan 
mukaisesti pitkän aikavälin 
tulosindikaattorin toimittamista.

3. Komissio päättää rahoitustuen 
viimeistään kuuden kuukauden kuluttua 
siitä, kun se on saanut kaikki 1 kohdassa 
vaaditut tiedot, määrittämällä EMTR:n 
rahoitustuen lopullisen määrän ja 
asianomaisen jäsenvaltion maksettavaksi 
24 artiklan mukaisesti mahdollisesti jäävän 
määrän. Päättäminen edellyttää 2 kohdan 
mukaisesti pitkän aikavälin 
tulosindikaattorin toimittamista.

Or. fr

Tarkistus 80

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio esittää viimeistään 1 
päivänä elokuuta 2021 ja kahden vuoden 
välein sen jälkeen Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle tämän asetuksen ja 
asetuksen (EU) N:o 1309/2013 mukaisista 

1. Komissio esittää viimeistään 1 
päivänä elokuuta 2021 ja kahden vuoden 
välein sen jälkeen Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle tämän asetuksen ja 
asetuksen (EU) N:o 1309/2013 mukaisista 
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kahtena edellisenä vuonna toteutetuista 
toimista kertomuksen, jossa tarkastellaan 
kattavasti sekä toimien määrää että niiden 
laatua. Kertomuksessa käsitellään 
pääasiassa EGR:n avulla saatuja tuloksia, 
ja siinä on oltava erityisesti tiedot jätetyistä 
hakemuksista, tehdyistä päätöksistä ja 
rahoitetuista toimenpiteistä, mukaan 
luettuina liitteessä esitettyjä indikaattoreita 
koskevat tilastotiedot, ja tällaisten 
toimenpiteiden täydentävyys muista 
unionin rahastoista, erityisesti ESR+:sta, 
rahoitettujen toimenpiteiden kanssa, sekä 
tiedot myönnetyn rahoitustuen 
päättämisestä, ja siinä on myös oltava 
tiedot niistä hakemuksista, jotka on hylätty 
tai joita on supistettu riittämättömien 
määrärahojen vuoksi tai siksi, että ne eivät 
ole olleet tukikelpoisia.

kahtena edellisenä vuonna toteutetuista 
toimista kertomuksen, jossa tarkastellaan 
kattavasti sekä toimien määrää että niiden 
laatua. Kertomuksessa käsitellään 
pääasiassa EMTR:n avulla saatuja tuloksia, 
ja siinä on oltava erityisesti tiedot jätetyistä 
hakemuksista, tehdyistä päätöksistä ja 
rahoitetuista toimenpiteistä, mukaan 
luettuina liitteessä esitettyjä indikaattoreita 
koskevat tilastotiedot, ja tällaisten 
toimenpiteiden täydentävyys muista 
unionin rahastoista, erityisesti ESR+:sta, 
rahoitettujen toimenpiteiden kanssa, sekä 
tiedot myönnetyn rahoitustuen 
päättämisestä, ja siinä on myös oltava 
tiedot niistä hakemuksista, jotka on hylätty
tai joita on supistettu riittämättömien 
määrärahojen vuoksi tai siksi, että ne eivät 
ole olleet tukikelpoisia.

Or. fr

Tarkistus 81

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio toteuttaa oma-aloitteisesti 
ja läheisessä yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa joka neljäs vuosi arvioinnin EGR:n 
rahoitustuesta.

1. Komissio toteuttaa oma-aloitteisesti 
ja läheisessä yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa joka neljäs vuosi arvioinnin 
EMTR:n rahoitustuesta.

Or. fr

Tarkistus 82

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 25 artiklan 

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 25 artiklan 
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mukaisesti liitteen muuttamiseksi 
indikaattorien tarkistamiseksi tai 
täydentämiseksi, jos se katsotaan 
tarpeelliseksi, ja tämän asetuksen 
täydentämiseksi säännöksillä, jotka 
koskevat seuranta- ja arviointipuitteiden 
perustamista, jotta varmistettaisiin, että 
voidaan tehokkaasti arvioida EGR:n 
edistymistä sen tavoitteiden 
saavuttamisessa.

mukaisesti liitteen muuttamiseksi 
indikaattorien tarkistamiseksi tai 
täydentämiseksi, jos se katsotaan 
tarpeelliseksi, ja tämän asetuksen 
täydentämiseksi säännöksillä, jotka 
koskevat seuranta- ja arviointipuitteiden 
perustamista, jotta varmistettaisiin, että 
voidaan tehokkaasti arvioida EMTR:n 
edistymistä sen tavoitteiden 
saavuttamisessa.

Or. fr

Tarkistus 83

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rajoittamatta komissiolle kuuluvaa 
vastuuta unionin yleisen talousarvion 
toteuttamisesta jäsenvaltioiden on oltava 
vastuussa EGR:n tukemien toimenpiteiden 
hallinnoinnista ja toimenpiteiden 
varainhoidon valvonnasta. Niiden 
toteuttamiin toimenpiteisiin on kuuluttava 
seuraavat:

1. Rajoittamatta komissiolle kuuluvaa 
vastuuta unionin yleisen talousarvion 
toteuttamisesta jäsenvaltioiden on oltava 
vastuussa EMTR:n tukemien 
toimenpiteiden hallinnoinnista ja 
toimenpiteiden varainhoidon valvonnasta. 
Niiden toteuttamiin toimenpiteisiin on 
kuuluttava seuraavat:

Or. fr

Tarkistus 84

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varainhoitoasetuksen 
[63 artiklan 3 kohdan?] soveltamiseksi 
nimettävä elimiä vastaamaan EGR:n 
tukemien toimenpiteiden hallinnoinnista ja 
valvonnasta. Tällaisten elinten on 
toimitettava komissiolle 
varainhoitoasetuksen [63 artiklan 5, 6 ja 7 

Jäsenvaltioiden on varainhoitoasetuksen 
[63 artiklan 3 kohdan?] soveltamiseksi 
nimettävä elimiä vastaamaan EMTR:n 
tukemien toimenpiteiden hallinnoinnista ja 
valvonnasta. Tällaisten elinten on 
toimitettava komissiolle 
varainhoitoasetuksen [63 artiklan 5, 6 ja 7 



PR\1157866FI.docx 47/48 PE625.202v01-00

FI

kohdassa?] esitetyt tiedot rahoitustuen 
toteuttamisesta toimittaessaan tämän 
asetuksen 20 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun loppukertomuksen.

kohdassa?] esitetyt tiedot rahoitustuen 
toteuttamisesta toimittaessaan tämän 
asetuksen 20 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun loppukertomuksen.

Or. fr

Tarkistus 85

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Rajoittamatta tilintarkastustuomioistuimen 
valtuuksia tai jäsenvaltion kansallisten 
lakien, asetusten ja hallinnollisten 
määräysten mukaisesti suorittamia 
tarkastuksia komission virkamiehet tai 
muut sen palveluksessa olevat voivat tätä 
tarkoitusta varten kohdistaa EGR:stä 
rahoitettuihin toimenpiteisiin vähintään 
yhden työpäivän varoitusajalla paikalla 
tehtäviä tarkastuksia, otantatarkastukset 
mukaan luettuina. Komissio ilmoittaa 
asiasta hakijajäsenvaltiolle saadakseen 
kaiken tarvittavan avun. Asianomaisen 
jäsenvaltion virkamiehet tai muut sen 
palveluksessa olevat voivat osallistua 
tällaisiin tarkastuksiin.

Rajoittamatta tilintarkastustuomioistuimen 
valtuuksia tai jäsenvaltion kansallisten 
lakien, asetusten ja hallinnollisten 
määräysten mukaisesti suorittamia
tarkastuksia komission virkamiehet tai 
muut sen palveluksessa olevat voivat tätä 
tarkoitusta varten kohdistaa EMTR:stä 
rahoitettuihin toimenpiteisiin vähintään 
yhden työpäivän varoitusajalla paikalla 
tehtäviä tarkastuksia, otantatarkastukset 
mukaan luettuina. Komissio ilmoittaa 
asiasta hakijajäsenvaltiolle saadakseen 
kaiken tarvittavan avun. Asianomaisen 
jäsenvaltion virkamiehet tai muut sen 
palveluksessa olevat voivat osallistua 
tällaisiin tarkastuksiin.

Or. fr

Tarkistus 86

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että kaikki aiheutuneita menoja koskevat 
tositteet säilytetään komission ja 
tilintarkastustuomioistuimen saatavilla 
kolmen vuoden ajan sen jälkeen, kun 

7. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että kaikki aiheutuneita menoja koskevat 
tositteet säilytetään komission ja 
tilintarkastustuomioistuimen saatavilla 
kolmen vuoden ajan sen jälkeen, kun 
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EGR:ltä saadun rahoitustuen tilit on 
päätetty.

EMTR:ltä saadun rahoitustuen tilit on 
päätetty.

Or. fr


	1157866FI.docx

