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TARKISTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden 
valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

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 
sekä 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 ja yleisön esittämiin pyyntöihin 
unionin sosiaalisen ulottuvuuden 
lujittamisesta. Pilarin 20 keskeistä 
periaatetta on jaettu kolmeen ryhmään, 
jotka ovat yhtäläiset mahdollisuudet ja 
pääsy työmarkkinoille, oikeudenmukaiset 
työolot sekä sosiaalinen suojelu ja 
osallisuus. Kyseiset Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarin 20 periaatetta olisi 
otettava huomioon Euroopan 
sosiaalirahasto plussan (ESR+) mukaisissa 
toimissa, joiden olisi heijastettava 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan 
sisältämiä oikeuksia ja periaatteita. 
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 artiklan mukaisesti.

Tarkistus 2

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, 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 
maatalousrahaston, Euroopan 
investointivakautusjärjestelystä ja 
InvestEU-rahastosta tuetuista ohjelmista 
saatavan rahoitustuen sosiaalinen lisäarvo.

Tarkistus 3

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 

(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 
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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

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

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) EU:n koheesiopolitiikan lisäarvo 
perustuu erityisesti paikkalähtöiseen 
alueellista ulottuvuutta korostavaan 
lähestymistapaan, monitasoiseen 
hallintoon, monivuotiseen suunnitteluun 
ja yhteisiin mitattavissa oleviin 
tavoitteisiin, yhdennettyyn kehittämiseen 
perustuvaan lähestymistapaan ja 
hallinnollisten valmiuksien lähentymiseen 
eurooppalaisiin standardeihin.
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Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Neuvosto hyväksyi 20 päivänä 
kesäkuuta 2017 päätelmät ”Euroopan 
kestävän tulevaisuuden varmistaminen: 
EU:n vastaus kestävän kehityksen 
toimintaohjelmaan Agenda 2030:een”. 
Neuvosto painotti, että on tärkeää saada 
kestävä kehitys toteutumaan tasapainoisella 
ja yhdennetyllä tavalla kaikissa kolmessa 
ulottuvuudessaan eli taloudessa, 
sosiaalisissa kysymyksissä ja ympäristön 
alalla. On äärimmäisen tärkeää sisällyttää 
kestävä kehitys EU:n poliittiseen 
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, laadukkaan ja avoimen 
koulutuksen sekä sukupuolten tasa-arvon 
edistäminen, kaikkia koskevan kestävän 
talouskasvun, täyden ja tuottavan 
työllisyyden sekä säällisten työpaikkojen 
edistäminen ja eriarvoisuuden 
vähentäminen.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
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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 
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
sekä kasvavasta ammattitaitovajeesta ja 
työvoimapulasta joillakin sektoreilla ja 
alueilla ja etenkin pk-yrityksissä. Samaan 
aikaan unionin olisi vastattava pysyvästi 
korkean köyhyysasteen ja sosiaalisen 
syrjäytymisen aiheuttamiin sosiaalisiin 
haasteisiin ja työttömyyteen, joka on 
yleiseen työttömyysasteeseen nähden yli 
kaksinkertainen nuorison keskuudessa, 
sekä ongelmiin, jotka koskevat 
kolmansien maiden kansalaisten 
kotouttamista. 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 koulutus- ja 
sosiaalipolitiikkaa, myös työvoiman 
liikkuvuuden osalta, sekä torjuttava 
sukupuolten välisiä eroja ja naisten 
syrjintää.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)
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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 siten, että sosiaalisella 
osallistamisella, laadukkaiden 
työpaikkojen luomisella, kestävyydellä ja 
investoinneilla pyritään tukemaan 
tulevaisuuteen suuntautuvaa paikallista 
kehitystä. 

Tarkistus 8

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 

(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 
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menoja käyttäen yksinkertaistettuja 
kustannusvaihtoehtoja, mukaan lukien 
kertakorvaukset.

menoja käyttäen yksinkertaistettuja 
kustannusvaihtoehtoja, mukaan lukien 
kertakorvaukset.

Tarkistus 9

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 
joustoa ja 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 edunsaajien 
keskuudessa ja pitää voimassa 
yksinkertaisempia sääntöjä 
yksinkertaisempien toimien osalta, kuten 
esimerkiksi elintarvikkeiden ja/tai 
perushyödykkeiden jakelussa.

Tarkistus 10

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 

(10) Koska ESR+:n soveltamisala tämän 
myötä laajenee, on aiheellista säätää, että 
pyrkimyksiä parantaa avoimien ja 
osallistavien työmarkkinoiden toimivuutta 
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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.

ja edistää pääsyä laadukkaisiin 
työpaikkoihin, parantaa koulutuksen 
saatavuutta ja laatua, edistää sosiaalista 
osallisuutta ja terveyttä sekä vähentää 
köyhyyttä ei toteuteta ainoastaan 
yhteistyöhön perustuvalla hallinnoinnilla, 
vaan että työllisyyden ja sosiaalisen 
innovoinnin toimintalohkon ja terveysalan 
toimintalohkon osalta unionin tasolla 
edellytettyjen toimien toteutuksessa 
käytetään myös suoraa tai välillistä 
hallinnointia.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Unionin terveysalan 
toimintaohjelman sisällyttäminen 
ESR+:aan luo lisää synergioita sellaisten 
aloitteiden ja politiikkojen laatimiseen ja 
testaamiseen, joilla parannetaan ESR+-
ohjelman terveysalan toimintolohkossa 
kehitettyjen terveydenhuoltojärjestelmien 
tehokkuutta, sopeutumiskykyä ja 
kestävyyttä, ja edistetään niiden toteutusta 
jäsenvaltioissa ESR+-asetuksen muiden 
toimintolohkojen tarjoamilla välineillä.

(11) 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 
yhteistyöhön perustuvalla hallinnoinnilla, 
vaan että työllisyyden ja sosiaalisen 
innovoinnin toimintalohkon ja 
terveysalan toimintalohkon osalta unionin 
tasolla edellytettyjen toimien toteutuksessa 
käytetään myös suoraa tai välillistä 
hallinnointia.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) ESR+:lla olisi pyrittävä edistämään 
työllisyyttä aktiivisilla toimilla, joiden 

(13) ESR+:lla olisi pyrittävä edistämään 
laadukasta työllisyyttä koulutuksella, 
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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.

työllisyyspolitiikalla ja 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, yrittäjyyttä ja 
yhteisötaloutta. ESR+:lla olisi pyrittävä 
tehostamaan 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, Euroopan unionin 
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 siten, että kiinnitetään 
erityistä huomiota yksinhuoltajaäiteihin 
työmarkkinoilla, ja tätä varten olisi 
toteutettava toimenpiteitä, 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 
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siirtymistä koulutuksesta työelämään. 

Tarkistus 13

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 
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+ on unionin tärkein 
työllisyyteen ja osaamiseen liittyvä väline, 
ja sen vuoksi sen olisi voitava edistää 
sosiaalista, taloudellista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta kaikkialla EU:ssa. 
Tätä varten siitä olisi annettava tukea, jotta 
voidaan parantaa koulutuksen laatua, 
toimivuutta ja saatavuutta sekä 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 
työmarkkinaosapuolten kanssa, 
ajantasaisilla koulutusmateriaaleilla, 
työmarkkinaennusteilla ja tutkinnon 
suorittaneiden jatkosijoittumisen 
seurannalla, opettajien kouluttamisella, 
oppimistulosten validoinnilla ja 
pätevyyden tunnustamisella.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
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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 –
kiinnittäen erityistä huomiota sosiaalisesti 
heikoista lähtökohdista tuleviin lapsiin –
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 pitäen 
mielessä lopullinen tavoite eli 
nuorisotyöttömyyden torjunta. Tässä 
yhteydessä olisi pyrittävä hyödyntämään 
Erasmus-ohjelmasta saatavia synergiaetuja, 
jotta voidaan helpottaa etenkin 
heikoimmassa asemassa olevien oppijoiden 
osallistumista oppimiseen liittyvään 
liikkuvuuteen.

Tarkistus 15

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 painopisteiden 
määrittelystä toteutukseen, seurantaan ja 
arviointiin ja että sukupuolinäkökulman 
valtavirtaistamiseen myönnetään tukea. 
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Tarkistus 16

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 lukien 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 
oleviin heidän iästään riippumatta, mukaan 
lukien lapset, marginalisoituneet yhteisöt 
kuten romanit, vammaiset, sairaat ja/tai 
kroonisesti sairaat, työssäkäyvät köyhät, 
asunnottomat, kolmansien maiden 
kansalaiset, myös pakolaiset, 
turvapaikanhakijat, 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 täysipainoisen 
yhteiskuntaan osallistumisensa
varmistamiseksi. ESR+:lla olisi 
parannettava sosiaalisia oikeuksia
kohtuuhintaisten, kestävien ja 
korkealaatuisten yleishyödyllisten 
palvelujen, kuten neuvonnan, 
terveydenhuollon, lastenhoidon ja 
varhaiskasvatuksen ja pitkäaikaishoidon, 
erityisesti perhepalvelujen ja 
yhteisöperustaisten hoitopalvelujen sekä 
kunnollisten, energiatehokkaiden ja 
kohtuuhintaisten asuntojen, myös 
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sosiaalisen asuntotarjonnan, nopeaa ja 
tasapuolista saatavuutta. ESR+:sta olisi 
tuettava sosiaalisen suojelun järjestelmien 
ja sosiaalipalvelujen nykyaikaistamista ja 
parannettava erityisesti niiden saatavuutta
ja kattavuutta.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Tarkistus 18

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 

(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, 
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luonteen ja loppukäyttäjien tyypin vuoksi 
on tarpeen, että tukeen, jolla puututaan 
vähävaraisimpien aineelliseen puutteeseen, 
sovelletaan yksinkertaisempia sääntöjä.

sovelletaan yksinkertaisempia sääntöjä. 
Samaan aikaan erikoistuneiden 
kansalaisjärjestöjen ja köyhyys- tai 
syrjäytymisvaarassa olevia henkilöitä 
edustavien järjestöjen ottaminen mukaan 
erityisohjelmien kehittämiseen ja 
täytäntöönpanoon on myös tärkeää.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Köyhyyden poistamiseksi ja 
sosiaalisen osallisuuden parantamiseksi 
ESR+:lla olisi edistettävä köyhyydessä 
eläviä ihmisiä edustavien ja heidän 
parissaan työskentelevien erikoistuneiden 
sosiaalialan organisaatioiden aktiivista 
osallistumista tätä koskevien ohjelmien 
valmisteluun, toteutukseen ja arviointiin.

Tarkistus 20

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.
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Tarkistus 21

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 uudelleen 
toimenpideohjelmia arvioidakseen, 
otetaanko niissä riittävästi huomioon 
maakohtaiset suositukset. Komission ja 
jäsenvaltioiden olisi otettava alue- ja 
paikallisviranomaiset merkityksellisellä 
tavalla mukaan prosessiin, jotta 
varmistetaan kaikkien hallintotasojen ja
ESR+:n yhteistyössä hallinnoitavan 
toimintalohkon, EaSI-ohjelman ja 
terveysalan toimintalohkon 
johdonmukaisuus, koordinointi ja 
täydentävyys rakenneuudistusten 
tukiohjelman sekä Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarin 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
kumppanuusperiaatetta noudattaen.
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Tarkistus 22

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 
hallinnoitavista määrärahoistaan 
sosiaalisen osallisuuden edistämiseen ja 
äärimmäisen köyhyyden torjumiseen.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 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 vähintään 10 prosenttia 
ESR+:n yhteistyössä hallinnoitavista 
määrärahoista eurooppalaiseen 
lapsitakuujärjestelmään lasten köyhyyden 
ja sosiaalisen syrjäytymisen poistamiseksi.
Lapsiin investoiminen varhaisessa 
vaiheessa tuo merkittäviä hyötyjä sekä 
lapsille että koko yhteiskunnalle. Kun 
lapset saavat tukea osaamisen ja taitojen 
kehittämiseen, he voivat kehittyä täyteen 
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potentiaaliinsa ja heistä voi tulla 
yhteiskunnan aktiivisia jäseniä, minkä 
lisäksi heidän tulevat mahdollisuutensa 
nuorina työntekijöinä työmarkkinoilla 
paranevat.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Tarkistus 25

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, 

(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 tai 
jotka tulevat marginalisoituneista 
yhteisöistä, kyseisten jäsenvaltioiden on 
jatkossakin investoitava riittävästi ESR+:n 
yhteistyössä hallinnoitavan toimintalohkon 
määrärahoja toimiin, joilla edistetään 
nuorten työllisyyttä erityisesti panemalla 
täytäntöön nuorisotakuujärjestelmä. 
Nuorisotyöllisyysaloitteesta 
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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.

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, työelämän 
ulkopuolella oleviin, heikommassa 
asemassa oleviin ja marginalisoituneisiin 
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 15 prosenttia 
nuorten työllisyyden tukemiseen.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) Koska ESR+:n toimialaa on 
laajennettu, olisi varmistettava, että nämä 
lisätehtävät merkitsevät määrärahojen 
lisäämistä, jotta ohjelman tavoitteet 
voidaan saavuttaa. Varoja tarvitaan lisää 
työttömyyden ja etenkin 
nuorisotyöttömyyden sekä köyhyyden 
torjuntaan ja ammatillisen kehittymisen 
ja koulutuksen tukemiseen etenkin 
digitaalisessa työympäristössä Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarissa 
vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale
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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 
alue- ja paikallisviranomaisilta, 
työmarkkinaosapuolilta ja 
kansalaisjärjestöiltä, ja sitä, että 
korostetaan kansalaisjärjestöjen 
toimintaa, koska ne tarjoavat työ-, hoito-, 
koulutus- ja sosiaalipalveluja ja toimivat 
syrjimättömyyden ja/tai ihmisoikeuksien 
puolesta. Sen vuoksi on välttämätöntä, että 
jäsenvaltiot varmistavat alue- ja 
paikallisviranomaisten, 
työmarkkinaosapuolten ja 
kansalaisjärjestöjen merkityksellisen 
osallistumisen yhteistyössä hallinnoitavien 
ESR+:n toimien strategiseen 
hallinnointiin toimenpideohjelmien 
painopisteiden määrittelystä 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. 

Tarkistus 28

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 
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torjumaan nuorisotyöttömyyttä, 
parantamaan marginalisoituneiden 
ryhmien sosiaalista osallisuutta, 
edistämään terveyttä ja ehkäisemään 
sairauksia. 

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(28 a) Alueellisten indikaattorien käyttöä 
olisi harkittava, jotta osa-alueelliset erot 
voitaisiin ottaa paremmin huomioon.

Tarkistus 30

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.

Tarkistus 31

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 

(32) ESR+:aa koskevilla säännöksillä on 
tarkoitus saavuttaa työntekijöiden vapaa 
liikkuvuus laadukkaissa sosiaalisissa 
olosuhteissa ja syrjimättömältä pohjalta. 
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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.

Jäsenvaltioiden julkisten
työvoimaviranomaisten, 
työmarkkinaosapuolten ja komission olisi 
tehtävä tiivistä yhteistyötä. Euroopan 
työnvälitysverkoston olisi
työmarkkinaosapuolten ja 
asiaankuuluvien kansalaisjärjestöjen 
avustuksella parannettava 
työmarkkinoiden toimintaa helpottamalla 
työntekijöiden muuta kuin epävarmaa 
rajat ylittävää liikkuvuutta ja lisäämällä 
työmarkkinoita koskevien tietojen 
avoimuutta eritellyin tiedoin sekä 
edistämällä pätevyyksien tunnustamista. 
ESR+:n soveltamisalaan kuuluu myös 
kohdennettujen liikkuvuusjärjestelyjen 
kehittäminen ja tukeminen, jotta voitaisiin 
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 edistetään vapaaehtoista ja 
oikeudenmukaista liikkuvuutta sekä rajat 
ylittävien työmarkkinoiden avoimuutta ja 
yhdentymistä tietojen, neuvonnan ja 
työhönsijoituksen avulla. Monilla raja-
alueilla niillä on tärkeä rooli aitojen 
eurooppalaisten työmarkkinoiden 
kehittämisessä. 

Tarkistus 32

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 

(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 
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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.

mikrorahoituksen tarjontaa ja 
hyödyntämismahdollisuuksia ja vastata 
kysyntään sitä eniten tarvitsevien parissa; 
tällaisia ovat etenkin työttömät, naiset, 
nuoret, heikossa asemassa olevat ja 
heikossa asemassa olevista yhteisöistä 
tulevat henkilöt, jotka haluavat käynnistää 
mikroyrityksen tai kehittää sellaisen 
toimintaa. Tämän tavoitteen 
saavuttamisessa hyödynnetään myös 
InvestEU-rahaston sosiaalisten 
investointien ja osaamisen ikkunan 
rahoitusvälineitä ja talousarviotakauksia.

Tarkistus 33

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 asiaankuuluvien 
aloitteiden täytäntöönpanon 
koordinoijana. 

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Ihmisten pysyminen pitempään 
terveinä ja aktiivisina ja heidän kykynsä 
pitää aktiivisesti huolta terveydestään 
vaikuttavat positiivisesti terveyteen, 
terveyden eriarvoisuuden vähentämiseen, 
elämänlaatuun, tuottavuuteen, 
kilpailukykyyn ja osallisuuteen, mikä 
puolestaan vähentää kansallisiin 

(36) Ihmisten pysyminen pitempään 
terveinä ja aktiivisina ja heidän kykynsä 
pitää aktiivisesti huolta terveydestään 
vaikuttavat pitkällä aikavälillä 
positiivisesti terveyteen, terveyden 
eriarvoisuuden vähentämiseen, 
elämänlaatuun, aktiiviseen yhteiskuntaan 
osallistumiseen, tuottavuuteen, 
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talousarvioihin kohdistuvia paineita. 
Komissio on sitoutunut auttamaan 
jäsenvaltioita niiden kestävän kehityksen 
tavoitteiden ja erityisesti tavoitteen 3 
”Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi 
kaiken ikäisille” saavuttamisessa17.

kilpailukykyyn ja osallisuuteen, mikä 
puolestaan vähentää kansallisiin 
talousarvioihin kohdistuvia paineita. 
Komissio on sitoutunut auttamaan 
jäsenvaltioita niiden kestävän kehityksen 
tavoitteiden ja erityisesti tavoitteen 3 
”Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi 
kaiken ikäisille” saavuttamisessa17.

_________________ _________________

17 COM(2016) 739 final. 17 COM(2016) 739 final.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) ESR+:n terveysalan 
toimintalohkolla olisi myötävaikutettava 
sairauksien ehkäisemiseen unionin 
kansalaisten koko elinaikana ja terveyden 
edistämiseen puuttumalla terveysriskeihin, 
kuten tupakointiin ja passiiviseen 
tupakointiin, alkoholin haitalliseen 
käyttöön, laittomien huumausaineiden 
käyttöön vähentäen niihin liittyviä 
terveyshaittoja, epäterveellisiin 
ravitsemustottumuksiin ja liikunnan 
puutteeseen, ja tuettava terveellisiä 
elämäntapoja tukevia ympäristöjä, jotta 
täydennetään jäsenvaltioiden vastaaviin 
strategioihin liittyviä toimia. ESR+:n 
terveysalan toimintalohkon olisi 
valtavirtaistettava tehokkaita ehkäisyä 
koskevia malleja, innovatiivisia 
teknologioita ja uusia liiketoimintamalleja 
ja ratkaisuja, jotta voidaan parantaa 
jäsenvaltioiden 
terveydenhuoltojärjestelmien 
innovatiivisuutta, tehokkuutta ja 
kestävyyttä ja lisätä eurooppalaisten 
mahdollisuuksia saada parempaa ja 
turvallisempaa terveydenhuoltoa.

(38) ESR+:n terveysalan 
toimintalohkolla olisi myötävaikutettava 
sairauksien ehkäisemiseen unionin 
kansalaisten koko elinaikana ja terveyden 
edistämiseen puuttumalla terveysriskeihin, 
kuten tupakointiin ja passiiviseen 
tupakointiin, alkoholin haitalliseen 
käyttöön, laittomien huumausaineiden 
käyttöön vähentäen niihin liittyviä 
terveyshaittoja, epäterveellisiin 
ravitsemustottumuksiin, sisä- ja ulkoilman 
pilaantumisen lähteille altistumiseen ja 
liikunnan puutteeseen, ja tuettava 
terveellisiä elämäntapoja tukevia 
ympäristöjä, jotta täydennetään 
jäsenvaltioiden vastaaviin strategioihin 
liittyviä toimia. ESR+:n terveysalan 
toimintalohkon olisi valtavirtaistettava 
tehokkaita ehkäisyä koskevia malleja, 
innovatiivisia teknologioita ja uusia 
liiketoimintamalleja ja ratkaisuja, jotta 
voidaan parantaa jäsenvaltioiden 
terveydenhuoltojärjestelmien 
innovatiivisuutta, tehokkuutta ja 
kestävyyttä ja lisätä eurooppalaisten 
mahdollisuuksia saada parempaa ja 
turvallisempaa terveydenhuoltoa.
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Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

(39) Yli 80 prosenttia unionin 
ennenaikaisesta kuolleisuudesta johtuu ei-
tarttuvista taudeista, ja niiden tehokas 
ennaltaehkäisy edellyttää rajat ylittävää 
ulottuvuutta. Euroopan parlamentti ja 
neuvosto korostavat samanaikaisesti 
tarvetta minimoida rajat ylittävien 
vakavien terveysuhkien, kuten 
tartuntatautien ja muiden biologisten, 
kemiallisten, ympäristöön liittyvien ja 
tuntemattomien uhkien, seuraukset 
kansanterveydelle tukemalla 
valmistautumista ja uhkiin vastaamiseen 
liittyvien valmiuksien kehittämistä.

(39) Yli 80 prosenttia unionin 
ennenaikaisesta kuolleisuudesta johtuu ei-
tarttuvista taudeista, ja niiden tehokas 
ennaltaehkäisy edellyttää monialaisia 
toimia ja rajat ylittävää ulottuvuutta. 
Euroopan parlamentti ja neuvosto 
korostavat samanaikaisesti tarvetta 
minimoida rajat ylittävien vakavien 
terveysuhkien, kuten tartuntatautien ja 
muiden biologisten, kemiallisten, 
ympäristöön liittyvien ja tuntemattomien 
uhkien, seuraukset kansanterveydelle 
tukemalla valmistautumista ja uhkiin 
vastaamiseen liittyvien valmiuksien 
kehittämistä.

Tarkistus 37

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.
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Tarkistus 38

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 ja oikeudenmukaisuutta, 
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.

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1) ’liitännäistoimenpiteillä’ 
toimenpiteitä, joita tarjotaan 
elintarvikkeiden ja/tai perushyödykkeiden 
jakamisen lisäksi ja joiden tavoitteena on 
torjua sosiaalista syrjäytymistä esimerkiksi 
käyttämällä ja tarjoamalla sosiaalipalveluja 
tai antamalla kotitalouden raha-asioiden 
hoitoa koskevaa neuvontaa;

1) ’liitännäistoimenpiteillä’ 
toimenpiteitä, joita tarjotaan 
elintarvikkeiden ja/tai perushyödykkeiden 
jakamisen lisäksi ja joiden tavoitteena on 
torjua köyhyyttä ja sosiaalista 
syrjäytymistä esimerkiksi käyttämällä ja 
tarjoamalla sosiaalipalveluja tai antamalla 
kotitalouden raha-asioiden hoitoa koskevaa 
neuvontaa;

Tarkistus 40
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3) ’perushyödykkeellä’ tavaroita, jotka 
täyttävät henkilön ihmisarvoisen elämän 
perustarpeet, kuten vaatteet, 
hygieniatuotteet ja koulutarvikkeet;

3) ’perushyödykkeellä’ tavaroita, jotka 
täyttävät henkilön ihmisarvoisen elämän 
perustarpeet, kuten vaatteet, 
hygieniatuotteet, mukaan luettuina 
naisten hygienia- ja hoitotuotteet, ja 
koulutarvikkeet;

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 9 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a) ’oikeudenmukaista siirtymää 
koskevalla etenemissuunnitelmalla’ 
strategiaa, jossa esitetään alueelliset 
toimet ilmastoystävälliseen ja 
resurssitehokkaaseen talouteen 
siirtymiseksi; 

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 13 alakohta

Komission teksti Tarkistus

13) ’vähävaraisimmilla’ luonnollisia 
henkilöitä, jotka ovat yksittäisiä henkilöitä 
tai tällaisten henkilöiden muodostamia 
perheitä, kotitalouksia tai ryhmiä, joiden 
avuntarve on todettu sellaisin objektiivisin 
perustein, jotka kansalliset toimivaltaiset 
viranomaiset ovat vahvistaneet 
asianomaisia sidosryhmiä kuultuaan 
eturistiriitoja välttäen ja jotka kyseiset 
kansalliset toimivaltaiset viranomaiset ovat 
hyväksyneet ja joihin voi sisältyä 
elementtejä, jotka mahdollistavat 
kohdentamisen tietyillä maantieteellisillä 
alueilla eläville vähävaraisimmille;

13) ’vähävaraisimmilla’ luonnollisia 
henkilöitä, jotka ovat yksittäisiä henkilöitä 
tai tällaisten henkilöiden muodostamia 
perheitä, kotitalouksia tai ryhmiä, joiden 
avuntarve on todettu heidän 
elämäntilanteensa (kuten asunnottomuus) 
huomioon ottaen tai sellaisin objektiivisin 
perustein, jotka kansalliset toimivaltaiset 
viranomaiset ovat vahvistaneet 
asianomaisia sidosryhmiä kuultuaan 
eturistiriitoja välttäen ja jotka kyseiset 
kansalliset toimivaltaiset viranomaiset ovat 
hyväksyneet ja joihin voi sisältyä 
elementtejä, jotka mahdollistavat 
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kohdentamisen tietyillä maantieteellisillä 
alueilla eläville vähävaraisimmille;

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 15 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

15) ’yhteiskunnallisella yrityksellä’ 
oikeudellisesta muodostaan riippumatta 
yritystä tai luonnollista henkilöä,

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 15 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) joka yhtiöjärjestyksensä, 
sääntöjensä tai muun oikeudellisen 
asiakirjan, joka voi aiheuttaa vastuun 
syntymisen sen jäsenvaltion sääntöjen 
nojalla, johon se on sijoittautunut, pyrkii 
ensisijaisesti saavuttamaan mitattavissa 
olevia myönteisiä sosiaalisia vaikutuksia
ennemminkin kuin tuottamaan voittoa 
muihin tarkoituksiin ja joka tuottaa 
palveluja tai tavaroita, jotka saavat aikaan 
sosiaalista hyötyä, ja/tai joka käyttää 
sellaista tuotteiden tai palveluiden 
tuotantomenetelmää, joka on sosiaalisiin 
tavoitteisiin soveltuva;

a) joka yhtiöjärjestyksensä, 
sääntöjensä tai muun oikeudellisen 
asiakirjan, joka voi aiheuttaa vastuun 
syntymisen sen jäsenvaltion sääntöjen 
nojalla, johon se on sijoittautunut, pyrkii 
ensisijaisesti saavuttamaan mitattavissa 
olevia myönteisiä sosiaalisia tai 
ympäristövaikutuksia ennemminkin kuin 
tuottamaan voittoa muihin tarkoituksiin ja 
joka tuottaa sosiaalipalveluja tai tavaroita, 
jotka saavat aikaan sosiaalista hyötyä, ja/tai 
joka käyttää sellaista tuotteiden tai 
palveluiden tuotantomenetelmää, joka on 
sosiaalisiin tavoitteisiin soveltuva;

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 16 alakohta

Komission teksti Tarkistus

16) ’sosiaalisilla innovaatioilla’ toimia, 
joiden tavoitteet ja keinot ovat sosiaalisia, 
ja erityisesti toimia, jotka liittyvät 

16) ’sosiaalisilla innovaatioilla’ toimia, 
joiden tavoitteet ja keinot ovat sosiaalisia, 
ja erityisesti toimia, jotka liittyvät 
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sellaisten (tuotteita, palveluja ja malleja 
koskevien) uusien ideoiden kehittämiseen 
ja toteutukseen, jotka samanaikaisesti 
täyttävät sosiaaliset tarpeet ja luovat uusia 
sosiaalisia suhteita tai sosiaalista 
yhteistyötä, mikä on hyväksi 
yhteiskunnalle ja vahvistaa yhteiskunnan
toimintavalmiuksia;

sellaisten (tuotteita, palveluja, malleja tai 
käytäntöjä tai näiden yhdistelmää
koskevien) uusien ideoiden kehittämiseen 
ja toteutukseen, jotka täyttävät sosiaaliset 
tarpeet ja luovat uusia sosiaalisia suhteita 
tai sosiaalista yhteistyötä, mikä on hyväksi 
yhteiskunnalle, antaa sille lisää 
vaikutusmahdollisuuksia ja vahvistaa sen
toimintavalmiuksia;

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 17 alakohta

Komission teksti Tarkistus

17) ’sosiaalipoliittisilla kokeiluilla’ 
toimintatapoja, joilla tuotetaan 
innovatiivisia vastauksia sosiaalisiin 
tarpeisiin ja jotka toteutetaan 
pienimuotoisesti olosuhteissa, joilla 
varmistetaan mahdollisuus mitata niiden 
vaikutusta, ennen niiden soveltamista 
laajemmalti, mikäli tulokset osoittautuvat 
vakuuttaviksi;

17) ’sosiaalipoliittisilla kokeiluilla’ 
toimintatapoja, joilla tuotetaan 
innovatiivisia vastauksia sosiaalisiin 
tarpeisiin ja jotka toteutetaan 
pienimuotoisesti olosuhteissa, joilla 
varmistetaan mahdollisuus mitata niiden 
vaikutusta, ennen niiden soveltamista 
toisessa maantieteellisessä ja 
alakohtaisessa yhteydessä tai laajemmalti, 
mikäli tulokset osoittautuvat nykyistä 
käytäntöä paremmiksi;

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 19 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

19 a) ’sosiaalisella osallisuudella’ 
prosessia, jossa yksilöiden tai ryhmien 
olosuhteita osallistua yhteiskuntaan 
parannetaan, jolloin kohennetaan näiden 
heikommassa asemassa olevien kykyjä, 
mahdollisuuksia ja ihmisarvoa heidän 
identiteettinsä pohjalta.
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Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

ESR+:lla tuetaan jäsenvaltioita 
korkeamman työllisyystason, työpaikkojen 
luomisen, laadukkaan ja osallistavan 
koulutuksen, kaikkien yhtäläisten 
mahdollisuuksien, sosiaalisen kehityksen 
ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden, 
oikeudenmukaisen sosiaalisen suojelun, 
köyhyyden poistamisen sekä osaavan ja 
sopeutumiskykyisen työvoiman 
varmistamisessa, 
työllisyysmahdollisuuksien 
parantamisessa, sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden lujittamisessa, 
sosiaalisen oikeudenmukaisuuden 
lisäämisessä ja kilpailukyvyn 
parantamisessa kaikkialla unionissa
Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission 17 päivänä marraskuuta 2017 
vahvistaman Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarin periaatteiden ja 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
vahvistettujen oikeuksien mukaisesti siten, 
että autetaan lujittamaan EU:n 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta.

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

ESR+:sta tuetaan ja täydennetään 
jäsenvaltioiden politiikkoja ja tuotetaan 
niille lisäarvoa, jotta varmistetaan 
sukupuolten tasa-arvo, yhtäläiset 
mahdollisuudet, pääsy työmarkkinoille, 
oikeudenmukaiset työolot, syrjimättömyys, 
sosiaalinen suojelu kaikille, 
peruspalvelujen saatavuus, mukaan 
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lukien kohtuuhintainen ja energiatehokas 
asunto, osallisuus, erityisesti kolmansien 
maiden kansalaisten ja 
marginalisoituneiden yhteisöjen 
osallisuus, sekä ihmisten terveyden 
suojelun korkea taso.

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. ESR+:sta tuetaan seuraavia 
erityistavoitteita työllisyyden, koulutuksen
ja sosiaalisen osallisuuden ja terveyden 
aloilla ja myötävaikutetaan siten myös 
[tulevan yhteisiä säännöksiä koskevan 
asetuksen] [4] artiklassa tarkoitettuun 
toimintapoliittiseen tavoitteeseen 
”sosiaalisempi Eurooppa – Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin 
toteuttaminen”:

1. ESR+:sta tuetaan seuraavia 
erityistavoitteita työllisyyden, koulutuksen, 
liikkuvuuden, sosiaalisen osallisuuden, 
köyhyyden poistamisen ja terveyden aloilla 
ja myötävaikutetaan siten myös [tulevan 
yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen] 
[4] artiklassa tarkoitettuun 
toimintapoliittiseen tavoitteeseen 
”sosiaalisempi Eurooppa – Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin 
toteuttaminen”:

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

i) parannetaan kaikkien 
työnhakijoiden, erityisesti nuorten, naisten, 
vammaisten ja pitkäaikaistyöttömien, ja 
työelämän ulkopuolella olevien 
asianmukaista ja oikeudenmukaista 
työelämään pääsyä ja edistetään 
työllisyyttä, itsenäistä 
ammatinharjoittamista ja yhteisötaloutta ja 
taataan näin oikeudenmukaiset työolot;

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
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4 artikla – 1 kohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 53

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

Komission teksti Tarkistus

ii a) siirrytään ilmastoystävälliseen, 
resurssitehokkaaseen ja kestävään 
talouteen alueiden oikeudenmukaista 
siirtymää koskevien 
etenemissuunnitelmien mukaisesti; 

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

iii) edistetään sukupuolten tasa-arvoa 
kaikilla aloilla, myös naisten osallistumista 
työmarkkinoille, kunnioittamalla samasta 
tai samanarvoisesta työstä maksettavan 
saman palkan periaatetta ja 
varmistamalla oikeudenmukainen ja 
toimeentuloon riittävä palkka, parempi 
työ- ja yksityiselämän tasapaino, mukaan 
lukien yhdenvertainen pääsy osallistavaan 
ja erottelemattomaan laadukkaaseen 
varhaiskasvatukseen sekä vammaisille ja 
ikääntyneille tarkoitettuihin muihin 
yhteisöperustaisiin hoitopalveluihin, ja 



PE628.700v02-00 34/60 AD\1169650FI.docx

FI

tervettä ja asianmukaista työ- ja 
elinympäristöä ottaen huomioon 
terveysriskit, työntekijöiden, yritysten ja 
yrittäjien joustava sopeutuminen 
muutoksiin ja terveenä ikääntyminen;

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

iv) parannetaan koulutuksen laatua, 
toimivuutta ja tarkoituksenmukaisuutta 
työmarkkinoiden kannalta, jotta tuetaan 
avainkykyjen ja -taitojen hankkimista, 
mukaan lukien digitaaliset taidot;
edistetään digitaalista osallisuutta ja 
helpotetaan siirtymistä koulutuksesta 
työelämään;

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – v alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

v) edistetään kaikkien, erityisesti 
heikoimmassa asemassa olevien, 
yhdenvertaista pääsyä laadukkaaseen ja 
osallistavaan koulutukseen, varmistetaan 
sen erottelemattomuus ja puututaan 
koulunkäynnin keskeyttämiseen 
tarjoamalla muun muassa uusi 
mahdollisuus, varhaiskasvatuksesta 
yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen 
kautta korkea-asteen koulutukseen ja 
aikuiskoulutukseen, mukaan lukien 
oppimiseen liittyvän liikkuvuuden 
helpottaminen kaikille ja esteettömyys 
vammaisille;

Tarkistus 57
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

vi) edistetään elinikäistä oppimista, 
etenkin joustavia jatko- ja 
uudelleenkoulutusmahdollisuuksia 
virallisen ja epävirallisen oppimisen sekä 
arkioppimisen kautta, ottaen huomioon 
digitaaliset taidot, ennakoidaan muutoksia 
ja uusia osaamistarpeita työmarkkinoiden 
tarpeiden pohjalta, helpotetaan 
uranvaihdoksia ja edistetään ammatillista 
liikkuvuutta ja osallistumista 
yhteiskuntaan;

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – vii alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

vii) tuetaan aktiivista osallistamista ja 
täysipainoista osallistumista 
yhteiskuntaan yhtäläisten 
mahdollisuuksien, syrjimättömyyden, 
demokratian ja aktiivisen osallistumisen 
edistämiseksi ja parannetaan 
työmahdollisuuksia ja sosiaalista 
osallisuutta;

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – viii alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

viii) edistetään kolmansien maiden 
kansalaisten ja marginalisoituneiden 
yhteisöjen, kuten romanien, 
sosioekonomista integroitumista pitkällä 
aikavälillä;
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Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – ix alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. vihreämpi, vähähiilinen Eurooppa –
parannetaan koulutusjärjestelmiä taitojen ja 
pätevyyksien mukauttamisen 
edellyttämällä tavalla, tiedotetaan 
kansalaisille kestävästä kehityksestä ja 
kestävistä elämäntavoista ja luodaan uusia
laadukkaita työpaikkoja ympäristöön, 
ilmastoon, energiaan sekä kierto- ja 
biotalouteen liittyville sektoreille.

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. ESR+:n toteuttamiseen varatut 
kokonaisrahoituspuitteet ohjelmakaudella 
2021–2027 ovat 118 861 000 000 euroa 
kiinteinä hintoina.
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Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Naisten ja miesten välinen tasa-arvo ja 
yhtäläiset mahdollisuudet ja 
syrjimättömyys

Sukupuolten tasa-arvo ja yhtäläiset 
mahdollisuudet ja syrjimättömyys

Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kaikissa ESR+:n yhteistyössä 
hallinnoitavan toimintalohkon puitteissa 
toteutetuissa ohjelmissa sekä kaikissa 
toimissa, joita tuetaan työllisyyden ja 
sosiaalisen innovoinnin toimintalohkosta ja 
terveysalan toimintalohkosta, on
varmistettava miesten ja naisten välisen 
tasa-arvon toteutuminen kaikissa niiden 
valmistelu-, toteutus-, seuranta- ja 
arviointivaiheissa. Niillä on edistettävä 
kaikkien yhtäläisiä mahdollisuuksia ilman 
sukupuoleen, rotuun, etniseen alkuperään, 
uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen perustuvaa syrjintää 
kaikissa niiden valmistelu-, seuranta-, 
valvonta- ja arviointivaiheissa.

1. Kaikissa ESR+:n yhteistyössä 
hallinnoitavan toimintalohkon puitteissa 
toteutetuissa ohjelmissa sekä kaikissa 
toimissa, joita tuetaan työllisyyden ja 
sosiaalisen innovoinnin toimintalohkosta ja 
terveysalan toimintalohkosta, on 
varmistettava miesten ja naisten välisen 
tasa-arvon toteutuminen kaikissa niiden 
valmistelu-, toteutus-, seuranta- ja
arviointivaiheissa. Niillä on edistettävä 
kaikkien yhtäläisiä mahdollisuuksia ilman 
sukupuoleen, rotuun, etniseen tai 
yhteiskunnalliseen alkuperään, uskontoon 
tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään 
tai sukupuoliseen suuntautumiseen 
perustuvaa syrjintää kaikissa niiden 
valmistelu-, seuranta-, valvonta- ja 
arviointivaiheissa. Varat olisi jaettava 
sukupuolitietoisen budjetoinnin 
periaatteiden mukaisesti.

Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden ja komission on 
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tuettava kohdennettuja erityistoimia, joilla 
pyritään erityisesti edistämään naisten 
pitkäaikaista osallistumista työelämään, 
kunnioittamaan samasta tai 
samanarvoisesta työstä maksettavan 
saman palkan periaatetta ja 
varmistamaan toimeentuloon riittävä 
palkka ja parantamaan heidän 
ammatillista kehitystään, torjumaan 
köyhyyden naisistumista, vähentämään 
sukupuoleen perustuvaa eriytymistä ja 
sukupuolistereotypioita koulutuksessa, 
työmarkkinoilla ja niiden ulkopuolella 
sekä edistämään kaikkien työ- ja 
yksityiselämän tasapainoa, mukaan 
lukien hoitovelvoitteiden tasapuolinen 
jako kaikkien sukupuolten kesken. 

Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Jäsenvaltioiden on sisällytettävä 
sukupuolinäkökulma ohjelmien kaikkiin 
vaiheisiin toimenpideohjelmien 
painopisteiden määrittelystä toteutukseen, 
seurantaan ja arviointiin ja vahvistettava 
sitoutumistaan sukupuolitietoiseen 
budjetointiin liittämällä erityisiä 
tavoitteita vastaaviin määrärahoihin.
Sukupuolitietoinen budjetointi on 
tunnustettava yhtäläisiä mahdollisuuksia 
koskevan politiikan tärkeäksi välineeksi, 
jotta sukupuolten välinen ero 
tasavertaisessa osallistumisessa voidaan 
tehdä avoimeksi, ja vahvistaa siten 
sukupuolten tasa-arvoa ESR+:ssa. 

Tarkistus 67

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 c kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 c. Jäsenvaltioiden ja komission on 
edistettävä kaikkien yhtäläisiä 
mahdollisuuksia ilman sukupuoleen, 
rotuun tai etniseen alkuperään, 
uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään, 
sukupuoliominaisuuksiin, sukupuolen 
ilmaisuun ja sukupuoli-identiteettiin tai 
sukupuoliseen suuntautumiseen 
perustuvaa syrjintää valtavirtaistamalla 
asetuksen (EU) N:o 1303/2013 7 
artiklassa tarkoitettu syrjimättömyyden 
periaate. Jäsenvaltioiden ja komission on 
tuettava ESR+:n kautta myös 
erityistoimia, joilla pyritään torjumaan 
kaikenlaista syrjintää ja parantamaan 
vammaisten ja moniperusteista syrjintää 
kohtaavien henkilöiden mahdollisuuksia, 
millä edistetään sosiaalista osallisuutta ja 
vähennetään eriarvoisuutta. 

Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden ja komission on 
kaikissa ESR+:n tavoitteissa tuettava myös 
kohdennettuja erityistoimenpiteitä, joilla 
edistetään 1 kohdassa tarkoitettuja 
periaatteita, mukaan lukien siirtyminen 
laitoshoidosta perhe- ja yhteisöperustaiseen 
hoitoon.

2. Jäsenvaltioiden ja komission on 
kaikissa ESR+:n tavoitteissa tuettava myös 
kohdennettuja erityistoimenpiteitä sekä 
sellaisten kansallisten strategioiden ja 
toimintasuunnitelmien kehittämistä, joilla 
edistetään 1–1 c kohdassa tarkoitettuja 
periaatteita, mukaan lukien saatavuuden 
parantaminen kaikille ja siirtyminen 
laitoshoidosta perhe- ja yhteisöperustaiseen 
hoitoon.

Tarkistus 69

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltioiden on keskitettävä ESR+:n 
yhteistyössä hallinnoitavan toimintalohkon 
määrärahat toimiin, joilla puututaan 
kansallisella, alueellisella ja paikallisella 
tasolla havaittuihin sosiaalisiin 
haasteisiin SEUT-sopimuksen 
151 artiklan, tarkistetun Euroopan 
sosiaalisen peruskirjan (ETS No. 163) ja 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarissa 
vahvistettujen periaatteiden ja oikeuksien 
mukaisesti.

Tarkistus 70

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden ja tarvittaessa komission 
on edistettävä synergioita ja varmistettava 
ESR+:n koordinointi, täydentävyys ja 
johdonmukaisuus muiden unionin 
rahastojen, ohjelmien ja välineiden kanssa, 
kuten Erasmuksen, turvapaikka- ja 
maahanmuuttorahaston ja 
rakenneuudistusten tukiohjelman, mukaan 
lukien uudistusten toteuttamisen tukiväline 
ja teknisen tuen väline, kanssa sekä 
valmistelu- että toteutusvaiheessa. 
Jäsenvaltioiden ja tarvittaessa komission 
on optimoitava koordinointimekanismit, 
jotta vältetään päällekkäinen työ ja 
varmistetaan toteutuksesta vastaavien 
tahojen tiivis yhteistyö johdonmukaisten ja 
yhtenäisten tukitoimien tarjoamiseksi.

Jäsenvaltioiden ja tarvittaessa komission 
on edistettävä synergioita ja varmistettava 
ESR+:n koordinointi, täydentävyys ja 
johdonmukaisuus muiden unionin 
rahastojen, ohjelmien ja välineiden kanssa, 
kuten EAKR:n, InvestEU-ohjelman, 
perusoikeuksia ja arvoja koskevan 
välineen, Erasmuksen, turvapaikka- ja 
maahanmuuttorahaston ja 
rakenneuudistusten tukiohjelman, mukaan 
lukien uudistusten toteuttamisen tukiväline 
ja teknisen tuen väline, kanssa sekä 
valmistelu- että toteutusvaiheessa. 
Jäsenvaltioiden ja tarvittaessa komission 
on optimoitava koordinointimekanismit, 
jotta vältetään päällekkäinen työ ja 
varmistetaan toteutuksesta vastaavien 
hallintoviranomaisten tiivis yhteistyö
yhdennettyjen lähestymistapojen sekä
johdonmukaisten ja yhtenäisten 
tukitoimien tarjoamiseksi.

Tarkistus 71
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Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on kohdennettava 
ESR+:n yhteistyössä hallinnoitavan 
toimintalohkon määrärahoista 
asianmukainen määrä toimiin, joilla 
puututaan niihin SEUT-sopimuksen 121 
artiklan 2 kohdan ja 148 artiklan 4 
kohdan mukaisesti hyväksytyissä 
maakohtaisissa suosituksissa ja 
talouspolitiikan eurooppalaisen 
ohjausjakson puitteissa havaittuihin 
haasteisiin, jotka kuuluvat 4 artiklassa 
vahvistettuun ESR+:n soveltamisalaan.

Poistetaan.

Tarkistus 72

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on kohdennettava 
ESR+:n yhteistyössä hallinnoitavan 
toimintalohkon määrärahoista vähintään 25
prosenttia 4 artiklan 1 kohdan vii–xi
alakohdassa vahvistettuihin sosiaalisen 
osallisuuden alan erityistavoitteisiin, 
mukaan lukien kolmansien maiden 
kansalaisten sosioekonomisen 
integroitumisen edistäminen.

3. Jäsenvaltioiden on kohdennettava 
ESR+:n yhteistyössä hallinnoitavan 
toimintalohkon määrärahoista vähintään 30
prosenttia 4 artiklan 1 kohdan vii–x
alakohdassa vahvistettuihin sosiaalisen 
osallisuuden alan erityistavoitteisiin, 
mukaan lukien kolmansien maiden 
kansalaisten sosioekonomisen 
osallisuuden edistäminen.

Tarkistus 73

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on kohdennettava ESR+:n 
yhteistyössä hallinnoitavan toimintalohkon 
määrärahoistaan vähintään 2 prosenttia 4 
artiklan 1 kohdan xi alakohdassa 
vahvistettuun, aineellista puutetta 

Jäsenvaltioiden on kohdennettava ESR+:n 
yhteistyössä hallinnoitavan toimintalohkon 
määrärahoistaan vähintään 4 prosenttia 4 
artiklan 1 kohdan xi alakohdassa 
vahvistettuun, vähävaraisimpien 
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koskevaan erityistavoitteiseen. sosiaalista osallisuutta ja aineellista 
puutetta koskevaan erityistavoitteiseen.

Tarkistus 74

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltioiden on kohdennettava ESR+:n 
yhteistyössä hallinnoitavan toimintalohkon 
vuosien 2021–2025 määrärahoista 
vähintään 5 prosenttia kohdennettuihin 
toimiin ja rakenteellisiin uudistuksiin, joilla 
tuetaan nuorisotyöllisyyttä ja siirtymistä 
koulusta työelämään, mahdollisuuksia 
palata koulutukseen tai uuden 
mahdollisuuden tarjoavaa koulutusta 
etenkin nuorisotakuujärjestelmien 
täytäntöönpanon yhteydessä. 
Jäsenvaltioiden, joissa työelämän ja 
koulutuksen ulkopuolella olevien 15–29-
vuotiaiden osuus on Eurostatin tietojen 
perusteella vuonna 2019 unionin 
keskitasoa suurempi tai NEET-aste on yli 
15 prosenttia tai joissa 
nuorisotyöttömyysaste on yli 15 
prosenttia, on kohdennettava 
ohjelmakaudella ESR+:n yhteistyössä 
hallinnoitavan toimintalohkon 
määrärahoista vähintään 15 prosenttia 
edellä mainittuihin toimiin ja 
rakenneuudistustoimenpiteisiin.

Tarkistus 75

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ohjelmoitaessa ESR+:n yhteistyössä 
hallinnoitavan toimintalohkon määrärahoja 
vuosiksi 2026–2027 kauden puolivälissä 
[tulevan yhteisiä säännöksiä koskevan 
asetuksen 14] artiklan mukaisesti 

Ohjelmoitaessa ESR+:n yhteistyössä 
hallinnoitavan toimintalohkon määrärahoja 
vuosiksi 2026–2027 kauden puolivälissä 
[tulevan yhteisiä säännöksiä koskevan 
asetuksen 14] artiklan mukaisesti 
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jäsenvaltioiden, joissa työelämän ja 
koulutuksen ulkopuolella olevien 15–29-
vuotiaiden osuus on Eurostatin tietojen 
perusteella vuonna 2024 unionin 
keskitasoa suurempi, on kohdennettava 
vuosien 2026–2027 määrärahoista 
vähintään 10 prosenttia edellä 
tarkoitettuihin toimiin.

jäsenvaltioiden, joissa työelämän ja 
koulutuksen ulkopuolella olevien 15–29-
vuotiaiden osuus on Eurostatin tietojen 
perusteella vuonna 2024 unionin 
keskitasoa suurempi tai NEET-aste on yli 
15 prosenttia, on kohdennettava vuosien 
2026–2027 määrärahoista vähintään 15
prosenttia edellä tarkoitettuihin toimiin.

Tarkistus 76

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 5 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on kohdennettava 
ESR+:n yhteistyössä hallinnoitavan 
toimintalohkon määrärahoista vähintään 
10 prosenttia eurooppalaisen lapsitakuun 
toteuttamiseen, jotta varmistetaan lapsille 
yhdenvertaisesti ilmainen 
terveydenhuolto, ilmainen koulutus ja 
ilmainen lastenhoito sekä asianmukaiset 
asuinolot ja asianmukainen ravitsemus.

Tarkistus 77

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 5 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa 
esitetyt edellytykset täyttävien 
syrjäisimpien alueiden ohjelmissa 
vähintään 15 prosenttia ESR+:n 
yhteistyössä hallinnoitavan toimintalohkon 
määrärahoista on kohdennettava 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuihin 
toimiin. Näin kohdennetut määrärahat 
otetaan huomioon todennettaessa 
ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa 
tarkoitetun vähimmäisosuuden 
noudattamista.

Ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa 
esitetyt edellytykset täyttävien 
syrjäisimpien alueiden ohjelmissa 
vähintään 20 prosenttia ESR+:n 
yhteistyössä hallinnoitavan toimintalohkon 
määrärahoista on kohdennettava 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuihin 
toimiin. Näin kohdennetut määrärahat 
otetaan huomioon todennettaessa 
ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa 
tarkoitetun vähimmäisosuuden 
noudattamista. Nämä kohdennetut 
määrärahat eivät korvaa syrjäisimpien 
alueiden infrastruktuuriin ja 
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kehittämiseen tarvittavaa rahoitusta.

Tarkistus 78

Ehdotus asetukseksi
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a artikla

Perusoikeuksien kunnioittaminen

Jäsenvaltioiden ja komission on 
varmistettava perusoikeuksien 
kunnioittaminen ja Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan noudattaminen 
rahastotoimien toteuttamisessa. Sellaisista 
toimista aiheutuvat kustannukset, jotka 
eivät ole Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan mukaisia, eivät ole 
tukikelpoisia yhteisiä säännöksiä 
koskevan asetuksen xx/xx 58 artiklan 
2 kohdan ja komission delegoidun 
asetuksen (EU) N:o 240/2014 mukaisesti. 

Tarkistus 79

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Kumppanuus Kumppanuus ja monitasohallinto

Tarkistus 80

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on varmistettava 
työmarkkinaosapuolten ja 
kansalaisjärjestöjen riittävä osallistuminen 
ESR+:n yhteistyössä hallinnoitavan 
toimintalohkon työllisyyttä, koulutusta ja 

1. Jäsenvaltion on varmistettava 
yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 
xx/xx 6 artiklan ja komission delegoidun 
asetuksen (EU) N:o 240/2014 mukaisesti 
alue- ja paikallisviranomaisten, 
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sosiaalista osallisuutta koskevien 
politiikkojen toteutukseen.

työmarkkinaosapuolten ja 
kansalaisjärjestöjen merkityksellinen
osallistuminen ESR+:n strategiseen 
hallinnointiin kaikissa 
ohjelmasuunnittelun vaiheissa, 
toimenpideohjelmien painopisteiden 
määrittelystä ESR+:n yhteistyössä 
hallinnoitavan toimintalohkon kaikkien 
politiikkojen toteutukseen, seurantaan ja 
arviointiin. Tässä yhteydessä olisi 
noudatettava lähestymistapaa, jonka 
avulla kehitetään työmarkkinaosapuolten 
valmiuksia neljän osapuolen vuonna 2016 
antaman työmarkkinaosapuolten 
vuoropuhelun uutta alkua koskevan 
julkilausuman mukaisesti.

Tarkistus 81

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on kohdennettava 
kussakin ohjelmassa asianmukainen 
määrä ESR+:n yhteistyössä hallinnoitavan 
toimintalohkon määrärahoja
työmarkkinaosapuolten ja 
kansalaisjärjestöjen valmiuksien 
kehittämiseen.

2. Jäsenvaltioiden on kohdennettava 
kussakin ohjelmassa vähintään 
2 prosenttia ESR+:n yhteistyössä 
hallinnoitavan toimintalohkon 
määrärahoista paikallisten ja alueellisten 
viranomaisten, työmarkkinaosapuolten ja 
kansalaisjärjestöjen valmiuksien 
kehittämiseen kansallisella ja unionin 
tasolla.

Tarkistus 82

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 7 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut 
määrärahat on ohjelmoitava asiaa 
koskevalle toimintalinjalle tai ohjelmalle.

Edellä 7 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut 
määrärahat on ohjelmoitava asiaa 
koskevalle toimintalinjalle tai ohjelmalle. 
Tämän toimintalinjan tai ohjelman 
yhteisrahoitusosuus on 85 prosenttia.
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Tarkistus 83

Ehdotus asetukseksi
11 artikla

Komission teksti Tarkistus

11 artikla Poistetaan.

Maakohtaisten suositusten tukeminen

Toimet, joilla puututaan 7 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettuihin maakohtaisissa 
suosituksissa ja talouspolitiikan 
eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa 
havaittuihin haasteisiin, on toteutettava 
yhden tai useamman asiaa koskevan 
toimintalinjan nojalla.

Tarkistus 84

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 85

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 4 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

4 a. Asianomaisten sidosryhmien 
(kuten kansallisten, alueellisten tai 
paikallisten viranomaisten, 
kansalaisyhteiskunnan ja yhteisötalouden 
organisaatioiden, työmarkkinaosapuolten, 
osuuskuntien ja paikallisten 
toimintaryhmien) innovointivalmiuksien 
kehittämiseksi toimintalinjasta varataan 
varoja sosiaalisen innovoinnin resurssi-
ja osaamisfoorumien rahoitukseen siten, 
että niiden tehtävänä on avustaa 
tehokkaasti innovatiivisten toimien 
suunnittelussa, valmistelussa, 
toteutuksessa, arvioinnissa, 
mukauttamisessa tai toistamisessa.

Tarkistus 86

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Suorat henkilöstökustannukset 
ovat tukikelpoisia ESR+:n yhteistyössä 
hallinnoitavasta toimintalohkosta 
myönnettävän yleisen tuen yhteydessä, jos 
niiden määrä on Eurostatin tietojen 
perusteella enintään 100 prosenttia 
kyseisen ammattialan tavanomaisesta 
palkasta kyseisessä jäsenvaltiossa.

Poistetaan.

Tarkistus 87

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Siirretään komissiolle 38 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, joilla muutetaan tarvittaessa 
liitteessä I olevia indikaattoreita, jotta 
voidaan varmistaa ohjelmien toteutuksessa 

6. Siirretään komissiolle 38 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, joilla muutetaan tarvittaessa 
liitteessä I olevia indikaattoreita, jotta 
voidaan varmistaa ohjelmien toteutuksessa 
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tapahtuneen edistymisen tehokas arviointi. tapahtuneen edistymisen tehokas arviointi, 
johon sisältyy sukupuolivaikutusten 
arviointi, jotta voidaan seurata ESR+:n 
ohjelmien toteutusta sukupuolten tasa-
arvon kannalta.

Tarkistus 88

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Elintarvikkeet ja/tai perushyödykkeet 
voidaan antaa vähävaraisimmille suoraan 
tai välillisesti sähköisillä arvoseteleillä tai 
korteilla edellyttäen, että ne voidaan 
lunastaa ainoastaan 2 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettuina elintarvikkeina ja/tai 
perushyödykkeinä.

Elintarvikkeet ja/tai perushyödykkeet 
annetaan vähävaraisimmille suoraan tai 
välillisesti sähköisillä arvoseteleillä tai 
korteilla edellyttäen, että ne voidaan 
lunastaa ainoastaan 2 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettuina elintarvikkeina ja/tai 
perushyödykkeinä ja että ne eivät korvaa 
olemassa olevia sosiaalietuuksia eivätkä 
vaikuta sosiaalietuuksien 
saamisperusteeseen tulevaisuudessa. 

Tarkistus 89

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komission ja jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että annettaessa ESR+:sta 
aineellisen puutteen torjumiseen 
myönnettävää tukea kunnioitetaan 
vähävaraisimpien ihmisarvoa ja estetään 
heidän leimaantumisensa.

3. Komission ja jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että annettaessa ESR+:sta 
aineellisen puutteen torjumiseen 
myönnettävää tukea kunnioitetaan 
vähävaraisimpien ihmisarvoa, tuetaan 
itsenäisyyttä ja yksilöllistä kehitystä ja 
estetään heidän leimaantumisensa.

Tarkistus 90

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus
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4. Elintarvikkeiden ja/tai 
perushyödykkeiden antamista voidaan 
täydentää ohjaamalla vähävaraisia 
kääntymään toimivaltaisten tahojen 
puoleen tai muilla liitännäistoimenpiteillä, 
joiden tavoitteena on vähävaraisimpien 
sosiaalinen osallisuus.

4. Elintarvikkeiden ja/tai 
perushyödykkeiden antamista 
täydennetään ohjaamalla vähävaraisia 
kääntymään toimivaltaisten tahojen 
puoleen tai muilla liitännäiskannustimilla 
tai psykologisella motivoinnilla, joiden 
tavoitteena on vähävaraisimpien 
sosiaalinen osallisuus.

Tarkistus 91

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Hallintoviranomaisten on 
viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2025 ja 
30 päivänä kesäkuuta 2028 ilmoitettava 
komissiolle edeltävänä vuonna tehdyn 
loppukäyttäjiä koskevan jäsennellyn 
selvityksen tulokset. Selvityksen on 
perustuttava täytäntöönpanosäädöksellä 
hyväksyttyyn komission malliin.

3. Hallintoviranomaisten on 
viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2025 ja 
30 päivänä kesäkuuta 2028 ilmoitettava 
komissiolle edeltävänä vuonna tehdyn 
loppukäyttäjiä koskevan jäsennellyn 
selvityksen tulokset ja keskityttävä 
erityisesti heidän elinoloihinsa ja heidän 
aineellisen puutteensa laatuun. 
Selvityksen on perustuttava 
täytäntöönpanosäädöksellä hyväksyttyyn 
komission malliin.

Tarkistus 92

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) tarjotaan työnantajille ja 
työnhakijoille erityisiä tukipalveluja, 
joiden tarkoituksena on yhdentyneiden 
eurooppalaisten työmarkkinoiden 
kehittäminen rekrytointia edeltävästä 
valmistelusta työhönsijoituksen jälkeiseen 
neuvontaan, jotta saadaan täytettyä avoimet 
työpaikat tietyillä aloilla, tietyssä 
ammatissa, maassa tai maaryhmässä tai 
tietyille työntekijäryhmille (esimerkiksi 
heikommassa asemassa olevat);

d) kehitetään ja tarjotaan 
työntekijöille, työnantajille ja 
työnhakijoille erityisiä tukipalveluja, 
joiden tarkoituksena on yhdentyneiden 
eurooppalaisten työmarkkinoiden 
kehittäminen rekrytointia edeltävästä 
valmistelusta työhönsijoituksen jälkeiseen 
neuvontaan, jotta saadaan täytettyä avoimet 
työpaikat tietyillä aloilla, tietyssä 
ammatissa, maassa tai maaryhmässä tai 
tietyille työntekijäryhmille (esimerkiksi 
rajatyöntekijät ja heikossa asemassa 



PE628.700v02-00 50/60 AD\1169650FI.docx

FI

olevat henkilöt);

Tarkistus 93

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) tuetaan julkisten 
työvoimapalvelujen, 
kansalaisyhteiskunnan ja 
työmarkkinaosapuolten rajat ylittäviä 
kumppanuuksia rajat ylittävien 
työmarkkinoiden ja rajat ylittävän 
liikkuvuuden edistämiseksi sosiaalisesti 
oikeudenmukaisten olosuhteiden 
pohjalta; 

Tarkistus 94

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) tuetaan markkinoiden 
ekosysteemiä, joka liittyy 
mikrorahoituksen antamiseen 
mikroyrityksille niiden käynnistys- ja 
kehitysvaiheissa, etenkin niille, jotka 
työllistävät heikossa asemassa olevia;

e) tuetaan markkinoiden 
ekosysteemiä, joka liittyy 
mikrorahoituksen antamiseen 
mikroyrityksille niiden käynnistys- ja 
kehitysvaiheissa, etenkin niille, jotka 
tarjoavat heikossa asemassa oleville 
laadukkaat työolot ja mahdollisuuden 
saada sosiaalivakuutus, jotta autetaan 
määrittelemään ja vahvistamaan 
esimerkkejä hyvistä toimintamalleista, 
kuten mikroyritysten ja pienten ja 
keskisuurten organisaatioiden tehokkaat 
hankintamallit; 

Tarkistus 95

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

e a) tuetaan julkisten 
työvoimapalvelujen ja 
työmarkkinaosapuolten välisiä rajat 
ylittäviä kumppanuuksia, joilla edistetään 
rajat ylittäviä työmarkkinoita ja rajat 
ylittävää liikkuvuutta korkealaatuisissa 
sosiaalisissa olosuhteissa raja-alueilla,

Tarkistus 96

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) tuetaan unionin tason 
verkostoitumista ja vuoropuhelua tärkeiden 
sidosryhmien kanssa ja niiden kesken 4 
artiklassa tarkoitetuilla aloilla ja edistetään 
näiden sidosryhmien institutionaalisten 
valmiuksien parantamista, mukaan lukien 
julkiset työvoimapalvelut, 
sosiaaliturvalaitokset, mikroluottolaitokset 
ja laitokset, jotka tarjoavat rahoitusta 
yhteiskunnallisille yrityksille ja 
yhteisötaloudelle;

f) tuetaan unionin tason 
verkostoitumista ja vuoropuhelua tärkeiden 
sidosryhmien kanssa ja niiden kesken 4 
artiklassa tarkoitetuilla aloilla ja edistetään
näiden sidosryhmien institutionaalisten 
valmiuksien parantamista, mukaan lukien 
julkiset työvoimapalvelut, 
sosiaaliturvalaitokset, mikroluottolaitokset 
ja laitokset, jotka tarjoavat rahoitusta 
yhteiskunnallisille yrityksille ja 
yhteisötaloudelle sekä 
kansalaisjärjestöille;

Tarkistus 97

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 kohta – b alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) rajat ylittävät kumppanuudet ja 
raja-alueiden tukipalvelut;

i) rajat ylittävät kumppanuudet ja 
tukipalvelut, joilla tarjotaan tietoa, 
neuvontaa ja työhönsijoitusta 
työntekijöille, mukaan lukien 
oppisopimusoppilaat, harjoittelijat, 
työmatkalaiset sekä työnhakijat ja 
työnantajat raja-alueilla;
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Tarkistus 98

Ehdotus asetukseksi
25 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

25 a artikla

Hallintotapa

1. Komissio kuulee sidosryhmiä 
unionissa, erityisesti 
työmarkkinaosapuolia ja 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioita 
työllisyyttä ja sosiaalista innovointia 
koskevista toimintaohjelmista, niiden 
painopisteistä ja strategisesta linjauksesta 
sekä niiden toteutuksesta. 

2. Komissio vahvistaa tarvittavat 
yhteydet työllisyyskomiteaan, sosiaalisen 
suojelun komiteaan, työturvallisuuden ja 
työterveyden neuvoa-antavaan komiteaan, 
työsuhteista vastaavien pääjohtajien 
työryhmään ja työntekijöiden vapaan 
liikkuvuuden neuvoa-antavaan komiteaan 
varmistaakseen, että niille tiedotetaan 
säännöllisesti ja asianmukaisesti 
ohjelman toteutuksen edistymisestä.
Komissio tiedottaa myös muille ohjelman 
kannalta merkityksellisiä strategioita, 
välineitä ja toimia käsitteleville 
komiteoille. 

3. Työllisyyden ja sosiaalisen 
innovoinnin toimintalohkon mukaisesti 
toteutettujen toimien tulokset on 
annettava tiedoksi ja välitettävä 
säännöllisesti ja asianmukaisella tavalla 
Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja 
alueiden komitealle sekä 
työmarkkinaosapuolille ja yleisölle, jotta 
voidaan maksimoida niiden vaikutus, 
kestävyys ja unionin tason lisäarvo. 
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Tarkistus 99

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta – a alakohta – iii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iii a) tuetaan taitojen ja välineiden 
kehittämistä tehokasta riskiviestintää 
varten;

Tarkistus 100

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta – b alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) tuetaan terveydenhuollon 
digitalisaatiota;

ii) tuetaan terveydenhuollon 
digitalisaatiota ja verkostoitumisen 
kehittämistä;

Tarkistus 101

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta – b alakohta – iii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iii a) tuetaan terveyspalvelujen 
suuntaamista uudelleen kohti 
henkilökeskeisyyttä, kotihoitoa ja 
lähiterveydenhuoltoa (esimerkiksi 
lähipalvelut, ennakoiva lääketiede, 
sairaalan ja alueellisen verkon väliset 
yhteydet, välimuotoinen hoito, integroitu 
palliatiivinen hoito ja hoidon 
inhimillistäminen);

Tarkistus 102

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta – b alakohta – iii b alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

iii b) ehkäistään epätasa-arvoa 
(esimerkiksi parantamalla heikoimmassa 
asemassa olevien tai heikossa asemassa 
olevien ryhmien mahdollisuuksia saada 
palveluja, edistämällä sosiaalisen 
syrjäytymisen torjuntaa, 
sukupuolispesifistä lääketiedettä, 
oikeudenmukaisuutta lisääviä menetelmiä 
ja välineitä, hiljattain saapuneiden 
ulkomaalaisten osallisuutta, yhtäläisiä 
mahdollisuuksia, seksuaaliterveyden 
tukemista ja aktiivista ikääntymistä);

Tarkistus 103

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta – b alakohta – iii c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iii c) tuetaan kansalaisten 
vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä ja 
yhteisöjen osallistumista terveysalan 
toimintalohkoon (esimerkiksi edistämällä 
terveyslukutaitoa, kansalaisosallistumista 
ja julkisen sektorin ja kolmannen sektorin 
organisaatioiden välistä yhteistyötä, 
heikommassa asemassa olevien 
työllistämistä, sukupuoleen perustuvan 
väkivallan vastustamista ja köyhyyden 
torjumista yhteiskunnallisena tekijänä tai 
terveysriskinä);

Tarkistus 104

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta – b alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) kehitetään ja toteutetaan 
toimintatapoja, joilla vastataan 
terveydenhuoltojärjestelmien tuleviin 

iv) kehitetään ja toteutetaan 
toimintatapoja, joilla vastataan 
terveydenhuoltojärjestelmien tuleviin 
haasteisiin, kuten monitieteelliseen 
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haasteisiin; lähestymistapaan perustuvia malleja;

Tarkistus 105

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 kohta – c alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) sellaisten parhaiden käytäntöjen 
siirtämisellä, mukauttamisella ja 
käyttöönotolla, joilla on todistetusti 
unionin tason lisäarvoa jäsenvaltioiden 
kesken;

i) sellaisten parhaiden käytäntöjen 
vaihdolla, siirtämisellä, mukauttamisella ja 
käyttöönotolla, joilla on todistetusti 
unionin tason lisäarvoa jäsenvaltioiden 
kesken;

Tarkistus 106

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 kohta – c alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) kansallisten yhteyspisteiden, jotka 
tarjoavat ohjelman toteutukseen liittyvää 
ohjausta, tietoa ja apua, osalta;

iv) alueellisten, alueiden rajat 
ylittävien ja kansallisten yhteyspisteiden, 
jotka tarjoavat ohjelman toteutukseen 
liittyvää ohjausta, tietoa ja apua, osalta;

Tarkistus 107

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kukin jäsenvaltio nimittää yhden 
hallituksen edustajan, yhden 
työntekijäjärjestöjen edustajan, yhden 
työnantajajärjestöjen edustajan ja yhden 
varajäsenen kullekin jäsenelle enintään 
seitsemän vuoden toimikaudeksi. Jäsenen 
poissa ollessa varajäsenellä on ilman eri 
toimenpiteitä oikeus osallistua kokouksiin.

2. Kukin jäsenvaltio nimittää yhden 
hallituksen edustajan, yhden 
työntekijäjärjestöjen edustajan, yhden 
työnantajajärjestöjen edustajan, yhden 
kansalaisyhteiskunnan edustajan 
rakennerahastoja koskevien yhteisten 
säännösten 6 artiklan 1 kohdan 1 c 
alakohdan mukaisesti ja yhden 
varajäsenen kullekin jäsenelle enintään 
seitsemän vuoden toimikaudeksi. Jäsenen 
poissa ollessa varajäsenellä on ilman eri 
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toimenpiteitä oikeus osallistua kokouksiin.

Tarkistus 108

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. ESR+-komiteaan kuuluu yksi 
edustaja kustakin työntekijäjärjestöjä ja 
työnantajajärjestöjä edustavasta unionin 
tason järjestöstä.

3. ESR+-komiteaan kuuluu yksi 
edustaja kustakin työntekijäjärjestöjä, 
työnantajajärjestöjä ja sosiaalialan 
kansalaisjärjestöjä edustavasta unionin 
tason järjestöstä.

Tarkistus 109

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. ESR+-komitea voi kutsua 
Euroopan investointipankin ja Euroopan 
investointirahaston edustajia sekä 
asiaankuuluvien kansalaisjärjestöjen 
edustajia kokouksiinsa. 

Tarkistus 110

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

ESR+-komitea antaa lausuntonsa 
hyväksyttyjen äänten ehdottomalla 
enemmistöllä, ja lausunnot toimitetaan 
tiedoksi Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle. 
Komissio tiedottaa ESR+-komitealle, millä 
tavoin tämän lausunnot on otettu 
huomioon.

ESR+-komitea antaa lausuntonsa 
hyväksyttyjen äänten ehdottomalla 
enemmistöllä, ja lausunnot toimitetaan 
tiedoksi Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle. 
Komissio tiedottaa kirjallisesti ESR+-
komitealle, millä tavoin tämän lausunnot 
on otettu huomioon.
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Tarkistus 111

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikki henkilötiedot on eriteltävä 
sukupuolen (nainen, mies, ei-binäärinen) 
mukaan. Jos tietyt tulokset eivät ole 
mahdollisia, niitä koskevia tietoja ei 
tarvitse kerätä eikä toimittaa.

Kaikki henkilötiedot on eriteltävä 
sukupuolen (nainen, mies, ei-binäärinen) 
mukaan. Jos tietyt tulokset eivät ole 
merkityksellisiä, niitä koskevia tietoja ei 
tarvitse kerätä eikä toimittaa. 
Arkaluonteiset henkilötiedot voidaan 
rekisteröidä nimettöminä, jos on kyse 
erittäin vähävaraisista. 

Tarkistus 112

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – 1 b alakohta – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jos näitä indikaattoreita koskevia tietoja ei 
kerätä tietorekistereistä, niiden arvot 
voidaan määrittää edunsaajan tietoihin 
perustuvien arvioiden mukaisesti.

Jos näitä indikaattoreita koskevia tietoja ei 
kerätä tietorekistereistä, niiden arvot 
voidaan määrittää edunsaajan tietoihin 
perustuvien arvioiden mukaisesti.
Osallistujat toimittavat tiedot 
vapaaehtoisesti. Tietojen ilmoittamisesta 
kieltäytyminen ei aiheuta kielteisiä 
vaikutuksia osallistujille tai 
hankepäälliköille.

Tarkistus 113

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – 1 b alakohta – 1 kohta – 5 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– osallistujat, jotka edustavat 
maantieteellisiä alueita, joilla on paljon 
köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä
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Tarkistus 114

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – 1 b alakohta – 1 kohta – 6 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– alle 18-vuotiaat osallistujat.

Tarkistus 115

Ehdotus asetukseksi
Liite I a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Liite I a

Köyhyyden tai sosiaalisen syrjäytymisen 
vaarassa olevien ihmisten yhteiskuntaan 
integroitumiseen myönnettävää ESR:n 

tukea koskevat yhteiset indikaattorit

Kaikki kerätyt henkilötiedot olisi 
eriteltävä sukupuolen (nainen, mies, ei-
binäärinen) mukaan. Jos tulokset ovat 
merkityksettömiä, käsillä olevia tietoja ei 
tarvitse tutkia eikä toimittaa. Kaikki 
kerätyt tiedot tutkitaan anonyymisti. 
Osallistujat toimittavat tiedot 
vapaaehtoisesti. Tietojen toimittamisesta 
kieltäytyminen ei aiheuta kielteisiä 
vaikutuksia osallistujille tai 
hankepäälliköille.

Yhteiset tuotosindikaattorit

– vähävaraiset (esimerkiksi työttömät, 
pitkäaikaistyöttömät, vammaiset, 
kodittomat, yksinhuoltajat, kolmansien 
maiden kansalaiset, vähemmistöryhmät 
jne.)

– alle 18-vuotiaat lapset

– alle 30-vuotiaat

– yli 54-vuotiaat.
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