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LYHYET PERUSTELUT

Meillä eurooppalaisilla on taipumusta ajatella, että me voimme nauttia kaikista 
perusihmisoikeuksista kaikilta osin.

Jos kuitenkin tarkastelemme yhteiskuntaamme tarkemmin, voimme todeta, että yli 
100 miljoonaa eurooppalaista kamppailee päivittäin köyhyyden ja aineellisen puutteen kanssa, 
ja me kaikki tiedämme, että köyhyys on ihmisoikeusloukkaus, koska se vie ihmisiltä 
mahdollisuuden käyttää kaikkia oikeuksiaan. Kestävän kehityksen toimintaohjelmassa 
Agenda 2030 tunnustettiin köyhyyden haitallinen vaikutus ja todettiin, että köyhyyden 
kaikkien muotojen ja ulottuvuuksien (mukaan luettuna äärimmäinen köyhyys) poistaminen on 
suurin maailmanlaajuinen haaste ja kestävän kehityksen välttämätön edellytys, sekä asetettiin 
kaikkien köyhyyden muotojen poistaminen kaikkialta sen ensimmäiseksi kestävän kehityksen 
tavoitteeksi.

Köyhyys on valitettavasti vain yksi monista unionissa tapahtuvista perusoikeusloukkauksista. 
Miljoonat vammaiset eivät nimittäin edelleenkään saa perhemuotoisia tai yhteisöllisiä 
elinoloja eivätkä voi osallistua yhteiskuntaan täysimääräisesti. Lisäksi miljoonat romanit on 
vuosisatojen ajan järjestelmällisesti jätetty yhteiskunnan ulkopuolelle ja miljoonat 
sosiaalisesti muita heikommassa asemassa olevat nuoret eivät saa mahdollisuutta käyttää 
todellista potentiaaliaan. Miljoonat naiset eivät saa samaa palkkaa samasta työstä ja joutuvat 
vanhuudessaan kärsimään köyhyydestä.

Kaikki nämä ja monet muut ihmiset ovat elävä todiste siitä, että kansalliset ja unionin 
ohjelmat ja rahastot ovat usein tiedostamattomasti ja tahattomasti syrjiviä, koska niissä ei 
oteta huomioon unionissa elävien ihmisten haasteita ja realiteetteja.

Jos otamme perussopimuksissamme yhteisesti vahvistetut arvot vakavasti ja jos haluamme 
täyttää yhdessä määrittelemämme unionin sitoumukset ja saavuttaa kestävän kehityksen 
tavoitteet, emme voi hyväksyä unionin talousarviota, joka ei turvaa syrjimättömyyttä ja 
yhdenvertaisia mahdollisuuksia.

Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+) on rahasto, jonka tarkoituksena on sijoittaa ihmisiin 
sekä heidän kehitykseensä ja tarpeisiinsa. Se kattaa elämän syntymästä vanhuuteen koulutus-, 
työllisyys-, sosiaali- ja hoitopalvelujen kautta.

Jos ESR+ on suunniteltu hyvin, jos jäsenvaltioiden viranomaiset varmistavat 
kansalaisjärjestöjen, työmarkkinaosapuolten, tasa-arvoelinten ja ihmisoikeusinstituutioiden 
tarkoituksenmukaisen osallistumisen ESR+:n tukemien ohjelmien suunnitteluun, 
toteuttamiseen, seurantaan ja arviointiin ja jos ne torjuvat korruptiota, ESR+ voi asteittain 
muuttaa EU:n synkkää nykytodellisuutta. Se voi lievittää köyhyyttä, edistää kaikkien 
kansalaisten ja asukkaiden potentiaalin toteutumista. Se voi myös auttaa ihmisiä, jotka ovat 
löytäneet uuden kotinsa unionista.

Valmistelijan päätavoitteena onkin tehdä ESR+:sta väline, jolla suojellaan, kehitetään ja 
voimaannutetaan ihmisiä ja joka voi täyttää tavoitteensa kaikilta osin. Valmistelijan 
tarkoituksena on varmistaa tämän ehdotuksen tekstin avulla se, että tulevat hankkeet ovat 
mahdollisimman osallistavia ja syrjimättömiä ja että ne tarjoavat paremmat 
tulevaisuudennäkymät kaikille unionissa ja tekevät siten yhteiskunnastamme kestävän.
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TARKISTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden 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. 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, sosiaalisen 
osallisuuden ja terveyden aloilla käytössä 
oleviin järjestelmiin; näin lujitettaisiin 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta SEUT-sopimuksen 
174 artiklan mukaisesti.

Tarkistus 2

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 

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

kanssa. Tarkoituksena on parantaa 
Euroopan kilpailukykyä ja tehdä siitä 
houkuttelevampi kohde investoinneille, 
työpaikkojen luomiselle ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden edistämiselle. Jotta 
varmistetaan, että ESR+ on täysin 
yhdenmukainen näiden suuntaviivojen 
kanssa, etenkin työllisyyden, koulutuksen 
sekä sosiaalisen syrjäytymisen, köyhyyden 
ja syrjinnän torjunnan osalta, ESR+:lla 
olisi tuettava jäsenvaltioita ottaen 
huomioon SEUT-sopimuksen 121 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetut asiaa koskevat 
yhdennetyt suuntaviivat ja SEUT-
sopimuksen 148 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetut maakohtaiset suositukset, EU:n 
vuoden 2020 jälkeisen kehyksen 
romanien integraatiota edistäville 
kansallisille strategioille 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

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Unionilla on vastassaan 
rakenteellisia haasteita, jotka johtuvat 
talouden globalisaatiosta, muuttoliikkeen 
hallinnasta, turvallisuusuhkien kasvusta, 
siirtymisestä puhtaaseen energiaan, 
teknologian muutoksista ja työvoiman yhä 
nopeammasta ikääntymisestä sekä 
kasvavasta ammattitaitovajeesta ja 
työvoimapulasta joillakin sektoreilla ja 
alueilla ja etenkin pk-yrityksissä. 

(5) Unionilla on vastassaan 
rakenteellisia haasteita, jotka johtuvat 
talouden globalisaatiosta, 
muuttoliikkeestä, kolmansien maiden 
kansalaisten kotouttamisesta ja 
osallistamisesta, siirtymisestä puhtaaseen 
energiaan, teknologian muutoksista, 
yhteiskunnan ja työvoiman yhä 
nopeammasta ikääntymisestä sekä 
kasvavasta ammattitaitovajeesta ja 
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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.

työvoimapulasta joillakin sektoreilla ja 
alueilla ja etenkin pk-yrityksissä. 
Taloudellisten ja yhteiskunnallisten 
erojen vallitessa alueiden välillä ja 
työelämän realiteettien muuttuessa unionin 
olisi oltava valmistautunut kohtaamaan 
nykyiset ja tulevat haasteet ja investoitava 
relevanttiin osaamiseen, tehtävä kasvusta 
entistä osallistavampaa ja parannettava
koulutus-, työllisyys- ja sosiaalipolitiikkaa, 
myös työvoiman liikkuvuuden osalta.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) ESR+:lla olisi pyrittävä edistämään 
työllisyyttä aktiivisilla toimilla, joiden 
ansiosta erityisesti nuoret, 
pitkäaikaistyöttömät ja työelämän 
ulkopuolella olevat pääsevät (palaamaan) 
työmarkkinoille, ja tukemalla itsenäistä 

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

ryhmät tai haavoittuvassa asemassa olevat 
henkilöt, kuten vammaiset, kolmansien 
maiden kansalaiset, romanit, 
asunnottomat, köyhät, epäsuotuisilla 
mikroalueilla ja maaseudulla asuvat 
henkilöt, yli 50-vuotiaat ja henkilöt, joilla 
on matala koulutustaso tai perustaidot,
pääsevät (palaamaan) työmarkkinoille, ja 
tukemalla itsenäistä ammatinharjoittamista 
ja yhteisötaloutta. ESR+:lla olisi pyrittävä 
edistämään nuorisotyöllisyyttä erityisillä 
toimilla, muun muassa tukemalla 
oikeudenmukaista ja vapaaehtoista 
liikkuvuutta ja edistämällä nopeaa pääsyä 
työmarkkinoille. ESR+:lla olisi pyrittävä 
tehostamaan työmarkkinoiden toimintaa 
tukemalla työmarkkinalaitosten, kuten 
julkisten työvoimapalvelujen, 
nykyaikaistamista, jotta niistä tehdään 
tehokkaampia, parannetaan niiden 
valmiuksia tarjota tehostetusti 
kohdennettua neuvontaa ja ohjausta 
työnhaussa ja työelämään siirtymisessä, 
etenkin sosiaalisesti muita heikommassa 
asemassa olevien ryhmien osalta, ja 
helpotetaan työntekijöiden liikkuvuutta ja 
tarjotaan palveluja syrjimättömästi. 
ESF+:lla olisi pyrittävä puuttumaan 
epätavallisiin työsuhteisiin, jotta voidaan 
varmistaa, että kaikentyyppisissä 
työsopimuksissa tarjotaan asianmukaiset 
työolot ja -ehdot ja riittävä sosiaaliturva 
ihmisarvoista työtä koskevan 
Kansainvälisen työjärjestön ohjelman, 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 9 artiklan, EU:n 
perusoikeuskirjan ja Euroopan 
sosiaalisen peruskirjan mukaisesti. 
ESR+:lla olisi edistettävä naisten (ja 
etenkin yksinhuoltajaäitien) osallistumista 
työmarkkinoille toimenpiteillä, joilla 
varmistetaan muun muassa työ- ja 
yksityiselämän tasapaino ja lasten, 
huollettavien ja vanhusten maksuttoman 
tai kohtuuhintaisen korkealaatuisen 
hoidon helppo saatavuus. ESR+:lla olisi 
myös pyrittävä tarjoamaan terveellinen ja 
asianmukainen työympäristö, jotta voidaan 
vastata muuttuviin työn muotoihin 



PE625.435v02-00 8/47 AD\1168328FI.docx

FI

liittyviin terveysriskeihin ja ikääntyvän 
työvoiman tarpeisiin.

Tarkistus 6

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+:sta olisi annettava tukea, 
jotta voidaan parantaa koulutuksen laatua, 
syrjimättömyyttä, saatavuutta, 
osallistavuutta ja toimivuutta ja sen 
tarkoituksenmukaisuutta työmarkkinoiden 
kannalta ja siten helpottaa erityisesti 
sellaisten sosiaalisten ja digitaalisten 
taitojen sekä kielitaidon hankkimista, joita 
kukin tarvitsee itsensä toteuttamista ja 
kehittämistä, työllistymistä, sosiaalista 
osallisuutta ja aktiivista kansalaisuutta 
varten mutta jota monet unionissa asuvat 
ihmiset eivät saa erottelun, 
yhteiskunnassa syrjäytymisen tai 
laitoshoidon vuoksi. Pitkäaikaistyöttömien 
ja sosiaalisesti muita heikommassa 
asemassa olevien henkilöiden tapauksessa 
on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, 
että heitä voimaannutetaan, heidän 
itseluottamustaan vahvistetaan ja 
parannetaan heidän mahdollisuuksiaan 
vaatia oikeuksiaan ja pystyä käyttämään 
niitä. ESR+:sta olisi tuettava onnistumista 
koulutuksessa ja työelämään siirtymisessä, 
elinikäistä oppimista ja kaikkien 
työllistyvyyttä, lisättävä sosiaalista 
osallisuutta ja edistettävä yhteiskunnallista 
ja taloudellista innovointia tukemalla 
näihin aloihin liittyviä laajennuskelpoisia 
ja kestäviä aloitteita. Tämä voitaisiin 
saavuttaa esimerkiksi työpaikalla 
tapahtuvalla oppimisella ja 
oppisopimuskoulutuksella, vammaisten 
työllistämistä varten yrityksille 
myönnettävällä tuella, elinikäisellä 
ohjauksella, ennakoimalla osaamistarvetta 
yhdessä elinkeinoelämän kanssa, 
ajantasaisilla koulutusmateriaaleilla, 
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työmarkkinaennusteilla ja tutkinnon 
suorittaneiden jatkosijoittumisen 
seurannalla, opettajien kouluttamisella, 
erityisesti muita heikommista 
lähtökohdista olevien opiskelijoiden, 
romanien ja oppimisvaikeuksista 
kärsivien opiskelijoiden opettamisen 
osalta, oppimistulosten validoinnilla ja 
pätevyyden tunnustamisella.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(15) ESR+:sta annettavalla tuella olisi 
edistettävä kaikkien, erityisesti 
heikoimmassa asemassa oleviin ryhmiin 
kuuluvien, yhdenvertaista pääsyä 
laadukkaaseen, erottelemattomaan ja 
osallistavaan koulutukseen 
varhaiskasvatuksesta (kiinnittäen erityistä 
huomiota sosiaalisesti muita 
heikommassa asemassa oleviin, kuten 
laitoshoidossa oleviin lapsiin ja 
asunnottomiin lapsiin) yleissivistävän ja 
ammatillisen koulutuksen kautta korkea-
asteen koulutukseen sekä 
aikuiskoulutukseen; samalla estetään 
köyhyyden siirtyminen sukupolvelta 
toiselle, edistetään siirtymistä 
koulutusalalta toiselle, vähennetään ja
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 aktiivisesti tavoittaa etenkin 
heikoimmassa asemassa olevia oppijoita, 
jotta voidaan lisätä heidän 
osallistumistaan oppimiseen liittyvään 
liikkuvuuteen.
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Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) ESR+:sta olisi tuettava 
koulutusjärjestelmiä, jotka tarjoavat 
aikuisille, joilla on heikot taidot, 
mahdollisuuden hankkia luku- ja 
laskutaitojen sekä digitaalisten taitojen 
vähimmäistason neuvoston 
19. joulukuuta 2016 antaman suosituksen 
2016/C 484/011 a ”Taitojen parantaminen: 
uusia mahdollisuuksia aikuisille” 
mukaisesti.

__________________

1 a EUVL C 484, 24.12.2016, s. 1.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(16) ESR+:lla olisi edistettävä joustavia 
jatko- ja uudelleenkoulutusmahdollisuuksia
ottaen huomioon sosiaalisesti muita 
heikommassa asemassa olevien ryhmien 
haasteet, erityisesti digitaalisten taitojen ja 
keskeisten mahdollistavien teknologioiden 
osaamisen osalta, jotta voidaan tarjota 
kaikille digitalisaatioon, tekniseen 
muutokseen, innovointiin sekä sosiaalisiin 
kysymyksiin ja talouteen liittyviin 
muutoksiin mukautettua osaamista, jolla 
helpotetaan uranvaihdoksia ja liikkuvuutta 
ja tuetaan erityisesti vähäisen 
ammattitaidon omaavia ja/tai vähän 
koulutettuja aikuisia Euroopan uuden 
osaamisohjelman mukaisesti.
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Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Oikeuksien ja arvojen ohjelmaan 
liittyvillä synergioilla olisi varmistettava, 
että ESR+:lla voidaan valtavirtaistaa ja 
laajentaa toimia, joilla estetään ja 
torjutaan syrjintää, rasismia, 
muukalaisvihaa, antisemitismiä, 
muslimivihaa ja muita 
suvaitsemattomuuden muotoja, sekä 
kohdistetaan erityistoimia, joilla estetään 
viha, erottelu ja leimaaminen, mukaan 
lukien kiusaaminen, häirintä ja 
suvaitsematon kohtelu.

Tarkistus 11

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 

(18) ESR+:sta olisi tuettava 
jäsenvaltioiden pyrkimyksiä poistaa 
köyhyys ja katkaista huono-osaisuuden 
siirtyminen sukupolvelta toiselle sekä 
saatava aikaan sosiaalista osallisuutta 
varmistamalla yhtäläiset mahdollisuudet 
kaikille, torjumalla syrjintää ja puuttumalla 
terveys- ja koulutuseroihin. Tämä 
edellyttää, että otetaan käyttöön erilaisia 
pro- ja reaktiivisia strategioita, jotka 
kohdistetaan heikoimmassa asemassa 
oleviin heidän iästään ja 
kansalaisuudestaan riippumatta, mukaan 
lukien lapset, marginalisoituneet yhteisöt 
kuten romanit, vammaiset henkilöt, 
asunnottomat, kolmansien maiden 
kansalaiset, maaseudulla asuvat henkilöt
ja työssäkäyvät köyhät. ESR+:lla olisi 
edistettävä kaukana työmarkkinoista 
olevien aktiivista osallistamista heidän 
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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.

sosioekonomisen integroitumisensa 
varmistamiseksi. ESR+:lla olisi 
parannettava maksuttomien tai
kohtuuhintaisten, kestävien ja 
korkealaatuisten yleishyödyllisten 
palvelujen, kuten terveydenhuollon ja 
pitkäaikaishoidon sekä perhepalvelujen ja 
yhteisöperustaisten hoitopalvelujen, nopeaa 
ja tasapuolista saatavuutta. ESR+:sta olisi 
tuettava sosiaalisen suojelun järjestelmien 
nykyaikaistamista ja parannettava 
erityisesti niiden saatavuutta. ESR+:lla 
olisi myös puututtava maaseudun 
köyhyyteen, joka johtuu 
maaseutualueiden erityisistä 
heikkouksista, kuten epäedullisesta 
väestökehitystilanteesta, heikoista 
työmarkkinoista, koulutuspalvelujen 
rajallisesta saatavuudesta tai heikosta 
laadusta sekä terveydenhuoltopalvelujen 
ja sosiaalisten palvelujen puutteesta.

Tarkistus 12

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 
poistamista tukemalla kansallisia ohjelmia, 
joilla pyritään lievittämään ruoan puutetta 
ja vakavaa aineellista puutetta, ja 
edistettävä köyhyydessä tai sosiaalisesti 
syrjäytyneenä elävien tai niiden vaarassa 
olevien ihmisten ja vähävaraisimpien 
yhteiskuntaan integroitumista. EU:n tasolla 
vähintään 4 prosentilla ESR+:n 
yhteistyössä hallinnoitavan toimintalohkon 
määrärahoista tuetaan vähävaraisimpia, ja 
jäsenvaltioiden olisi varattava vähintään 
4 prosenttia kansallisista ESR+:n 
yhteistyössä hallinnoitavan toimintalohkon 
määrärahoistaan siihen, että poistetaan
äärimmäisen köyhyyden muodot, joiden 
vaikutus sosiaaliseen syrjäytymiseen on 
suurin, kuten asunnottomuuteen, lasten 
köyhyyteen ja ruoan puutteeseen. Toimien 
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luonteen ja loppukäyttäjien tyypin vuoksi 
on tarpeen, että tukeen, jolla puututaan 
vähävaraisimpien aineelliseen puutteeseen, 
sovelletaan yksinkertaisempia sääntöjä.

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

Tarkistus 13

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 on tarpeen tehostaa toimia 
kolmansien maiden kansalaisten 
kotouttamiseksi ja osallistamiseksi koko 
unionissa ja jotta varmistetaan, että 
solidaarisuutta ja oikeudenmukaista
vastuunjakoa tuetaan yhtenäisesti, 
jämäkästi ja johdonmukaisesti, ESR+:sta 
olisi tuettava kolmansien maiden 
kansalaisten sosioekonomista 
integroitumista ja näin täydennettävä 
toimia, joita rahoitetaan turvapaikka- ja 
maahanmuuttorahastosta, EAKR:stä ja 
niistä rahastoista, joilla voi olla 
myönteinen vaikutus kolmansien maiden 
kansalaisten kotouttamiseen ja 
osallisuuteen.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 a) ESR+:n suunnittelusta ja 
täytäntöönpanosta vastaavien 
jäsenvaltioiden viranomaisten olisi 
koordinoitava toimensa niiden 
viranomaisten kanssa, jotka jäsenvaltiot 
ovat nimenneet hallinnoimaan 
turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston 
toimia, jotta voidaan edistää kolmansien 
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maiden kansalaisten kotouttamista 
parhaalla mahdollisella tavalla kaikilla 
tasoilla pääasiassa paikallis- ja 
alueviranomaisten ja kansalaisjärjestöjen 
toteuttamien strategioiden avulla sekä 
kaikkein asianmukaisimmin toimenpitein, 
jotka on räätälöity kolmansien maiden 
kansalaisten erityistilanteeseen. 
Kotouttamistoimenpiteiden olisi 
keskityttävä jäsenvaltiossa laillisesti 
oleskeleviin kolmansien maiden 
kansalaisiin tai, jos tarkoituksenmukaista, 
kolmansien maiden kansalaisiin, jotka 
ovat hankkimassa lupaa oleskella 
laillisesti jäsenvaltiossa, mukaan lukien 
kansainvälistä suojelua saavat henkilöt.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 b) Jotkut toimet voivat käytännön 
syistä koskea tiettyä henkilöryhmää, ja voi 
olla tehokkaampaa kohdistaa toimet koko 
ryhmään tekemättä eroa sen jäsenten 
välillä. Sen vuoksi jäsenvaltioilla, jotka 
sitä haluavat, pitäisi olla mahdollisuus 
ottaa kansallisissa ohjelmissaan 
huomioon, että kotouttamistoimet voivat 
koskea myös kolmansien maiden 
kansalaisten lähimpiä sukulaisia siinä 
määrin kuin se on tarpeen tällaisten 
toimien tehokkaan täytäntöönpanon 
kannalta. Käsitteellä ’lähimmät 
sukulaiset’ tarkoitetaan puolisoita tai 
kumppaneita sekä kaikkia henkilöitä, 
joilla on kotouttamistoimien kohteena 
olevan kolmannen maan kansalaisen 
kanssa suora perheside alenevassa tai 
ylenevässä polvessa ja jotka eivät muutoin 
kuuluisi ESR+:n soveltamisalaan.
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Tarkistus 16

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, 
yleissivistävän ja ammatillisen
koulutuksen alojen toimintaan ja 
järjestelmiin liittyviä uudistuksia sekä 
köyhyyden poistamista. 
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.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Sen varmistamiseksi, että Euroopan (22) Sen varmistamiseksi, että Euroopan 
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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.

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

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

helpottamaan siirtymistä koulusta 
työelämään ja uudistamaan ja 
sopeuttamaan työvoimapalveluja, jotta 
nuorille voidaan tarjota aktiivisemmin 
räätälöityä tukea, ja joilla pyritään 
toteuttamaan nämä palvelut täysin 
syrjimättömästi. Asianomaisten 
jäsenvaltioiden olisi tämän vuoksi 
kohdennettava kansallisista ESR+:n 
yhteistyössä hallinnoitavan toimintalohkon 
määrärahoistaan vähintään 10 prosenttia 
nuorten työllisyyden tukemiseen.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(25 a) Unionin pitäisi SEUT-sopimuksen 
174 artiklan mukaisesti kiinnittää erityistä 
huomiota maaseutuun, teollisuuden 
muutosprosessissa oleviin alueisiin sekä 
vakavista ja pysyvistä luontoon tai 
väestöön liittyvistä haitoista kärsiviin 
alueisiin, kuten pohjoisimpiin alueisiin, 
joiden väestöntiheys on erittäin alhainen, 
ja saaristo-, rajaseutu- ja 
vuoristoalueisiin.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) ESR+:sta tuettavien toimien 
tehokas ja tuloksellinen toteutus edellyttää 
hyvää hallintotapaa ja kumppanuutta 
kaikilta asianomaisilta eri aluetasojen ja 
sosioekonomisilta toimijoilta, erityisesti 
työmarkkinaosapuolilta ja 
kansalaisjärjestöiltä. Sen vuoksi on 

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

kansalaisjärjestöjen toimintaa, koska ne 
tarjoavat työelämä-, koulutus- ja 
sosiaalipalveluja ja toimivat 
syrjimättömyyden tai ihmisoikeuksien 
puolesta. Sen vuoksi on välttämätöntä, että 
jäsenvaltiot varmistavat, että 
työmarkkinaosapuolet ja 
kansalaisjärjestöt osallistuvat yhteistyössä 
hallinnoitavien ESR+:n toimien 
ohjelmointiin, toteutukseen, seurantaan ja 
arviointiin tasavertaisesti.
Syrjimättömyyden ja yhtäläisten 
mahdollisuuksien turvaamiseksi on lisäksi 
ratkaisevaa, että myös tasa-arvoelimet ja 
kansalliset ihmisoikeusinstituutiot 
osallistuvat kuhunkin vaiheeseen.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Jäsenvaltioiden ja komission olisi 
varmistettava, että ESR+:sta edistetään 

(28) Unionin toimielinten sekä
jäsenvaltioiden on unionin lainsäädännön 
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naisten ja miesten tasa-arvoa SEUT-
sopimuksen 8 artiklan mukaisesti, jotta 
tuetaan miesten ja naisten yhtäläisiä 
mahdollisuuksia kaikilla aloilla, mukaan 
lukien osallistuminen työmarkkinoille, 
työehdot ja -olot sekä uralla eteneminen.
Niiden olisi varmistettava myös, että 
ESR+:sta edistetään kaikkien yhtäläisiä 
mahdollisuuksia ilman syrjintää SEUT-
sopimuksen 10 artiklan mukaisesti ja
vammaisten tasavertaista yhteiskunnallista 
osallisuutta sekä myötävaikutetaan 
vammaisten oikeuksista tehdyn 
Yhdistyneiden kansakuntien 
yleissopimuksen täytäntöönpanoon. Nämä 
periaatteet olisi otettava huomioon 
ohjelmien valmistelun, seurannan, 
toteutuksen ja arvioinnin kaikilla osa-
alueilla ja kaikissa vaiheissa oikea-
aikaisesti ja johdonmukaisesti varmistaen 
samalla, että sukupuolten tasa-arvon ja 
yhtäläisten mahdollisuuksien edistämiseksi 
toteutetaan erityistoimia. ESR+:sta olisi 
tuettava myös siirtymistä laitoshoidosta 
perhe- ja yhteisöperustaiseen hoitoon 
erityisesti niiden osalta, joihin kohdistuu 
moninkertaista syrjintää. ESR:sta ei pitäisi 
tukea toimenpiteitä, jotka edistävät 
eriytymistä tai sosiaalista syrjäytymistä. 
Asetuksessa (EU) [yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] säädetään, että menojen 
tukikelpoisuutta koskevat säännöt 
määritetään kansallisella tasolla lukuun 
ottamatta joitakin poikkeuksia, joista on 
tarpeen antaa erityissäännöksiä ESR+:n 
yhteistyössä hallinnoitavan toimintalohkon 
osalta.

täytäntöönpanon yhteydessä 
kunnioitettava Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa samoin kuin 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
suojaamiseksi tehdyssä yleissopimuksessa 
vahvistettuja oikeuksia, noudatettava 
niiden periaatteita ja edistettävä niiden 
soveltamista. Jäsenvaltioiden ja komission 
olisi tätä varten varmistettava, että 
ESR+:sta edistetään naisten ja miesten 
tasa-arvoa SEUT-sopimuksen 8 artiklan 
mukaisesti, jotta tuetaan miesten ja naisten 
yhtäläisiä mahdollisuuksia kaikilla aloilla, 
mukaan lukien osallistuminen 
työmarkkinoille, työehdot ja -olot sekä 
uralla eteneminen. Sukupuolinäkökulma
olisi otettava huomioon kaikissa 
ulottuvuuksissa ja kaikissa ohjelmien 
suunnittelun ja toteutuksen vaiheissa. 
Lisäksi ESR+:n pitäisi erityisesti 
noudattaa Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan 21 artiklaa, jossa 
kielletään kaikenlainen syrjintä, joka 
perustuu sukupuoleen, rotuun, ihonväriin 
tai etniseen taikka yhteiskunnalliseen 
alkuperään, geneettisiin ominaisuuksiin, 
kieleen, uskontoon tai vakaumukseen, 
poliittisiin tai muihin mielipiteisiin, 
kansalliseen vähemmistöön kuulumiseen, 
varallisuuteen, syntyperään, 
vammaisuuteen, ikään ja sukupuoliseen 
suuntautumiseen. Samoin olisi kiellettävä 
syrjintä, joka perustuu 
sukupuoliominaisuuksiin tai sukupuoli-
identiteettiin taikka kansalaisuuteen. 
Jäsenvaltioiden ja komission olisi
varmistettava, että ESR+:sta edistetään
myös vammaisten tasavertaista 
yhteiskunnallista osallisuutta sekä 
myötävaikutetaan vammaisten oikeuksista 
tehdyn Yhdistyneiden kansakuntien 
yleissopimuksen täytäntöönpanoon. Nämä 
periaatteet olisi otettava huomioon 
ohjelmien valmistelun, seurannan, 
toteutuksen ja arvioinnin kaikilla osa-
alueilla ja kaikissa vaiheissa oikea-
aikaisesti ja johdonmukaisesti varmistaen 
samalla, että sukupuolten tasa-arvon ja 
yhtäläisten mahdollisuuksien edistämiseksi 
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toteutetaan erityistoimia. ESR+:sta olisi 
tuettava myös siirtymistä laitoshoidosta 
perhe- ja yhteisöperustaiseen hoitoon 
erityisesti niiden osalta, joihin kohdistuu 
moninkertaista ja moniperusteista
syrjintää. ESR:sta ei pitäisi tukea 
toimenpiteitä, jotka edistävät eriytymistä 
tai sosiaalista syrjäytymistä. Asetuksessa
(EU) [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
säädetään, että menojen tukikelpoisuutta 
koskevat säännöt määritetään kansallisella 
tasolla lukuun ottamatta joitakin 
poikkeuksia, joista on tarpeen antaa 
erityissäännöksiä ESR:n yhteistyössä 
hallinnoitavan toimintalohkon osalta.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(29) Jos tarvittavat tiedot ovat saatavilla 
rekistereistä, tiedonkeruuta koskevan 
hallinnollisen rasitteen vähentämiseksi 
jäsenvaltioiden olisi sallittava, että 
hallintoviranomaiset keräävät tiedot 
tällaisista rekistereistä noudattaen samalla 
henkilötietojen suojaa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston yleisen 
tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/6791 a

mukaisesti.

__________________

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä 
huhtikuuta 2016, luonnollisten 
henkilöiden suojelusta henkilötietojen 
käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY 
kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) 
(EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).
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Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

haavoittuvassa asemassa olevat 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 26

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 
talousarvioihin kohdistuvia paineita. 
Komissio on sitoutunut auttamaan 
jäsenvaltioita niiden kestävän kehityksen 
tavoitteiden ja erityisesti tavoitteen 3 
”Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi 
kaiken ikäisille” saavuttamisessa17.

(36) Kaikkien ihmisten pysyminen
terveinä ja aktiivisina syrjimättömästi ja 
heidän kykynsä pitää aktiivisesti huolta 
terveydestään vaikuttavat positiivisesti 
terveyteen, terveyden eriarvoisuuden 
vähentämiseen, elämänlaatuun, 
tuottavuuteen, 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 27

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 

(38) ESR+:n terveysalan 
toimintalohkolla olisi myötävaikutettava 
sairauksien ehkäisemiseen unionissa 
elävien ihmisten koko elinaikana ja 
terveyden edistämiseen ehkäisemällä 
terveysriskejä ja puuttumalla niihin, kuten 
tupakointiin ja passiiviseen tupakointiin, 
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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.

alkoholin haitalliseen käyttöön, laittomien 
huumausaineiden käyttöön vähentäen 
niihin liittyviä terveyshaittoja, erityisesti 
köyhyyteen liittyviin 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 ja kaikki 
tavoittavia ehkäisyä koskevia malleja, 
innovatiivisia teknologioita ja uusia 
liiketoimintamalleja ja ratkaisuja, jotta 
voidaan parantaa jäsenvaltioiden 
terveydenhuoltojärjestelmien 
innovatiivisuutta, tehokkuutta, saatavuutta
ja kestävyyttä ja lisätä unionissa asuvien 
ihmisten mahdollisuuksia saada parempaa 
ja turvallisempaa terveydenhuoltoa.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

(41) Komissio on äskettäin tehnyt 
ehdotuksen18 terveysteknologian 
arvioinnista, jotta voidaan tukea 
terveysteknologian arviointiin liittyvää 
yhteistyötä unionin tasolla ja parantaa 
innovatiivisten terveysteknologioiden 
saantia potilaiden käyttöön koko unionissa, 
hyödyntää paremmin käytettävissä olevia 
resursseja ja parantaa liiketoiminnan 
ennakoitavuutta.

(41) Komissio on äskettäin tehnyt 
ehdotuksen18 terveysteknologian 
arvioinnista, jotta voidaan tukea 
terveysteknologian arviointiin liittyvää 
yhteistyötä unionin tasolla ja parantaa 
innovatiivisten terveysteknologioiden 
saantia ja niiden saavutettavuutta 
potilaiden käyttöön koko unionissa, 
hyödyntää paremmin käytettävissä olevia 
resursseja ja parantaa liiketoiminnan 
ennakoitavuutta.

__________________ __________________

18 COM(2018) 51 final 18 COM(2018) 51 final
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Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 44 kappale

Komission teksti Tarkistus

(44) EU:n terveyslainsäädännöllä on 
välitön vaikutus kansalaisten elämään, 
terveydenhuoltojärjestelmien tehokkuuteen 
ja sopeutumiskykyyn sekä 
sisämarkkinoiden moitteettomaan 
toimintaan. Lääkinnällisiä tuotteita ja 
teknologioita koskeva sääntelykehys 
(lääkkeet, lääkinnälliset laitteet ja ihmisestä 
peräisin olevat aineet) sekä 
tupakkalainsäädäntö, potilaiden oikeudet 
rajat ylittävässä terveydenhuollossa ja 
vakavat rajat ylittävät terveysuhkat ovat 
olennaisia terveyden suojelemiseksi 
EU:ssa. Samalla kun pyritään 
saavuttamaan terveystavoitteet, asetuksen 
ja sen täytäntöönpanon ja noudattamisen 
valvonnan on pysyttävä mukana 
innovaatioiden ja tutkimuksen kehityksessä 
sekä tällä alalla tapahtuvissa 
yhteiskunnallisissa muutoksissa. Sen 
vuoksi on aiheellista jatkuvasti rakentaa 
tällaisen tieteellisen lainsäädännön 
täytäntöönpanemisen edellyttämää 
tietopohjaa.

(44) Unionin terveyslainsäädännöllä on 
välitön vaikutus kansalaisten elämään, 
terveydenhuoltojärjestelmien tehokkuuteen 
ja sopeutumiskykyyn sekä 
sisämarkkinoiden moitteettomaan 
toimintaan. Lääkinnällisiä tuotteita ja 
teknologioita koskeva sääntelykehys 
(lääkkeet, lääkinnälliset laitteet ja ihmisestä 
peräisin olevat aineet) sekä 
tupakkalainsäädäntö, potilaiden oikeudet 
rajat ylittävässä terveydenhuollossa ja 
vakavat rajat ylittävät terveysuhkat ovat 
olennaisia terveyden suojelemiseksi 
unionissa. Samalla kun pyritään 
saavuttamaan terveystavoitteet, asetuksen 
ja sen täytäntöönpanon ja noudattamisen 
valvonnan on pysyttävä mukana 
innovaatioiden ja tutkimuksen kehityksessä 
sekä tällä alalla tapahtuvissa 
yhteiskunnallisissa muutoksissa, mutta 
niissä on kuitenkin otettava huomioon 
myös sosiaalisesti muita heikommassa 
asemassa olevien ja maaseudulla asuvien 
ihmisten haasteet kaikissa jäsenvaltioissa. 
Sen vuoksi on aiheellista jatkuvasti 
rakentaa tällaisen tieteellisen 
lainsäädännön täytäntöönpanemisen 
edellyttämää tietopohjaa koko unionissa.

Tarkistus 30

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 

(51) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 
tavalla saavuttaa tämän asetuksen yleisiä 
tavoitteita eli parantaa työmarkkinoiden 
toimivuutta, edistää pääsyä laadukkaisiin 
työpaikkoihin, parantaa koulutuksen 
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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.

saatavuutta ja laatua, edistää sosiaalista 
osallisuutta ja terveyttä ja poistaa köyhyys
sekä toteuttaa työllisyyden ja sosiaalisen 
innovoinnin toimintalohkosta ja 
terveysalan toimintalohkosta tuettavat 
toimet, vaan ne voidaan tämän asetuksen 
laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa 
paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi 
unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Mainitussa artiklassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, 
mikä on tarpeen tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi.

Tarkistus 31

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 perushyödykkeiden 
jakamisen lisäksi ja joiden tavoitteena on 
torjua sosiaalista syrjäytymistä ja poistaa 
köyhyys esimerkiksi antamalla tietoja 
asiaankuuluvista julkisista ja 
tukipalveluista ja muun muassa 
kotitalouksien menoista, käyttämällä ja 
tarjoamalla sosiaalipalveluja ja 
psykologista tukea;

Tarkistus 32

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 

13) ’vähävaraisimmilla’ luonnollisia 
henkilöitä, jotka ovat yksittäisiä henkilöitä 
tai tällaisten henkilöiden muodostamia 
perheitä, kotitalouksia tai ryhmiä, joiden 
avuntarve on todettu sellaisin objektiivisin 
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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;

perustein, jotka kansalliset toimivaltaiset 
viranomaiset ovat vahvistaneet alue- ja 
paikallisviranomaisia sekä 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;

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

ESR+:lla pyritään tukemaan jäsenvaltioita 
köyhyyden tosiasiallisessa poistamisessa, 
sosiaalisen syrjäytymisen torjunnassa, 
tasa-arvon ja syrjimättömyyden 
edistämisessä, korkeamman 
työllisyystason, riittävän ja kestävän
sosiaalisen suojelun, asianmukaisen 
terveyden tason kaikille ja tulevaisuuden 
työelämään valmiin osaavan ja 
sopeutumiskykyisen työvoiman 
varmistamisessa Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission 17 päivänä 
marraskuuta 2017 vahvistaman Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin periaatteiden 
mukaisesti. ESR+:lla pyritään myös 
osaltaan täyttämään unionin ja sen 
jäsenvaltioiden antamat sitoumukset, 
jotka koskevat kestävän kehityksen 
tavoitteiden saavuttamista.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

ESR+:sta tuetaan ja täydennetään 
jäsenvaltioiden politiikkoja ja tuotetaan 
niille lisäarvoa, jotta varmistetaan 

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

yhtäläiset mahdollisuudet, yhtäläinen ja 
syrjimätön pääsy työmarkkinoille ja 
koulutukseen, oikeudenmukaiset työolot, 
sosiaalinen suojelu, kotouttaminen ja 
kaikkien osallisuus, köyhyyden 
poistaminen sekä ihmisten terveyden 
suojelun korkea taso. Kaikissa ESR+:n 
alaisissa toimissa on noudatettava
Euroopan unionin perusoikeuskirjaa.

Tarkistus 35

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, 
köyhyyden poistamisen, sosiaalisen
integroitumisen ja osallisuuden ja 
terveyden aloilla ja myötävaikutetaan siten 
myös [tulevan yhteisiä säännöksiä 
koskevan asetuksen] [4] artiklassa 
tarkoitettuun toimintapoliittiseen 
tavoitteeseen ”Syrjimätön, osallistava ja 
sosiaalisempi Eurooppa – Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin 
toteuttaminen sekä köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen poistaminen”:

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

i) parannetaan kaikkien 
työnhakijoiden, erityisesti nuorten ja 
pitkäaikaistyöttömien, ja työelämän 
ulkopuolella olevien pääsyä 
ihmisarvoiseen työhön ja asianmukaista 
palkkausta erityisillä toimenpiteillä, jotka 
kohdistetaan etenkin heikommassa 
asemassa oleviin, marginalisoituneisiin 
tai haavoittuvassa asemassa oleviin 
yhteiskunnallisiin ryhmiin, kuten 
vammaiset, yli 50-vuotiaat, 
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yksinhuoltajaäidit tai -vanhemmat, 
ikääntyneet, romanit sekä henkilöt, joilla 
on matala koulutustaso tai perustaidot, ja
edistämällä itsenäistä 
ammatinharjoittamista ja yhteisötaloutta;

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
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 lopettaa syrjintä ja arvioida 
ja ennakoida osaamistarpeita, vahvistaa 
yritysten kanssa tehtävää yhteistyötä ja 
varmistaa, että työvoiman kysynnän ja 
tarjonnan kohtaamista työmarkkinoilla ja 
työvoiman siirtymistä ja liikkuvuutta 
helpotetaan ja tuetaan oikea-aikaisesti, 
syrjimättömästi, osallistavasti ja 
tapauskohtaisesti;

Tarkistus 38

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 naisten ja miesten tasa-
arvoa kaikilla aloilla, muun muassa 
edistämällä naisten osallistumista 
työmarkkinoille, urakehitystä, samaa 
palkkaa samasta työstä, työ- ja 
yksityiselämän tasapainoa etenkin 
yksinhuoltajaäiteihin tai -vanhempiin 
keskittyen, mukaan lukien lasten, 
huollettavien ja vanhusten hoitopalvelut; 
edistetään tervettä ja asianmukaista 
työympäristöä ottaen huomioon 
terveysriskit (mielenterveys mukaan 
lukien); edistetään yritysten ja yrittäjien 
sopeutumista muutoksiin ja terveenä 
ikääntymistä;
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Tarkistus 39

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 syrjimättömällä 
tavalla koulutuksen saatavuutta, 
osallistavuutta, laatua, toimivuutta ja 
tarkoituksenmukaisuutta työmarkkinoiden 
kannalta, jotta tuetaan sitä, että kaikki 
hankkivat avaintaitoja, mukaan lukien 
sosiaaliset ja digitaaliset taidot sekä 
kielitaito;

Tarkistus 40

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, mukaan 
lukien maahanmuuttajalapset heidän 
oleskeluoikeudestaan riippumatta, 
laitoshoidossa olevat lapset, asunnottomat 
lapset ja heikommassa asemassa olevilta 
alueilta ja/tai syrjäiseltä maaseudulta 
olevat oppilaat, yhdenvertaista pääsyä 
korkealaatuiseen ja osallistavaan 
koulutukseen – ammatillinen koulutus 
mukaan lukien – varhaiskasvatuksesta 
yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen 
kautta korkea-asteen koulutukseen ja 
aikuiskoulutukseen, mukaan lukien 
oppimiseen liittyvän liikkuvuuden 
helpottaminen ja osaamisen ja pätevyyden 
tunnustaminen eri jäsenvaltioissa, sekä 
vähennetään ja ehkäistään 
koulunkäynnin keskeyttämistä;
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Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – vi 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 kaikkien ikäryhmien 
elinikäistä oppimista, etenkin joustavia 
jatko- ja uudelleenkoulutusmahdollisuuksia 
kaikille ja erityisesti pitkäaikaistyöttömille 
ja henkilöille, joilla on matala 
koulutustaso tai perustaidot, ottaen 
huomioon digitaaliset taidot, ennakoidaan 
muutoksia ja uusia osaamistarpeita 
työmarkkinoiden tarpeiden pohjalta, 
helpotetaan uranvaihdoksia ja edistetään 
ammatillista liikkuvuutta;

Tarkistus 42

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 
yhtäläisten mahdollisuuksien, 
syrjimättömyyden ja aktiivisen 
osallistumisen saavuttamiseksi ja 
parannetaan työllistettävyyttä;

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – viii alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

viii) torjutaan kaikkia syrjinnän 
muotoja ja edistetään marginalisoituneiden 
yhteisöjen, kuten romanien, 
sosioekonomista osallistamista 
yhdennetyllä lähestymistavalla kaikilla 
aloilla, mikä auttaa torjumaan 
romanivastaisuutta;
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Tarkistus 44

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

Komission teksti Tarkistus

viii a) lopetetaan kolmansien maiden 
kansalaisten syrjintä ja edistetään heidän 
(erityisesti naisten ja lasten, myös ilman 
huoltajaa olevien alaikäisten) pitkän 
aikavälin sosioekonomista osallisuuttaan 
siten, että sovelletaan yhtenäistä 
lähestymistapaa eri aloilla ja että 
paikalliset tai alueelliset toimijat 
osallistuvat toimintaan ja toteutetaan 
muun muassa räätälöityjä toimenpiteitä 
koulutuksen alalla, kuten kielikoulutusta 
ja työmarkkinoille pääsyn helpottamiseen 
tähtääviä valmistelutoimia, toimia, joilla 
edistetään omavaltaisuutta ja mielekkäitä 
yhteyksiä paikalliseen yhteiskuntaan, 
palvelujen yhdenvertaista saatavuutta 
sekä virkamiesten valmiuksien 
kehittämistä ja monikulttuurisuuden 
edistämiskoulutusta;

Tarkistus 45

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 maksuttomien tai 
kohtuuhintaisten palvelujen yhdenvertaista 
ja oikea-aikaista saatavuutta, erityisesti 
köyhien ja syrjäisten maaseutualueiden 
osalta; nykyaikaistetaan sosiaalisen 
suojelun järjestelmiä, mukaan lukien
yhtäläinen mahdollisuus sosiaaliseen 
suojeluun; parannetaan 
terveydenhuoltojärjestelmien ja 
pitkäaikaishoidon palvelujen saatavuutta, 
tehokkuutta ja sopeutumiskykyä;
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Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – x alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

x) edistetään köyhyydessä elävien tai 
sosiaalisesti syrjäytyneiden tai näiden
vaarassa olevien yhteiskuntaan 
integroitumista, erityisesti
vähävaraisimmat, kuten asunnottomat 
yksilöt ja perheet, ja lapset;

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – xi alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

xi) puututaan aineelliseen puutteeseen 
jakamalla elintarvikkeita ja 
perushyödykkeitä vähävaraisimmille, 
keskittyen haavoittuvassa asemassa 
oleviin lapsiin, mukaan lukien 
liitännäistoimenpiteet.

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. ESR+:n terveysalan 
toimintalohkosta tuetaan terveyden 
(mielenterveys mukaan lukien) 
edistämistä ja sairauksien ennaltaehkäisyä, 
parannetaan terveydenhuoltojärjestelmien 
tehokkuutta, saatavuutta, syrjimättömyyttä
ja sopeutumiskykyä ja tehdään 
terveydenhuollosta turvallisempaa, 
vähennetään terveyseroja, lopetetaan 
stigmatisoitujen ryhmien patologisointi, 
mukaan lukien henkisesti vajaakuntoiset 
tai kehitysvammaiset henkilöt sekä trans-
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ja intersukupuoliset, suojellaan unionissa 
asuvia ihmisiä rajat ylittäviltä 
terveysuhkilta ja edistetään unionin
terveyslainsäädäntöä.

Tarkistus 49

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. Jäsenvaltiot ja komissio 
tukevat ESR:n kautta 4 artiklassa 
tarkoitettujen erityistavoitteiden osalta 
kohdennettuja toimia, joilla pyritään 
lisäämään naisten kestävää osallistumista 
työelämään ja urakehitystä ja siten 
torjumaan köyhyyden naisistumista, 
vähentämään sukupuoleen perustuvaa 
erottelua, torjumaan 
sukupuolistereotypioita työmarkkinoilla ja 
koulutuksessa sekä edistämään kaikkien 
työ- ja yksityiselämän yhteensovittamista 
ja hoitovastuiden jakamista tasapuolisesti 
miesten ja naisten kesken.

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kaikilla ohjelmilla on edistettävä 
kaikkien yhtäläisiä mahdollisuuksia 
ilman sukupuoleen, rotuun, ihonväriin, 
etniseen tai yhteiskunnalliseen 
alkuperään, geneettisiin piirteisiin, 
kieleen, uskontoon tai vakaumukseen, 
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poliittisiin tai muihin mielipiteisiin, 
kansalliseen vähemmistöön kuulumiseen, 
varallisuuteen, syntyperään, 
vammaisuuteen, ikään, sukupuoliseen 
suuntautumiseen, 
sukupuoliominaisuuksiin tai sukupuoli-
identiteettiin perustuvaa syrjintää 
sisällyttämällä syrjimättömyyden periaate 
kaikkiin niiden valmistelu-, seuranta-, 
valvonta- ja arviointivaiheisiin. 
Jäsenvaltiot ja komissio tukevat ESR+:n 
kautta myös kohdennettuja toimia 
4 artiklassa tarkoitettujen 
erityistavoitteiden puitteissa. Näillä 
toimilla pyritään parantamaan 
vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia 
tarkoituksena lisätä heidän 
osallistumistaan työmarkkinoille ja 
koulutukseen ja siten lujittaa heidän 
sosiaalista osallisuuttaan, vähentää 
eriarvoisuutta koulutussaavutusten ja 
terveyden osalta sekä helpottaa siirtymistä 
asuntoloista ja laitoshoidosta perhe- tai 
yhteisöperusteiseen hoitoon, erityisesti 
kun kyseessä ovat henkilöt, joihin 
kohdistuu moniperusteista syrjintää.

Tarkistus 51

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.

Poistetaan.
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Tarkistus 52

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 EU:n vuoden 2020 jälkeisen 
kehyksen romanien integraatiota 
edistäville kansallisille strategioille, 
Erasmuksen, Euroopan 
aluekehitysrahaston, oikeusalan, 
perusoikeuksien ja arvojen rahaston, 
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.

Tarkistus 53

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 

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 
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vahvistettuun ESR+:n soveltamisalaan. vahvistettuun ESR+:n soveltamisalaan, 
ottaen huomioon Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa vahvistetut oikeudet 
ja periaatteet.

Tarkistus 54

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–xii
alakohdassa vahvistettuihin sosiaalisen 
osallisuuden alan ja aineellisen puutteen 
torjunnan alan erityistavoitteisiin, mukaan 
lukien kolmansien maiden kansalaisten 
sosioekonomisen integroitumisen 
edistäminen.

Tarkistus 55

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 
koskevaan erityistavoitteiseen.

Jäsenvaltioiden on kohdennettava ESR+:n 
yhteistyössä hallinnoitavan toimintalohkon 
määrärahoistaan vähintään 4 prosenttia 
4 artiklan 1 kohdan xii alakohdassa 
vahvistettuun, aineellista puutetta 
koskevaan erityistavoitteeseen.

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden, joissa työelämän ja 
koulutuksen ulkopuolella olevien 15–29-

Jäsenvaltioiden, joissa työelämän ja 
koulutuksen ulkopuolella olevien 15–29-
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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.

vuotiaiden osuus määrä on Eurostatin 
tietojen perusteella vuonna 2019 unionin 
keskitasoa suurempi, on kohdennettava 
ESR+:n yhteistyössä hallinnoitavan 
toimintalohkon vuosien 2021–2025 
määrärahoista vähintään 15 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.

Tarkistus 57

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 
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.

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

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 5 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimia toteuttaessaan jäsenvaltioiden on 
asetettava etusijalle työelämän ulkopuolella 
olevat nuoret ja nuoret pitkäaikaistyöttömät 
ja toteutettava kohdennettuja 

Toimia toteuttaessaan jäsenvaltioiden on 
asetettava etusijalle työelämän ulkopuolella 
olevat nuoret ja nuoret pitkäaikaistyöttömät 
ja muun muassa romanit, vammaiset ja 
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tiedotustoimia. kolmansien maiden kansalaiset ja 
toteutettava kohdennettuja tiedotustoimia.

Tarkistus 59

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 sosiaalista 
osallisuutta koskevien politiikkojen 
toteutukseen.

1. Jäsenvaltion on varmistettava 
työmarkkinaosapuolten, 
kansalaisjärjestöjen, tasa-arvoelinten, 
kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden ja 
muiden asiaankuuluvien tai edustavien 
järjestöjen merkityksellinen
osallistuminen ESR+:n yhteistyössä 
tukemien ohjelmien suunnitteluun, 
toteutukseen, seurantaan ja arviointiin, 
mukaan lukien työllisyyteen, 
koulutukseen, köyhyyden poistamiseen, 
sosiaaliseen osallisuuteen ja syrjinnän 
torjuntaan liittyvät asiaankuuluvat 
politiikat ja ohjelmat.

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä lukua sovelletaan 4 artiklan 
1 kohdan i–x alakohdan mukaiseen 
ESR+:n tukeen, kun se toteutetaan 
yhteistyöhän perustuvalla hallinnoinnilla 
(ESR+:n yhteistyössä hallinnoitavasta 
toimintalohkosta myönnettävä yleinen 
tuki).

1. Tätä lukua sovelletaan 4 artiklan 
1 kohdan i–xi alakohdan mukaiseen 
ESR+:n tukeen, kun se toteutetaan 
yhteistyöhän perustuvalla hallinnoinnilla 
(ESR+:n yhteistyössä hallinnoitavasta 
toimintalohkosta myönnettävä yleinen 
tuki).
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Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Innovatiiviset toimet ja 
toimintatavat voidaan sisällyttää mihin 
tahansa 4 artiklan 1 kohdan i–x
alakohdassa tarkoitettuun 
erityistavoitteeseen.

3. Innovatiiviset toimet ja 
toimintatavat voidaan sisällyttää mihin 
tahansa 4 artiklan 1 kohdan i–xi
alakohdassa tarkoitettuun 
erityistavoitteeseen.

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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 on 
täydennettävä ohjaamalla vähävaraisia 
kääntymään toimivaltaisten tahojen 
puoleen tai muilla liitännäistoimenpiteillä, 
joiden tavoitteena on vähävaraisimpien 
sosiaalinen osallisuus.

Tarkistus 63

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) 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 
haavoittuvassa asemassa olevat henkilöt);
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Tarkistus 64

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 ja osuuskunnille niiden 
käynnistys- ja kehitysvaiheissa, etenkin 
niille, jotka työllistävät haavoittuvassa
asemassa olevia ja sosiaalisesti muita 
heikommassa asemassa olevasta ryhmästä 
tulevia yrittäjiä, kuten romaneja, 
kolmansien maiden kansalaisia tai 
vammaisia henkilöitä;

Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) tarjotaan ohjausta sosiaalisen 
infrastruktuurin kehittämiseksi (mukaan 
lukien asuminen, lastenhoito, koulutus, 
terveydenhuolto ja pitkäaikaishoito), jotta 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari 
voidaan toteuttaa;

h) tarjotaan ohjausta sosiaalisen 
infrastruktuurin kehittämiseksi (mukaan 
lukien asuminen, lastenhoito, 
vanhustenhoito, siirtyminen laitoksista 
yhteisö- tai perheperusteiseen tukeen, 
koulutus, terveydenhuolto ja 
pitkäaikaishoito), jotta Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilari voidaan 
toteuttaa;

Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 kohta – b alakohta – ii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii a) osaamisen ja pätevyyden 
tunnustamisella helpotetaan pääsyä 
työmarkkinoille ja työvoiman 
liikkuvuutta;
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Tarkistus 67

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 kohta – d alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) tietojärjestelmät 4 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuihin aloihin liittyvän 
näytön jakamiseksi;

iii) tietojärjestelmät 4 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuihin aloihin liittyvän 
näytön ja tietojen keräämiseksi, 
analysoimiseksi ja jakamiseksi;

Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 kohta – d alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) neuvoston puheenjohtajavaltion
järjestämät tapahtumat, konferenssit ja 
seminaarit.

iv) kansalaisyhteiskunnan ja 
kansalaisjärjestöjen järjestämät
asiaankuuluvat tapahtumat, konferenssit ja 
seminaarit.

Tarkistus 69

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) mikä tahansa unionin oikeuden 
mukaisesti perustettu oikeussubjekti tai 
mikä tahansa kansainvälinen järjestö.

b) mikä tahansa unionin oikeuden 
mukaisesti perustettu oikeussubjekti tai 
mikä tahansa kansainvälinen järjestö, joka 
toimii unionissa.
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Tarkistus 70

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

Komission teksti Tarkistus

i) investoidaan terveyden 
edistämiseen ja sairauksien ehkäisemiseen;

i) investoidaan terveyden 
(mielenterveys mukaan lukien) 
edistämiseen ja sairauksien ehkäisemiseen
keskittyen erityisesti sosiaalisesti muita 
heikommassa asemassa oleviin ryhmiin;

Tarkistus 71

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

Komission teksti Tarkistus

iii) tuetaan jäsenvaltioita 
terveydenhuoltojärjestelmien tehokkuuden, 
saatavuuden ja sopeutumiskyvyn 
parantamista, terveyden edistämistä ja 
sairauksien ehkäisemistä koskevien
kansallisten uudistusprosessien, joissa 
puututaan erityisesti talouspolitiikan 
eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa 
havaittuihin haasteisiin, kannalta 
merkityksellisen tietämyksen siirrossa;

iii) tuetaan jäsenvaltioita 
terveydenhuoltojärjestelmien tehokkuuden, 
saatavuuden, syrjimättömyyden, 
osallisuuden ja sopeutumiskyvyn 
parantamista, terveyden edistämistä ja 
sairauksien ehkäisemistä koskevien 
kansallisten uudistusprosessien, joissa 
puututaan erityisesti talouspolitiikan 
eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa 
havaittuihin haasteisiin, kannalta 
merkityksellisen tietämyksen siirrossa;

Tarkistus 72

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 163 artiklan mukainen 
komitea

ESR+-komitea
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Tarkistus 73

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissiota avustaa (SEUT-
sopimuksen 163 artiklalla perustettu) 
komitea, jäljempänä ’ESR+-komitea’.

1. Komissiota avustaa (SEUT-
sopimuksen 163 artiklaan perustuva)
laajennettu komitea, jäljempänä ’ESR+-
komitea’. Komissio hyväksyy komitean 
kokoonpanon avoimuuden ja 
tasapainoisen edustuksen takaamiseksi.

Tarkistus 74

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 
asiaankuuluvan kansalaisjärjestön 
edustajan, joka osallistuu ESR+:n 
ohjelmien valmisteluun, seurantaan, 
toteutukseen ja arviointiin, yhden tasa-
arvoelinten edustajan tai yhden 
riippumattoman ihmisoikeusinstituution 
edustajan ja yhden varajäsenen kullekin 
jäsenelle enintään seitsemän vuoden 
toimikaudeksi. Jäsenen poissa ollessa 
varajäsenellä on ilman eri toimenpiteitä 
oikeus osallistua kokouksiin.

Tarkistus 75

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, asiaankuuluvia 
kansalaisjärjestöjä ja tasa-arvoelimiä
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edustavasta unionin tason järjestöstä.

Tarkistus 76

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Sukupuolten tasapuolinen edustus 
sekä vähemmistöjen ja muiden 
syrjäytyneiden ryhmien asianmukainen 
edustus ESR+-komiteassa on turvattava.

Tarkistus 77

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – 1 b alakohta – 1 alakohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– vähemmistöt (myös 
marginalisoituneet yhteisöt kuten 
romanit)**

– romanit**

Tarkistus 78

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – 1 b alakohta – 1 alakohta – 4 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– vähemmistöt (muut kuin romanit)

Tarkistus 79

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– tuettujen kansalaisyhteiskunnan 
palveluntarjoajien lukumäärä 
kansallisella tai alue- tai paikallistasolla
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Tarkistus 80

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 3 kohta – 1 alakohta – 5 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– romaniloppukäyttäjien määrä

Tarkistus 81

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 3 kohta – 1 alakohta – 6 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– ulkomaalaistaustaisten ja 
vähemmistöihin kuuluvien (myös 
marginalisoituneet yhteisöt kuten romanit) 
loppukäyttäjien lukumäärä 

– ulkomaalaistaustaisten ja 
vähemmistöihin kuuluvien (myös 
marginalisoituneet yhteisöt paitsi romanit) 
loppukäyttäjien lukumäärä

Tarkistus 82

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 3 kohta – 2 alakohta – 6 luetelmakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

– romaniloppukäyttäjien määrä

Tarkistus 83

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 3 kohta – 2 alakohta – 6 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– ulkomaalaistaustaisten ja 
vähemmistöihin kuuluvien (myös 
marginalisoituneet yhteisöt kuten romanit) 
loppukäyttäjien lukumäärä

– ulkomaalaistaustaisten ja 
vähemmistöihin kuuluvien (myös 
marginalisoituneet yhteisöt paitsi romanit) 
loppukäyttäjien lukumäärä
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