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LYHYET PERUSTELUT

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) on Euroopan unionin tärkein väline laadukkaiden 
työpaikkojen luomisessa ja oikeudenmukaisempien työnsaantimahdollisuuksien 
varmistamisessa kaikille sen kansalaisille. Se toimii investoimalla Euroopan inhimilliseen 
pääomaan – työntekijöihin, nuoriin ja kaikkiin työnhakijoihin.

Komissio hyväksyi 29. toukokuuta 2018 ehdotuksensa uudesta Euroopan sosiaalirahasto 
plussasta (ESR+), jossa yhdistyvät Euroopan sosiaalirahasto (ESR), nuorisotyöllisyysaloite, 
vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahasto (FEAD), työllisyyttä ja sosiaalista 
innovointia koskeva Euroopan unionin ohjelma (EaSI) ja EU:n terveysalan toimintaohjelma. 
ESR+ on yksi monista rakennerahastoista, jotka yhdessä muodostavat Euroopan rakenne- ja 
investointirahastot (ERI-rahastot).

Valmistelija kannattaa ajatusta siitä, että ESR:n+:n pitäisi jatkossakin olla avainasemassa 
uusien ja korkealaatuisten työpaikkojen luomisen tukijana ja sosiaalisen osallisuuden 
edistäjänä erityisesti muita heikommassa asemassa olevien ryhmien, kuten nuorten, 
pitkäaikaistyöttömien ja vammaisten henkilöiden, hyväksi.

Valmistelija pitää tervetulleena säännöstä, jonka mukaan sosiaaliseen osallisuuteen olisi 
varattava 25 prosenttia tätä asiaa varten varatuista määrärahoista, sekä sitä, että aineellisen 
puutteen torjuntaan on varattu 2 prosenttia, ja pitää ilahduttavana myös 10 prosentin 
suuntaamista nuorisotyöllisyyteen maissa, joissa on paljon työelämän ja koulutuksen 
ulkopuolella olevia. Valmistelija pitää näitä erityistoimia tärkeinä, mutta korostaa myös 
ESR:n perinteisten tavoitteiden merkitystä eli aktiivisen työvoimapolitiikan ja koulutuksen 
tukemista erityisesti aktiivisen työmarkkinapolitiikan kautta. Näiden tavoitteiden olisi oltava 
avainasemassa myös seuraavassa ESR+:ssa. 

Valmistelija toteaa, että on tärkeää kehittää älykkään erikoistumisen taitoja elinikäisen 
oppimisen ja koulutusmallien avulla, jotka on suunnattu erityisesti työelämän ja koulutuksen 
ulkopuolella oleville nuorille (NEET), mutta myös opettajille, kouluttajille, tukihenkilöille, 
valmentajille, yrittäjille ja tutkijoille.

Valmistelija katsoo, että alueiden selkeä rooli sekä tuensaajana että hallintoviranomaisena on 
tunnustettava paremmin lainsäädäntötekstissä, jotta ehdotuksessa esitetyt tavoitteet voidaan 
saavuttaa paremmin ja jotta voidaan varmistaa asianmukainen koordinointi ESR+:n ja 
laajemman koheesio- ja aluepolitiikan ja sen rahoitusvälineiden välillä.

Valmistelija suhtautuu myönteisesti komission aikomukseen yksinkertaistaa sääntelykehystä 
ja katsoo, että ESR+:n ja muiden rakennerahastojen (erityisesti EAKR:n ja koheesiorahaston) 
välinen synergia ja koordinointi on tärkeä tekijä, jonka avulla voidaan parantaa ESR+:n 
tavoitteiden saavuttamista ja tehostaa sitä.

Komission ehdotuksessa luodaan yhteys talouspolitiikan EU-ohjausjakson, maakohtaisten 
suositusten sekä ESR+-investointien välille. Valmistelija tiedostaa eurooppalaisen
ohjausjakson ja maakohtaisten suositusten merkityksen, jotta voidaan luoda puitteet, joissa 
investointeja olisi suunniteltava. Hän uskoo kuitenkin, että kansallisen ja alueellisen tason 
hallintoviranomaisille olisi taattava asianmukainen joustavuus niiden määrittäessä prioriteetit 
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ja alueet, joilla tarvitaan investointeja, ja lisäksi on määritettävä paremmin koheesiopolitiikan 
ja talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson välinen suhde, jotta talouspolitiikan EU-
ohjausjakso saisi enemmän sosiaalista ja alueellista ulottuvuutta.

Näin ollen valmistelija katsoo, että myös maakohtaisten tavoitteiden ja ESR+:n välisen 
yhteyden olisi oltava johdonmukainen ja se olisi sovitettava yhteen Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarin periaatteiden ja oikeuksien kanssa, jotka olisi otettava huomioon ja pantava 
täytäntöön tehokkaasti.

TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 46 artiklan d alakohdan, 149 
artiklan, 153 artiklan 2 kohdan a 
alakohdan, 164 artiklan, 168 artiklan 5 
kohdan, 175 artiklan 3 kohdan ja 349 
artiklan,

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 46 artiklan d alakohdan, 149 
artiklan, 153 artiklan 2 kohdan a 
alakohdan, 164 artiklan, 168 artiklan 5 
kohdan, 174 artiklan, 175 artiklan 3 
kohdan ja 349 artiklan,

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Investointiprioriteetin 
”yhteisölähtöinen paikallinen 
kehittäminen” mukaisesti voidaan tukea 
kaikkia tässä asetuksessa asetettuja 
tavoitteita. ESR +:sta tuettuihin 
yhteisölähtöisiin paikallisiin 
kehittämisstrategioihin olisi otettava 
mukaan sekä paikallisten 
toimintaryhmien hallinnoinnin että 
strategian sisällön määrittämisen osalta 
myös alueen heikossa asemassa olevat 
ihmiset. ESR voi tukea yhteisölähtöisiä 
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paikallisia kehittämisstrategioita 
kaupunki- että maaseutualueilla sekä 
yhdennettyjä alueellisia investointeja.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Unionin tasolla kansallisten 
uudistusten prioriteetit määritellään ja 
niiden toteutusta seurataan talouspolitiikan 
eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa. 
Jäsenvaltiot laativat omat monivuotiset 
kansalliset investointistrategiansa 
tukemaan näitä uudistusten painopisteitä. 
Kyseiset strategiat olisi esitettävä 
vuotuisten kansallisten uudistusohjelmien 
yhteydessä keinona sellaisten ensisijaisten 
investointihankkeiden suunnittelemiseksi 
ja koordinoimiseksi, joille myönnetään 
kansallista ja/tai unionin rahoitusta. Niiden 
avulla unionin rahoitusta olisi käytettävä 
johdonmukaisella tavalla ja tarvittaessa 
maksimoitava etenkin Euroopan 
aluekehitysrahastosta, koheesiorahastosta, 
Euroopan sosiaalirahasto plussasta, 
Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta, 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston, Euroopan 
investointivakautusjärjestelystä ja 
InvestEU-rahastosta tuetuista ohjelmista 
saatavan rahoitustuen lisäarvo.

(2) Unionin tasolla kansallisten 
uudistusten prioriteetit määritellään ja 
niiden toteutusta seurataan talouspolitiikan 
eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa
asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Jäsenvaltiot laativat omat monivuotiset 
kansalliset investointistrategiansa 
tukemaan näitä uudistusten painopisteitä. 
Kyseiset strategiat olisi kehitettävä 
yhteistyössä kansallisten, alueellisten ja 
paikallisten viranomaisten kanssa ja
esitettävä vuotuisten kansallisten 
uudistusohjelmien yhteydessä keinona 
sellaisten ensisijaisten 
investointihankkeiden suunnittelemiseksi 
ja koordinoimiseksi, joille myönnetään 
kansallista ja/tai unionin rahoitusta. Niiden 
avulla unionin rahoitusta olisi käytettävä 
johdonmukaisella tavalla ja tarvittaessa 
maksimoitava etenkin Euroopan 
aluekehitysrahastosta, koheesiorahastosta, 
Euroopan sosiaalirahasto plussasta, 
Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta, 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston, Euroopan 
investointivakautusjärjestelystä ja 
InvestEU-rahastosta tuetuista ohjelmista 
saatavan rahoitustuen lisäarvo.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

(3) Neuvosto hyväksyi [...] 
jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan 
tarkistetut suuntaviivat, joita on muutettu 
niiden yhdenmukaistamiseksi Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin periaatteiden 
kanssa. Tarkoituksena on parantaa 
Euroopan kilpailukykyä ja tehdä siitä 
houkuttelevampi kohde investoinneille, 
työpaikkojen luomiselle ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden edistämiselle. Jotta 
varmistetaan, että ESR+ on täysin 
yhdenmukainen näiden suuntaviivojen 
kanssa, etenkin työllisyyden, koulutuksen 
sekä sosiaalisen syrjäytymisen, köyhyyden 
ja syrjinnän torjunnan osalta, ESR:lla olisi 
tuettava jäsenvaltioita kansallisella, 
alueellisella ja paikallisella tasolla 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 ylöspäin tapahtuvaa 
sosiaalista lähentymistä EU:ssa ja 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 Ohjelman 
eurooppalaisen ulottuvuuden 
vahvistamista varten ESR+:n pitäisi tukea 
edelleen sen ylikansallisen ohjelman 
mukaista toimintaa.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

(5) Unionilla on vastassaan 
rakenteellisia haasteita, jotka johtuvat 
sosiaalisesta ja taloudellisesta 
eriarvoisuudesta, globalisaatiosta, 
muuttoliikkeen hallinnasta ja siihen 
liittyvistä kotouttamisen haasteista, 
siirtymisestä puhtaaseen energiaan, 
teknologian muutoksista, 
väestökehityksestä, eriarvoisista 
mahdollisuuksista koulutukseen ja
digitalisaatioon, työvoiman yhä 
nopeammasta ikääntymisestä sekä 
kasvavasta ammattitaitovajeesta ja 
työvoimapulasta joillakin sektoreilla ja 
alueilla ja etenkin pk-yrityksissä. 
Työelämän realiteettien muuttuessa 
unionin olisi oltava valmistautunut 
kohtaamaan nykyiset ja tulevat haasteet ja 
investoitava relevanttiin osaamiseen, 
tehtävä työmarkkinoista, myös 
laadukkaasta koulutuksesta ja 
elinikäisestä oppimisesta, entistä 
osallistavampaa ja parannettava työllisyys-, 
koulutus- ja sosiaalipolitiikkaa, myös 
työvoiman vapaaehtoisen liikkuvuuden 
osalta.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(10) Koska ESR+:n soveltamisala tämän 
myötä laajenee, on aiheellista säätää, että 
pyrkimyksiä parantaa osallistavien 
työmarkkinoiden toimivuutta ja edistää 
pääsyä laadukkaisiin työpaikkoihin, 
parantaa koulutuksen ja terveydenhuollon
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.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(11) Unionin terveysalan 
toimintaohjelman sisällyttäminen 
ESR+:aan luo lisää synergioita sellaisten 
aloitteiden ja politiikkojen laatimiseen ja 
testaamiseen, joilla parannetaan ESR+-
ohjelman terveysalan toimintolohkossa 
kehitettyjen terveydenhuoltojärjestelmien 
tehokkuutta, sopeutumiskykyä ja 
kestävyyttä, ja edistetään niiden toteutusta 
jäsenvaltioissa kansallisella, alueellisella 
ja paikallisella tasolla ESR+-asetuksen 
muiden toimintolohkojen tarjoamilla 
välineillä.
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Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) ESR+:lla olisi pyrittävä edistämään 
työllisyyttä aktiivisilla toimilla, joiden 
ansiosta erityisesti nuoret, 
pitkäaikaistyöttömät ja työelämän 
ulkopuolella olevat pääsevät (palaamaan) 
työmarkkinoille, ja tukemalla itsenäistä 
ammatinharjoittamista ja yhteisötaloutta. 
ESR+:lla olisi pyrittävä tehostamaan 
työmarkkinoiden toimintaa tukemalla 
työmarkkinalaitosten, kuten julkisten 
työvoimapalvelujen, nykyaikaistamista, 
jotta parannetaan niiden valmiuksia tarjota 
tehostetusti kohdennettua neuvontaa ja 
ohjausta työnhaussa ja työelämään 
siirtymisessä ja helpotetaan työntekijöiden 
liikkuvuutta. ESR+:lla olisi edistettävä 
naisten osallistumista työmarkkinoille 
toimenpiteillä, joilla varmistetaan muun 
muassa työ- ja yksityiselämän tasapaino ja 
lastenhoidon saatavuus. ESR+:lla olisi 
myös pyrittävä tarjoamaan terveellinen ja 
asianmukainen työympäristö, jotta voidaan 
vastata muuttuviin työn muotoihin 
liittyviin terveysriskeihin ja ikääntyvän 
työvoiman tarpeisiin.

(13) ESR+:lla olisi tuettava 
toimenpiteitä, joilla helpotetaan nuorten 
siirtymistä koulutuksesta työelämään. 
Lisäksi ESR+:lla olisi pyrittävä edistämään 
laadukasta työllisyyttä aktiivisilla toimilla, 
joiden ansiosta erityisesti nuoret, 
vammaiset henkilöt ja kroonisesti sairaat, 
syrjäytyneet ryhmät, pitkäaikaistyöttömät 
ja työelämän ulkopuolella olevat pääsevät 
(palaamaan) työmarkkinoille, ja 
kannustamalla ja tukemalla itsenäistä 
ammatinharjoittamista ja tarjoamalla sen 
rinnalla erityisiä koulutusohjelmia sekä 
kannustamalla ja tukemalla
yhteisötaloutta. ESR+:lla olisi pyrittävä 
tehostamaan työmarkkinoiden toimintaa 
tukemalla työmarkkinalaitosten, kuten 
julkisten työvoimapalvelujen, 
nykyaikaistamista, jotta parannetaan niiden 
valmiuksia tarjota tehostetusti 
kohdennettua ja yksilöllisempää neuvontaa 
ja ohjausta työnhaussa ja työelämään 
siirtymisessä ja helpotetaan työntekijöiden 
liikkuvuutta. ESR+:lla olisi edistettävä 
naisten osallistumista työmarkkinoille ja 
lisättävä sukupuolten tasa-arvoa 
toimenpiteillä, joilla varmistetaan muun 
muassa työ- ja yksityiselämän tasapaino ja 
kohtuuhintaisen, laadukkaan 
lastenhoidon ja muiden hoitopalvelujen tai 
tuen saatavuus. ESR+:lla olisi myös 
pyrittävä tarjoamaan terveellinen ja 
asianmukainen työympäristö, jotta voidaan 
vastata muuttuviin työn muotoihin 
liittyviin terveysriskeihin ja ikääntyvän 
työvoiman tarpeisiin.
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Tarkistus 10

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) EU:n tärkeimpänä inhimilliseen 
pääomaan ja osaamiseen investoimisen 
välineenä ESR+:lla on tärkeä rooli 
sosiaalisen, taloudellisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden edistämisessä.
ESR+:sta olisi annettava tukea, jotta 
voidaan parantaa koulutuksen ja 
tarvittaessa uudelleenkoulutuksen laatua 
ja toimivuutta ja sen 
tarkoituksenmukaisuutta työmarkkinoiden 
kannalta ja siten helpottaa erityisesti 
sellaisten digitaalisten ja laaja-alaisten 
taitojen hankkimista, joita kukin tarvitsee 
itsensä toteuttamista ja kehittämistä, 
työllistymistä, sosiaalista osallisuutta ja 
aktiivista kansalaisuutta varten. ESR+:sta 
olisi ottaen huomioon uusien 
teknologioiden kehitys ja tarvittavien 
tietojen ja taitojen yhä nopeammat 
muutokset 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 
korkeatasoisella 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.
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Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 12

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 

(16) ESR+:lla olisi edistettävä joustavia 
jatko- ja uudelleenkoulutusmahdollisuuksia
virallisen ja epävirallisen koulutuksen 
tarjoajien avulla sekä kehittämällä 
digitaalisia taitoja ja keskeisiä 
mahdollistavia teknologioita, jotta voidaan 
tarjota kaikille digitalisaatioon, tekniseen 
muutokseen, innovointiin sekä sosiaalisiin 
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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.

kysymyksiin ja talouteen liittyviin 
muutoksiin mukautettua osaamista, jolla 
helpotetaan koulutuksesta työelämään 
siirtymistä, uranvaihdoksia ja
vapaaehtoista liikkuvuutta ja tuetaan 
erityisesti vähäisen ammattitaidon 
omaavia, vammaisia tai kroonisesti 
sairaita henkilöitä ja/tai vähän koulutettuja 
aikuisia tai henkilöitä, joihin globalisaatio 
on vaikuttanut kielteisesti, Euroopan 
uuden osaamisohjelman mukaisesti.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 14

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 

(18) ESR+:sta olisi tuettava kaikilla 
hallinnon tasoilla, mukaan luettuina 
alue- ja paikallistaso, jäsenvaltioiden 
pyrkimyksiä torjua köyhyyttä ja katkaista 
huono-osaisuuden siirtyminen sukupolvelta 
toiselle sekä edistettävä sosiaalista 
osallisuutta varmistamalla yhtäläiset 
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terveyseroihin. Tämä edellyttää, että 
otetaan käyttöön erilaisia strategioita, jotka 
kohdistetaan heikoimmassa asemassa 
oleviin heidän iästään riippumatta, mukaan 
lukien lapset, marginalisoituneet yhteisöt 
kuten romanit ja työssäkäyvät köyhät. 
ESR+:lla olisi edistettävä kaukana 
työmarkkinoista olevien aktiivista 
osallistamista heidän sosioekonomisen 
integroitumisensa varmistamiseksi. 
ESR+:lla olisi parannettava 
kohtuuhintaisten, kestävien ja 
korkealaatuisten yleishyödyllisten 
palvelujen, kuten terveydenhuollon ja 
pitkäaikaishoidon sekä perhepalvelujen ja 
yhteisöperustaisten hoitopalvelujen, nopeaa 
ja tasapuolista saatavuutta. ESR+:sta olisi 
tuettava sosiaalisen suojelun järjestelmien 
nykyaikaistamista ja parannettava 
erityisesti niiden saatavuutta.

mahdollisuudet kaikille, torjumalla 
syrjintää ja puuttumalla terveyseroihin. 
Tämä edellyttää, että otetaan käyttöön 
erilaisia strategioita, menettelytapoja ja 
toimintasuunnitelmia, jotka kohdistetaan 
heikoimmassa asemassa oleviin heidän 
iästään riippumatta, mukaan lukien lapset, 
marginalisoituneet yhteisöt kuten romanit, 
maahanmuuttajat, sairaat ja kroonisesti 
sairaat, kodittomat ihmiset, jotka 
kohtaavat monia yhteiskunnallisia 
haasteita, ja työssäkäyvät köyhät. Lisäksi 
olisi kiinnitettävä huomiota alueisiin, joita 
uhkaa niiden huonon taloudellisen, 
sosiaalisen tai väestötilanteen vuoksi 
erityisesti nuorten ”aivovuoto”. ESR+:lla 
olisi edistettävä kaukana työmarkkinoista 
olevien aktiivista osallistamista, myös 
paremmalla internet- ja sitä myötä
etätyöyhteydellä, heidän sosioekonomisen 
integroitumisensa varmistamiseksi. 
ESR+:lla olisi parannettava 
kohtuuhintaisten, kestävien ja 
korkealaatuisten yleishyödyllisten 
palvelujen, kuten terveydenhuollon ja 
pitkäaikaishoidon sekä perhepalvelujen ja 
yhteisöperustaisten hoitopalvelujen, nopeaa 
ja tasapuolista saatavuutta. ESR+:sta olisi 
tuettava sosiaalisen suojelun järjestelmien 
nykyaikaistamista ja parannettava 
erityisesti niiden saatavuutta.

Tarkistus 15

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

(19) ESR+:sta olisi tuettava köyhyyden 
torjumista tukemalla tarvittaessa 
kansallisia, alueellisia ja paikallisia
ohjelmia, joilla pyritään lievittämään ruoan 
puutetta ja vakavaa aineellista puutetta, ja 
edistettävä köyhyyden tai sosiaalisen 
syrjäytymisen vaarassa olevien ihmisten ja 
vähävaraisimpien yhteiskuntaan 
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prosentilla ESR+:n yhteistyössä 
hallinnoitavan toimintalohkon 
määrärahoista tuetaan vähävaraisimpia, ja 
jäsenvaltioiden olisi varattava vähintään 2
prosenttia kansallisista ESR+:n 
yhteistyössä hallinnoitavan toimintalohkon 
määrärahoistaan siihen, että puututaan 
äärimmäisen köyhyyden muotoihin, joiden 
vaikutus sosiaaliseen syrjäytymiseen on 
suurin, kuten asunnottomuuteen, lasten 
köyhyyteen ja ruoan puutteeseen. Toimien 
luonteen ja loppukäyttäjien tyypin vuoksi 
on tarpeen, että tukeen, jolla puututaan 
vähävaraisimpien aineelliseen puutteeseen, 
sovelletaan yksinkertaisempia sääntöjä.

integroitumista. EU:n tasolla vähintään 
4 prosentilla ESR+:n yhteistyössä 
hallinnoitavan toimintalohkon 
määrärahoista tuetaan vähävaraisimpia, ja 
jäsenvaltioita kannustetaan varaamaan
vähintään 4 prosenttia kansallisista ESR+:n 
yhteistyössä hallinnoitavan toimintalohkon 
määrärahoistaan siihen, että puututaan 
äärimmäisen köyhyyden muotoihin, joiden 
vaikutus sosiaaliseen syrjäytymiseen on 
suurin, kuten asunnottomuuteen, lasten 
köyhyyteen ja ruoan puutteeseen. Toimien 
luonteen ja loppukäyttäjien tyypin vuoksi 
on tarpeen, että tukeen, jolla puututaan 
vähävaraisimpien aineelliseen puutteeseen, 
sovelletaan yksinkertaisempia sääntöjä.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Koska tarve tehostaa toimia 
unioniin tulevien muuttovirtojen 
hallitsemiseksi ei ole poistunut ja jotta 
varmistetaan, että solidaarisuutta ja 
vastuunjakoa tuetaan yhtenäisesti, 
jämäkästi ja johdonmukaisesti, ESR+:sta 
olisi tuettava kolmansien maiden 
kansalaisten sosioekonomista 
integroitumista ja näin täydennettävä 
turvapaikka- ja maahanmuuttorahastosta 
rahoitettavia toimia.

(20) Koska tarve tehostaa toimia 
unioniin tulevien muuttovirtojen 
hallitsemiseksi ei ole poistunut ja jotta 
varmistetaan, että solidaarisuutta ja 
vastuunjakoa tuetaan yhtenäisesti, 
jämäkästi ja johdonmukaisesti, ESR+:sta 
olisi tuettava kolmansien maiden 
kansalaisten, myös pakolaisten ja 
turvapaikanhakijoiden, sosioekonomista 
integroitumista ja näin täydennettävä 
turvapaikka- ja maahanmuuttorahastosta 
rahoitettavia toimia ja maahanmuuttajien 
parempaa integroitumista 
työmarkkinoille. Jäsenvaltioiden pitäisi 
kohdentaa sopiva määrä ESR+:n 
resursseista paikallisviranomaisille 
maahanmuuttajien sopeuttamiseksi 
paikallistasolla.
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Tarkistus 17

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, laadukkaiden työpaikkojen, 
sosiaalisen osallisuuden, terveydenhuollon 
ja pitkäaikaishoidon sekä koulutuksen 
alojen toimintaan ja järjestelmiin liittyviä 
uudistuksia, jotka liittyvät talouspolitiikan 
eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä 
sosiaali-indikaattorien tulostaulussa 
määritettyihin haasteisiin. 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, erityisesti 
sellaisten ensimmäisenä ohjelmavuonna
ja väliarvioinnin yhteydessä annettujen 
suositusten täytäntöönpanoon, jotka ovat 
yhdenmukaisia ESR+:n perusteiden 
kanssa. Komission ja jäsenvaltioiden olisi 
otettava alue- ja paikallisviranomaiset 
merkityksellisellä tavalla mukaan 
varmistettaessa ESR+:n yhteistyössä 
hallinnoitavan toimintalohkon ja 
terveysalan toimintalohkon 
johdonmukaisuus, koordinointi ja 
täydentävyys rakenneuudistusten 
tukiohjelman kanssa (uudistusten 
toteuttamisen tukiväline ja teknisen tuen 
väline). Komission ja jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava prosessin kaikissa vaiheissa 
etenkin tehokas koordinointi, jotta 
turvataan rahoituslähteiden ja niiden 
teknisen avun välinen johdonmukaisuus, 
yhtenäisyys, täydentävyys ja synergiaedut
kumppanuusperiaatetta noudattaen.
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Tarkistus 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. 
Asianomaisten jäsenvaltioiden olisi tämän 
vuoksi kohdennettava kansallisista ESR+:n 
yhteistyössä hallinnoitavan toimintalohkon 
määrärahoistaan vähintään 10 prosenttia 
nuorten työllisyyden tukemiseen.

(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 ja nuorten pääsyä 
laadukkaisiin työpaikkoihin muun muassa 
panemalla täytäntöön 
nuorisotakuujärjestelmä. 
Nuorisotyöllisyysaloitteesta 
ohjelmakaudella 2014–2020 tuettujen, 
yksittäisiin henkilöihin kohdistuvien 
toimien pohjalta jäsenvaltioiden ja niiden 
alueiden 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, mukaan lukien yritystoiminnan 
kehittämisen mahdollistavilla ohjelmilla. 
Jäsenvaltioiden olisi myös investoitava 
toimenpiteisiin, joilla pyritään 
helpottamaan siirtymistä koulusta 
työelämään ja uudistamaan ja 
sopeuttamaan työvoimapalveluja, jotta 
nuorille ja erityisesti haavoittuvassa 
asemassa oleville nuorille voidaan tarjota 
räätälöityä tukea. Asianomaisten 
jäsenvaltioiden olisi kohdennettava 
kansallisista ESR+:n yhteistyössä 
hallinnoitavan toimintalohkon 
määrärahoistaan 10 prosenttia nuorten 
työllisyyden tukemiseen.
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Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(24) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava 
koordinointi ja täydentävyys näistä 
rahastoista tuettavien toimien välillä sekä 
mahdollistettava vähiten kehittyneiden 
alueiden tasapainoinen kehittäminen 
suhteessa EU:n 
keskiarvoindikaattoreihin.

Amendments 20

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(25) SEUT-sopimuksen 174 ja 349 
artiklan ja vuoden 1994 liittymisasiakirjan 
pöytäkirjassa N:o 6 olevan 2 artiklan 
mukaisesti harvaan asuttujen syrjäisimpien 
ja pohjoisten alueiden osalta voidaan 
hyväksyä yhteisiä politiikkoja ja EU:n 
ohjelmia koskevia erityistoimenpiteitä. 
Nämä alueet tarvitsevat erityistukea 
kärsimiensä vakavien ja pysyvien 
luontoon liittyvien haittojen vuoksi.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) ESR+:sta tuettavien toimien 
tehokas ja tuloksellinen toteutus edellyttää 
hyvää hallintotapaa ja kumppanuutta 

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

kaikilta asianomaisilta eri aluetasojen ja 
sosioekonomisilta toimijoilta, erityisesti 
työmarkkinaosapuolilta ja 
kansalaisjärjestöiltä (yhteisiä säännöksiä 
koskevan asetuksen 6 artikla). Sen vuoksi 
on välttämätöntä, että jäsenvaltiot ottavat 
alue- ja paikallisviranomaiset mukaan
yhteistyössä hallinnoitavien ESR+:n 
toimien toteutukseen, koska ne tietävät 
parhaiten alueellisen tason tarpeet, ja 
kannustavat työmarkkinaosapuolia ja 
kansalaisjärjestöjä osallistumaan 
jäsenvaltioiden institutionaalisten ja 
oikeudellisten puitteiden mukaisesti.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(27 a) Euroopan unioni ja kaikki sen 
jäsenvaltiot ovat vammaisten henkilöiden 
oikeuksista tehdyn YK:n yleissopimuksen 
osapuolia.
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Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(28) Jäsenvaltioiden, myös kansallisen 
ja alueellisen tason hallintoviranomaisten 
välityksellä, ja komission olisi 
varmistettava, että ESR+:sta edistetään 
naisten ja miesten tasa-arvoa SEUT-
sopimuksen 8 artiklan mukaisesti, jotta 
tuetaan miesten ja naisten yhtäläisiä 
mahdollisuuksia kaikilla aloilla, mukaan 
lukien osallistuminen työmarkkinoille, 
työehdot ja -olot sekä uralla eteneminen ja 
eläkkeet. Niiden olisi varmistettava myös, 
että ESR+:sta edistetään kaikkien 
yhtäläisiä mahdollisuuksia ilman syrjintää 
SEUT-sopimuksen 10 artiklan mukaisesti 
ja vammaisten ja kroonisesti sairaiden 
henkilöidentasavertaista yhteiskunnallista 
osallisuutta sekä myötävaikutetaan 
vammaisten henkilöiden 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. Tämän pitäisi 
sisältää myös kansallisen/alueellisen 
laitoshoidosta luopumista koskevan 
strategian ja toimintasuunnitelman 
kehittämisen. ESR:sta ei saisi tukea toimia, 
jotka edistävät syrjintää ja sosiaalista 
syrjäytymistä. Asetuksessa (EU) [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] säädetään, että 
menojen tukikelpoisuutta koskevat säännöt 
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määritetään kansallisella tasolla lukuun 
ottamatta joitakin poikkeuksia, joista on 
tarpeen antaa erityissäännöksiä ESR+:n 
yhteistyössä hallinnoitavan toimintalohkon 
osalta.

Tarkistus 25

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, mikäli taataan 
niiden tietoturva.

Tarkistus 26

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

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Tarkistus 28

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) 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 ja 
alueellisiin talousarvioihin kohdistuvia 
paineita. Komissio on sitoutunut auttamaan 
jäsenvaltioita niiden kestävän kehityksen 
tavoitteiden ja erityisesti tavoitteen 3 
”Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi 
kaiken ikäisille”17 saavuttamisessa.

__________ __________

17 COM(2016) 739 final. 17 COM(2016)739 final.
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Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(38) ESR+:n terveysalan 
toimintalohkolla olisi myötävaikutettava 
sairauksien ehkäisemiseen unionin 
kansalaisten koko elinaikana ja terveyden 
edistämiseen puuttumalla terveysriskeihin, 
kuten tupakointiin ja passiiviseen 
tupakointiin, alkoholin haitalliseen 
käyttöön, laittomien huumausaineiden 
käyttöön vähentäen niihin liittyviä 
terveyshaittoja, epäterveellisiin 
ravitsemustottumuksiin 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 kansallisella, alueellisella ja 
paikallisella tasolla ja lisätä 
eurooppalaisten mahdollisuuksia saada 
parempaa ja turvallisempaa 
terveydenhuoltoa.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 50 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Tarkistus 31

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

Komission teksti Tarkistus

3 a) ’sosiaalista osallisuutta edistävillä 
toimenpiteillä’ prosessia, jolla pyritään 
torjumaan köyhyyttä ja sosiaalista 
syrjäytymistä, varmistamaan yhtäläiset 
mahdollisuudet ja luomaan olosuhteet, 
jotka mahdollistavat täyden ja aktiivisen 
osallistumisen yhteiskuntaan;

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 
perustein, jotka kansalliset toimivaltaiset 
viranomaiset ovat vahvistaneet 
asianomaisia sidosryhmiä kuultuaan 
eturistiriitoja välttäen ja jotka kyseiset 
kansalliset toimivaltaiset viranomaiset ovat 
hyväksyneet ja joihin voi sisältyä 
elementtejä, jotka mahdollistavat 
kohdentamisen tietyillä maantieteellisillä 
alueilla eläville vähävaraisimmille;

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

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 13 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

13 a) ’sosiaalisella osallisuudella’ 
yhteiskuntaan osallistumisen edistämistä, 
erityisesti heikoimmassa asemassa olevien 
ihmisten osalta, parantamalla heidän 
mahdollisuuksiaan;

Tarkistus 34

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 
kansallisella, alueellisella ja paikallisella 
tasolla kestävän työpaikkojen luomisen, 
korkeamman työllisyystason, 
oikeudenmukaisen sosiaalisen suojelun, 
sosiaalisen osallistamisen ja nykyiseen ja 
tulevaisuuden työelämään valmiin osaavan 
ja sopeutumiskykyisen työvoiman 
varmistamisessa Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission 17 päivänä 
marraskuuta 2017 vahvistaman Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin periaatteiden 
ja oikeuksien mukaisesti, jolloin 
edistetään taloudellisen, sosiaalisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden 
lujittamista koskevia unionin tavoitteita.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

ESR+:sta tuetaan ja täydennetään 
jäsenvaltioiden politiikkoja ja tuotetaan 
niille lisäarvoa, jotta varmistetaan 
yhtäläiset mahdollisuudet, pääsy 
työmarkkinoille, oikeudenmukaiset 
työolot, sosiaalinen suojelu ja osallisuus 

ESR+:sta tuetaan ja täydennetään 
jäsenvaltioiden kansallisen, alueellisen ja 
paikallisen tason politiikkoja ja tuotetaan 
niille lisäarvoa alueellisella ja paikallisella 
tasolla, jotta varmistetaan Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarissa 
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sekä ihmisten terveyden suojelun korkea 
taso.

vahvistetut yhtäläiset mahdollisuudet, 
sukupuolten tasa-arvo, pääsy 
työmarkkinoille, oikeudenmukaiset 
työolot, sosiaalinen suojelu ja osallisuus 
sekä ihmisten terveyden suojelun korkea 
taso.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) yhteistyöhön perustuvalla 
hallinnoinnilla siltä osin kuin on kyse 4 
artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin 
erityistavoitteisiin liittyvästä tuesta 
(ESR+:n yhteistyössä hallinnoitava 
toimintalohko) ja

a) yhteistyöhön perustuvalla 
hallinnoinnilla, ottaen huomioon 
alueviranomaiset, mikäli jäsenvaltioiden 
institutionaalinen ja lainsäädännöllinen 
kehys sallii sen, siltä osin kuin on kyse 4 
artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin 
erityistavoitteisiin liittyvästä tuesta 
(ESR+:n yhteistyössä hallinnoitava 
toimintalohko) ja

Tarkistus 37

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 torjunnan 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”:
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Tarkistus 38

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, myös nuorten, heidän 
korkea työttömyytensä huomioon ottaen, 
syrjäytyneiden tai muita heikommassa 
asemassa olevien ryhmien, vammaisten 
henkilöiden tai maaseutualueella, 
vuoristoalueella ja vähävaraisilla 
kaupunkialueilla asuvien, lähellä 
eläkeikää olevien, pitkäaikaistyöttömien ja 
työelämän ulkopuolella olevien laadukasta 
työllisyyttä edistämällä itsenäistä 
ammatinharjoittamista, yrittäjyyttä, pk-
yritysten kehittäminen mukaan luettuna, 
tarjoamalla sen rinnalla erityisiä 
yrittäjyyttä koskevia koulutusohjelmia, ja 
yhteisötaloutta myös 
työpaikkakoulutuksen ja 
oppisopimuskoulutuksen avulla;

Tarkistus 39

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 ja integroidaan 
työmarkkinalaitoksia ja työvoimapalveluja
kansallisella, alueellisella ja paikallisella 
tasolla, jotta voidaan arvioida ja ennakoida 
osaamistarpeita ja varmistaa, että 
työvoiman kysynnän ja tarjonnan 
kohtaamista työmarkkinoilla ja työvoiman 
siirtymistä elinkaaren aikana ja
vapaaehtoista liikkuvuutta helpotetaan ja 
tuetaan oikea-aikaisesti ja tapauskohtaisesti
myös rajatylittävällä tasolla sekä 
parannetaan työpaikkojen laatua kaikki 
näkökohdat huomioon ottaen;
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Tarkistus 40

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) kannustetaan ja edistetään 
sukupuolten tasa-arvoa, naisten 
osallistumista työmarkkinoille, jotta he 
voivat kartuttaa myös eläkeoikeuksiaan, 
työ- ja yksityiselämän tasapainoa, mukaan 
lukien lastenhoitopalvelut, ja tervettä ja 
asianmukaista työympäristöä ottaen 
huomioon terveysriskit, työntekijöiden, 
yritysten ja yrittäjien sopeutuminen 
muutoksiin ja terveenä ikääntyminen;

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

iv) parannetaan koulutuksen laatua, 
toimivuutta, joustavuutta ja 
tarkoituksenmukaisuutta työmarkkinoiden 
kannalta, jotta tuetaan avaintaitojen 
hankkimista, mukaan lukien digitaaliset 
taidot, jotta pysytään yhteiskunnan 
jatkuvan kehityksen mukana ja edistetään 
digitaalista osallisuutta;

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – v alakohta

Komission teksti Tarkistus

v) edistetään kaikkien, erityisesti 
heikoimmassa asemassa olevien, 

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

olevien, kaupungeissa, maaseudulla ja 
syrjäisillä alueilla elävien, yhdenvertaista 
pääsyä laadukkaaseen ja osallistavaan 
koulutukseen puuttuen riittävällä tavalla 
koulun keskeyttämiseen, 
varhaiskasvatuksesta yleissivistävän ja 
ammatillisen koulutuksen kautta korkea-
asteen koulutukseen ja aikuiskoulutukseen, 
mukaan lukien oppimiseen liittyvän 
liikkuvuuden helpottaminen kaikille ja 
esteettömyys vammaisille henkilöille;

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – v alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

vi) edistetään elinikäistä oppimista
sekä arkioppimista ja epävirallista 
oppimista ja etenkin joustavia jatko- ja 
uudelleenkoulutusmahdollisuuksia kaikille, 
ottaen huomioon digitaaliset taidot, 
ennakoidaan muutoksia ja uusia 
osaamistarpeita työmarkkinoiden tarpeiden 
pohjalta, helpotetaan uranvaihdoksia ja 
edistetään ammatillista liikkuvuutta sekä 
edistetään yhteiskuntaan osallistumista ja 
yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaamista;

Tarkistus 44

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 ja aktiivisen 
osallistumisen edistämiseksi ja parannetaan 
työllistettävyyttä ja heikoimmassa 
asemassa olevien pääsyä työelämään;
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Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – viii alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

viii) edistetään kolmansien maiden 
kansalaisten, myös maahanmuuttajien ja 
kansainvälisen suojelun piiriin kuuluvien 
pakolaisten ja marginalisoituneiden 
yhteisöjen, kuten romanien, 
sosioekonomista integroitumista ja 
maahanmuuttajien parempaa 
integroitumista työmarkkinoille;

Tarkistus 46

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

Komission teksti Tarkistus

xi a) edistetään viranomaisten ja 
julkisten toimijoiden institutionaalisia 
valmiuksia ja tehokasta julkishallintoa;

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – xi b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

xi b) parannetaan syrjäytyneiden 
yhteisöjen, maahanmuuttajien ja muita 
heikommassa asemassa olevien ryhmien 
sosioekonomista integrointia 
yhdennettyjen toimenpiteiden, muun 
muassa asumis- ja sosiaalipalvelujen, 
kautta;
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Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. älykkäämpi Eurooppa – kehitetään 
älykkään erikoistumisen edellyttämää 
osaamista ja sen jatkuvaa mukauttamista 
tiiviissä yhteydessä uusien teknologioiden 
kehityksen kanssa, keskeisten 
mahdollistavien teknologioiden osaamista, 
teollisuuden muutosprosessiin, vihreisiin 
työpaikkoihin ja kestävään kehitykseen
liittyvää alakohtaista yhteistyötä osaamisen 
ja yrittäjyyden osalta, tutkijoiden, 
tukihenkilöiden, valmentajien ja 
kouluttajien koulutusta erityisesti 
inhimillisen pääoman ja 
henkilöresurssien kehittämisen alalla ja 
verkottumis- ja kumppanuustoimia korkea-
asteen oppilaitosten, ammatillisen ja 
yleissivistävän koulutuksen laitosten, 
tutkimus- ja teknologiakeskusten ja 
yritysten sekä klustereiden välille sekä 
tuetaan mikroyrityksiä, pieniä ja 
keskisuuria yrityksiä ja yhteisötaloutta;

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. vihreämpi, vähähiilinen Eurooppa –
parannetaan koulutusjärjestelmiä 
ammattitoiminnan eri vaiheissa 
ilmastonmuutostietoisuuden lisäämisen 
sekä taitojen ja pätevyyksien 
mukauttamisen edellyttämällä tavalla, 
parannetaan työssäkäyvien ja 
työnhakijoiden osaamista ja luodaan uusia
vihreitä työpaikkoja ympäristöön, 
ilmastoon, energiaan, kiertotalouteen ja 
biotalouteen liittyville sektoreille.
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Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. lähempänä kansalaisia oleva 
Eurooppa – vähennetään köyhyyttä ja 
lisätään sosiaalisen osallisuuden 
toimenpiteitä ottaen huomioon kaupunki-, 
maaseutu- ja rannikkoalueiden 
erityispiirteet kaupunkien ja alueiden 
sosioekonomisten eriarvoisuuksien 
torjumiseksi.

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. ESR+:n käytettävissä olevat 
resurssit ovat 27,5 prosenttia investoinnit 
työpaikkoihin ja kasvuun -tavoitteen 
resursseista (eli 99 786 000 000 euroa 
vuoden 2018 hintoina), lukuun ottamatta 
terveydenhuoltoon, työllisyyteen ja 
sosiaaliseen innovointiin liittyvää määrää.

Tarkistus 52

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 

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 
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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.

arviointivaiheissa. Niillä on edistettävä 
kaikkien yhtäläisiä mahdollisuuksia ilman 
sukupuoleen, rotuun, etniseen alkuperään, 
uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen perustuvaa syrjintää sekä 
esteettömyyttä vammaisille henkilöille 
kaikissa niiden valmistelu-, seuranta-, 
valvonta- ja arviointivaiheissa.

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Jäsenvaltioiden ja komission on 
kaikissa ESR+:n tavoitteissa tuettava myös 
kohdennettuja erityistoimenpiteitä sekä 
kansallisten ja alueellisten strategioiden 
ja toimintasuunnitelmien kehittämistä 
edistääkseen 1 kohdassa tarkoitettuja 
periaatteita, mukaan lukien järkevä
siirtyminen laitoshoidosta perhe- ja 
yhteisöperustaiseen hoitoon.

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on keskitettävä ESR+:n 
yhteistyössä hallinnoitavan toimintalohkon 
määrärahat toimiin, joilla puututaan niiden 
kansallisissa uudistusohjelmissa, 
talouspolitiikan eurooppalaisen 
ohjausjakson puitteissa ja SEUT-
sopimuksen 121 artiklan 2 kohdan ja 148 
artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksytyissä 
maakohtaisissa suosituksissa havaittuihin 

Jäsenvaltioiden on, myös kansallisen ja 
alueellisen tason hallintoviranomaisten 
välityksellä, keskitettävä ESR+:n 
yhteistyössä hallinnoitavan toimintalohkon 
määrärahat toimiin, joilla puututaan 
ESR+:n soveltamisalaan ja tehtävään 
liittyviin ja niiden alueellisissa 
strategioissa, kansallisissa 
uudistusohjelmissa ja SEUT-sopimuksen 
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haasteisiin, ja otettava huomioon
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarissa 
vahvistetut periaatteet ja oikeudet.

121 artiklan 2 kohdan ja 148 artiklan 4 
kohdan mukaisesti hyväksytyissä asiaa 
koskevissa maakohtaisissa suosituksissa, 
joissa on otettu huomioon talouspolitiikan 
eurooppalaisen ohjausjakson sosiaali-
indikaattorien tulostaulu, havaittuihin 
haasteisiin, ja noudatettava Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarissa 
vahvistettuja periaatteita ja oikeuksia, 
otettava huomioon paikalliset, alueelliset
ja kansalliset investointitarpeet ja 
sitouduttava uudistuksiin paikan päällä.

Tarkistus 55

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 on kansallisen ja 
alueellisen tason hallintoviranomaistensa
ja tarvittaessa komission välityksellä 
edistettävä synergioita ja varmistettava 
ESR+:n koordinointi, täydentävyys ja 
johdonmukaisuus muiden unionin 
rahastojen, kuten ERI-rahastojen ja 
erityisesti Euroopan aluekehitysrahaston 
ja koheesiorahaston, sekä ohjelmien ja 
välineiden kanssa, kuten Erasmuksen, 
Euroopan horisontti -ohjelman, 
turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston ja 
rakenneuudistusten tukiohjelman, mukaan 
lukien uudistusten toteuttamisen tukiväline 
ja teknisen tuen väline, kanssa sekä 
valmistelu- että toteutusvaiheessa tämän 
vaikuttamatta 3 ja 4 artiklassa 
asetettuihin ESR+:n tavoitteisiin. 
Jäsenvaltioiden ja tarvittaessa komission 
on optimoitava koordinointimekanismit, 
jotta vältetään päällekkäinen työ ja 
varmistetaan toteutuksesta vastaavien 
hallintoviranomaisten tiivis yhteistyö
yhdennettyjen lähestymistapojen ja
johdonmukaisten ja yhtenäisten 



PE625.392v02-00 34/51 AD\1165823FI.docx

FI

tukitoimien tarjoamiseksi.

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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, alueelliset erityispiirteet 
huomioon ottaen, ja talouspolitiikan 
eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa 
havaittuihin haasteisiin, jotka kuuluvat 4 
artiklassa vahvistettuun ESR+:n 
soveltamisalaan, jota täydennetään 
riittävällä joustavuudella 
hallintoviranomaisen tasolla ESR+:n 
investointiprioriteettien ja -alojen 
määrittämiseksi erityisten paikallisten tai 
alueellisten haasteiden mukaisesti ja 
ottaen huomioon Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarissa vahvistetut periaatteet 
ja oikeudet sekä taloudellisen, sosiaalisen 
ja alueellisen lähentymisen parantamisen 
tavoite.

Tarkistus 57

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 

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

vii–xi alakohdassa vahvistettuihin 
sosiaalisen osallisuuden alan 
erityistavoitteisiin, mukaan lukien 
sosiaaliturvajärjestelmien 
nykyaikaistaminen ja kolmansien maiden 
kansalaisten sosioekonomisen 
integroitumisen edistäminen. Jäsenvaltiot 
voivat käyttää kohdennettuja 
määrärahoja muiden haasteiden kuin 
työttömyyden torjumiseksi tukeakseen 
köyhyyden vastaisia toimenpiteitä, jotka 
ulottuvat aktiivisia 
työmarkkinatoimenpiteitä pitemmälle.

Tarkistus 58

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 xi alakohdassa 
vahvistettuun, vähävaraisimpien 
sosiaalista osallisuutta ja/tai aineellista 
puutetta koskevaan erityistavoitteeseen.

Perustelu

4 prosentin vähimmäiskohdennus mahdollistaisi myös nykyisen vähävaraisimmille suunnatun 
eurooppalaisen avun rahastosta käytettävissä olevien resurssien tason ylläpitämisen (4 
miljardia euroa vuosina 2014–2020). Jäsenvaltioiden pitäisi voida päättää vapaasti, 
haluavatko ne tarjota ruoka-apua, aineellista apua vai sosiaalista osallisuutta edistäviä 
toimenpiteitä vähävaraisimmille, niiden kansallisista tilanteista riippuen.

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

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

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

Tarkistus 60

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 
tiedotustoimia.

Toimia toteuttaessaan jäsenvaltioiden on 
asetettava etusijalle työelämän ulkopuolella 
olevat nuoret ja nuoret pitkäaikaistyöttömät 
keskittyen maaseudulta kotoisin oleviin 
nuoriin maaseudun autioitumisen 
estämiseksi ja toteutettava kohdennettuja 
tiedotustoimia.

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on varmistettava 
työmarkkinaosapuolten ja 
kansalaisjärjestöjen riittävä osallistuminen 

1. Jäsenvaltion kansallisen ja 
alueellisen tason hallintoviranomaisten 
on varmistettava , että alue- ja 
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ESR+:n yhteistyössä hallinnoitavan 
toimintalohkon työllisyyttä, koulutusta ja 
sosiaalista osallisuutta koskevien 
politiikkojen toteutukseen.

paikallisviranomaisten, 
työmarkkinaosapuolten ja talouselämän 
osapuolten, kansalaisjärjestöjen ja 
edunsaajien osallistuminen taataan 
kaikissa vaiheissa ESR+:n alaiseen
valmisteluun, täytäntöönpanoon, 
seurantaan ja arviointiin yhteisiä 
säännöksiä koskevan asetuksen 6 
artiklassa vahvistettujen periaatteiden 
mukaisesti, kumppanuutta koskevat 
eurooppalaiset käytännesäännöt mukaan 
luettuina. Tätä sovelletaan ESR+:n 
yhteistyössä hallinnoitavan toimintalohkon 
työllisyyttä, koulutusta ja sosiaalista 
osallisuutta koskevien politiikkojen 
toteutukseen.

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Jäsenvaltioiden on kohdennettava 
kussakin ohjelmassa vähintään 
2 prosenttia ESR+:n yhteistyössä 
hallinnoitavan toimintalohkon määrärahoja 
alue- ja paikallisviranomaisten, 
työmarkkinaosapuolten, talouselämän 
osapuolten ja kansalaisjärjestöjen 
valmiuksien kehittämiseen.

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Edellä 7 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut 
määrärahat on ohjelmoitava asiaa 
koskevalle toimintalinjalle tai ohjelmalle. 
Tämän toimintalinjan tai ohjelman 
yhteisrahoitusosuus on 85 prosenttia.
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Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 7 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu tuki 
on kohdennettava asiaa koskevalle 
toimintalinjalle ja sillä on tuettava 4 
artiklan 1 kohdan i alakohdassa tarkoitettua 
erityistavoitetta.

Edellä 7 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu tuki 
on kohdennettava asiaa koskevalle 
toimintalinjalle ja sillä on tuettava 4 
artiklan 1 kohdan i ja v alakohdassa 
tarkoitettua erityistavoitetta.

Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Toimet, joilla puututaan 7 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettuihin maakohtaisissa 
suosituksissa ja talouspolitiikan 
eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa 
havaittuihin haasteisiin, on toteutettava 
yhden tai useamman asiaa koskevan 
toimintalinjan nojalla. Riittävä joustavuus 
on varmistettava hallintoviranomaisten 
tasolla ESR+:n investointiprioriteettien ja 
-alojen määrittämiseksi erityisten 
paikallisten tai alueellisten haasteiden 
mukaisesti maakohtaisten suositusten 
vuotuisen luonteen ja ESR+:n 
ohjelmasuunnittelun monivuotisen 
luonteen vuoksi. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava näiden toimintalinjojen 
johdonmukaisuus, yhtenäisyys ja 
synergiat Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarin, Pariisin sopimuksen ja 
kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. 
Riittävä joustavuus on varmistettava 
hallintoviranomaisten tasolla ESR+:n 
investointiprioriteettien ja -alojen 
määrittämiseksi erityisten paikallisten tai 
alueellisten haasteiden mukaisesti.
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Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
11 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 a artikla

Yhdennetty alueellinen kehitys

ESR+:sta voidaan tukea yhdennettyä 
alueellista kehitystä sellaisten ohjelmien 
puitteissa, joilla toteutetaan molempia 
asetuksen (EU) 2018/xxxx [uusi yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 4 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettuja tavoitteita 
kyseisen asetuksen [uusi yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] III osaston II 
luvun mukaisesti. 2. Jäsenvaltioiden on 
toteutettava yhdennettyä alueellista 
kehitystä ESR+:n tuella hyödyntäen 
yksinomaan asetuksen (EU) 2018/xxxx 
[uusi yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
[22] artiklassa tarkoitettuja tuen muotoja.

Tarkistus 67

Ehdotus asetukseksi
11 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 b artikla

Valtioiden välinen yhteistyö

Jäsenvaltiot voivat tukea valtioiden 
väliseen yhteistyöhön liittyviä toimia 
erityisen toimintalinjan alaisuudessa. 
Valtioiden väliseen yhteistyöhön liittyvät 
toimet voidaan sisällyttää mihin tahansa 4 
artiklan 1 kohdan i–x alakohdassa 
tarkoitettuun erityistavoitteeseen. Tämän 
toimintalinjan yhteisrahoitusosuutta 
voidaan korottaa 95 prosenttiin enintään 
viiden prosentin osalta näille 
toimintalinjoille ESR+:n yhteistyössä 
hallinnoitavassa toimintalohkossa 
kohdennetuista kansallisista 
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määrärahoista.

Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Innovatiiviset toimet Innovatiiviset toimet ja yhdennetty 
alueellinen kehitys

Tarkistus 69

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on tuettava ESR+:n 
avulla sosiaalisen innovoinnin toimia ja 
kokeiluja, myös pienimuotoisesti 
kokeiltujen innovatiivisten 
toimintatapojen laajentamista tai 
lujitettava alhaalta ylöspäin suuntautuvia 
prosesseja, jotka perustuvat viranomaisten,
erityisesti alue- ja paikallistasolla, 
yksityisen sektorin ja 
kansalaisyhteiskunnan kumppanuuksiin, 
kuten paikallisiin toimintaryhmiin, jotka 
suunnittelevat ja toteuttavat 
yhteisölähtöisiä paikallisia 
kehittämisstrategioita, joissa otetaan 
huomioon paikalliset erityispiirteet.

Tarkistus 70

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Innovatiiviset toimet ja 
toimintatavat sekä yhdennetty alueellinen 
kehitys voidaan sisällyttää mihin tahansa 4 
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alakohdassa tarkoitettuun 
erityistavoitteeseen.

artiklan 1 kohdan i–x alakohdassa 
tarkoitettuun erityistavoitteeseen.

Tarkistus 71

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on osoitettava 1 tai 
2 kohdan tai molempien kohtien 
toteutukseen vähintään yksi toimintalinja.
Näiden toimintalinjojen 
yhteisrahoitusosuutta voidaan korottaa 
95 prosenttiin enintään viiden prosentin 
osalta näille toimintalinjoille ESR+:n 
yhteistyössä hallinnoitavassa 
toimintalohkossa kohdennetuista 
kansallisista määrärahoista.

4. Vähintään 10 prosenttia ESR+:n 
kansallisen tason resursseista 
kohdennetaan 1 tai 2 kohdan tai 
molempien kohtien toteutukseen.

Tarkistus 72

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Yksilöihin viittaavat indikaattorit 
on eriteltävä aina sukupuolen mukaan.

Tarkistus 73

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 74

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

Tarkistus 75

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) elintarvikkeiden ja/tai 
perushyödykkeiden ostokustannukset, 
mukaan lukien elintarvikkeiden ja/tai 
perushyödykkeiden kuljetuksesta 
edunsaajille loppukäyttäjille jakamista 
varten aiheutuneet kustannukset;

a) elintarvikkeiden ostokustannukset 
edistäen hankintaa paikallisilta 
markkinoilta ja/tai perushyödykkeiden 
ostokustannukset, mukaan lukien 
elintarvikkeiden ja/tai perushyödykkeiden 
kuljetuksesta edunsaajille loppukäyttäjille 
jakamista varten aiheutuneet kustannukset;

Tarkistus 76

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) vähävaraisimmille tarkoitettujen 
elintarvikkeiden ja/tai perushyödykkeiden 
jakeluun osallistuvien edunsaajien hallinto-
, kuljetus- ja varastointikustannukset 5 
prosentin kiinteänä osuutena a alakohdassa 
tarkoitetuista kustannuksista; tai 5 
prosenttia asetuksen (EU) N:o 1308/2013 

c) vähävaraisimmille tarkoitettujen 
elintarvikkeiden ja/tai perushyödykkeiden 
jakeluun osallistuvien edunsaajien hallinto-
, kuljetus- ja varastointikustannukset 5 
prosentin kiinteänä osuutena a alakohdassa 
tarkoitetuista kustannuksista; tai 5 
prosenttia asetuksen (EU) N:o 1308/2013 
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16 artiklan mukaisesti poistettujen 
elintarvikkeiden arvosta;

16 artiklan mukaisesti poistettujen 
elintarvikkeiden arvosta;
hallintoviranomainen voi vahvistaa 
korkeamman kiinteän osuuden käyttäen 
oikeudenmukaista, reilua ja 
todennettavaa laskentamenetelmää, jonka 
perusteena ovat (i) tilastotiedot, muut 
objektiiviset tiedot tai asiantuntija-arvio; 
tai ii) yksittäisten edunsaajien todennetut 
aiemmat tiedot;

Tarkistus 77

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) elintarvikelahjoitusten 
keräämisestä, kuljetuksesta, varastoinnista 
ja jakelusta ja niihin suoraan liittyvistä 
tiedotustoimista aiheutuneet kustannukset;

d) elintarvikelahjoitusten 
keräämisestä, kuljetuksesta, varastoinnista 
ja jakelusta ja niihin suoraan liittyvistä 
tiedotus- ja valistustoimista aiheutuneet 
kustannukset;

Tarkistus 78

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, etenkin 
merkittävästä työvoimapuutteesta 
kärsivillä aloilla, tietyssä ammatissa, 
maassa tai maaryhmässä tai tietyille 
työntekijäryhmille (esimerkiksi 
heikommassa asemassa olevat);
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Tarkistus 79

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

e) tuetaan markkinoiden 
ekosysteemiä, joka liittyy 
mikrorahoituksen antamiseen 
mikroyrityksille niiden käynnistys- ja 
kehitysvaiheissa, etenkin niille, jotka 
työllistävät heikossa asemassa olevia, sekä 
nuorten maaseudulle perustamille 
yrityksille näiden alueiden autioitumisen 
ehkäisemiseksi;

Tarkistus 80

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 81

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 kohta – c alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

c) valmiuksien kehittäminen, etenkin c) integraatio ja valmiuksien
kehittäminen, etenkin
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Tarkistus 82

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

Komission teksti Tarkistus

iii) osallistuvien maiden hallinnot, 
sosiaaliturvalaitokset ja työvoimapalvelut, 
jotka vastaavat työvoiman liikkuvuuden 
edistämisestä, ja mikrorahoituslaitokset ja 
laitokset, jotka tarjoavat rahoitusta 
yhteiskunnallisille yrityksille tai muille 
yhteiskunnallisen investoinnin toimijoille, 
sekä verkostot;

iii) osallistuvien maiden hallinnot, 
erityisesti alue- ja paikallistasolla, 
sosiaaliturvalaitokset ja työvoimapalvelut, 
jotka vastaavat työvoiman liikkuvuuden 
edistämisestä, ja mikrorahoituslaitokset ja 
laitokset, jotka tarjoavat rahoitusta 
yhteiskunnallisille yrityksille tai muille 
yhteiskunnallisen investoinnin toimijoille, 
sekä verkostot;

Tarkistus 83

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

a) vahvistetaan unionin 
kriisivalmiutta, kriisinhallintaa ja kriisiin
reagointia kansalaisten suojelemiseksi rajat 
ylittäviltä uhkilta;

a) vahvistetaan unionin 
kriisivalmiutta, kriisinhallintaa, myös 
yhteisillä rajatylittävillä toimintaryhmillä,
ja kriisitilanteisiin reagointia kansalaisten 
suojelemiseksi rajat ylittäviltä uhkilta;

Tarkistus 84

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

Komission teksti Tarkistus

i) toteutetaan toimenpiteitä 
kriisivalmiuteen, kriisinhallintaan ja 
kriisiin reagointiin liittyvien valmiuksien 
kehittämiseksi;

i) toteutetaan toimenpiteitä 
kriisivalmiuteen, kriisinhallintaan ja 
kriisiin reagointiin liittyvien valmiuksien 
kehittämiseksi ottaen huomioon 
ilmastonmuutoksen aiheuttamat 
mahdolliset tapahtumat; 
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Tarkistus 85

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

Komission teksti Tarkistus

iii) lisätään laboratoriokapasiteettia; iii) lisätään laboratoriokapasiteettia, 
jotta hätätilanteisiin voidaan reagoida ja 
vastata nopeasti tarvittaessa;

Tarkistus 86

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 ja sopeutumiskyvyn 
parantamista kansallisella, alueellisella ja 
paikallisella tasolla, terveyden edistämistä 
ja sairauksien ehkäisemistä koskevien 
kansallisten ja alueellisten
uudistusprosessien, joissa puututaan 
erityisesti talouspolitiikan eurooppalaisen 
ohjausjakson puitteissa havaittuihin 
haasteisiin, kannalta merkityksellisen 
tietämyksen siirrossa;

Tarkistus 87

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

Komission teksti Tarkistus

iv) kehitetään ja toteutetaan 
toimintatapoja, joilla vastataan 
terveydenhuoltojärjestelmien tuleviin 
haasteisiin;

iv) kehitetään ja toteutetaan 
toimintatapoja, joilla vastataan 
terveydenhuoltojärjestelmien tuleviin 
kansallisiin ja alueellisiin haasteisiin 
keskittyen syrjäisimpiin alueisiin;
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Tarkistus 88

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

Komission teksti Tarkistus

i) rajat ylittävä yhteistyö ja 
kumppanuus, mukaan lukien raja-alueet;

i) rajat ylittävä yhteistyö ja 
kumppanuus, mukaan lukien raja-alueet ja 
syrjäisimmät alueet;

Tarkistus 89

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

Komission teksti Tarkistus

iii) terveyskriisivalmius; iii) terveyskriisivalmius ja 
toimenpiteiden suunnittelu mahdollisten 
skenaarioiden pohjalta;

Tarkistus 90

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

Komission teksti Tarkistus

c) valmiuksien kehittäminen, etenkin c) integraatio ja valmiuksien
kehittäminen, etenkin

Tarkistus 91

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

Komission teksti Tarkistus

iii) tietojen vaihtoon tarkoitetun 
tietotekniikan infrastruktuurin 
käyttöönotolla, toiminnalla ja ylläpidolla;

iii) tietojen vaihtoon tarkoitetun 
tietotekniikan infrastruktuurin 
käyttöönotolla, toiminnalla ja ylläpidolla ja 
niiden tietoturvan takaamisella;
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Tarkistus 92

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

Komission teksti Tarkistus

laitoksissa ja orpokodeissa elävät lapset

Tarkistus 93

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

Komission teksti Tarkistus

laitoshoidosta perhe- tai 
yhteisöperusteiseen hoitoon siirtymistä 
koskevat tiedot

Tarkistus 94

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– tuettujen mikroyritysten sekä 
pienten ja keskisuurten yritysten (mukaan 
lukien osuustoiminnalliset ja 
yhteiskunnalliset yritykset) lukumäärä.

– tuettujen mikroyritysten sekä 
pienten ja keskisuurten yritysten (mukaan 
lukien osuustoiminnalliset ja 
yhteiskunnalliset yritykset ja 
jäsenvaltioiden erityisellä lainsäädännöllä 
perustetut muut yhteisötalouden yritykset) 
lukumäärä.

Tarkistus 95

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a) Yhteinen yhteisöjä koskeva välitön 
tulosindikaattori:

– Sellaisten mikroyritysten ja pk-yritysten 
lukumäärä (mukaan luettuna 
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osuuskuntamuotoiset yritykset ja 
jäsenvaltioiden erityisellä lainsäädännöllä 
perustetut muut yhteisötalouden 
yritykset), jotka ovat aloittaneet 
toimintansa ohjelmaan osallistumisen 
jälkeen.

Tarkistus 96

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b) Yhteinen yhteisöjä koskeva pitkän 
aikavälin tulosindikaattori:

– Sellaisten mikroyritysten ja pk-yritysten 
lukumäärä (mukaan luettuna 
osuuskuntamuotoiset yritykset, 
yhteiskunnalliset yritykset ja 
jäsenvaltioiden erityisellä lainsäädännöllä 
perustetut muut yhteisötalouden 
yritykset), jotka jatkavat toimintaansa 
kuuden kuukauden kuluessa toimintansa 
aloittamisesta.
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