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LYHYET PERUSTELUT

Euroopassa on työttöminä noin 23 miljoonaa ihmistä ja 30:tä miljoonaa uhkaa sosiaalinen 
syrjäytyminen. Kuten Euroopan parlamentti 8. kesäkuuta 2011 antamassaan päätöslausumassa 
totesi, Euroopan sosiaalirahasto (ESR) on täten tärkeässä asemassa Eurooppa 2020 -strategian 
sosiaalisten ja työllisyyttä koskevien tavoitteiden saavuttamisessa ja sitä olisi pidettävä 
poliittisena painopisteenä ja sille olisi myönnettävä varoja sen mukaisesti.

ESR:n määrärahoja vuosiksi 2014–2020 ei mainita ESR:a koskevassa asetusehdotuksessa 
vaan asetusehdotuksessa kaikkia rahastoja koskevista yhteisistä säännöksistä1. Sen 84 artiklan 
3 kohdassa säädetään, että "vähintään 25 prosenttia vähemmän kehittyneille alueille 
osoitetuista rakennerahastovaroista, 40 prosenttia siirtymäaluille osoitetuista 
rakennerahastovaroista ja 52 prosenttia kehittyneemmille alueille osoitetuista 
rakennerahastovaroista kussakin jäsenvaltiossa on osoitettava ESR:oon." Jos näitä 
prosenttiosuuksia ei pienennetä, summa olisi kokonaisuudessaan vähintään 84 miljardia euroa 
(vuoden 2011 kiinteinä hintoina) ja ESR:n vähimmäisosuudeksi tulisi 25 prosenttia rakenne-
ja koheesiorahastoille yhteensä myönnetystä talousarviosta (komission tiedonannossa 
"Eurooppa 2020 -strategiaa tukeva talousarvio"2 mainitun laskelman mukaan). Vertailun 
vuoksi ESR:n määrärahat vuosina 2007–2013 ovat 78 miljardia euroa vuoden 2011 hintoina 
eli 22 prosenttia käytettävissä olevista rakenne- ja koheesiorahastojen varoista. Jos komission 
ehdotuksesta ESR:sta päästään sopuun, se tarkoittaa siis suhteellista kasvua verrattuna 
koheesio- ja rakennerahastojen käytettävissä oleviin kokonaismäärärahoihin. Olisi kuitenkin 
pidettävä mielessä, että komission ehdotuksissa koheesio- ja rakennerahastojen 
kokonaismäärärahat jäädytettäisiin nimellisarvoltaan vuoden 2013 enimmäismäärän tasolle. 
Valmistelija suhtautuu myönteisesti tähän vähimmäisosuuteen ja katsoo, että se on 
ehdottomasti säilytettävä jo senkin tähden, että se on uutta verrattuna nykyiseen 
monivuotiseen rahoituskehykseen. Valmistelija palauttaa myös mieliin, että edellä mainitussa 
päätöslauselmassa Euroopan parlamentti totesi olevansa vakuuttunut, että "seuraavaa 
monivuotista rahoituskehystä varten tarvitaan vähintään 5 prosentin lisäys", että 
koheesiopolitiikalle "nykyisellä rahoitusohjelmakaudella myönnetyt määrät olisi vähintäänkin 
säilytettävä ennallaan seuraavalla rahoitusohjelmakaudella" ja että ESR:lle olisi myönnettävä 
varoja ottaen huomioon, että se on poliittinen painopiste.

Yhteisiä säännöksiä koskevan asetusehdotuksen 84 artiklan 3 ja 5 kohdassa komissio ehdottaa 
myös, että vähäosaisimmille tarkoitettuun elintarviketukeen myönnetään 2,5 miljardia euroa.
Tämä rahoitus vähennettäisiin kunkin jäsenvaltion kansallisista ESR-määrärahoista. Koska 
ohjelmalla ei ole riippumatonta ja asianmukaista oikeusperustaa, jossa määriteltäisiin tarkasti, 
kuinka ohjelma toimisi, ja kun otetaan huomioon komission viimeisimmät lausumat, 
ohjelman tulevaisuus vaikuttaa kuitenkin edelleen epävarmalta.

Varsinaisessa ESR-asetuksessa komissio ehdottaa, että 20 prosenttia ESR:n määrärahoista 
korvamerkitään sosiaalisen osallisuuden rahoittamiseen, erityisesti nuorisotyöttömyyden 
torjuntaan ja sukupuolten tasa-arvon ja syrjimättömyyden tukemisen valtavirtaistamiseen. 
Kehittyneemmillä alueilla jäsenvaltioiden on keskitettävä 80 prosenttia kunkin 
toimenpideohjelman määrärahoista enintään neljään investointiprioriteettiin, siirtymäalueilla 
                                               
1 COM(2011)0615.
2 COM(2011)0500.
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70 prosenttia ja vähemmän kehittyneillä alueilla 60 prosenttia. Tämän temaattisen 
keskittämisen täytäntöönpano on yhteisestä strategiakehyksestä ja kumppanuussopimuksista 
jäsenvaltioiden kanssa käytävien neuvottelujen ytimessä. 

Valmistelija suhtautuu myönteisesti komission yksinkertaistamispyrkimyksiin muiden 
sellaisten säännösten osalta, joilla on talousarviovaikutuksia, erityisesti yksinkertaistettuihin 
rahoitusvaihtoehtoihin kertakorvausten ja vakioyksikkökustannusten avulla. Valmistelija 
korostaa jäsenvaltioiden vastuuta näissä yksinkertaistamispyrkimyksissä. 

Moitteeton varainhoito ja avoimuus ovat myös avaintekijöitä. Tämän vuoksi valmistelija 
ehdottaa, että viitataan useammin parhaillaan neuvottelujen kohteena olevan 
varainhoitoasetuksen säännöksiin, ja odottaa avoimempia ja objektiivisempia tuloksia ja 
tulosindikaattoreita. 

Valmistelija tähdentää myös tarvetta parantaa yhteensovittamista ja synergiaa ESR:n ja 
muiden ohjelmien, erityisesti ehdotetun sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita koskevan 
integroidun ohjelman, Euroopan globalisaatiorahaston ja ehdotetun Yhteinen Erasmus 
-ohjelman kanssa. Tarvitaan täsmällisiä tavoitteita sen selkeyttämiseksi, millä välineellä 
kutakin ohjelmaa rahoitetaan. Valmistelija ehdottaa erityisesti, että ESR:n tavoite "aktiivinen 
osallisuus" määritellään paremmin ja että ESR:n ja sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita 
koskevan integroidun ohjelman välistä suhdetta selkeytetään. Tällä hetkellä molempia 
välineitä käytetään niin sanottujen sosiaalisten innovaatioiden ja Euroopan 
työnvälityspalveluiden (Eures) tukemiseen mutta erilaisten hallintosääntöjen mukaisesti ja 
niin ollen eri tasoilla. Kun Eures-toimia rahoitettaisiin ensisijaisesti sosiaalisia muutoksia ja 
innovaatioita koskevasta integroidusta ohjelmasta, komissio ehdottaa tukea Euresiin liittyville 
tiedotus-, ohjaus- ja neuvontapalveluille kansallisella ja valtioiden rajat ylittävällä tasolla. 
Komissio voisi rahoittaa sosiaalisten innovaatioiden hankkeita suoraan sosiaalisia muutoksia 
ja innovaatioita koskevan integroidun ohjelman PROGRESS-linjasta ja niitä voitaisiin 
myöhemmin kehittää laajemmalti ESR:n ja jäsenvaltioiden yhteisrahoituksella. ESR:sta 
voitaisiin myös edistää suoraan sosiaalisia innovaatioita. ESR:oon olisi samoin perustettava 
myös elinikäisen oppimisen infrastruktuureja, ja elinikäisen oppimisen toimia olisi 
rahoitettava ehdotetusta monivuotisesta Yhteinen Erasmus -ohjelmasta. 

TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokuntaa 
sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 a kohta (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

1 a. palauttaa mieliin 8. kesäkuuta 2011 
antamansa päätöslauselman 
sijoittamisesta tulevaisuuteen: uusi 
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monivuotinen rahoituskehys 
kilpailukykyistä, kestävää ja osallistavaa 
Euroopan unionia varten1; toistaa, että 
seuraavaan monivuotiseen 
rahoituskehykseen tarvitaan riittävästi 
lisävaroja unionin nykyisten poliittisten 
prioriteettien ja Lissabonin sopimuksesta 
johtuvien uusien tehtävien täyttämiseen 
sekä ennakoimattomiin tapahtumiin 
reagointiin; huomauttaa, että vaikka 
seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen määrärahojen tasoa 
korotettaisiin vähintään viisi prosenttia 
vuoden 2013 tasoon verrattuna, voidaan 
vain rajoitetusti edistää unionin sovittujen 
tavoitteiden saavuttamista, unionin 
sitoumusten täyttämistä ja unionin 
yhteisvastuullisuuden periaatteen 
noudattamista; kehottaa neuvostoa – jos 
se on eri mieltä tästä lähestymistavasta –
ilmoittamaan selvästi, mitkä poliittiset 
ensisijaiset tavoitteet tai hankkeet 
voitaisiin sivuuttaa kokonaan huolimatta 
siitä, että ne todistetusti tuottavat 
eurooppalaista lisäarvoa;

_______________
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0266.

Tarkistus 2

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
1 b kohta (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi Tarkistus

1 b. palauttaa mieliin 7. kesäkuuta 2011 
antamansa päätöslauselman1, jossa se 
kannatti unionin vähäosaisimmille 
tarkoitetun elintarvikejakelun jatkamista 
seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen aikana; kehottaa 
komissiota ehdottamaan sopivinta 
oikeusperustaa; korostaa kuitenkin, että 
ESR:n ja vähäosaisimmille tarkoitetun 
ohjelman tavoitteet eivät ole täysin 
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identtiset;
_______________
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0338.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) ESR:n olisi parannettava 
työllisyysmahdollisuuksia, edistettävä 
koulutusta ja elinikäistä oppimista sekä 
kehitettävä aktiivista osallisuuspolitiikkaa 
sille perussopimuksen 162 artiklalla 
uskottujen tehtävien mukaisesti ja 
edistettävä näin taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista koheesiota perussopimuksen 
174 artiklan mukaisesti. Perussopimuksen 
9 artiklan mukaan ESR:n on otettava 
huomioon korkean työllisyystason 
edistämiseen, riittävän sosiaalisen suojelun 
takaamiseen, sosiaalisen syrjäytymisen 
torjumiseen sekä korkeatasoiseen 
koulutukseen ja ihmisten terveyden 
korkeatasoiseen suojeluun liittyvät 
vaatimukset.

(2) ESR:n olisi parannettava 
työllisyysmahdollisuuksia, tuettava 
kestävien työpaikkojen luomista,
edistettävä koulutusta ja elinikäistä 
oppimista sekä kehitettävä aktiivista 
osallisuuspolitiikkaa ja torjuttava 
köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä 
perussopimuksen 9 artiklan ja sille 
perussopimuksen 162 artiklalla uskottujen 
tehtävien mukaisesti ja edistettävä näin 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
koheesiota perussopimuksen 174 artiklan 
mukaisesti. Perussopimuksen 9 artiklan 
mukaan ESR:n on otettava huomioon 
korkean työllisyystason edistämiseen, 
riittävän sosiaalisen suojelun takaamiseen,
köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen 
torjumiseen sekä korkeatasoiseen 
koulutukseen ja ihmisten terveyden 
korkeatasoiseen suojeluun liittyvät 
vaatimukset.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Euroopan parlamentti katsoi 
8. kesäkuuta 2011 antamassaan 
päätöslauselmassa sijoittamisesta 
tulevaisuuteen: uusi monivuotinen 
rahoituskehys kilpailukykyistä, kestävää 
ja osallistavaa Euroopan unionia varten, 
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että "yksi Euroopan unionin suurimmista 
haasteista on kilpailukyvyn säilyttäminen, 
kasvun lisääminen sekä korkean 
työttömyyden torjuminen ja keskittyminen 
asianmukaisesti toimiviin 
työmarkkinoihin ja sosiaalisiin oloihin,
joiden avulla parannetaan 
työllisyystilannetta, edistetään 
ihmisarvoista työtä, taataan 
työntekijöiden oikeudet kaikkialla 
Euroopassa sekä parannetaan työoloja ja 
vähennetään köyhyyttä".

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 b) Samassa päätöslauselmassa 
Euroopan parlamentti korosti "Euroopan 
sosiaalirahaston (ESR) tärkeää merkitystä 
Eurooppa 2020 -strategian sosiaalisten ja 
työllisyyttä koskevien tavoitteiden 
saavuttamisessa" ja totesi, että "ESR:a 
olisi pidettävä poliittisena painopisteenä 
ja sille olisi myönnettävä varoja sen 
mukaisesti" ja kannatti "ESR:n 
strategisempaa käyttöä naisten ja miesten 
tasa-arvon, työmarkkinoille pääsyn ja 
työelämään uudelleen integroitumisen 
edistämiseen sekä työttömyyden, 
köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen 
sekä kaikenlaisen syrjinnän torjuntaan".

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 c) Monivuotisen rahoituskehyksen 
2007–2013 aikana Euroopan 
sosiaalirahastolle myönnettiin 
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78 miljardia euroa (vuoden 2011 
hintoina). Tiedonannossaan "Eurooppa 
2020 -strategiaa tukeva talousarvio"1

komissio ehdottaa monivuotisen 
rahoituskehyksen 2014–2020 osalta, että 
ESR:n vähimmäisosuudeksi vahvistetaan 
25 prosenttia koheesio- ja 
rakennerahastoille myönnetyistä 
määrärahoista (eli vähintään 84 miljardia 
euroa vuoden 2011 hintoina). Monien 
työmarkkinavälineiden olemassaolo 
riippuu Euroopan sosiaalirahastosta. Jos 
jäsenvaltiot esittävät jatkossakin 
lisäsäästöjä Euroopan unionin yleiseen 
talousarvioon, työmarkkinavälineet 
kaikkialla Euroopan unionissa 
heikkenevät, jolloin on mahdotonta
alentaa työttömyyslukuja.
______________
1 COM(2011)0500 final.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Euroopan unionilla on vastassaan 
rakenteellisia haasteita, jotka johtuvat 
talouden globalisaatiosta, teknologian 
muutoksista ja koko ajan ikääntyvästä 
työvoimasta sekä kasvavasta 
ammattitaitovajeesta ja työvoimapulasta 
joillakin sektoreilla ja alueilla. Näitä 
haasteita on vielä pahentanut hiljattainen 
talous- ja rahoituskriisi, joka on lisännyt 
työttömyyttä etenkin nuorten ja muiden 
heikommassa asemassa olevien ryhmien, 
kuten maahanmuuttajien, parissa. ESR:n 
pitäisi pyrkiä edistämään työllisyyttä ja 
tukemaan työvoiman liikkuvuutta, 
investoimaan koulutukseen, ammattitaitoon 
ja elinikäiseen oppimiseen sekä edistämään 
sosiaalista osallisuutta ja köyhyyden 
torjumista. Pyrkiessään edistämään 
työmarkkinoiden parempaa toimintaa 

(4) Euroopan unionilla on vastassaan 
rakenteellisia ja demografisia haasteita, 
jotka johtuvat talouden globalisaatiosta, 
teknologian muutoksista ja koko ajan 
ikääntyvästä työvoimasta sekä kasvavasta 
ammattitaitovajeesta ja työvoimapulasta 
joillakin sektoreilla ja alueilla. Näitä 
haasteita on vielä pahentanut hiljattainen 
talous- ja rahoituskriisi, joka on lisännyt 
työttömyyttä etenkin nuorten ja muiden 
heikommassa asemassa olevien ryhmien, 
kuten maahanmuuttajien, parissa. ESR:n 
pitäisi pyrkiä edistämään ja luomaan 
työllisyyttä ja tukemaan työvoiman 
liikkuvuutta, investoimaan koulutukseen, 
ammattitaitoon ja elinikäiseen oppimiseen 
sekä edistämään sosiaalista osallisuutta ja 
köyhyyden torjumista. Pyrkiessään 
edistämään työmarkkinoiden parempaa 
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lisäämällä työntekijöiden alueellista 
liikkuvuutta, ESR:n olisi erityisesti tuettava 
rekrytointia koskevia Euroopan 
työnvälityspalveluita (Eures-toimia) ja 
niihin liittyviä tiedotus-, ohjaus- ja 
neuvontapalveluja kansallisella ja 
valtioiden rajat ylittävällä tasolla.

toimintaa lisäämällä työntekijöiden 
alueellista liikkuvuutta, ESR:n olisi 
tuettava rekrytointia koskevia Euroopan 
työnvälityspalveluita (Eures-toimia) ja 
niihin liittyviä tiedotus-, ohjaus- ja 
neuvontapalveluja kansallisella ja 
valtioiden rajat ylittävällä tasolla.
Komission olisi myös valvottava 
järjestelmällisesti Eures-toimia ja 
julkaistava siihen liittyvät tulokset.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Samalla on keskeisen tärkeää tukea 
Euroopan pienten ja keskisuurten yritysten 
kehittämistä ja kilpailukykyä ja taata, että 
ihmiset voivat mukautua asianmukaisten 
taitojen hankkimisen ja elinikäisen 
koulutuksen tarjoamien mahdollisuuksien 
kautta uusiin haasteisiin, joita ovat 
esimerkiksi siirtyminen osaamistalouteen, 
digitaalistrategia ja siirtyminen 
vähähiiliseen ja energiatehokkaampaan 
talouteen. Pyrkiessään ensisijaisten 
temaattisten tavoitteidensa saavuttamiseen 
ESR:n pitäisi osaltaan auttaa näihin 
haasteisiin vastaamisessa. Tähän liittyen 
ESR:sta olisi tuettava työvoiman 
siirtymistä vihreämmille aloille ja 
ammatteihin, etenkin energiatehokkuuden, 
uudistuvan energialähteiden ja kestävän 
kuljetuksen alalla, ottaen huomioon 
unionin pyrkimys lisätä EU:n budjetin 
osuutta ilmastotoimiin liittyvän 
valtavirtaistamisen alalla vähintään
20 prosenttia, eri politiikanalojen 
osallistumisen kautta.

(6) Samalla on keskeisen tärkeää tukea 
Euroopan pienten ja keskisuurten yritysten 
kehittämistä ja kilpailukykyä ja taata, että 
ihmiset voivat mukautua asianmukaisten 
taitojen hankkimisen ja elinikäisen 
koulutuksen tarjoamien mahdollisuuksien 
kautta muuttuviin taloudellisiin ja 
sosiaalisiin olosuhteisiin sekä uusiin 
haasteisiin, joita ovat esimerkiksi 
siirtyminen osaamistalouteen, 
digitaalistrategia ja siirtyminen 
vähähiiliseen ja energiatehokkaampaan 
talouteen. Pyrkiessään ensisijaisten 
temaattisten tavoitteidensa saavuttamiseen 
ESR:n pitäisi osaltaan auttaa näihin 
haasteisiin vastaamisessa. Tähän liittyen 
ESR:sta olisi tuettava työvoiman 
siirtymistä vihreämmille aloille ja 
ammatteihin, etenkin energiatehokkuuden, 
uudistuvan energialähteiden ja kestävän 
kuljetuksen alalla, ottaen huomioon 
unionin pyrkimys lisätä EU:n budjetin 
osuutta ilmastotoimiin liittyvän 
valtavirtaistamisen alalla vähintään 20 
prosenttia, eri politiikanalojen 
osallistumisen kautta.
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Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) ESR:n pitäisi edistää Eurooppa 2020 
-strategian toteuttamista keskittämällä 
tukea Euroopan unionin prioriteetteihin. 
ESR:n pitäisi erityisesti lisätä tukeaan 
sosiaalisen syrjäytymisen ja köyhyyden 
torjumiseen varaamalla siihen 
vähimmäismäärärahat. ESR-tukea saavien 
investointiprioriteettien valintaa ja 
lukumäärää olisi rajoitettava tuettujen 
alueiden kehitystason mukaan.

(7) ESR:n pitäisi edistää Eurooppa 2020 
-strategian toteuttamista keskittämällä 
tukea Euroopan unionin prioriteetteihin ja 
tukea jäsenvaltioita niiden kansallisten 
uudistusohjelmien täytäntöönpanossa. 
ESR:n pitäisi erityisesti lisätä aktiivista 
tukeaan sosiaalisen syrjäytymisen ja 
köyhyyden torjumiseen varaamalla siihen 
vähimmäismäärärahat. ESR-tukea saavien 
investointiprioriteettien valintaa ja 
lukumäärää olisi rajoitettava tuettujen 
alueiden kehitystason mukaan.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Jotta ESR:n tukemilla toimilla 
Euroopan tasolla saavutettuja tuloksia 
pystyttäisiin seuraamaan tiiviimmin ja 
arvioimaan paremmin, olisi laadittava 
yhteinen tuotos- ja tulosindikaattorien 
joukko.

(8) Jotta ESR:n tukemilla toimilla 
Euroopan tasolla saavutettuja tuloksia 
pystyttäisiin seuraamaan tiiviimmin ja 
arvioimaan paremmin, olisi laadittava 
yhteinen avointen ja objektiivisten tuotos-
ja tulosindikaattorien joukko.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Olisi otettava huomioon, että 
työllisyyden ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden varmistamiseksi 
tarvitaan yhdennettyä ja kokonaisvaltaista 
lähestymistapaa. ESR:n olisi tuettava 
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alojen välisten ja alueellisuuteen 
perustuvien kumppanuuksien ja niihin
liittyvien ohjelmien luomista.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat, 
että ESR:sta rahoitettujen prioriteettien 
täytäntöönpanolla edistetään naisten ja 
miesten tasa-arvoa perussopimuksen 
8 artiklan mukaisesti. Arvioinnit ovat 
osoittaneet, että on tärkeää ottaa tasa-
arvonäkökohdat huomioon kaikessa 
ohjelman toiminnassa ja varmistaa, että 
sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi 
toteutetaan erityistoimia.

(10) Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat, 
että ESR:sta rahoitettujen prioriteettien 
täytäntöönpanolla edistetään naisten ja 
miesten tasa-arvoa perussopimuksen 8 
artiklan mukaisesti. Arvioinnit ovat 
osoittaneet, että on tärkeää ottaa tasa-
arvonäkökohdat huomioon ohjelmien 
kaikessa toiminnassa, mukaan lukien 
niiden ajallaan ja johdonmukaisella 
tavalla tehtävä valmistelu, 
täytäntöönpano, seuranta ja arviointi, ja 
varmistaa, että sukupuolten tasa-arvon 
edistämiseksi toteutetaan erityistoimia.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Kun otetaan huomioon, että tämän 
ohjelman soveltamisala on osittain 
päällekkäinen sosiaalisia muutoksia ja 
innovaatioita koskevan ohjelman kanssa, 
olisi ryhdyttävä toimenpiteisiin, jotta 
vältetään samojen toimien ja aloitteiden 
kaksinkertainen rahoitus. Tämän lisäksi –
koska ESR:n kautta yhteistyössä 
toteutetun hallinnointitavan mukaisesti 
toteutetut toimet ovat osittain 
päällekkäisiä suoraan hallinnoidun 
sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita 
koskevan ohjelman kanssa – olisi 
ryhdyttävä toimenpiteisiin, jotta eri 



PE487.777v03-00 12/22 AD\906328FI.doc

FI

hallinnointitapojen mukaisesti toteutetut 
toimet eivät ole päällekkäisiä eikä niillä 
ole kaksinkertaista rahoitusta.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Euroopan sosiaalirahaston, 
Euroopan aluekehitysrahaston, 
koheesiorahaston, Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston ja 
Euroopan meri- ja kalatalousrahaston 
välisiä synergioita olisi hyödynnettävä. 
Lisäksi Euroopan sosiaalirahasto, 
Euroopan globalisaatiorahasto ja 
sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita 
koskeva monivuotinen ohjelma olisi 
jäsenneltävä yhdenmukaisesti niiden 
tehokkuuden lisäämiseksi, koordinoinnin 
parantamiseksi ja päällekkäisen 
rahoituksen välttämiseksi.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(16) ESR:n käytön yksinkertaistamiseksi ja 
virheiden riskin vähentämiseksi sekä 
rahastosta tuettavien toimien 
erityispiirteiden huomioon ottamiseksi on 
asianmukaista antaa säännöksiä, jotka 
täydentävät asetuksen (EU) N:o […] 57 ja 
58 artiklaa. 

(16) ESR:n käytön yksinkertaistamiseksi ja 
virheiden riskin vähentämiseksi sekä 
rahastosta tuettavien toimien 
erityispiirteiden huomioon ottamiseksi on 
asianmukaista antaa säännöksiä, jotka 
täydentävät asetuksen (EU) N:o […] 57 ja 
58 artiklaa. Täytäntöönpanon ja 
varainkäytön laadun parantamisen olisi 
oltava ohjaavana periaatteena pyrittäessä 
saavuttamaan ohjelmalle asetetut 
tavoitteet samalla kun varmistetaan 
varojen optimaalinen käyttö. 
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Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) On tärkeää varmistaa, että 
ohjelman varainhoito on moitteetonta ja 
että ohjelman toteutus on 
mahdollisimman tehokas ja 
käyttäjäystävällinen, samalla kun taataan 
oikeusvarmuus ja se, että väline on 
kaikkien osallistujien ulottuvilla. Koska 
ESR:n toimissa sovelletaan yhteistyössä 
toteutetun hallinnointitavan periaatetta, 
jäsenvaltioiden olisi pidättäydyttävä 
laatimasta lisäsääntöjä, jotka tekevät 
varojen käytöstä edunsaajille 
monimutkaisempaa.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 b) Kertakorvausten ja 
vakioyksikkökustannusten käyttämisen 
varainhoitoasetuksen 116 ja 
116 a artiklan mukaisesti olisi johdettava 
edunsaajan kannalta 
yksinkertaistamiseen ja pienennettävä 
kaikkien ESR:n hankekumppanien 
hallinnollista rasitetta. Kertakorvauksista 
mahdollisesti yli jäävien varojen olisi 
jäätävä hankekumppanille.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(17) Jäsenvaltioita ja alueita olisi 
kannustettava hyödyntämään ESR:n 
vipuvaikutusta rahoitusvälineiden kautta, 
jotta voidaan tukea esimerkiksi 
opiskelijoita, työpaikkojen luomista, 
työntekijöiden liikkuvuutta, sosiaalista 
osallisuutta ja sosiaalista yrittäjyyttä.

(17) Jäsenvaltioita ja alueita olisi 
kannustettava hyödyntämään ESR:n 
vipuvaikutusta rahoitusvälineiden kautta, 
jotta voidaan tukea työllistyvyyttä 
erityisesti nuorten keskuudessa, 
työpaikkojen luomista, työntekijöiden 
liikkuvuutta, sosiaalista osallisuutta ja 
sosiaalista yrittäjyyttä.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
vakioyksikkökustannusten ja 
kertakorvausten määritelmien 
vahvistamista sekä niiden 
enimmäismäärien vahvistamista eri 
toimenpidetyyppien mukaan sekä 
politiikkaan perustuviin takuisiin 
sovellettavien erityissääntöjen ja 
-edellytysten määrittämistä. On erityisen 
tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla.
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

(18) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
vakioyksikkökustannusten ja 
kertakorvausten määritelmien 
vahvistamista varainhoitoasetuksen asiaa 
koskevien säännösten mukaisesti sekä 
niiden enimmäismäärien vahvistamista eri 
toimenpidetyyppien mukaan sekä 
politiikkaan perustuviin takuisiin 
sovellettavien erityissääntöjen ja 
-edellytysten määrittämistä. On erityisen 
tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla.
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(18 a) ESR:n olisi tuotettava todellista 
lisäarvoa jäsenvaltioiden politiikoille, 
minkä vuoksi sen varojen jakamista ei 
saisi yhdistää automaattisesti 
jäsenvaltioiden makrotaloudelliseen 
suorituskykyyn. 

Perustelu

Lisäseuraamusten määrääminen pahentaisi ongelmia maissa, joissa on jo nyt 
makrotaloudellisia ongelmia. ESR:n talousarviota ei olisi kasvatettava, vaan se olisi 
kohdennettava auttamaan jäsenvaltiota luomaan kasvua ja työllisyyttä.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. ESR:n tuesta hyötyvät ihmiset, mukaan 
lukien heikommassa asemassa olevat 
ryhmät, kuten pitkäaikaistyöttömät, 
vammaiset, maahanmuuttajat, etniset 
vähemmistöt, marginalisoituneet yhteisöt 
ja syrjäytymässä olevat ihmiset. ESR:sta 
annetaan tukea myös yrityksille, 
järjestelmille ja rakenteille uusiin 
haasteisiin mukautumisen helpottamiseksi, 
hyvän hallintotavan edistämiseksi ja 
uudistusten täytäntöön panemiseksi etenkin 
työllisyys-, koulutus- ja sosiaalipolitiikan 
alalla.

3. ESR:n tuesta hyötyvät ihmiset, mukaan 
lukien heikommassa asemassa olevat 
ryhmät, kuten pitkäaikaistyöttömät, nuoret, 
heikosti koulutetut työntekijät, vammaiset, 
maahanmuuttajat, etniset vähemmistöt, 
marginalisoituneet yhteisöt ja 
syrjäytymässä olevat ihmiset. ESR:sta 
annetaan tukea myös yrityksille, 
järjestelmille ja rakenteille uusiin 
haasteisiin mukautumisen helpottamiseksi, 
hyvän hallintotavan edistämiseksi ja 
uudistusten täytäntöön panemiseksi etenkin 
työllisyys-, koulutus- ja sosiaalipolitiikan 
alalla.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) työnhakijoiden ja työelämän i) työnhakijoiden ja työelämän 
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ulkopuolella olevien pääsy työpaikkoihin, 
myös paikallisten työllisyysaloitteiden 
kautta, ja työvoiman liikkuvuuden 
tukeminen

ulkopuolella olevien pääsy työpaikkoihin 
ja työnvälityspalvelujen saatavuus, myös 
paikallisten työllisyysaloitteiden kautta, ja 
työvoiman liikkuvuuden tukeminen

Tarkistus 23

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

Komission teksti Tarkistus

vii a) työmarkkinoilla epäsuotuisassa 
asemassa olevien henkilöiden ja erityisesti 
vammaisten henkilöiden työllisyyden 
tukeminen.

Tarkistus 24

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

Komission teksti Tarkistus

iii a) opetetaan tärkeitä taitoja, erityisesti 
yrittäjyyttä, ja parannetaan työllistyvyyttä.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – c alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(c) Edistetään sosiaalista osallisuutta ja 
torjutaan köyhyyttä seuraavin toimin:

(c) Edistetään aktiivista sosiaalista 
osallisuutta ja torjutaan köyhyyttä 
seuraavin toimin:
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Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
3 artiklaa – 1 kohta – c alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) aktiivinen osallisuus i) aktiivinen osallisuus:

– aktiivista osallisuutta edistävät 
integroidut lähestymistavat, joilla pyritään 
erityisesti parantamaan 
työllistymismahdollisuuksia ja työikäisten 
asemaa ja joilla tuetaan 
kokonaisvaltaisia, yksilöllisiä reittejä 
osallisuuteen, työn laatuun ja 
yhteiskunnalliseen osallistumiseen, joihin 
kuuluu sosiaalisia ja yhteisöön 
integroitumiseen ja uudelleen 
integroitumiseen tähtääviä toimia ja joilla 
varmistetaan laadukkaiden palvelujen 
saatavuus ja osallistavat työmarkkinat
– elämänkaariajattelun 
valtavirtaistaminen, jotta varmistetaan 
kokonaisvaltaisen tuen antaminen lasten 
ja ikääntyneiden köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen vähentämiseksi

Tarkistus 27Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – c alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) marginalisoituneiden yhteisöjen, kuten 
romanien, integroituminen

ii) marginalisoituneiden yhteisöjen 
integroituminen

Tarkistus 28
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – c alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) kohtuuhintaisten, kestävien ja 
korkealaatuisten palveluiden, mukaan 
lukien terveydenhuoltopalvelut ja 
yleishyödylliset sosiaalipalvelut, saannin 
parantaminen

iv) kohtuuhintaisten, kestävien ja 
korkealaatuisten palveluiden, mukaan 
lukien työnvälityspalvelut, 
koulutuspalvelut, terveydenhuoltopalvelut 
ja yleishyödylliset sosiaalipalvelut, saannin 



PE487.777v03-00 18/22 AD\906328FI.doc

FI

parantaminen

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – c alakohta – vi alakohta

Komission teksti Tarkistus

vi) yhteisöjohtoiset paikalliset 
kehittämisstrategiat.

vi) yhteisistä säännöksistä annetun 
asetuksen 28 artiklassa määritellyt
yhteisöjohtoiset paikalliset 
kehittämisstrategiat. 

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimenpideohjelmissa esitetty strategia ja 
toimet ovat johdonmukaisia ja niissä 
keskitytään kansallisissa 
uudistusohjelmissa ja perussopimuksen 
148 artiklan 4 kohdan mukaisesti tehdyissä 
asiaa koskevissa neuvoston suosituksissa 
kartoitettujen haasteiden käsittelemiseen, 
jotta voitaisiin edistää Eurooppa 2020 -
strategian työllisyyttä, koulutusta ja 
köyhyyden vähentämistä koskevien 
yleistavoitteiden saavuttamista.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimenpideohjelmissa esitetty strategia ja 
toimet ovat johdonmukaisia ja niissä 
keskitytään jäsenvaltioiden alue- ja 
paikallisviranomaisten kansallisissa 
uudistusohjelmissa yksilöimiin ja 
perussopimuksen 148 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti tehdyissä asiaa koskevissa
neuvoston suosituksissa kartoitettujen 
haasteiden käsittelemiseen, jotta voitaisiin 
edistää Eurooppa 2020 -strategian 
työllisyyttä, koulutusta ja köyhyyden 
vähentämistä koskevien yleistavoitteiden 
saavuttamista ja 2 artiklassa määritellyn 
ESR:n tehtävän suorittamista.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vähintään 20 prosenttia ESR:n 
kokonaisresursseista kussakin 
jäsenvaltiossa on kohdennettava asetuksen 

2. Vähintään 20 prosenttia ESR:n 
kokonaisresursseista kussakin 
jäsenvaltiossa on kohdennettava asetuksen 
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(EU) N:o […] 9 artiklan 9 kohdassa 
säädettyyn temaattiseen tavoitteeseen 
"edistetään sosiaalista osallisuutta ja 
torjutaan köyhyyttä".

(EU) N:o […] 9 artiklan 9 kohdassa 
säädettyyn temaattiseen tavoitteeseen 
"edistetään aktiivista sosiaalista 
osallisuutta ja torjutaan köyhyyttä".

Tarkistus 32
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on pyrittävä temaattiseen 
keskittämiseen seuraavien sääntöjen 
mukaisesti:

3. Jäsenvaltioiden ja alueviranomaisten on 
pyrittävä temaattiseen keskittämiseen 
seuraavien sääntöjen mukaisesti:

Tarkistus 33
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Temaattista keskittämistä koskevat 
säännökset eivät koske toimintalinjan 
puitteisiin kuuluvia määrärahoja, jotka 
on kokonaisuudessaan tarkoitettu 
innovatiivisiin tai valtioiden välisiin 
toimiin.

Tarkistus 34
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jotta kansalaisjärjestöt osallistuisivat 
riittävästi ESR:sta tuettuihin toimiin, 
etenkin sosiaalisen osallisuuden, 
sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisten 
mahdollisuuksien alalla, 
toimenpideohjelman hallintoviranomaisten
on asetuksen (EU) N:o […] 82 artiklan 
2 kohdan a alakohdassa määritellyillä 
alueilla tai koheesiorahaston tukeen 
oikeutetuissa jäsenvaltiossa varmistettava, 
että ESR:n resursseista osoitetaan 

3. Jotta kansalaisjärjestöt osallistuisivat 
riittävästi ESR:sta tuettuihin toimiin, 
etenkin sosiaalisen ja sosiokulttuurisen 
osallisuuden, sukupuolten tasa-arvon ja 
yhdenvertaisten mahdollisuuksien alalla, 
toimenpideohjelman hallintoviranomaisten
on asetuksen (EU) N:o […] 82 artiklan 
2 kohdan a alakohdassa määritellyillä 
alueilla tai koheesiorahaston tukeen 
oikeutetuissa jäsenvaltiossa varmistettava, 
että ESR:n resursseista osoitetaan 
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asianmukainen määrä kansalaisjärjestöjen 
valmiuksia parantaviin toimiin.

asianmukainen määrä kansalaisjärjestöjen 
valmiuksia parantaviin toimiin.

Tarkistus 35
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. ESR:sta voidaan tukea asetuksen
(EU) N:o […] 28 artiklassa tarkoitettuja 
työllisyyttä, koulutusta ja sosiaalista 
osallisuutta koskevia yhteisöjohtoisia 
paikallisia kehittämisstrategioita, 
alueellisia sopimuksia ja paikallisaloitteita 
sekä asetuksen (EU) N:o […] 99 artiklassa 
tarkoitettuja integroituja alueellisia 
investointeja.

1. ESR:sta on tuettava asetuksen (EU) N:o 
[…] 28 artiklassa tarkoitettuja työllisyyttä,
myös nuorten työllisyyttä, koulutusta ja 
sosiaalista osallisuutta koskevia 
yhteisöjohtoisia paikallisia 
kehittämisstrategioita, alueellisia 
sopimuksia ja paikallisaloitteita, kuten 
sosiokulttuurisia aloitteita, sekä asetuksen
(EU) N:o […] 99 artiklassa tarkoitettuja 
integroituja alueellisia investointeja.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. ESR:sta voidaan tukea asetuksen 
(EU) N:o [EAKR] 7 artiklassa 
tarkoitettujen EAKR-toimien 
täydennykseksi kestävää kaupunkikehitystä 
strategioilla, joissa esitetään integroituja 
toimia taloudellisten, ympäristöön 
liittyvien ja sosiaalisten haasteiden 
torjumiseksi kaupunkialueilla 
kaupungeissa, jotka luetellaan 
kumppanuussopimuksessa.

2. ESR:sta voidaan tukea asetuksen (EU) 
N:o [EAKR] 7 artiklassa tarkoitettujen 
EAKR-toimien täydennykseksi kestävää 
kaupunkikehitystä strategioilla, joissa 
esitetään integroituja toimia taloudellisten, 
ympäristöön liittyvien ja sosiaalisten 
haasteiden torjumiseksi kaupunkialueilla 
kaupungeissa, jotka luetellaan 
kumppanuussopimuksessa. Nämä toimet 
koordinoidaan eri välineiden ja ohjelmien 
välillä rahoituksen päällekkäisyyden 
välttämiseksi.

Tarkistus 37
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Asetuksen (EU) N:o [...] 32 artiklan 1. Asetuksen (EU) N:o [...] 32 artiklan 
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mukaisesti ESR voi tukea sen toiminta-
alaan kuuluvia toimia ja politiikkaa 
rahoitusvälineiden, kuten 
riskinjakojärjestelyjen, pääoman ja velan, 
takuurahastojen, holdingrahastojen ja
lainarahastojen, kautta.

mukaisesti ESR voi tukea sen toiminta-
alaan kuuluvia toimia ja politiikkaa 
rahoitusvälineiden, kuten 
riskinjakojärjestelyjen, pääoman ja velan, 
takuurahastojen, holdingrahastojen,
lainarahastojen ja pienluottojen ja 
pienluottojärjestelyjen, kautta.

Tarkistus 38
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. ESR:a voidaan käyttää parantamaan 
ESR:n toiminta-alaan ja 
toimenpideohjelmaan kuuluvia toimia ja 
politiikkaa toteuttavien kansallisen ja
alueellisen tason julkisten ja yksityisten 
tahojen pääsyä pääomamarkkinoille ESR:n 
politiikkaan perustuvien takuiden kautta, 
edellyttäen että komissio antaa 
hyväksyntänsä.

2. ESR:a voidaan käyttää parantamaan 
ESR:n toiminta-alaan ja 
toimenpideohjelmaan kuuluvia toimia¸ 
erityisesti pienluottoja ja
pienluottojärjestelyitä, ja politiikkaa 
toteuttavien kansallisen, alueellisen ja 
paikallisen tason julkisten ja yksityisten 
tahojen pääsyä pääomamarkkinoille ESR:n 
politiikkaan perustuvien takuiden kautta, 
edellyttäen että komissio antaa 
hyväksyntänsä.
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