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TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti 
ohjelmassa olisi noudatettava 
johdonmukaista lähestymistapaa 
työllisyyden edistämiseen sekä sosiaalisen 
syrjäytymisen ja köyhyyden torjuntaan. 
Sen täytäntöönpanoa olisi järkeistettävä ja 
yksinkertaistettava etenkin joukolla 
yhteisiä säännöksiä, joka koskevat muun 
muassa yleistavoitteita, 
toimenpidetyyppejä sekä seuranta- ja 
arviointijärjestelyjä. Ohjelman olisi myös
keskityttävä laajoihin hankkeisiin, joilla on 
selvää EU:n tasoista lisäarvoa, jotta 
saavutetaan kriittinen massa ja 
vähennetään sekä edunsaajien että 
komission hallinnollista taakkaa. Lisäksi 
yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja 
(kertakorvaukset ja kiinteämääräinen 
rahoitus) olisi hyödynnettävä enemmän, 
etenkin liikkuvuutta koskevien järjestelyjen 
täytäntöönpanossa. Ohjelman pitäisi toimia 
keskitettynä palvelupisteenä 
mikrorahoituksen tarjoajille, jotka tarjoavat 
rahoitusta mikroluottoihin, valmiuksien 
parantamiseen ja tekniseen apuun. Lopuksi 
vielä ohjelmassa olisi säädettävä 
talousarvion joustavuudesta tekemällä 
varauksia, joista varoja jaetaan 
vuosittaiselta pohjalta poliittisiin 
prioriteetteihin vastaamiseksi.

(5) Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti 
ohjelmassa olisi noudatettava 
johdonmukaista lähestymistapaa 
työllisyyden edistämiseen sekä sosiaalisen 
syrjäytymisen ja köyhyyden torjuntaan. 
Sen täytäntöönpanoa olisi järkeistettävä ja 
yksinkertaistettava etenkin joukolla 
yhteisiä säännöksiä, joka koskevat muun 
muassa yleistavoitteita, 
toimenpidetyyppejä sekä seuranta- ja 
arviointijärjestelyjä. Ohjelman olisi 
keskityttävä laajoihin hankkeisiin, jotka 
ovat luonteeltaan selvästi esimerkillisiä ja
joilla on selvää EU:n tasoista lisäarvoa, 
jotta saavutetaan kriittinen massa ja 
vähennetään sekä edunsaajien että 
komission hallinnollista taakkaa. Lisäksi 
yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja 
(kertakorvaukset ja kiinteämääräinen 
rahoitus) olisi hyödynnettävä enemmän, 
etenkin liikkuvuutta koskevien järjestelyjen 
täytäntöönpanossa. Ohjelman pitäisi toimia 
keskitettynä palvelupisteenä 
mikrorahoituksen tarjoajille, jotka tarjoavat 
rahoitusta mikroluottoihin, valmiuksien 
parantamiseen ja tekniseen apuun. 
Ohjelmassa olisi sen rajatun 
soveltamisalan mukaisesti säädettävä 
talousarvion joustavuudesta tekemällä 
varauksia, joista varoja jaetaan 
vuosittaiselta pohjalta poliittisiin 
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prioriteetteihin vastaamiseksi.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Kun otetaan huomioon ohjelman 
rajalliset määrärahat ja niiden ennalta 
kohdentaminen eri lohkoihin, 
rahoituksessa olisi asetettava etusijalle 
sellaisten rakenteiden kehittäminen, joilla 
on selvä kerrannaisvaikutus ja jotka 
hyödyttävät siten muita toimia ja 
aloitteita. Samoin olisi toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, joilla vältetään 
mahdollinen toimintojen toistaminen 
ja/tai kaksinkertainen rahoittaminen 
päällekkäin muiden rahastojen tai 
ohjelmien, erityisesti Euroopan 
sosiaalirahaston, kanssa.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 b) Ohjelman kattavat tavoitteet ja sen 
suuri merkitys ovat ristiriidassa sille 
osoitettujen varojen niukkuuden kanssa, 
joten sidosryhmät voivat joutua pettymään 
ohjelmaa koskevien odotustensa suhteen. 

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(12) Eures-lohkon toiminta-alaa olisi 
laajennettava niin, että kehitetään ja 
tuetaan kohdennettuja 
liikkuvuusjärjestelyjä unionin tasolla, jotta 
voitaisiin täyttää avoimia työpaikkoja 
alueilla, joilla on havaittu vajetta 
työmarkkinoilla. Perussopimuksen 
47 artiklan mukaisesti järjestelyllä olisi 
edistettävä nuorten työntekijöiden 
liikkuvuutta.

(12) Eures-lohkon toiminta-alaa olisi 
laajennettava niin, että kehitetään ja 
tuetaan kohdennettuja 
liikkuvuusjärjestelyjä unionin tasolla, jotta 
voitaisiin täyttää avoimia työpaikkoja 
alueilla, joilla on havaittu vajetta 
työmarkkinoilla. Perussopimuksen 
47 artiklan mukaisesti järjestelyllä olisi 
edistettävä nuorten työntekijöiden 
liikkuvuutta. Jotta Eures-lohkon tavoitteet 
voitaisiin saavuttaa, olisi asianmukaista 
säilyttää ohjelman kolmen eri lohkon 
rahoitus tietyssä määrin itsenäisenä.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Sosiaaliset yritykset ovat kulmakiviä 
Euroopan moniarvoisessa 
sosiaalimarkkinataloudessa. Ne voivat 
toimia sosiaalisen muutoksen edistäjinä
tarjoamalla innovatiivisia ratkaisuja ja 
antaa näin arvokkaan panoksen Eurooppa 
2020 -strategian tavoitteiden 
saavuttamiseen. Ohjelmalla olisi 
parannettava sosiaalisten yritysten 
rahoituksen saantia ja edistettävä näin 
komission käynnistämää sosiaalisen 
yrittäjyyden aloitetta.

(16) Sosiaaliset yritykset ovat kulmakiviä 
Euroopan moniarvoisessa 
sosiaalimarkkinataloudessa. Ne voivat 
toimia sosiaalisen muutoksen edistäjinä 
tarjoamalla innovatiivisia ratkaisuja ja 
antaa näin arvokkaan panoksen Eurooppa 
2020 -strategian tavoitteiden 
saavuttamiseen. Ohjelmalla olisi sen
rajallista rahoituskehystä noudattaen
parannettava sosiaalisten yritysten 
rahoituksen saantia ja edistettävä näin 
komission käynnistämää sosiaalisen 
yrittäjyyden aloitetta.
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Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi hyödyntää 1 kohdassa 
tarkoitettuja määrärahoja rahoittaakseen 
teknistä ja/tai hallinnollista apua, joka 
liittyy erityisesti tilintarkastukseen, 
käännösten ulkoistamiseen, 
asiantuntijakokouksiin sekä tiedotus- ja 
viestintätoimiin, joista on etua sekä 
komissiolle että edunsaajille.

3. Komissio voi hyödyntää enintään 
3 prosenttia 1 kohdassa tarkoitetuista 
määrärahoista rahoittaakseen teknistä ja/tai 
hallinnollista apua, joka liittyy erityisesti 
tilintarkastukseen, käännösten 
ulkoistamiseen, asiantuntijakokouksiin, 
yhteistyöhön kolmansien maiden kanssa
sekä tiedotus- ja viestintätoimiin, joista on 
etua sekä komissiolle että edunsaajille.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) neuvoston puheenjohtajavaltion 
järjestelmät tapahtumat, konferenssit ja 
seminaarit

(b) tapahtumat, konferenssit ja seminaarit;

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Toimet yksilöiden liikkuvuuden 
edistämiseksi unionissa, erityisesti 
monikielisen digitaalisen foorumin 
kehittäminen avointen työpaikkojen ja 
työhakemusten välittämiseksi, sekä 
kohdennetut liikkuvuusjärjestelyt avointen 
työpaikkojen täyttämiseksi siellä, missä on 
havaittu työmarkkinoiden vajaatoimintaa, 
ja/tai erityisten työntekijäryhmien kuten 

4. Taloudellisesti toteutettavissa olevat
toimet yksilöiden liikkuvuuden 
edistämiseksi unionissa, erityisesti 
monikielisen digitaalisen foorumin 
kehittäminen avointen työpaikkojen ja 
työhakemusten välittämiseksi, sekä 
kohdennetut liikkuvuusjärjestelyt avointen 
työpaikkojen täyttämiseksi siellä, missä on 
havaittu työmarkkinoiden vajaatoimintaa, 
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nuorten auttamiseksi. ja/tai erityisten työntekijäryhmien kuten 
nuorten auttamiseksi.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Tuki mikrorahoitukseen ja sosiaalisille 
yrityksille etenkin unionin vuotuiseen 
talousarvioon sovellettavista 
varainhoitosäännöistä annetun asetuksen
XXX/2012 [uusi varainhoitoasetus] 
ensimmäisen osan VIII osastossa
säädettyjen rahoitusvälineiden kautta sekä 
avustukset.

5. Tuki mikrorahoitukseen ja sosiaalisille 
yrityksille etenkin unionin vuotuiseen 
talousarvioon sovellettavista 
varainhoitosäännöistä annetussa 
asetuksessa XXX/2012 [uusi 
varainhoitoasetus] säädettyjen 
rahoitusvälineiden kautta sekä avustukset.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kertakorvauksia,
vakioyksikkökustannuksia sekä 
kiinteämääräistä rahoitusta voidaan 
käyttää ohjelman osallistujille myönnetyn 
tuen osalta, erityisesti 6 artiklan 
4 kohdassa tarkoitettujen 
liikkuvuusjärjestelyjen osalta.

Sopimuksessa on eriteltävä, miten suuri 
osa osallistujille myönnettyä tukea ja
erityisesti 6 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettuja liikkuvuusjärjestelyjä 
koskevasta unionin rahoitusosuudesta 
perustuu tukikelpoisten kustannusten 
takaisinmaksuun ja mikä osa taas 
kiinteämääräiseen rahoitukseen (mukaan 
luettuina vakioyksikkökustannukset) tai 
kertakorvauksiin.
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Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio toteuttaa asianmukaiset 
ennaltaehkäisevät toimenpiteet 
varmistaakseen, että kun tämän asetuksen 
mukaisesti rahoitettuja toimia pannaan 
täytäntöön, unionin taloudelliset edut 
suojataan petoksia, lahjontaa tai muuta 
laitonta toimintaa vastaan tehokkailla 
tarkastuksilla ja jos säännönvastaisuuksia 
havaitaan, perimällä virheellisesti 
maksetut summat ja tarpeen mukaan 
soveltamalla tehokkaita, oikeasuhteisia ja 
varoittavia seuraamuksia 
perussopimuksen 325 artiklan, Euroopan 
yhteisöjen taloudellisten etujen 
suojaamisesta 18 päivänä joulukuuta 1995 
annetun neuvoston asetuksen (EY, 
Euratom) N:o 2988/95 ja 
varainhoitoasetuksen mukaisesti.

1. Komissio toteuttaa asianmukaiset 
ennaltaehkäisevät toimenpiteet ja suorittaa 
tehokkaita tarkastuksia varmistaakseen, 
että kun tämän asetuksen mukaisesti 
rahoitettuja toimia pannaan täytäntöön, 
unionin taloudelliset edut suojataan 
petoksia, lahjontaa tai muuta laitonta 
toimintaa vastaan.

1 a. Jos säännönvastaisuuksia havaitaan, 
virheellisesti maksetut summat peritään 
ensisijaisesti kuittaamalla, ja unionin 
taloudellisten etujen suojaamiseen
perussopimuksen 325 artiklan, Euroopan 
yhteisöjen taloudellisten etujen 
suojaamisesta 18 päivänä joulukuuta 1995 
annetun neuvoston asetuksen (EY, 
Euratom) N:o 2988/95 ja 
varainhoitoasetuksen mukaisesti voi 
tarvittaessa kuulua tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia 
seuraamuksia.
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Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tämän asetuksen täytäntöönpanosta 
seuraavissa päätöksissä ja sopimuksissa on 
nimenomaisesti valtuutettava komissio, 
mukaan luettuna OLAF, ja 
tilintarkastustuomioistuin tekemään 
tällaisia tilintarkastuksia, paikan päällä 
tehtäviä tarkastuksia ja tutkimuksia, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 ja 
2 kohdan säännösten soveltamista.

3. Tämän asetuksen täytäntöönpanosta 
seuraavissa päätöksissä ja sopimuksissa on 
nimenomaisesti valtuutettava komissio, 
mukaan luettuna OLAF, ja 
tilintarkastustuomioistuin tekemään 
tällaisia tilintarkastuksia, paikan päällä 
tehtäviä tarkastuksia ja tutkimuksia neljän 
vuoden ajan viimeisen maksun 
suorittamisen jälkeen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 1 ja 2 kohdan säännösten 
soveltamista.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
13 artikla

Komission teksti Tarkistus

Ohjelman säännöllistä seurantaa ja sen 
toimintalinjoihin ja rahoitusprioriteetteihin 
tarvittavia mahdollisia mukautuksia varten 
komissio laatii joka toinen vuosi
seurantaraportit ja lähettää ne Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle. Näissä 
raporteissa käsitellään ohjelman tuloksia 
sekä sitä, missä määrin sukupuolten tasa-
arvoon ja syrjimättömyyteen liittyvät 
näkökohdat, mukaan lukien esteettömiin 
mahdollisuuksiin liittyvät seikat, on otettu 
huomioon sen toimissa.

Ohjelman säännöllistä seurantaa ja sen 
toimintalinjoihin ja rahoitusprioriteetteihin 
tarvittavia mahdollisia mukautuksia varten 
komissio laatii vuosittain seurantaraportit 
ja lähettää ne Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle. Näissä raporteissa käsitellään 
ohjelman tuloksia sekä sitä, missä määrin 
sukupuolten tasa-arvoon ja 
syrjimättömyyteen liittyvät näkökohdat, 
mukaan lukien esteettömiin 
mahdollisuuksiin liittyvät seikat, on otettu 
huomioon sen toimissa.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Ohjelmasta tehdään vuoden 2017 
loppuun mennessä väliarviointi, jossa 
mitataan edistymistä sen tavoitteiden 
saavuttamisessa, määritetään onko 
resursseja käytetty tehokkaasti ja 
arvioidaan sen tuomaa unionin tason 
lisäarvoa.

1. Ohjelmasta tehdään vuoden 2017 
loppuun mennessä väliarviointi, jossa 
mitataan edistymistä sen tavoitteiden 
saavuttamisessa, määritetään onko 
resursseja käytetty tehokkaasti ja 
arvioidaan sen tuomaa unionin tason 
lisäarvoa. Arvioinnin tulokset voidaan 
ottaa huomioon, kun suunnitellaan 
työllisyys- ja sosiaaliasioita koskevia 
uusia ohjelmia.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Näissä vuotuisissa 
täytäntöönpanoraporteissa esitettyjä tietoja 
on käytettävä 13 artiklassa säädetyissä joka 
toinen vuosi toimitettavissa 
seurantaraporteissa. Seurantaraportit 
sisältävät päätöksen N:o 283/2010/EU 
8 artiklan 2 kohdassa säädetyt 
vuosiraportit.

2. Näissä vuotuisissa 
täytäntöönpanoraporteissa esitettyjä tietoja 
on käytettävä 13 artiklassa säädetyissä 
vuosittain toimitettavissa 
seurantaraporteissa. Seurantaraportit 
sisältävät päätöksen N:o 283/2010/EU 
8 artiklan 2 kohdassa säädetyt 
vuosiraportit.
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