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LYHYET PERUSTELUT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa Euroopan sosiaalirahastosta ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1081/2006 kumoamisesta vahvistetaan Euroopan sosiaalirahaston 
toimintapuitteet, joiden mukaan rahoitus keskitetään rajoitettuun määrään Eurooppa 2020 
-strategiaan liittyviä tavoitteita. Strategian avulla tuetaan seitsemää lippulaivahanketta, joita 
ovat muun muassa "Uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelma", "Nuoret liikkeellä", 
"Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan eurooppalainen foorumi" ja "Euroopan 
digitaalistrategia".

Varojen myöntämiseen liittyviä prioriteetteja on tarkasteltava ja kehitettävä näissä puitteissa.

Uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelmassa painotetaan koulunkäynnin keskeyttämisen 
ehkäisemistä ja jäsenvaltioiden tarjoaman vaihtoehtoisen koulutuksen tarvetta. Siinä 
korostetaan myös koulutuksen ja paremmat työmahdollisuudet takaavien valmiuksien 
kehittämisen merkitystä koko elämän ajan. Euroopan parlamentin mietinnössä 
2011/2067(INI) tähdennetään, että ESR:n varoja olisi käytettävä näihin painopistealueisiin. 

Nuoret liikkeellä -hankkeen avulla pyritään vähentämään koulupudokkaiden osuus 
15 prosentista 10 prosenttiin ja nostamaan korkea-asteen koulutuksen suorittaneiden osuus 
31 prosentista 40 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Siinä painotetaan opiskelijoiden 
koulutustason ja nuorten koulunkäynnin merkitystä. Euroopan parlamentin mietinnössä 
2010/2307(INI) suositellaan, että ESR mahdollistaisi rahoituksen yleisluonteiselle 
toiminnalle, jossa yhdistyy useita ulottuvuuksia, kuten työllisyys, liikkuvuus, sosiaalinen 
integroituminen ja kulttuuritoiminta.

Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan eurooppalainen foorumi edistää 
innovointia ja sosiaalisia kokeiluja kaikissa niissä eri muodoissa, jotka elämän aikana ovat 
mahdollisia. Mietinnössään 2011/2052(INI) Euroopan parlamentti suosittaa, että ESR 
osallistuisi tähän lippulaivahankkeeseen, ja pyytää komissiota "ottamaan 
kansalaisyhteiskunnan ja kaikki asianomaiset osapuolet (…) paremmin mukaan 
eurooppalaisen strategian laadintaan"1.

Euroopan digitaalistrategian avulla taas pyritään puolittamaan puutteet digitaalisissa taidoissa 
ja valmiuksissa vuoteen 2015 mennessä, ja siinä suositetaan tieto- ja viestintätekniikan 
koulutuksen järjestämistä aikuisille. Se sisältää digitaalista lukutaitoa koskevan 
toimintasuunnitelman ja digitaalisiin taitoihin liittyviä koulutustoimia syrjäytymisuhan alla 
oleville ryhmille.

Tässä lausunnossa halutaan nostaa esille ESR:n vähemmälle huomiolle jääneet näkökohdat, 
kuten kansalaisten osallisuus, nuoret, kulttuurinen ulottuvuus, koulutus ja urheilu.

                                               
1http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2011-
0370&format=XML&language=FI.
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Nuoret

Asetusehdotukseen sisältyy koulupudokkaiden määrän vähentäminen, ja sillä halutaan edistää 
yhdenvertaista pääsyä laadukkaaseen esiopetukseen sekä ensimmäisen ja toisen asteen 
koulutukseen sekä korostaa nuorten työttömyyden torjunnan merkitystä. Siinä on siis 
tähdennettävä kriisin syövereihin joutuneen sukupolven ongelmien huomioon ottamista ja 
mainittava heidät selvästi rahoituksen edunsaajina sekä rahoitettava toimia, joilla tuetaan 
heidän osallistumistaan yhteiskuntaan.

Kulttuurinäkökohdat

Neuvosto kehotti jäsenvaltioita päätelmissään kulttuuri- ja luovuuskompetensseista ja niiden 
merkityksestä Euroopan aineettoman pääoman rakentamisessa "ottamaan kulttuuri- ja 
luovuuskompetenssien vaikutuksen kestävien työpaikkojen ja sosiaalisen innovoinnin 
perustaksi niin, että (…) Euroopan sosiaalirahaston tarjoamat mahdollisuudet käytetään 
tarkoin hyväksi"1.

Samana vuonna Euroopan parlamentti pyysi komissiota kulttuuriteollisuuden ja luovan alan 
teollisuuden mahdollisuuksien käyttöönotosta antamassaan päätöslauselmassa "edistämään 
kulttuuriteollisuuden ja luovan alan teollisuuden sekä koulutuksen ja jatkokoulutuksen 
(mukaan lukien työssä oppiminen) yhteisiä tutkimuksia ja kumppanuusohjelmia siten, että 
kansalaisille tarjotaan luovia taitoja ja monikulttuurisuustaitoja, edistetään uusien luovien 
menetelmien ja työkalujen käyttöä koulutuksessa, vahvistetaan elinikäistä koulutusta 
erityisesti Euroopan sosiaalirahaston kautta ottaen huomioon tämän alan nopeat teknologiset 
muutokset". 

Nykyisen koheesiopolitiikan puitteissa kulttuurin panos paikalliseen ja alueelliseen 
kehitykseen ei kuitenkaan ole näkyvissä kuin kulttuuriperinnön ja matkailun suhteen. 
Rakennerahastoja 2014–2020 koskevassa komission ehdotuksessa kulttuuria ei käsitellä 
laajemmin.

Kulttuuri on kuitenkin luontaisesti yhteydessä koulutusta, sosiaalista osallisuutta ja 
innovointia koskeviin kysymyksiin ja näin ollen siis Eurooppa 2020 -strategiaan. Kulttuurin 
monimuotoinen panos koulutukseen ja oppimiseen valmiuksien ja taito-tiedon kehityksen 
kautta, kulttuuriteollisuuden ja luovan alan teollisuuden myötä syntyvään talouskehitykseen 
sekä marginaalisten yhteisöjen osalta sen ennaltaehkäisevän toiminnan ansiosta sosiaaliseen 
osallisuuteen antaa perustelut kulttuuripainotteisten hankkeiden olemassaololle 
suunnitelluissa toimissa.

Urheilu

ESR:ssa olisi oltava tilaa urheilulle, sillä se on sosiaalista osallisuutta, integroitumista ja 
yhtäläisiä mahdollisuuksia edistävä väline. 

TARKISTUKSET

                                               
1 Neuvoston päätelmät kulttuuri- ja luovasta osaamisesta ja niiden merkityksestä Euroopan aineettoman pääoman 
rakentamisessa (EUVL C 372, 20.12.2011, s. 19.).
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Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden 
valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

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 
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.

(4) 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 
heikommassa asemassa olevien 
yhteiskuntaryhmien parissa. ESR:n pitäisi 
pyrkiä edistämään työllisyyttä ja tukemaan 
työvoiman liikkuvuutta, investoimaan 
koulutukseen, ammattitaitoon ja 
elinikäiseen oppimiseen, tukemaan ja 
kannustamaan erityisesti nuorten 
yrittäjyyttä sekä edistämään sosiaalista 
osallisuutta ja köyhyyden torjumista. 
Pyrkiessään edistämään työmarkkinoiden 
parempaa toimintaa 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.

Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Näiden prioriteettien lisäksi –
vähemmän kehittyneillä alueilla ja 
jäsenvaltioissa – on aiheellista 
talouskasvun ja työllisyysmahdollisuuksien 

(5) Näiden prioriteettien lisäksi –
vähemmän kehittyneillä alueilla ja 
jäsenvaltioissa – on aiheellista 
talouskasvun, kansalaisten osallistumisen 
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lisäämiseksi parantaa julkishallinnon 
tehokkuutta ja vahvistaa työllisyys-, 
koulutus- ja sosiaalipolitiikkaa toteuttavien 
sidosryhmien institutionaalisia valmiuksia.

ja kaikille tarjottavien
työllisyysmahdollisuuksien lisäämiseksi 
parantaa julkishallinnon, mukaan lukien 
sähköisen hallinnoinnin, tehokkuutta ja 
vahvistaa työllisyys-, koulutus- ja 
sosiaalipolitiikkaa toteuttavien 
sidosryhmien institutionaalisia valmiuksia.

Tarkistus 3
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 
mikroyritysten sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten jatkuvaa
kehittämistä, kulttuurialan ja luovan alan 
yritykset mukaan lukien, ja taata, että 
ihmiset voivat asianmukaisten taitojen 
hankkimisen ja elinikäisen koulutuksen 
tarjoamien mahdollisuuksien avulla voittaa 
uudet haasteet, 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:oon olisi sisällytettävä kulttuurialan 
ja luovan alan osaamisen tuoma panos 
sekä edistettävä ihmisarvoisten 
työpaikkojen saantia ja siitä olisi tuettava 
työntekijöiden siirtymistä vihreämmille 
aloille ja ammatteihin, etenkin 
energiatehokkuuden, uusiutuvien
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.

Tarkistus 4
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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. 
ESR:n pitäisi erityisesti lisätä tukeaan 
sosiaalisen syrjäytymisen ja köyhyyden 
torjumiseen varaamalla siihen 
vähimmäismäärärahat, ja sen olisi 
pyrittävä vähentämään sosiaalisia eroja. 
ESR-tukea saavien investointiprioriteettien 
valintaa ja lukumäärää olisi rajoitettava 
tuettujen alueiden kehitystason mukaan.

Tarkistus 5

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 tuotos- ja tulosindikaattorien 
joukko, jossa otetaan huomioon 
laadulliset näkökohdat, kuten 
rahoitettujen toimien pysyvä luonne ja 
niiden hyödyt työpaikkojen luomiseen tai 
osallisuuden edistämiseen.

Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) ESR:sta tuettavien toimien tehokas ja 
vaikuttava täytäntöönpano edellyttää hyvää 
hallintotapaa ja kumppanuutta kaikilta 
asianomaisilta alueellisilta ja 
sosioekonomisilta toimijoilta, erityisesti 

(9) ESR:sta tuettavien toimien tehokas ja 
vaikuttava täytäntöönpano edellyttää hyvää 
hallintotapaa ja kumppanuutta kaikilta 
asianomaisilta alueellisilta ja 
sosioekonomisilta toimijoilta, erityisesti 
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työmarkkinaosapuolilta ja 
kansalaisjärjestöiltä. Sen vuoksi 
jäsenvaltioiden on kannustettava 
työmarkkinaosapuolia ja kansalaisjärjestöjä 
osallistumaan ESR:n täytäntöönpanoon.

työmarkkinaosapuolilta, 
paikallisviranomaisilta ja 
kansalaisjärjestöiltä. Sen vuoksi 
jäsenvaltioiden on kannustettava 
työmarkkinaosapuolia, 
paikallisviranomaisia ja kansalaisjärjestöjä 
osallistumaan aktiivisesti ESR:n 
täytäntöönpanoon.

Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Tuki sosiaalisiin innovaatioihin on 
ratkaisevan tärkeää, jotta politiikalla 
pystytään vastaamaan paremmin 
sosiaalisiin muutoksiin ja kannustamaan 
ja tukemaan innovatiivisia sosiaalisia 
yrityksiä. Varsinkin innovatiivisten 
ratkaisujen testaaminen ja arvioiminen 
ennen niiden laajentamista on olennaisen 
tärkeää, jotta voidaan parantaa politiikan 
tehokkuutta, ja tämän vuoksi on perusteltua 
myöntää erityistukea ESR:sta.

(12) Tuki sosiaalisiin innovaatioihin on 
ratkaisevan tärkeää, ja olisi kannustettava 
ja tuettava innovatiivisia sosiaalisia ja 
kulttuurialan yrityksiä, jotka luonnostaan 
ja pysyvien työpaikkojen 
luomismahdollisuuksiensa ansiosta 
vaikuttavat yhteiskunnalliseen ja 
taloudelliseen dynamiikkaan. Varsinkin 
innovatiivisten ratkaisujen testaaminen ja 
arvioiminen on olennaisen tärkeää, jotta 
voidaan parantaa politiikan tehokkuutta, ja 
tämän vuoksi on perusteltua myöntää 
erityistukea ESR:sta.

Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Alueellisten ja paikallisten 
sidosryhmien aktivointi on välttämätöntä 
Eurooppa 2020 -strategian ja sen 
yleistavoitteiden toteuttamisen kannalta. 
Jotta alue- ja paikallisviranomaiset, 
kaupungit, työmarkkinaosapuolet ja 
kansalaisjärjestöt saataisiin osallistumaan 
aktiivisemmin ohjelmien 
täytäntöönpanoon, voidaan käyttää ja tukea 
alueellisia sopimuksia, paikallisia 

(14) Alueellisten ja paikallisten 
sidosryhmien aktivointi on välttämätöntä 
Eurooppa 2020 -strategian ja sen 
yleistavoitteiden toteuttamisen kannalta. 
Jotta alue- ja paikallisviranomaiset, 
kaupungit, työmarkkinaosapuolet ja 
kansalaisjärjestöt saataisiin osallistumaan 
aktiivisemmin ohjelmien 
täytäntöönpanoon, voidaan käyttää ja tukea 
alueellisia sopimuksia, paikallisia 
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työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta 
koskevia aloitteita, yhteisöjohtoisia 
paikallisia kehittämisstrategioita sekä 
kestävää kaupunkikehitystä koskevia 
strategioita.

työllisyyttä, osallisuutta ja kansalaisten 
osallistumista koskevia aloitteita, 
yhteisöjohtoisia paikallisia 
kehittämisstrategioita sekä kestävää 
kaupunkikehitystä koskevia strategioita.

Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

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 esimerkiksi 
opiskelijoita, oppimiseen liittyvää 
liikkuvuutta, työpaikkojen luomista, 
työntekijöiden liikkuvuutta, liikuntaa ja 
urheilua, sosiaalista osallisuutta,
sosiaalista yrittäjyyttä ja kansalaisten 
osallistumista.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tätä varten ESR tukee jäsenvaltioita 
niiden pyrkiessä älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan Eurooppa 
2020 -strategian prioriteettien ja 
yleistavoitteiden saavuttamiseen. ESR 
tukee politiikan ja toimien suunnittelua ja 
täytäntöönpanoa ottaen huomioon 
jäsenvaltioiden talous- ja 
työllisyyspolitiikan yhdennetyt 
suuntaviivat ja neuvoston suositukset 
kansallisista uudistusohjelmista.

2. Tätä varten ESR tukee jäsenvaltioita 
niiden pyrkiessä älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevan Eurooppa 
2020 -strategian prioriteettien ja 
yleistavoitteiden saavuttamiseen 
tavoitteena vahvemman sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden takaaminen. ESR 
tukee politiikan ja toimien suunnittelua ja 
täytäntöönpanoa ottaen huomioon 
jäsenvaltioiden talous- ja 
työllisyyspolitiikan yhdennetyt 
suuntaviivat ja neuvoston suositukset 
kansallisista uudistusohjelmista.
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Tarkistus 11
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, 
vammaiset, maahanmuuttajat, nuoret, 
lapset, etniset vähemmistöt, 
marginalisoituneet yhteisöt ja 
syrjäytymässä tai syrjäytymisvaarassa
olevat ryhmät. ESR:sta annetaan tukea 
myös järjestöille, järjestelmille ja 
rakenteille uusiin haasteisiin 
mukautumisen helpottamiseksi, hyvän 
hallintotavan edistämiseksi ja uudistusten 
täytäntöön panemiseksi etenkin 
sosiokulttuurisen ja kulttuuritoiminnan 
alalla, työllisyys-, opetus-, koulutus- ja 
sosiaalipolitiikan sekä urheilun aloilla.

Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

i) työnhakijoiden ja työelämän 
ulkopuolella olevien pääsy ihmisarvoiseen 
työhön, myös paikallisten 
työllisyysaloitteiden kautta, sekä 
uraohjauksen, liikkuvuuden, 
uudelleenkoulutuksen ja pätevöittämisen
tukeminen

Tarkistus 13

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

Komission teksti Tarkistus

iii) itsenäinen ammatinharjoittaminen, iii) itsenäinen ammatinharjoittaminen, 
yrittäjyys, yritysten perustaminen, 
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yrittäjyys ja yritysten perustaminen pitkäaikainen kehittäminen ja luovutus, 
erityisesti mikroyritysten ja pienyritysten 
osalta

Tarkistus 14

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

Komission teksti Tarkistus

vi) aktiivisena ja terveenä ikääntyminen vi) aktiivisena ja terveenä ikääntyminen, 
jota erityisesti urheilu edistää

Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

b) Investoidaan koulutukseen,
ammattitaitoon ja elinikäiseen oppimiseen 
seuraavin toimin:

b) Investoidaan opetukseen, ammatilliseen 
koulutukseen ja 
oppisopimuskoulutukseen, 
ammattitaitoon, tutkintoihin ja elinikäiseen 
oppimiseen seuraavin toimin:

Tarkistus 16

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

Komission teksti Tarkistus

i) vähennetään koulupudokkaiden määrää 
ja edistetään yhdenvertaista pääsyä 
laadukkaaseen esiopetukseen sekä
ensimmäisen ja toisen asteen koulutukseen

i) vähennetään koulupudokkaiden määrää 
ja edistetään yhdenvertaista pääsyä 
laadukkaaseen esiopetukseen ja
ensimmäisen ja toisen asteen koulutukseen 
sekä ammatilliseen koulutukseen

Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta – ii alakohta
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Komission teksti Tarkistus

ii) parannetaan kolmannen asteen ja 
vastaavan koulutuksen laatua, tehokkuutta 
ja avoimuutta tavoitteena lisätä siihen
osallistumista ja kohottaa koulutustasoa

ii) parannetaan kolmannen asteen 
koulutuksen ja ammatillisten 
koulutuspalveluiden laatua, tehokkuutta ja 
avoimuutta tavoitteena lisätä osallistumista 
niihin ja kohottaa koulutustasoa

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) parannetaan pääsyä elinikäiseen 
oppimiseen, kohennetaan työvoiman 
ammattitaitoa ja pätevyyttä ja lisätään 
koulutusjärjestelmien relevanttiutta 
työmarkkinoiden kannalta.

iii) parannetaan nuorten pääsyä 
elinikäiseen oppimiseen ja oppimiseen 
liittyvään liikkuvuuteen, kohennetaan 
työvoiman ammattitaitoa, osaamista, 
kelpoisuutta ja pätevyyttä ja lisätään 
koulutusjärjestelmien relevanttiutta 
työmarkkinoiden kannalta.

Tarkistus 19

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

Komission teksti Tarkistus

iii a) tuetaan kulttuurialan 
mahdollisuuksien ja toiminnan 
edistämistä myös kulttuuri-, taide- ja 
luovan alan koulutuksen kautta

Tarkistus 20

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

Komission teksti Tarkistus

v) osuus- ja yhteisötalouden ja sosiaalisten 
yritysten edistäminen

v) osuus- ja yhteisötalouden ja sosiaalisten 
ja kulttuurialan yritysten edistäminen
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Tarkistus 21

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

Komission teksti Tarkistus

vi a) luovuuden ja innovoinnin 
edistäminen tukemalla mikroyrityksiä 
sekä pieniä ja keskisuuria yrityksiä 
kärkialoilla, myös kulttuuriteollisuudessa 
ja luovan alan teollisuudessa, sekä tiettyjä 
valtiosta riippumattomia järjestöjä ja 
osuustoimintajärjestöjä

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – c alakohta – vi b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

vi b) kulttuurituotteiden ja kulttuuri- ja 
luovan alan mahdollisuuksien laajemman 
saatavuuden edistäminen 

Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – d alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) Työllisyys-, koulutus- ja 
sosiaalipolitiikkaa toteuttavien 
sidosryhmien valmiuksien parantaminen; 
alakohtaiset ja alueelliset sopimukset 
kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason 
uudistusten aktivoimiseksi.

ii) sosiaali- ja kulttuuripolitiikkaa
nuorten, työllisyyden, koulutuksen ja 
elinikäisen oppimisen hyväksi toteuttavien 
sidosryhmien, erityisesti asetuksen (EU) 
N:o [.../...] 5 artiklassa tarkoitettujen 
kumppanien, valmiuksien parantaminen; 
alakohtaiset ja alueelliset sopimukset 
kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason 
uudistusten aktivoimiseksi

Tarkistus 24
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) parannetaan tieto- ja 
viestintäteknologian saatavuutta, käyttöä ja 
laatua kehittämällä digitaalista lukutaitoa ja 
investoimalla tietoyhteiskuntaan 
osallistumiseen, tietoteknisiin taitoihin 
sekä niihin liittyviin yrittäjyystaitoihin

(b) parannetaan tieto- ja 
viestintäteknologian saatavuutta, käyttöä ja 
laatua kehittämällä digitaalista lukutaitoa ja 
investoimalla tietoyhteiskuntaan 
osallistumiseen, tietoteknisiin taitoihin 
sekä niihin liittyviin yrittäjyystaitoihin, 
joita sovelletaan myös aineellisen ja 
henkisen kulttuuriperinnön ja 
kulttuurimatkailun edistämiseen ja entistä 
laajempaan hyödyntämiseen

Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) vahvistetaan tutkimusta, teknistä 
kehittämistä ja innovaatioita kehittämällä 
tutkinnon jälkeisiä opintoja, kouluttamalla 
tutkijoita ja toteuttamalla verkottumis- ja 
kumppanuustoimia korkeakoululaitosten, 
tutkimus- ja teknologiakeskusten sekä 
yritysten välillä

(c) vahvistetaan tutkimusta, teknistä 
kehittämistä ja innovaatioita kehittämällä 
tutkinnon jälkeisiä opintoja ja 
yrittäjyystaitoja, kouluttamalla tutkijoita, 
kehittämällä esimerkiksi kulttuuri- ja 
luovan alan innovatiivisia verkostoja ja 
toteuttamalla verkottumis- ja 
kumppanuustoimia korkeakoululaitosten, 
tutkimus- ja teknologiakeskusten sekä 
yritysten välillä

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) parannetaan pienten ja keskisuurten 
yritysten kilpailukykyä edistämällä 
yritysten ja työntekijöiden 
mukautumiskykyä ja lisäämällä 
investointeja inhimilliseen pääomaan.

(d) parannetaan mikroyritysten ja pienten 
ja keskisuurten yritysten edellytyksiä 
kestävään kehitykseen ja niiden
kilpailukykyä edistämällä yritysten,
yrittäjien ja työntekijöiden 
mukautumiskykyä ja lisäämällä 
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investointeja inhimilliseen pääomaan, 
erityisesti nuorten koulutukseen ja 
oppisopimuskoulutukseen.

Tarkistus 27
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän asetuksen liitteessä esitettyjä 
yhteisiä indikaattoreita ja ohjelmakohtaisia 
indikaattoreita on käytettävä asetuksen 
(EU) N:o […] 24 artiklan 3 kohdan ja 
87 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
ii alakohdan mukaisesti. Kaikki 
indikaattorit on ilmaistava absoluuttisina 
lukuina.

1. Tämän asetuksen liitteessä esitettyjä 
yhteisiä indikaattoreita ja ohjelmakohtaisia 
indikaattoreita on käytettävä asetuksen 
(EU) N:o […] 24 artiklan 3 kohdan ja 
87 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
ii alakohdan mukaisesti. Kaikki 
indikaattorit on ilmaistava absoluuttisina 
lukuina ja niissä on otettava huomioon 
laatutekijät.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Työmarkkinaosapuolten ja muiden 
sidosryhmien, varsinkin 
kansalaisjärjestöjen, osallistuminen 
toimenpideohjelmien täytäntöönpanoon 
asetuksen (EU) N:o [...] 5 artiklan 
mukaisesti voidaan toteuttaa asetuksen 
(EU) N:o […] 113 artiklan 7 kohdassa 
määriteltyjen yleisten tukien muodossa. 
Tällöin toimenpideohjelmassa on 
yksilöitävä se ohjelman osa, jota yleinen 
tuki koskee, mukaan lukien kustakin 
toimintalinjasta siihen alustavasti 
myönnetyt määrärahat.

1. Työmarkkinaosapuolten ja muiden 
sidosryhmien, varsinkin 
kansalaisjärjestöjen ja yhteisötalouden
osallistuminen toimenpideohjelmien 
täytäntöönpanoon asetuksen (EU) N:o [...] 
5 artiklan mukaisesti voidaan toteuttaa 
asetuksen (EU) N:o […] 113 artiklan 
7 kohdassa määriteltyjen yleisten tukien 
muodossa. Tällöin toimenpideohjelmassa 
on yksilöitävä se ohjelman osa, jota yleinen 
tuki koskee, mukaan lukien kustakin 
toimintalinjasta siihen alustavasti 
myönnetyt määrärahat.

Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta
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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 
asianmukainen määrä kansalaisjärjestöjen 
valmiuksia parantaviin toimiin.

3. Jotta kansalaisjärjestöt osallistuisivat 
aktiivisesti ESR:sta tuettuihin toimiin ja 
niillä olisi riittävät 
osallistumismahdollisuudet, etenkin 
sosiaalisen ja kulttuurisen 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 
asianmukainen määrä kansalaisjärjestöjen 
valmiuksia parantaviin toimiin.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
7 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot ja komissio edistävät naisten ja 
miesten tasa-arvoa asetuksen (EU) N:o [...] 
7 artiklassa tarkoitetuilla 
valtavirtaistamistoimilla ("mainstreaming") 
ja 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
iv alakohdassa tarkoitetuilla kohdennetuilla 
erityistoimilla, joilla pyritään erityisesti 
lisäämään naisten kestävää osallistumista 
työelämään ja siellä etenemistä,
vähentämään sukupuoleen perustuvaa 
eriytymistä työmarkkinoilla, torjumaan 
sukupuolistereotypioita koulutuksessa sekä 
edistämään naisten ja miesten työ- ja 
yksityiselämän yhteensovittamista.

Jäsenvaltiot ja komissio edistävät naisten ja 
miesten tasa-arvoa asetuksen (EU) N:o [...] 
7 artiklassa tarkoitetuilla 
valtavirtaistamistoimilla ("mainstreaming") 
ja 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
iv alakohdassa tarkoitetuilla kohdennetuilla 
erityistoimilla, joilla pyritään erityisesti 
lisäämään naisten kestävää osallistumista 
työelämään ja yrittäjyyteen ja siellä 
etenemistä, vähentämään sukupuoleen 
perustuvaa eriytymistä työmarkkinoilla, 
torjumaan sukupuolistereotypioita 
koulutuksessa sekä edistämään naisten ja 
miesten työ- ja yksityiselämän 
yhteensovittamista.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
8 artikla 
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot ja komissio edistävät kaikkien 
yhdenvertaisia mahdollisuuksia, mukaan 
lukien vammaisten esteettömät 
mahdollisuudet, ottamalla kaikessa 
toiminnassa huomioon asetuksen (EU) N:o 
[…] 7 artiklassa tarkoitetun 
syrjimättömyyden periaatteen ja 
toteuttamalla erityistoimia 3 artiklassa ja 
etenkin sen 1 kohdan c alakohdan iii 
alakohdassa tarkoitettujen 
investointiprioriteettien puitteissa. Tällaiset 
toimet kohdennetaan syrjäytymisvaarassa 
oleviin ihmisiin ja vammaisiin, ja niillä 
pyritään lisäämään heidän 
työvoimaosuuttaan, lujittamaan sosiaalista 
osallisuutta, vähentämään eriarvoisuutta 
koulutustason ja terveystilanteen osalta 
sekä helpottamaan siirtymistä 
laitoshoidosta avohoitoon.

Jäsenvaltiot ja komissio edistävät kaikkien 
yhdenvertaisia mahdollisuuksia, mukaan 
lukien vammaisten esteettömät 
mahdollisuudet, ottamalla kaikessa 
toiminnassa huomioon asetuksen (EU) N:o 
[…] 7 artiklassa tarkoitetun 
syrjimättömyyden periaatteen ja 
toteuttamalla erityistoimia 3 artiklassa ja 
etenkin sen 1 kohdan c alakohdan iii 
alakohdassa tarkoitettujen 
investointiprioriteettien puitteissa. Tällaiset 
toimet kohdennetaan syrjäytymisvaarassa 
oleviin ihmisiin ja vammaisiin, ja niillä 
pyritään lisäämään heidän 
työvoimaosuuttaan, lujittamaan sosiaalista 
osallisuutta, vähentämään eriarvoisuutta 
koulutuksen, kulttuurin 
saavutettavuuden, koulutustason ja 
terveystilanteen osalta sekä helpottamaan 
siirtymistä laitoshoidosta avohoitoon.

Tarkistus 32
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on kartoitettava 
toimenpideohjelmissaan sosiaalisia 
innovaatioita varten teemoja, jotka 
vastaavat niiden erityistarpeisiin.

2. Jäsenvaltioiden on kartoitettava 
toimenpideohjelmissaan sosiaalisia 
innovaatioita varten teemoja, jotka 
vastaavat niiden erityistarpeisiin ja joihin 
kuuluu myös nuoriin ja kulttuuriin 
liittyviä aiheita.

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio edistää valmiuksien 
parantamista sosiaalisia innovaatioita 

3. Komissio edistää valmiuksien 
parantamista sosiaalisia ja kulttuurialan



PE485.908v02-00 18/20 AD\904625FI.doc

FI

varten etenkin tukemalla vastavuoroista 
oppimista, perustamalla verkostoja sekä 
levittämällä hyviä toimintatapoja ja 
menetelmiä.

innovaatioita varten etenkin tukemalla 
vastavuoroista oppimista, perustamalla 
verkostoja sekä levittämällä hyviä 
toimintatapoja ja menetelmiä.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on tuettava 
kansainvälistä yhteistyötä, jonka 
tavoitteena on vastavuoroisen oppimisen 
edistäminen ja jolla lisätään ESR:n 
tukeman politiikan tehokkuutta. 
Kansainvälisessä yhteistyössä on oltava 
kumppaneita ainakin kahdesta 
jäsenvaltiosta.

1. Jäsenvaltioiden on tuettava 
kansainvälistä yhteistyötä, jonka 
tavoitteena on kulttuurienvälisen 
vuoropuhelun ja vastavuoroisen 
oppimisen edistäminen ja jolla lisätään 
ESR:n tukeman politiikan tehokkuutta. 
Kansainvälisessä yhteistyössä on oltava 
kumppaneita ainakin kahdesta 
jäsenvaltiosta.

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

Tarkistus 36
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta
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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, sosiaalisten ja kulttuuristen 
haasteiden torjumiseksi kaupunkialueilla 
kaupungeissa, jotka luetellaan 
kumppanuussopimuksessa.
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