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Tarkistus 1
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan 1 viite (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 2 artiklan ja sen 3 
artiklan 3 kohdan toisen alakohdan, jotka 
korostavat naisten ja miesten 
yhdenvertaisuutta Euroopan unionin 
perusperiaatteena ja tavoitteena,

Or. en

Tarkistus 2
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan 1 a viite (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

– ottaa huomioon komission tiedonannon 
"Eurooppa 2020: Älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun strategia" (KOM 
(2010)2020) sekä sen tavoitteet ja 
lippulaivahankkeet,

Or. en

Tarkistus 3
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan 1 b viite (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

– ottaa huomioon komission tiedonannon 



PE462.830v01-00 4/51 AM\864346FI.doc

FI

"Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen 
torjunnan eurooppalainen foorumi: 
Eurooppalaiset puitteet sosiaaliselle ja 
alueelliselle yhteenkuuluvuudelle" 
(KOM(2010)0758),

Or. en

Tarkistus 4
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan 1 c viite (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

– ottaa huomioon YK:n yleissopimuksen 
vammaisten henkilöiden oikeuksista ja 
sen voimaantulon 21. tammikuuta 2011 
neuvoston 26. marraskuuta 2009 
tekemällä päätöksellä Euroopan yhteisön 
liittymisestä vammaisten henkilöiden 
oikeuksista tehtyyn YK:n 
yleissopimukseen (2010/48/EY),

Or. en

Tarkistus 5
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan 1 d viite (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

– ottaa huomioon neuvoston 6. 
joulukuuta 2010 esittämät päätelmät 
kilpailukykyiseen, vähähiiliseen, 
resursseja tehokkaasti käyttävään ja 
vihreään talouteen liittyvästä 
työllisyyspolitiikasta,

Or. en
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Tarkistus 6
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan 1 e viite (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitean 19. heinäkuuta 2010 
antaman lausunnon aiheesta 
"Ohjelmakauden 2007–2013 hyviin 
käytäntöihin perustuvan tehokkaan 
hallinnointikumppanuuden edistäminen 
koheesiopolitiikan ohjelmissa" 
(ECO/258),

Or. en

Tarkistus 7
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan 1 f viite (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

– ottaa huomioon komission työllisyys-, 
sosiaali- ja tasa-arvoasioiden pääosaston 
24. tammikuuta 2011 julkaiseman 
tutkimuksen, jossa arvioidaan Euroopan 
sosiaalirahaston tukea sukupuolten tasa-
arvolle,

Or. en

Tarkistus 8
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan 1 g viite (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan yhteisön 
komission rahoittaman työn sukupuoleen 
liittyvien kysymysten valtavirtaistamiseksi 
tavoitteena ottaa sukupuoleen liittyvät 
kysymykset huomioon Euroopan 
sosiaalirahaston ohjelmissa,

Or. en

Tarkistus 9
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää tervetulleena komission 
taloudellisesta, sosiaalisesta ja alueellisesta 
yhteenkuuluvuudesta laatimaa viidettä 
kertomusta, jossa ehdotetaan tulevia toimia
ja muun muassa alan politiikan 
kytkemistä Eurooppa 2020 -strategiaan 
siten, että sovelletaan yhteistä 
strategiakehystä, jonka avulla Eurooppa 
2020 -tavoitteet muunnetaan investointien 
painopistealueiksi;

1. pitää tervetulleena komission 
taloudellisesta, sosiaalisesta ja alueellisesta 
yhteenkuuluvuudesta laatimaa viidettä 
kertomusta, jossa ehdotetaan tulevia 
toimia; korostaa, että Euroopan 
sosiaalirahasto on tärkein väline 
toteutettaessa Eurooppa 2020 -strategian 
sosiaalista ulottuvuutta ja että se voi 
edistää merkittävästi Eurooppa 2020 
-strategian keskeisiä prioriteetteja eli 
työllisyyttä, siirtymistä kestävään 
talouteen, koulupudokkaiden määrän 
vähentämistä ja köyhyyden, syrjinnän ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjumista; 
korostaa, että siksi Euroopan 
sosiaalirahaston tuen täytyy voida koskea 
monenlaisia toimia niin, että väline voi 
edistää mahdollisimman hyvin Eurooppa 
2020 -strategian tavoitteiden 
saavuttamista kussakin jäsenvaltiossa 
sekä ratkaisujen löytämistä ihmisten 
erilaisiin sosiaalisiin tilanteisiin; korostaa 
tässä yhteydessä, ettei BKT yksin voi 
antaa kattavaa ja riittävää kuvaa 
aluekehityksestä, koska se jättää 
huomiotta merkittäviä sosiaalisia 
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tekijöitä, kuten tuloerot ja työttömyyden; 
kehottaa siksi ottamaan huomioon muita 
sosiaalisia indikaattoreita ja arvioimaan 
niitä SWOT-analyysissa ja katsoo, että 
Euroopan sosiaalirahaston tuen määrästä 
on päätettävä kehittämis- ja 
investointikumppanuussopimuksen 
yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 10
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Thomas Händel

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää tervetulleena komission 
taloudellisesta, sosiaalisesta ja alueellisesta 
yhteenkuuluvuudesta laatimaa viidettä 
kertomusta, jossa ehdotetaan tulevia 
toimia ja muun muassa alan politiikan 
kytkemistä Eurooppa 2020 -strategiaan 
siten, että sovelletaan yhteistä 
strategiakehystä, jonka avulla Eurooppa 
2020 -tavoitteet muunnetaan investointien 
painopistealueiksi;

1. ottaa huomioon komission 
taloudellisesta, sosiaalisesta ja alueellisesta 
yhteenkuuluvuudesta laatiman viidennen 
kertomuksen; korostaa, että 
koheesiopolitiikka on SEUT-sopimukseen 
perustuvaa horisontaalista politiikkaa, 
joka ei kuulu Eurooppa 2020 -strategian 
alle; korostaa, että riippumaton 
koheesiopolitiikka on edellytyksenä 
alueellisten kehityserojen vähentämiselle 
ja taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden lisäämiselle 
Euroopan unionissa;

Or. de

Tarkistus 11
Nadja Hirsch

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää tervetulleena komission 1. pitää tervetulleena komission 
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taloudellisesta, sosiaalisesta ja alueellisesta 
yhteenkuuluvuudesta laatimaa viidettä 
kertomusta, jossa ehdotetaan tulevia toimia 
ja muun muassa alan politiikan kytkemistä 
Eurooppa 2020 -strategiaan siten, että 
sovelletaan yhteistä strategiakehystä, jonka 
avulla Eurooppa 2020 -tavoitteet 
muunnetaan investointien 
painopistealueiksi;

taloudellisesta, sosiaalisesta ja alueellisesta 
yhteenkuuluvuudesta laatimaa viidettä 
kertomusta, jossa ehdotetaan tulevia toimia 
ja muun muassa alan politiikan kytkemistä 
Eurooppa 2020 -strategiaan siten, että 
sovelletaan yhteistä strategiakehystä, jonka 
avulla Eurooppa 2020 -tavoitteet 
muunnetaan investointien 
painopistealueiksi; viittaa nimenomaisesti 
siihen, että kaikissa jäsenvaltioissa on 
henkilöryhmiä, jotka ovat työmarkkinoilla 
muita huonommassa asemassa ja joiden 
tilannetta on parannettava 
koheesiorahaston käytön avulla niin, että 
saavutetaan 75 prosentin työllisyysaste;

Or. de

Tarkistus 12
Jean-Luc Bennahmias

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää tervetulleena komission 
taloudellisesta, sosiaalisesta ja alueellisesta 
yhteenkuuluvuudesta laatimaa viidettä 
kertomusta, jossa ehdotetaan tulevia toimia 
ja muun muassa alan politiikan kytkemistä 
Eurooppa 2020 -strategiaan siten, että 
sovelletaan yhteistä strategiakehystä, jonka 
avulla Eurooppa 2020 -tavoitteet 
muunnetaan investointien 
painopistealueiksi;

1. pitää tervetulleena komission 
taloudellisesta, sosiaalisesta ja alueellisesta 
yhteenkuuluvuudesta laatimaa viidettä 
kertomusta, jossa ehdotetaan tulevia toimia 
ja muun muassa alan politiikan kytkemistä 
Eurooppa 2020 -strategiaan siten, että 
sovelletaan yhteistä strategiakehystä, jonka 
avulla Eurooppa 2020 -tavoitteet 
muunnetaan investointien 
painopistealueiksi; vaatii, että Eurooppa 
2020 -strategian kolme pilaria (älykäs, 
kestävä ja osallistava kasvu) täydentävät 
toisiaan;

Or. fr

Tarkistus 13
Thomas Mann
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Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. pitää myönteisenä komission 
ehdotusta koheesiorahaston ja Euroopan 
sosiaalirahaston yhteensovittamisen 
parantamisesta yhteisen strategisen 
kehyksen avulla; pitää kuitenkin erityisen 
tärkeänä, että erityisiä tavoitteita ja 
yksittäisten rahastojen joustavuutta ei 
rajoiteta toteutuksen tasolla ja että 
hallinnollista rasitetta pienennetään 
kokonaisuudessaan tuntuvasti;

Or. de

Tarkistus 14
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Thomas Händel

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. ei hyväksy sitä, että 
rakennerahastovarojen ja erityisesti 
Euroopan sosiaalirahaston varojen 
maksamiselle asetetaan ehtoja, jotka 
liittyvät Eurooppa 2020 -strategian tai 
muun politiikan toteuttamiseen;

Or. de

Tarkistus 15
Thomas Mann

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. katsoo, että yhteinen strateginen 
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kehys on erittäin hyvä väline, jonka avulla 
voidaan luoda yhteyksiä Euroopan 
unionin muuhun keskeiseen politiikkaan 
ja erityisesti kasvua ja työllisyyttä 
koskeviin yhdennettyihin suuntaviivoihin;

Or. de

Tarkistus 16
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Thomas Händel

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. suhtautuu myönteisesti uusien 
makroaluestrategioiden kehittämiseen ja 
pyytää hyväksymään toimenpiteitä, joilla 
voidaan yksilöidä ja tasoittaa esimerkiksi 
työllistymiseen ja 
koulutusmahdollisuuksiin liittyviä
alueellisia eroja;

2. suhtautuu myönteisesti uusien 
makroaluestrategioiden kehittämiseen
EU:n tarvittavaa sosiaalista ja ekologista 
kehittämistä varten ja pyytää 
hyväksymään toimenpiteitä, joilla voidaan 
yksilöidä ja tasoittaa alueellisia eroja, jotka 
liittyvät esimerkiksi köyhyyteen ja 
sosiaaliseen syrjäytymiseen, 
korkealaatuisten työpaikkojen 
saatavuuteen, keskimääräisen 
viikoittaisen ja elinikäisen työmäärän 
vähentämiseen sekä koulutukseen ja 
korkealaatuisten palveluiden 
maksuttomaan saantiin;

Or. de

Tarkistus 17
Veronica Lope Fontagné

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. suhtautuu myönteisesti uusien 
makroaluestrategioiden kehittämiseen ja 
pyytää hyväksymään toimenpiteitä, joilla 

2. suhtautuu myönteisesti uusien 
makroaluestrategioiden kehittämiseen,
koska ne ovat tehokas tapa tasoittaa 
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voidaan yksilöidä ja tasoittaa esimerkiksi 
työllistymiseen ja 
koulutusmahdollisuuksiin liittyviä
alueellisia eroja;

alueellisia eroja ja edistää yhteistyötä 
niiden kattamilla aloilla ja erityisesti 
työllistymisessä, koulutuksessa ja 
julkisissa palveluissa;

Or. es

Tarkistus 18
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. suhtautuu myönteisesti uusien
makroaluestrategioiden kehittämiseen ja
pyytää hyväksymään toimenpiteitä, joilla 
voidaan yksilöidä ja tasoittaa esimerkiksi 
työllistymiseen ja 
koulutusmahdollisuuksiin liittyviä 
alueellisia eroja;

2. suhtautuu myönteisesti uusien 
makroaluestrategioiden kehittämiseen ja
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
ottamaan entistä paremmin huomioon 
Euroopan sosiaalirahaston alueellisen 
ulottuvuuden etenkin työllistymisen 
yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 19
Jean-Luc Bennahmias

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. suhtautuu myönteisesti uusien 
makroaluestrategioiden kehittämiseen ja 
pyytää hyväksymään toimenpiteitä, joilla 
voidaan yksilöidä ja tasoittaa esimerkiksi 
työllistymiseen ja 
koulutusmahdollisuuksiin liittyviä 
alueellisia eroja;

2. suhtautuu myönteisesti uusien 
makroaluestrategioiden kehittämiseen ja 
pyytää hyväksymään toimenpiteitä, joilla 
voidaan yksilöidä ja tasoittaa esimerkiksi 
työllistymiseen ja 
koulutusmahdollisuuksiin sekä perus- ja 
jatkokoulutukseen liittyviä alueellisia 
eroja;

Or. fr
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Tarkistus 20
Philippe Boulland

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. suhtautuu myönteisesti uusien 
makroaluestrategioiden kehittämiseen ja 
pyytää hyväksymään toimenpiteitä, joilla 
voidaan yksilöidä ja tasoittaa esimerkiksi 
työllistymiseen ja 
koulutusmahdollisuuksiin liittyviä 
alueellisia eroja;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. fr

Tarkistus 21
Kinga Göncz

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. suhtautuu myönteisesti uusien 
makroaluestrategioiden kehittämiseen ja 
pyytää hyväksymään toimenpiteitä, joilla 
voidaan yksilöidä ja tasoittaa esimerkiksi 
työllistymiseen ja 
koulutusmahdollisuuksiin liittyviä 
alueellisia eroja;

2. suhtautuu myönteisesti uusien 
makroaluestrategioiden kehittämiseen ja 
pyytää hyväksymään toimenpiteitä, joilla 
voidaan yksilöidä ja tasoittaa esimerkiksi 
työllistymiseen ja 
koulutusmahdollisuuksiin liittyviä 
alueellisia eroja, ja kehottaa kiinnittämään 
erityistä huomiota makroalueiden 
kaikkein huonoimmassa asemassa oleviin 
mikroalueisiin;

Or. en

Tarkistus 22
Ilda Figueiredo
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Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. toteaa, että unionin aluepolitiikka on 
tärkeä väline taloudellisen ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden edistämisessä ja sen 
avulla unioni voi toteuttaa toimia 
alueellisen epätasa-arvon vähentämiseksi, 
todellisen lähentymisen edistämiseksi ja 
kasvun, laadukkaiden työpaikkojen ja 
sosiaalisen kehityksen tukemiseksi 
tavalla, joka hyödyttää myös vähiten 
kehittyneitä alueita;

Or. pt

Tarkistus 23
Thomas Mann

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa painokkaasti, että Euroopan 
sosiaalirahaston on jatkossakin oltava 
koheesiopolitiikan osa; katsoo, että vain 
tällä tavoin voidaan kehittää ja toteuttaa 
integroituja strategioita taloudellisten ja 
sosiaalisten ongelmien ratkaisemiseksi;

Or. de

Tarkistus 24
Ilda Figueiredo

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. korostaa tarvetta ottaa sukupuoleen 
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liittyvä näkökulma huomioon säädöksissä 
ja yhteisön kaikkien varojen käytössä; 
kiinnittää erityistä huomiota Euroopan 
sosiaalirahastoon, jolla on oltava riittävä 
kapasiteetti, jotta se voi edistää tasa-
arvoa, pysyviä ja laadukkaita työpaikkoja 
sekä oikeudenmukaista tulonjakoa 
koskevaa politiikkaa;

Or. pt

Tarkistus 25
Thomas Mann

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. katsoo, että suunnitelmien ja 
ohjelmien yhteensovittaminen alueellisen, 
kansallisen ja unionin tason välillä on 
osoittautunut toimivaksi, ja kannattaa 
yhteensovittamisen jatkamista; 

Or. de

Tarkistus 26
Ilda Figueiredo

Lausuntoluonnos
2 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 c. varoittaa, että koheesiopolitiikan ja 
siihen liittyvien menojen avulla olisi 
pyrittävä kestävään taloudelliseen, 
sosiaaliseen ja ympäristöä koskevaan 
kehitykseen, eikä kyse saa olla vain 
rahoitusvälineestä; katsoo, että 
koheesiopolitiikan tavoitteet on näin 
turvattava ja on vältettävä taloudelliseen 
ja sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen 
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liittyviä kielteisiä seurauksia;

Or. pt

Tarkistus 27
Thomas Mann

Lausuntoluonnos
2 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 c. korostaa, että sovittujen tavoitteiden 
on oltava rahastokohtaisia ja niiden on 
vastattava kulloistakin 
toimenpideohjelmaa; vastustaa 
voimakkaasti sitä, että unionin tavoitteet 
erotetaan toisistaan ottamatta huomioon 
konkreettisia tilanteita ja ongelmia;

Or. de

Tarkistus 28
Thomas Mann

Lausuntoluonnos
2 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 d. pitää myönteisenä, että joissakin 
jäsenvaltioissa perustettiin Euroopan 
sosiaalirahastoa varten tukikaudella 
2007–2013 ensimmäisen kerran myös 
kaikki tavoitteet kattava kansallisen tason 
toimenpideohjelma;

Or. de

Tarkistus 29
Thomas Mann
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Lausuntoluonnos
2 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 e. korostaa, että jäsenvaltioilla ja 
alueilla on oltava riittävästi 
liikkumavaraa, jotta ne voivat 
toimenpideohjelman yhteydessä 
mukauttaa välineensä erityisiin 
ongelmiinsa ja pitkän aikavälin 
alueellisiin kehitysstrategioihin 
kansalliset ja alueelliset erityispiirteet 
huomioon ottaen;

Or. de

Tarkistus 30
Thomas Mann

Lausuntoluonnos
2 f kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 f. vaatii, että investointeja tietoon, eli 
koulutukseen, tutkimukseen ja 
innovointiin, lisätään voimakkaasti, koska 
se auttaa säilyttämään unionin 
kilpailukyvyn ja parantamaan sitä; pitää 
tässä yhteydessä myönteisenä, että 
monissa jäsenvaltioissa tehdään jo 
investointeja tietoon merkittävässä määrin 
Euroopan sosiaalirahastosta ja Euroopan 
aluekehitysrahastosta;

Or. de

Tarkistus 31
Jean-Luc Bennahmias

Lausuntoluonnos
3 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että Euroopan sosiaalirahaston 
toiminta tukee työmarkkinapolitiikkoja
olennaisella tavalla ja edistää 
merkittävästi sosiaalista osallisuutta;

3. korostaa, että Euroopan sosiaalirahaston 
toiminta tukee olennaisella tavalla 
työmarkkinapolitiikkoja ja etenkin 
politiikkaa, jolla pyritään saamaan nuoria 
työmarkkinoille, torjumaan työttömyyttä 
ja edistämään uudelleenkouluttautumista; 
korostaa, että Euroopan 
sosiaalirahastolla on tärkeä asema 
köyhyyden torjumisessa sekä yhtäläisten 
mahdollisuuksien ja sosiaalisen 
osallisuuden edistämisessä; toteaa, että 
Euroopan sosiaalirahasto tukee myös 
sosiaalisesti muita heikommassa 
asemassa olevia ryhmiä (nuoret, naiset, 
maahanmuuttajat, pitkäaikaistyöttömät, 
etniset vähemmistöt, vammaiset henkilöt, 
ikääntyneet sekä työmarkkinoiden 
ulkopuolella olevat henkilöt); pitää siksi 
Euroopan sosiaalirahaston merkitystä 
keskeisenä sosiaalisen ulottuvuuden 
säilyttämisessä Euroopan yhteiskunnissa;

Or. fr

Tarkistus 32
Thomas Mann

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että Euroopan sosiaalirahaston 
toiminta tukee työmarkkinapolitiikkoja 
olennaisella tavalla ja edistää merkittävästi 
sosiaalista osallisuutta;

3. korostaa, että Euroopan sosiaalirahaston 
toiminta tukee työmarkkinapolitiikkoja 
olennaisella tavalla, että jäsenvaltioiden 
pitäisi hyödyntää rahastoa 
investointeihin, jotka suuntautuvat 
pätevyyksiin, työllisyyteen, koulutukseen 
ja uudelleenkoulutukseen ja että rahasto
edistää merkittävästi sosiaalista 
osallisuutta;

Or. de
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Tarkistus 33
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Thomas Händel

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että Euroopan sosiaalirahaston 
toiminta tukee työmarkkinapolitiikkoja
olennaisella tavalla ja edistää merkittävästi 
sosiaalista osallisuutta;

3. korostaa, että Euroopan sosiaalirahaston 
toiminta tukee työmarkkina- ja 
sosiaalipolitiikkaa olennaisella tavalla ja 
edistää merkittävästi sosiaalista 
osallisuutta; vaatii siksi Euroopan 
sosiaalirahaston varojen lisäämistä 
merkittävästi;

Or. de

Tarkistus 34
Heinz K. Becker

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että Euroopan sosiaalirahaston 
toiminta tukee työmarkkinapolitiikkoja
olennaisella tavalla ja edistää merkittävästi 
sosiaalista osallisuutta;

3. korostaa, että Euroopan sosiaalirahaston 
toiminta tukee erityisesti ennalta 
ehkäisevää ja yritysläheistä 
työmarkkinapolitiikkaa olennaisella 
tavalla ja edistää merkittävästi sosiaalista 
osallisuutta;

Or. de

Tarkistus 35
Kinga Göncz

Lausuntoluonnos
3 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että Euroopan sosiaalirahaston
toiminta tukee työmarkkinapolitiikkoja 
olennaisella tavalla ja edistää merkittävästi 
sosiaalista osallisuutta;

3. korostaa, että Euroopan sosiaalirahaston 
toiminta tukee työmarkkinapolitiikkoja 
olennaisella tavalla ja auttaa 
saavuttamaan edistystä kaikilla 
sosiaaliseen osallisuuteen liittyvillä 
aloilla;

Or. en

Tarkistus 36
Philippe Boulland

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että Euroopan sosiaalirahaston 
toiminta tukee työmarkkinapolitiikkoja 
olennaisella tavalla ja edistää merkittävästi 
sosiaalista osallisuutta;

3. korostaa, että Euroopan sosiaalirahaston 
toiminta tukee työmarkkinapolitiikkoja 
olennaisella tavalla ja edistää merkittävästi 
sosiaalista osallisuutta etenkin kaikkein 
heikoimmassa asemassa olevien 
henkilöiden, kuten romanien, kannalta;

Or. fr

Tarkistus 37
Ilda Figueiredo

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että Euroopan sosiaalirahaston 
toiminta tukee työmarkkinapolitiikkoja 
olennaisella tavalla ja edistää merkittävästi 
sosiaalista osallisuutta;

3. korostaa, että Euroopan sosiaalirahaston 
toiminta tukee työmarkkinapolitiikkoja 
olennaisella tavalla ja edistää merkittävästi 
sosiaalista osallisuutta, minkä vuoksi sille 
osoitettavia varoja on lisättävä 
merkittävästi;
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Or. pt

Tarkistus 38
Tadeusz Cymański

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että Euroopan sosiaalirahaston 
toiminta tukee työmarkkinapolitiikkoja 
olennaisella tavalla ja edistää merkittävästi 
sosiaalista osallisuutta;

3. korostaa, että Euroopan sosiaalirahaston 
toiminta tukee työmarkkinapolitiikkoja 
olennaisella tavalla ja edistää merkittävästi 
sosiaalista osallisuutta; katsoo tässä 
yhteydessä, että koheesiopolitiikkaa on 
jatkettava;

Or. pl

Tarkistus 39
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että Euroopan sosiaalirahaston 
toiminta tukee työmarkkinapolitiikkoja
olennaisella tavalla ja edistää merkittävästi 
sosiaalista osallisuutta;

3. korostaa, että Euroopan sosiaalirahaston 
toiminta tukee Eurooppa 2020 -strategian 
työllisyystavoitteita ja työllisyyden 
suuntaviivoja olennaisella tavalla ja 
edistää merkittävästi sosiaalista 
osallisuutta; korostaa, että Eurooppa 2020 
-tavoitteiden ja työllisyyden 
suuntaviivojen yhdistämiseksi Euroopan 
sosiaalirahastoon tulevissa asetuksissa on 
taattava, että toimenpideohjelmia voidaan 
mukauttaa työllisyyden suuntaviivoihin 
ilman byrokraattisia toimia; kehottaa 
komissiota ohjelman tällaisen 
mukauttamisen takaamiseksi ottamaan 
käyttöön yksinkertaisia ja tehokkaita 
yhteistyömenettelyjä poliittisten osastojen 
ja talousarvion valvonnasta vastaavien 
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osastojen välillä;

Or. en

Tarkistus 40
Sergio Gaetano Cofferati

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että Euroopan sosiaalirahaston 
toiminta tukee työmarkkinapolitiikkoja 
olennaisella tavalla ja edistää merkittävästi 
sosiaalista osallisuutta;

3. korostaa, että Euroopan sosiaalirahaston 
toiminta tukee työmarkkinapolitiikkoja 
olennaisella tavalla ja edistää merkittävästi 
sosiaalista osallisuutta; katsoo, että 
Euroopan sosiaalirahaston hyödyllinen 
käyttö edellyttää, että siinä keskitytään 
pätevyyksiä ja elinikäistä oppimista 
koskeviin investoineihin ottaen huomioon 
myös kestävään kehitykseen liittyvät uudet 
keskeiset valmiudet; katsoo, että siinä on 
keskityttävä myös ammatin vaihtamiseen, 
työmarkkinoiden joustavaan toimintaan, 
työllisyysmahdollisuuksien luomiseen, 
sosiaalisiin oloihin sekä tutkimukseen ja 
innovointiin, jotta voidaan tukea 
siirtymistä kestävään talouteen ja edistää 
työllistyvyyttä, tuottavuutta, kasvua, 
oikeudenmukaista palkkaa, elämänlaatua 
ja työllisyyttä unionissa; katsoo, että on 
keskityttävä myös toimiin, joilla torjutaan 
köyhyyttä ja saavutetaan sosiaalinen 
osallisuus;

Or. it

Tarkistus 41
Veronica Lope Fontagné

Lausuntoluonnos
3 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että Euroopan sosiaalirahaston 
toiminta tukee työmarkkinapolitiikkoja 
olennaisella tavalla ja edistää merkittävästi 
sosiaalista osallisuutta;

3. korostaa, että Euroopan sosiaalirahaston 
toiminta tukee työmarkkinapolitiikkoja 
olennaisella tavalla ja edistää merkittävästi 
sosiaalista osallisuutta; katsoo, että tämä 
rakennerahasto on sisällytettävä yhteiseen 
strategiseen kehykseen muuttamatta 
kuitenkaan sen käyttöön liittyviä erityisiä 
sääntöjä; kehottaa komissiota 
vahvistamaan Euroopan sosiaalirahaston 
merkitystä ja nostamaan sen profiilia;

Or. es

Tarkistus 42
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. katsoo, että sukupuoleen, 
seksuaaliseen suuntautuneisuuteen, 
etniseen alkuperään, ikään, 
vammaisuuteen ja asuinpaikkaan 
perustuvan syrjinnän torjuminen on 
olennaisen tärkeää todella yhtäläisten 
mahdollisuuksien edistämisessä; toteaa, 
että naisten työllisyysasteen parantaminen 
on keskeistä Eurooppa 2020 -strategian 
työllisyystavoitteen saavuttamiseksi ja että 
siksi on käsiteltävä kattavasti naisten 
työmarkkinoille osallistumisen esteitä; 
korostaa, että Euroopan sosiaalirahaston 
olisi myönnettävä riittävästi varoja 
sukupuolten välisen epätasa-arvon 
korjaamiseksi työmarkkinoilla ja että 
Euroopan aluekehitysrahaston on 
annettava riittävästi rahoitusta 
hoitoinfrastruktuuria varten;

Or. en
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Tarkistus 43
Sergio Gaetano Cofferati

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että talouskriisi on 
entisestään lisännyt tarvetta kiireellisiin 
toimiin Euroopan sosiaalirahaston 
kattamilla aloilla etenkin, jotta voitaisiin 
edistää työllisyyttä, alanvaihtoa ja 
sosiaalista osallisuutta ja torjua 
köyhyyttä;

Or. it

Tarkistus 44
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Thomas Händel

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa tehostamaan Euroopan 
sosiaalirahaston toimintaa toteuttamalla 
entistä tulossuuntautuneempia toimia, ja 
pitää tämän vuoksi tarpeellisena, että 
selkeät ja mitattavissa olevat tavoitteet ja 
tulosindikaattorit määritellään ennalta;

4. kehottaa tehostamaan Euroopan 
sosiaalirahaston toimintaa toteuttamalla 
entistä tulossuuntautuneempia toimia ja 
pitää tämän vuoksi tarpeellisena, että
määritetään ennalta selkeät ja mitattavissa 
olevat tavoitteet ja tulosindikaattorit, joilla 
mitataan erityisesti menestystä köyhyyden 
ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnassa 
sekä työllistymistä korkealaatuisiin 
työpaikkoihin; korostaa, että 
tulossuuntautuneisuus ei saa johtaa 
hankkeiden pienten toteuttajien muita 
huonompaan asemaan ja että ne eivät saa 
aiheuttaa uusia pääsyn esteitä tai riskejä;

Or. de
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Tarkistus 45
Thomas Mann

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa tehostamaan Euroopan 
sosiaalirahaston toimintaa toteuttamalla 
entistä tulossuuntautuneempia toimia, ja 
pitää tämän vuoksi tarpeellisena, että 
selkeät ja mitattavissa olevat tavoitteet ja 
tulosindikaattorit määritellään ennalta;

4. kehottaa tehostamaan Euroopan 
sosiaalirahaston toimintaa toteuttamalla 
entistä tulossuuntautuneempia toimia, ja 
pitää tämän vuoksi tarpeellisena, että 
selkeät ja mitattavissa olevat tavoitteet ja
tukeen suoraan liittyvät tulosindikaattorit 
määritellään ennalta; katsoo, että niitä on 
käytettävä oikea-aikaisesti ja 
yksiselitteisesti ennen tuen aloittamista, 
jotta sekä jäsenvaltiot että komissio voivat 
antaa lausuntoja tuen tuloksista;

Or. de

Tarkistus 46
Jean-Luc Bennahmias

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa tehostamaan Euroopan 
sosiaalirahaston toimintaa toteuttamalla 
entistä tulossuuntautuneempia toimia, ja 
pitää tämän vuoksi tarpeellisena, että
selkeät ja mitattavissa olevat tavoitteet ja
tulosindikaattorit määritellään ennalta;

4. kehottaa tehostamaan Euroopan 
sosiaalirahaston toimintaa toteuttamalla
entistä tulossuuntautuneempia toimia; 
kehottaa määrittelemään ennalta selkeät 
ja mitattavissa olevat tavoitteet ja
toteutumista koskevat indikaattorit; 
katsoo, että asianomaiset toimijat 
hallinnon kaikilla tasoilla on otettava 
mukaan näiden tavoitteiden ja 
indikaattorien määrittämiseen; katsoo, 
että näiden toimijoiden vastuunkanto on 
keskeinen ehto toimien onnistumiselle;

Or. fr
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Tarkistus 47
Elisabeth Schroedter

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa tehostamaan Euroopan 
sosiaalirahaston toimintaa toteuttamalla 
entistä tulossuuntautuneempia toimia, ja 
pitää tämän vuoksi tarpeellisena, että 
selkeät ja mitattavissa olevat tavoitteet ja 
tulosindikaattorit määritellään ennalta;

4. kehottaa tehostamaan Euroopan 
sosiaalirahaston toimintaa toteuttamalla 
entistä tulossuuntautuneempia toimia, ja 
pitää tämän vuoksi tarpeellisena, että 
selkeät ja mitattavissa olevat tavoitteet ja 
tulosindikaattorit määritellään ennalta;
tukee komission ehdotusta tehdä 
Euroopan sosiaalirahaston varoista 
riippuvaisia etukäteisehdoista, kuten 
ehdosta, joka koskee EU:n lainsäädännön 
saattamista osaksi kansallista 
lainsäädäntöä siirtämistä kansalliseen 
lainsäädäntöön ja EU:n tavoitteita, jotka 
ovat välttämättömiä Euroopan 
sosiaalirahaston toimien onnistumisen 
kannalta, sekä rakenteellisia uudistuksia 
ja hallinnon riittävää kapasiteettia;

Or. en

Tarkistus 48
Tadeusz Cymański

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa tehostamaan Euroopan 
sosiaalirahaston toimintaa toteuttamalla 
entistä tulossuuntautuneempia toimia, ja
pitää tämän vuoksi tarpeellisena, että 
selkeät ja mitattavissa olevat tavoitteet ja 
tulosindikaattorit määritellään ennalta;

4. kehottaa tehostamaan Euroopan 
sosiaalirahaston toimintaa ja lisäämään 
sen avoimuutta toteuttamalla entistä 
tulossuuntautuneempia toimia, ja pitää 
tämän vuoksi tarpeellisena, että selkeät ja 
mitattavissa olevat tavoitteet ja 
tulosindikaattorit määritellään ennalta;

Or. pl
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Tarkistus 49
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa, että yhteisön EQUAL-
aloitteesta saaduilla arvokkailla 
kokemuksilla on merkitystä vieläkin 
erityisesti, mitä tulee paikallisten ja 
alueellisten toimien yhdistämiseen ja 
EU:n laajuiseen parhaiden käytäntöjen 
vaihtoon; katsoo siksi, että tämä kokemus 
on otettava huomioon Euroopan 
sosiaalirahaston toimissa niin, että 
painotetaan erityisesti seuraavia seikkoja: 
kohderyhmien osallistuminen, 
maahanmuuttajien ja 
turvapaikanhakijoiden integrointi, 
syrjinnän vastustaminen, asiaan liittyvien 
poliittisten haasteiden tunnistaminen ja 
huomioonotto, innovatiiviset ja kokeelliset 
menetelmät, rajat ylittävään yhteistyöhön 
liittyvät menettelyt sekä hallinto 
hallituksista riippumattomien toimijoiden 
alaisuudessa;

Or. en

Tarkistus 50
Thomas Mann

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. katsoo, että Euroopan 
sosiaalirahaston suorituskykyä on 
parannettava ensisijaisesti kannustimien 
avulla pakotteiden asemesta;
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Or. de

Tarkistus 51
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. pitää tärkeänä sukupuoleen liittyvien 
kysymysten valtavirtaistamista ja 
rahoitusta kaikkien rakennerahastojen ja 
-investointien horisontaalisina 
periaatteina; toteaa, että sukupuoleen 
liittyvien tilastojen pitäisi siksi olla 
edellytyksenä tulevalle rahoitukselle, ja ne 
pitäisi määrittää selvästi kehitys- ja 
investointikumppanuussopimuksessa;

Or. en

Tarkistus 52
Jean-Luc Bennahmias

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota lisäämään Euroopan 
sosiaalirahaston toimien näkyvyyttä sekä 
helpottamaan rahaston hyödyntämistä ja 
parantamaan sen valmiuksia tukea pääsyä 
työmarkkinoille esimerkiksi siten, että 
rahaston avulla edistetään elinikäistä 
oppimista, joka auttaa sovittamaan
työntekijöiden osaamista työmarkkinoiden
tarpeisiin;

5. kehottaa komissiota lisäämään Euroopan 
sosiaalirahaston toimien näkyvyyttä sekä 
helpottamaan rahaston hyödyntämistä ja 
parantamaan sen valmiuksia tukea pääsyä 
työmarkkinoille, mikä koskee erityisesti 
nuorten työllistymistä, mutta myös 
laadukkaiden työpaikkojen luomista ja 
yrittäjien tukemista; kehottaa komissiota 
mahdollistamaan Euroopan 
sosiaalirahaston tuen elinikäiselle 
oppimiselle; korostaa siksi, että sekä 
perus- että jatkokoulutus edistävät 
työntekijöiden pätevyyksien ja osaamisen 
sovittamista työmarkkinoiden tarpeisiin, 
mikä on ehdottoman välttämätöntä 
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työmarkkinoiden muuttuva luonne 
huomioon ottaen;

Or. fr

Tarkistus 53
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota lisäämään Euroopan 
sosiaalirahaston toimien näkyvyyttä sekä 
helpottamaan rahaston hyödyntämistä ja 
parantamaan sen valmiuksia tukea pääsyä 
työmarkkinoille esimerkiksi siten, että 
rahaston avulla edistetään elinikäistä 
oppimista, joka auttaa sovittamaan 
työntekijöiden osaamista työmarkkinoiden
tarpeisiin;

5. kehottaa komissiota lisäämään Euroopan 
sosiaalirahaston toimien näkyvyyttä sekä 
helpottamaan rahaston hyödyntämistä ja 
parantamaan sen valmiuksia tukea
haavoittuvimpien ryhmien pääsyä 
työmarkkinoille esimerkiksi siten, että 
rahaston avulla edistetään koulutusta ja
elinikäistä oppimista, joka auttaa 
sovittamaan työntekijöiden osaamisen 
entistä paremmin todellisiin tarpeisiin
kestävien ja laadukkaiden työpaikkojen 
aikaansaamiseksi; korostaa tarvetta saada 
nopeasti resursseja toimille, joilla 
pyritään parantamaan koulujen 
menestystä sekä työmarkkinoille pääsyä ja 
torjumaan työttömyyttä, syrjintää ja 
sosiaalista syrjäytymistä;

Or. en

Tarkistus 54
Nadja Hirsch

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota lisäämään Euroopan 
sosiaalirahaston toimien näkyvyyttä sekä 
helpottamaan rahaston hyödyntämistä ja 

5. kehottaa komissiota lisäämään Euroopan 
sosiaalirahaston toimien näkyvyyttä sekä 
helpottamaan rahaston hyödyntämistä ja 
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parantamaan sen valmiuksia tukea pääsyä 
työmarkkinoille esimerkiksi siten, että 
rahaston avulla edistetään elinikäistä 
oppimista, joka auttaa sovittamaan 
työntekijöiden osaamista työmarkkinoiden 
tarpeisiin;

parantamaan sen valmiuksia tukea pääsyä 
työmarkkinoille esimerkiksi siten, että 
rahaston avulla edistetään elinikäistä 
oppimista, joka auttaa sovittamaan 
työntekijöiden osaamista työmarkkinoiden 
tarpeisiin, ja toteutetaan kohdennettuja 
toimia EU:n nuorisotyöttömyyden 
torjumiseksi samoin kuin ohjelmia 
maahanmuuttajien, vammaisten 
henkilöiden ja koulunsa keskeyttäneiden 
kaltaisten muita huonommassa asemassa 
olevien henkilöiden tukemiseksi;

Or. de

Tarkistus 55
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Thomas Händel

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota lisäämään Euroopan 
sosiaalirahaston toimien näkyvyyttä sekä 
helpottamaan rahaston hyödyntämistä ja 
parantamaan sen valmiuksia tukea pääsyä 
työmarkkinoille esimerkiksi siten, että 
rahaston avulla edistetään elinikäistä 
oppimista, joka auttaa sovittamaan 
työntekijöiden osaamista työmarkkinoiden 
tarpeisiin;

5. kehottaa komissiota lisäämään Euroopan 
sosiaalirahaston toimien näkyvyyttä sekä 
helpottamaan rahaston hyödyntämistä ja 
parantamaan sen valmiuksia tukea pääsyä 
työmarkkinoille esimerkiksi siten, että 
rahaston avulla edistetään elinikäistä 
oppimista, joka antaa työntekijöille 
mahdollisuuden päästä korkealaatuisiin 
työpaikkoihin ja auttaa näin torjumaan 
työssäkäyvien köyhyyttä;

Or. de

Tarkistus 56
Sergio Gaetano Cofferati

Lausuntoluonnos
5 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota lisäämään Euroopan 
sosiaalirahaston toimien näkyvyyttä sekä 
helpottamaan rahaston hyödyntämistä ja 
parantamaan sen valmiuksia tukea pääsyä 
työmarkkinoille esimerkiksi siten, että 
rahaston avulla edistetään elinikäistä 
oppimista, joka auttaa sovittamaan 
työntekijöiden osaamista työmarkkinoiden
tarpeisiin;

5. kehottaa komissiota lisäämään Euroopan 
sosiaalirahaston toimien näkyvyyttä sekä 
helpottamaan rahaston hyödyntämistä ja 
parantamaan sen valmiuksia tukea pääsyä 
työmarkkinoille esimerkiksi siten, että 
rahaston avulla edistetään elinikäistä 
oppimista, joka auttaa sovittamaan 
työntekijöiden osaamista työmarkkinoiden
muutoksiin, ja kehottaa näin edistämään 
tehokasta ja osallistavaa kasvua sekä 
unionia, jossa kilpailukyky perustuu 
tietoon;

Or. it

Tarkistus 57
Philippe Boulland

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota lisäämään Euroopan 
sosiaalirahaston toimien näkyvyyttä sekä 
helpottamaan rahaston hyödyntämistä ja 
parantamaan sen valmiuksia tukea pääsyä 
työmarkkinoille esimerkiksi siten, että 
rahaston avulla edistetään elinikäistä 
oppimista, joka auttaa sovittamaan 
työntekijöiden osaamista työmarkkinoiden 
tarpeisiin;

5. kehottaa komissiota lisäämään Euroopan 
sosiaalirahaston toimien näkyvyyttä sekä 
helpottamaan rahaston hyödyntämistä ja 
parantamaan sen valmiuksia tukea pääsyä 
työmarkkinoille esimerkiksi siten, että 
rahaston avulla edistetään alueellisia ja 
paikallisia työllisyysmahdollisuuksia 
vastaavaa koulutusta sekä elinikäistä 
oppimista, joka auttaa sovittamaan 
työntekijöiden osaamista työmarkkinoiden 
tarpeisiin;

Or. fr

Tarkistus 58
Veronica Lope Fontagné
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Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota lisäämään
Euroopan sosiaalirahaston toimien 
näkyvyyttä sekä helpottamaan rahaston 
hyödyntämistä ja parantamaan sen 
valmiuksia tukea pääsyä työmarkkinoille 
esimerkiksi siten, että rahaston avulla
edistetään elinikäistä oppimista, joka auttaa 
sovittamaan työntekijöiden osaamista 
työmarkkinoiden tarpeisiin;

5. kehottaa komissiota tehostamaan
Euroopan sosiaalirahaston toimia, joilla 
pyritään tukemaan pääsyä työmarkkinoille 
esimerkiksi siten, että edistetään elinikäistä 
oppimista, joka auttaa sovittamaan 
työntekijöiden osaamista työmarkkinoiden 
tarpeisiin;

Or. es

Tarkistus 59
Thomas Mann

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota lisäämään Euroopan 
sosiaalirahaston toimien näkyvyyttä sekä 
helpottamaan rahaston hyödyntämistä ja 
parantamaan sen valmiuksia tukea pääsyä 
työmarkkinoille esimerkiksi siten, että 
rahaston avulla edistetään elinikäistä 
oppimista, joka auttaa sovittamaan 
työntekijöiden osaamista työmarkkinoiden 
tarpeisiin;

5. kehottaa komissiota lisäämään Euroopan 
sosiaalirahaston toimien näkyvyyttä, 
parantamaan sen varojen kohdentamisen 
avoimuutta sekä helpottamaan rahaston 
hyödyntämistä ja parantamaan sen 
valmiuksia tukea pääsyä työmarkkinoille 
esimerkiksi siten, että rahaston avulla 
edistetään elinikäistä oppimista, joka auttaa 
sovittamaan työntekijöiden osaamista 
työmarkkinoiden tarpeisiin;

Or. de

Tarkistus 60
Heinz K. Becker

Lausuntoluonnos
5 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota lisäämään Euroopan 
sosiaalirahaston toimien näkyvyyttä sekä 
helpottamaan rahaston hyödyntämistä ja 
parantamaan sen valmiuksia tukea pääsyä 
työmarkkinoille esimerkiksi siten, että 
rahaston avulla edistetään elinikäistä 
oppimista, joka auttaa sovittamaan 
työntekijöiden osaamista työmarkkinoiden 
tarpeisiin;

5. kehottaa komissiota lisäämään Euroopan 
sosiaalirahaston toimien näkyvyyttä sekä 
helpottamaan rahaston hyödyntämistä ja 
parantamaan sen valmiuksia tukea pääsyä 
työmarkkinoille esimerkiksi siten, että 
rahaston avulla edistetään elinikäistä 
oppimista, joka auttaa sovittamaan 
työntekijöiden ja yritysten osaamista 
työmarkkinoiden tarpeisiin;

Or. de

Tarkistus 61
Kinga Göncz

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota lisäämään Euroopan 
sosiaalirahaston toimien näkyvyyttä sekä 
helpottamaan rahaston hyödyntämistä ja 
parantamaan sen valmiuksia tukea pääsyä 
työmarkkinoille esimerkiksi siten, että 
rahaston avulla edistetään elinikäistä 
oppimista, joka auttaa sovittamaan 
työntekijöiden osaamista työmarkkinoiden 
tarpeisiin;

5. kehottaa komissiota lisäämään Euroopan 
sosiaalirahaston toimien näkyvyyttä sekä 
helpottamaan rahaston hyödyntämistä ja 
parantamaan sen valmiuksia tukea pääsyä 
työmarkkinoille esimerkiksi siten, että 
rahaston avulla edistetään elinikäistä 
oppimista, joka auttaa sovittamaan 
työntekijöiden osaamista työmarkkinoiden 
tarpeisiin; korostaa tarvetta antaa 
kaikkein haavoittuvimmille ryhmille 
räätälöityä tukea niiden työllistyvyyden 
parantamiseksi;

Or. en

Tarkistus 62
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Thomas Händel

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. vaatii, että työmarkkinaosapuolten ja 
erityisesti ammattiliittojen ja sosiaalisten 
kansalaisjärjestöjen kokemukset otetaan 
kattavasti huomioon ja että ne otetaan 
velvoittavina mukaan Euroopan 
sosiaalirahaston ja muiden 
rakennerahastojen suunnittelun, 
toteutuksen ja arvioinnin kaikissa 
vaiheissa;

Or. de

Tarkistus 63
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. katsoo, että Euroopan sosiaalirahasto 
on keskeisellä sijalla koheesiopolitiikan 
kannalta ja että se voi lisätä tukeaan 
Eurooppa 2020 -strategian tavoitteille 
myös kestävän kehityksen alalla 
tukemalla pk-yrityksiä vihreiden 
työpaikkojen luonnissa;

Or. en

Tarkistus 64
Thomas Mann

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. ei kannata vaikutusta koskevien 
indikaattorien määrittämistä, koska 
todelliset vaikutukset ilmenevät usein 
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vasta pitkän ajan kuluttua toimien 
loppumisesta, jolloin niitä on vaikea 
mitata;

Or. de

Tarkistus 65
Thomas Mann

Lausuntoluonnos
5 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 c. ei kannata varojen vähentämisen 
muodossa toteutettavia pakotteita 
tilanteessa, jossa tavoitteita ei saavuteta 
riittävässä määrin, koska ne voivat johtaa 
tavoitteiden asettamiseen epärealistisen 
alhaiselle tasolle ja riskiryhmien 
jäämiseen ilman tukea; katsoo, että 
esimerkiksi Euroopan sosiaalirahaston 
tukeen liittyy konkreettinen vaara, että 
sosiaalista osallisuutta koskevissa 
toimissa keskitytään vain sellaisten 
henkilöiden ryhmiin, joiden osallisuuden 
toteutuminen on hyvin todennäköistä;

Or. de

Tarkistus 66
Thomas Mann

Lausuntoluonnos
5 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 d. katsoo, että tukikelpoisuutta koskevat 
säännöt on jatkossakin määritettävä 
kansallisella tasolla;

Or. de
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Tarkistus 67
Kinga Göncz

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että eri rakennerahastoja on tältä 
osin yhdenmukaistettava ja etenkin 
lisättävä synergiaa Euroopan 
sosiaalirahaston ja Euroopan 
aluekehitysrahaston välillä;

6. katsoo, että eri rakennerahastoja on tältä 
osin yhdenmukaistettava ja etenkin 
lisättävä synergiaa Euroopan 
sosiaalirahaston ja Euroopan 
aluekehitysrahaston välillä erityisesti, jotta 
voidaan toteuttaa monitahoisia ohjelmia 
kaikkein heikoimmassa asemassa olevien 
yhteiskunnan ryhmien syrjäytymisen 
torjumiseksi;

Or. en

Tarkistus 68
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että eri rakennerahastoja on tältä 
osin yhdenmukaistettava ja etenkin 
lisättävä synergiaa Euroopan 
sosiaalirahaston ja Euroopan 
aluekehitysrahaston välillä;

6. tukee komission aloitetta Euroopan 
sosiaalirahaston jättämisestä 
koheesiopolitiikan alaisuuteen samaan 
budjettikohtaan EAKR:n kanssa; katsoo, 
että eri rakennerahastoja on tältä osin 
yhdenmukaistettava ja etenkin lisättävä 
synergiaa Euroopan sosiaalirahaston ja
EAKR:n välillä; korostaa kuitenkin, että 
Euroopan sosiaalirahasto on tärkein 
väline työllisyyspolitiikassa ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden edistämisessä kaikilla 
alueilla; korostaa, että tätä ei voida 
saavuttaa pelkästään valtion 
viranomaisten avulla, vaan keskeisessä 
asemassa ovat hallituksista 
riippumattomat toimijat ja yhteisötalous; 
korostaa tässä yhteydessä myös 
merkitystä, joka on paikallisella ja 
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alueellisella ulottuvuudella sekä 
innovatiivisilla menettelyillä, kuten 
alueellisilla työllisyyssopimuksilla;

Or. en

Tarkistus 69
Sergio Gaetano Cofferati

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että eri rakennerahastoja on tältä 
osin yhdenmukaistettava ja etenkin 
lisättävä synergiaa Euroopan 
sosiaalirahaston ja Euroopan 
aluekehitysrahaston välillä;

6. katsoo, että eri rakennerahastoja on tältä
osin yhdenmukaistettava ja etenkin 
lisättävä synergiaa Euroopan 
sosiaalirahaston ja Euroopan 
aluekehitysrahaston välillä; katsoo 
saatujen kokemusten valossa, että 
nykyinen EAKR:n ja Euroopan 
sosiaalirahaston päällekkäisyyttä koskeva 
sääntö on erittäin sopiva keino 
yksinkertaistaa rahastojen käyttöä etenkin 
paikallisten integroitujen hankkeiden 
tapauksessa ja lisätä synergiaa; katsoo, 
että tällaista menettelyä on noudatettava 
edelleen; kehottaa komissiota 
vahvistamaan Euroopan sosiaalirahaston 
asemaa tulevassa 
rakennerahastokehyksessä, jotta 
integroitujen toimien toteutusta voitaisiin 
parantaa; katsoo rakennerahastojen 
tulevaan organisaatioon liittyen, että 
Euroopan sosiaalirahaston hallintoon 
pitää soveltaa kaikkien rahastojen 
yhteisen kehyksen yhteydessä sen omia 
sääntöjä, toimintatapaa ja 
rahoitusjärjestelyjä;

Or. it

Tarkistus 70
Thomas Mann
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Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että eri rakennerahastoja on tältä 
osin yhdenmukaistettava ja etenkin 
lisättävä synergiaa Euroopan 
sosiaalirahaston ja Euroopan 
aluekehitysrahaston välillä;

6. katsoo, että eri rakennerahastoja on tältä 
osin yhdenmukaistettava ja etenkin 
lisättävä synergiaa Euroopan 
sosiaalirahaston ja Euroopan 
aluekehitysrahaston välillä; vaatii siksi 
yhdenmukaistamaan EAKR:n ja 
Euroopan sosiaalirahaston tukisääntöjä;

Or. de

Tarkistus 71
Veronica Lope Fontagné

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että eri rakennerahastoja on 
tältä osin yhdenmukaistettava ja etenkin 
lisättävä synergiaa Euroopan 
sosiaalirahaston ja Euroopan 
aluekehitysrahaston välillä;

6. katsoo, että eri rakennerahastojen 
välistä koordinointia on tältä osin 
parannettava ja on etenkin lisättävä 
synergiaa Euroopan sosiaalirahaston ja 
Euroopan aluekehitysrahaston välillä;
kehottaa komissiota tutkimaan 
mahdollisuutta käyttää nämä kaksi 
rahastoa yhdistäviä 
ristiinrahoitusjärjestelyjä;

Or. es

Tarkistus 72
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että eri rakennerahastoja on tältä 6. katsoo, että eri rakennerahastoja on tältä 
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osin yhdenmukaistettava ja etenkin 
lisättävä synergiaa Euroopan 
sosiaalirahaston ja Euroopan 
aluekehitysrahaston välillä;

osin yhdenmukaistettava ja etenkin 
lisättävä synergiaa Euroopan 
sosiaalirahaston ja Euroopan 
aluekehitysrahaston välillä; katsoo, että 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston ja EU:n 
horisontaalisten ohjelmien, kuten CIP ja 
seitsemäs puiteohjelma, välisen 
koordinoinnin parantaminen on myös 
tärkeä kysymys etenkin koulutuksen ja 
pätevyyksien alalla;

Or. en

Tarkistus 73
Nadja Hirsch

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että eri rakennerahastoja on tältä 
osin yhdenmukaistettava ja etenkin 
lisättävä synergiaa Euroopan 
sosiaalirahaston ja Euroopan 
aluekehitysrahaston välillä;

6. katsoo, että eri rakennerahastoja on tältä 
osin yhdenmukaistettava, niiden 
joustavuutta ja varojen siirtämistä on 
parannettava ja on etenkin lisättävä 
synergiaa Euroopan sosiaalirahaston ja 
Euroopan aluekehitysrahaston välillä;

Or. de

Tarkistus 74
Veronica Lope Fontagné

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
takaamaan, että Euroopan 
sosiaalirahaston käyttömahdollisuutta 
koskevaa tietoa levitetään entistä 
tehokkaammin kohderyhmien 
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keskuudessa ja että tulokset julkistetaan 
laajemmalti;

Or. es

Tarkistus 75
Konstantinos Poupakis, Veronica Lope Fontagné

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. korostaa, että pyrittäessä takaamaan 
koheesiopolitiikan suurin mahdollinen 
tehokkuus sekä kehityksen että 
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 
vahvistamisen kannalta yhteisrahoituksen 
tasoa olisi tarkasteltava niin, että se 
vastaa entistä paremmin 
toimintasuunnitelmien kehityksen tasoa 
sekä edunsaajien erityispiirteitä; 

Or. el

Tarkistus 76
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. korostaa, että ristiinrahoitus on 
osoittanut merkityksensä paikallisen 
kehityksen integroitujen strategioiden 
yhteydessä ja sitä on siksi jatkettava;

Or. en

Tarkistus 77
Konstantinos Poupakis, Veronica Lope Fontagné
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Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. katsoo, että koheesiopolitiikan 
sosiaalisen tehokkuuden lisäämisen 
yhteydessä on vahvistettava paikallisten ja 
alueellisten sidosryhmien sekä 
työmarkkinaosapuolten edustusta 
koheesiopolitiikan laatimisessa ja 
toteuttamisessa kansallisella tasolla; 
kehottaa jäsenvaltioita toimimaan tämän 
tavoitteen mukaisesti;

Or. el

Tarkistus 78
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. korostaa, että erityistä huomiota olisi 
kiinnitettävä innovoinnin kehittämiseen ja 
siihen, että parannetaan pk-yritysten
mahdollisuuksia käynnistää hankkeita, 
sillä pk-yritykset luovat suuren osan
uusinta työpaikoista;

7. korostaa, että erityistä huomiota olisi 
kiinnitettävä edunsaajien byrokraattisen 
rasitteen vähentämiseen sekä kaikkien 
toimijoiden ja myös pk-yritysten
innovoinnin ja kapasiteetin 
kehittämiseen, sillä ne luovat suuren osan
uusista työpaikoista; korostaa tässä 
yhteydessä sellaisten toimivien 
kumppanuuksien vaikutusta, jotka 
käsittävät työmarkkinaosapuolet, 
haavoittuvia ryhmiä edustavat 
kansalaisyhteiskunnan järjestöt, 
sosiaalisten palveluiden tarjoajat sekä 
sukupuoleen liittyvien kysymysten 
valtavirtaistamisesta vastaavat tahot, ja 
korostaa, että innovoinnin ja kapasiteetin 
pitäisi kulkea käsi kädessä koulutuksen ja 
"muutoksen toimijoiden" 
voimaannuttamisen kanssa; kehottaa 
komissiota sisällyttämään kiinteän 
summan tekniselle tuelle kumppaneiden 
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voimaannuttamiseksi kussakin kehitys- ja 
investointikumppanuussopimuksessa;

Or. en

Tarkistus 79
Jean-Luc Bennahmias

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. korostaa, että erityistä huomiota olisi 
kiinnitettävä innovoinnin kehittämiseen ja 
siihen, että parannetaan pk-yritysten 
mahdollisuuksia käynnistää hankkeita, sillä 
pk-yritykset luovat suuren osan uusinta 
työpaikoista;

7. korostaa, että erityistä huomiota olisi 
kiinnitettävä innovoinnin kehittämiseen ja 
siihen, että parannetaan pk-yritysten 
mahdollisuuksia käynnistää hankkeita, sillä 
pk-yritykset luovat suuren osan uusinta 
työpaikoista ja ne ovat valittaneet varojen 
saannin vaikeutta ja menettelyjen 
aiheuttamia, erityisesti hallinnollisia 
kustannuksia;

Or. fr

Tarkistus 80
Nadja Hirsch

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. korostaa, että erityistä huomiota olisi 
kiinnitettävä innovoinnin kehittämiseen ja 
siihen, että parannetaan pk-yritysten 
mahdollisuuksia käynnistää hankkeita, sillä 
pk-yritykset luovat suuren osan uusinta 
työpaikoista;

7. korostaa, että erityistä huomiota olisi 
kiinnitettävä innovoinnin kehittämiseen ja 
siihen, että parannetaan pk-yritysten 
mahdollisuuksia käynnistää hankkeita, sillä 
pk-yritykset luovat suuren osan uusinta 
työpaikoista ja edistävät itsenäistä 
yritystoimintaa;

Or. de
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Tarkistus 81
Tadeusz Cymański

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. korostaa, että erityistä huomiota olisi 
kiinnitettävä innovoinnin kehittämiseen ja 
siihen, että parannetaan pk-yritysten 
mahdollisuuksia käynnistää hankkeita, sillä 
pk-yritykset luovat suuren osan uusinta 
työpaikoista;

7. korostaa, että erityistä huomiota olisi 
kiinnitettävä tutkimuksen ja kehittämisen 
sekä innovoinnin kehittämiseen ja siihen, 
että parannetaan pk-yritysten 
mahdollisuuksia käynnistää hankkeita, sillä 
pk-yritykset luovat suuren osan uusinta 
työpaikoista;

Or. pl

Tarkistus 82
Philippe Boulland

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. korostaa, että erityistä huomiota olisi 
kiinnitettävä innovoinnin kehittämiseen ja 
siihen, että parannetaan pk-yritysten 
mahdollisuuksia käynnistää hankkeita, sillä 
pk-yritykset luovat suuren osan uusinta 
työpaikoista;

7. korostaa, että erityistä huomiota olisi 
kiinnitettävä innovoinnin kehittämiseen ja 
siihen, että parannetaan pk-yritysten ja 
itsenäisten ammatinharjoittajien
mahdollisuuksia käynnistää hankkeita, sillä 
pk-yritykset luovat suuren osan uusinta 
työpaikoista;

Or. fr

Tarkistus 83
Veronica Lope Fontagné

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. kehottaa vahvistamaan avointa 
koordinointimenetelmää ja ottamaan 
käyttöön entistä paremman 
koheesiopolitiikkaa koskevan yhteistyö- ja 
tiedonvaihtomenettelyn kansallisten, 
alueellisten ja paikallisten viranomaisten 
kesken;

Or. es

Tarkistus 84
Sergio Gaetano Cofferati

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. katsoo, että varojen käyttöä koskeva 
tuleva strategia on tehokkaampi, jos se 
käsittää alueellisen ja paikallisen 
hallintotason, joka pystyy ohjaamaan 
strategisia tavoitteita alueellisten 
erityispiirteiden mukaisesti rakentavan 
vuoropuhelun avulla, joka käsittää kaikki 
sidosryhmät, sukupuolten oikeuksia 
edistävät järjestöt, työmarkkinaosapuolet, 
kansalaisjärjestöt ja lisäksi rahoitus- ja 
pankkilaitokset; katsoo, että politiikan 
tavoitteiden määrittelyssä on otettava 
riittävästi huomioon alueelliset ja 
paikalliset tarpeet; katsoo, että varojen 
entistä tehokkaamman käytön kannalta 
on erittäin tärkeää varmistaa 
työmarkkinaosapuolten aktiivinen 
osallistuminen jatkuvan sosiaalisen ja 
alueellisen vuoropuhelun avulla;

Or. it
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Tarkistus 85
Ilda Figueiredo

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. katsoo, että sen takaamiseksi, että 
rakennerahastojen julkinen tuki ei 
aiheuta yritysten siirtymistä EU:ssa, sen 
täytyy olla riippuvaista yritysten kanssa 
tehdyistä pitkäaikaisista sopimuksista, 
jotka koskevat sijaintia, kestoa ja 
työllisyyttä;

Or. pt

Tarkistus 86
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. kehottaa komissiota takaamaan 
entistä enemmän kapasiteetin 
kehittämistoimia, sukupuoleen liittyvien 
kysymysten valtavirtaistaminen mukaan 
lukien, ja antamaan ohjausta ja 
toteuttamaan yksinkertaisia 
virtaviivaistettuja menettelyjä 
asianomaisille hallintoviranomaisille ja 
myös viranomaisille, jotka osallistuvat 
hankkeiden valintaan, jotta hankkeiden 
vaikutusta sukupuoleen liittyviin 
kysymyksiin voitaisiin arvioida; 

Or. en

Tarkistus 87
Ole Christensen
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Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. katsoo, ettei monikansallisten ja 
suurten yritysten pitäisi voida saada tukea 
Euroopan sosiaalirahastosta tai 
EAKR:stä, ja kehottaa vastaavasti 
muuttamaan Euroopan sosiaalirahastoa 
ja EAKR:a koskevia asetuksia niin, että 
yritystukea voidaan antaa vain pk-
yrityksille;

Or. da

Tarkistus 88
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
yksinkertaistamaan menettelyjä sekä 
vähentämään liiallisia hallinnollisia 
rasitteita ja muita esteitä, jotka 
vaikeuttavat kasvua ja työpaikkojen 
luomista koskevien Euroopan unionin
tavoitteiden saavuttamista.

8. muistuttaa, että toisin kuin muissa 
rakennerahastoissa Euroopan 
sosiaalirahastolle tunnusomaista on, että 
se liittyy tiiviisti tukemiinsa kohderyhmiin 
ja että se on muotoiltava tavalla, joka 
mahdollistaa monia pienen mittakaavan 
paikallisia hankkeita; kehottaa komissiota 
ja jäsenvaltioita niiden määrittäessä 
valvontaan ja tarkastukseen liittyviä 
velvoitteita ottamaan huomioon ajan ja 
toimien sekä rahoituksen suhteellisuuden 
periaatteen ja yksinkertaistamaan 
menettelyjä sekä vähentämään liiallisia 
hallinnollisia rasitteita ja muita esteitä
tavalla, joka hyödyttää hankkeita ja 
edunsaajia, jotta voitaisiin saavuttaa
kasvua ja työpaikkojen luomista koskevat
Euroopan unionin tavoitteet; kehottaa 
komissiota lisäämään 
hallintoviranomaisten ja edunsaajien 
valinnanvaraa rahoitusvaihtoehtojen 
suhteen; kehottaa komissiota 
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ehdottamaan vakiokustannusten 
vaihtoehtoa yhdessä perinteisen 
kirjanpidon rinnalla.

Or. en

Tarkistus 89
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Thomas Händel

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
yksinkertaistamaan menettelyjä sekä 
vähentämään liiallisia hallinnollisia 
rasitteita ja muita esteitä, jotka
vaikeuttavat kasvua ja työpaikkojen 
luomista koskevien Euroopan unionin 
tavoitteiden saavuttamista.

8. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
yksinkertaistamaan menettelyjä sekä 
vähentämään liiallisia hallinnollisia 
rasitteita ja yleisesti poistamaan muita 
esteitä, jotka haittaavat EU:n alueiden 
välisen sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 
tavoitteen saavuttamista ja joita ovat 
esimerkiksi EU:n politiikan yksipuolinen 
keskittyminen kasvuun ja työllisyyteen, 
sosiaalietujen purkamiseen johtavat 
säästötoimet, eläkeiän nostaminen, 
viikoittaisen ja elinikäisen työajan 
pidentäminen, työmarkkinoiden sääntelyn 
purkaminen sekä 
sosiaaliturvajärjestelmien ja sosiaalisten 
uudelleenjakomallien alasajo.

Or. de

Tarkistus 90
Jean-Luc Bennahmias

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
yksinkertaistamaan menettelyjä sekä 
vähentämään liiallisia hallinnollisia 

8. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
yksinkertaistamaan menettelyjä (saantiin 
ja hallintoon liittyviä menettelyjä) sekä 
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rasitteita ja muita esteitä, jotka 
vaikeuttavat kasvua ja työpaikkojen 
luomista koskevien Euroopan unionin 
tavoitteiden saavuttamista.

vähentämään liiallisia hallinnollisia 
rasitteita, jotta Euroopan sosiaalirahaston 
varat olisivat entistä paremmin 
hankkeiden mahdollisten toteuttajien, 
kuten pk-yritysten, saatavissa, ja kehottaa 
näin parantamaan Euroopan 
sosiaalirahaston mahdollisuuksia edistää
kasvua ja työpaikkojen luomista koskevien 
Euroopan unionin tavoitteiden 
saavuttamista.

Or. fr

Tarkistus 91
Nadja Hirsch

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
yksinkertaistamaan menettelyjä sekä 
vähentämään liiallisia hallinnollisia 
rasitteita ja muita esteitä, jotka vaikeuttavat 
kasvua ja työpaikkojen luomista koskevien 
Euroopan unionin tavoitteiden 
saavuttamista.

8. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
yksinkertaistamaan menettelyjä sekä 
vähentämään liiallisia hallinnollisia 
rasitteita ja katsoo, että jäsenvaltiot on 
velvoitettava ohjaamaan varat välittömästi 
hankkeisiin, jotta myös pienemmät 
järjestöt voivat selvitä ongelmitta, ja 
kehottaa vähentämään muita esteitä, jotka 
vaikeuttavat kasvua ja työpaikkojen 
luomista koskevien Euroopan unionin 
tavoitteiden saavuttamista.

Or. de

Tarkistus 92
Veronica Lope Fontagné

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 8. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
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yksinkertaistamaan menettelyjä sekä 
vähentämään liiallisia hallinnollisia 
rasitteita ja muita esteitä, jotka 
vaikeuttavat kasvua ja työpaikkojen 
luomista koskevien Euroopan unionin 
tavoitteiden saavuttamista.

yksinkertaistamaan menettelyjä sekä 
vähentämään liiallisia hallinnollisia 
rasitteita ja kaikkia esteitä, jotka 
vaikeuttavat kasvua ja työpaikkojen 
luomista koskevien Euroopan unionin 
tavoitteiden saavuttamista.

Or. es

Tarkistus 93
Tadeusz Cymański

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
yksinkertaistamaan menettelyjä sekä 
vähentämään liiallisia hallinnollisia 
rasitteita ja muita esteitä, jotka vaikeuttavat 
kasvua ja työpaikkojen luomista koskevien 
Euroopan unionin tavoitteiden 
saavuttamista.

8. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita
takaamaan entistä suuremman 
joustavuuden ohjelmien rahoituksen 
toteuttamisessa, yksinkertaistamaan 
menettelyjä sekä vähentämään liiallisia 
hallinnollisia rasitteita ja muita esteitä, 
jotka vaikeuttavat kasvua ja työpaikkojen 
luomista koskevien Euroopan unionin 
tavoitteiden saavuttamista.

Or. pl

Tarkistus 94
Sergio Gaetano Cofferati

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
yksinkertaistamaan menettelyjä sekä 
vähentämään liiallisia hallinnollisia 
rasitteita ja muita esteitä, jotka vaikeuttavat 
kasvua ja työpaikkojen luomista koskevien 
Euroopan unionin tavoitteiden 
saavuttamista.

8. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
yksinkertaistamaan menettelyjä sekä 
vähentämään liiallisia hallinnollisia 
rasitteita ja muita esteitä, jotka vaikeuttavat 
kasvua ja työpaikkojen luomista koskevien 
Euroopan unionin tavoitteiden 
saavuttamista; kehottaa kehittämään 



AM\864346FI.doc 49/51 PE462.830v01-00

FI

yhden asioimispisteen järjestelmän, joka 
antaa käytännön ohjeita, tietoa ja neuvoja 
asianomaisille tahoille sen takaamiseksi, 
että suuri yleisö saa täsmälliset tiedot; 
kehottaa tekemään tällaisesta 
yksinkertaistamisesta suuren yleisön 
kannalta selvän ja pyrkimään siihen, että 
pyydettyjen tietojen määrä on 
mahdollisimman pieni.

Or. it

Tarkistus 95
Kinga Göncz

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. kehottaa romaniväestön 
osallistamista koskevasta EU:n 
strategiasta laaditun mietinnön 
(2010/2276(INI)) mukaisesti komissiota ja 
jäsenvaltioita korostamaan erityisesti 
koheesiorahaston ja rakennerahastojen 
erityistä merkitystä romanien 
integroitumisessa; kehottaa siksi 
ottamaan käyttöön hallinnollisia 
työkaluja, jotka takaavat 
kehityshankkeiden edistävän 
romaniyhteisön ja muiden yhteisöjen 
välisen epätasa-arvon vähenemistä 
samalla tavoin kuin on pakollista soveltaa 
horisontaalista menettelyä ympäristöön 
liittyvään kestävyyteen ja sukupuolten 
tasa-arvoon.

Or. en

Tarkistus 96
Elisabeth Schroedter, Karima Delli
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Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. panee merkille, että hyvin alhaisten 
toteutusasteiden vuoksi rajat ylittävien 
toimien arviointi on riittämätöntä ja 
kriittistä; päättelee arvioinnista, että 
tarvitaan Euroopan tason 
innovointirahastoa, jotta voidaan vahvasti 
tukea parhaiden käytäntöjen vaihtoa 
paikallisten ja alueellisten toimijoiden 
kesken; kehottaa uudistamaan 
innovointirahastoa, jotta komissio voisi 
torjua köyhyyttä ja tukea syrjinnän 
vastustamista, sosiaalista osallisuutta ja 
työllisyyttä.

Or. en

Tarkistus 97
Thomas Mann

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. vaatii, että yleisen 
rakennerahastoasetuksen (EY) N:o 
1083/2006 34 artiklan mukaista EAKR:n 
ja Euroopan sosiaalirahaston 
ristiinrahoitusmahdollisuutta 
yksinkertaistetaan ja helpotetaan 
tuntuvasti entistä yhtenäisempien mallien 
mahdollistamiseksi.

Or. de

Tarkistus 98
Filiz Hakaeva Hyusmenova
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Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. korostaa, että vuoden 2013 jälkeisessä 
koheesiopolitiikassa otetaan huomioon 
monia suuria haasteita, kuten sosiaalinen 
epätasapaino kaupunkialueilla, 
väestörakenteen muutokset ja sosiaalinen 
syrjäytyminen.

Or. en

Tarkistus 99
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Lausuntoluonnos
8 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 b. kehottaa komissiota tehostamaan 
sekä pakotteita että myönteisiä 
kannustimia jäsenvaltioille, jotta ne 
panisivat neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1083/2006 16 artiklan täytäntöön ja 
noudattaisivat sen oikeudellisesti sitovia 
vaatimuksia; kehottaa vahvistamaan 
syrjinnän vastaista säännöstä tulevassa 
koheesiopolitiikassa kaudella 2014–2020; 
kehottaa seuraamaan ja arvioimaan 
unionin rahoitusohjelmien asianmukaista 
toteutusta ja Euroopan sosiaalirahaston 
käyttöä.

Or. en


