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Tarkistus 126
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN 
JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI 
sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita 
koskevasta Euroopan unionin ohjelmasta

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN 
JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI 
sosiaalista edistystä, yhteisvastuuta, 
työllisyyttä ja innovaatioita koskevasta 
Euroopan unionin ohjelmasta

Or. en

Tarkistus 127
Philippe Boulland

Ehdotus asetukseksi
Otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN 
JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI 
sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita 
koskevasta Euroopan unionin ohjelmasta

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN 
JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI 
työllisyyttä, sosiaalista edistystä ja 
innovaatioita koskevasta Euroopan unionin 
ohjelmasta

Or. fr

Tarkistus 128
Heinz K. Becker

Ehdotus asetukseksi
Otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN 
JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI 
sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita 

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN 
JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI 
sosiaalista edistystä ja sosiaalisia 
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koskevasta Euroopan unionin ohjelmasta innovaatioita koskevasta Euroopan unionin 
ohjelmasta

Or. de

Tarkistus 129
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Komission tiedonannossa ”Eurooppa 
2020 -strategiaa tukeva talousarvio”4

suositellaan unionin rahoitusvälineiden 
järkeistämistä ja yksinkertaistamista sekä 
kohdentamista tarkemmin sekä unionin 
tasoisen lisäarvon tuottamiseen että 
vaikutuksiin ja tuloksiin, ja sen mukaisesti 
tällä asetuksella perustetaan sosiaalisia 
muutoksia ja innovaatioita koskeva 
Euroopan unionin ohjelma, jäljempänä 
’ohjelma’, jotta voidaan jatkaa ja kehittää 
työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta 
koskevan yhteisön Progress-ohjelman 
perustamisesta 24 päivänä lokakuuta 2006 
tehdyn päätöksen N:o 1672/2006/EY5, 
työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta 
unionin alueella 5 päivänä huhtikuuta 2011 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 492/20116, 
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1612/68 
täytäntöönpanosta avointen työpaikkojen ja 
työhakemusten välittämisen osalta 23 
päivänä joulukuuta 2002 tehdyn komission 
päätöksen 2003/8/EY7 ja eurooppalaisen 
työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta 
koskevan Progress-
mikrorahoitusjärjestelyn perustamisesta, 
jäljempänä ’mikrorahoitusjärjestely’, 25 
päivänä maaliskuuta 2010 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätöksen N:o 283/2010/EU8 perusteella 
toteutettua toimintaa.

(1) Komission tiedonannossa ”Eurooppa 
2020 -strategiaa tukeva talousarvio”4

suositellaan unionin rahoitusvälineiden 
järkeistämistä ja yksinkertaistamista sekä 
kohdentamista tarkemmin sekä unionin 
tasoisen lisäarvon tuottamiseen että 
vaikutuksiin ja tuloksiin, ja sen mukaisesti 
tällä asetuksella perustetaan sosiaalista 
edistystä, yhteisvastuuta, työllisyyttä ja 
innovaatioita koskeva Euroopan unionin 
ohjelma, jäljempänä ’ohjelma’, jotta 
voidaan jatkaa ja kehittää työllisyyttä ja 
sosiaalista yhteisvastuuta koskevan 
yhteisön Progress-ohjelman perustamisesta 
24 päivänä lokakuuta 2006 tehdyn 
päätöksen N:o 1672/2006/EY5, 
työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta 
unionin alueella 5 päivänä huhtikuuta 2011 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 492/20116, 
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1612/68 
täytäntöönpanosta avointen työpaikkojen ja 
työhakemusten välittämisen osalta 23 
päivänä joulukuuta 2002 tehdyn komission 
päätöksen 2003/8/EY7 ja eurooppalaisen 
työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta 
koskevan Progress-
mikrorahoitusjärjestelyn perustamisesta, 
jäljempänä ’mikrorahoitusjärjestely’, 25
päivänä maaliskuuta 2010 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätöksen N:o 283/2010/EU8 perusteella 
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toteutettua toimintaa.

Or. en

Tarkistus 130
Philippe Boulland

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Komission tiedonannossa ”Eurooppa 
2020 -strategiaa tukeva talousarvio”4

suositellaan unionin rahoitusvälineiden 
järkeistämistä ja yksinkertaistamista sekä 
kohdentamista tarkemmin sekä unionin 
tasoisen lisäarvon tuottamiseen että 
vaikutuksiin ja tuloksiin, ja sen mukaisesti 
tällä asetuksella perustetaan sosiaalisia 
muutoksia ja innovaatioita koskeva 
Euroopan unionin ohjelma, jäljempänä 
’ohjelma’, jotta voidaan jatkaa ja kehittää 
työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta 
koskevan yhteisön Progress-ohjelman 
perustamisesta 24 päivänä lokakuuta 2006 
tehdyn päätöksen N:o 1672/2006/EY5, 
työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta
unionin alueella 5 päivänä huhtikuuta 2011 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 492/20116, 
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1612/68 
täytäntöönpanosta avointen työpaikkojen ja 
työhakemusten välittämisen osalta 23 
päivänä joulukuuta 2002 tehdyn komission 
päätöksen 2003/8/EY7 ja eurooppalaisen 
työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta 
koskevan Progress-
mikrorahoitusjärjestelyn perustamisesta, 
jäljempänä ’mikrorahoitusjärjestely’, 25 
päivänä maaliskuuta 2010 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätöksen N:o 283/2010/EU8 perusteella 
toteutettua toimintaa.

(1) Komission tiedonannossa ”Eurooppa 
2020 -strategiaa tukeva talousarvio”4

suositellaan unionin rahoitusvälineiden 
järkeistämistä ja yksinkertaistamista sekä 
kohdentamista tarkemmin sekä unionin 
tasoisen lisäarvon tuottamiseen että 
vaikutuksiin ja tuloksiin, ja sen mukaisesti 
tällä asetuksella perustetaan työllisyyttä, 
sosiaalista edistystä ja innovaatioita 
koskeva Euroopan unionin ohjelma, 
jäljempänä ’ohjelma’, jotta voidaan jatkaa 
ja kehittää työllisyyttä ja sosiaalista 
yhteisvastuuta koskevan yhteisön Progress-
ohjelman perustamisesta 24 päivänä 
lokakuuta 2006 tehdyn päätöksen N:o 
1672/2006/EY5, työntekijöiden vapaasta 
liikkuvuudesta unionin alueella 5 päivänä 
huhtikuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 492/20116, neuvoston asetuksen (ETY) 
N:o 1612/68 täytäntöönpanosta avointen 
työpaikkojen ja työhakemusten 
välittämisen osalta 23 päivänä joulukuuta 
2002 tehdyn komission päätöksen 
2003/8/EY7 ja eurooppalaisen työllisyyttä 
ja sosiaalista osallisuutta koskevan 
Progress-mikrorahoitusjärjestelyn 
perustamisesta, jäljempänä 
’mikrorahoitusjärjestely’, 25 päivänä 
maaliskuuta 2010 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 
283/2010/EU8 perusteella toteutettua 
toimintaa.
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Or. fr

Tarkistus 131
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Komission tiedonannossa ”Eurooppa 
2020 -strategiaa tukeva talousarvio”4

suositellaan unionin rahoitusvälineiden 
järkeistämistä ja yksinkertaistamista sekä 
kohdentamista tarkemmin sekä unionin 
tasoisen lisäarvon tuottamiseen että
vaikutuksiin ja tuloksiin, ja sen mukaisesti 
tällä asetuksella perustetaan sosiaalisia
muutoksia ja innovaatioita koskeva 
Euroopan unionin ohjelma, jäljempänä 
’ohjelma’, jotta voidaan jatkaa ja kehittää 
työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta 
koskevan yhteisön Progress-ohjelman 
perustamisesta 24 päivänä lokakuuta 2006 
tehdyn päätöksen N:o 1672/2006/EY5, 
työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta 
unionin alueella 5 päivänä huhtikuuta 2011 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 492/20116, 
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1612/68 
täytäntöönpanosta avointen työpaikkojen ja 
työhakemusten välittämisen osalta 23 
päivänä joulukuuta 2002 tehdyn komission 
päätöksen 2003/8/EY7 ja eurooppalaisen 
työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta 
koskevan Progress-
mikrorahoitusjärjestelyn perustamisesta, 
jäljempänä ’mikrorahoitusjärjestely’, 25 
päivänä maaliskuuta 2010 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätöksen N:o 283/2010/EU8 perusteella 
toteutettua toimintaa.

(1) Komission tiedonannossa ”Eurooppa 
2020 -strategiaa tukeva talousarvio”4

suositellaan unionin rahoitusvälineiden 
järkeistämistä ja yksinkertaistamista sekä 
kohdentamista tarkemmin sekä unionin 
tasoisen lisäarvon tuottamiseen että 
vaikutuksiin ja tuloksiin, ja sen mukaisesti 
tällä asetuksella perustetaan sosiaalista 
edistystä ja innovaatioita koskeva 
Euroopan unionin ohjelma, jäljempänä 
’ohjelma’, jotta voidaan jatkaa ja kehittää 
työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta 
koskevan yhteisön Progress-ohjelman 
perustamisesta 24 päivänä lokakuuta 2006 
tehdyn päätöksen N:o 1672/2006/EY5, 
työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta 
unionin alueella 5 päivänä huhtikuuta 2011 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 492/20116, 
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1612/68 
täytäntöönpanosta avointen työpaikkojen ja 
työhakemusten välittämisen osalta 23 
päivänä joulukuuta 2002 tehdyn komission 
päätöksen 2003/8/EY7 ja eurooppalaisen 
työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta 
koskevan Progress-
mikrorahoitusjärjestelyn perustamisesta, 
jäljempänä ’mikrorahoitusjärjestely’, 25 
päivänä maaliskuuta 2010 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätöksen N:o 283/2010/EU8 perusteella 
toteutettua toimintaa.

Or. en
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Tarkistus 132
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Neuvosto hyväksyi Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 148 
artiklan 4 kohdan mukaisesti 21 päivänä 
lokakuuta 2010 työllisyyspolitiikan 
suuntaviivat, jotka yhdessä saman 
sopimuksen 121 artiklan mukaisesti 
hyväksyttyjen jäsenvaltioiden ja unionin 
talouspolitiikan laajojen suuntaviivojen 
kanssa muodostavat Eurooppa 2020 -
strategian yhdennetyt suuntaviivat. 
Ohjelmalla pitäisi edistää näiden
Eurooppa 2020 -strategian yhdennettyjen 
suuntaviivojen ja etenkin suuntaviivojen 
7, 8 ja 10 soveltamista ja tukea samalla 
lippulaivahankkeiden täytäntöönpanoa 
kiinnittäen erityishuomiota köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan 
eurooppalaiseen foorumiin, uuden 
osaamisen ja työllisyyden ohjelmaan sekä 
Nuoret liikkeellä -aloitteeseen.

(3) Neuvosto hyväksyi Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 148 
artiklan 4 kohdan mukaisesti 21 päivänä 
lokakuuta 2010 työllisyyspolitiikan 
suuntaviivat, jotka yhdessä saman 
sopimuksen 121 artiklan mukaisesti 
hyväksyttyjen jäsenvaltioiden ja unionin 
talouspolitiikan laajojen suuntaviivojen 
kanssa muodostavat Eurooppa 2020 -
strategian yhdennetyt suuntaviivat. 
Ohjelmalla pitäisi edistää erityisesti
Eurooppa 2020 -strategiaan sisältyvien 
köyhyyden vähentämistä ja työllisyyttä 
koskevien tavoitteiden saavuttamista. 

Or. en

Tarkistus 133
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Neuvosto hyväksyi Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 148 
artiklan 4 kohdan mukaisesti 21 päivänä 
lokakuuta 2010 työllisyyspolitiikan 
suuntaviivat, jotka yhdessä saman 
sopimuksen 121 artiklan mukaisesti 
hyväksyttyjen jäsenvaltioiden ja unionin 

(3) Neuvosto hyväksyi Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 148 
artiklan 4 kohdan mukaisesti 21 päivänä 
lokakuuta 2010 työllisyyspolitiikan 
suuntaviivat, jotka yhdessä saman 
sopimuksen 121 artiklan mukaisesti 
hyväksyttyjen jäsenvaltioiden ja unionin 
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talouspolitiikan laajojen suuntaviivojen 
kanssa muodostavat Eurooppa 2020 -
strategian yhdennetyt suuntaviivat. 
Ohjelmalla pitäisi edistää näiden Eurooppa 
2020 -strategian yhdennettyjen 
suuntaviivojen ja etenkin suuntaviivojen 7, 
8 ja 10 soveltamista ja tukea samalla 
lippulaivahankkeiden täytäntöönpanoa
kiinnittäen erityishuomiota köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan 
eurooppalaiseen foorumiin, uuden 
osaamisen ja työllisyyden ohjelmaan sekä 
Nuoret liikkeellä -aloitteeseen.

talouspolitiikan laajojen suuntaviivojen 
kanssa muodostavat Eurooppa 2020 -
strategian yhdennetyt suuntaviivat. 
Ohjelmalla pitäisi edistää näiden Eurooppa 
2020 -strategian yhdennettyjen 
suuntaviivojen ja etenkin suuntaviivojen 7, 
8 ja 10 soveltamista ja tukea samalla 
lippulaivahankkeiden täytäntöönpanoa 
kiinnittäen erityishuomiota köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan 
eurooppalaiseen foorumiin, uuden 
osaamisen ja työllisyyden ohjelmaan sekä 
Nuoret liikkeellä -aloitteeseen ja Nuorison 
mahdollisuudet -aloitteeseen.

Or. en

Tarkistus 134
Philippe Boulland

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Lippulaivahankkeissa ”Köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan 
eurooppalainen foorumi” ja 
”Innovaatiounioni” yksilöidään sosiaalinen 
innovointi toimivaksi välineeksi, jolla 
voidaan käsitellä ikääntyvästä väestöstä, 
köyhyydestä, työttömyydestä, uusista 
työskentelymalleista ja elintavoista sekä 
kansalaisten sosiaaliseen 
oikeudenmukaisuuteen, koulutukseen ja 
terveydenhuoltoon liittyvistä odotuksista 
johtuvia yhteiskunnallisia haasteita. 
Ohjelmalla olisi tuettava toimia, joilla 
edistetään sosiaalisia innovaatioita aloilla, 
jotka kuuluvat sen piiriin julkisella, 
yksityisellä ja kolmannella sektorilla
ottaen huomioon alue- ja 
paikallisviranomaisten tehtävät. Sillä olisi 
erityisesti pyrittävä kartoittamaan, 
arvioimaan ja laajentamaan innovatiivisia 
ratkaisuja ja käytäntöjä sosiaalisten 

(4) Lippulaivahankkeissa ”Köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan 
eurooppalainen foorumi” ja 
”Innovaatiounioni” yksilöidään sosiaalinen 
innovointi toimivaksi välineeksi, jolla 
voidaan käsitellä ikääntyvästä väestöstä, 
köyhyydestä, työttömyydestä, uusista 
työskentelymalleista ja elintavoista sekä 
kansalaisten sosiaaliseen 
oikeudenmukaisuuteen, koulutukseen ja 
terveydenhuoltoon liittyvistä odotuksista 
johtuvia yhteiskunnallisia haasteita. 
Ohjelmalla olisi tuettava julkisen, 
yksityisen ja kolmannen sektorin toimia, 
joilla edistetään ohjelman soveltamisalaan 
kuuluvia sosiaalisia innovaatioita ja joilla 
taataan parempi köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen torjuminen ja sosiaalisen 
osallisuuden lisääminen sekä koulutuksen 
ja terveydenhuollon saatavuus 
heikommassa asemassa oleville ottaen 
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kokeilujen kautta, jotta voidaan auttaa 
jäsenvaltioita uudistamaan tehokkaammin 
työmarkkinoitaan ja sosiaalisen suojelun 
politiikkaansa. Sen olisi toimittava myös 
katalyyttinä julkisen, yksityisen ja 
kolmannen sektorin toimijoiden 
kansainväliselle kumppanuudelle ja
verkottumiselle ja tuettava niiden 
osallistumista akuuttien sosiaalisten 
tarpeiden ja haasteiden ratkaisemiseen 
tarkoitettujen uusien lähestymistapojen 
suunnitteluun ja toteutukseen.

huomioon alue- ja paikallisviranomaisten 
tehtävät. Sillä olisi erityisesti pyrittävä 
kartoittamaan, arvioimaan ja laajentamaan 
innovatiivisia ratkaisuja ja käytäntöjä 
sosiaalisten kokeilujen kautta, jotta voidaan 
auttaa jäsenvaltioita uudistamaan 
tehokkaammin työmarkkinoitaan ja 
sosiaalisen suojelun politiikkaansa. Sen 
olisi toimittava myös katalyyttinä julkisen, 
yksityisen ja kolmannen sektorin 
toimijoiden kansainväliselle 
kumppanuudelle ja verkottumiselle ja 
tuettava niiden osallistumista akuuttien 
sosiaalisten tarpeiden ja haasteiden 
ratkaisemiseen tarkoitettujen uusien 
lähestymistapojen suunnitteluun ja 
toteutukseen.

Or. fr

Tarkistus 135
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Lippulaivahankkeissa ”Köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan 
eurooppalainen foorumi” ja 
”Innovaatiounioni” yksilöidään sosiaalinen 
innovointi toimivaksi välineeksi, jolla 
voidaan käsitellä ikääntyvästä väestöstä, 
köyhyydestä, työttömyydestä, uusista 
työskentelymalleista ja elintavoista sekä 
kansalaisten sosiaaliseen 
oikeudenmukaisuuteen, koulutukseen ja 
terveydenhuoltoon liittyvistä odotuksista 
johtuvia yhteiskunnallisia haasteita. 
Ohjelmalla olisi tuettava toimia, joilla 
edistetään sosiaalisia innovaatioita aloilla, 
jotka kuuluvat sen piiriin julkisella, 
yksityisellä ja kolmannella sektorilla ottaen 
huomioon alue- ja paikallisviranomaisten
tehtävät. Sillä olisi erityisesti pyrittävä 

(4) Lippulaivahankkeissa ”Köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan 
eurooppalainen foorumi” ja 
”Innovaatiounioni” yksilöidään sosiaalinen 
innovointi toimivaksi välineeksi, jolla 
voidaan käsitellä ikääntyvästä väestöstä, 
köyhyydestä, työttömyydestä, uusista 
työskentelymalleista ja elintavoista sekä 
kansalaisten sosiaaliseen 
oikeudenmukaisuuteen, koulutukseen ja 
terveydenhuoltoon liittyvistä odotuksista 
johtuvia yhteiskunnallisia haasteita. 
Ohjelmalla olisi tuettava toimia, joilla 
edistetään sosiaalisia innovaatioita aloilla, 
jotka kuuluvat sen piiriin julkisella, 
yksityisellä ja kolmannella sektorilla ottaen 
huomioon alue- ja paikallisviranomaisten 
tehtävät. Sillä olisi erityisesti pyrittävä 
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kartoittamaan, arvioimaan ja laajentamaan 
innovatiivisia ratkaisuja ja käytäntöjä
sosiaalisten kokeilujen kautta, jotta voidaan 
auttaa jäsenvaltioita uudistamaan 
tehokkaammin työmarkkinoitaan ja 
sosiaalisen suojelun politiikkaansa. Sen 
olisi toimittava myös katalyyttinä julkisen, 
yksityisen ja kolmannen sektorin 
toimijoiden kansainväliselle 
kumppanuudelle ja verkottumiselle ja 
tuettava niiden osallistumista akuuttien 
sosiaalisten tarpeiden ja haasteiden 
ratkaisemiseen tarkoitettujen uusien 
lähestymistapojen suunnitteluun ja 
toteutukseen.

kartoittamaan, arvioimaan ja laajentamaan 
innovatiivisia ratkaisuja ja niiden 
soveltamista käytännössä sosiaalisten 
kokeilujen kautta, jotta voidaan auttaa 
jäsenvaltioita uudistamaan tehokkaammin 
työmarkkinoitaan ja sosiaalisen suojelun 
politiikkaansa. Sen olisi toimittava myös 
katalyyttinä julkisen, yksityisen ja 
kolmannen sektorin toimijoiden 
kansainväliselle kumppanuudelle ja 
verkottumiselle ja tuettava niiden 
osallistumista akuuttien sosiaalisten 
tarpeiden ja haasteiden ratkaisemiseen 
tarkoitettujen uusien lähestymistapojen 
suunnitteluun ja toteutukseen.

Or. en

Tarkistus 136
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Jos Euroopassa halutaan edetä kohti 
sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää 
kehitystä, tarvitaan uusien taitojen ja 
pätevyyksien ennakointia ja kehittämistä, 
työpaikkojen luomisen edellytysten, 
työpaikkojen laadun ja työolojen 
parantamista siten, että koulutus-, 
työmarkkina- ja sosiaalipolitiikkaa 
käytetään muuttamaan teollisuus- ja 
palvelualoja kyseiseen suuntaan. 
Ohjelmassa olisi siksi edistettävä 
kestävien "vihreiden" ja "valkoisten" 
korkeatasoisten työpaikkojen luomista 
sekä uusien taitojen ja pätevyyksien 
ennakointia ja kehittämistä uusia 
korkeatasoisia työpaikkoja varten 
kytkemällä työllisyys- ja sosiaalipolitiikka 
teollisuus- ja rakennepolitiikkaan ja 
edistämällä näin siirtymistä kohti 
tehokasta resurssien käyttöä ja 
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vähähiilistä taloutta. Ohjelman olisi 
erityisesti toimittava katalysaattorina 
julkisen sektorin johtamien vihreiden ja 
sosiaalisten investointien sekä paikallisten 
ja alueellisten työllisyysohjelmien 
käyttämiseksi työpaikkojen luomiseen.  

Or. en

Tarkistus 137
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Ohjelmassa olisi kiinnitettävä 
erityistä huomiota työttömyyden, 
köyhyyden ja syrjäytymisen alueelliseen 
ulottuvuuteen, etenkin alueiden välisen ja 
sisäisen, maaseudun ja kaupunkien 
välisen sekä kaupunkien sisäisen 
eriarvoisuuden kasvuun.

Or. en

Tarkistus 138
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti 
ohjelmassa olisi noudatettava 
johdonmukaista lähestymistapaa 
työllisyyden edistämiseen sekä sosiaalisen 
syrjäytymisen ja köyhyyden torjuntaan. 
Sen täytäntöönpanoa olisi järkeistettävä ja 
yksinkertaistettava etenkin joukolla 
yhteisiä säännöksiä, joka koskevat muun 
muassa yleistavoitteita, 

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

toimenpidetyyppejä sekä seuranta- ja 
arviointijärjestelyjä. Ohjelman olisi myös 
vähennettävä edunsaajien hallinnollista 
taakkaa. Lisäksi yksinkertaistettuja 
kustannusvaihtoehtoja (kertakorvaukset ja 
kiinteämääräinen rahoitus) olisi 
hyödynnettävä enemmän, etenkin 
liikkuvuutta koskevien järjestelyjen 
täytäntöönpanossa. Ohjelman pitäisi toimia 
keskitettynä palvelupisteenä 
mikrorahoituksen tarjoajille, jotka tarjoavat 
rahoitusta mikroluottoihin, valmiuksien 
parantamiseen ja tekniseen apuun. Lopuksi 
vielä ohjelmassa olisi säädettävä 
talousarvion joustavuudesta tekemällä 
varauksia, joista varoja jaetaan 
vuosittaiselta pohjalta poliittisiin 
prioriteetteihin vastaamiseksi.

Or. en

Tarkistus 139
Jan Kozłowski

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti 
ohjelmassa olisi noudatettava 
johdonmukaista lähestymistapaa 
työllisyyden edistämiseen sekä sosiaalisen 
syrjäytymisen ja köyhyyden torjuntaan. 
Sen täytäntöönpanoa olisi järkeistettävä ja 
yksinkertaistettava etenkin joukolla 
yhteisiä säännöksiä, joka koskevat muun 
muassa yleistavoitteita, 
toimenpidetyyppejä sekä seuranta- ja 
arviointijärjestelyjä. Ohjelman olisi myös 
keskityttävä laajoihin hankkeisiin, joilla on 
selvää EU:n tasoista lisäarvoa, jotta 
saavutetaan kriittinen massa ja 

(5) Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti 
ohjelmassa olisi noudatettava 
johdonmukaista lähestymistapaa 
työllisyyden edistämiseen sekä sosiaalisen 
syrjäytymisen ja köyhyyden torjuntaan. 
Sen täytäntöönpanoa olisi järkeistettävä ja 
yksinkertaistettava etenkin joukolla 
yhteisiä säännöksiä, joka koskevat muun 
muassa yleistavoitteita, 
toimenpidetyyppejä sekä seuranta- ja 
arviointijärjestelyjä. Ohjelman olisi myös 
keskityttävä pieniin, keskikokoisiin ja 
laajoihin hankkeisiin, joilla on selvää EU:n 
tasoista lisäarvoa, samalla kun sekä 



AM\900457FI.doc 13/153 PE487.817v02-00

FI

vähennetään sekä edunsaajien että 
komission hallinnollista taakkaa. Lisäksi 
yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja 
(kertakorvaukset ja kiinteämääräinen 
rahoitus) olisi hyödynnettävä enemmän, 
etenkin liikkuvuutta koskevien järjestelyjen 
täytäntöönpanossa. Ohjelman pitäisi toimia 
keskitettynä palvelupisteenä 
mikrorahoituksen tarjoajille, jotka tarjoavat 
rahoitusta mikroluottoihin, valmiuksien 
parantamiseen ja tekniseen apuun. Lopuksi 
vielä ohjelmassa olisi säädettävä 
talousarvion joustavuudesta tekemällä 
varauksia, joista varoja jaetaan 
vuosittaiselta pohjalta poliittisiin 
prioriteetteihin vastaamiseksi.

edunsaajien että komission hallinnollinen 
taakka pidetään mahdollisimman 
kevyenä. Lisäksi yksinkertaistettuja 
kustannusvaihtoehtoja (kertakorvaukset ja 
kiinteämääräinen rahoitus) olisi 
hyödynnettävä enemmän, etenkin 
liikkuvuutta koskevien järjestelyjen 
täytäntöönpanossa. Ohjelman pitäisi toimia 
keskitettynä palvelupisteenä 
mikrorahoituksen tarjoajille, jotka tarjoavat 
rahoitusta mikroluottoihin, valmiuksien 
parantamiseen ja tekniseen apuun. Lopuksi 
vielä ohjelmassa olisi säädettävä 
talousarvion joustavuudesta 
mahdollistamalla määrärahojen 
siirtäminen ohjelman lohkosta toiseen.

Or. pl

Tarkistus 140
Philippe Boulland

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti 
ohjelmassa olisi noudatettava 
johdonmukaista lähestymistapaa 
työllisyyden edistämiseen sekä sosiaalisen 
syrjäytymisen ja köyhyyden torjuntaan. 
Sen täytäntöönpanoa olisi järkeistettävä ja 
yksinkertaistettava etenkin joukolla 
yhteisiä säännöksiä, joka koskevat muun 
muassa yleistavoitteita, 
toimenpidetyyppejä sekä seuranta- ja 
arviointijärjestelyjä. Ohjelman olisi myös 
keskityttävä laajoihin hankkeisiin, joilla on 
selvää EU:n tasoista lisäarvoa, jotta 
saavutetaan kriittinen massa ja 
vähennetään sekä edunsaajien että 
komission hallinnollista taakkaa. Lisäksi 
yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja 
(kertakorvaukset ja kiinteämääräinen 
rahoitus) olisi hyödynnettävä enemmän, 

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

helpommin hahmotettavaa. Lisäksi 
yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja 
(kertakorvaukset ja kiinteämääräinen 
rahoitus) olisi hyödynnettävä enemmän, 
etenkin kohdennettujen 
liikkuvuusjärjestelyjen täytäntöönpanossa. 
Ohjelman pitäisi toimia keskitettynä 
palvelupisteenä mikrorahoituksen 
tarjoajille ja sosiaalisille yrityksille, jotka 
tarjoavat tasoltaan sopivaa rahoitusta 
mikroluottoihin ja sosiaaliseen 
yrittäjyyteen, helpottaa niiden lainojen 
saantia, parantaa niiden teknisiä 
valmiuksia ja antaa niille teknistä apua.
Lopuksi vielä ohjelmassa olisi säädettävä 
talousarvion joustavuudesta tekemällä 
varauksia, joiden enimmäismäärä on 
määriteltävä ja joista varoja jaetaan 
vuosittaiselta pohjalta sellaisiin poliittisiin 
prioriteetteihin vastaamiseksi, jotka 
komissio asettaa kuultuaan jäsenvaltioita 
ja parlamenttia.

Or. fr

Tarkistus 141
Konstantinos Poupakis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti 
ohjelmassa olisi noudatettava 
johdonmukaista lähestymistapaa 
työllisyyden edistämiseen sekä sosiaalisen 
syrjäytymisen ja köyhyyden torjuntaan. 
Sen täytäntöönpanoa olisi järkeistettävä ja 
yksinkertaistettava etenkin joukolla 
yhteisiä säännöksiä, joka koskevat muun 
muassa yleistavoitteita, 
toimenpidetyyppejä sekä seuranta- ja 
arviointijärjestelyjä. Ohjelman olisi myös 
keskityttävä laajoihin hankkeisiin, joilla on 
selvää EU:n tasoista lisäarvoa, jotta 

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

saavutetaan kriittinen massa ja 
vähennetään sekä edunsaajien että 
komission hallinnollista taakkaa samalla 
kun varmistetaan menettelyjen avoimuus. 
Lisäksi yksinkertaistettuja 
kustannusvaihtoehtoja (kertakorvaukset ja 
kiinteämääräinen rahoitus) olisi 
hyödynnettävä enemmän, etenkin 
liikkuvuutta koskevien järjestelyjen 
täytäntöönpanossa. Ohjelman pitäisi toimia 
keskitettynä palvelupisteenä 
mikrorahoituksen tarjoajille, jotka tarjoavat 
rahoitusta mikroluottoihin, valmiuksien 
parantamiseen ja tekniseen apuun. Lopuksi 
vielä ohjelmassa olisi säädettävä 
talousarvion joustavuudesta tekemällä 
varauksia, joista varoja jaetaan 
vuosittaiselta pohjalta poliittisiin 
prioriteetteihin vastaamiseksi.

Or. el

Tarkistus 142
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti 
ohjelmassa olisi noudatettava 
johdonmukaista lähestymistapaa 
työllisyyden edistämiseen sekä sosiaalisen 
syrjäytymisen ja köyhyyden torjuntaan. 
Sen täytäntöönpanoa olisi järkeistettävä ja 
yksinkertaistettava etenkin joukolla 
yhteisiä säännöksiä, joka koskevat muun 
muassa yleistavoitteita, 
toimenpidetyyppejä sekä seuranta- ja 
arviointijärjestelyjä. Ohjelman olisi myös 
keskityttävä laajoihin hankkeisiin, joilla on 
selvää EU:n tasoista lisäarvoa, jotta 
saavutetaan kriittinen massa ja 
vähennetään sekä edunsaajien että 
komission hallinnollista taakkaa. Lisäksi 

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

yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja 
(kertakorvaukset ja kiinteämääräinen 
rahoitus) olisi hyödynnettävä enemmän. 
Ohjelman pitäisi yhteisön tasolla toimia 
keskitettynä palvelupisteenä 
mikrorahoituksen tarjoajille, jotka tarjoavat 
rahoitusta mikroluottoihin, valmiuksien 
parantamiseen ja tekniseen apuun. Lopuksi 
vielä ohjelmassa olisi säädettävä 
talousarvion joustavuudesta tekemällä 
varauksia, joista varoja jaetaan 
vuosittaiselta pohjalta poliittisiin 
prioriteetteihin vastaamiseksi.

Or. en

Tarkistus 143
Konstantinos Poupakis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Unionin olisi hankittava vankka 
analyyttinen perusta, joka tukee poliittista 
päätöksentekoa työllisyys- ja sosiaalialalla. 
Tällainen tietopohja antaa lisäarvoa 
kansallisille toimille tarjoamalla unionin 
laajuista ulottuvuutta ja vertailupohjaa 
tiedonkeruuseen ja tilastovälineiden ja 
-menetelmien ja yhteisten indikaattoreiden 
kehittämiseen, jotta voidaan saada kattava 
kuva tilanteesta työllisyyden, 
sosiaalipolitiikan ja työolojen alalla koko 
unionissa sekä taata korkealaatuinen 
ohjelmien ja toimintalinjojen tehokkuuden 
ja toimivuuden arviointi.

(6) Unionin olisi hankittava vankka 
analyyttinen perusta, joka tukee poliittista 
päätöksentekoa työllisyys- ja sosiaalialalla. 
Tällainen tietopohja antaa lisäarvoa 
kansallisille toimille tarjoamalla unionin 
laajuista ulottuvuutta ja vertailupohjaa 
tiedonkeruuseen ja tilastovälineiden ja 
-menetelmien ja yhteisten indikaattoreiden 
kehittämiseen, jotta voidaan saada kattava 
kuva tilanteesta työllisyyden, 
sosiaalipolitiikan ja työolojen alalla koko 
unionissa sekä taata korkealaatuinen 
ohjelmien ja toimintalinjojen tehokkuuden 
ja toimivuuden arviointi pyrittäessä 
saavuttamaan Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteet.

Or. el
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Tarkistus 144
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Unionin olisi hankittava vankka 
analyyttinen perusta, joka tukee poliittista 
päätöksentekoa työllisyys- ja sosiaalialalla. 
Tällainen tietopohja antaa lisäarvoa 
kansallisille toimille tarjoamalla unionin 
laajuista ulottuvuutta ja vertailupohjaa 
tiedonkeruuseen ja tilastovälineiden ja -
menetelmien ja yhteisten indikaattoreiden 
kehittämiseen, jotta voidaan saada kattava 
kuva tilanteesta työllisyyden, 
sosiaalipolitiikan ja työolojen alalla koko 
unionissa sekä taata korkealaatuinen 
ohjelmien ja toimintalinjojen tehokkuuden 
ja toimivuuden arviointi.

(6) Unionin olisi luotava erityisesti kriisin 
vaikutuksiin keskittyvä vankka 
analyyttinen perusta, joka tukee poliittista 
päätöksentekoa työllisyys- ja sosiaalialalla. 
Tällainen tietopohja antaa lisäarvoa 
kansallisille toimille tarjoamalla unionin 
laajuista ulottuvuutta ja vertailupohjaa 
tiedonkeruuseen ja tilastovälineiden ja -
menetelmien ja yhteisten indikaattoreiden 
kehittämiseen, jotta voidaan saada kattava 
kuva tilanteesta työllisyyden, 
sosiaalipolitiikan ja työolojen alalla koko 
unionissa sekä taata korkealaatuinen 
ohjelmien ja toimintalinjojen tehokkuuden 
ja toimivuuden arviointi.

Or. en

Tarkistus 145
Philippe Boulland

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Unioni voi ainutlaatuisen asemansa 
ansiosta tarjota unionin tasoisen foorumin 
politiikan vaihtoon ja vastavuoroiseen 
oppimiseen jäsenvaltioiden välillä 
työllisyys- ja sosiaalialalla. Tieto muissa 
maissa harjoitettavasta politiikasta lisää 
poliittisten päätöksentekijöiden 
käytettävissä olevia vaihtoehtoja, 
käynnistää innovatiivisia poliittisia 
kehityssuuntia ja edistää kansallisia 
uudistuksia.

(7) Unioni voi ainutlaatuisen asemansa 
ansiosta tarjota paikallisella, alueellisella 
ja kansallisella tasolla tehtyjen 
sosiaalipoliittisten kokeilujen avulla 
unionin tasoisen foorumin muun muassa 
sosiaalista osallisuutta, epävarmoja 
työsuhteita ja terveydenhuoltoa koskevan 
politiikan vaihtoon ja vastavuoroiseen 
oppimiseen jäsenvaltioiden välillä 
työllisyys- ja sosiaalialalla. Tieto muissa 
maissa harjoitettavasta politiikasta lisää 
poliittisten päätöksentekijöiden 
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käytettävissä olevia vaihtoehtoja sekä 
mahdollistaa innovatiivisten poliittisten 
kehityssuuntien käynnistämisen ja 
kansallisten uudistusten edistämisen.

Or. fr

Tarkistus 146
Heinz K. Becker

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Unioni voi ainutlaatuisen asemansa 
ansiosta tarjota unionin tasoisen foorumin 
politiikan vaihtoon ja vastavuoroiseen 
oppimiseen jäsenvaltioiden välillä 
työllisyys- ja sosiaalialalla. Tieto muissa 
maissa sovelletusta politiikasta ja sen 
tuloksista laajentaa poliittisten 
päätöksentekijöiden käytettävissä olevia 
vaihtoehtoja, käynnistää uusia poliittisia 
kehityssuuntia ja edistää kansallisia 
uudistuksia.

(7) Unioni voi ainutlaatuisen asemansa 
ansiosta tarjota unionin tasoisen foorumin 
politiikan vaihtoon ja vastavuoroiseen 
oppimiseen jäsenvaltioiden välillä 
työllisyyden, sosiaalisen suojelun, 
sosiaalisen osallisuuden ja sosiaalisen 
yrittäjyyden alalla. Tieto muissa maissa 
sovelletusta politiikasta ja sen tuloksista 
laajentaa poliittisten päätöksentekijöiden 
käytettävissä olevia vaihtoehtoja, 
käynnistää uusia poliittisia kehityssuuntia 
ja edistää kansallisia uudistuksia.

Or. de

Tarkistus 147
Philippe Boulland

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Unionin sosiaalipolitiikalle keskeistä on 
sen varmistaminen, että 
vähimmäisstandardit ovat käytössä ja että 
työolot paranevat jatkuvasti unionissa. 
Unionilla on tärkeä asema sekä sen 
varmistamisessa, että lainsäädäntöpuitteet 

(8) Unionin sosiaalipolitiikalle keskeistä on 
sen varmistaminen, että 
vähimmäisstandardit, sellaisina kuin 
OECD ja ILO ne ovat määritelleet ja 
sellaisina kuin ne on kirjattu 
perusoikeuskirjaan, ovat käytössä ja että 
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mukautetaan – järkevän sääntelyn 
periaatteiden mukaisesti – kehittyvien 
työskentelymuotojen ja uusien terveys- ja 
turvallisuusriskien mukaisiksi, että
sellaisten toimenpiteiden rahoituksessa, 
joilla parannetaan työntekijöiden 
oikeuksien suojelua koskevien unionin 
sääntöjen noudattamista.

työolot paranevat jatkuvasti unionissa. 
Unionin varmistaa myös, että kaikki sen 
alueella toimivat yritykset noudattavat 
näitä standardeja. Unionilla on tärkeä 
asema sekä sen varmistamisessa, että 
lainsäädäntöpuitteet mukautetaan –
järkevän sääntelyn periaatteiden mukaisesti 
– kehittyvien työskentelymuotojen ja 
uusien terveys- ja turvallisuusriskien 
mukaisiksi, että sellaisten toimenpiteiden 
rahoituksessa, joilla parannetaan 
työntekijöiden oikeuksien suojelua 
koskevien unionin sääntöjen 
noudattamista.

Or. fr

Tarkistus 148
Konstantinos Poupakis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Unionin sosiaalipolitiikalle keskeistä on 
sen varmistaminen, että 
vähimmäisstandardit ovat käytössä ja että 
työolot paranevat jatkuvasti unionissa.
Unionilla on tärkeä asema sekä sen 
varmistamisessa, että lainsäädäntöpuitteet 
mukautetaan – järkevän sääntelyn 
periaatteiden mukaisesti – kehittyvien 
työskentelymuotojen ja uusien terveys- ja 
turvallisuusriskien mukaisiksi, että 
sellaisten toimenpiteiden rahoituksessa, 
joilla parannetaan työntekijöiden 
oikeuksien suojelua koskevien unionin 
sääntöjen noudattamista.

(8) Unionin sosiaalipolitiikalle keskeistä on 
sen varmistaminen, että hyväksyttävät 
vähimmäisstandardit ovat käytössä ja että 
työolot paranevat jatkuvasti unionissa. 
Unionilla on tärkeä asema sekä sen 
varmistamisessa, että lainsäädäntöpuitteet 
mukautetaan – järkevän sääntelyn 
periaatteiden mukaisesti – kehittyvien 
työskentelymuotojen ja uusien terveys- ja 
turvallisuusriskien mukaisiksi, että 
sellaisten toimenpiteiden rahoituksessa, 
joilla parannetaan työntekijöiden 
oikeuksien suojelua koskevien unionin 
sääntöjen noudattamista.

Or. el

Tarkistus 149
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Unionin sosiaalipolitiikalle keskeistä on 
sen varmistaminen, että 
vähimmäisstandardit ovat käytössä ja että 
työolot paranevat jatkuvasti unionissa. 
Unionilla on tärkeä asema sekä sen 
varmistamisessa, että lainsäädäntöpuitteet 
mukautetaan – järkevän sääntelyn
periaatteiden mukaisesti – kehittyvien 
työskentelymuotojen ja uusien terveys- ja 
turvallisuusriskien mukaisiksi, että 
sellaisten toimenpiteiden rahoituksessa, 
joilla parannetaan työntekijöiden 
oikeuksien suojelua koskevien unionin 
sääntöjen noudattamista.

(8) Unionin sosiaalipolitiikalle keskeistä on 
sen varmistaminen, että 
vähimmäisstandardit ovat käytössä ja että 
työolot paranevat jatkuvasti unionissa. 
Unionilla on tärkeä asema sekä sen 
varmistamisessa, että lainsäädäntöpuitteet 
mukautetaan – hyvän työelämän
periaatteiden mukaisesti – kehittyvien 
työskentelymuotojen ja uusien terveys- ja 
turvallisuusriskien mukaisiksi, että 
sellaisten toimenpiteiden rahoituksessa, 
joilla parannetaan työelämää koskevien 
ILO:n normien, YK:n ja ILO:n 
ihmisarvoisen työn ohjelman ja 
työntekijöiden oikeuksien suojelua 
koskevien unionin sääntöjen 
noudattamista.

Or. en

Tarkistus 150
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Eri tasoilla toimivilla
kansalaisyhteiskunnan organisaatioilla voi 
olla tärkeä asema ohjelman tavoitteiden 
toteuttamisessa osallistumalla poliittiseen 
päätöksentekoprosessiin ja antamalla 
panoksensa sosiaaliseen innovointiin.

(9) Kansalaisyhteiskunnan organisaatiot 
ja työmarkkinaosapuolet ovat 
avainasemassa laadukkaiden 
työpaikkojen edistämisessä, sosiaalisen 
syrjäytymisen ja köyhyyden torjunnassa 
sekä työttömyyden voittamisessa, ja niille 
olisi annettava mahdollisuus osallistua 
tiiviisti kaikkiin toimiin, joilla pyritään 
saavuttamaan ohjelman tavoitteet. Eri 
tasoilla toimivien kansalaisyhteiskunnan 
organisaatioiden olisi osallistuttava 
täysimääräisesti ohjelman tavoitteiden 
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toteuttamiseen. Siksi niiden on 
osallistuttava uusien politiikkojen 
kehittämiseen, seurantaan ja arviointiin 
sekä niiden testaamiseen käytännössä, 
levittämiseen ja keskinäiseen oppimiseen. 
Laadukkaita kumppanuuksia olisi 
perustettava kaikille tasoille. 
Kumppanuusperiaatetta olisi 
vahvistettava, ja se olisi otettava ohjelman 
kaikkien osa-alueiden suuntaa-antavaksi 
periaatteeksi.

Or. en

Tarkistus 151
Jutta Steinruck

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Eri tasoilla toimivilla 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioilla voi 
olla tärkeä asema ohjelman tavoitteiden 
toteuttamisessa osallistumalla poliittiseen 
päätöksentekoprosessiin ja antamalla 
panoksensa sosiaaliseen innovointiin.

(9) Työmarkkinaosapuolet ja
kansalaisyhteiskunnan organisaatiot ovat 
avainasemassa laadukkaiden 
työpaikkojen edistämisessä, sosiaalisen 
syrjäytymisen ja köyhyyden torjunnassa 
sekä kriisin voittamisessa, ja niille olisi 
annettava mahdollisuus osallistua tiiviisti 
kaikkiin toimiin, joilla pyritään 
saavuttamaan ohjelman tavoitteet.
Työmarkkinaosapuolten ja 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden 
olisi siksi osallistuttava uusien 
politiikkojen kehittämiseen ja 
arvioimiseen sekä niiden testaamiseen 
käytännössä ja niiden levittämiseen. 
Laadukkaita kumppanuuksia olisi 
perustettava kaikilla politiikan tasoilla. 
Kumppanuusperiaatetta olisi 
vahvistettava, ja se olisi otettava ohjelman 
kaikkien osa-alueiden suuntaa-antavaksi 
periaatteeksi.

Or. en
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Tarkistus 152
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Eri tasoilla toimivilla 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioilla voi 
olla tärkeä asema ohjelman tavoitteiden 
toteuttamisessa osallistumalla poliittiseen 
päätöksentekoprosessiin ja antamalla 
panoksensa sosiaaliseen innovointiin.

(9) Eri tasoilla toimivilla 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioilla ja 
työmarkkinaosapuolilla voi olla tärkeä 
asema ohjelman tavoitteiden 
toteuttamisessa osallistumalla poliittiseen 
päätöksentekoprosessiin ja antamalla 
panoksensa sosiaaliseen innovointiin.

Or. en

Tarkistus 153
Mara Bizzotto

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Unioni on sitoutunut vahvistamaan 
globalisaation sosiaalista ulottuvuutta 
edistämällä ihmisarvoista työtä ja 
työelämän normeja kansainvälisesti joko 
suoraan kolmansien maiden kanssa tai 
epäsuorasti tekemällä yhteistyötä 
kansainvälisten organisaatioiden kanssa. 
Tätä varten on kehitettävä asianmukaiset 
suhteet sellaisten kolmansien maiden 
kanssa, jotka eivät osallistu ohjelmaan, 
jotta edistetään ohjelman tavoitteiden 
saavuttamista ottaen huomioon asiaan 
liittyvät mahdolliset sopimukset tällaisten 
maiden ja unionin välillä. Tähän saattaa 
liittyä tällaisten kolmansien maiden 
edustajien osallistuminen yhteistä etua 
koskeviin tapahtumiin (kuten 
konferensseihin ja seminaareihin), joita 

(10) Unioni on sitoutunut vahvistamaan 
globalisaation sosiaalista ulottuvuutta 
ensinnäkin pyrkimällä rajoittamaan 
globalisaatiosta kansalaisille aiheutuvia 
sosiaalisia kustannuksia ja toiseksi 
edistämällä ihmisarvoista työtä ja 
työelämän normeja kansainvälisesti joko 
suoraan kolmansien maiden kanssa tai 
epäsuorasti tekemällä yhteistyötä 
kansainvälisten organisaatioiden kanssa. 
Tätä varten on kehitettävä asianmukaiset 
suhteet sellaisten kolmansien maiden 
kanssa, jotka eivät osallistu ohjelmaan, 
jotta edistetään ohjelman tavoitteiden 
saavuttamista ottaen huomioon asiaan 
liittyvät mahdolliset sopimukset tällaisten 
maiden ja unionin välillä. Tähän saattaa 
liittyä tällaisten kolmansien maiden 
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järjestetään ohjelmaan osallistuvissa 
maissa. Lisäksi olisi saatava aikaan 
yhteistyötä asiaan liittyvien kansainvälisten 
organisaatioiden kanssa, kuten 
Kansainvälinen työjärjestö ILO, Euroopan 
neuvosto ja Taloudellisen yhteistyön ja 
kehityksen järjestö OECD, jotta voitaisiin 
panna ohjelma täytäntöön niin, että otetaan 
tällaisten organisaatioiden rooli huomioon.

edustajien osallistuminen yhteistä etua 
koskeviin tapahtumiin (kuten 
konferensseihin ja seminaareihin), joita 
järjestetään ohjelmaan osallistuvissa 
maissa. Lisäksi olisi saatava aikaan 
yhteistyötä asiaan liittyvien kansainvälisten 
organisaatioiden kanssa, kuten 
Kansainvälinen työjärjestö ILO, Euroopan 
neuvosto ja Taloudellisen yhteistyön ja 
kehityksen järjestö OECD, jotta voitaisiin 
panna ohjelma täytäntöön niin, että otetaan 
tällaisten organisaatioiden rooli huomioon.

Or. it

Tarkistus 154
Philippe Boulland

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Unioni on sitoutunut vahvistamaan 
globalisaation sosiaalista ulottuvuutta 
edistämällä ihmisarvoista työtä ja 
työelämän normeja kansainvälisesti joko 
suoraan kolmansien maiden kanssa tai 
epäsuorasti tekemällä yhteistyötä 
kansainvälisten organisaatioiden kanssa. 
Tätä varten on kehitettävä asianmukaiset 
suhteet sellaisten kolmansien maiden 
kanssa, jotka eivät osallistu ohjelmaan, 
jotta edistetään ohjelman tavoitteiden 
saavuttamista ottaen huomioon asiaan 
liittyvät mahdolliset sopimukset tällaisten 
maiden ja unionin välillä. Tähän saattaa 
liittyä tällaisten kolmansien maiden 
edustajien osallistuminen yhteistä etua 
koskeviin tapahtumiin (kuten 
konferensseihin ja seminaareihin), joita 
järjestetään ohjelmaan osallistuvissa 
maissa. Lisäksi olisi saatava aikaan 
yhteistyötä asiaan liittyvien kansainvälisten 
organisaatioiden kanssa, kuten 
Kansainvälinen työjärjestö ILO, Euroopan 

(10) Unioni on sitoutunut torjumaan 
sosiaalista polkumyyntiä ja vahvistamaan 
globalisaation sosiaalista ulottuvuutta 
edistämällä ihmisarvoista työtä ja 
työelämän normeja kansainvälisesti joko 
suoraan kolmansien maiden kanssa tai 
epäsuorasti tekemällä yhteistyötä 
kansainvälisten organisaatioiden kanssa. 
Tätä varten on kehitettävä asianmukaiset 
suhteet sellaisten kolmansien maiden 
kanssa, jotka eivät osallistu ohjelmaan, 
jotta edistetään ohjelman tavoitteiden 
saavuttamista ottaen huomioon asiaan 
liittyvät mahdolliset sopimukset tällaisten 
maiden ja unionin välillä. Tähän saattaa 
liittyä tällaisten kolmansien maiden 
edustajien osallistuminen yhteistä etua 
koskeviin tapahtumiin (kuten 
konferensseihin ja seminaareihin), joita 
järjestetään ohjelmaan osallistuvissa 
maissa. Lisäksi olisi saatava aikaan 
yhteistyötä asiaan liittyvien kansainvälisten 
organisaatioiden kanssa, kuten 



PE487.817v02-00 24/153 AM\900457FI.doc

FI

neuvosto ja Taloudellisen yhteistyön ja 
kehityksen järjestö OECD, jotta voitaisiin 
panna ohjelma täytäntöön niin, että otetaan 
tällaisten organisaatioiden rooli huomioon.

Kansainvälinen työjärjestö ILO, Euroopan 
neuvosto ja Taloudellisen yhteistyön ja 
kehityksen järjestö OECD, jotta voitaisiin 
panna ohjelma täytäntöön niin, että otetaan 
tällaisten organisaatioiden rooli huomioon.

Or. fr

Tarkistus 155
Georges Bach

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Perussopimuksen 45 ja 46 artiklan 
mukaisesti asetuksessa (EU) N:o 492/2011 
on säännöksiä, joilla on tarkoitus saavuttaa 
työntekijöiden vapaa liikkuvuus takaamalla 
tiivis yhteistyö jäsenvaltioiden välillä ja 
komission kanssa. Eures-lohkon avulla 
olisi edistettävä työmarkkinoiden parempaa 
toimintaa helpottamalla työntekijöiden 
alueellista liikkuvuutta kansainvälisesti, 
lisäämällä työmarkkinoiden avoimuutta, 
varmistamalla avointen työpaikkojen ja 
työhakemusten välittäminen sekä 
tukemalla toimintaa kansallisten ja 
valtioiden rajat ylittävien rekrytointi-, 
ohjaus- ja neuvontapalvelujen alalla; näin 
edistetään Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteita.

(11) Perussopimuksen 45 ja 46 artiklan 
mukaisesti asetuksessa (EU) N:o 492/2011 
on säännöksiä, joilla on tarkoitus saavuttaa 
työntekijöiden vapaa liikkuvuus takaamalla 
tiivis yhteistyö jäsenvaltioiden välillä ja 
komission kanssa. Eures-lohkon avulla 
olisi edistettävä työmarkkinoiden parempaa 
toimintaa helpottamalla työntekijöiden 
alueellista liikkuvuutta kansainvälisesti, 
lisäämällä työmarkkinoiden avoimuutta, 
varmistamalla avointen työpaikkojen ja 
työhakemusten välittäminen sekä 
tukemalla toimintaa kansallisten ja 
valtioiden rajat ylittävien rekrytointi-, 
ohjaus- ja neuvontapalvelujen alalla; näin 
edistetään Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteita. EU:n "Eka Eures-työpaikka" -
aloitteella olisi autettava nuoria saamaan 
työllistymismahdollisuuksia ja 
aloittamaan työskentelyn toisessa 
jäsenvaltiossa ja työnantajia olisi 
kannustettava ottamaan töihin liikkuvia 
nuoria työntekijöitä, mikä olisi myönteistä 
kehitystä, kun otetaan huomioon suuri 
nuorisotyöttömyys.  

Or. de
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Tarkistus 156
Philippe Boulland

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Perussopimuksen 45 ja 46 artiklan 
mukaisesti asetuksessa (EU) N:o 492/2011 
on säännöksiä, joilla on tarkoitus saavuttaa 
työntekijöiden vapaa liikkuvuus takaamalla 
tiivis yhteistyö jäsenvaltioiden välillä ja 
komission kanssa. Eures-lohkon avulla 
olisi edistettävä työmarkkinoiden parempaa 
toimintaa helpottamalla työntekijöiden 
alueellista liikkuvuutta kansainvälisesti, 
lisäämällä työmarkkinoiden avoimuutta, 
varmistamalla avointen työpaikkojen ja 
työhakemusten välittäminen sekä 
tukemalla toimintaa kansallisten ja 
valtioiden rajat ylittävien rekrytointi-, 
ohjaus- ja neuvontapalvelujen alalla; näin 
edistetään Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteita.

(11) Perussopimuksen 45 ja 46 artiklan 
mukaisesti asetuksessa (EU) N:o 492/2011 
on säännöksiä, joilla on tarkoitus saavuttaa 
työntekijöiden vapaa liikkuvuus takaamalla 
tiivis yhteistyö jäsenvaltioiden välillä ja 
komission kanssa. Eures-lohkon avulla 
olisi edistettävä työmarkkinoiden parempaa 
toimintaa helpottamalla työntekijöiden 
alueellista liikkuvuutta kansainvälisesti, 
lisäämällä työmarkkinoiden avoimuutta, 
takaamalla rajatyöntekijöiden 
yhdenvertainen kohtelu sosiaalisissa ja 
verotusta koskevissa kysymyksissä, 
varmistamalla avointen työpaikkojen ja 
työhakemusten välittäminen sekä 
tukemalla toimintaa kansallisten ja 
valtioiden rajat ylittävien rekrytointi-, 
ohjaus- ja neuvontapalvelujen alalla; näin 
edistetään Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteita.

Or. fr

Tarkistus 157
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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artiklan mukaisesti järjestelyllä olisi 
edistettävä nuorten työntekijöiden 
liikkuvuutta.

Or. en

Tarkistus 158
Philippe Boulland

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(12) Eures-lohkon toiminta-alaa olisi 
laajennettava niin, että kehitetään ja 
tuetaan kohdennettuja 
liikkuvuusjärjestelyjä unionin tasolla, jotta 
voitaisiin täyttää avoimia työpaikkoja 
alueilla, joilla on havaittu vajetta 
työmarkkinoilla, ja jotta voitaisiin 
vauhdittaa rajat ylittäviä Eures-
kumppanuushankkeita ja lisätä niiden 
määrää. Perussopimuksen 47 artiklan 
mukaisesti järjestelyllä olisi edistettävä 
nuorten työntekijöiden liikkuvuutta 
sivuuttamatta kuitenkaan sitä, että on 
tärkeää auttaa nuoria pääsemään 
ensimmäiseen työpaikkaansa, joka löytyy 
useimmiten paikallistasolta, koska tämä 
mahdollistaa liikkuvuuden 
tulevaisuudessa.

Or. fr

Tarkistus 159
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Eurooppa 2020 -strategiassa ja Poistetaan.
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erityisesti sen suuntaviivassa 7 tuodaan 
esiin itsenäinen ammatinharjoittaminen 
ja yrittäjyys ratkaisevina tekijöinä, joilla 
saavutetaan älykäs, kestävä ja osallistava 
kasvu.

Or. en

Tarkistus 160
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Luoton saannin puute on yksi 
tärkeimmistä esteistä yrityksen 
perustamiselle, etenkin niiden parissa, 
jotka ovat kauimpana työmarkkinoista. 
Unionin ja jäsenvaltioiden toimia tällä 
alalla on vauhditettava, jotta voidaan lisätä 
mikrorahoituksen tarjontaa ja vastata 
kysyntään sitä eniten tarvitsevien parissa; 
tällaisia ovat etenkin työttömät ja 
heikommassa asemassa olevat, jotka 
haluavat käynnistää mikroyrityksen tai 
kehittää sellaisen toimintaa, myös 
itsenäisen ammatinharjoittamisen pohjalta, 
mutta jotka eivät saa luottoa. 
Ensimmäisenä askelena Euroopan 
parlamentti ja neuvosto perustivat vuonna 
2010 mikrorahoitusjärjestelyn.

(14) Luoton saannin puute on yksi 
tärkeimmistä esteistä yrityksen 
perustamiselle, etenkin niiden parissa, 
jotka ovat kauimpana työmarkkinoista. 
Unionin ja jäsenvaltioiden toimia tällä 
alalla on vauhditettava, jotta voidaan lisätä 
mikrorahoituksen tarjontaa ja vastata 
kysyntään sitä eniten tarvitsevien parissa; 
tällaisia ovat etenkin työttömät ja 
heikommassa asemassa olevat, jotka 
haluavat käynnistää mikroyrityksen tai 
kehittää sellaisen toimintaa, myös 
itsenäisen ammatinharjoittamisen pohjalta, 
mutta jotka eivät saa luottoa. 
Ensimmäisenä askelena Euroopan 
parlamentti ja neuvosto perustivat vuonna 
2010 mikrorahoitusjärjestelyn. Koska 
mikroluottoja eniten tarvitsevat eivät 
yleensä tunne tätä yhteisön tukemaa 
rahoitusmuotoa, jäsenvaltioiden on 
tiedotettava perusteellisesti ja tehokkaasti 
eurooppalaisen Progress-
mikrorahoitusjärjestelyn soveltamisesta.

Or. hu

Tarkistus 161
Philippe Boulland
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Luoton saannin puute on yksi 
tärkeimmistä esteistä yrityksen 
perustamiselle, etenkin niiden parissa, 
jotka ovat kauimpana työmarkkinoista. 
Unionin ja jäsenvaltioiden toimia tällä 
alalla on vauhditettava, jotta voidaan lisätä 
mikrorahoituksen tarjontaa ja vastata 
kysyntään sitä eniten tarvitsevien parissa; 
tällaisia ovat etenkin työttömät ja 
heikommassa asemassa olevat, jotka 
haluavat käynnistää mikroyrityksen tai 
kehittää sellaisen toimintaa, myös 
itsenäisen ammatinharjoittamisen pohjalta, 
mutta jotka eivät saa luottoa. 
Ensimmäisenä askelena Euroopan 
parlamentti ja neuvosto perustivat vuonna 
2010 mikrorahoitusjärjestelyn.

(14) Luoton saannin puute on yksi 
tärkeimmistä esteistä yrityksen 
perustamiselle, etenkin niiden parissa, 
jotka ovat kauimpana työmarkkinoista. 
Unionin ja jäsenvaltioiden toimia tällä 
alalla on vauhditettava, jotta voidaan lisätä 
mikrorahoituksen tarjontaa, auttaa lainan 
saamisessa ja vastata kysyntään sitä eniten 
tarvitsevien parissa; tällaisia ovat etenkin 
työttömät ja heikommassa asemassa olevat, 
jotka haluavat käynnistää mikroyrityksen 
tai kehittää sellaisen toimintaa, myös 
itsenäisen ammatinharjoittamisen pohjalta, 
mutta jotka eivät saa luottoa. 
Ensimmäisenä askelena Euroopan 
parlamentti ja neuvosto perustivat vuonna 
2010 mikrorahoitusjärjestelyn.

Or. fr

Tarkistus 162
Heinz K. Becker

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Luoton saannin puute on yksi 
tärkeimmistä esteistä yrityksen 
perustamiselle, etenkin niiden parissa, 
jotka ovat kauimpana työmarkkinoista. 
Unionin ja jäsenvaltioiden toimia tällä 
alalla on vauhditettava, jotta voidaan lisätä 
mikrorahoituksen tarjontaa ja vastata 
kysyntään sitä eniten tarvitsevien parissa; 
tällaisia ovat etenkin työttömät ja 
heikommassa asemassa olevat, jotka 
haluavat käynnistää mikroyrityksen tai 
kehittää sellaisen toimintaa, myös 

(14) Luoton saannin puute on yksi 
tärkeimmistä esteistä yrityksen 
perustamiselle, etenkin niiden parissa, 
jotka ovat kauimpana työmarkkinoista. 
Unionin ja jäsenvaltioiden toimia tällä 
alalla on vauhditettava, jotta voidaan lisätä 
mikrorahoituksen tarjontaa ja vastata 
kysyntään sitä eniten tarvitsevien parissa; 
tällaisia ovat etenkin työttömät ja 
sosiaalisesti heikommassa asemassa 
olevat, jotka haluavat käynnistää 
mikroyrityksen tai kehittää sellaisen 
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itsenäisen ammatinharjoittamisen pohjalta, 
mutta jotka eivät saa luottoa. 
Ensimmäisenä askelena Euroopan 
parlamentti ja neuvosto perustivat vuonna 
2010 mikrorahoitusjärjestelyn.

toimintaa erityisesti niin kutsutun 
valkoisen talouden alalla, myös itsenäisen 
ammatinharjoittamisen pohjalta, mutta 
jotka eivät saa luottoa. Ensimmäisenä 
askelena Euroopan parlamentti ja neuvosto 
perustivat vuonna 2010 
mikrorahoitusjärjestelyn.

Or. de

Tarkistus 163
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Luoton saannin puute on yksi 
tärkeimmistä esteistä yrityksen 
perustamiselle, etenkin niiden parissa, 
jotka ovat kauimpana työmarkkinoista. 
Unionin ja jäsenvaltioiden toimia tällä 
alalla on vauhditettava, jotta voidaan lisätä 
mikrorahoituksen tarjontaa ja vastata 
kysyntään sitä eniten tarvitsevien parissa; 
tällaisia ovat etenkin työttömät ja 
heikommassa asemassa olevat, jotka 
haluavat käynnistää mikroyrityksen tai 
kehittää sellaisen toimintaa, myös 
itsenäisen ammatinharjoittamisen pohjalta, 
mutta jotka eivät saa luottoa. 
Ensimmäisenä askelena Euroopan 
parlamentti ja neuvosto perustivat vuonna 
2010 mikrorahoitusjärjestelyn.

(14) Luoton saannin puute on yksi 
tärkeimmistä esteistä yrityksen 
perustamiselle, etenkin niiden parissa, 
jotka ovat kauimpana työmarkkinoista. 
Unionin ja jäsenvaltioiden toimia tällä 
alalla on vauhditettava, jotta voidaan lisätä 
mikrorahoituksen tarjontaa ja vastata 
kysyntään sitä eniten tarvitsevien parissa; 
tällaisia ovat etenkin työttömät ja 
taloudellisesti heikommassa asemassa 
olevat, jotka haluavat käynnistää 
mikroyrityksen tai kehittää sellaisen 
toimintaa, myös itsenäisen 
ammatinharjoittamisen pohjalta, mutta 
jotka eivät saa luottoa. Ensimmäisenä 
askelena Euroopan parlamentti ja neuvosto 
perustivat vuonna 2010 
mikrorahoitusjärjestelyn.

Or. en

Tarkistus 164
Heinz K. Becker

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(14 a) Olisi käynnistettävä vastaavia 
mentorointi- ja koulutusohjelmia ja 
huolehdittava siitä, että niihin voi päästä 
jatkuvasti ajan tasalla pidettävän 
keskeisen tiedotusfoorumin välityksellä.

Or. de

Tarkistus 165
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Mikrorahoituksen parempi saatavuus 
unionin vielä nuorilla 
mikrorahoitusmarkkinoilla edellyttää sitä, 
että mikrorahoituksen tarjoajien ja etenkin 
muiden kuin pankkimuotoisten 
mikrorahoituslaitosten institutionaalisia 
valmiuksia parannetaan komission 
tiedonannon ”Mikroluottojen kehittämistä 
kasvun ja työllisyyden tukemiseksi 
koskeva eurooppalainen aloite”10

mukaisesti.

(15) Mikrorahoituksen parempi saatavuus 
unionin vielä nuorilla 
mikrorahoitusmarkkinoilla edellyttää sitä, 
että mikrorahoituksen tarjoajien ja etenkin 
muiden kuin pankkimuotoisten 
mikrorahoituslaitosten institutionaalisia 
valmiuksia parannetaan komission 
tiedonannon ”Mikroluottojen kehittämistä 
kasvun ja työllisyyden tukemiseksi 
koskeva eurooppalainen aloite”10

mukaisesti. Olisi varmistettava 
huolellisesti, että eurooppalaiseen 
Progress-mikrorahoitusjärjestelyyn 
vuosittain myönnettävät määrärahat 
vastaavat uudelleen sijoitetulla pääomalla 
lisättyinä vuosittaista määrärahaosuutta, 
joka on myönnetty 1 päivä tammikuuta 
2010 alkaen 31 päivään joulukuuta 2013. 

Or. hu

Tarkistus 166
Philippe Boulland



AM\900457FI.doc 31/153 PE487.817v02-00

FI

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Mikrorahoituksen parempi saatavuus 
unionin vielä nuorilla 
mikrorahoitusmarkkinoilla edellyttää sitä, 
että mikrorahoituksen tarjoajien ja etenkin 
muiden kuin pankkimuotoisten 
mikrorahoituslaitosten institutionaalisia 
valmiuksia parannetaan komission 
tiedonannon ”Mikroluottojen kehittämistä 
kasvun ja työllisyyden tukemiseksi 
koskeva eurooppalainen aloite”10

mukaisesti.

(15) Mikrorahoituksen parempi saatavuus 
unionin vielä nuorilla 
mikrorahoitusmarkkinoilla edellyttää sitä, 
että mikrorahoituksen tarjoajien ja etenkin 
muiden kuin pankkimuotoisten, 
lainanantajiksi virallisesti tunnustettujen
mikrorahoituslaitosten institutionaalisia 
valmiuksia parannetaan komission 
tiedonannon ”Mikroluottojen kehittämistä 
kasvun ja työllisyyden tukemiseksi 
koskeva eurooppalainen aloite”10

mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 167
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Sosiaaliset yritykset ovat kulmakiviä 
Euroopan moniarvoisessa 
sosiaalimarkkinataloudessa. Ne voivat
toimia sosiaalisen muutoksen edistäjinä
tarjoamalla innovatiivisia ratkaisuja ja 
antaa näin arvokkaan panoksen Eurooppa 
2020 -strategian tavoitteiden 
saavuttamiseen. Ohjelmalla olisi 
parannettava sosiaalisten yritysten
rahoituksen saantia ja edistettävä näin 
komission käynnistämää sosiaalisen 
yrittäjyyden aloitetta11.

(16) Yhteisötalous on Euroopan 
sosiaalisen mallin kulmakivi. Se voi 
toimia sosiaalisen edistyksen moottorina
tarjoamalla innovatiivisia ratkaisuja ja 
antaa näin arvokkaan panoksen kaikille 
avointen työmarkkinoiden ja kaikkien 
saatavilla olevien sosiaalipalvelujen 
edistämiseen. Ohjelmalla olisi 
parannettava yhteisötalouden 
organisaatioiden rahoituksen saantia. 

Or. en
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Tarkistus 168
Mara Bizzotto

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Sosiaaliset yritykset ovat kulmakiviä 
Euroopan moniarvoisessa 
sosiaalimarkkinataloudessa. Ne voivat 
toimia sosiaalisen muutoksen edistäjinä 
tarjoamalla innovatiivisia ratkaisuja ja 
antaa näin arvokkaan panoksen Eurooppa 
2020 -strategian tavoitteiden 
saavuttamiseen. Ohjelmalla olisi 
parannettava sosiaalisten yritysten 
rahoituksen saantia ja edistettävä näin 
komission käynnistämää sosiaalisen 
yrittäjyyden aloitetta11.

(16) Sosiaaliset yritykset ovat kulmakiviä 
Euroopan moniarvoisessa 
sosiaalimarkkinataloudessa. Ne voivat 
toimia sosiaalisen muutoksen edistäjinä 
tarjoamalla innovatiivisia ratkaisuja ja 
antaa näin arvokkaan panoksen Eurooppa 
2020 -strategian tavoitteiden 
saavuttamiseen. Ohjelmalla olisi 
parannettava sosiaalisten yritysten 
rahoituksen saantia ja edistettävä näin 
komission käynnistämää sosiaalisen 
yrittäjyyden aloitetta11. Samalla olisi 
unionin vakavan talouskriisin vuoksi 
myönnettävä, että EU:n talouden 
elvyttäminen ei voi riippua pelkästään 
sosiaalisten yritysten edistämisestä, vaan 
samalla olisi edistettävä myös tuen 
järjestämistä yrityksille perinteisessä 
mielessä.

Or. it

Tarkistus 169
Philippe Boulland

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Sosiaaliset yritykset ovat kulmakiviä 
Euroopan moniarvoisessa 
sosiaalimarkkinataloudessa. Ne voivat 
toimia sosiaalisen muutoksen edistäjinä 
tarjoamalla innovatiivisia ratkaisuja ja 
antaa näin arvokkaan panoksen Eurooppa 
2020 -strategian tavoitteiden 
saavuttamiseen. Ohjelmalla olisi 

(16) Sosiaaliset yritykset ovat kulmakiviä 
Euroopan moniarvoisessa 
sosiaalimarkkinataloudessa ja niillä on 
merkittävä asema Euroopan sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden voimistamisessa. Ne 
voivat toimia sosiaalisen muutoksen 
edistäjinä tarjoamalla innovatiivisia 
ratkaisuja ja antaa näin arvokkaan 
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parannettava sosiaalisten yritysten 
rahoituksen saantia ja edistettävä näin 
komission käynnistämää sosiaalisen 
yrittäjyyden aloitetta11.

panoksen Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden saavuttamiseen. Ohjelmalla 
olisi parannettava sosiaalisten yritysten 
rahoituksen saantia ja edistettävä näin 
komission käynnistämää sosiaalisen 
yrittäjyyden aloitetta11.

Or. fr

Tarkistus 170
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Jotta voitaisiin hyödyntää 
kansainvälisten rahoituslaitosten ja etenkin 
Euroopan investointipankkiryhmän 
kokemuksia, mikrorahoitukseen ja 
sosiaaliseen yrittäjyyteen liittyvien toimien 
täytäntöönpano olisi annettava välillisesti 
komission vastuulle siirtämällä 
talousarvion toteutukseen liittyvät tehtävät 
rahoituslaitoksille varainhoitoasetuksen 
mukaisesti. Unionin resurssien 
käyttämisellä keskitetään kansainvälisten 
rahoituslaitosten ja muiden investoijien 
tuomat vipuvaikutukset, yhdennetään 
toimintatapoja ja parannetaan näin 
mikroyritysten, myös itsenäisten 
ammatinharjoittajien, ja sosiaalisten 
yritysten rahoituksen saatavuutta. Unionin 
osallistuminen auttaa näin ollen 
kehittymässä olevaa sosiaalisen
yrittäjyyden sektoria ja 
mikrorahoitusmarkkinoita unionissa ja 
edistää valtioiden rajat ylittävää toimintaa.

(17) Jotta voitaisiin hyödyntää 
kansainvälisten rahoituslaitosten ja etenkin 
Euroopan investointipankkiryhmän 
kokemuksia, mikrorahoitukseen ja 
yhteisötalouteen liittyvien toimien 
täytäntöönpano olisi annettava välillisesti 
komission vastuulle siirtämällä 
talousarvion toteutukseen liittyvät tehtävät 
rahoituslaitoksille varainhoitoasetuksen 
mukaisesti. Unionin resurssien 
käyttämisellä keskitetään kansainvälisten 
rahoituslaitosten ja muiden investoijien 
tuomat vipuvaikutukset, yhdennetään 
toimintatapoja ja parannetaan näin 
mikroyritysten, myös itsenäisten 
ammatinharjoittajien, ja yhteisötalouden 
organisaatioiden rahoituksen saatavuutta.
Unionin osallistuminen auttaa näin ollen 
kehittymässä olevaa yhteisötalouden
sektoria ja mikrorahoitusmarkkinoita 
unionissa ja edistää valtioiden rajat 
ylittävää toimintaa. Unionin toimilla on 
täydennettävä jäsenvaltioiden 
mikrorahoitukseen ja yhteisötalouteen 
käyttämiä rahoitusvälineitä. Toimien 
täytäntöönpanosta vastaavien tahojen 
olisi taattava lisäarvon syntyminen ja 
vältettävä päällekkäistä rahoitusta 
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unionin varoista.

Or. en

Tarkistus 171
Jutta Steinruck

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Jotta voitaisiin hyödyntää 
kansainvälisten rahoituslaitosten ja etenkin
Euroopan investointipankkiryhmän 
kokemuksia, mikrorahoitukseen ja 
sosiaaliseen yrittäjyyteen liittyvien toimien 
täytäntöönpano olisi annettava välillisesti 
komission vastuulle siirtämällä 
talousarvion toteutukseen liittyvät tehtävät 
rahoituslaitoksille varainhoitoasetuksen 
mukaisesti. Unionin resurssien 
käyttämisellä keskitetään kansainvälisten
rahoituslaitosten ja muiden investoijien 
tuomat vipuvaikutukset, yhdennetään 
toimintatapoja ja parannetaan näin 
mikroyritysten, myös itsenäisten 
ammatinharjoittajien, ja sosiaalisten 
yritysten rahoituksen saatavuutta. Unionin 
osallistuminen auttaa näin ollen 
kehittymässä olevaa sosiaalisen 
yrittäjyyden sektoria ja 
mikrorahoitusmarkkinoita unionissa ja 
edistää valtioiden rajat ylittävää toimintaa.

(17) Jotta voitaisiin hyödyntää 
kansainvälisten rahoituslaitosten ja etenkin 
Euroopan investointipankkiryhmän 
kokemuksia, mikrorahoitukseen ja 
sosiaaliseen yrittäjyyteen liittyvien toimien 
täytäntöönpano olisi annettava välillisesti 
komission vastuulle siirtämällä 
talousarvion toteutukseen liittyvät tehtävät 
rahoituslaitoksille varainhoitoasetuksen 
mukaisesti. Unionin resurssien 
käyttämisellä keskitetään rahoituslaitosten 
ja muiden investoijien tuomat 
vipuvaikutukset, yhdennetään 
toimintatapoja ja parannetaan näin 
mikroyritysten, myös itsenäisten 
ammatinharjoittajien, ja sosiaalisten 
yritysten rahoituksen saatavuutta. Unionin 
osallistuminen auttaa näin ollen 
kehittymässä olevaa sosiaalisen 
yrittäjyyden sektoria ja 
mikrorahoitusmarkkinoita unionissa ja 
edistää valtioiden rajat ylittävää toimintaa.
Unionin toimilla on täydennettävä 
jäsenvaltioiden mikrorahoitukseen ja 
sosiaaliseen yrittäjyyteen käyttämiä 
rahoitusvälineitä. Toimien 
täytäntöönpanosta vastaavien tahojen 
olisi taattava lisäarvon syntyminen ja 
vältettävä päällekkäistä rahoitusta 
unionin varoista.

Or. en
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Tarkistus 172
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Jotta voitaisiin hyödyntää 
kansainvälisten rahoituslaitosten ja etenkin 
Euroopan investointipankkiryhmän 
kokemuksia, mikrorahoitukseen ja 
sosiaaliseen yrittäjyyteen liittyvien toimien 
täytäntöönpano olisi annettava välillisesti 
komission vastuulle siirtämällä 
talousarvion toteutukseen liittyvät tehtävät 
rahoituslaitoksille varainhoitoasetuksen 
mukaisesti. Unionin resurssien 
käyttämisellä keskitetään kansainvälisten 
rahoituslaitosten ja muiden investoijien 
tuomat vipuvaikutukset, yhdennetään 
toimintatapoja ja parannetaan näin 
mikroyritysten, myös itsenäisten 
ammatinharjoittajien, ja sosiaalisten 
yritysten rahoituksen saatavuutta. 
Unionin osallistuminen auttaa näin ollen 
kehittymässä olevaa sosiaalisen 
yrittäjyyden sektoria ja 
mikrorahoitusmarkkinoita unionissa ja 
edistää valtioiden rajat ylittävää toimintaa.

(17) Jotta voitaisiin hyödyntää 
kansainvälisten rahoituslaitosten ja etenkin 
Euroopan investointipankkiryhmän 
kokemuksia, mikrorahoitukseen ja 
sosiaaliseen yrittäjyyteen liittyvien toimien 
täytäntöönpano olisi annettava välillisesti 
komission vastuulle siirtämällä 
talousarvion toteutukseen liittyvät tehtävät 
rahoituslaitoksille varainhoitoasetuksen 
mukaisesti. Unionin resurssien 
käyttämisellä keskitetään kansainvälisten 
rahoituslaitosten ja muiden investoijien 
tuomat vipuvaikutukset, yhdennetään 
toimintatapoja ja parannetaan näin 
mikrorahoituksen mahdollisuuksia 
tavoittaa erityisiä riskiryhmiä ja nuoria.
Lisäksi sillä tuetaan yrittäjyyden 
kehittymistä, yhteisötaloutta ja niitä 
mikroyrityksiä, joilla on riittämätön tai 
olematon luottoluokitus ja 
riittämättömästi tai ei ollenkaan pääomaa 
ja siten mahdollisuuksia lainan saantiin. 
Unionin osallistuminen auttaa näin ollen 
kehittymässä olevaa sosiaalisen 
yrittäjyyden sektoria ja 
mikrorahoitusmarkkinoita unionissa ja 
edistää valtioiden rajat ylittävää toimintaa.

Or. en

Tarkistus 173
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(17) Jotta voitaisiin hyödyntää 
kansainvälisten rahoituslaitosten ja etenkin 
Euroopan investointipankkiryhmän 
kokemuksia, mikrorahoitukseen ja 
sosiaaliseen yrittäjyyteen liittyvien toimien 
täytäntöönpano olisi annettava välillisesti 
komission vastuulle siirtämällä 
talousarvion toteutukseen liittyvät tehtävät 
rahoituslaitoksille varainhoitoasetuksen 
mukaisesti. Unionin resurssien 
käyttämisellä keskitetään kansainvälisten 
rahoituslaitosten ja muiden investoijien 
tuomat vipuvaikutukset, yhdennetään 
toimintatapoja ja parannetaan näin 
mikroyritysten, myös itsenäisten 
ammatinharjoittajien, ja sosiaalisten 
yritysten rahoituksen saatavuutta. Unionin 
osallistuminen auttaa näin ollen 
kehittymässä olevaa sosiaalisen 
yrittäjyyden sektoria ja 
mikrorahoitusmarkkinoita unionissa ja 
edistää valtioiden rajat ylittävää toimintaa.

(17) Jotta voitaisiin hyödyntää 
kansainvälisten rahoituslaitosten ja etenkin 
Euroopan investointipankkiryhmän 
kokemuksia, mikrorahoitukseen ja 
sosiaaliseen yrittäjyyteen liittyvien toimien 
täytäntöönpano olisi annettava välillisesti 
komission vastuulle siirtämällä 
talousarvion toteutukseen liittyvät tehtävät 
rahoituslaitoksille varainhoitoasetuksen 
mukaisesti. Unionin resurssien 
käyttämisellä keskitetään kansainvälisten 
rahoituslaitosten ja muiden investoijien 
tuomat vipuvaikutukset, luodaan 
synergiaa jäsenvaltioiden ja yhteisön 
toimien välille, yhdennetään toimintatapoja 
ja parannetaan näin mikroyritysten, myös 
itsenäisten ammatinharjoittajien, ja 
sosiaalisten yritysten rahoituksen 
saatavuutta. Unionin osallistuminen auttaa 
näin ollen kehittymässä olevaa sosiaalisen 
yrittäjyyden sektoria ja 
mikrorahoitusmarkkinoita unionissa ja 
edistää valtioiden rajat ylittävää toimintaa.

Or. en

Tarkistus 174
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Komissio tarkastelee 
mikroluottoihin erikoistuneiden 
verkkofoorumeiden rajat ylittävää 
toimintaa, jotta mikroyritysten 
rahoittamista koskevat esteet voidaan 
poistaa EU:n sisämarkkinoilla.

Or. hu
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Tarkistus 175
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Eurooppa 2020 -strategian 
mukaisesti ohjelmalla olisi puututtava 
nuorisotyöttömyyteen. Huolimatta 
joistakin myönteisistä elpymisen 
merkeistä vuonna 2009 työllisyyden kasvu 
on ollut liian heikkoa, jotta se olisi 
vähentänyt pysyvästi korkeaa 
työttömyysastetta. Keskimääräiset 
työttömyysjaksot ovat pidentyneet, ja 
nuorisotyöttömyys on lisääntynyt useissa 
jäsenvaltioissa niin, että se on joissakin 
maissa yli 40 prosenttia. Vaikka tilanne 
Euroopan eri maissa vaihtelee 
huomattavasti, unionin keskimääräinen 
nuorisotyöttömyysaste on yli kaksi kertaa 
korkeampi kuin aikuisten työttömyysaste. 
Myös alueelliset erot ovat suuria. 
Nuorisotyöttömyys on nousussa etenkin 
maaseudulla. Alle 25-vuotiaille nuorille 
olisi siksi annettava tulevaisuus ja 
mahdollisuus osallistua avainasemassa 
eurooppalaisen yhteiskunnan ja talouden 
kehittämiseen, mikä on erityisen tärkeää 
näin kriisiaikana. 

Or. en

Tarkistus 176
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 b kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(17 b) Nuorisotyöttömyyteen ja nuorten 
työntekijöiden epävarmaan asemaan 
puuttuminen vähentäisi yhteiskunnan 
kustannuksia ja edistäisi sosiaalista 
osallisuutta. Ohjelmassa olisi siksi 
keskityttävä nuorisotyöttömyyteen 
ottamalla käyttöön Nuorison 
mahdollisuudet -aloite, jolla pyritään 
helpottamaan siirtymistä koulutuksesta 
ihmisarvoiseen työpaikkaan sekä 
parantamaan nuorten työoloja ja 
vähentämään koulun kesken jättäneiden 
määrää.

Or. en

Tarkistus 177
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Mikrorahoitusjärjestelyllä olisi 
oltava pitkäaikaisia vaikutuksia, sen olisi 
tavoitettava mahdolliset edunsaajat ja 
toimittava aktiivisesti talouden ja 
paikallisen kehityksen hyväksi. 
Mikrorahoitusta ja sosiaalista yrittäjyyttä 
koskeviin toimiin olisi liitettävä 
mentorointi- ja koulutusohjelmia, jotta 
mahdollisuudet elinkelpoisten 
mikroyritysten luomiseen maksimoitaisiin. 
Tätä tarkoitusta varten on selkeä osa 
määrärahoista osoitettava tällaisiin 
toimiin.

Or. en
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Tarkistus 178
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 b) Komission ja jäsenvaltioiden olisi 
tarkasteltava koulutusta ja työllisyyttä 
oikeuksien pohjalta. Toimien keskeisenä 
näkökohtana olisi oltava nuorison 
ihmisarvoisen työn kvalitatiiviset seikat, 
kuten pitäminen kiinni harjoittelijoille 
maksettavasta korvauksesta ja työelämän 
perusnormeista ja muista työn laatuun 
liittyvistä normeista, kuten työajasta, 
palkasta, sosiaaliturvasta sekä 
työterveydestä ja -turvallisuudesta.

Or. en

Tarkistus 179
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 c) Ohjelmaan sisältyvillä toimilla olisi 
kannustettava jäsenvaltioita luomaan 
tehokkaita kannustimia, kuten nuorten 
työllisyystukia ja sosiaaliturvamaksuihin 
liittyviä tukia, jotka takaisivat 
asianmukaiset elin- ja työolot. Tällaisten 
kannustimien pitäisi rohkaista julkisia ja 
yksityisiä työnantajia palkkamaan ja 
kouluttamaan nuoria, sijoittamaan varoja 
sekä korkeatasoisten työpaikkojen 
luomiseen nuorille että nuorten jatkuvaan 
kouluttamiseen ja heidän taitojensa 
kehittämiseen työsuhteen aikana, sekä 
tukemaan yrittäjyyttä yhtenä vaihtoehtona 
nuorille. Ohjelmassa olisi lisäksi 
painotettava pienyritysten erityisasemaa ja 
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merkitystä koulutuksessa, 
asiantuntemuksessa ja perinteisessä 
osaamisessa, sekä varmistettava, että 
nuorilla on mahdollisuus 
mikrorahoituksen käyttämiseen. 
Ohjelmalla olisi helpotettava kaikkien 
alojen parhaiden käytäntöjen vaihtamista 
jäsenvaltioiden välillä.

Or. en

Tarkistus 180
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 d) Ohjelmaan sisältyvillä toimilla olisi 
tuettava jäsenvaltioita ja 
työmarkkinatoimijoita nuorisotakuun 
täytäntöönpanossa, jotta voidaan 
varmistaa, että neljä kuukautta koulun 
lopettamisen jälkeen etenkin koulutuksen 
kesken jättäneet tai muuten 
haavoittuvassa asemassa olevat nuoret 
ovat joko töissä, koulutuksessa tai 
uudelleenkoulutuksessa. Ohjelmalla olisi 
helpotettava tämän alan parhaiden 
käytäntöjen vaihtamista jäsenvaltioiden 
välillä.

Or. en

Tarkistus 181
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Perussopimuksen 8 ja 10 artiklan (18) Perussopimuksen 8 artiklan
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mukaisesti ohjelmalla olisi tuettava 
sukupuolten tasa-arvon ja 
syrjimättömyyden tavoitteiden 
valtavirtaistamista eli huomioon ottamista 
kaikissa toimissa. Toimia olisi seurattava 
ja arvioitava säännöllisesti, jotta voidaan 
arvioida, miten sukupuolten tasa-arvo ja 
syrjinnän torjunta on otettu huomioon 
ohjelman toimissa.

mukaisesti ohjelmalla on varmistettava, 
että sen prioriteettien täytäntöönpano 
edistää naisten ja miesten tasa-arvoa. 
Arvioinnit ovat osoittaneet, että on 
tärkeää ottaa tasa-arvonäkökohdat 
huomioon kaikessa ohjelman toiminnassa 
ja varmistaa, että sukupuolten tasa-arvon 
edistämiseksi toteutetaan erityistoimia.
Toimia olisi seurattava ja arvioitava 
säännöllisesti, jotta voidaan arvioida, miten 
sukupuolten tasa-arvo on otettu huomioon 
ohjelman toimissa.

Or. en

Tarkistus 182
Philippe Boulland

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Perussopimuksen 8 ja 10 artiklan 
mukaisesti ohjelmalla olisi tuettava 
sukupuolten tasa-arvon ja 
syrjimättömyyden tavoitteiden 
valtavirtaistamista eli huomioon ottamista 
kaikissa toimissa. Toimia olisi seurattava ja 
arvioitava säännöllisesti, jotta voidaan 
arvioida, miten sukupuolten tasa-arvo ja 
syrjinnän torjunta on otettu huomioon
ohjelman toimissa.

(18) Perussopimuksen 8 ja 10 artiklan 
mukaisesti ohjelmalla olisi tuettava 
sukupuolten tasa-arvon ja 
syrjimättömyyden tavoitteiden 
valtavirtaistamista eli huomioon ottamista 
kaikissa toimissa. Toimia olisi seurattava ja 
arvioitava säännöllisesti, jotta voidaan 
arvioida, miten komissio on joko 
välittömästi tai välillisesti ottanut 
huomioon sukupuolten tasa-arvon ja 
syrjinnän torjumisen ohjelman toimissa.

Or. fr

Tarkistus 183
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)



PE487.817v02-00 42/153 AM\900457FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Perussopimuksen 10 artiklan 
mukaisesti ohjelmalla on varmistettava, 
että sen prioriteettien täytäntöönpanolla 
torjutaan syrjintää, joka perustuu 
sukupuoleen, rotuun tai syntyperään, 
uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään tai seksuaaliseen 
suuntautumiseen, ja täytetään 
vammaisten henkilöiden oikeuksia 
koskevan YK:n yleissopimuksen velvoite, 
joka koskee muun muassa koulutusta, 
työtä ja työllisyyttä sekä esteettömyyttä. 
Ohjelmalla olisi osaltaan vaikutettava 
EU:n strategioihin näiden periaatteiden 
täytäntöön panemiseksi. Toimia olisi 
seurattava ja arvioitava säännöllisesti, 
jotta voidaan arvioida, miten syrjinnän 
torjunta on otettu huomioon ohjelmassa.

Or. en

Tarkistus 184
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 b) Perussopimuksen 3 artiklan ja 
Euroopan unioni perusoikeuskirjan 24 
artiklan mukaisesti ohjelmalla on 
turvattava lasten oikeudet.

Or. en

Tarkistus 185
Mara Bizzotto

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(19) Perussopimuksen 9 artiklan 
mukaisesti ohjelmalla olisi varmistettava, 
että korkean työllisyystason edistämiseen, 
riittävän sosiaalisen suojelun takaamiseen 
sekä sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen 
liittyvät vaatimukset otetaan huomioon 
unionin politiikan ja toimien määrittelyssä 
ja täytäntöönpanossa.

(19) Perussopimuksen 9 artiklan 
mukaisesti ohjelmalla olisi varmistettava, 
että korkean työllisyystason edistämiseen, 
riittävän sosiaalisen suojelun takaamiseen 
kansallisia perinteitä kunnioittaen sekä 
sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen 
liittyvät vaatimukset otetaan huomioon 
unionin politiikan ja toimien määrittelyssä 
ja täytäntöönpanossa.

Or. it

Tarkistus 186
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Perussopimuksen 9 artiklan 
mukaisesti ohjelmalla olisi varmistettava, 
että korkean työllisyystason edistämiseen, 
riittävän sosiaalisen suojelun takaamiseen 
sekä sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen 
liittyvät vaatimukset otetaan huomioon 
unionin politiikan ja toimien määrittelyssä 
ja täytäntöönpanossa.

(19) Perussopimuksen 9 artiklan 
mukaisesti ohjelmalla olisi varmistettava, 
että korkean ja kestävän työllisyystason 
edistämiseen, riittävän sosiaalisen suojelun 
takaamiseen sekä sosiaalisen syrjäytymisen 
torjumiseen liittyvät vaatimukset otetaan 
huomioon unionin politiikan ja toimien 
määrittelyssä ja täytäntöönpanossa.

Or. en

Tarkistus 187
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Ohjelma olisi pantava täytäntöön 
tavalla, joka helpottaa kunkin 
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jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen 
tai toimivaltaisten viranomaisten 
tavoitteiden saavuttamista. 

Or. en

Tarkistus 188
Philippe Boulland

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Koska tämän asetuksen tavoitteita ei 
voida riittävällä tavalla saavuttaa 
jäsenvaltioiden tasolla, vaan ne voidaan 
niiden laajuuden ja vaikutusten takia 
saavuttaa paremmin unionin tasolla, unioni 
voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Mainitussa artiklassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, 
mikä on tarpeen esitettyjen tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

(21) Koska tämän asetuksen tavoitteita ei 
voida riittävällä tavalla saavuttaa 
jäsenvaltioiden tasolla, vaan ne voidaan 
niiden laajuuden ja vaikutusten takia 
saavuttaa paremmin unionin tasolla, unioni 
voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti erityisesti kohdentamalla 
uudelleen kussakin jäsenvaltiossa 
käyttämättä jääneitä koheesiorahaston 
varoja. Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Or. fr

Tarkistus 189
Heinz K. Becker

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) Jotta ohjelman koko keston ajan 
voitaisiin reagoida asianmukaisesti 
muuttuneisiin tarpeisiin ja vastaaviin 
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toimintapoliittisiin prioriteetteihin, 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
määrärahojen osoittamista vuosittain 
ohjelman lohkoon tai lohkoon kuuluviin 
yksittäisiin osa-alueisiin käyttämällä 
viiden prosentin varausta. On erityisen 
tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntija- ja 
työmarkkinaosapuolitasolla. Komission 
olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti. 

Or. de

Tarkistus 190
Jutta Steinruck

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) Jotta muuttuviin tarpeisiin ja niihin 
liittyviin toimintapoliittisiin 
prioriteetteihin voidaan vastata 
asianmukaisesti ohjelman koko keston 
aikana, komissiolle olisi Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti siirrettävä valta 
antaa säädöksiä varojen myöntämisestä 
ohjelman lohkojen yksittäisille osa-
alueille ja monivuotisten 
toimintasuunnitelmien hyväksymisestä. 
On erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
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valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

Or. en

Tarkistus 191
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Komissiolle olisi annettava 
täytäntöönpanovaltaa, jotta voidaan 
varmistaa, että ohjelman Eures-lohkoon 
sekä Mikrorahoitus ja sosiaalinen 
yrittäjyys -lohkoon kuuluvat toimet 
pannaan täytäntöön yhdenmukaisin 
edellytyksin.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 192
Jutta Steinruck

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(25 a) Komissiolla olisi ohjelman 
täytäntöönpanossa, seurannassa ja 
arvioinnissa oltava kuultavana 
strateginen neuvoa-antava ryhmä, jonka 
puheenjohtajana toimii komission 
edustaja ja jonka jäseninä on 
jäsenvaltioiden ja muiden ohjelmaan 
osallistuvien maiden sekä unionin tasolla 
järjestäytyneiden ammattiyhdistysten, 
työnantajajärjestöjen, 
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kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden 
ja rahoituslaitosten edustajia, jotka 
suoraan tai välillisesti osallistuvat 
ohjelmaan sisältyvien toimien 
täytäntöönpanoon.

Or. en

Tarkistus 193
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tällä asetuksella perustetaan sosiaalisia 
muutoksia ja innovaatioita koskeva 
Euroopan unionin ohjelma, jäljempänä 
’ohjelma’, jonka tarkoituksena on edistää 
Eurooppa 2020 -strategian, sen 
yleistavoitteiden ja yhdennettyjen 
suuntaviivojen täytäntöönpanoa 
tarjoamalla taloudellista tukea Euroopan 
unionin tavoitteille, jotka koskevat korkean 
työllisyystason edistämistä, riittävän 
sosiaalisen suojelun takaamista, sosiaalisen 
syrjäytymisen ja köyhyyden torjumista 
sekä työolojen parantamista.

1. Tällä asetuksella perustetaan sosiaalista 
edistystä, yhteisvastuuta, työllisyyttä ja 
innovaatioita koskeva Euroopan unionin 
ohjelma, jäljempänä ’ohjelma’, jonka 
tarkoituksena on edistää Eurooppa 2020 -
strategian, sen yleistavoitteiden, 
lippulaiva-aloitteiden, yhdennettyjen 
suuntaviivojen ja Nuorison 
mahdollisuudet -aloitteen täytäntöönpanoa 
tarjoamalla taloudellista tukea Euroopan 
unionin tavoitteille, jotka koskevat 
laadukkaiden työpaikkojen ja korkean 
työllisyystason edistämistä, riittävän ja 
ihmisarvoisen sosiaalisen suojelun 
takaamista, sosiaalisen syrjäytymisen ja 
köyhyyden torjumista, työolojen 
parantamista sekä nuorten työllisyys- ja 
koulutustilanteen parantamista.

Or. en

Tarkistus 194
Philippe Boulland

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Tällä asetuksella perustetaan sosiaalisia 
muutoksia ja innovaatioita koskeva 
Euroopan unionin ohjelma, jäljempänä 
’ohjelma’, jonka tarkoituksena on edistää 
Eurooppa 2020 -strategian, sen 
yleistavoitteiden ja yhdennettyjen 
suuntaviivojen täytäntöönpanoa 
tarjoamalla taloudellista tukea Euroopan 
unionin tavoitteille, jotka koskevat korkean 
työllisyystason edistämistä, riittävän 
sosiaalisen suojelun takaamista, sosiaalisen 
syrjäytymisen ja köyhyyden torjumista 
sekä työolojen parantamista.

1. Tällä asetuksella perustetaan työllisyyttä, 
sosiaalista edistystä ja innovaatioita 
koskeva Euroopan unionin ohjelma, 
jäljempänä 'ohjelma', jonka tarkoituksena 
on edistää innovatiivisten toimenpiteiden 
avulla Eurooppa 2020 -strategian, sen 
yleistavoitteiden ja yhdennettyjen 
suuntaviivojen parantamista ja 
täytäntöönpanoa tarjoamalla taloudellista 
tukea Euroopan unionin tavoitteille, jotka 
koskevat korkean työllisyystason 
edistämistä, riittävän sosiaalisen suojelun 
takaamista, sosiaalisen syrjäytymisen ja 
köyhyyden torjumista sekä työolojen 
parantamista.

Or. fr

Tarkistus 195
Mara Bizzotto

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tällä asetuksella perustetaan sosiaalisia 
muutoksia ja innovaatioita koskeva 
Euroopan unionin ohjelma, jäljempänä 
’ohjelma’, jonka tarkoituksena on edistää 
Eurooppa 2020 -strategian, sen 
yleistavoitteiden ja yhdennettyjen 
suuntaviivojen täytäntöönpanoa 
tarjoamalla taloudellista tukea Euroopan 
unionin tavoitteille, jotka koskevat korkean 
työllisyystason edistämistä, riittävän 
sosiaalisen suojelun takaamista, sosiaalisen 
syrjäytymisen ja köyhyyden torjumista 
sekä työolojen parantamista.

1. Tällä asetuksella perustetaan sosiaalisia 
muutoksia ja innovaatioita koskeva 
Euroopan unionin ohjelma, jäljempänä 
'ohjelma', jonka tarkoituksena on edistää 
Eurooppa 2020 -strategian, sen 
yleistavoitteiden ja yhdennettyjen 
suuntaviivojen täytäntöönpanoa 
tarjoamalla taloudellista tukea Euroopan 
unionin tavoitteille, jotka koskevat korkean 
työllisyystason edistämistä, riittävän 
sosiaalisen suojelun takaamista kansallisia 
perinteitä kunnioittaen, sosiaalisen 
syrjäytymisen ja köyhyyden torjumista 
sekä työolojen parantamista.

Or. it
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Tarkistus 196
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tällä asetuksella perustetaan sosiaalisia 
muutoksia ja innovaatioita koskeva 
Euroopan unionin ohjelma, jäljempänä 
’ohjelma’, jonka tarkoituksena on edistää 
Eurooppa 2020 -strategian, sen 
yleistavoitteiden ja yhdennettyjen 
suuntaviivojen täytäntöönpanoa 
tarjoamalla taloudellista tukea Euroopan 
unionin tavoitteille, jotka koskevat korkean 
työllisyystason edistämistä, riittävän 
sosiaalisen suojelun takaamista, sosiaalisen 
syrjäytymisen ja köyhyyden torjumista 
sekä työolojen parantamista.

1. Tällä asetuksella perustetaan sosiaalista 
edistystä ja innovaatioita koskeva 
Euroopan unionin ohjelma, jäljempänä 
'ohjelma', jonka tarkoituksena on edistää 
Eurooppa 2020 -strategian, sen 
yleistavoitteiden ja yhdennettyjen 
suuntaviivojen täytäntöönpanoa 
tarjoamalla taloudellista tukea Euroopan 
unionin tavoitteille, jotka koskevat korkean 
työllisyystason edistämistä, riittävän 
sosiaalisen suojelun takaamista, sosiaalisen 
syrjäytymisen ja köyhyyden torjumista 
sekä työolojen parantamista.

Or. en

Tarkistus 197
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) ’sosiaalisella yrityksellä’ yritystä, jonka 
ensisijaisena tavoitteena on saada aikaan 
sosiaalista vaikutusta ennemminkin kuin 
tuottaa voittoa omistajille ja sidosryhmille. 
Se toimii markkinoilla tuottamalla 
tavaroita ja palveluita yritteliäällä ja 
innovatiivisella tavalla ja käyttää voitot 
pääasiassa sosiaalisten tavoitteiden 
saavuttamiseen. Sen hallinto hoidetaan 
vastuullisella ja avoimella tavalla, 
erityisesti ottamalla mukaan työntekijät, 
asiakkaat ja sidosryhmät, joihin sen 

(a) ’yhteisötaloudella’ tavaroita 
valmistavaa ja palveluja tuottavaa 
taloudellisen toiminnan alaa, joka 
koostuu julkisen sektorin ja voittoa 
tavoittelevan yksityisen sektorin 
ulkopuolisista organisaatioista. Nämä 
organisaatiot toimivat jäsentensä 
demokraattisessa valvonnassa, yhdistävät 
jäsentensä ja käyttäjiensä ja/tai yleisen 
edun ja käyttävät taloudellisesta 
toiminnastaan saatavan ylijäämän 
pyrkiäkseen edistämään kestävää 
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liiketoiminta vaikuttaa. kehitystä ja sosiaalisia tavoitteita, jäsenten 
tai suuren yleisön kannalta kiinnostavia 
palveluja, mukaan luettuna vapaaehtoiset 
voittoa tavoittelemattomat organisaatiot, 
jotka tuottava muita kuin 
markkinapalveluja kotitalouksille. 
Yhteisötalouden organisaatioiden 
(esimerkiksi osuuskunnat, keskinäiset 
yhtiöt ja yhdistykset) hallinto hoidetaan 
vastuullisella ja avoimella tavalla, 
erityisesti ottamalla mukaan työntekijät, 
asiakkaat ja sidosryhmät, joihin niiden
liiketoiminta vaikuttaa.

Or. en

Tarkistus 198
Jutta Steinruck

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) ’sosiaalisella yrityksellä’ yritystä, jonka 
ensisijaisena tavoitteena on saada aikaan 
sosiaalista vaikutusta ennemminkin kuin 
tuottaa voittoa omistajille ja sidosryhmille. 
Se toimii markkinoilla tuottamalla 
tavaroita ja palveluita yritteliäällä ja 
innovatiivisella tavalla ja käyttää voitot 
pääasiassa sosiaalisten tavoitteiden 
saavuttamiseen. Sen hallinto hoidetaan 
vastuullisella ja avoimella tavalla, 
erityisesti ottamalla mukaan työntekijät, 
asiakkaat ja sidosryhmät, joihin sen 
liiketoiminta vaikuttaa.

(a) 'sosiaalisella yrityksellä' yritystä, joka 
vaatimukset täyttävän 
riskipääomarahaston siihen tekemän 
sijoituksen hetkellä ei ole listautunut 
säännellyillä markkinoilla direktiivin 
2004/39/EY 4 artiklan 1 kohdan 14 
alakohdassa määritellyllä tavalla, jonka 
vuosiliikevaihto on alle 50 miljoonaa 
euroa tai tase alle 43 miljoonaa euroa ja 
joka ei itse ole yhteissijoitusyritys ja joka;

(i) yhtiöjärjestyksensä, ohjesääntönsä tai 
yrityksen muun perustamisasiakirjan 
mukaisesti pyrkii ensisijaisesti 
saavuttamaan mitattavissa olevia, 
myönteisiä sosiaalisia vaikutuksia sen 
sijaan että tavoittelisi voittoa 
omistajilleen, jäsenilleen ja 
osakkeenomistajilleen siten, että:
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– yritys tuottaa innovatiivisia palveluja tai 
tavaroita. joilla on korkea 
yhteiskunnallinen tuotto ja/tai
– yritys käyttää sellaista tuotteiden tai 
palveluiden innovatiivista 
tuotantomenetelmää, joka on sen 
yhteiskunnalliseen tavoitteeseen 
soveltuva;
(ii) jälleeninvestoi voittonsa ensisijaisesti 
yrityksen päätavoitteeseen pyrkimiseen ja 
käyttää ennalta määriteltyjä menettelyjä 
ja sääntöjä sellaisia poikkeustilanteita 
varten, joissa voittoja jaetaan osakkaille 
ja omistajille, jotta varmistetaan, että 
voittojen jakaminen ei vaaranna 
päätavoitetta;
(iii) on vastuullisesti, avoimesti ja 
demokraattisesti johdettu, ja siinä ovat
erityisesti mukana työntekijät, asiakkaat 
ja/tai muut sidosryhmät, joihin sen 
liiketoiminta vaikuttaa.

Or. en

Tarkistus 199
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) ’sosiaalisella yrityksellä’ yritystä, jonka 
ensisijaisena tavoitteena on saada aikaan 
sosiaalista vaikutusta ennemminkin kuin 
tuottaa voittoa omistajille ja sidosryhmille. 
Se toimii markkinoilla tuottamalla 
tavaroita ja palveluita yritteliäällä ja 
innovatiivisella tavalla ja käyttää voitot 
pääasiassa sosiaalisten tavoitteiden 
saavuttamiseen. Sen hallinto hoidetaan 
vastuullisella ja avoimella tavalla, 
erityisesti ottamalla mukaan työntekijät, 
asiakkaat ja sidosryhmät, joihin sen 

(a) ’sosiaalisella yrityksellä’ 
yhteisötalouden toimijaa, jonka 
ensisijaisena päämääränä on saavuttaa 
sosiaalisia tavoitteita ennemminkin kuin 
tuottaa voittoa sen omistajille, jäsenille ja 
osakkaille. Se toimii markkinoilla 
tuottamalla tavaroita ja palveluita 
yritteliäällä ja innovatiivisella tavalla ja 
investoi voitot uudelleen pääasiassa 
edistääkseen sosiaalisten tavoitteidensa 
saavuttamista. Sen hallinto hoidetaan 
vastuullisella ja avoimella tavalla, 
erityisesti ottamalla mukaan työntekijät, 
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liiketoiminta vaikuttaa. asiakkaat ja sidosryhmät, joihin sen 
toiminta vaikuttaa.

Or. en

Tarkistus 200
Heinz K. Becker

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) ’sosiaalisella yrityksellä’ yritystä, jonka 
ensisijaisena tavoitteena on saada aikaan 
sosiaalista vaikutusta ennemminkin kuin 
tuottaa voittoa omistajille ja sidosryhmille. 
Se toimii markkinoilla tuottamalla 
tavaroita ja palveluita yritteliäällä ja 
innovatiivisella tavalla ja käyttää voitot 
pääasiassa sosiaalisten tavoitteiden 
saavuttamiseen. Sen hallinto hoidetaan 
vastuullisella ja avoimella tavalla, 
erityisesti ottamalla mukaan työntekijät, 
asiakkaat ja sidosryhmät, joihin sen 
liiketoiminta vaikuttaa.

(a) 'sosiaalisella yrityksellä' yritystä, jonka 
ensisijaisena tavoitteena on saada aikaan 
sosiaalista vaikutusta ennemminkin kuin 
vain tuottaa voittoa omistajille ja 
sidosryhmille, tai investoida voitot 
ensisijaisesti uudelleen tuottamalla 
sosiaalisia hyödykkeitä ja sosiaalisia 
palveluita yritteliäällä, voittoa 
tavoittelevalla ja innovatiivisella tavalla. 
Sen hallinto hoidetaan vastuullisella ja 
avoimella tavalla, erityisesti ottamalla 
mukaan työntekijät, asiakkaat ja 
sidosryhmät, joihin sen liiketoiminta 
vaikuttaa, tai ottamalla nämä mukaan 
päätöksentekoon.

Or. de

Tarkistus 201
Philippe Boulland

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) ’sosiaalisella yrityksellä’ yritystä, jonka 
ensisijaisena tavoitteena on saada aikaan 
sosiaalista vaikutusta ennemminkin kuin 
tuottaa voittoa omistajille ja sidosryhmille. 
Se toimii markkinoilla tuottamalla 

(a) 'sosiaalisella yrityksellä' sosiaalisesti 
vastuullista yritystä, jonka prioriteetit 
kytkeytyvät sekä yhteiskuntaan että 
liiketoimintaan ja joka toivoo toimintansa 
tuottavan esimerkillistä sosiaalista 
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tavaroita ja palveluita yritteliäällä ja 
innovatiivisella tavalla ja käyttää voitot 
pääasiassa sosiaalisten tavoitteiden 
saavuttamiseen. Sen hallinto hoidetaan 
vastuullisella ja avoimella tavalla, 
erityisesti ottamalla mukaan työntekijät, 
asiakkaat ja sidosryhmät, joihin sen 
liiketoiminta vaikuttaa.

edistystä. Se toimii markkinoilla 
tuottamalla tavaroita ja palveluita 
yritteliäällä ja innovatiivisella tavalla ja 
käyttää voitot pääasiassa sosiaalisten 
tavoitteiden saavuttamiseen. Sen hallinto 
hoidetaan vastuullisella ja avoimella 
tavalla, erityisesti ottamalla mukaan 
työntekijät, asiakkaat ja sidosryhmät, joihin 
sen liiketoiminta vaikuttaa.

Or. fr

Tarkistus 202
Nadja Hirsch

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) ’sosiaalisella yrityksellä’ yritystä, jonka 
ensisijaisena tavoitteena on saada aikaan
sosiaalista vaikutusta ennemminkin kuin 
tuottaa voittoa omistajille ja sidosryhmille. 
Se toimii markkinoilla tuottamalla 
tavaroita ja palveluita yritteliäällä ja 
innovatiivisella tavalla ja käyttää voitot 
pääasiassa sosiaalisten tavoitteiden 
saavuttamiseen. Sen hallinto hoidetaan 
vastuullisella ja avoimella tavalla, 
erityisesti ottamalla mukaan työntekijät, 
asiakkaat ja sidosryhmät, joihin sen 
liiketoiminta vaikuttaa.

(a) 'sosiaalisella yrityksellä' yritystä, jonka 
ensisijaisena päämääränä on saavuttaa 
sosiaalisia tavoitteita ratkaisemalla 
yhteiskunnallisia ongelmia esimerkiksi 
koulutuksen, perhepolitiikan, ympäristön, 
köyhyyden ja integraation suhteen 
ennemminkin kuin tuottaa voittoa sen
omistajille, jäsenille ja osakkaille. Se 
toimii markkinoilla tuottamalla tavaroita ja 
palveluita yritteliäällä ja innovatiivisella 
tavalla. Sen hallinto hoidetaan 
vastuullisella ja avoimella tavalla, 
ottamalla, jos mahdollista, mukaan 
työntekijät, asiakkaat ja sidosryhmät, joihin 
sen liiketoiminta vaikuttaa.

Or. en

Tarkistus 203
Riikka Manner

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(a) ”sosiaalisella yrityksellä” yritystä, 
jonka ensisijaisena tavoitteena on saada 
aikaan sosiaalista vaikutusta ennemminkin 
kuin tuottaa voittoa omistajille ja 
sidosryhmille. Se toimii markkinoilla 
tuottamalla tavaroita ja palveluita 
yritteliäällä ja innovatiivisella tavalla ja 
käyttää voitot pääasiassa sosiaalisten 
tavoitteiden saavuttamiseen. Sen hallinto 
hoidetaan vastuullisella ja avoimella 
tavalla, erityisesti ottamalla mukaan 
työntekijät, asiakkaat ja sidosryhmät, joihin 
sen liiketoiminta vaikuttaa.

(a) ”yhteiskunnallisella yrityksellä” 
yritystä, jonka ensisijaisena tavoitteena on 
saada aikaan sosiaalista vaikutusta 
ennemminkin kuin tuottaa voittoa 
omistajille ja sidosryhmille. Se toimii 
markkinoilla tuottamalla tavaroita ja 
palveluita yritteliäällä ja innovatiivisella 
tavalla ja käyttää voitot pääasiassa 
sosiaalisten tavoitteiden saavuttamiseen. 
Sen hallinto hoidetaan vastuullisella ja 
avoimella tavalla, erityisesti ottamalla 
mukaan työntekijät, asiakkaat ja 
sidosryhmät, joihin sen liiketoiminta 
vaikuttaa.

Or. fi

Tarkistus 204
Philippe Boulland

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) ’mikroluotolla’ enintään 25 000 euron 
suuruista lainaa.

(b) 'mikroluotolla' enintään 25 000 euron 
suuruista lainaa; enimmäismäärää 
voidaan lisätä taloudellisen tilanteen 
mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 205
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(d) ’mikrorahoituksella’ takauksia, 
vastatakauksia, mikroluottoja ja pääoma- ja 
välirahoitusta, joka on ulotettu henkilöihin 
ja mikroyrityksiin.

(d) 'mikrorahoituksella' takauksia, 
vastatakauksia, mikroluottoja ja pääoma- ja 
välirahoitusta, joka on ulotettu henkilöihin 
ja mikroyrityksiin, joilla on riittämätön tai 
olematon luottoluokitus ja 
riittämättömästi tai ei ollenkaan pääomaa 
ja siten mahdollisuuksia lainan saantiin.

Or. en

Tarkistus 206
Jutta Steinruck

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

Komission teksti Tarkistus

(d a) 'sosiaalisilla innovaatiolla' uusia 
toimenpiteitä, jotka ovat sosiaalisia sekä 
tavoitteiltaan että keinoiltaan ja joilla 
voidaan vastata tehokkaammin ja 
toimivammin, kestävämmin ja/tai 
oikeudenmukaisemmin sellaisiin 
sosiaalisiin tarpeisiin, jotka jäävät 
täyttämättä kokonaan tai osittain ja joita 
ovat köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen torjuminen, laadukkaiden 
työpaikkojen ja korkean työllisyystason 
sekä ihmisarvoisten työehtojen 
edistäminen, riittävän ja köyhyyttä 
ehkäisevän sosiaalisen suojelun 
takaaminen ja työehtojen parantaminen, 
ja joilla toimenpiteillä siten voidaan 
myötävaikuttaa sosiaaliseen edistykseen.
Sosiaalisella innovaatiolla parannetaan 
elämän ja työn laatua. Sitä ei tule 
ensisijaisesti arvioida taloudellisin 
perustein vaan pikemminkin sen 
perusteella, kuinka paljon lisäarvoa se 
tuottaa koko yhteiskunnalle.



PE487.817v02-00 56/153 AM\900457FI.doc

FI

Or. en

Tarkistus 207
Philippe Boulland

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

Komission teksti Tarkistus

(d a) 'sosiaalisella innovaatiolla' 
erityisellä ja omintakeisella tavalla 
suunniteltua luonteeltaan sosiaalista 
toimenpidettä tai hanketta, jolla voidaan 
reagoida tehokkaasti sosiaalisiin 
tarpeisiin, jotka on sivuutettu tai joita ei 
ole otettu riittävästi huomioon, kuten 
heikommassa asemassa olevien 
pääseminen ensimmäiseen työpaikkaan, 
sosiaalinen syrjäytyminen, köyhyyden 
torjunta ja terveydenhuoltopalvelujen 
saatavuus.

Or. fr

Tarkistus 208
Jutta Steinruck

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d b) 'sosiaalipoliittisilla kokeiluilla' 
sosiaalisten innovaatioiden 
hankeperusteista testaamista käytännössä 
näytön keräämiseksi niiden 
tehokkuudesta ja toteutettavuudesta. 
Hankkeiden on oltava kestoltaan 
rajattuja, ja niihin on osallistuttava 
monenlaisia ja kaikenkokoisia toimijoita.
Kokeilujen tulosten on tarkoitus auttaa 
päättämään, voidaanko sosiaalisia 
innovaatioita toteuttaa laajemmin ja millä 
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ehdoilla tämä voidaan tehdä. 
Sosiaalipoliittisilla kokeiluilla pyritään 
parantamaan edunsaajien elämää 
yksilöllistämällä palveluja ja tuotteita, ja 
niitä kehitettäessä sidosryhmillä ja
edunsaajilla on mahdollisuus suoraan 
osallistumiseen. Tämä edellyttää 
pilottihankkeiden kestävää pitkän 
aikavälin rahoitusta, seurantaa ja 
arviointia, ja on pyrittävä varmistamaan 
tehokkaiden toimintamallien saaminen 
laajempaan käyttöön.

Or. en

Tarkistus 209
Philippe Boulland

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d b) 'sosiaalisella kokeilulla' sellaisten 
hankkeiden rahoittamista ja edistämistä, 
joissa sovelletaan innovoivia 
lähestymistapoja ja 
täytäntöönpanomenetelmiä ja joilla 
helpotetaan töihin pääsemistä, 
parannetaan työntekijöiden elinoloja ja 
torjutaan sosiaalista syrjäytymistä ja 
köyhyyttä ja joista saatuja myönteisiä 
tuloksia voitaisiin hyödyntää laajemmin 
Euroopan tasolla.

Or. fr

Tarkistus 210
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

1. Ohjelma muodostuu seuraavista 
kolmesta toisiaan täydentävästä lohkosta:

1. Ohjelma muodostuu seuraavista neljästä
toisiaan täydentävästä lohkosta:

Or. en

Tarkistus 211
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Progress-lohko, josta tuetaan unionin 
työllisyys- ja sosiaalipolitiikan sekä 
työoloja koskevan lainsäädännön
kehittämistä, täytäntöönpanoa, seurantaa ja 
arviointia ja edistetään näyttöön 
pohjautuvaa poliittista päätöksentekoa ja 
innovointia yhteistyössä 
työmarkkinaosapuolten, 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden ja 
muiden asiaan liittyvien osapuolten kanssa.

(a) Progress-lohko, josta tuetaan unionin 
politiikan kehittämistä, täytäntöönpanoa, 
seurantaa ja arviointia työllisyyden, 
sosiaaliturvan, sosiaalisen osallisuuden, 
köyhyyden torjunnan ja työoloja koskevan 
lainsäädännön aloilla ja edistetään 
näyttöön pohjautuvaa poliittista 
päätöksentekoa ja sosiaalista edistystä
yhteistyössä työmarkkinaosapuolten, 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden ja 
muiden asiaan liittyvien osapuolten kanssa.

Or. en

Tarkistus 212
Philippe Boulland

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Progress-lohko, josta tuetaan unionin 
työllisyys- ja sosiaalipolitiikan sekä 
työoloja koskevan lainsäädännön 
kehittämistä, täytäntöönpanoa, seurantaa ja 
arviointia ja edistetään näyttöön 
pohjautuvaa poliittista päätöksentekoa ja 

(a) Progress-lohko, josta tuetaan unionin 
työllisyys- ja sosiaalipolitiikan sekä 
heikommassa asemassa olevien työoloja, 
sosiaalista suojelua, köyhyyden torjumista 
ja terveydenhuoltopalvelujen saatavuutta
koskevan lainsäädännön kehittämistä, 
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innovointia yhteistyössä 
työmarkkinaosapuolten, 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden ja 
muiden asiaan liittyvien osapuolten kanssa.

täytäntöönpanoa, seurantaa ja arviointia ja 
edistetään näyttöön ja sosiaaliseen 
kokeiluun pohjautuvaa poliittista 
päätöksentekoa ja innovointia yhteistyössä 
työmarkkinaosapuolten, 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden ja 
muiden asiaan liittyvien osapuolten kanssa.

Or. fr

Tarkistus 213
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Progress-lohko, josta tuetaan unionin 
työllisyys- ja sosiaalipolitiikan sekä 
työoloja koskevan lainsäädännön 
kehittämistä, täytäntöönpanoa, seurantaa ja 
arviointia ja edistetään näyttöön 
pohjautuvaa poliittista päätöksentekoa ja 
innovointia yhteistyössä 
työmarkkinaosapuolten, 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden ja 
muiden asiaan liittyvien osapuolten kanssa.

(a) Progress-lohko, josta tuetaan unionin 
työllisyyspolitiikan, sosiaalipolitiikan, 
sosiaalista osallisuutta koskevan 
politiikan ja köyhyyden torjuntaa 
koskevan politiikan sekä työoloja 
koskevan lainsäädännön kehittämistä, 
täytäntöönpanoa, seurantaa ja arviointia ja 
edistetään näyttöön pohjautuvaa poliittista 
päätöksentekoa ja innovointia yhteistyössä 
työmarkkinaosapuolten, 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden ja 
muiden asiaan liittyvien osapuolten kanssa.

Or. en

Tarkistus 214
Heinz K. Becker

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) Eures-lohko, josta tuetaan Eures-
verkoston toteuttamia toimia eli ETA-
jäsenvaltioiden ja Sveitsin valaliiton 

(b) Eures-lohko, josta tuetaan Eures-
verkoston toteuttamia toimia eli ETA-
jäsenvaltioiden ja Sveitsin valaliiton 



PE487.817v02-00 60/153 AM\900457FI.doc

FI

yhdessä muiden asiaan liittyvien 
osapuolten kanssa suunnittelemia 
asiantuntijapalveluita, joilla kehitetään 
tietojen vaihtoa ja levitystä ja muita 
yhteistyömuotoja työntekijöiden 
alueellisen liikkuvuuden edistämiseksi.

yhdessä muiden asiaan liittyvien 
osapuolten kanssa suunnittelemia 
asiantuntijapalveluita, joilla kehitetään 
tietojen vaihtoa ja levitystä ja muita 
yhteistyömuotoja, kuten rajat ylittäviä 
kumppanuuksia sekä yksilöllistä 
neuvontaa ja tiedottamista työnhakijoille, 
liikkuville työntekijöille ja työnantajille 
työntekijöiden vapaaehtoisen alueellisen 
liikkuvuuden edistämiseksi
oikeudenmukaisesti sekä laadukkaiden 
työpaikkojen ja korkean työllisyystason 
edistämiseksi.

Or. de

Tarkistus 215
Philippe Boulland

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) Eures-lohko, josta tuetaan Eures-
verkoston toteuttamia toimia eli ETA-
jäsenvaltioiden ja Sveitsin valaliiton 
yhdessä muiden asiaan liittyvien 
osapuolten kanssa suunnittelemia 
asiantuntijapalveluita, joilla kehitetään 
tietojen vaihtoa ja levitystä ja muita 
yhteistyömuotoja työntekijöiden 
alueellisen liikkuvuuden edistämiseksi.

(b) Eures-lohko, josta tuetaan Eures-
verkoston toteuttamia toimia eli ETA-
jäsenvaltioiden ja Sveitsin valaliiton 
yhdessä muiden asiaan liittyvien 
osapuolten kanssa suunnittelemia 
asiantuntijapalveluita, joilla kehitetään 
tietojen vaihtoa ja levitystä ja muita 
yhteistyömuotoja, kuten rajat ylittäviä 
kumppanuuksia työntekijöiden 
kohdennettujen alueellisten 
liikkuvuusjärjestelyjen edistämiseksi.

Or. fr

Tarkistus 216
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric 

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(c) Mikrorahoitus ja sosiaalinen yrittäjyys
-lohko, jolla helpotetaan yrittäjien, etenkin 
työmarkkinoista kauimpana olevien, ja 
sosiaalisten yritysten rahoituksen saantia.

(c) Mikrorahoitus ja yhteisötalous -lohko, 
jolla helpotetaan yrittäjien, etenkin 
työmarkkinoista kauimpana olevien, ja 
sosiaalisten yritysten rahoituksen saantia.

(Horisontaalinen tarkistus: termi 
'sosiaalinen yrittäjyys' olisi korvattava 
termillä 'yhteisötalous' kaikkialla 
asiakirjassa.)

Or. en

Tarkistus 217
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric 

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) Mikrorahoitus ja sosiaalinen yrittäjyys
-lohko, jolla helpotetaan yrittäjien, etenkin 
työmarkkinoista kauimpana olevien, ja 
sosiaalisten yritysten rahoituksen saantia.

(c) Mikrorahoitus ja yhteisötalous -lohko, 
jolla helpotetaan yrittäjien, etenkin
työmarkkinoista kauimpana olevien, ja 
sosiaalisten organisaatioiden rahoituksen 
saantia.

(Horisontaalinen tarkistus: termi 
'sosiaaliset yritykset' olisi korvattava 
termillä 'sosiaaliset organisaatiot' 
kaikkialla asiakirjassa.)

Or. en

Tarkistus 218
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) Mikrorahoitus ja sosiaalinen yrittäjyys - (c) Mikrorahoitus ja sosiaalinen yrittäjyys -
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lohko, jolla helpotetaan yrittäjien, etenkin 
työmarkkinoista kauimpana olevien, ja 
sosiaalisten yritysten rahoituksen saantia.

lohko, jolla parannetaan 
mikrorahoituksen saatavuutta ja 
myöntämistä henkilöille, jotka ovat 
menettäneet tai ovat vaarassa menettää 
työpaikkansa tai joilla on vaikeuksia 
päästä tai palata työmarkkinoille, ja 
henkilöille, joita uhkaa sosiaalinen 
syrjäytyminen, sekä haavoittuviin ryhmiin 
kuuluville henkilöille, joilla on 
heikommat mahdollisuudet saada luottoa 
tavanomaisilta luottomarkkinoilta ja jotka 
haluavat käynnistää oman mikroyrityksen 
tai kehittää sitä, itsenäinen 
ammatinharjoittaminen mukaan luettuna.

Or. en

Tarkistus 219
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) Mikrorahoitus ja sosiaalinen yrittäjyys
-lohko, jolla helpotetaan yrittäjien, etenkin 
työmarkkinoista kauimpana olevien, ja 
sosiaalisten yritysten rahoituksen saantia.

(c) Mikrorahoitus ja yhteisötalous -lohko, 
jolla helpotetaan ja lisätään potentiaalisten
yrittäjien, etenkin työttömien, sosiaalisesti 
syrjäytyneiden ja haavoittuvien 
henkilöiden sekä olemassa olevien 
mikroyritysten ja sosiaalisten
organisaatioiden rahoituksen saantia.

Or. en

Tarkistus 220
Philippe Boulland

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) Mikrorahoitus ja sosiaalinen yrittäjyys - (c) Mikrorahoitus ja sosiaalinen yrittäjyys 
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lohko, jolla helpotetaan yrittäjien, etenkin 
työmarkkinoista kauimpana olevien, ja 
sosiaalisten yritysten rahoituksen saantia.

-lohko, jolla helpotetaan yrittäjien, etenkin 
työmarkkinoista toistaiseksi kauimpana 
olevien, ja toimintansa aloittavien tai 
nykyisten sosiaalisten yritysten rahoituksen 
saantia soveltuvalla tasolla, jota voidaan 
lisätä taloudellisen tilanteen mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 221
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Komission teksti Tarkistus

(c a) Nuorison mahdollisuudet -lohko, 
jolla parannetaan etenkin koulutuksen, 
työn tai ammattikoulutuksen ulkopuolella 
olevien nuorten työllisyyttä ja 
koulutustilannetta.

Or. en

Tarkistus 222
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès

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

Komission teksti Tarkistus

(c a) Nuorison mahdollisuudet -lohko, 
jolla parannetaan etenkin koulutuksen, 
työn tai ammattikoulutuksen ulkopuolella 
olevien nuorten työllisyyttä ja 
koulutustilannetta.

Or. en
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Tarkistus 223
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Asetuksen 1–14 artiklassa vahvistettuja 
yhteisiä säännöksiä sovelletaan kaikkiin 1 
kohdan a, b ja c alakohdassa esitettyihin 
kolmeen lohkoon, joihin kuhunkin 
sovelletaan myös erityissäännöksiä.

2. Asetuksen 1–14 artiklassa vahvistettuja 
yhteisiä säännöksiä sovelletaan kaikkiin 1 
kohdan a, b, c ja c a alakohdassa
esitettyihin neljään lohkoon, joihin 
kuhunkin sovelletaan myös 
erityissäännöksiä.

Or. en

Tarkistus 224
Jutta Steinruck

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Vahvistetaan unionin tavoitteiden 
omaksumista työllisyys-, sosiaali- ja 
työolojen alalla keskeisten unionin ja 
kansallisten poliittisten päättäjien samoin 
kuin muiden asiaan liittyvien osapuolten 
parissa, jotta saadaan aikaan konkreettisia 
ja koordinoituja toimia sekä unionin että 
jäsenvaltioiden tasolla.

(a) Vahvistetaan unionin tavoitteiden 
omaksumista työllisyyden, sosiaalisen 
suojelun ja osallisuuden, köyhyyden 
torjumisen ja työolojen parantamisen 
alalla keskeisten kaikkien tasojen
poliittisten päättäjien, 
työmarkkinaosapuolten sekä 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden 
ja julkisten elinten parissa, jotta 
saavutetaan Eurooppa 2020 -strategian 
sosiaaliset tavoitteet ja saadaan aikaan 
konkreettisia ja koordinoituja toimia sekä 
unionin että jäsenvaltioiden tasolla.

Or. en

Tarkistus 225
Heinz K. Becker
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Vahvistetaan unionin tavoitteiden 
omaksumista työllisyys-, sosiaali- ja 
työolojen alalla keskeisten unionin ja 
kansallisten poliittisten päättäjien samoin 
kuin muiden asiaan liittyvien osapuolten 
parissa, jotta saadaan aikaan konkreettisia 
ja koordinoituja toimia sekä unionin että 
jäsenvaltioiden tasolla.

(a) Vahvistetaan unionin tavoitteiden 
omaksumista työllisyys-, sosiaali- ja 
työolojen alalla keskeisten unionin ja 
kansallisten poliittisten päättäjien samoin 
kuin muiden asiaan liittyvien osapuolten 
parissa, jotta saadaan aikaan konkreettisia 
ja koordinoituja toimia sekä unionin että 
jäsenvaltioiden tasolla. Edistetään 
sosiaalisten yritysten luoman 
yhteiskunnallisen lisäarvon 
tunnustamista ja arvostamista osana 
Euroopan sosiaalista markkinataloutta.

Or. de

Tarkistus 226
Philippe Boulland

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Vahvistetaan unionin tavoitteiden 
omaksumista työllisyys-, sosiaali- ja 
työolojen alalla keskeisten unionin ja 
kansallisten poliittisten päättäjien samoin 
kuin muiden asiaan liittyvien osapuolten 
parissa, jotta saadaan aikaan konkreettisia 
ja koordinoituja toimia sekä unionin että 
jäsenvaltioiden tasolla.

(a) Käynnistetään sekä unionin että 
jäsenvaltioiden tasolla konkreettisia ja 
koordinoituja toimia työllisyys-, sosiaali-
ja työolojen alalla ja sosiaalisen 
syrjäytymisen alalla vahvistamalla näitä 
aloja koskevien unionin tavoitteiden 
omaksumista keskeisten unionin ja 
kansallisten poliittisten päättäjien samoin 
kuin muiden asiaan liittyvien osapuolten 
parissa ja edistämällä asianomaisten 
työmarkkinaosapuolten tiivistä 
yhteistyötä. 

Or. fr
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Tarkistus 227
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) Tuetaan riittävien, saavutettavien ja 
tehokkaiden sosiaalisen suojelun 
järjestelmien ja työmarkkinoiden 
kehittämistä ja helpotetaan poliittisia 
uudistuksia edistämällä hyvää 
hallintotapaa, vastavuoroista oppimista ja 
sosiaalisia innovaatioita.

(b) Tuetaan riittävien, asianmukaisten,
saavutettavien ja tehokkaiden sosiaalisen 
suojelun järjestelmien ja työmarkkinoiden 
kehittämistä sosiaalisen osallisuuden sekä 
laadukkaiden työpaikkojen ja korkean 
työllisyystason varmistamiseksi ja 
helpotetaan tarvittaessa poliittisia 
uudistuksia edistämällä kaikkien 
sidosryhmien, mukaan luettuina 
kansalaisjärjestöt sekä köyhyydestä ja 
sosiaalisesta syrjäytymisestä kärsivät 
henkilöt, osallistumista ja hyvää 
hallintotapaa, vastavuoroista oppimista ja 
sosiaalisia innovaatioita.

Or. en

Tarkistus 228
Heinz K. Becker

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) Tuetaan riittävien, saavutettavien ja 
tehokkaiden sosiaalisen suojelun 
järjestelmien ja työmarkkinoiden 
kehittämistä ja helpotetaan poliittisia 
uudistuksia edistämällä hyvää 
hallintotapaa, vastavuoroista oppimista ja 
sosiaalisia innovaatioita.

(b) Tuetaan riittävien, saavutettavien ja 
tehokkaiden sosiaalisen suojelun 
järjestelmien ja työmarkkinoiden 
kehittämistä, jotta voidaan taata 
sosiaalinen osallisuus sekä laadukkaat 
työpaikat ja korkea työllisyystaso ja 
helpottaa tarvittaessa poliittisia 
uudistuksia edistämällä kaikkien 
sidosryhmien, myös kansalaisjärjestöjen 
ja köyhien ja sosiaalisesti syrjäytyneiden, 
osallistumista, hyvää hallintotapaa, 
vastavuoroista oppimista ja sosiaalisia 
innovaatioita.
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Or. de

Tarkistus 229
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) Tuetaan riittävien, saavutettavien ja 
tehokkaiden sosiaalisen suojelun 
järjestelmien ja työmarkkinoiden 
kehittämistä ja helpotetaan poliittisia 
uudistuksia edistämällä hyvää 
hallintotapaa, vastavuoroista oppimista ja 
sosiaalisia innovaatioita.

(b) Tuetaan riittävien, saavutettavien ja 
tehokkaiden korkeatasoisten ja edunsaajia 
köyhyydeltä suojelevien sosiaalisen 
suojelun järjestelmien kehittämistä ja 
osallistavien työmarkkinoiden kehittämistä 
sosiaalisen osallisuuden sekä 
laadukkaiden työpaikkojen ja korkean 
työllisyystason varmistamiseksi ja tuetaan 
sosiaalista edistystä edistämällä kaikkien 
sidosryhmien, mukaan luettuina 
kansalaisjärjestöt sekä köyhyydestä ja 
sosiaalisesta syrjäytymisestä kärsivät 
henkilöt, osallistumista ja hyvää 
hallintotapaa, vastavuoroista oppimista ja 
sosiaalisia innovaatioita.

Or. en

Tarkistus 230
Philippe Boulland

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) Tuetaan riittävien, saavutettavien ja 
tehokkaiden sosiaalisen suojelun 
järjestelmien ja työmarkkinoiden 
kehittämistä ja helpotetaan poliittisia 
uudistuksia edistämällä hyvää 
hallintotapaa, vastavuoroista oppimista ja 
sosiaalisia innovaatioita.

(b) Edistetään työmarkkina- ja 
sosiaalipolitiikan ohjausjärjestelmää 
pyrkimällä parantamaan sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta, kannustamalla 
sosiaaliseen innovointiin ja tukemalla 
riittävien, saavutettavien, 
oikeudenmukaisten ja tehokkaiden 
sosiaalisen suojelun järjestelmien ja 
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työmarkkinoiden kehittämistä ja 
helpotetaan poliittisia uudistuksia 
edistämällä hyvää hallintotapaa, 
vastavuoroista oppimista ja sosiaalisia 
innovaatioita.

Or. fr

Tarkistus 231
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) Nykyaikaistetaan unionin 
lainsäädäntö järkevän sääntelyn 
periaatteiden mukaiseksi ja varmistetaan, 
että työoloihin liittyviä unionin lakeja 
sovelletaan tehokkaasti.

(c) Seurataan Eurooppa 2020 
-strategiaan, kaikkeen EU:n politiikkaan 
sekä työoloihin liittyviin unionin lakeihin 
sisältyvien sosiaalisten tavoitteiden 
edistymistä.

Or. en

Tarkistus 232
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) Nykyaikaistetaan unionin lainsäädäntö
järkevän sääntelyn periaatteiden 
mukaiseksi ja varmistetaan, että työoloihin 
liittyviä unionin lakeja sovelletaan 
tehokkaasti.

(c) Parannetaan unionin lainsäädäntöä
hyvän työelämän periaatteiden mukaiseksi 
ja varmistetaan, että työoloihin liittyviä 
unionin lakeja sovelletaan tehokkaasti.

Or. en

Tarkistus 233
Konstantinos Poupakis
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) Nykyaikaistetaan unionin lainsäädäntö 
järkevän sääntelyn periaatteiden 
mukaiseksi ja varmistetaan, että työoloihin 
liittyviä unionin lakeja sovelletaan 
tehokkaasti.

(c) Nykyaikaistetaan unionin lainsäädäntö 
järkevän sääntelyn periaatteiden 
mukaiseksi – tinkimättä kuitenkaan 
avoimuudesta – ja varmistetaan, että 
työoloihin liittyviä unionin lakeja 
sovelletaan tehokkaasti.

Or. el

Tarkistus 234
Jan Kozłowski

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

Komission teksti Tarkistus

(c a) Otetaan käyttöön ja edistetään 
järjestelmiä ja säännöksiä, joilla tuetaan 
pk-yrityssektorin kehittämistä.

Or. pl

Tarkistus 235
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

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

Komission teksti Tarkistus

(c a) Edistetään kestävien "vihreiden" ja 
"valkoisten" korkeatasoisten 
työpaikkojen luomista sekä uusien 
taitojen ja pätevyyksien ennakointia ja 
kehittämistä uusia korkeatasoisia 
työpaikkoja varten kytkemällä työllisyys-
ja sosiaalipolitiikka teollisuus- ja 
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rakennepolitiikkaan ja siten tukemalla 
siirtymää kohti tehokasta resurssien 
käyttöä ja vähähiilistä taloutta sekä 
ympäristön ja yhteiskunnan kannalta 
kestävää kehitystä;

Or. en

Tarkistus 236
Mara Bizzotto

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) Edistetään työntekijöiden alueellista 
liikkuvuutta ja parannetaan 
työllisyysmahdollisuuksia kehittämällä 
kaikille avoimia unionin työmarkkinoita.

(d) Edistetään työntekijöiden alueellista 
liikkuvuutta ja parannetaan 
työllisyysmahdollisuuksia kehittämällä 
kaikille avoimia unionin työmarkkinoita.
Liikkuvuutta edistettäessä ei voida 
kuitenkaan sivuuttaa sitä, että unionin 
työntekijöiden olisi voitava työllistyä myös 
kotijäsenvaltioissaan. Töiden hakemisen 
muista jäsenvaltioista on perustuttava 
pikemminkin vapaaseen valintaan kuin 
pakkoratkaisuun, joka johtuu 
työllistymismahdollisuuksien 
puuttumisesta omassa kotijäsenvaltiossa. 
Liikkuvuuden edistämisellä ei siis pitäisi 
helpottaa työntekijöiden pakenemista 
korkean työttömyysasteen jäsenvaltioista 
vauraampiin jäsenvaltioihin, koska tällöin 
saatettaisiin riistää vaikeuksiin 
joutuneilta jäsenvaltioilta resursseja, joita 
ne tarvitsisivat selvitäkseen kriisistä.

Or. it

Tarkistus 237
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(d) Edistetään työntekijöiden alueellista 
liikkuvuutta ja parannetaan 
työllisyysmahdollisuuksia kehittämällä 
kaikille avoimia unionin työmarkkinoita.

(d) Helpotetaan työntekijöiden 
vapaaehtoista alueellista liikkuvuutta 
etenkin raja-alueilla tukemalla rajat 
ylittäviä kumppanuussuhteita, rajat 
ylittäviä työmarkkinaneuvotteluja sekä 
neuvontaa ja tiedotusta työnhakijoille, 
liikkuvuutta toteuttaville työntekijöille ja 
työnantajille ja parannetaan 
työllisyysmahdollisuuksia kehittämällä 
kaikille avoimia korkealaatuisia ja 
osallistavia työmarkkinoita

Or. en

Tarkistus 238
Philippe Boulland

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) Edistetään työntekijöiden alueellista 
liikkuvuutta ja parannetaan 
työllisyysmahdollisuuksia kehittämällä 
kaikille avoimia unionin työmarkkinoita.

(d) Edistetään kaikkia aloitteita, jotka 
koskevat ensimmäisen työpaikan saamista 
ja työttömien palaamista töihin sekä 
työntekijöiden kohdennettuja alueellisia 
liikkuvuusjärjestelyjä, ja parannetaan 
työllisyysmahdollisuuksia kehittämällä 
kaikille avoimia unionin työmarkkinoita.

Or. fr

Tarkistus 239
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) Edistetään työntekijöiden alueellista (d) Edistetään työntekijöiden alueellista 
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liikkuvuutta ja parannetaan 
työllisyysmahdollisuuksia kehittämällä 
kaikille avoimia unionin työmarkkinoita.

liikkuvuutta ja parannetaan 
työllisyysmahdollisuuksia kehittämällä 
kaikille avoimia Euroopan unionin 
työmarkkinoita.

Or. en

Tarkistus 240
Thomas Mann

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) Edistetään työntekijöiden alueellista 
liikkuvuutta ja parannetaan 
työllisyysmahdollisuuksia kehittämällä 
kaikille avoimia unionin työmarkkinoita.

(d) Edistetään työntekijöiden alueellista ja 
rajat ylittävää liikkuvuutta ja parannetaan 
työllisyysmahdollisuuksia kehittämällä 
kaikille avoimia unionin työmarkkinoita.

Or. de

Tarkistus 241
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) Edistetään työllisyyttä ja sosiaalista 
osallisuutta lisäämällä mikrorahoituksen 
saatavuutta heikommassa asemassa oleville 
ryhmille ja mikroyrityksille ja lisäämällä 
sosiaalisten yritysten rahoitusten saantia.

(e) Edistetään työllisyyttä ja sosiaalista 
osallisuutta lisäämällä mikrorahoituksen 
saatavuutta työttömille, sosiaalisesti 
syrjäytyneille ja heikommassa asemassa 
oleville henkilöille, jotka haluavat 
perustaa mikroyrityksen, sekä olemassa 
oleville mikroyrityksille ja lisäämällä 
yhteisötalouden organisaatioiden
rahoitusten saantia.

Or. en
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Tarkistus 242
Heinz K. Becker

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) Edistetään työllisyyttä ja sosiaalista 
osallisuutta lisäämällä mikrorahoituksen
saatavuutta heikommassa asemassa oleville 
ryhmille ja mikroyrityksille ja lisäämällä 
sosiaalisten yritysten rahoitusten saantia.

(e) Edistetään (esimerkiksi vammaisten 
henkilöiden, vähän koulutettujen 
henkilöiden sekä henkilöiden, joilla on 
henkilökohtaisia tai työhön liittyviä 
ongelmia) työllisyyttä ja sosiaalista 
osallisuutta lisäämällä mikrorahoituksen 
saatavuutta sosiaalisesti heikommassa 
asemassa oleville ryhmille ja 
mikroyrityksille ja lisäämällä sosiaalisten 
yritysten rahoitusten saantia. 

Or. de

Tarkistus 243
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Komission teksti Tarkistus

(e a) Torjutaan köyhyyttä ja sosiaalista 
syrjäytymistä tukemalla 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden, 
työmarkkinajärjestöjen, sosiaalisten 
yritysten ja yhteisötalouden 
organisaatioiden sekä julkisten laitosten 
toimintaa.

Or. en

Tarkistus 244
Heinz K. Becker

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(e a) Parannetaan tietoa ja tietämystä 
jäsenvaltioissa (ja muissa ohjelmaan 
osallistuvissa maissa) vallitsevasta 
tilanteesta toimien analysoinnin, 
arvioinnin ja tiiviin seurannan avulla.

Or. de

Tarkistus 245
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès

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

Komission teksti Tarkistus

(e a) Varmistetaan sujuva siirtyminen 
koulutuksesta ihmisarvoiseen 
työpaikkaan, ehkäistään koulun 
keskeyttämistä ja parannetaan 
harjoittelupaikkojen laatua. 

Or. en

Tarkistus 246
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Komission teksti Tarkistus

(e b) Varmistetaan sujuva siirtyminen 
koulutuksesta ihmisarvoiseen 
työpaikkaan, ehkäistään koulun 
keskeyttämistä ja parannetaan 
harjoittelupaikkojen laatua. 

Or. en
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Tarkistus 247
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) edistää naisten ja miesten välistä tasa-
arvoa sekä torjua sukupuoleen, rotuun tai 
etniseen alkuperään, uskontoon tai 
vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai 
sukupuoliseen suuntautuneisuuteen 
perustuvaa syrjintää

(a) edistää naisten ja miesten välistä tasa-
arvoa sisällyttämällä 
sukupuolinäkökohdat kaikkeen 
politiikkaan ja toteuttamalla myönteisiä 
toimia sukupuolten tasa-arvon 
edistämiseksi, torjua sukupuoleen, rotuun 
tai etniseen alkuperään, uskontoon tai 
vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai 
sukupuoliseen suuntautuneisuuteen 
perustuvaa syrjintää, ja täyttää 
vammaisten henkilöiden oikeuksia 
koskevan YK:n yleissopimuksen velvoite, 
joka koskee muun muassa koulutusta, 
työtä ja työllisyyttä sekä esteettömyyttä

Or. en

Tarkistus 248
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) edistää naisten ja miesten välistä tasa-
arvoa sekä torjua sukupuoleen, rotuun tai 
etniseen alkuperään, uskontoon tai 
vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai 
sukupuoliseen suuntautuneisuuteen 
perustuvaa syrjintää

(a) edistää naisten ja miesten välistä tasa-
arvoa sekä torjua sukupuoleen, rotuun tai 
etniseen alkuperään, kieleen, uskontoon tai 
vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai 
sukupuoliseen suuntautuneisuuteen 
perustuvaa syrjintää

Or. en
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Tarkistus 249
Philippe Boulland

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) taata, että korkean työllisyystason 
edistämiseen, riittävän sosiaalisen 
suojelun takaamiseen sekä sosiaalisen 
syrjäytymisen torjumiseen liittyvät 
vaatimukset otetaan huomioon unionin 
politiikan ja toimien määrittelyssä ja 
täytäntöönpanossa.

(b) edistää korkeaa työllisyystasoa, taata 
riittävä sosiaalinen suojelu ja torjua 
sosiaalista syrjäytymistä unionin politiikan 
ja toimien määrittelyssä ja 
täytäntöönpanossa.

Or. fr

Tarkistus 250
Konstantinos Poupakis

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) taata, että korkean työllisyystason 
edistämiseen, riittävän sosiaalisen suojelun 
takaamiseen sekä sosiaalisen syrjäytymisen 
torjumiseen liittyvät vaatimukset otetaan 
huomioon unionin politiikan ja toimien 
määrittelyssä ja täytäntöönpanossa.

(b) taata, että korkean työllisyystason 
edistämiseen, pitkäaikaistyöttömyyden 
ehkäisemistä ja torjuntaa koskevien 
toimenpiteiden toteuttamiseen, riittävän 
sosiaalisen suojelun takaamiseen sekä 
sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen 
liittyvät vaatimukset otetaan huomioon 
unionin politiikan ja toimien määrittelyssä 
ja täytäntöönpanossa.

Or. el

Tarkistus 251
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 a. tukea niitä sosiaalisia yrityksiä, jotka 
tarjoavat nuorille työmarkkinoilla 
tarvittavaan pätevyyteen valmistavaa 
ammattikoulutusta

Or. en

Tarkistus 252
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. valmistella koordinoituja toimia 
koulutuksen, työmarkkinoiden ja 
sosiaaliturvajärjestelmän välillä 
kansallisesti ja yli valtioiden rajojen.

Or. en

Tarkistus 253
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
4 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a artikla
Kumppanuusperiaate

Jotta varmistetaan, että ohjelma vastaa 
edunsaajien tarpeita ja vaatimuksia, sekä 
hyvän hallintotavan, vastavuoroisen 
oppimisen ja sosiaalisen innovoinnin 
edistämiseksi komissio ja jäsenvaltiot 
soveltavat kumppanuusperiaatetta 
ohjelman kaikkien vaiheiden koko keston 
ajan. Tähän liittyen komissio ja 
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jäsenvaltiot varmistavat, että 
kansalaisyhteiskunnan organisaatiot, 
mukaan luettuina ohjelman kohderyhmiä 
edustavat työmarkkinajärjestöt, otetaan 
mukaan ohjelman lohkojen strategisiin 
päätöksiin, kehittämiseen, 
täytäntöönpanoon, seurantaan, 
arviointiin ja levittämiseen.  
Kumppanuusperiaatteen tehokkaalle 
soveltamiselle ja ohjelman kohderyhmiin 
kuuluvien työmarkkinajärjestöjen ja 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden 
toteuttamille valmiuksien ja pätevyyksien 
kehittämistä koskeville toimille 
kohdennetaan riittävät taloudelliset 
resurssit. 

Or. en

Tarkistus 254
Philippe Boulland

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ohjelman täytäntöönpanoon liittyvät 
määrärahat 1 päivän tammikuuta 2014 ja 
31 päivän joulukuuta 2020 väliseksi ajaksi 
ovat 958,19 miljoonaa euroa14.

1. Ohjelman täytäntöönpanoon liittyvät 
määrärahat 1 päivän tammikuuta 2014 ja 
31 päivän joulukuuta 2020 väliseksi ajaksi 
ovat vähintään 1 000 miljoonaa euroa14, 
kun otetaan huomioon työllisyystilanne ja 
parhaillaan neuvoteltavana olevasta 
monivuotisesta rahoituskehyksestä 
aiheutuvat rajoitteet.

Or. fr

Tarkistus 255
Jutta Steinruck

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Ohjelman täytäntöönpanoon liittyvät 
määrärahat 1 päivän tammikuuta 2014 ja 
31 päivän joulukuuta 2020 väliseksi ajaksi 
ovat 958,19 miljoonaa euroa14.

1. Ohjelman täytäntöönpanoon liittyvät 
määrärahat 1 päivän tammikuuta 2014 ja 
31 päivän joulukuuta 2020 väliseksi ajaksi 
ovat [XXX] miljoonaa euroa14.

Or. en

Perustelu

Kokonaiskustannusten suhteen olisi noudatettava Euroopan parlamentin 8. kesäkuuta 2011 
hyväksymää päätöslauselmaa Sijoittaminen tulevaisuuteen: uusi monivuotinen rahoituskehys 
kilpailukykyistä, kestävää ja osallistavaa Euroopan unionia varten.

Tarkistus 256
Jutta Steinruck

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevassa 3 artiklan 1 kohdassa 
säädetyille lohkoille osoitetaan seuraavat 
ohjeelliset prosenttiosuudet:

Koko ohjelmakauden aikana 3 artiklan 1 
kohdan a, b ja c alakohdassa säädettyjen 
lohkojen rahoitusselvitys on seuraava:

Or. en

Tarkistus 257
Jutta Steinruck

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Progress-lohkolle 60 prosenttia, josta 
vähintään 17 prosenttia sosiaalisten 
kokeilujen edistämiseen menetelmänä, 
jolla voidaan testata ja arvioida 
innovatiivisia ratkaisuja niiden 
hyödyntämisen laajentamiseksi

(a) Progress-lohkolle 60 prosenttia
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Or. en

Tarkistus 258
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Progress-lohkolle 60 prosenttia, josta 
vähintään 17 prosenttia sosiaalisten 
kokeilujen edistämiseen menetelmänä, 
jolla voidaan testata ja arvioida 
innovatiivisia ratkaisuja niiden 
hyödyntämisen laajentamiseksi

(a) Progress-lohkolle 60 prosenttia, josta 
vähintään 50 prosenttia sosiaaliseen 
suojeluun, sosiaaliseen osallisuuteen sekä 
köyhyyden vähentämiseen ja 
ehkäisemiseen

Or. en

Tarkistus 259
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Progress-lohkolle 60 prosenttia, josta 
vähintään 17 prosenttia sosiaalisten 
kokeilujen edistämiseen menetelmänä, 
jolla voidaan testata ja arvioida 
innovatiivisia ratkaisuja niiden 
hyödyntämisen laajentamiseksi

(a) Progress-lohkolle 60 prosenttia, josta 
vähintään 60 prosenttia sosiaaliseen 
suojeluun, sosiaaliseen osallisuuteen sekä 
köyhyyden vähentämiseen ja 
ehkäisemiseen ja vähintään 15 prosenttia 
nuorisotyöttömyyden torjumiseen; 
vähintään 15 prosenttia tähän lohkoon 
varatuista määrärahoista on 
kohdennettava sosiaalipoliittisten 
kokeilujen edistämiseen; pienillä, 
keskisuurilla ja laajoilla hankkeilla on 
yhtäläiset mahdollisuudet saada 
rahoitusta;

Or. en
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Tarkistus 260
Philippe Boulland

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Progress-lohkolle 60 prosenttia, josta 
vähintään 17 prosenttia sosiaalisten 
kokeilujen edistämiseen menetelmänä, 
jolla voidaan testata ja arvioida 
innovatiivisia ratkaisuja niiden 
hyödyntämisen laajentamiseksi

(a) Progress-lohkolle 60 prosenttia, josta 
vähintään 20 prosenttia sosiaalisten 
kokeilujen edistämiseen menetelmänä, 
jolla voidaan testata ja arvioida 
innovatiivisia ratkaisuja niiden 
hyödyntämisen laajentamiseksi

Or. fr

Tarkistus 261
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) Eures-lohkolle 15 prosenttia (b) Eures-lohkolle 20 prosenttia, josta 
vähintään 40 prosenttia kohdennettuihin 
liikkuvuusjärjestelyihin, vähintään 
20 prosenttia rajat ylittäviin 
kumppanuuksiin ja vähintään 
15 prosenttia Eures-henkilöstön 
koulutukseen ja pätevöitymiseen

Or. en

Tarkistus 262
Jutta Steinruck

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) Eures-lohkolle 15 prosenttia (b) Eures-lohkolle 18 prosenttia
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Or. en

Tarkistus 263
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) Eures-lohkolle 15 prosenttia (b) Eures-lohkolle 15 prosenttia, josta 
vähintään 10 prosenttia kohdennettuihin 
liikkuvuusjärjestelyihin, vähintään 
40 prosenttia rajat ylittäviin 
kumppanuuksiin ja vähintään 
20 prosenttia Eures-henkilöstön 
koulutukseen ja pätevöitymiseen

Or. de

Tarkistus 264
Philippe Boulland

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) Eures-lohkolle 15 prosenttia (b) Eures-lohkolle 15 prosenttia siten, että 
prioriteetiksi asetetaan "Eka Eures-
työpaikka" ja lohkon osuudesta 
kohdennetaan vähintään 20 prosenttia 
kansainvälisiin kumppanuuksiin

Or. fr

Tarkistus 265
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(c) Mikrorahoitus ja sosiaalinen yrittäjyys -
lohkolle 20 prosenttia.

(c) Mikrorahoitus ja sosiaalinen yrittäjyys -
lohkolle 15 prosenttia.

Or. en

Tarkistus 266
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Komission teksti Tarkistus

vähintään 25 prosenttia tähän lohkoon 
varatuista määrärahoista on 
kohdennettava sosiaalipoliittisten 
kokeilujen edistämiseen ja vähintään 10 
prosenttia nuorisotyöttömyyden ja 
syrjäytymisen torjumiseen; pienillä, 
keskisuurilla ja laajoilla hankkeilla on 
yhtäläiset mahdollisuudet saada 
rahoitusta;

Or. en

Tarkistus 267
Jutta Steinruck

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäljellä olevat 5 prosenttia jaetaan lohkojen 
välillä vuosittain poliittisten prioriteettien 
mukaisesti.

Jäljellä olevat 2 prosenttia jaetaan lohkojen 
välillä vuosittain Euroopan parlamentin ja 
neuvoston komission ehdotuksesta 
yhdessä vahvistamien poliittisten 
prioriteettien mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 268
Philippe Boulland

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäljellä olevat 5 prosenttia jaetaan lohkojen 
välillä vuosittain poliittisten prioriteettien 
mukaisesti.

Jäljellä olevat 5 prosenttia jaetaan lohkojen 
välillä vuosittain poliittisten prioriteettien 
mukaisesti, joita komissio ehdottaa ja 
jotka parlamentti ja neuvosto hyväksyvät.

Or. fr

Tarkistus 269
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Edellä 1 kohdassa mainittujen 
määrärahojen lisäksi rahoitetaan 3 
artiklan 1 kohdan c a alakohdassa 
säädettyä Nuorison mahdollisuudet -
lohkoa. Ohjelmakaudella 1 päivä 
tammikuuta 2014 – 31 päivä joulukuuta 
2020 tälle lohkolle osoitettavat 
määrärahat ovat [XXX] miljoonaa euroa.

Or. en

Tarkistus 270
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 a. Edellä 1 kohdassa mainittujen 
määrärahojen lisäksi rahoitetaan 3 
artiklan 1 kohdan c a alakohdassa 
säädettyä Nuorison mahdollisuudet -
lohkoa. Ohjelmakaudella 1 päivä 
tammikuuta 2014 – 31 päivä joulukuuta 
2020 tälle lohkolle osoitettavat 
määrärahat ovat [XXX] miljoonaa euroa.

Or. en

Perustelu

Koska liian suurta nuorisotyöttömyyttä ei hyväksytä ja siihen halutaan puuttua, käyttöön 
otetaan uusi Nuorison mahdollisuudet -aloitteen lohko, jos rahoitus tälle tavoitteelle voidaan 
vahvistaa monivuotisessa rahoituskehyksessä 2014–2020.

Tarkistus 271
Philippe Boulland

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Komissio voi hyödyntää 1 kohdassa 
tarkoitettuja määrärahoja rahoittaakseen 
teknistä ja/tai hallinnollista apua, joka 
liittyy erityisesti tilintarkastukseen, 
käännösten ulkoistamiseen, 
asiantuntijakokouksiin sekä tiedotus- ja 
viestintätoimiin, joista on etua sekä 
komissiolle että edunsaajille, ja tiukentaa 
menoja koskevia tarkastuksia.
Määrärahoja rajataan ja niille asetetaan 
enimmäismäärä.  

Or. fr

Tarkistus 272
Philippe Boulland
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Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Progress-lohkosta voidaan rahoittaa 
seuraavantyyppisiä toimia:

Progress-lohkosta voidaan rahoittaa 
kyseiseen asiantuntemuksen alaan 
kuuluvia seuraavantyyppisiä toimia:

Or. fr

Tarkistus 273
Mara Bizzotto

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) tietojen ja tilastojen keruu sekä 
yhteisten menetelmien, luokitusten 
indikaattoreiden ja vertailuarvojen 
kehittäminen

(a) tietojen ja tilastojen keruu sekä 
luokitusten, indikaattoreiden ja 
vertailuarvojen kehittäminen 

Or. it

Tarkistus 274
Philippe Boulland

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) arvioinnit ja vaikutustenarvioinnit (c) riippumattomat arvioinnit ja 
vaikutustenarviointeihin kannustaminen, 
mukaan luettuna yksityisten elinten 
tekemät vaikutustenarvioinnit

Or. fr
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Tarkistus 275
Konstantinos Poupakis

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) arvioinnit ja vaikutustenarvioinnit (c) arvioinnit ja vaikutustenarvioinnit sekä 
arvio sellaisten toimenpiteiden 
tehokkuudesta, jotka liittyvät työllisyyttä, 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja edistystä
koskeviin tavoitteisiin 

Or. el

Tarkistus 276
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta– 1 alakohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) täytäntöönpantujen toimien 
vaikutusten seuranta heikoimmassa 
asemassa olevien ryhmien osalta;

Or. en

Tarkistus 277
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d b) täytäntöönpantujen toimien 
vaikutusten seuranta työolojen 
parantamisen osalta;

Or. en
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Tarkistus 278
Philippe Boulland

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) erityiset innovatiiviset toimet 
heikommassa asemassa olevien 
työllisyyttä, sosiaalista syrjäytymistä ja 
terveydenhuoltopalvelujen saatavuutta,
sekä työoloja ja sosiaalisia kysymyksiä 
koskevissa asioissa

Or. fr

Tarkistus 279
Heinz K. Becker

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) hyvien toimintatapojen, innovatiivisten 
lähestymistapojen ja kokemusten, 
vertaisarviointien, vertailuanalyysien ja 
vastavuoroisen oppimisten vaihdot ja 
levittäminen Euroopan tasolla

(a) hyvien toimintatapojen, innovatiivisten 
lähestymistapojen ja kokemusten, 
vertaisarviointien, vertailuanalyysien ja 
vastavuoroisen oppimisten vaihdot ja 
levittäminen Euroopan tasolla, jotta 
voidaan edistää työllisyysstrategioita ja 
torjua sosiaalista syrjäytymistä ja 
köyhyyttä

Or. de

Tarkistus 280
Philippe Boulland

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(b) neuvoston puheenjohtajavaltion 
järjestelmät tapahtumat, konferenssit ja 
seminaarit

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 281
Philippe Boulland

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) lainsäädännön ja politiikan alalla 
toimivien sekä Eures-neuvojien koulutus

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 282
Heinz K. Becker

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) lainsäädännön ja politiikan alalla 
toimivien sekä Eures-neuvojien koulutus

(c) lainsäädännön alalla toimivien sekä 
sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita 
koskevaan Euroopan unionin ohjelmaan 
aktiivisesti osallistuvien henkilöiden ja 
erityisesti Eures-neuvojien koulutus

Or. de

Tarkistus 283
Karima Delli, Elisabeth Schroedter
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Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) lainsäädännön ja politiikan alalla 
toimivien sekä Eures-neuvojien koulutus

(c) lainsäädännön ja politiikan alalla 
toimivien sekä Eures-neuvojien sekä 
valtion rajoja ylittävien EURES-
kumppanuuksien toimijoiden koulutus

Or. en

Tarkistus 284
Philippe Boulland

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) oppaiden, raporttien ja 
koulutusmateriaalin laatiminen ja 
julkaiseminen

(d) oppaiden, raporttien ja 
koulutusmateriaalin laatiminen ja 
julkaiseminen sekä Progress-ohjelmasta 
tukea saavia toimia koskeva 
tiedottaminen, viestintä ja tunnetuksi 
tekeminen tiedotusvälineissä

Or. fr

Tarkistus 285
Philippe Boulland

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) tiedotus- ja viestintätoimet Poistetaan.

Or. fr
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Tarkistus 286
Philippe Boulland

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

Komission teksti Tarkistus

(e a) kaikkien Euroopan alueella 
toimivien yritysten vapaaehtoisesti 
soveltamien sosiaalisten perusteiden 
kokonaisuuden laatiminen ja 
levittäminen; tälle kokonaisuudelle 
voitaisiin myöntää merkintä, esimerkiksi 
16 artiklassa tarkoitettu merkintä.

Or. fr

Tarkistus 287
Evelyn Regner

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

Komission teksti Tarkistus

(f a) lisätä lainlaatijoiden ja muiden 
sidosryhmien tietämystä ja ymmärrystä 
laadukkaita työpaikkoja, hyviä työoloja, 
osallistavia työmarkkinoita, 
sosiaaliturvaa, sosiaalista osallisuutta 
sekä köyhyyden torjuntaa edistävien 
toimintaperiaatteiden kehittämisestä ja 
täytäntöönpanosta;

Or. en

Tarkistus 288
Jutta Steinruck

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

(f a) edistää ennalta ehkäisevää kulttuuria 
työterveyden ja -turvallisuuden alalla sekä 
henkistä ja fyysistä hyvinvointia 
työelämässä;

Or. en

Tarkistus 289
Philippe Boulland

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

Komission teksti Tarkistus

(b) jäsenvaltioiden nimeämien alueellisen 
liikkuvuuden edistämisestä vastaavien 
kansallisten viranomaisten ja 
asiantuntijapalvelujen sekä 
mikrorahoituksen tarjoajien valmiuksien 
parantaminen

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 290
Jutta Steinruck

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

Komission teksti Tarkistus

(b) jäsenvaltioiden nimeämien alueellisen 
liikkuvuuden edistämisestä vastaavien 
kansallisten viranomaisten ja 
asiantuntijapalvelujen sekä 
mikrorahoituksen tarjoajien valmiuksien 
parantaminen

(b) jäsenvaltioiden nimeämien alueellisen 
liikkuvuuden edistämisestä vastaavien 
viranomaisten ja asiantuntijapalvelujen 
sekä mikrorahoituksen tarjoajien sekä 
sosiaalisten yritysten rahoituspalvelun 
tarjoajien valmiuksien parantaminen

Or. en
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Tarkistus 291
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Komission teksti Tarkistus

(b a) työmarkkinaorganisaatioiden, 
hallituksista riippumattomien 
organisaatioiden ja yhteisötalouden 
toimijoiden valmiuksien parantaminen

Or. en

Tarkistus 292
Jutta Steinruck

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

Komission teksti Tarkistus

(b a) työmarkkinaorganisaatioiden ja 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden 
valmiuksien parantaminen

Or. en

Tarkistus 293
Philippe Boulland

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) asiantuntijaelinten, keskus-, alue- ja 
paikallisviranomaisten sekä 
työllisyyspalvelujen verkottaminen ja 
yhteistyö Euroopan tasolla

Poistetaan.
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Or. fr

Tarkistus 294
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) asiantuntijaelinten, keskus-, alue- ja 
paikallisviranomaisten sekä 
työllisyyspalvelujen verkottaminen ja 
yhteistyö Euroopan tasolla

(d) asiantuntijaelinten, keskus-, alue- ja 
paikallisviranomaisten, 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen ja 
työmarkkinajärjestöjen sekä 
työllisyyspalvelujen verkottaminen ja 
yhteistyö Euroopan tasolla

Or. en

Tarkistus 295
Mara Bizzotto

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Toimet yksilöiden liikkuvuuden 
edistämiseksi unionissa, erityisesti 
monikielisen digitaalisen foorumin 
kehittäminen avointen työpaikkojen ja 
työhakemusten välittämiseksi, sekä 
kohdennetut liikkuvuusjärjestelyt avointen 
työpaikkojen täyttämiseksi siellä, missä on 
havaittu työmarkkinoiden vajaatoimintaa, 
ja/tai erityisten työntekijäryhmien kuten 
nuorten auttamiseksi, samalla kun otetaan 
huomioon, että nuorten alueellisen 
liikkuvuuden edistämisellä ei pitäisi 
voimistaa suuriin vaikeuksiin joutuneista 
jäsenvaltioista vauraampiin 
jäsenvaltioihin suuntautuvaa aivovuotoa 
tai muita vastaavia suuntauksia.
Tällainen aivovuoto saattaisi heikentää 
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vaikeuksiin joutuneen jäsenvaltion kykyä 
selvitä kriisistä; siksi alueellisesta 
liikkuvuudesta ei saisi tulla nuorten ainoa 
ratkaisu, vaan tällaisella liikkuvuudella 
olisi täydennettävä nuorten 
työllistymismahdollisuuksien 
parantamista näiden omassa 
kotijäsenvaltiossa.

Or. it

Tarkistus 296
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Toimet yksilöiden vapaaehtoisen 
liikkuvuuden edistämiseksi unionissa ja 
liikkuvuuden esteiden poistaminen 
liikkuvuutta toteuttavilta kansalaisilta:

(a) työnhakijoiden, yli valtioiden rajojen 
työssä käyvien työntekijöiden ja heidän 
etujärjestöjensä sekä työnantajien 
tiedotus- ja neuvontapalvelut; valtion 
rajat ylittävien etuisuuksien hallinnosta 
vastaavien koulutus;
(b) monikielisen digitaalisen foorumin 
edistäminen avointen työpaikkojen ja 
työhakemusten välittämiseksi, sekä 
kohdennetut liikkuvuusjärjestelyt avointen 
työpaikkojen täyttämiseksi siellä, missä 
työmarkkinoiden toiminnassa on havaittu 
puutteita, ja/tai erityisten 
työntekijäryhmien, kuten nuorten, 
auttamiseksi.
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Or. en

Tarkistus 297
Philippe Boulland

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Eures-lohkosta voidaan rahoittaa 
seuraavantyyppisiä toimia:

Or. fr

Tarkistus 298
Thomas Mann

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Toimet yksilöiden liikkuvuuden 
edistämiseksi unionissa, erityisesti toimet, 
jotka koskevat rajatyöntekijöitä ja 
monikielisen digitaalisen foorumin 
kehittämistä avointen työpaikkojen ja 
työhakemusten välittämiseksi, sekä 
kohdennetut liikkuvuusjärjestelyt avointen 
työpaikkojen täyttämiseksi siellä, missä on 
havaittu työmarkkinoiden vajaatoimintaa, 
ja/tai erityisten työntekijäryhmien kuten 
nuorten auttamiseksi.
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Or. de

Tarkistus 299
Philippe Boulland

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

Komission teksti Tarkistus

(a) toimet yksilöiden liikkuvuuden 
edistämiseksi unionissa, erityisesti 
monikielisen digitaalisen foorumin 
kehittäminen avointen työpaikkojen ja 
työhakemusten välittämiseksi, sekä 
kohdennetut liikkuvuusjärjestelyt 
avointen työpaikkojen täyttämiseksi siellä, 
missä on havaittu työmarkkinoiden 
vajaatoimintaa, ja/tai erityisten 
työntekijäryhmien kuten nuorten ja 
ensimmäistä työpaikkaansa hakevien 
auttamiseksi.

Or. fr

Tarkistus 300
Philippe Boulland

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

Komission teksti Tarkistus

(b) lainsäädännön ja toimintapolitiikan 
alalla toimivien Eures-neuvojien koulutus

Or. fr

Tarkistus 301
Philippe Boulland
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Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c) jäsenvaltioiden nimeämien 
kohdennettujen alueellisten 
liikkuvuusjärjestelyjen edistämisestä 
vastaavien kansallisten viranomaisten ja 
asiantuntijapalvelujen valmiuksien 
parantaminen

Or. fr

Tarkistus 302
Philippe Boulland

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d) asiantuntijaelinten, keskus-, alue- ja 
paikallisviranomaisten sekä 
työllisyyspalvelujen verkottaminen ja 
yhteistyö Euroopan tasolla

Or. fr

Tarkistus 303
Ramona Nicole Mănescu

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

Komission teksti Tarkistus

4 a. toimet, joilla tuetaan tiettyjen 
työntekijäryhmien tai työttömien pääsyä 
erityisille ammattipätevyyskursseille.

Or. en
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Tarkistus 304
Philippe Boulland

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Mikrorahoitusta ja sosiaalisia yrityksiä 
koskevasta otsakkeesta voidaan rahoittaa 
seuraavantyyppisiä toimia:

Or. fr

Tarkistus 305
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Tuki mikrorahoitukseen ja sosiaalisille 
yrityksille ja henkilöille, joilla on 
riittämätön tai olematon luottoluokitus ja 
riittämättömästi tai ei lainkaan pääomaa 
ja ovat siksi luottokelvottomia, etenkin 
unionin vuotuiseen talousarvioon 
sovellettavista varainhoitosäännöistä 
annetun asetuksen XXX/2012 [uusi 
varainhoitoasetus] ensimmäisen osan VIII 
osastossa säädettyjen rahoitusvälineiden 
kautta sekä avustukset.

Or. en

Tarkistus 306
Philippe Boulland
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Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a) Tuki mikrorahoitukseen ja 
sosiaalisille yrityksille etenkin unionin 
vuotuiseen talousarvioon sovellettavista 
varainhoitosäännöistä annetun asetuksen 
(EU) N:o XXX/2012 [uusi 
varainhoitoasetus] ensimmäisen osan 
VIII osastossa säädettyjen 
rahoitusvälineiden kautta sekä 
avustukset.

Or. fr

Tarkistus 307
Philippe Boulland

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b) jäsenvaltioiden nimeämien, 
mikrorahoituksen tarjoajien 
tunnistamisesta ja näiden toiminnan 
edistämisestä vastaavien kansallisten 
viranomaisten ja asiantuntijapalvelujen 
valmiuksien parantaminen

Or. fr

Tarkistus 308
Ramona Nicole Mănescu

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. rahoitusvälineiden tuki 
mikroyrityksille ja sosiaalisille yrityksille 
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ammattikoulutuksen järjestämiseksi 
nuorille ja/tai työttömille. 

Or. en

Tarkistus 309
Jan Kozłowski

Ehdotus asetukseksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

Ohjelman mukaisesti tukikelpoiset toimet 
voidaan panna täytäntöön yhdessä muiden 
unionin välineiden kanssa, kunhan tällaiset 
toimet täyttävät sekä ohjelman että 
asianomaisten muiden välineiden 
tavoitteet.

Ohjelman mukaisesti tukikelpoiset toimet 
voidaan panna täytäntöön yhdessä muiden 
unionin välineiden kanssa, kunhan tällaiset 
toimet täyttävät sekä ohjelman että 
asianomaisten muiden välineiden 
tavoitteet. On olennaista, että muiden 
välineiden, kuten ESR:n tai EAKR:n, 
toimet ja ohjelman toimet erotetaan 
selvästi toisistaan päällekkäisen tuen 
välttämiseksi ja synergian 
varmistamiseksi.

Or. pl

Tarkistus 310
Jutta Steinruck

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio varmistaa yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa, että ohjelman 
puitteissa toteutetut toimet ovat 
johdonmukaisia unionin muiden toimien 
kanssa ja täydentävät niitä; tällaisia ovat 
etenkin Euroopan sosiaalirahastoon 
kuuluvat toimet sekä 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun, 
oikeusasioiden ja perusoikeuksien, 

1. . Komissio varmistaa yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa, että ohjelman 
puitteissa toteutetut toimet ovat 
johdonmukaisia unionin muiden toimien 
kanssa ja täydentävät niitä; tällaisia ovat 
etenkin Euroopan sosiaalirahastoon, 
Euroopan aluekehitysrahastoon, 
tutkimuksen ja innovaation Horizon 2020-
ohjelmaan sekä yritysten ja pk-yritysten 
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yleissivistävän ja ammatillisen 
koulutuksen sekä nuorisopolitiikan, 
tutkimuksen ja innovaation, yrittäjyyden, 
terveyden, laajentumisen ja ulkosuhteiden 
sekä yleisen talouspolitiikan alalla 
toteutetut toimet.

kilpailukykyä koskevaan ohjelmaan
kuuluvat toimet.

Or. en

Tarkistus 311
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio varmistaa yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa, että ohjelman 
puitteissa toteutetut toimet ovat 
johdonmukaisia unionin muiden toimien 
kanssa ja täydentävät niitä; tällaisia ovat 
etenkin Euroopan sosiaalirahastoon 
kuuluvat toimet sekä 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun, 
oikeusasioiden ja perusoikeuksien, 
yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen 
sekä nuorisopolitiikan, tutkimuksen ja 
innovaation, yrittäjyyden, terveyden, 
laajentumisen ja ulkosuhteiden sekä 
yleisen talouspolitiikan alalla toteutetut 
toimet.

1. Komissio varmistaa 
kumppanuusperiaatteen mukaisesti 
yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, että 
ohjelman puitteissa toteutetut toimet ovat 
johdonmukaisia unionin muiden toimien 
kanssa ja täydentävät niitä; tällaisia ovat 
etenkin Euroopan sosiaalirahastoon 
kuuluvat toimet sekä 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun, 
oikeusasioiden ja perusoikeuksien, 
yhtäläisten mahdollisuuksien, 
yleissivistävän ja ammatillisen 
koulutuksen, lasten oikeuksien ja 
hyvinvoinnin sekä nuorisopolitiikan, 
maahanmuuttopolitiikan, tutkimuksen ja 
innovaation, yrittäjyyden, terveyden, 
työolojen, laajentumisen ja ulkosuhteiden 
sekä yleisen talouspolitiikan alalla 
toteutetut toimet.

Or. en

Tarkistus 312
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
8 artikla
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Komission teksti Tarkistus

1. Komissio varmistaa yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa, että ohjelman 
puitteissa toteutetut toimet ovat 
johdonmukaisia unionin muiden toimien 
kanssa ja täydentävät niitä mutteivät ole 
päällekkäisiä niiden kanssa; tällaisia ovat 
etenkin Euroopan sosiaalirahastoon 
kuuluvat toimet sekä 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun, 
oikeusasioiden ja perusoikeuksien, 
yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen 
sekä nuorisopolitiikan, tutkimuksen ja 
innovaation, yrittäjyyden, terveyden, 
laajentumisen ja ulkosuhteiden sekä 
yleisen talouspolitiikan alalla toteutetut 
toimet. Ohjelmasta tuettujen toimien on 
oltava unionin ja kansallisen 
lainsäädännön, myös valtiontukisääntöjen, 
mukaisia.

1. Komissio varmistaa yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa, että ohjelman 
puitteissa toteutetut toimet ovat 
johdonmukaisia unionin muiden toimien 
kanssa ja täydentävät niitä mutteivät ole 
päällekkäisiä niiden kanssa; tällaisia ovat 
etenkin Euroopan sosiaalirahastoon 
kuuluvat toimet sekä 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun, 
oikeusasioiden ja perusoikeuksien, 
yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen 
sekä nuorisopolitiikan, tutkimuksen ja 
innovaation, yrittäjyyden, terveyden, 
laajentumisen ja ulkosuhteiden sekä 
yleisen talouspolitiikan alalla toteutetut 
toimet. Komissio varmistaa, että 
jäsenvaltiot rahoittavat Euroopan 
sosiaalirahastosta organisaatioita, jotka 
järjestävät koulutus- ja 
mentorointiohjelmia mikroluottojen 
lopullisille tuensaajille; lisäksi komissio 
kannustaa jäsenvaltioita myöntämään 
Euroopan sosiaalirahaston varoista 
korkotukea EU:n mikroluottojen saajille. 
Ohjelmasta tuettujen toimien on oltava 
unionin ja kansallisen lainsäädännön, myös 
valtiontukisääntöjen, mukaisia.

Or. hu

Tarkistus 313
Philippe Boulland

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio varmistaa yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa, että ohjelman 
puitteissa toteutetut toimet ovat 
johdonmukaisia unionin muiden toimien 
kanssa ja täydentävät niitä; tällaisia ovat 

1. Komissio varmistaa yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa, että ohjelman 
puitteissa toteutetut toimet ovat 
johdonmukaisia unionin muiden toimien 
kanssa ja täydentävät niitä; tällaisia ovat 
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etenkin Euroopan sosiaalirahastoon 
kuuluvat toimet sekä 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun, 
oikeusasioiden ja perusoikeuksien, 
yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen 
sekä nuorisopolitiikan, tutkimuksen ja 
innovaation, yrittäjyyden, terveyden, 
laajentumisen ja ulkosuhteiden sekä 
yleisen talouspolitiikan alalla toteutetut 
toimet.

etenkin rakennerahastojen toimet, 
Euroopan sosiaalirahastoon kuuluvat 
toimet, EAKR:oon ja erityisiin pk-
yrityksiä koskeviin ohjelmiin kuuluvat 
toimet sekä työmarkkinaosapuolten 
vuoropuhelun, oikeusasioiden ja 
perusoikeuksien, yleissivistävän ja 
ammatillisen koulutuksen sekä 
nuorisopolitiikan, tutkimuksen ja 
innovaation, yrittäjyyden, terveyden, 
laajentumisen ja ulkosuhteiden sekä 
yleisen talouspolitiikan alalla toteutetut 
toimet.

Or. fr

Tarkistus 314
Mara Bizzotto

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio varmistaa yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa, että ohjelman 
puitteissa toteutetut toimet ovat 
johdonmukaisia unionin muiden toimien 
kanssa ja täydentävät niitä; tällaisia ovat 
etenkin Euroopan sosiaalirahastoon 
kuuluvat toimet sekä 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun, 
oikeusasioiden ja perusoikeuksien, 
yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen 
sekä nuorisopolitiikan, tutkimuksen ja 
innovaation, yrittäjyyden, terveyden, 
laajentumisen ja ulkosuhteiden sekä 
yleisen talouspolitiikan alalla toteutetut 
toimet.

1. Komissio varmistaa yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa, että ohjelman 
puitteissa toteutetut toimet ovat 
johdonmukaisia unionin muiden toimien 
kanssa ja täydentävät niitä; tällaisia ovat 
etenkin Euroopan sosiaalirahastoon 
kuuluvat toimet sekä 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun, 
oikeusasioiden ja perusoikeuksien, 
yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen 
sekä nuorisopolitiikan, tutkimuksen ja 
innovaation, yrittäjyyden, terveyden, 
ulkosuhteiden sekä yleisen talouspolitiikan 
alalla toteutetut toimet.

Or. it

Tarkistus 315
Karima Delli, Elisabeth Schroedter
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Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ohjelmasta tuettujen toimien on oltava 
unionin ja kansallisen lainsäädännön, myös 
valtiontukisääntöjen, mukaisia.

2. Ohjelmasta tuettujen toimien on oltava 
unionin ja kansallisen lainsäädännön, myös 
valtiontukisääntöjen ja ILO:n 
yleissopimuksen, mukaisia.

Or. en

Tarkistus 316
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Toteutettujen toimien on lisäksi 
oltava Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan sekä vammaisten 
henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n 
yleissopimuksen mukaisia.

Or. en

Tarkistus 317
Philippe Boulland

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ohjelman mukaisesti täytäntöön 
pantujen toimien tulokset on annettava 
tiedoksi ja levitettävä asianmukaisella 
tavalla, jotta voidaan maksimoida niiden 
vaikutus, kestävyys ja unionin tasoinen 
lisäarvo.

1. Ohjelman mukaisesti täytäntöön 
pantujen toimien tulokset on annettava 
tiedoksi ja levitettävä säännöllisesti ja 
asianmukaisella tavalla kansalaisille, 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, 
pk-yritysten edustajille, 
työmarkkinaosapuolille sekä Euroopan 
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parlamentille, jotta voidaan maksimoida 
niiden vaikutus, kestävyys ja unionin 
tasoinen lisäarvo.

Or. fr

Tarkistus 318
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ohjelman mukaisesti täytäntöön 
pantujen toimien tulokset on annettava 
tiedoksi ja levitettävä asianmukaisella 
tavalla, jotta voidaan maksimoida niiden 
vaikutus, kestävyys ja unionin tasoinen 
lisäarvo.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. hu

Tarkistus 319
Philippe Boulland

Ehdotus asetukseksi
13 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Ohjelman säännöllistä seurantaa ja sen 
toimintalinjoihin ja rahoitusprioriteetteihin 
tarvittavia mahdollisia mukautuksia varten 
komissio laatii vuosittain seurantaraportit 
ja lähettää ne Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle sekä alueiden komitealle ja 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle 
tiedoksi. Näissä raporteissa käsitellään 
ohjelman laadullisia ja määrällisiä 
tuloksia sekä sitä, missä määrin 
sukupuolten tasa-arvoon ja 
syrjimättömyyteen liittyvät näkökohdat, 
mukaan lukien esteettömiin 



AM\900457FI.doc 107/153 PE487.817v02-00

FI

mahdollisuuksiin liittyvät seikat, on otettu 
huomioon sen toimissa. Raportit 
julkaistaan ja saatetaan avoimuuden 
lisäämiseksi yleisön saataville.

Or. fr

Tarkistus 320
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
13 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 321
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
13 artikla

Komission teksti Tarkistus

Ohjelman säännöllistä seurantaa ja sen 
toimintalinjoihin ja rahoitusprioriteetteihin 
tarvittavia mahdollisia mukautuksia varten 

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

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

Or. hu

Tarkistus 322
Jan Kozłowski

Ehdotus asetukseksi
13 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pl

Tarkistus 323
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

1. Ohjelmasta tehdään yhdessä 26 artiklan 
d kohdassa tarkoitetun strategisen 
neuvoa-antavan ryhmän kanssa vuoden 
2017 loppuun mennessä väliarviointi, jossa 
mitataan edistymistä sen tavoitteiden 
saavuttamisessa, määritetään onko 
resursseja käytetty tehokkaasti ja 
arvioidaan sen tuomaa unionin tason 
lisäarvoa. Strateginen neuvoa-antava 
ryhmä, johon viitataan 26 artiklan d 
kohdassa, on mukana koko 
arviointimenettelyssä.

Or. en

Tarkistus 324
Jan Kozłowski

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Ohjelmasta tehdään vuoden 2017 
loppuun mennessä väliarviointi, jossa 
mitataan edistymistä sen tavoitteiden 
saavuttamisessa, määritetään onko 
resursseja käytetty tehokkaasti ja 
arvioidaan sen tuomaa unionin tason 
lisäarvoa. Komissio voi uudelleen 
tarkastelun perusteella ehdottaa 
määrärahojen siirtämistä ohjelman 
lohkosta toiseen.

Or. pl

Tarkistus 325
Jutta Steinruck

Ehdotus asetukseksi
14 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

14 a artikla
Aihekohtaiset osa-alueet ja rahoitus

1. Progress-lohkolla tuetaan a, b ja c 
kohdissa lueteltujen aihekohtaisten osa-
alueiden toimia. Koko ohjelmakauden 
aikana 5 artiklan 2 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetussa eri aloille kohdennettavien 
määrärahojen jaossa noudatetaan 
seuraavia alarajoja: 
(a) työllisyys, jonka alalle kohdennetuista 
määrärahoista vähintään 10 prosenttia 
käytetään nuorisotyöttömyyden 
torjuntaan;
(b) sosiaalinen suojelu, sosiaalinen 
osallisuus sekä köyhyyden vähentäminen 
ja ehkäiseminen: 50 prosenttia;
(c) työolot: 10 prosenttia.
2. Kolmen aihekohtaisen alan toimista 
vähintään 25 prosenttia 5 artiklan 2 
kohdan a alakohdassa kohdennetuista 
varoista käytetään sosiaalipoliittisiin 
kokeiluihin koko ohjelmakauden aikana.
3. Komissiolle on siirretty valta hyväksyä 
delegoituja säädöksiä lohkon sisäisille 
yksittäisille osille kohdennettavia varoja 
koskevan 26 artiklan e kohdan 
mukaisesti. Komissiolla on oikeus 
määritellä a osa-alueelle kohdennettavien 
varojen kokonaismäärä ja lisätä tai 
vähentää b ja c osa-alueelle 
kohdennettavien 1 kohdassa tarkoitettujen 
varojen määrää enintään 5 prosentilla 
ottaen asianmukaisella tavalla huomioon 
Progress-lohkon kattamien alojen 
erityistarpeet ja toiminnan prioriteetit. 

Or. en

Tarkistus 326
Karima Delli, Elisabeth Schroedter
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Ehdotus asetukseksi
14 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

14 a artikla
Aihekohtaiset osa-alueet

Progress-lohkon monivuotisessa 
toimintaohjelmassa olisi tuettava toimia 
yhdellä tai useammalla seuraavista 
aihekohtaisista osa-alueista:
(a) työllisyys;
(b) sosiaalinen suojelu, sosiaalinen 
osallisuus sekä köyhyyden vähentäminen 
ja ehkäiseminen;
(c) työolot ja työterveys ja -turvallisuus;
Lisäksi siihen olisi sisällytettävä seuraavat 
horisontaaliset prioriteetit:
(a) sosiaalipoliittiset kokeilut;
(b) nuorisotyöttömyyden ja syrjäytymisen 
torjunta;
(c) naisten ja miesten yhtäläisten 
mahdollisuuksien edistäminen;
(d) sukupuoleen, rotuun tai etniseen 
alkuperään, uskontoon tai 
vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai 
seksuaaliseen suuntautumiseen 
perustuvan syrjinnän torjunta sekä 
vammaisten henkilöiden oikeuksia 
koskevan YK:n yleissopimuksen 
velvoitteiden täyttäminen;
(e) lasten oikeuksien ja hyvinvoinnin 
turvaaminen.

Or. en

Tarkistus 327
Karima Delli, Elisabeth Schroedter
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Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevassa 4 artiklassa säädettyjen 
yleistavoitteiden lisäksi Progress-lohkossa 
on seuraavat erityistavoitteet:

Edellä olevassa 4 artiklassa säädettyjen 
yleistavoitteiden lisäksi Progress-lohkon 
erityistavoitteilla tuetaan Eurooppa 2020-
strategian, köyhyyden torjunnan 
eurooppalaisen foorumin ja muiden 
lippulaiva-aloitteiden täytäntöönpanoa 
sekä osallistumista sosiaalialan avoimen 
koordinointimenetelmän tehostettuun 
arviointiin. Täsmällisiä tavoitteita ovat: 

Or. en

Tarkistus 328
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Kehitetään ja levitetään korkealaatuista 
vertailevaa analyyttista tietoa sen 
varmistamiseksi, että unionin työllisyys- ja 
sosiaalipolitiikka ja työoloja koskeva
lainsäädäntö perustuvat vankkaan näyttöön 
ja ovat relevantteja yksittäisten 
jäsenvaltioiden ja muiden osallistuvien 
maiden tarpeiden, haasteiden ja
edellytysten kannalta.

(a) Kehitetään ja levitetään korkealaatuista 
vertailevaa analyyttista tietoa sen
varmistamiseksi, että unionin politiikka 
sellaisilla aloilla kuin työllisyys, työolot, 
sosiaalinen suojelu, sosiaalisen 
osallisuuden ja syrjinnän ja 
moninkertaisen syrjinnän torjunta, 
köyhyyden ja asunnottomuuden torjunta, 
nuorison, siirtotyöläisten ja etnisten 
vähemmistöjen työttömyyden torjunta, 
lasten köyhyyden torjunta, 
energiaköyhyyden torjunta sekä näiden 
alojen lainsäädäntö perustuvat vankkaan 
näyttöön ja ovat relevantteja yksittäisten 
jäsenvaltioiden ja muiden osallistuvien 
maiden ihmisten tarpeiden, sosiaalisten
haasteiden ja sosiaalisten olojen suhteen; 

Or. en
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Tarkistus 329
Philippe Boulland

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Kehitetään ja levitetään korkealaatuista 
vertailevaa analyyttista tietoa sen 
varmistamiseksi, että unionin työllisyys- ja
sosiaalipolitiikka ja työoloja koskeva 
lainsäädäntö perustuvat vankkaan näyttöön 
ja ovat relevantteja yksittäisten 
jäsenvaltioiden ja muiden osallistuvien 
maiden tarpeiden, haasteiden ja 
edellytysten kannalta.

(a) Kehitetään ja levitetään korkealaatuista 
vertailevaa analyyttista tietoa sen 
varmistamiseksi, että heikommassa 
asemassa olevien syrjäytymisen torjumista 
ja terveydenhuoltopalvelujen saatavuutta 
koskeva unionin sosiaalipolitiikka ja 
työllisyyspolitiikka ja työoloja koskeva 
lainsäädäntö perustuvat paikalliseen, 
alueellisen tai kansalliseen näyttöön ja ne 
vastaavat täysin työnhakijoiden ja/tai 
työntekijöiden tarpeita sekä yksittäisten 
jäsenvaltioiden ja muiden osallistuvien 
maiden kansalaisten tarpeita, haasteita ja 
edellytyksiä.

Or. fr

Tarkistus 330
Konstantinos Poupakis

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Kehitetään ja levitetään korkealaatuista 
vertailevaa analyyttista tietoa sen 
varmistamiseksi, että unionin työllisyys- ja 
sosiaalipolitiikka ja työoloja koskeva 
lainsäädäntö perustuvat vankkaan näyttöön 
ja ovat relevantteja yksittäisten 
jäsenvaltioiden ja muiden osallistuvien 
maiden tarpeiden, haasteiden ja 
edellytysten kannalta.

(a) Kehitetään ja levitetään korkealaatuista 
vertailevaa analyyttista tietoa sen 
varmistamiseksi, että unionin työllisyys- ja 
sosiaalipolitiikka ja työoloja koskeva 
lainsäädäntö perustuvat vankkaan näyttöön 
ja niissä otetaan tehokkaasti huomioon 
yksittäisten jäsenvaltioiden ja muiden 
osallistuvien maiden tarpeet, haasteet ja 
edellytykset.

Or. el
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Tarkistus 331
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) Helpotetaan tehokasta ja osallistavaa 
tietojen vaihtoa, vastavuoroista oppimista 
ja vuoropuhelua unionin työllisyys- ja 
sosiaalipolitiikasta sekä työoloja 
koskevasta lainsäädännöstä unionin, 
jäsenvaltioiden ja kansainvälisellä tasolla, 
jotta voidaan auttaa jäsenvaltioita ja muita 
osallistuvia maita kehittämään 
politiikkaansa ja panemaan unionin 
lainsäädäntöä täytäntöön.

(b) Helpotetaan tehokasta ja osallistavaa 
tietojen vaihtoa, vastavuoroista oppimista 
ja vuoropuhelua unionin politiikasta 
sellaisilla aloilla kuin työllisyys, 
sosiaalinen suojelu, sosiaalinen 
osallisuus, työoloja koskevan 
lainsäädäntö, syrjinnän ja 
moninkertaisen syrjinnän torjuminen, 
köyhyyden torjuminen, asunnottomuuden 
torjuminen, lasten oikeuksien ja 
hyvinvoinnin turvaaminen, 
nuorisotyöttömyyden ja nuorten 
köyhyyden torjuminen, 
maahanmuuttajien kotoutumisen 
edistäminen ja turvapaikanhakijoiden 
tilanteen parantaminen unionin, 
jäsenvaltioiden ja kansainvälisellä tasolla, 
jotta voidaan auttaa jäsenvaltioita ja muita 
osallistuvia maita kehittämään 
politiikkaansa ja panemaan unionin 
lainsäädäntöä täytäntöön.

Or. en

Tarkistus 332
Philippe Boulland

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) Helpotetaan tehokasta ja osallistavaa 
tietojen vaihtoa, vastavuoroista oppimista 
ja vuoropuhelua unionin työllisyys- ja
sosiaalipolitiikasta sekä työoloja 
koskevasta lainsäädännöstä unionin, 
jäsenvaltioiden ja kansainvälisellä tasolla, 

(b) Helpotetaan tehokasta ja osallistavaa 
tietojen vaihtoa keskittyen innovatiivisiin 
toimiin, joilla edistetään työllistymistä ja 
etenkin ensimmäisen työpaikan saantia, 
vastavuoroista oppimista ja vuoropuhelua 
unionin sosiaalipolitiikasta ja syrjäytymistä 
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jotta voidaan auttaa jäsenvaltioita ja muita 
osallistuvia maita kehittämään 
politiikkaansa ja panemaan unionin 
lainsäädäntöä täytäntöön.

torjuvista toimista ja järjestetään 
tiedotuskampanjoita sosiaalisesti 
vastuullisimmille eurooppalaisille 
yrityksille myönnettävän merkinnän 
hyödyllisyydestä sekä työoloja koskevasta 
lainsäädännöstä unionin, jäsenvaltioiden ja 
kansainvälisellä tasolla, jotta voidaan 
auttaa jäsenvaltioita ja muita osallistuvia 
maita kehittämään politiikkaansa ja 
panemaan unionin lainsäädäntöä 
täytäntöön.

Or. fr

Tarkistus 333
Jutta Steinruck

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) Helpotetaan tehokasta ja osallistavaa 
tietojen vaihtoa, vastavuoroista oppimista 
ja vuoropuhelua unionin työllisyys- ja 
sosiaalipolitiikasta sekä työoloja 
koskevasta lainsäädännöstä unionin, 
jäsenvaltioiden ja kansainvälisellä tasolla, 
jotta voidaan auttaa jäsenvaltioita ja muita 
osallistuvia maita kehittämään 
politiikkaansa ja panemaan unionin 
lainsäädäntöä täytäntöön.

(b) Helpotetaan tehokasta ja osallistavaa 
tietojen vaihtoa, vastavuoroista oppimista 
ja vuoropuhelua unionin, jäsenvaltioiden ja 
kansainvälisellä tasolla työllisyyttä, 
työoloja, sosiaalista suojelua, sosiaalista 
osallisuutta ja köyhyyden torjuntaa 
koskevasta unionin politiikasta sekä näitä 
aloja koskevasta lainsäädännöstä Euroopan 
työllisyysstrategiassa ja avoimessa 
koordinointimenettelyssä sosiaalisen 
suojelun ja sosiaalisen osallisuuden alalla 
ja verkottamalla asiaan erikoistuneita 
elimiä, työmarkkinaosapuolet ja 
kansalaisyhteiskunnan organisaatiot 
mukaan luettuina, jotta voidaan auttaa 
jäsenvaltioita ja muita ohjelmaan 
osallistuvia maita kehittämään 
politiikkaansa ja panemaan unionin 
lainsäädäntöä täytäntöön.

Or. en
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Tarkistus 334
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Komission teksti Tarkistus

(b a) annetaan kaikille asianosaisille 
toimijoille tukea, jotta ne voivat seurata 
aktiivisesti sovittuja unionin prioriteetteja, 
kuten aktiivista osallistamista, syrjinnän 
ja moninkertaisen syrjinnän torjumista, 
asunnottomuuden ja asuntomarkkinoilta 
syrjäytymisen, lasten köyhyyden, 
energiaköyhyyden, nuorten köyhyyden ja 
työttömyyden sekä maahanmuuttajien 
köyhyyden torjumista, 
turvapaikanhakijoiden ja etnisten 
vähemmistöjen aseman parantamista, 
Euroopan vammaisstrategian 2010–2020 
täytäntöönpanoa, vammaisten 
henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n 
yleissopimuksen mielenterveyttä koskevan 
yhteisen toiminnan ja terveyseroja 
koskevan yhteisen toiminnan
täytäntöönpanoa.

Or. en

Tarkistus 335
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b b) edistää ennalta ehkäisevää 
kulttuuria työterveyden ja -turvallisuuden 
alalla sekä henkistä ja fyysistä 
hyvinvointia työelämässä.

Or. en
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Tarkistus 336
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) Tarjotaan poliittisille 
päätöksentekijöille taloudellista tukea 
sosiaali- ja työmarkkinapoliittisten 
uudistusten testaamiseen, keskeisten 
toimijoiden valmiuksien parantamiseen,
jotta ne voivat suunnitella ja toteuttaa 
sosiaalisia kokeiluja, sekä asiaan liittyvän 
tiedon ja asiantuntemuksen saataville 
asettamiseen.

(c) Tarjotaan poliittisille 
päätöksentekijöille taloudellista tukea 
ennakoida ja kehittää 
työllistämismahdollisuuksia ja 
pätevyystarpeita, joita tarvitaan 
siirryttäessä resursseja tehokkaasti 
käyttävään ja vähähiiliseen talouteen sekä 
ympäristön ja yhteiskunnan kannalta 
kestävään kehitykseen, testata sosiaali- ja 
työmarkkinapoliittisia toimia työpaikkojen 
ja sosiaalisen suojelun laadun 
parantamiseksi, parantaa keskeisten 
toimijoiden valmiuksia, jotta ne voivat 
suunnitella ja toteuttaa sosiaalipoliittisia 
kokeiluja, jotka liittyvät kyseisiin 
tavoitteisiin ja sosiaaliseen edistykseen, 
sekä asettaa saataville asiaan liittyvän 
tiedon ja asiantuntemuksen. 

Or. en

Tarkistus 337
Philippe Boulland

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) Tarjotaan poliittisille 
päätöksentekijöille taloudellista tukea 
sosiaali- ja työmarkkinapoliittisten 
uudistusten testaamiseen, keskeisten 
toimijoiden valmiuksien parantamiseen, 
jotta ne voivat suunnitella ja toteuttaa 
sosiaalisia kokeiluja, sekä asiaan liittyvän 
tiedon ja asiantuntemuksen saataville 
asettamiseen.

(c) Tarjotaan kansallisille, alueellisille tai 
paikallisille toimijoille taloudellista tukea 
sosiaali- ja työmarkkinapoliittisten 
uudistusten testaamiseen, keskeisten 
toimijoiden valmiuksien parantamiseen, 
jotta ne voivat suunnitella ja toteuttaa 
sosiaalisia kokeiluja, sekä asiaan liittyvän 
tiedon ja asiantuntemuksen saataville 
asettamiseen.
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Or. fr

Tarkistus 338
Philippe Boulland

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) Tarjotaan unionin ja kansallisen tason 
organisaatioille taloudellista tukea, jotta ne 
voivat parantaa valmiuksiaan kehittää, 
edistää ja tukea unionin työllisyys- ja
sosiaalipolitiikan sekä työoloja koskevan 
lainsäädännön täytäntöönpanoa.

(d) Tarjotaan unionin ja kansallisen, 
alueellisen tai paikallisen tason 
organisaatioille taloudellista tukea, jotta ne 
voivat parantaa valmiuksiaan kehittää 
innovatiivisia sosiaalisia kokeiluja ja
edistää ja tukea sosiaalipolitiikan, 
syrjäytymisen torjumista koskevan 
politiikan ja työllisyyspolitiikan sekä 
työoloja koskevan lainsäädännön 
täytäntöönpanoa.

Or. fr

Tarkistus 339
Jutta Steinruck

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) Tarjotaan unionin ja kansallisen tason 
organisaatioille taloudellista tukea, jotta ne 
voivat parantaa valmiuksiaan kehittää, 
edistää ja tukea unionin työllisyys- ja 
sosiaalipolitiikan sekä työoloja koskevan 
lainsäädännön täytäntöönpanoa.

(d) Tarjotaan kaikkien tasojen
organisaatioille taloudellista tukea, jotta ne 
voivat parantaa valmiuksiaan kehittää, 
edistää ja tukea työllisyyttä, työoloja, 
sosiaalista suojelua, sosiaalista 
osallisuutta ja köyhyyden torjuntaa 
koskevan unionin politiikan sekä näitä 
aloja koskevan lainsäädännön 
täytäntöönpanoa.

Or. en
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Tarkistus 340
Philippe Boulland

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevassa 4 artiklassa säädettyjen 
yleistavoitteiden lisäksi Progress-lohkossa 
on seuraavat erityistavoitteet:
(a) Otetaan käyttöön sosiaalinen merkintä 
yrityksiä varten, jotka pyrkivät täyttämään 
sosiaaliset perusteet oikeudellisia 
vähimmäisstandardeja 
kunnianhimoisemmin edistääkseen 
sellaisen eurooppalaisen sosiaalisen 
mallin kehittämistä, jonka avulla kyetään 
parantamaan työntekijöiden sosiaalista 
suojelua ja vastaamaan kuluttajien ja 
sellaisten rahoituslaitosten pyrkimyksiin, 
jotka haluavat investoida sosiaalisesti 
vastuullisiin yrityksiin.  
(b) Järjestetään rahoitusta, jota 
edunsaajat voivat hyödyntää 
omavastuuosuutenaan ottaessaan yhteyttä 
rahoituslaitoksiin.
(c) Perustetaan keskitettyjä 
asiointipisteitä, joissa yhdistetään 
työvoimapalvelut ja kaikki muut niihin 
kytkeytyvät sosiaaliset palvelut 
(kansalaisjärjestöt, vapaaehtoisjärjestöt, 
työmarkkinaosapuolet jne.), jotka 
koskevat työelämää (koulutus, 
harjoittelupaikat, uudelleen sijoittaminen 
jne.) ja sosiaaliasioita (asunto, terveys, 
liikenne jne.). 
(d) Edistetään etätyötä.
(e) Kannustetaan kaikkia oppilaitosten ja 
koulutuskeskusten aloitteita, joilla 
pyritään tiiviimpään yhteistyöhön 
työvoimapalvelujen tarjoajien kanssa 
koulutuskurssien kohdentamiseksi aloille, 
joilla esiintyy pulaa ammattitaitoisista 
työntekijöistä.
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(f) Edistetään sellaisten 
yrityshautomoiden perustamista, jotka 
voivat yhdistää resurssejaan toiminnan 
käynnistämiseksi ja helpottaa yritysten 
perustamista antamalla teknistä ja 
taloudellista tukea ja tarjoamalla 
sponsorointimahdollisuuksia. 
(g) Tiedotetaan kansalaisille paremmin 
eurooppalaisista ohjelmista, joilla 
pyritään auttamaan työnhakijoita.
(h) Tuetaan aloitteita, joiden avulla 
voidaan ottaa huomioon työttömien 
työnhakijoiden olosuhteet ja ympäristö 
(liikkumisen helpottaminen, ajoneuvon 
vuokraaminen, ajo-opetus, sosiaalinen 
suojelu jne.).
(i) Torjutaan syrjäytymistä ja köyhyyttä 
erityisesti huolehtimalla heikommassa 
asemassa olevien henkilöiden 
terveydenhuoltopalvelujen saatavuudesta. 

Or. fr

Tarkistus 341
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) työvoimapalvelut (b) julkiset ja yksityiset työvoimapalvelut

Or. en

Tarkistus 342
Philippe Boulland

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio tekee tämän ohjelman 
täytäntöön panemiseksi yhteistyötä 
sosiaalisia asioita käsittelevien 
eurooppalaisten säätiöiden ja virastojen 
kanssa ja varmistaa, että tämä ohjelma on 
johdonmukainen Grundtvig- ja Leonardo-
ohjelman kanssa ja täydentää niitä.

Or. fr

Tarkistus 343
Philippe Boulland

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi tehdä yhteistyötä 
kolmansien maiden kanssa, jotka eivät 
osallistu ohjelmaan. Tällaisten kolmansien 
maiden edustajat voivat osallistua yhteistä 
etua koskeviin tapahtumiin (kuten 
konferensseihin ja seminaareihin), joita 
järjestetään ohjelmaan osallistuvissa 
maissa, ja tällaiset 
osallistumiskustannukset voidaan kattaa 
ohjelmasta.

4. Komissio voi tehdä yhteistyötä 
kolmansien maiden kanssa, jotka eivät 
osallistu ohjelmaan. Tällaisten kolmansien 
maiden edustajat voivat osallistua yhteistä 
etua koskeviin tapahtumiin (kuten 
konferensseihin ja seminaareihin), joita 
järjestetään ohjelmaan osallistuvissa 
maissa, ja tällaiset 
osallistumiskustannukset voidaan kattaa 
osittain ohjelmasta.

Or. fr

Tarkistus 344
Jutta Steinruck

Ehdotus asetukseksi
19 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

19 a artikla
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Aihekohtaiset osa-alueet ja rahoitus
1. EURES-lohkolla tuetaan a, b ja c 
kohdissa lueteltujen aihekohtaisten osa-
alueiden toimia. Koko ohjelmakauden 
aikana 5 artiklan 2 kohdan b alakohdassa 
tarkoitetussa eri aloille kohdennettavien 
määrärahojen jaossa noudatetaan 
seuraavia alarajoja: 
(a) liikkuville työntekijöille ja 
työnantajille tarkoitetut tiedotuspalvelut ja 
neuvonta sekä avointen työpaikkojen ja 
työnhakijoiden yhteensovittaminen: 15 %;
(b) Kohdennetut liikkuvuusjärjestelyt: 
20 %;
(c) valtioiden välinen, alakohtainen ja 
rajat ylittävä yhteistyö: 40 %.
2. Komissiolle on siirretty valta hyväksyä 
delegoituja säädöksiä lohkon sisäisille 
yksittäisille osille kohdennettavia varoja 
koskevan 26 artiklan e kohdan 
mukaisesti. Komissiolla on oikeus lisätä 
tai vähentää b ja c osa-alueelle 
kohdennettavien 1 kohdassa tarkoitettujen 
varojen määrää enintään 5 prosentilla 
ottaen asianmukaisella tavalla huomioon 
Eures-lohkon kattamien alojen 
erityistarpeet ja toiminnan prioriteetit. 

Or. en

Tarkistus 345
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
19 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

19 a artikla
Aihekohtaiset osa-alueet

19 a artikla
Aihekohtaiset osa-alueet
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EURES-lohko sisältää toimia seuraavilla 
aloilla:
(a) liikkuville työntekijöille ja 
työnantajille tarkoitetut tiedotuspalvelut ja 
neuvonta sekä avointen työpaikkojen ja 
työnhakijoiden yhteensovittaminen;
(b) kohdennetut liikkuvuusjärjestelyt;
(c) valtioiden välinen, alakohtainen ja 
rajat ylittävä yhteistyö;
(d) toimien ja työhön sijoittumisten 
arviointi alojen välisenä osa-alueena;
(e) nuorten työhakijoiden ensimmäinen 
EURES-työ.

Or. en

Tarkistus 346
Jutta Steinruck

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Varmistetaan, että avoimet työpaikat, 
työhakemukset ja kaikki niihin liittyvät 
tiedot ovat avoimia potentiaalisille 
työnhakijoille ja työnantajille; tähän 
päästään vaihtamalla ja levittämällä näitä 
tietoja kansainvälisesti, alueiden välillä ja 
rajat ylittävästi käyttäen tavanomaisia 
yhteistyömuotoja.

(a) Varmistetaan, että avoimia työpaikkoja 
ja työhakemuksia koskevat tiedot ja 
neuvonta ja kaikki niihin liittyvät tiedot, 
kuten elin- ja työoloja koskevat tiedot, 
mukaan luettuina sosiaalilainsäädäntö, 
työoikeus ja voimassa olevat 
työehtosopimukset, sekä mahdollisuudet 
uusien taitojen hankkimiseen ovat 
avoimia potentiaalisille työnhakijoille ja 
työnantajille; tähän päästään vaihtamalla ja 
levittämällä näitä tietoja kansainvälisesti, 
alueiden välillä ja rajat ylittävästi käyttäen 
tavanomaisia yhteistyömuotoja sekä 
antamalla yksilöllistä neuvontaa.

Or. en

Perustelu

Työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta Euroopan unionissa annetun asetuksen N:o 492/2011 
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12 artiklan 3 kohdassa säädetyt tiedot asuin- ja työoloista auttanevat toisista jäsenvaltioista 
tulevia työntekijöitä. Tätä tiedonvaihtoa voidaan täydentää mahdollisuuksia uusien 
pätevyyksien hankkimiseen toisessa jäsenvaltiossa, kuten avointen työpaikkojen ja 
työhakemusten välittämisestä annetussa komission päätöksen (2003/8/EY) 2 artiklassa 
todettiin.

Tarkistus 347
Philippe Boulland

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Varmistetaan, että avoimet työpaikat, 
työhakemukset ja kaikki niihin liittyvät 
tiedot ovat avoimia potentiaalisille 
työnhakijoille ja työnantajille; tähän 
päästään vaihtamalla ja levittämällä näitä 
tietoja kansainvälisesti, alueiden välillä ja 
rajat ylittävästi käyttäen tavanomaisia 
yhteistyömuotoja.

(a) Varmistetaan, että avoimet työpaikat, 
työhakemukset ja kaikki niihin liittyvät 
tiedot ovat avoimia potentiaalisille 
työnhakijoille ja työnantajille; tähän 
päästään vaihtamalla ja levittämällä näitä 
tietoja kansainvälisesti, alueiden välillä ja 
rajat ylittävästi käyttäen tavanomaisia 
yhteistyömuotoja. Varmistetaan, että 
kohdennetut liikkuvuusjärjestelyt eivät 
haittaa paikallista työllistymistä 
räätälöimällä koulutusta aloille, joilla 
esiintyy työvoimapulaa.

Or. fr

Tarkistus 348
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Varmistetaan, että avoimet työpaikat, 
työhakemukset ja kaikki niihin liittyvät 
tiedot ovat avoimia potentiaalisille 
työnhakijoille ja työnantajille; tähän 
päästään vaihtamalla ja levittämällä näitä 
tietoja kansainvälisesti, alueiden välillä ja 
rajat ylittävästi käyttäen tavanomaisia 

(a) Varmistetaan, että avoimet työpaikat, 
työhakemukset ja kaikki niihin liittyvät 
tiedot ovat avoimia potentiaalisille 
työnhakijoille ja työnantajille, ja tarjotaan 
mentorointia etenkin ammattitaidottomien 
työntekijöiden voimauttamiseksi; tähän 
päästään vaihtamalla ja levittämällä näitä 
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yhteistyömuotoja. tietoja kansainvälisesti, alueiden välillä ja 
rajat ylittävästi käyttäen tavanomaisia 
yhteistyömuotoja.

Or. en

Tarkistus 349
Philippe Boulland

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) Kehitetään palveluita työntekijöiden 
rekrytoimiseksi ja sijoittamiseksi työhön 
hyödyntämällä avointen työpaikkojen ja 
työhakemusten välittämistä Euroopan 
tasolla; tämän olisi katettava kaikki 
työhönsijoituksen eri vaiheet rekrytointia 
edeltävästä valmistelusta sijoituksen 
jälkeiseen neuvontaan; tavoitteena on 
hakijan menestyksellinen integroituminen
työmarkkinoille; tällaisiin palveluihin on 
sisällytettävä liikkuvuusjärjestelyitä, joilla 
täytetään avoimia työpaikkoja, kun 
työmarkkinoilla on havaittu vajeita, ja/tai 
autetaan tiettyjä työntekijäryhmiä kuten 
nuoria.

(b) Kehitetään palveluita työntekijöiden 
rekrytoimiseksi, mukaan luettuna 
keskitetystä asiointipisteestä saatava 
opastus ja koulutus ja muut palvelut 
työhön sijoittamiseksi, jotta voidaan 
vastata työnhakijoiden tarpeisiin ja 
erityisesti keventää hallinnollista taakkaa 
ja mahdollistaa riittävä ammattitaito 
verrattuna Euroopan tasolla avoimina 
oleviin työpaikkoihin ja työhakemuksiin; 
tämän olisi katettava kaikki 
työhönsijoituksen eri vaiheet rekrytointia 
edeltävästä valmistelusta sijoituksen 
jälkeiseen neuvontaan; tavoitteena on 
hakijan menestyksellinen integroituminen 
työmarkkinoille; tällaisiin palveluihin on 
sisällytettävä liikkuvuusjärjestelyitä, joilla 
täytetään avoimia työpaikkoja, kun 
työmarkkinoilla on havaittu vajeita, ja/tai 
autetaan tiettyjä työntekijäryhmiä kuten 
nuoria. Erityisesti on varmistettava, että 
nämä rekrytointi- ja sijoittamispalvelut 
eivät voimista aivovuotoa.

Or. fr

Tarkistus 350
Marian Harkin
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Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) Kehitetään palveluita työntekijöiden 
rekrytoimiseksi ja sijoittamiseksi työhön 
hyödyntämällä avointen työpaikkojen ja 
työhakemusten välittämistä Euroopan 
tasolla; tämän olisi katettava kaikki 
työhönsijoituksen eri vaiheet rekrytointia 
edeltävästä valmistelusta sijoituksen 
jälkeiseen neuvontaan; tavoitteena on 
hakijan menestyksellinen integroituminen 
työmarkkinoille; tällaisiin palveluihin on 
sisällytettävä liikkuvuusjärjestelyitä, joilla 
täytetään avoimia työpaikkoja, kun 
työmarkkinoilla on havaittu vajeita, ja/tai 
autetaan tiettyjä työntekijäryhmiä kuten 
nuoria.

(b) Kehitetään palveluita työntekijöiden 
rekrytoimiseksi ja sijoittamiseksi 
kestävään työhön hyödyntämällä avointen 
työpaikkojen ja työhakemusten välittämistä 
Euroopan tasolla; tämän olisi katettava 
kaikki työhönsijoituksen eri vaiheet 
rekrytointia edeltävästä valmistelusta 
sijoituksen jälkeiseen neuvontaan; 
tavoitteena on hakijan menestyksellinen 
integroituminen työmarkkinoille; tällaisiin 
palveluihin on sisällytettävä 
liikkuvuusjärjestelyitä, joilla täytetään 
avoimia työpaikkoja, kun työmarkkinoilla 
on havaittu vajeita, ja/tai autetaan tiettyjä 
työntekijäryhmiä kuten nuoria.

Or. en

Tarkistus 351
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Komission teksti Tarkistus

(b a) kehittää kansainväliseen 
rekrytointiin ja työhönsijoittumiseen 
tarkoitettu kohdennettu työmarkkinoiden 
liikkuvuusjärjestely auttamaan nuoria 
löytämään työpaikka toisesta 
jäsenvaltiosta ("Your first EURES-job"-
ohjelma); tämän olisi katettava kaikki 
työhönsijoittumisen eri vaiheet 
rekrytointia edeltävästä valmistelusta 
sijoittumisen jälkeiseen neuvontaan; 
tavoitteena on hakijan menestyksellinen 
integroituminen työmarkkinoille;

Or. en
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Tarkistus 352
Jutta Steinruck

Ehdotus asetukseksi
20 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

20 a artikla
Erityistoimet

Eures-lohkoon sisältyviin erityistoimiin 
voi edellä olevassa 6 artiklassa säädettyjen 
toimien lisäksi kuulua
(a) rajat ylittävien kumppanuuksien 
kehittäminen, jos raja-alueista 
alueellisesti vastuussa olevat viranomaiset 
tätä pyytävät; työnhakijoille, liikkuville 
työntekijöille, rajatyöntekijät mukaan 
luettuina, sesonkityöläisille, 
siirtotyöläisille, lähetetyille työntekijöille 
ja työnantajille tarjottu mahdollisuus 
saada tietoja ja neuvontaa ennen 
liikkuvuuskokemusta, sen aikana ja sen 
jälkeen työntekijöiden vapaaehtoisen 
alueellisen liikkuvuuden edistämiseksi 
oikeudenmukaisesti; sellaisen 
tiedotusmateriaalin laatiminen ja 
levittäminen, jolla voidaan tiedottaa 
työnhakijoille, liikkuville työntekijöille, 
työnantajille ja Eures-neuvojille 
työoikeudesta, sosiaaliturvasta ja
työehdoista raja-alueilla ja muissa 
jäsenvaltioissa;
(b) kohdennettujen liikkuvuusjärjestelyjen 
kehittäminen ja täytäntöönpano 
yhteistyössä työntekijöiden vapaata 
liikkuvuutta käsittelevän neuvoa-antavan 
komitean kanssa;
(c) Eureksen avulla toteutettujen toimien 
ja työhönsijoittumisten arviointi ottaen 
huomioon yhtäläisesti laadulliset ja 
määrälliset kriteerit, painottaen 
työpaikkojen vapautumista tai niihin 
sijoittumista yksittäisissä jäsenvaltioissa 
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sekä sijoittumisten kokonaismäärää 
unionissa, ottaen samalla huomioon 
muutokset työmarkkinoilla ja niihin 
liittyvät liikkuvuusmallit; indikaattorien 
kehittäminen komission, jäsenvaltioiden 
ja työmarkkinaosapuolten välisessä 
yhteistyössä Eures-työpaikkojen laadun ja 
työolojen arvioimiseksi.

Or. en

Tarkistus 353
Heinz K. Becker

Ehdotus asetukseksi
20 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

20 a artikla
Yksittäiset toimenpiteet

Eures-lohkoon sisältyviin yksittäisiin 
toimenpiteisiin voi edellä olevassa 
6 artiklassa säädettyjen toimien lisäksi 
kuulua
(a) rajat ylittävän yhteistyön 
kehittäminen; monikielisen digitaalisen 
foorumin luominen työpaikkailmoituksia 
ja -hakemuksia varten; mahdollisuus 
neuvontaan ennen liikkuvuuden 
hyödyntämistä, liikkuvuuden aikana ja 
sen jälkeen, jotta alueellista liikkuvuutta 
voidaan edistää oikeudenmukaisesti; 
tiedotusaineiston laatiminen ja 
levittäminen.

Or. de

Tarkistus 354
Heinz K. Becker

Ehdotus asetukseksi
20 b artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

20 b artikla
Liikkuvuutta edistävät ohjelmat

1. Kohdennettuja liikkuvuutta edistäviä 
ohjelmia voidaan suunnitella erityisiä 
työntekijäryhmiä, tiettyjä aloja, 
ammatteja, maita tai maaryhmiä varten, 
mikäli niille on havaittavissa selvä 
taloudellinen tarve ja unionin laajuinen 
rekrytointi voisi tuottaa lisäarvoa, 
esimerkiksi kun on kyse pullonkauloiksi 
muodostuneista vapaista työpaikoista tai 
erityistyöpaikoista, joihin rekrytoinnissa 
on ilmennyt ongelmia. Työntekijöiden 
vapaata liikkuvuutta käsittelevää neuvoa-
antavaa komiteaa kuullaan säännöllisesti 
näistä ohjelmista.
2. Kohdennettujen liikkuvuutta edistävien 
ohjelmien perustana on 
"oikeudenmukaisen liikkuvuuden" 
periaate, ja niissä noudatetaan voimassa 
olevia työnormeja ja oikeudellisia 
vaatimuksia. Ohjelmilla on tarkoitus 
varmistaa työnvälitys työhön, jossa on 
kollektiivisiin työehtosopimuksiin tai 
minimipalkkoihin perustuvat 
asianmukaiset työehdot sekä riittävä 
palkka.
3. Kohdennetut liikkuvuutta edistävät 
ohjelmat täytäntöön panevat ja 
työnhakijoille ja työnantajille palveluja 
tarjoavat organisaatiot valitaan avoimen 
ehdotuspyynnön perusteella, ja niitä 
pyydetään esittämään ehdotuksia, joita 
voivat esittää myös työvoimapalvelujen 
tarjoajat, edellyttäen että ne ovat 
sitoutuneet oikeudenmukaisen 
liikkuvuuden periaatteeseen. 
4. On huolehdittava siitä, että 
kohdennetut liikkuvuutta edistävät 
ohjelmat sovitetaan tiiviisti yhteen ja että 
voimassa olevaa työoikeutta ja työnormeja 
noudatetaan täysimääräisesti.



PE487.817v02-00 130/153 AM\900457FI.doc

FI

Or. de

Tarkistus 355
Jutta Steinruck

Ehdotus asetukseksi
20 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

20 b artikla
Aivovuodon seuranta

Alueellisesta liikkuvuudesta yksittäisille 
jäsenvaltioille tai tietyille elinkeinoelämän 
aloille aiheutuvien haittojen 
havaitsemiseksi ja ehkäisemiseksi 
komissio seuraa säännöllisesti 
liikkuvuusmalleja ja erityisesti 
ammattitaitoisten työntekijöiden 
liikkuvuutta asetuksen N:o 492/2011 12 
artiklan mukaisesti. Jos ilmenee 
työmarkkinoiden vääristymistä, komissio 
harkitsee, olisiko sen esitettävä Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle ehdotus 
tällaisen kehityksen torjumiseksi.

Or. en

Tarkistus 356
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) työvoimapalvelut (b) julkiset ja yksityiset työvoimapalvelut

Or. en
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Tarkistus 357
Heinz K. Becker

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) työmarkkinaosapuolten organisaatiot ja
muut asiaan liittyvät osapuolet.

(c) alue- ja paikallisviranomaiset, 
työmarkkinaosapuolten organisaatiot, alue-
ja paikallisjärjestöt sekä muut asiaan 
liittyvät osapuolet, jotka osallistuvat rajat 
ylittäviin kumppanuuksiin.

Or. de

Tarkistus 358
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) työmarkkinaosapuolten organisaatiot ja 
muut asiaan liittyvät osapuolet.

(c) työmarkkinaosapuolten organisaatiot ja 
alueellisten ja paikallisten viranomaisten 
kaltaiset asiaankuuluvat osapuolet.

Or. en

Tarkistus 359
Jutta Steinruck

Ehdotus asetukseksi
21 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

21 a artikla
Aihekohtaiset osa-alueet ja rahoitus

1. Mikrorahoituksen ja sosiaalisen 
yrittäjyyden lohkosta tuetaan yhtä tai 
useampaa (a) ja (b) kohdassa luetelluista 
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toimista. Koko ohjelmakauden aikana 5 
artiklan 2 kohdan c alakohdassa 
tarkoitetussa määrärahojen 
jakautumisessa eri osa-alueiden kesken 
on noudatettava seuraavia 
vähimmäisrajoja:
(a) mikrorahoitus heikommassa asemassa 
oleville ryhmille ja mikroyrityksille: 45 %;
(b) Sosiaalinen yrittäjyys: 45 %.
2. Varojen myöntämistä lohkon
yksittäisille osa-alueille koskevan 26 e 
artiklan mukaisesti komissiolle siirretään 
valta antaa delegoituja säädöksiä. 
Komissiolla on oikeus lisätä tai vähentää 
1 kohdassa mainittuja osa-alueille (a) ja 
(b) myönnettäviä määrärahoja enintään 5 
prosentilla ottaen asianmukaisella tavalla 
huomioon mikrorahoituksen ja 
sosiaalisen yrittäjyyden lohkon kattamien 
alojen tarpeet ja toiminnan prioriteetit.

Or. en

Tarkistus 360
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) henkilöt, jotka ovat menettäneet tai ovat 
vaarassa menettää työpaikkansa tai joilla 
on vaikeuksia päästä tai palata 
työmarkkinoille, ja henkilöt, joita uhkaa 
sosiaalinen syrjäytyminen, sekä 
heikommassa asemassa olevat henkilöt, 
joilla on heikommat mahdollisuudet saada 
luottoa tavanomaisilta luottomarkkinoilta 
ja jotka haluavat käynnistää oman 
mikroyrityksen tai kehittää sitä

(a) henkilöt, jotka ovat menettäneet tai ovat 
vaarassa menettää työpaikkansa tai joilla 
on vaikeuksia päästä tai palata 
työmarkkinoille, ja henkilöt, joita uhkaa 
sosiaalinen syrjäytyminen, sekä 
haavoittuviin ryhmiin kuuluvat henkilöt, 
joilla on heikommat mahdollisuudet saada 
luottoa tavanomaisilta luottomarkkinoilta 
ja jotka haluavat käynnistää oman 
mikroyrityksen tai kehittää sitä, itsenäinen 
ammatinharjoittaminen mukaan 
luettuna;
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Or. en

Tarkistus 361
Heinz K. Becker

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) henkilöt, jotka ovat menettäneet tai ovat 
vaarassa menettää työpaikkansa tai joilla 
on vaikeuksia päästä tai palata 
työmarkkinoille, ja henkilöt, joita uhkaa 
sosiaalinen syrjäytyminen, sekä 
heikommassa asemassa olevat henkilöt, 
joilla on heikommat mahdollisuudet saada 
luottoa tavanomaisilta luottomarkkinoilta 
ja jotka haluavat käynnistää oman 
mikroyrityksen tai kehittää sitä

(a) henkilöt, jotka ovat menettäneet tai ovat 
vaarassa menettää työpaikkansa tai joilla 
on vaikeuksia päästä tai palata 
työmarkkinoille, ja henkilöt, joita uhkaa 
sosiaalinen syrjäytyminen, sekä 
sosiaalisesti heikommassa asemassa olevat 
henkilöt, joilla on heikommat 
mahdollisuudet saada luottoa 
tavanomaisilta luottomarkkinoilta ja jotka 
haluavat käynnistää oman mikroyrityksen 
tai kehittää sitä ja tarvitsevat siksi 
alkupääomaa

Or. de

Tarkistus 362
Philippe Boulland

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) mikroyrityksiä perustavat ja 
kehittävät henkilöt soveltaen 
mikrorahoitusjärjestelyjä, joiden 
enimmäismäärää voidaan lisätä 
taloudellisen tilanteen mukaisesti

Or. fr
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Tarkistus 363
Jutta Steinruck

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) mikroyritykset ja etenkin ne, jotka 
työllistävät a alakohdassa tarkoitettuja
henkilöitä.

(b) mikroyritykset ja etenkin ne, jotka 
työllistävät haavoittuvia henkilöitä, jotka 
ovat heikommassa asemassa 
työmarkkinoilla.

Or. en

Tarkistus 364
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) mikroyritykset ja etenkin ne, jotka 
työllistävät a alakohdassa tarkoitettuja 
henkilöitä.

(b) erityisesti yhteisötalouden 
mikroyritykset sekä mikroyritykset, jotka 
työllistävät a alakohdassa mainittuja 
henkilöitä.

Or. en

Tarkistus 365
Philippe Boulland

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

Komission teksti Tarkistus

2 a. Järjestetään mikrorahoitusta tai 
rahoitusta, jota edunsaajat voivat 
hyödyntää omavastuuosuutenaan 
ottaessaan yhteyttä rahoituslaitoksiin.

Or. fr



AM\900457FI.doc 135/153 PE487.817v02-00

FI

Tarkistus 366
Jutta Steinruck

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

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tuetaan mikrorahoitusta saavien 
mikroyritysten perustamista ja 
kehittämistä erityisesti tarjoamalla lisänä 
mentorointia ja koulutusta.

Or. en

Tarkistus 367
Philippe Boulland

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tuetaan sosiaalisten yritysten 
kehittämistä etenkin helpottamalla 
rahoituksen saantia.

3. Tuetaan sosiaalisten yritysten 
kehittämistä ja sellaisten yritysten 
kehittämistä, jotka ovat saaneet 
merkinnän tunnustuksena 
johdonmukaisista toimista, joilla on 
pyritty täyttämään tietty määrä ennalta 
vahvistettuja kunnianhimoisia sosiaalisia 
perusteita, etenkin helpottamalla tällaisten 
yritysten rahoituksen saantia.

Or. fr

Tarkistus 368
Jutta Steinruck

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Täydentävyyden varmistamiseksi komissio 
ja jäsenvaltiot koordinoivat omien 
toimivaltuuksiensa puitteissa tiiviisti näitä 
toimia koheesiopolitiikan yhteydessä ja 
kansallisella tasolla toteutettujen toimien 
kanssa. Toimien tarkoituksena on elvyttää 
riskinjakovälineiden, kuten takuiden, 
vastatakuiden, oman pääoman ja 
lainarahoituksen tarjontaa.

Or. en

Tarkistus 369
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Täydentävyyden varmistamiseksi 
näitä toimia koordinoidaan tiiviisti 
koheesiopolitiikan yhteydessä 
toteutettujen toimien kanssa.

Or. en

Tarkistus 370
Heinz K. Becker

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Mikrorahoitus ja sosiaalinen yrittäjyys -
lohkoon voivat osallistua kansallisella, 
alueellisella tai paikallisella tasolla 16 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa maissa 
toimivat julkiset ja yksityiset elimet, jotka 
tarjoavat näissä maissa

1. Mikrorahoitus ja sosiaalinen yrittäjyys -
lohkoon voivat osallistua kansallisella, 
alueellisella tai paikallisella tasolla 16 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa maissa 
toimivat julkiset ja yksityiset elimet sekä 
sosiaaliset yritykset ja organisaatiot, jotka 
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tarjoavat näissä maissa

Or. de

Tarkistus 371
Philippe Boulland

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) rahoitusta sosiaalisille yrityksille. (b) rahoitusta sosiaalisille yrityksille sekä 
yrityksille, joille on myönnetty merkintä 
tunnustuksena johdonmukaisista toimista, 
joilla on pyritty täyttämään tietty määrä 
ennalta vahvistettuja kunnianhimoisia 
sosiaalisia perusteita.

Or. fr

Tarkistus 372
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Niiden julkisten ja yksityisten elinten, 
jotka toteuttavat 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettua toimintaa, on lopullisten 
tuensaajien tavoittamiseksi sekä 
kilpailukykyisten ja elinkelpoisten 
mikroyritysten luomiseksi tehtävä tiivistä 
yhteistyötä niiden organisaatioiden kanssa, 
jotka valvovat mikroluottojen lopullisten 
tuensaajien etuja, sekä niiden, erityisesti 
Euroopan sosiaalirahastosta tuettujen 
organisaatioiden kanssa, jotka tarjoavat 
mentorointi- ja koulutusohjelmia 
lopullisille tuensaajille.

2. Niiden julkisten ja yksityisten elinten, 
jotka toteuttavat 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettua toimintaa, on lopullisten 
tuensaajien tavoittamiseksi sekä 
kilpailukykyisten ja elinkelpoisten 
mikroyritysten luomiseksi tehtävä tiivistä 
yhteistyötä niiden organisaatioiden ja myös 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden
kanssa, jotka valvovat mikroluottojen 
lopullisten tuensaajien etuja, sekä niiden, 
erityisesti Euroopan sosiaalirahastosta 
tuettujen organisaatioiden kanssa, jotka 
tarjoavat mentorointi- ja koulutusohjelmia 
lopullisille tuensaajille.
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Or. en

Tarkistus 373
Jutta Steinruck

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä olevassa 6 artiklan 5 kohdassa 
tarkoitettujen välineiden ja avustusten 
täytäntöön panemiseksi komissio voi tehdä 
sopimuksia unionin vuotuiseen 
talousarvioon sovellettavista 
varainhoitosäännöistä annetun asetuksen 
XXX/2012 [uusi varainhoitoasetus 2012] 
55 artiklan 1 kohdan b alakohdan iii ja iv 
alakohdassa tarkoitettujen yhteisöjen ja 
erityisesti Euroopan investointipankin ja 
Euroopan investointirahaston kanssa. 
Sopimuksissa on esitettävä kyseisille 
rahoituslaitoksille uskottujen tehtävien 
täytäntöönpanoa koskevat tarkat 
määräykset, mukaan lukien määräykset, 
joissa täsmennetään tarve varmistaa 
täydentävyys nykyisiin unionin ja 
kansallisiin rahoitusvälineisiin nähden ja 
jakaa resurssit tasapuolisesti 
jäsenvaltioiden ja muiden osallistuvien 
maiden kesken. Rahoitusvälineet, kuten 
riskinjakovälineet, oman pääoman ehtoiset 
välineet ja velkasitoumukset, voidaan 
toteuttaa investoimalla erilliseen 
sijoitusvälineeseen.

1. Edellä olevassa 6 artiklan 5 kohdassa 
tarkoitettujen välineiden ja avustusten 
täytäntöön panemiseksi komissio voi tehdä 
sopimuksia unionin vuotuiseen 
talousarvioon sovellettavista 
varainhoitosäännöistä annetun asetuksen 
XXX/2012 [uusi varainhoitoasetus 2012] 
55 artiklan 1 kohdan b alakohdan iii ja iv 
alakohdassa tarkoitettujen yhteisöjen ja 
erityisesti Euroopan investointipankin ja 
Euroopan investointirahaston kanssa. 
Sopimuksissa on esitettävä kyseisille 
rahoituslaitoksille uskottujen tehtävien 
täytäntöönpanoa koskevat tarkat 
määräykset, mukaan lukien määräykset, 
joissa täsmennetään tarve varmistaa 
täydentävyys nykyisiin unionin ja 
kansallisiin rahoitusvälineisiin nähden ja 
jakaa resurssit tasapuolisesti 
jäsenvaltioiden ja muiden osallistuvien 
maiden kesken. Rahoitusvälineet, kuten 
rahastoidut riskinjakovälineet, takuut ja 
vastatakuut, oman pääoman ehtoiset 
välineet ja velkasitoumukset, voidaan 
toteuttaa rahastolla, jota rahoituslaitokset 
voivat yhteisrahoittaa, tai muuntamalla 
suoraan ohjelman määrärahoja takuiden 
kaltaisiksi rahoitusvälineiksi.

Or. en

Tarkistus 374
Jutta Steinruck
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Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Rahasto antaa lainoja, 
riskinjakovälineitä ja pääomaa välittäjille 
ja/tai suoraa rahoitusta sosiaalisille 
yrityksille. Omaa pääomaa voidaan antaa 
esimerkiksi omistusosuuden 
hankkimisella, äänettömillä 
osakkuuksilla, osakaslainoilla ja 
erilaisilla sijoittajille suunnatuilla 
omistusosuusjärjestelyillä.

Or. en

Tarkistus 375
Jutta Steinruck

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Tästä lohkosta suoraan tai välillisesti 
tuettujen mikroluottojen ehtojen, kuten 
korkojen, on oltava kohtuulliset ja 
oikeasuhtaiset olemassa oleviin riskeihin 
ja lainaan liittyviin todellisiin 
kustannuksiin sekä lainan 
houkuttelevuuteen nähden.

Or. en

Tarkistus 376
Heinz K. Becker

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kansainvälisten rahoituslaitosten ja 1. Kansainvälisten rahoituslaitosten ja
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tarpeen mukaan rahastonhoitajien on 
lähetettävä komissiolle vuotuiset 
täytäntöönpanoraportit, joissa esitetään 
toimet, joille on myönnetty tukea, ja 
katetaan niiden rahoituksen toteutus sekä 
rahoituksen ja investointien myöntäminen 
ja saatavuus sektorin ja tuensaajan tyypin 
mukaan, hyväksytyt tai hylätyt hakemukset 
sekä julkisten ja yksityisten elinten kanssa 
tehdyt sopimukset, rahoitetut toimet ja 
tulokset, myös ottaen huomioon sosiaaliset 
vaikutukset, luodut työpaikat ja yritysten 
elinkelpoisuus.

tarpeen mukaan rahastonhoitajien on 
lähetettävä komissiolle ja Euroopan 
parlamentille vuotuiset 
täytäntöönpanoraportit, joissa esitetään 
toimet, joille on myönnetty tukea, ja 
katetaan niiden rahoituksen toteutus sekä 
rahoituksen ja investointien myöntäminen 
ja saatavuus sektorin ja tuensaajan tyypin 
mukaan, kussakin lohkossa hyväksytyt tai 
hylätyt hakemukset sekä julkisten ja 
yksityisten elinten kanssa tehdyt 
sopimukset, rahoitetut toimet ja tulokset, 
myös ottaen huomioon sosiaaliset 
vaikutukset, luodut työpaikat ja yritysten 
elinkelpoisuus.

Or. de

Tarkistus 377
Philippe Boulland

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kansainvälisten rahoituslaitosten ja 
tarpeen mukaan rahastonhoitajien on 
lähetettävä komissiolle vuotuiset 
täytäntöönpanoraportit, joissa esitetään 
toimet, joille on myönnetty tukea, ja 
katetaan niiden rahoituksen toteutus sekä 
rahoituksen ja investointien myöntäminen 
ja saatavuus sektorin ja tuensaajan tyypin 
mukaan, hyväksytyt tai hylätyt hakemukset 
sekä julkisten ja yksityisten elinten kanssa 
tehdyt sopimukset, rahoitetut toimet ja 
tulokset, myös ottaen huomioon sosiaaliset 
vaikutukset, luodut työpaikat ja yritysten 
elinkelpoisuus.

1. Kansainvälisten rahoituslaitosten ja 
tarpeen mukaan rahastonhoitajien on 
lähetettävä komissiolle vuotuiset 
täytäntöönpanoraportit, joissa esitetään 
toimet, joille on myönnetty tukea, ja 
katetaan niiden rahoituksen toteutus sekä 
rahoituksen ja investointien myöntäminen 
ja saatavuus sektorin ja tuensaajan tyypin 
mukaan, hyväksytyt tai hylätyt hakemukset 
sekä julkisten ja yksityisten elinten kanssa 
tehdyt sopimukset, rahoitetut toimet ja 
tulokset, myös ottaen huomioon sosiaaliset 
vaikutukset, luodut työpaikat ja yritysten 
elinkelpoisuus. Komissio toimittaa nämä 
raportit säännöllisesti Euroopan 
parlamentille tiedoksi.

Or. fr
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Tarkistus 378
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. hu

Tarkistus 379
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 380
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
III a luku (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

III a luku

Nuorison mahdollisuudet -lohko

Or. en

Tarkistus 381
Jutta Steinruck

Ehdotus asetukseksi
26 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

26 a artikla
Aihekohtaiset osa-alueet ja rahoitus

1. Alle 25-vuotiaille tarkoitetusta 
Nuorison mahdollisuudet -lohkosta 
tuetaan yhtä tai useampaa (a), (b) ja (c) 
kohdassa luetelluista toimista. Koko 
ohjelmakauden aikana 5 artiklan 2 
kohdan a alakohdassa tarkoitetussa 
määrärahojen jakautumisessa eri osa-
alueiden kesken on noudatettava 
seuraavia vähimmäisrajoja:
(a) Koulun keskeyttämisen estäminen 
etenkin sijoittamalla uudelleen
koulutukseen: 30 %;
(b) Työmarkkinoilla tarvittavien taitojen 
kehittäminen työelämän ja koulutuksen 
yhteyksien tiivistämiseksi: 20 %;
(c) Ensimmäisen työkokemuksen ja työssä 
kouluttautumisen tukeminen, jotta nuoret 
saisivat mahdollisuuden saada tarvittavia 
taitoja ja työkokemusta: 20 %;
(d) harjoittelupaikkojen laatu: 20 %.
2. Kolmen aihekohtaisen alueen 
toiminnan puitteissa vähintään 
25 prosenttia 5 artiklan 2 a kohdan 
määrärahoista olisi käytettävä 
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sosiaalipoliittisiin kokeiluihin koko 
ohjelmakauden aikana.
3. Varojen myöntämistä lohkon 
yksittäisille osa-alueille koskevan 26 e 
artiklan mukaisesti komissiolle siirretään 
valta antaa delegoituja säädöksiä. 
Komissiolla on oikeus lisätä tai vähentää 
1 kohdassa mainittuja osa-alueille (a), (b) 
ja (c) myönnettäviä määrärahoja 
enintään 5 prosentilla ottaen 
asianmukaisella tavalla huomioon 
Nuorison mahdollisuudet -lohkon 
kattamien alojen tarpeet ja toiminnan 
prioriteetit.

Or. en

Tarkistus 382
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
26 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

26 a artikla
Aihekohtaiset osa-alueet ja rahoitus

1. Alle 25-vuotiaille tarkoitetusta 
Nuorison mahdollisuudet -lohkosta 
tuetaan yhtä tai useampaa (a), (b) ja (c) 
kohdassa luetelluista toimista. Koko 
ohjelmakauden aikana 5 artiklan 2 
kohdan a alakohdassa tarkoitetussa 
määrärahojen jakautumisessa eri osa-
alueiden kesken on noudatettava 
seuraavia vähimmäisrajoja:
(a) Koulun keskeyttämisen estäminen 
etenkin sijoittamalla uudelleen 
koulutukseen: 30 %;
(b) Työmarkkinoilla tarvittavien taitojen 
kehittäminen työelämän ja koulutuksen 
yhteyksien tiivistämiseksi: 20 %;
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(c) Ensimmäisen työkokemuksen ja työssä 
kouluttautumisen tukeminen, jotta nuoret 
saisivat mahdollisuuden saada tarvittavia 
taitoja ja työkokemusta: 20 %;
(d) Harjoittelupaikkojen laatu: 20 %.

Or. en

Tarkistus 383
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
26 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

26 a artikla
Aihekohtaiset osa-alueet

Alle 25-vuotiaille tarkoitettuun Nuorison 
mahdollisuudet -lohkoon kuuluvat 
seuraavien alojen toimet:
(a) Koulun keskeyttämisen estäminen 
etenkin sijoittamalla uudelleen 
koulutukseen:
(b) Työmarkkinoilla tarvittavien taitojen 
kehittäminen työelämän ja koulutuksen 
yhteyksien tiivistämiseksi:
(c) Ensimmäisen työkokemuksen ja työssä 
kouluttautumisen tukeminen, jotta nuoret 
saisivat mahdollisuuden saada tarvittavia 
taitoja ja työkokemusta,
(d) Pääsy työmarkkinoille: (ensimmäisen) 
työpaikan saaminen;

Or. en

Tarkistus 384
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès
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Ehdotus asetukseksi
26 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

26 b artikla
Erityistavoitteet

Edellä olevassa 4 artiklassa säädettyjen 
yleistavoitteiden lisäksi Nuorison 
mahdollisuudet -lohkossa on seuraavat 
erityistavoitteet:
(a) tuetaan erityisten innovointiohjelmien 
luomista torjumaan nuorisotyöttömyyttä 
ja helpottamaan nuorten siirtymistä 
koulutuksesta ihmisarvoiseen työhön 
etenkin epäsuotuisilla alueilla ja 
poikkeuksellisen suuren 
nuorisotyöttömyyden alueilla; kiinnittää 
tähän liittyen erityishuomiota niihin 
nuoriin, joilla on vähemmän 
mahdollisuuksia, kuten nuoret naiset, 
koulutuksen tai työn ulkopuolella olevat 
nuoret sekä etnisiin vähemmistöihin 
kuuluvat nuoret, jotka saattavat joutua 
kohtaamaan moninkertaista syrjintää;
(b) tuetaan parhaiden käytäntöjen vaihtoa 
ja keskinäistä oppimista 
nuorisotyöttömyyden torjunnassa, 
mukaan luettuna mahdollisuus 
nuorisotakuun käyttöönottoon, jolloin 
jokainen nuori Euroopassa voisi saada 
työpaikan, jatkokoulutuspaikan tai työn 
ohessa tapahtuvan koulutuksen 
viimeistään neljän kuukauden kuluttua 
koulun lopettamisesta tai työttömäksi 
jäämisestä; parannetaan 
harjoittelupaikkojen laatua ja 
vähennetään koulun keskeyttämistä;
(c) tarjotaan poliittisille 
päätöksentekijöille taloudellista tukea 
sellaisten sosiaali- ja 
työmarkkinapoliittisten toimien 
kokeilemiseen, joilla torjutaan 
nuorisotyöttömyyttä, edistetään nuorten 
siirtymistä koulutuksesta ihmisarvoiseen 
työhön, parannetaan harjoittelupaikkojen 
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laatua, vähennetään koulun 
keskeyttämistä ja asetetaan tarvittavat 
tiedot ja asiantuntemus kaikkien 
saataville;
(d) tarjotaan unionille sekä kansallisille ja 
alueellisille organisaatioille taloudellista 
tukea parantamaan niiden valmiuksia 
kehittää, edistää ja tukea toimia, joilla 
torjutaan nuorisotyöttömyyttä, edistetään 
nuorten siirtymistä koulutuksesta 
ihmisarvoiseen työhön, parannetaan 
harjoittelupaikkojen laatua, vähennetään 
koulun keskeyttämistä ja asetetaan 
tarvittavat tiedot ja asiantuntemus 
kaikkien saataville.

Or. en

Tarkistus 385
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
26 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

26 b artikla
Erityistavoitteet

Edellä olevassa 4 artiklassa säädettyjen 
yleistavoitteiden lisäksi Nuorison 
mahdollisuudet -lohkossa on seuraavat 
erityistavoitteet:
(a) Tuetaan erityisten innovointiohjelmien 
luomista torjumaan nuorisotyöttömyyttä 
ja helpottamaan nuorten siirtymistä 
koulutuksesta ihmisarvoiseen työhön 
etenkin epäsuotuisilla alueilla ja 
poikkeuksellisen suuren 
nuorisotyöttömyyden alueilla; kiinnittää 
tähän liittyen erityishuomiota niihin 
nuoriin, joilla on vähemmän 
mahdollisuuksia, kuten nuoret naiset, 
koulutuksen tai työn ulkopuolella olevat 
nuoret sekä etnisiin vähemmistöihin 
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kuuluvat nuoret, jotka saattavat joutua 
kohtaamaan moninkertaista syrjintää;
(b) tuetaan parhaiden käytäntöjen vaihtoa 
ja keskinäistä oppimista 
nuorisotyöttömyyden torjunnassa, 
parannetaan harjoittelupaikkojen laatua, 
vähennetään koulun keskeyttämistä 
vaihtamalla parhaiden käytäntöjä 
ohjelmaan osallistuvien maiden nykyisistä 
hankkeista;
(c) tarjotaan poliittisille 
päätöksentekijöille taloudellista tukea 
sellaisten sosiaali- ja 
työmarkkinapoliittisten toimien 
kokeilemiseen, joilla torjutaan 
nuorisotyöttömyyttä, edistetään nuorten 
siirtymistä koulutuksesta ihmisarvoiseen 
työhön, parannetaan harjoittelupaikkojen 
laatua, vähennetään koulun 
keskeyttämistä ja asetetaan tarvittavat 
tiedot ja asiantuntemus kaikkien 
saataville;
(d) tarjotaan unionille sekä kansallisille ja 
alueellisille organisaatioille taloudellista 
tukea parantamaan niiden valmiuksia 
kehittää, edistää ja tukea toimia, joilla 
torjutaan nuorisotyöttömyyttä, edistetään 
nuorten siirtymistä koulutuksesta 
ihmisarvoiseen työhön, parannetaan 
harjoittelupaikkojen laatua, vähennetään 
koulun keskeyttämistä ja asetetaan 
tarvittavat tiedot ja asiantuntemus 
kaikkien saataville;

Or. en

Tarkistus 386
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
26 c artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

26 c artikla
Osallistuminen

1. Nuorison mahdollisuudet -lohkoon 
voivat osallistua seuraavat maat:
(a) jäsenvaltiot
(b) EFTA- ja ETA-maat ETA-sopimuksen 
mukaisesti
(c) ehdokasmaat ja mahdolliset 
ehdokasmaat niiden yleisten periaatteiden 
sekä edellytysten ja sääntöjen mukaisesti, 
joista määrätään näiden maiden kanssa 
unionin ohjelmiin osallistumisesta 
tehdyissä puitesopimuksissa.
2. Nuorison mahdollisuudet -lohkoon 
voivat osallistua kaikki julkiset ja/tai 
yksityiset tahot, toimijat ja laitokset ja 
etenkin seuraavat:
(a) kansalliset, alueelliset ja paikalliset 
viranomaiset
(b) julkiset työvoimapalvelut
(c) työmarkkinaosapuolet
(d) nuorisojärjestöt ja muut 
kansalaisjärjestöt kaikilla politiikan 
tasoilla;
(e) korkeakoulut ja tutkimuslaitokset
(f) arvioinnin ja vaikutustenarvioinnin 
asiantuntijat
3. Nuorison mahdollisuudet -lohkon 
täytäntöönpanoa varten komissio 
käynnistää 16 artiklan 2 a kohdan 
mukaisen yhteistyön EU:n virastojen 
kanssa. Komissio voi käynnistää 
yhteistyön myös 16 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettujen kansainvälisten 
organisaatioiden kanssa sekä ohjelmaan 
osallistumattomien maiden kanssa 16 
artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Or. en



AM\900457FI.doc 149/153 PE487.817v02-00

FI

Tarkistus 387
Jutta Steinruck

Ehdotus asetukseksi
26 d artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

26 d artikla
Ohjelman täytäntöönpano

1. Komissiolle siirretään valta antaa 
26 b artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä hyväksyäkseen ohjelman 
monivuotiset toimintasuunnitelmat, joissa 
määritellään keskipitkän aikavälin 
politiikka ja ensisijaiset rahoituskohteet.
2. Monivuotiset toimintasuunnitelmat 
pannaan täytäntöön vuotuisilla 
toimintasuunnitelmilla.
3. Monivuotiset toimintasuunnitelmat ja 
vuotuiset työohjelmat kattavat ohjelman 
kaikki lohkot.

Or. en

Perustelu

Suunnitteluvaiheeseen on ohjelman kolmen lohkon välisten synergioiden vahvistamiseksi ja 
tehokkaan täytäntöönpanon helpottamiseksi sisällytettävä kaikki kolme ohjelmalohkoa. 
Täytäntöönpanoa koskevien yhteisten vähimmäissääntöjen laatiminen ulottaa myös 
parlamentin valvontavaltuudet samoin kuin jäsenvaltioiden valvontavallan koskemaan kaikkia 
ohjelmalohkoja.

Tarkistus 388
Jutta Steinruck

Ehdotus asetukseksi
26 e artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

26 e artikla
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Toimivallan siirto komissiolle
Komissiolle siirretään valta antaa 
26 f artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä varojen myöntämisestä 
lohkojen yksittäisille osa-alueille 14 a, 19 
a, 21 a ja 26 a artiklan mukaisesti, sekä 
hyväksymään monivuotiset 
toimintasuunnitelmat 26 d artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 389
Jutta Steinruck

Ehdotus asetukseksi
26 f artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

26 f artikla
Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä tässä artiklassa 
säädetyin edellytyksin.
2. Siirretään 26 e artiklassa tarkoitettu 
valta antaa delegoituja säädöksiä 
komissiolle seitsemäksi vuodeksi … 
päivästä …kuuta …* ja ohjelman 
kestoajaksi.
3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 26 e artiklassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, 
tai jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.
4. Heti kun komissio on antanut 
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delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 
tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.
5. Edellä 26 e artiklan nojalla hyväksytty 
delegoitu säädös tulee voimaan vain jos 
Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole 
vastustanut sen hyväksymistä kahden 
kuukauden kuluessa siitä kun säädös on 
annettu niille tiedoksi, tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen tämän määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, etteivät ne aio 
vastustaa säädöksen hyväksymistä. 
Euroopan parlamentin tai neuvoston 
aloitteesta tätä määräaikaa pidennetään 
kahdella kuukaudella.
_______________
* Virallinen lehti: lisätään tämän 
asetuksen voimaantulopäivä.

Or. en

Tarkistus 390
Jutta Steinruck

Ehdotus asetukseksi
26 g artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

26 g artikla
Strateginen neuvoa-antava ryhmä

1. Komissio perustaa strategisen neuvoa-
antavan ryhmän, joka avustaa sitä 
konsultoivassa roolissa ohjelman 
täytäntöönpanossa sekä sen seurannassa 
ja arvioinnissa. Neuvoa-antava ryhmä voi 
tarvittaessa perustaa ohjelman eri 
näkökohtia käsitteleviä työryhmiä.
2. Strategisen neuvoa-antavan ryhmän ja 
työryhmien puheenjohtajana toimii 
komission edustaja ja sen jäseninä on 
jäsenvaltioiden ja muiden ohjelmaan 
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osallistuvien maiden sekä unionin tasolla 
järjestäytyneiden ammattiyhdistysten, 
työnantajajärjestöjen ja 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden 
edustajia, jotka suoraan tai välillisesti 
osallistuvat ohjelmaan sisältyvien toimien 
täytäntöönpanoon.
3. Strateginen neuvoa-antava ryhmä ja 
työryhmät:
(a) antavat lausunnon monivuotisia 
toimintasuunnitelmia koskevista 
luonnoksista;
(b) antavat lausunnon vuotuisia 
työohjelmia koskevista luonnoksista;
(c) antavat komissiolle neuvoja ohjelman 
seurannassa ja arvioinnissa 13 ja 
14 artiklan mukaisesti.
4. Komissio voi kuulla strategista neuvoa-
antavaa ryhmää myös muissa kuin 
3 kohdassa tarkoitetuissa kysymyksissä.

Or. en

Tarkistus 391
Jutta Steinruck

Ehdotus asetukseksi
26 h artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

26 h artikla
Komissiolle siirretty täytäntöönpanovalta

1. Edellä 26 d artiklassa tarkoitetut 
vuotuiset työohjelmat annetaan 26 i 
artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.
2. Kaikista muista ohjelman täytäntöön 
panemiseksi tarvittavista toimenpiteistä 
päätetään 26 i artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä 
noudattaen.
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Or. en

Tarkistus 392
Jutta Steinruck

Ehdotus asetukseksi
26 i artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

26 i artikla
Komitea

1. Komissiota avustaa komitea. Tämä 
komitea on asetuksessa (EU) N:o 
182/2011 tarkoitettu komitea.
2. Kun tähän kohtaan viitataan, 
sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 
4 artiklaa.
3. Kun tähän kohtaan viitataan, 
sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 
5 artiklaa.

Or. en


