
AM\904731FI.doc PE489.537v02-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

2011/0268(COD)

7.6.2012

TARKISTUKSET
49 - 474

Mietintöluonnos
Elisabeth Morin-Chartier
(PE486.203v01-00)

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan 
sosiaalirahastosta ja asetuksen (EY) N:o 1081/2006 kumoamisesta

Ehdotus asetukseksi
(COM(2011)0607 – C7-0327/2011 – 2011/0268(COD))



PE489.537v02-00 2/215 AM\904731FI.doc

FI

AM_Com_LegReport



AM\904731FI.doc 3/215 PE489.537v02-00

FI

Tarkistus 49
Inês Cristina Zuber

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(2) ESR:n olisi tarjottava tärkeää tukea 
työntekijöiden oikeuksia kunnioittavien 
työpaikkojen edistämistä koskevia 
politiikkoja varten, oltava merkittävässä 
asemassa sosiaalisen osallistamisen 
vahvistamisessa ja edistettävä koulutusta 
ja elinikäistä oppimista sille 
perussopimuksen 162 artiklalla uskottujen 
tehtävien mukaisesti ja edistettävä näin 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
koheesiota perussopimuksen 174 artiklan 
mukaisesti, minkä vuoksi ESR:n 
määrärahoja on vahvistettava 
huomattavasti. Perussopimuksen 9 artiklan 
mukaan ESR:n on otettava huomioon 
korkean työllisyystason edistämiseen, 
kaikkien saatavilla olevan sosiaalisen 
suojelun takaamiseen, sosiaalisen 
syrjäytymisen torjumiseen sekä 
korkeatasoiseen koulutukseen ja ihmisten 
terveyden korkeatasoiseen suojeluun 
liittyvät vaatimukset.

Or. pt

Tarkistus 50
Jutta Steinruck

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) ESR:n olisi parannettava 
työllisyysmahdollisuuksia, edistettävä 
koulutusta ja elinikäistä oppimista sekä 
kehitettävä aktiivista osallisuuspolitiikkaa 

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

osallisuuspolitiikkaa ja köyhyyden 
torjumista sille perussopimuksen 
162 artiklalla uskottujen tehtävien 
mukaisesti ja edistettävä näin taloudellista, 
sosiaalista ja alueellista koheesiota 
perussopimuksen 174 artiklan mukaisesti. 
Perussopimuksen 9 artiklan mukaan ESR:n 
on otettava huomioon korkean 
työllisyystason edistämiseen, riittävän 
sosiaalisen suojelun takaamiseen, 
sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen sekä 
korkeatasoiseen koulutukseen ja ihmisten 
terveyden korkeatasoiseen suojeluun 
liittyvät vaatimukset. Kaikkien toimien 
yhteydessä on huolehdittava, että ne 
tukevat hyvää työllisyyttä eivätkä edistä 
epävarmoja työsuhteita.

Or. de

Tarkistus 51
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 52
Lívia Járóka

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 53
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) ESR:n olisi parannettava 
työllisyysmahdollisuuksia, edistettävä 
koulutusta ja elinikäistä oppimista sekä 

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

torjuttava köyhyyttä ja sosiaalista 
syrjäytymistä sekä kehitettävä aktiivista 
osallisuuspolitiikkaa sille perussopimuksen 
162 artiklalla uskottujen tehtävien 
mukaisesti ja edistettävä näin taloudellista, 
sosiaalista ja alueellista koheesiota 
perussopimuksen 174 artiklan mukaisesti. 
Perussopimuksen 9 artiklan mukaan ESR:n 
on otettava huomioon korkean 
työllisyystason edistämiseen, riittävän 
sosiaalisen suojelun takaamiseen, 
köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen 
torjumiseen sekä korkeatasoiseen 
koulutukseen ja ihmisten terveyden 
korkeatasoiseen suojeluun liittyvät 
vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 54
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 55
Nadja Hirsch

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 56
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) ESR:n olisi parannettava 
työllisyysmahdollisuuksia, edistettävä 
koulutusta ja elinikäistä oppimista sekä 
kehitettävä aktiivista osallisuuspolitiikkaa 
sille perussopimuksen 162 artiklalla 
uskottujen tehtävien mukaisesti ja 

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

edistettävä näin taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista koheesiota perussopimuksen
174 artiklan mukaisesti. Perussopimuksen 
9 artiklan mukaan ESR:n on otettava 
huomioon korkean työllisyystason 
edistämiseen, riittävän sosiaalisen suojelun 
takaamiseen, köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen torjumiseen sekä 
korkeatasoiseen koulutukseen ja ihmisten 
terveyden korkeatasoiseen suojeluun 
liittyvät vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 57
Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 58
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Eurooppa-neuvosto totesi 17 päivänä 
kesäkuuta 2010, että kaikessa yhteisessä 
politiikassa, myös koheesiopolitiikassa, 
olisi tuettava työllisyyttä ja älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskevaa 
Eurooppa 2020 -strategiaa. Jotta ESR:n 
toiminta olisi täysin strategian tavoitteiden 
mukaista, etenkin työllisyyden, 
koulutuksen ja sosiaalisen syrjäytymisen 
torjunnan alalla, ESR:n olisi tuettava 
jäsenvaltioita jäsenvaltioiden ja unionin 
talouspolitiikan laajoista suuntaviivoista 
annettujen neuvoston suositusten sekä 
perussopimuksen 121 artiklan ja 148 
artiklan 4 kohdan mukaisesti 
hyväksyttyjen työllisyyspolitiikan 
suuntaviivoja koskevien neuvoston 
päätösten täytäntöönpanossa. Sen olisi 
myös edistettävä lippulaivahankkeiden 
täytäntöönpanoa kiinnittäen 
erityishuomiota hankkeisiin "Uuden 
osaamisen ja työllisyyden ohjelma", 
"Nuoret liikkeellä" ja "Köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan 
eurooppalainen foorumi". Siitä tuetaan
myös aloitteisiin "Euroopan 
digitaalistrategia" ja "Innovaatiounioni"
liittyviä toimia.

(3) Eurooppa-neuvosto totesi 17 päivänä 
kesäkuuta 2010, että kaikessa yhteisessä 
politiikassa, myös koheesiopolitiikassa, 
olisi tuettava työllisyyttä ja älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskevaa 
Eurooppa 2020 -strategiaa. Jotta ESR:n 
toiminta olisi täysin strategian tavoitteiden 
mukaista, etenkin työllisyyden, 
koulutuksen ja köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen torjunnan alalla, ESR:n olisi 
tuettava jäsenvaltioita niiden 
pyrkimyksissä saavuttaa nämä tavoitteet.
Sen olisi myös tuettava
lippulaivahankkeiden täytäntöönpanoa 
kiinnittäen erityishuomiota hankkeisiin 
"Uuden osaamisen ja työllisyyden 
ohjelma", "Nuoret liikkeellä" ja 
"Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen 
torjunnan eurooppalainen foorumi". Siitä 
pitäisi tukea myös aloitteisiin "Euroopan 
digitaalistrategia" ja "Innovaatiounioni"
liittyviä toimia.

Or. en

Tarkistus 59
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Eurooppa-neuvosto totesi 17 päivänä (3) Eurooppa-neuvosto totesi 17 päivänä 
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kesäkuuta 2010, että kaikessa yhteisessä 
politiikassa, myös koheesiopolitiikassa, 
olisi tuettava työllisyyttä ja älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskevaa 
Eurooppa 2020 -strategiaa. Jotta ESR:n 
toiminta olisi täysin strategian tavoitteiden 
mukaista, etenkin työllisyyden, 
koulutuksen ja sosiaalisen syrjäytymisen 
torjunnan alalla, ESR:n olisi tuettava 
jäsenvaltioita jäsenvaltioiden ja unionin 
talouspolitiikan laajoista suuntaviivoista 
annettujen neuvoston suositusten sekä 
perussopimuksen 121 artiklan ja 
148 artiklan 4 kohdan mukaisesti 
hyväksyttyjen työllisyyspolitiikan 
suuntaviivoja koskevien neuvoston 
päätösten täytäntöönpanossa. Sen olisi 
myös edistettävä lippulaivahankkeiden 
täytäntöönpanoa kiinnittäen 
erityishuomiota hankkeisiin "Uuden 
osaamisen ja työllisyyden ohjelma", 
"Nuoret liikkeellä" ja "Köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan 
eurooppalainen foorumi". Siitä tuetaan 
myös aloitteisiin "Euroopan 
digitaalistrategia" ja "Innovaatiounioni"
liittyviä toimia.

kesäkuuta 2010, että kaikessa yhteisessä 
politiikassa, myös koheesiopolitiikassa, 
olisi tuettava työllisyyttä ja älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskevaa 
Eurooppa 2020 -strategiaa. Jotta ESR:n 
toiminta olisi täysin strategian tavoitteiden 
mukaista, etenkin työllisyyden, 
koulutuksen, ammattikoulutuksen ja 
köyhyyden, syrjinnän sekä sosiaalisen 
syrjäytymisen torjunnan alalla, ESR:n olisi 
tuettava jäsenvaltioita jäsenvaltioiden ja 
unionin talouspolitiikan laajoista 
suuntaviivoista annettujen neuvoston 
suositusten sekä perussopimuksen 
121 artiklan ja 148 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti hyväksyttyjen 
työllisyyspolitiikan suuntaviivoja 
koskevien neuvoston päätösten 
täytäntöönpanossa. Sen olisi myös 
edistettävä lippulaivahankkeiden 
täytäntöönpanoa kiinnittäen 
erityishuomiota hankkeisiin "Uuden 
osaamisen ja työllisyyden ohjelma", 
"Nuoret liikkeellä", "Mahdollisuuksia 
nuorille -aloite" ja "Köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan 
eurooppalainen foorumi". Siitä tuetaan 
myös aloitteisiin "Euroopan 
digitaalistrategia" ja "Innovaatiounioni"
liittyviä toimia sekä muita 
täytäntöönpanostrategioita.

Or. en

Tarkistus 60
Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Eurooppa-neuvosto totesi 17 päivänä 
kesäkuuta 2010, että kaikessa yhteisessä 
politiikassa, myös koheesiopolitiikassa, 
olisi tuettava työllisyyttä ja älykästä, 

(3) Eurooppa-neuvosto totesi 17 päivänä 
kesäkuuta 2010, että kaikessa yhteisessä 
politiikassa, myös koheesiopolitiikassa, 
olisi tuettava työllisyyttä ja älykästä, 
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kestävää ja osallistavaa kasvua koskevaa 
Eurooppa 2020 -strategiaa. Jotta ESR:n 
toiminta olisi täysin strategian tavoitteiden 
mukaista, etenkin työllisyyden, 
koulutuksen ja sosiaalisen syrjäytymisen 
torjunnan alalla, ESR:n olisi tuettava 
jäsenvaltioita jäsenvaltioiden ja unionin 
talouspolitiikan laajoista suuntaviivoista 
annettujen neuvoston suositusten sekä 
perussopimuksen 121 artiklan ja 
148 artiklan 4 kohdan mukaisesti 
hyväksyttyjen työllisyyspolitiikan 
suuntaviivoja koskevien neuvoston 
päätösten täytäntöönpanossa. Sen olisi 
myös edistettävä lippulaivahankkeiden 
täytäntöönpanoa kiinnittäen 
erityishuomiota hankkeisiin "Uuden 
osaamisen ja työllisyyden ohjelma", 
"Nuoret liikkeellä" ja "Köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan 
eurooppalainen foorumi". Siitä tuetaan
myös aloitteisiin "Euroopan 
digitaalistrategia" ja "Innovaatiounioni"
liittyviä toimia.

kestävää ja osallistavaa kasvua koskevaa 
Eurooppa 2020 -strategiaa. Jotta ESR:n 
toiminta olisi täysin strategian tavoitteiden 
mukaista, etenkin työllisyyden, 
koulutuksen ja sosiaalisen syrjäytymisen 
torjunnan alalla, ESR:n on tuettava 
jäsenvaltioita jäsenvaltioiden ja unionin 
talouspolitiikan laajoista suuntaviivoista 
annettujen neuvoston suositusten sekä 
perussopimuksen 121 artiklan ja 
148 artiklan 4 kohdan mukaisesti 
hyväksyttyjen työllisyyspolitiikan 
suuntaviivoja koskevien neuvoston 
päätösten täytäntöönpanossa. Sen olisi 
myös edistettävä lippulaivahankkeiden 
täytäntöönpanoa kiinnittäen 
erityishuomiota hankkeisiin "Uuden 
osaamisen ja työllisyyden ohjelma", 
"Nuoret liikkeellä" ja "Köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan 
eurooppalainen foorumi". Siitä olisi 
tuettava myös aloitteisiin "Euroopan 
digitaalistrategia" ja "Innovaatiounioni"
liittyviä toimia.

Or. fr

Tarkistus 61
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Eurooppa-neuvosto totesi 17 päivänä 
kesäkuuta 2010, että kaikessa yhteisessä 
politiikassa, myös koheesiopolitiikassa, 
olisi tuettava työllisyyttä ja älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskevaa 
Eurooppa 2020 -strategiaa. Jotta ESR:n 
toiminta olisi täysin strategian tavoitteiden 
mukaista, etenkin työllisyyden, 
koulutuksen ja sosiaalisen syrjäytymisen 
torjunnan alalla, ESR:n olisi tuettava 
jäsenvaltioita jäsenvaltioiden ja unionin 

(3) Eurooppa-neuvosto totesi 17 päivänä 
kesäkuuta 2010, että kaikessa yhteisessä 
politiikassa, myös koheesiopolitiikassa, 
olisi tuettava työllisyyttä ja älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskevaa 
Eurooppa 2020 -strategiaa. Jotta ESR:n 
toiminta olisi täysin strategian tavoitteiden 
mukaista, etenkin työllisyyden, 
koulutuksen ja köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen torjunnan alalla, ESR:n olisi 
tuettava jäsenvaltioita jäsenvaltioiden ja 
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talouspolitiikan laajoista suuntaviivoista 
annettujen neuvoston suositusten sekä 
perussopimuksen 121 artiklan ja 
148 artiklan 4 kohdan mukaisesti 
hyväksyttyjen työllisyyspolitiikan 
suuntaviivoja koskevien neuvoston 
päätösten täytäntöönpanossa. Sen olisi 
myös edistettävä lippulaivahankkeiden 
täytäntöönpanoa kiinnittäen 
erityishuomiota hankkeisiin "Uuden 
osaamisen ja työllisyyden ohjelma", 
"Nuoret liikkeellä" ja "Köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan 
eurooppalainen foorumi". Siitä tuetaan 
myös aloitteisiin "Euroopan
digitaalistrategia" ja "Innovaatiounioni"
liittyviä toimia.

unionin talouspolitiikan laajoista 
suuntaviivoista annettujen neuvoston 
suositusten sekä perussopimuksen 
121 artiklan ja 148 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti hyväksyttyjen 
työllisyyspolitiikan suuntaviivoja 
koskevien neuvoston päätösten 
täytäntöönpanossa. Sen olisi myös 
edistettävä lippulaivahankkeiden 
täytäntöönpanoa kiinnittäen 
erityishuomiota hankkeisiin "Uuden 
osaamisen ja työllisyyden ohjelma", 
"Nuoret liikkeellä" ja "Köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan 
eurooppalainen foorumi". Siitä tuetaan 
myös aloitteisiin "Euroopan 
digitaalistrategia" ja "Innovaatiounioni"
liittyviä toimia.

Or. en

Tarkistus 62
Elisabeth Morin-Chartier

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Eurooppa-neuvosto totesi 17 päivänä 
kesäkuuta 2010, että kaikessa yhteisessä 
politiikassa, myös koheesiopolitiikassa, 
olisi tuettava työllisyyttä ja älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskevaa 
Eurooppa 2020 -strategiaa. Jotta ESR:n 
toiminta olisi täysin strategian tavoitteiden 
mukaista, etenkin työllisyyden, 
koulutuksen ja sosiaalisen syrjäytymisen 
torjunnan alalla, ESR:n olisi tuettava 
jäsenvaltioita jäsenvaltioiden ja unionin 
talouspolitiikan laajoista suuntaviivoista 
annettujen neuvoston suositusten sekä 
perussopimuksen 121 artiklan ja 
148 artiklan 4 kohdan mukaisesti 
hyväksyttyjen työllisyyspolitiikan 
suuntaviivoja koskevien neuvoston 

(3) Eurooppa-neuvosto totesi 17 päivänä 
kesäkuuta 2010, että kaikessa yhteisessä 
politiikassa, myös koheesiopolitiikassa, 
olisi tuettava työllisyyttä ja älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskevaa 
Eurooppa 2020 -strategiaa. Jotta ESR:n 
toiminta olisi täysin strategian tavoitteiden 
mukaista, etenkin työllisyyden, 
koulutuksen ja sosiaalisen syrjäytymisen 
torjunnan alalla, ESR:n olisi tuettava 
jäsenvaltioita jäsenvaltioiden ja unionin 
talouspolitiikan laajoista suuntaviivoista 
annettujen neuvoston suositusten sekä 
perussopimuksen 121 artiklan ja 
148 artiklan 4 kohdan mukaisesti 
hyväksyttyjen työllisyyspolitiikan 
suuntaviivoja koskevien neuvoston 
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päätösten täytäntöönpanossa. Sen olisi 
myös edistettävä lippulaivahankkeiden 
täytäntöönpanoa kiinnittäen 
erityishuomiota hankkeisiin "Uuden 
osaamisen ja työllisyyden ohjelma", 
"Nuoret liikkeellä" ja "Köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan 
eurooppalainen foorumi". Siitä tuetaan
myös aloitteisiin "Euroopan 
digitaalistrategia" ja "Innovaatiounioni"
liittyviä toimia.

päätösten täytäntöönpanossa. Sen olisi 
myös edistettävä lippulaivahankkeiden 
täytäntöönpanoa kiinnittäen 
erityishuomiota hankkeisiin "Uuden 
osaamisen ja työllisyyden ohjelma", 
"Nuoret liikkeellä" ja "Köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan 
eurooppalainen foorumi". Siitä on tuettava
myös aloitteisiin "Euroopan 
digitaalistrategia" ja "Innovaatiounioni"
liittyviä toimia.

Or. fr

Tarkistus 63
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Jäsenvaltioilla olisi oltava 
mahdollisuus käyttää ESR:n resursseja 
täydentämään Euroopan 
globalisaatiorahaston toimia tapauksissa, 
joissa työntekijöitä irtisanotaan 
paikalliseen, alueelliseen tai kotimaiseen 
talouteen aiheutuvan sellaisen vakavan 
häiriön vuoksi, jonka on aiheuttanut 
ennakoimaton kriisi, tietyn alan nopea 
heikentyminen tai toimintojen siirtäminen
EU:n jäsenvaltioiden ulkopuolelle, ja 
millä on merkittäviä kielteisiä vaikutuksia 
paikalliseen, alueelliseen tai kotimaiseen 
talouteen.

Or. en

Tarkistus 64
Inês Cristina Zuber

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pt

Tarkistus 65
Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Euroopan unionilla on vastassaan 
rakenteellisia haasteita, jotka johtuvat 
talouden globalisaatiosta, teknologian 
muutoksista ja koko ajan ikääntyvästä 
työvoimasta sekä kasvavasta 
ammattitaitovajeesta ja työvoimapulasta 
joillakin sektoreilla ja alueilla. Näitä 

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

työvoimapulasta joillakin sektoreilla ja 
alueilla. Näitä haasteita on vielä pahentanut 
hiljattainen talous- ja rahoituskriisi, joka on 
lisännyt työttömyyttä etenkin nuorten ja 
muiden heikommassa asemassa olevien 
ryhmien, kuten maahanmuuttajien, parissa. 
ESR:n pitäisi pyrkiä edistämään 
työllisyyttä ja tukemaan työvoiman 
liikkuvuutta, investoimaan koulutukseen, 
ammattitaitoon ja elinikäiseen oppimiseen, 
mitkä kaikki myötävaikuttavat 
laajempaan sosiaaliseen osallisuuteen ja 
köyhyyden torjumiseen. Pyrkiessään 
edistämään työmarkkinoiden parempaa 
toimintaa lisäämällä työntekijöiden 
alueellista liikkuvuutta, ESR:n olisi 
erityisesti tuettava rekrytointia koskevia 
Euroopan työnvälityspalveluita (Eures-
toimia), joilla täydennetään kansallisia 
työnvälityspalveluita, ja niihin liittyviä 
tiedotus-, ohjaus- ja neuvontapalveluja 
kansallisella ja valtioiden rajat ylittävällä 
tasolla.

Or. en

Tarkistus 66
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Euroopan unionilla on vastassaan 
rakenteellisia haasteita, jotka johtuvat 
talouden globalisaatiosta, teknologian 
muutoksista ja koko ajan ikääntyvästä 
työvoimasta sekä kasvavasta 
ammattitaitovajeesta ja työvoimapulasta 
joillakin sektoreilla ja alueilla. Näitä 
haasteita on vielä pahentanut hiljattainen 
talous- ja rahoituskriisi, joka on lisännyt 
työttömyyttä etenkin nuorten ja muiden 
heikommassa asemassa olevien ryhmien, 
kuten maahanmuuttajien, parissa. ESR:n 

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

turvapaikanhakijoiden, parissa. ESR:n 
pitäisi pyrkiä edistämään laadukkaita 
työpaikkoja kiinnittämällä erityistä 
huomiota etäämmällä työmarkkinoista 
oleviin henkilöihin, ja tukemaan 
työvoiman liikkuvuutta, investoimaan 
koulutukseen, ammattitaitoon ja 
elinikäiseen oppimiseen sekä edistämään 
sosiaalista osallisuutta sekä köyhyyden ja 
syrjinnän torjumista. Pyrkiessään 
edistämään työmarkkinoiden parempaa 
toimintaa lisäämällä työntekijöiden 
alueellista liikkuvuutta, ESR:n olisi 
erityisesti tuettava rekrytointia koskevia 
Euroopan työnvälityspalveluita (Eures-
toimia) ja niihin liittyviä Eures-toimia, 
erityisesti rajat ylittäviä Eures-
kumppanuuksia, ja niihin liittyviä 
tiedotus-, ohjaus- ja neuvontapalveluja 
kansallisella ja valtioiden rajat ylittävällä 
tasolla ottaen erityisesti huomioon 
rajatyöntekijät.

Or. en

Tarkistus 67
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Euroopan unionilla on vastassaan 
rakenteellisia haasteita, jotka johtuvat 
talouden globalisaatiosta, teknologian 
muutoksista ja koko ajan ikääntyvästä 
työvoimasta sekä kasvavasta 
ammattitaitovajeesta ja työvoimapulasta 
joillakin sektoreilla ja alueilla. Näitä 
haasteita on vielä pahentanut hiljattainen 
talous- ja rahoituskriisi, joka on lisännyt 
työttömyyttä etenkin nuorten ja muiden 
heikommassa asemassa olevien ryhmien, 
kuten maahanmuuttajien, parissa. ESR:n 
pitäisi pyrkiä edistämään työllisyyttä ja 

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

laadukkaita työpaikkoja ja tukemaan 
epävarmojen työpaikkojen asteittaista 
poistamista, investoimaan koulutukseen, 
ammattitaitoon ja elinikäiseen oppimiseen 
sekä edistämään sosiaalista osallisuutta ja 
köyhyyden torjumista. Pyrkiessään 
edistämään osallistavia työmarkkinoita 
helpottamalla työntekijöiden 
vapaaehtoista kansainvälistä liikkuvuutta, 
ESR:n olisi erityisesti tuettava rekrytointia 
koskevia Euroopan työnvälityspalveluita 
(Eures-toimia) ja niihin liittyviä tiedotus-, 
ohjaus- ja neuvontapalveluja kansallisella 
ja valtioiden rajat ylittävällä tasolla.

Or. en

Tarkistus 68
Jutta Steinruck

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

lisäämällä työntekijöiden vapaaehtoista
alueellista liikkuvuutta ESR:n olisi 
erityisesti tuettava rekrytointia koskevia 
Euroopan työnvälityspalveluita (Eures-
toimia) ja niihin liittyviä tiedotus-, ohjaus-
ja neuvontapalveluja kansallisella ja 
valtioiden rajat ylittävällä tasolla sekä 
täydennettävä sosiaalisia muutoksia ja 
innovaatioita koskevassa ohjelmassa 
Eures-toimiin myönnettyjä varoja.

Or. de

Tarkistus 69
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

ohjaus- ja neuvontapalveluja kansallisella 
ja valtioiden rajat ylittävällä tasolla.
Komission olisi seurattava 
järjestelmällisesti Eures-toimia ja 
julkistettava niistä tulokset.

Or. en

Tarkistus 70
Lívia Járóka

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 71
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 72
Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 73
Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) ESR:llä on etenkin nykyisessä 
taloustilanteessa mahdollisuus tarjota 
lisäarvoa keskittymällä parantamaan 
työllistymismahdollisuuksia ja 
investoimalla ammattitaitoon. ESR ei saa 
tukea toimia, jotka ulottuvat sen 
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oikeusperustaa laajemmalle muille 
sosiaalipolitiikan aloille, vaan on 
tärkeämpää keskittää rahaston tuki 
kasvua ja työpaikkojen luomista varten, 
millä varmistetaan muiden etujen ohella 
laajempi osallisuus ja köyhyyden 
vähentäminen.

Or. en

Tarkistus 74
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(5) Asetuksen (EU) N:o [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 9 artiklan 
temaattisten prioriteettien lisäksi – alueilla 
ja jäsenvaltioissa – on aiheellista 
talouskasvun ja työllisyysmahdollisuuksien 
lisäämiseksi parantaa julkishallinnon 
tehokkuutta kansallisella ja alueellisella 
tasolla sekä julkishallinnon valmiuksia 
toimia osallistavalla tavalla, ja vahvistaa 
työllisyys ja koulutuspolitiikkaa sekä 
sosiokulttuurista ja sosiaalipolitiikkaa 
toteuttavien sidosryhmien institutionaalisia 
valmiuksia.

Or. en

Tarkistus 75
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Näiden prioriteettien lisäksi –
vähemmän kehittyneillä alueilla ja 

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

jäsenvaltioissa – on aiheellista 
talouskasvun ja työllisyysmahdollisuuksien 
lisäämiseksi parantaa julkishallinnon 
tehokkuutta ja vahvistaa työllisyys-, 
koulutus- ja sosiaalipolitiikkaa toteuttavien 
ja syrjinnän torjumisen alalla toimivien
sidosryhmien institutionaalisia valmiuksia 
kiinnittäen erityisesti huomiota 
kansalaisjärjestöihin.

Or. en

Tarkistus 76
Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 77
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Samalla on keskeisen tärkeää tukea 
Euroopan pienten ja keskisuurten yritysten 
kehittämistä ja kilpailukykyä ja taata, että 
ihmiset voivat mukautua asianmukaisten 

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

jatkuvaa kehittämistä ja kilpailukykyä, 
jotta luodaan laadukkaita työpaikkoja ja 
varmistetaan, että ihmiset voivat mukautua 
asianmukaisten taitojen hankkimisen ja 
elinikäisen koulutuksen tarjoamien 
mahdollisuuksien kautta uusiin haasteisiin, 
joita ovat esimerkiksi siirtyminen 
osaamistalouteen, digitaalistrategia ja 
siirtyminen vähähiiliseen ja 
energiatehokkaampaan talouteen. 
Pyrkiessään ensisijaisten temaattisten 
tavoitteidensa saavuttamiseen ESR:n pitäisi 
osaltaan auttaa näihin haasteisiin 
vastaamisessa. Tähän liittyen ESR:sta olisi 
tuettava työvoiman siirtymistä 
vihreämmille aloille ja ammatteihin, 
etenkin energiatehokkuuden, uudistuvan 
energialähteiden ja kestävän kuljetuksen 
alalla, ottaen huomioon unionin pyrkimys 
lisätä EU:n budjetin osuutta ilmastotoimiin 
liittyvän valtavirtaistamisen alalla 
vähintään 20 prosenttia, eri politiikanalojen 
osallistumisen kautta. ESR:n olisi myös 
edistettävä kulttuuritaitoja ja luovia 
taitoja työmahdollisuuksien lisäämiseksi.

Or. en

Tarkistus 78
Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Samalla on keskeisen tärkeää tukea 
Euroopan pienten ja keskisuurten yritysten 
kehittämistä ja kilpailukykyä ja taata, että 
ihmiset voivat mukautua asianmukaisten 
taitojen hankkimisen ja elinikäisen 
koulutuksen tarjoamien mahdollisuuksien 
kautta uusiin haasteisiin, joita ovat 
esimerkiksi siirtyminen osaamistalouteen, 
digitaalistrategia ja siirtyminen 
vähähiiliseen ja energiatehokkaampaan 

(6) Samalla on keskeisen tärkeää tukea 
Euroopan pienten ja keskisuurten yritysten 
sekä mikroyritysten kehittämistä ja 
kilpailukykyä ja taata, että ihmiset voivat 
mukautua asianmukaisten taitojen 
hankkimisen ja elinikäisen koulutuksen 
tarjoamien mahdollisuuksien kautta uusiin 
haasteisiin, joita ovat esimerkiksi 
siirtyminen osaamistalouteen, 
digitaalistrategia ja siirtyminen 



AM\904731FI.doc 25/215 PE489.537v02-00

FI

talouteen. Pyrkiessään ensisijaisten 
temaattisten tavoitteidensa saavuttamiseen 
ESR:n pitäisi osaltaan auttaa näihin 
haasteisiin vastaamisessa. Tähän liittyen 
ESR:sta olisi tuettava työvoiman 
siirtymistä vihreämmille aloille ja 
ammatteihin, etenkin energiatehokkuuden, 
uudistuvan energialähteiden ja kestävän 
kuljetuksen alalla, ottaen huomioon 
unionin pyrkimys lisätä EU:n budjetin 
osuutta ilmastotoimiin liittyvän 
valtavirtaistamisen alalla vähintään 
20 prosenttia, eri politiikanalojen 
osallistumisen kautta.

vähähiiliseen ja energiatehokkaampaan 
talouteen. Pyrkiessään ensisijaisten 
temaattisten tavoitteidensa saavuttamiseen 
ESR:n pitäisi osaltaan auttaa näihin 
haasteisiin vastaamisessa. Tähän liittyen 
ESR:sta olisi tuettava siirtymistä 
koulutuksesta työelämään ja työpaikan 
vaihtamista sekä vastata kasvavaan 
ammattitaitoisen työvoiman puutteeseen, 
jolloin luodaan 
työllistymismahdollisuuksia etenkin 
energiatehokkuuden, uudistuvan 
energialähteiden ja kestävän kuljetuksen 
alalla, ottaen huomioon unionin pyrkimys 
lisätä EU:n budjetin osuutta ilmastotoimiin 
liittyvän valtavirtaistamisen alalla 
vähintään 20 prosenttia, eri politiikanalojen 
osallistumisen kautta.

Or. en

Tarkistus 79
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Samalla on keskeisen tärkeää tukea 
Euroopan pienten ja keskisuurten yritysten 
kehittämistä ja kilpailukykyä ja taata, että 
ihmiset voivat mukautua asianmukaisten 
taitojen hankkimisen ja elinikäisen 
koulutuksen tarjoamien mahdollisuuksien 
kautta uusiin haasteisiin, joita ovat 
esimerkiksi siirtyminen osaamistalouteen, 
digitaalistrategia ja siirtyminen 
vähähiiliseen ja energiatehokkaampaan 
talouteen. Pyrkiessään ensisijaisten 
temaattisten tavoitteidensa saavuttamiseen 
ESR:n pitäisi osaltaan auttaa näihin 
haasteisiin vastaamisessa. Tähän liittyen 
ESR:sta olisi tuettava työvoiman 
siirtymistä vihreämmille aloille ja 

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

haasteisiin vastaamisessa. Tähän liittyen 
ESR:sta olisi tuettava työvoiman 
siirtymistä vihreämmille aloille ja 
ammatteihin, etenkin energiatehokkuuden, 
uudistuvan energialähteiden ja kestävän 
kuljetuksen alalla, ottaen huomioon 
unionin pyrkimys lisätä EU:n budjetin 
osuutta ilmastotoimiin liittyvän 
valtavirtaistamisen alalla vähintään 
20 prosenttia, eri politiikanalojen 
osallistumisen kautta.

Or. en

Tarkistus 80
Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(7) ESR:n pitäisi edistää Eurooppa 2020 -
strategian toteuttamista ja sen pitäisi 
tarjota jäsenvaltioille riittävää 
joustavuutta käyttää rahastoa niiden 
omiin Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden saavuttamista koskeviin 
esteisiin vastaamiseksi, jolloin 
varmistetaan tuen laajempi keskittäminen 
Euroopan unionin prioriteetteihin. ESR:n 
pitäisi erityisesti lisätä tukeaan sosiaalisen 
syrjäytymisen ja köyhyyden torjumiseen 
kohdentamalla rahoitusta kasvua varten, 
luomalla työllistymismahdollisuuksia ja 
puuttumalla merkittävään ammattitaidon 
kysynnän ja tarjonnan välillä vallitsevaan 
epätasapainoon. ESR-tukea saavien 
investointiprioriteettien valintaa ja 
lukumäärää olisi rajoitettava tuettujen 
alueiden kehitystason mukaan.

Or. en
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Tarkistus 81
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(7) ESR:n pitäisi erityisesti lisätä tukeaan 
sosiaalisen syrjäytymisen ja köyhyyden 
torjumiseen varaamalla siihen 
vähimmäismäärärahat.

Or. en

Tarkistus 82
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(7) ESR:n pitäisi edistää Eurooppa 2020 -
strategian toteuttamista keskittämällä tukea 
Euroopan unionin prioriteetteihin. ESR:ää 
varten vahvistetaan jokaisen alueiden 
luokan osalta vähimmäisosuus asetuksen 
N:o… [yhteisiä säännöksiä koskeva 
asetus] 84 artiklan 3 kohdan mukaisesti, 
minkä tuloksena ESR:n 
vähimmäisosuudeksi saadaan 
25 prosenttia koheesiopolitiikkaan 
myönnetyistä määrärahoista (lukuun 
ottamatta Verkkojen Eurooppa -välinettä) 
eli 84 miljardia euroa. ESR:n pitäisi 
erityisesti lisätä tukeaan sosiaalisen 
syrjäytymisen ja köyhyyden torjumiseen 
varaamalla siihen vähimmäismäärärahat, 
jotka ovat 20 prosenttia kunkin 
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jäsenvaltion ESR:n 
kokonaismäärärahoista. ESR-tukea 
saavien investointiprioriteettien valintaa ja 
lukumäärää olisi rajoitettava tuettujen 
alueiden kehitystason mukaan.

Or. en

Tarkistus 83
Ole Christensen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 84
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) ESR:n pitäisi edistää Eurooppa 2020 -
strategian toteuttamista keskittämällä tukea 
Euroopan unionin prioriteetteihin. ESR:n 
pitäisi erityisesti lisätä tukeaan sosiaalisen 

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

syrjäytymisen ja köyhyyden aktiiviseen 
torjumiseen varaamalla siihen 
vähimmäismäärärahat. ESR-tukea saavien 
investointiprioriteettien valintaa ja 
lukumäärää olisi rajoitettava tuettujen 
alueiden kehitystason mukaan.

Or. en

Perustelu

Jotta torjutaan sosiaalista syrjäytymistä ja köyhyyttä, ESR:n olisi keskityttävä aloitteisiin ja 
pitkäaikaisiin sijoituksiin sosiaalisesti syrjäytyneiden ja köyhien aktivoimiseksi sen sijaan, 
että keskitytään aloitteisiin, jotka perustuvat pelkkään resurssien uudelleenjakoon 
sosiaaliavustusta varten.

Tarkistus 85
Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 86
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

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

(8) Jotta ESR:n tukemilla toimilla 
Euroopan tasolla saavutettuja tuloksia 
pystyttäisiin seuraamaan tiiviimmin ja 
arvioimaan paremmin, olisi laadittava 
yhteinen tuotos- ja tulosindikaattorien sekä 
laadullisiin ja määrällisiin tavoitteisiin 
liittyvien ja sukupuolten mukaan 
eriteltyjen "kovien ja pehmeiden 
indikaattoreiden" joukko.

Or. en

Tarkistus 87
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(8) Jotta ESR:n tukemilla toimilla 
Euroopan tasolla saavutettuja tuloksia 
pystyttäisiin seuraamaan tiiviimmin ja 
arvioimaan paremmin, olisi laadittava 
yhteinen tuotos- ja tulosindikaattorien 
joukko. Koska sukupuoli on 
yleismaailmallinen sosiaalisen 
syrjäytymisen ja köyhyyden ylimääräinen 
riskitekijä naisille, kaikki tiedot on 
eriteltävä sukupuolen mukaan.

Or. en

Tarkistus 88
Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 89
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Koska seuranta ja arviointi ovat 
erittäin tärkeitä ESR:n yhteydessä, 
tarvitaan laajoja ja hyvin perusteltuja 
indikaattoreita, joilla osoitetaan selkeästi, 
missä asioissa on edistytty ja millä aloilla 
varojen käyttö ei ole edistänyt päämäärien 
ja tavoitteiden aikaansaantia. Päämäärien 
ja tavoitteiden aikaansaannissa olisi 
otettava huomioon myös 
kansalaisjärjestöjen laatimat 
vaihtoehtoiset kansalliset selvitykset. Tältä 
osin tarvitaan tietoja työllisyydestä ja 
koulutuksesta ja myös tilastotietoja 
köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen eri 
muodoista, kuten tietojen, tavaroiden ja 
palveluiden saantiin liittyvistä 
eriarvoisista mahdollisuuksista, ja niihin 
liittyvien olosuhteiden muutoksista. Nämä 
tiedot ovat tarpeen jäsenvaltioiden tasolla, 
jotta voidaan täydentää Laekenin 
indikaattoreita köyhyyden selvittämistä 
koskevana keinona. Lisäksi tarvitaan 
eriteltyjä tietoja romanien tilanteesta.

Or. en

Tarkistus 90
Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

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

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

Or. en

Tarkistus 91
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(9) ESR:sta tuettavien toimien tehokas ja 
vaikuttava täytäntöönpano edellyttää hyvää 
hallintotapaa ja kumppanuutta kaikilta 
asianomaisilta alueellisilta ja 
sosioekonomisilta toimijoilta, ottaen 
huomioon alueellisen ja paikallisen tason 
toimijoiden, erityisesti 
työmarkkinaosapuolten ja 
kansalaisjärjestöjen, toiminnan siten, että 
niille myönnetään määritelty 
rahoitusosuus, joka voi olla muodoltaan 
yleinen tuki. Sen vuoksi jäsenvaltioiden on 
varmistettava työmarkkinaosapuolten ja 
kansalaisjärjestöjen osallistuminen ja 
aktivoiminen ESR:n täytäntöönpanossa.
Tämän lisäksi jäsenvaltioiden on 
osoitettava asianmukainen määrä 
asetuksen […] [yhteisiä säännöksiä 
koskeva asetus] 52 artiklassa tarkoitetun 
ESR:n teknisen avun määrärahoja 
kaikille asetuksen […] [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 5 artiklassa 
tarkoitetuille kumppaneille, erityisesti 
työmarkkinaosapuolille ja 
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kansalaisyhteiskunnan järjestöille, jotta 
helpotetaan näiden kumppanien 
osallistumista ohjelmien ja toimien 
valmisteluun, täytäntöönpanoon, 
valvontaan ja arviointiin ja tuetaan niiden 
valmiuksien parantamista kumppanuutta 
koskevien eurooppalaisten 
käytännesääntöjen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 92
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(9) ESR:sta tuettavien toimien tehokas ja 
vaikuttava täytäntöönpano edellyttää hyvää 
hallintotapaa ja kumppanuutta kaikilta 
asianomaisilta alueellisilta ja 
sosioekonomisilta toimijoilta, erityisesti 
työmarkkinaosapuolilta ja 
kansalaisjärjestöiltä. Sen vuoksi on 
tärkeää, että jäsenvaltiot ottavat 
työmarkkinaosapuolet, kansalaisjärjestöt, 
paikalliset ja alueelliset viranomaiset 
mukaan ESR:n täytäntöönpanoon, 
seurantaan ja arviointiin hyvissä ajoin ja 
johdonmukaisesti. Kaikilla hallinnon 
tasoilla olisi luotava laadukkaita 
kumppanuuksia. Kumppanuusperiaatetta 
olisi vahvistettava ja laajennettava 
ohjaavaksi periaatteeksi kaikille ESR:n 
tukemille toimille.

Or. en

Tarkistus 93
Nadja Hirsch, Marian Harkin
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(9) ESR:sta tuettavien toimien tehokas ja 
vaikuttava täytäntöönpano edellyttää hyvää 
hallintotapaa ja kumppanuutta kaikilta 
asianomaisilta alueellisilta ja 
sosioekonomisilta toimijoilta, erityisesti 
toimivaltaisilta alueellisilta, paikallisilta, 
kaupunkialueiden ja muilta paikallistason 
viranomaisilta sekä paikallista ja 
alueellista tasoa edustavilta 
kattojärjestöiltä, työmarkkinaosapuolilta ja 
kansalaisjärjestöiltä ESR:n strategisessa 
hallinnoinnissa toimenpideohjelmien, 
mukaan lukien ohjelmat, joiden 
hallinnointi on annettu välittäville 
elimille, painopisteiden laatimisesta aina 
ESR:n tulosten toteuttamiseen ja 
arviointiin. Sen vuoksi jäsenvaltioiden on 
kannustettava työmarkkinaosapuolia ja 
kansalaisjärjestöjä osallistumaan ESR:n 
täytäntöönpanoon.

Or. en

Tarkistus 94
Mara Bizzotto

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(9) ESR:sta tuettavien toimien tehokas ja 
vaikuttava täytäntöönpano edellyttää hyvää 
hallintotapaa ja kumppanuutta kaikilta 
asianomaisilta alueellisilta ja 
sosioekonomisilta toimijoilta, erityisesti 
alueellisilta, paikallisilta, 
kaupunkialueiden ja muilta paikallistason 
viranomaisilta, työmarkkinaosapuolilta ja 
kansalaisjärjestöiltä. Sen vuoksi 
jäsenvaltioiden on kannustettava 
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työmarkkinaosapuolia ja kansalaisjärjestöjä 
sekä toimivaltaisia alueellisia, paikallisia, 
kaupunkialueiden ja muita paikallistason 
viranomaisia osallistumaan ESR:n 
strategiseen hallinnointiin 
toimenpideohjelmien, mukaan lukien 
ohjelmat, joiden hallinnointi on annettu 
välittäville elimille, painopisteiden 
laatimisesta aina ESR:n tulosten 
toteuttamiseen ja arviointiin.

Or. en

Tarkistus 95
Jutta Steinruck

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(9) ESR:sta tuettavien toimien tehokas ja 
vaikuttava täytäntöönpano edellyttää hyvää 
hallintotapaa ja kumppanuutta kaikilta 
asianomaisilta alueellisilta ja 
sosioekonomisilta toimijoilta, erityisesti 
alue- ja paikallisviranomaisilta, 
työmarkkinaosapuolilta ja 
kansalaisjärjestöiltä. Sen vuoksi 
jäsenvaltioiden on kannustettava alue- ja 
paikallisviranomaisia,
työmarkkinaosapuolia ja kansalaisjärjestöjä 
osallistumaan ESR:n toimien 
suunnitteluun, täytäntöönpanon 
seurantaan ja arviointiin.

Or. de

Tarkistus 96
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale



PE489.537v02-00 36/215 AM\904731FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

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

(9) ESR:sta tuettavien toimien tehokas ja 
vaikuttava täytäntöönpano edellyttää hyvää 
hallintotapaa ja kumppanuutta kaikilta 
asianomaisilta alueellisilta ja 
sosioekonomisilta toimijoilta, erityisesti 
työmarkkinaosapuolilta ja 
kansalaisjärjestöiltä. Sen vuoksi on 
tärkeää, että jäsenvaltiot ottavat 
työmarkkinaosapuolet ja 
kansalaisjärjestöt mukaan ESR:n 
rahoittamien ohjelmien täytäntöönpanoon, 
seurantaan ja arviointiin.

Or. en

Tarkistus 97
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(9) ESR:sta tuettavien toimien tehokas ja 
vaikuttava täytäntöönpano edellyttää hyvää 
hallintotapaa ja kumppanuutta kaikilta 
asianomaisilta alueellisilta ja 
sosioekonomisilta toimijoilta, erityisesti 
työmarkkinaosapuolilta ja 
kansalaisjärjestöiltä. Sen vuoksi 
jäsenvaltioiden on kannustettava 
työmarkkinaosapuolia ja kansalaisjärjestöjä 
osallistumaan ESR:n täytäntöönpanoon
erityisesti koulutuksen alalla, jotta 
koulutus vastaisi nykyistä paremmin 
alueellisten, kansallisten ja 
eurooppalaisten työmarkkinoiden 
tarpeita.

Or. fr
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Tarkistus 98
Elisabeth Morin-Chartier

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 99
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Kun otetaan huomioon se, että 
työllisyyden ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden varmistamiseksi 
tarvitaan yhtenäistä ja kokonaisvaltaista 
lähestymistapaa, ESR:n olisi tuettava 
monialaista ja kansainvälistä yhteistyötä 
sekä alueperusteisia kumppanuuksia.

Or. en

Tarkistus 100
Inês Cristina Zuber
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(10) Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat, 
että ESR:sta rahoitettujen prioriteettien 
täytäntöönpanolla edistetään naisten ja 
miesten tasa-arvoa perussopimuksen 
8 artiklan mukaisesti. Arvioinnit ovat 
osoittaneet, että on tärkeää ottaa tasa-
arvonäkökohdat huomioon kaikessa 
ohjelman toiminnassa ja varmistaa, että 
sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi 
toteutetaan erityistoimia. ESR:lla on 
oltava riittävät valmiudet tasa-arvoa, 
pysyviä ja laadukkaita työpaikkoja ja 
tulojen oikeudenmukaista uudelleenjakoa 
koskevien politiikkojen edistämiseksi.

Or. pt

Tarkistus 101
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(10) Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat, 
että ESR:sta rahoitettujen prioriteettien 
täytäntöönpanolla edistetään naisten ja 
miesten tasa-arvoa perussopimuksen 
8 artiklan mukaisesti. Arvioinnit ovat 
osoittaneet, että on tärkeää ottaa tasa-
arvotavoitteet huomioon kaikessa ohjelman 
toiminnassa ja varmistaa, että sukupuolten 
tasa-arvon edistämiseksi toteutetaan 
erityistoimia. ESR:n olisi edistettävä 
asianmukaisten EU:n toimintalinjojen, 
kuten miesten ja naisten tasa-
arvostrategian vuosiksi 2010−20151

toteutusta ja sen kehittämistä edelleen. 
ESR:n toimia olisi arvioitava 
säännöllisesti sukupuolinäkökohdat 
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huomioon ottavan budjetoinnin 
menettelyjen mukaisesti.
____________
1COM(2010)0491.

Or. en

Tarkistus 102
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 103
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat, 
että ESR:sta rahoitettujen prioriteettien 
täytäntöönpanolla edistetään naisten ja 
miesten tasa-arvoa perussopimuksen 

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

8 artiklan mukaisesti. Arvioinnit ovat 
osoittaneet, että on tärkeää ottaa tasa-
arvonäkökohdat huomioon kaikessa 
ohjelman toiminnassa ja sen suunnittelun 
ja täytäntöönpanon vaiheissa ja varmistaa, 
että sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi 
toteutetaan erityistoimia.

Or. en

Tarkistus 104
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Perussopimuksen 10 artiklan 
mukaisesti ESR:n rahoittamien 
prioriteettien täytäntöönpanolla olisi 
torjuttava sukupuoleen, rotuun, etniseen 
alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen perustuvaa syrjintää. 
ESR:sta olisi tuettava vammaisten 
oikeuksista tehdyn YK:n yleissopimuksen 
mukaisten velvoitteiden täyttämistä muun 
muassa koulutuksen, työn ja työllisyyden 
ja esteettömien mahdollisuuksien osalta. 
ESR:sta olisi myös tuettava siirtymistä 
laitoshoidosta avohoitoon.

(11) Perussopimuksen 10 artiklan 
mukaisesti ESR:n rahoittamien 
prioriteettien täytäntöönpanolla olisi 
torjuttava sukupuoleen, rotuun, etniseen 
alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään, sukupuoliseen 
suuntautumiseen tai sukupuoli-
identiteettiin perustuvaa syrjintää 
kiinnittämällä erityistä huomiota 
moninkertaisesta syrjinnästä kärsiviin. 
ESR:sta olisi tuettava vammaisten 
oikeuksista tehdyn YK:n yleissopimuksen 
mukaisten velvoitteiden täyttämistä muun 
muassa koulutuksen, työn ja työllisyyden 
ja esteettömien mahdollisuuksien osalta. 
ESR:sta olisi myös tuettava 
asianmukaisten EU:n toimintalinjojen 
täytäntöönpanoa ja siirtymistä 
laitoshoidosta avohoitoon.

Or. en

Tarkistus 105
Kinga Göncz
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Perussopimuksen 10 artiklan 
mukaisesti ESR:n rahoittamien 
prioriteettien täytäntöönpanolla olisi 
torjuttava sukupuoleen, rotuun, etniseen 
alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen perustuvaa syrjintää. 
ESR:sta olisi tuettava vammaisten 
oikeuksista tehdyn YK:n yleissopimuksen 
mukaisten velvoitteiden täyttämistä muun 
muassa koulutuksen, työn ja työllisyyden 
ja esteettömien mahdollisuuksien osalta. 
ESR:sta olisi myös tuettava siirtymistä 
laitoshoidosta avohoitoon.

(11) Perussopimuksen 10 artiklan 
mukaisesti ESR:n rahoittamien 
prioriteettien täytäntöönpanolla olisi 
torjuttava sukupuoleen, rotuun, etniseen 
alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen perustuvaa syrjintää ja 
edistettävä yhtäläisiä mahdollisuuksia. 
ESR:sta olisi tuettava vammaisten 
oikeuksista tehdyn YK:n yleissopimuksen 
mukaisten velvoitteiden täyttämistä muun 
muassa koulutuksen, työn ja työllisyyden 
ja esteettömien mahdollisuuksien osalta. 
ESR:sta olisi myös tuettava siirtymistä 
laitoshoidosta avohoitoon.

Or. en

Tarkistus 106
Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Perussopimuksen 10 artiklan 
mukaisesti ESR:n rahoittamien 
prioriteettien täytäntöönpanolla olisi 
torjuttava sukupuoleen, rotuun, etniseen 
alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen perustuvaa syrjintää. 
ESR:sta olisi tuettava vammaisten 
oikeuksista tehdyn YK:n yleissopimuksen 
mukaisten velvoitteiden täyttämistä muun 
muassa koulutuksen, työn ja työllisyyden 
ja esteettömien mahdollisuuksien osalta. 
ESR:sta olisi myös tuettava siirtymistä 
laitoshoidosta avohoitoon.

(11) Perussopimuksen 10 artiklan 
mukaisesti ESR:n rahoittamien 
prioriteettien täytäntöönpanolla olisi 
torjuttava sukupuoleen, rotuun, etniseen 
alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen perustuvaa syrjintää. 
ESR:sta olisi tuettava vammaisten 
oikeuksista tehdyn YK:n yleissopimuksen 
mukaisten velvoitteiden täyttämistä muun 
muassa koulutuksen, työn ja työllisyyden 
ja esteettömien mahdollisuuksien osalta 
toissijaisuusperiaatetta noudattaen. 
ESR:sta olisi myös tuettava siirtymistä 
laitoshoidosta avohoitoon.
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Or. en

Tarkistus 107
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 108
Jutta Steinruck

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(12) Tuki sosiaalisiin innovaatioihin on 
ratkaisevan tärkeää, jotta politiikalla 
pystytään vastaamaan paremmin 
sosiaalisiin muutoksiin ja kannustamaan ja 
tukemaan innovatiivisia sosiaalisia 
yrityksiä. Sosiaalisilla innovaatioilla olisi 
tarjottava ratkaisuja sosiaalisiin 
tarpeisiin, joihin ei ole vastattu tai joihin 
on vastattu puutteellisesti, köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen alalla 
edistämällä mahdollisimman laadukkaita 
työpaikkoja ja ihmisarvoista työtä, 



AM\904731FI.doc 43/215 PE489.537v02-00

FI

takaamalla riittävän ja köyhyyttä torjuvan 
sosiaalisen suojelun ja parantamalla 
työoloja, millä edistetään osaltaan 
sosiaalista kehitystä. Varsinkin 
innovatiivisten ratkaisujen testaaminen ja 
arvioiminen ennen niiden laajentamista on 
olennaisen tärkeää, jotta voidaan parantaa 
politiikan tehokkuutta, ja tämän vuoksi on 
perusteltua myöntää erityistukea ESR:sta.
Lisäksi sosiaalisia muutoksia ja 
innovaatioita koskevasta ohjelmasta 
rahoitettuja menestyneitä 
sosiaalipolitiikan kokeiluhankkeita olisi 
jatkettava laajemmin ESR:n 
taloudellisella tuella.

Or. en

Tarkistus 109
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(12) Tuki sosiaalisiin innovaatioihin on 
ratkaisevan tärkeää, jotta politiikalla 
pystytään vastaamaan paremmin 
sosiaalisiin muutoksiin. Olisi kiinnitettävä 
erityistä huomiota haavoittuvien ryhmien, 
kuten maahanmuuttajien, pakolaisten ja 
turvapaikanhakijoiden osallistumiseen. 
ESR:n olisi kannustettava ja tuettava 
kansalaisjärjestöjen, innovatiivisten 
sosiaalisten sekä sosiaali- ja kulttuurialan 
yritysten ja muiden yhteisötalouden 
toimijoiden hankkeita. Varsinkin 
toimintalinjakysymysten määritteleminen, 
innovatiivisten ratkaisujen testaaminen ja 
arvioiminen, innovatiiviset ja kokeelliset 
tekniikat, menetelmät ja niiden jälkeinen 
valtavirtaistaminen mukaan lukien 
kansainvälinen yhteistyö ennen niiden 
laajentamista on olennaisen tärkeää, jotta 
voidaan parantaa politiikan tehokkuutta, ja
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tämän vuoksi on perusteltua myöntää 
erityistukea ESR:sta.

Or. en

Tarkistus 110
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 111
Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Tuki sosiaalisiin innovaatioihin on 
ratkaisevan tärkeää, jotta politiikalla 
pystytään vastaamaan paremmin 
sosiaalisiin muutoksiin ja kannustamaan ja 
tukemaan innovatiivisia sosiaalisia 
yrityksiä. Varsinkin innovatiivisten 
ratkaisujen testaaminen ja arvioiminen 

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

arvioiminen ennen niiden laajentamista on 
olennaisen tärkeää, jotta voidaan parantaa 
politiikan tehokkuutta, ja tämän vuoksi on 
perusteltua myöntää erityistukea ESR:sta.

Or. en

Tarkistus 112
Thomas Mann, Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Euroopan sosiaalirahastosta tulisi 
tukea ruohonjuuritason urheilua. 

Or. de

Tarkistus 113
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(14) Alueellisten ja paikallisten 
sidosryhmien aktivointi on välttämätöntä 
Eurooppa 2020 -strategian ja sen 
yleistavoitteiden toteuttamisen kannalta. 
Jotta alue- ja paikallisviranomaiset, 
kaupungit, työmarkkinaosapuolet ja 
kansalaisjärjestöt saataisiin osallistumaan 
aktiivisemmin ohjelmien valmisteluun, 
täytäntöönpanoon, seurantaan ja 
arviointiin, kun ne osallistuvat 
toimenpideohjelmiin, voidaan käyttää ja 
tukea alueellisia sopimuksia, paikallisia 
työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta 
koskevia aloitteita, yhteisöjohtoisia 
paikallisia kehittämisstrategioita sekä 
kestävää kaupunkikehitystä koskevia 
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strategioita. Jäsenvaltion on sisällytettävä 
kyseiset laitokset, järjestöt ja ryhmät 
kumppanuuteen, joka edustaa 
asianmukaista aluetasoa ja joka voi 
vaikuttaa taikka joihin voidaan vaikuttaa 
toimenpideohjelmien täytäntöönpanolla. 
Olisi kiinnitettävä erityistä huomiota 
ryhmiin, joihin ohjelmilla saattaa olla 
vaikutuksia ja joille voi niiden vuoksi 
aiheutua vahinkoa, kuten erityisesti 
heikoimmassa asemassa oleviin ja 
syrjäytyneisiin ryhmiin. Kumppanien 
kanssa tehdyssä yhteistyössä on 
noudatettava parhaita käytäntöjä, jotka 
muodostavat 5 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettujen käytännesääntöjen 
perustan. Vähintään 5 prosenttia 
kansallisella tasolla myönnetyistä ESR:n 
varoista osoitetaan asetuksen (EU) N:o 
[…] [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] 
99 artiklassa tarkoitetuille integroiduille 
alueellisille investoinneille.

Or. en

Tarkistus 114
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

yhteisöjohtoisia paikallisia 
kehittämisstrategioita sekä kestävää 
kaupunkikehitystä koskevia strategioita.

Or. en

Tarkistus 115
Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 116
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Alueellisten ja paikallisten 
sidosryhmien aktivointi on välttämätöntä 
Eurooppa 2020 -strategian ja sen 
yleistavoitteiden toteuttamisen kannalta. 

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

Jotta alue- ja paikallisviranomaiset, 
kaupungit, työmarkkinaosapuolet ja 
kansalaisjärjestöt saataisiin osallistumaan 
aktiivisemmin ohjelmien 
täytäntöönpanoon, täytyy käyttää ja tukea 
alueellisia sopimuksia, paikallisia 
työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta 
koskevia aloitteita, yhteisöjohtoisia 
paikallisia kehittämisstrategioita sekä 
kestävää kaupunkikehitystä koskevia 
strategioita.

Or. fr

Tarkistus 117
Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 118
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(17) Jäsenvaltioita ja alueita olisi 
kannustettava hyödyntämään ESR:n 
vipuvaikutusta rahoitusvälineiden kautta, 
jotta voidaan tukea esimerkiksi 
opiskelijoita, työpaikkojen luomista, 
työntekijöiden vapaaehtoista liikkuvuutta, 
sosiaalista osallisuutta ja sosiaalista 
taloutta. Rahoituksen myöntämistä olisi 
aina pidettävä vaihtoehtona, jotta 
käytetään alueellisiin ja paikallisiin 
tarpeisiin parhaiten soveltuvaa 
rahoitusyhdistelmää.

Or. en

Tarkistus 119
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(17) Jäsenvaltioita ja alueita olisi 
kannustettava hyödyntämään ESR:n 
vipuvaikutusta rahoitusvälineiden kautta, 
jos näin voidaan lisätä toimien 
tehokkuutta tai jos täydennetään muiden 
EU:n välineiden, kuten sosiaalisia 
muutoksia ja innovaatioita koskevan 
Euroopan unionin ohjelman, Euroopan 
globalisaatiorahaston ja EAKR:n 
toimintaa.

Or. en

Tarkistus 120
Anthea McIntyre
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

17) Jäsenvaltioita olisi kannustettava 
hyödyntämään ESR:n vipuvaikutusta 
rahoitusvälineiden kautta, jotta voidaan 
tukea esimerkiksi opiskelijoita, 
työpaikkojen luomista, työntekijöiden 
liikkuvuutta ja yrittäjyyttä mukaan lukien 
sosiaalinen yrittäjyys, joilla kaikilla on 
myönteinen vaikutus sosiaaliseen 
osallisuuteen ja köyhyyden 
vähentämiseen.

Or. en

Tarkistus 121
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 122
Jutta Steinruck

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

(17a) ESR:n on täydennettävä muita 
unionin ohjelmia, ja on pantava merkille, 
että kukin väline toimii omien 
menettelyjensä perusteella. Samoihin 
tukikelpoisiin kustannuksiin ei voi saada 
päällekkäistä rahoitusta, ja on kehitettävä 
ESR:n, muiden unionin ohjelmien ja 
rakennerahastojen, erityisesti sosiaalisia 
muutoksia ja innovaatioita koskevan 
ohjelman, välistä tiiviimpää 
yhteisvaikutusta.

Or. en

Tarkistus 123
Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) On vältettävä ESR:n ja muiden 
EU:n ohjelmien, erityisesti perusoikeus-
ja kansalaisuusohjelman 2014−2020, 
rahoituksen päällekkäisyyttä ja muita 
päällekkäisyyksiä;

Or. en

Tarkistus 124
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Koska sosiaalinen innovaatio on 
usean ohjelman kohteena, olisi otettava 



PE489.537v02-00 52/215 AM\904731FI.doc

FI

käyttöön toimenpiteitä, joilla vältetään 
samojen toimintojen ja aloitteiden 
päällekkäisyys ja päällekkäinen rahoitus.
Koska tietyt ESR:sta yhteistyössä 
toteutetun hallinnon mukaan suoritetut 
toimenpiteet ovat osittain päällekkäisiä 
suoran hallinnon alaisen sosiaalisia 
muutoksia ja innovaatioita koskevan 
ohjelman toimenpiteiden kanssa, olisi 
otettava käyttöön toimenpiteitä, jotta eri 
hallinnointimuotojen alaiset toiminnot 
eivät olisi päällekkäisiä eivätkä saisi 
päällekkäistä rahoitusta.

Or. en

Tarkistus 125

Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 126
Elisabeth Morin-Chartier

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Inhimillinen pääoma on tärkein 
väline, johon unioni voi luottaa 
kansainvälisen kilpailukykynsä 
varmistamisessa ja taloutensa kestävässä 
elvyttämisessä. Pelkästään 
muuntyyppisillä investoinneilla ei voida 
saada aikaan rakenneuudistuksia, vaan 
niihin on liityttävä johdonmukainen 
inhimillisen pääoman kehittämisstrategia. 
Niinpä olisi varmistettava, että 
pätevyyksien kohentamiseen, 
työllisyystason nostamiseen ja kaikkien 
yhteiskuntaan osallistumisen takaamiseen 
tarkoitetut varat mahdollistavat riittävän 
laajat toimet ja että vähintään 
25 prosenttia varoista käytetään 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta unionissa edistävään 
politiikkaan.

Or. fr

Tarkistus 127
Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Kansalaisten kokonaisvaltainen 
osallistuminen yhteiskuntaan ja 
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inhimillisen pääoman investointeihin on 
välttämätöntä sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden kannalta. 
Työllisyyteen, koulutukseen ja köyhyyden 
torjuntaan liittyvät Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteiden toteuttamiseen 
myönnetyt varat olisi myös jaettava 
tehokkaasti, ja unionin 
koheesionpolitiikkaan varatusta 
talousarviosta olisi myönnettävä 
vähintään 25 prosenttia ESR:oon. 

Or. fr

Tarkistus 128
Inês Cristina Zuber

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Koheesio- ja rakennerahastojen 
lisäksi kaikkien unionin politiikkojen ja 
toimintojen on oltava yhdenmukaisia 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta koskevan tavoitteen 
kanssa. Siksi on otettava huomioon 
talous- ja rahapolitiikan soveltamisen ja 
sisämarkkinoiden ja kansainvälisten 
markkinoiden vapauttamisen vaikutukset 
koheesio- ja lähentymispolitiikalle 
erityisesti kunkin jäsenvaltion 
mikroyritysten ja pienten ja keskisuurten 
yritysten osalta.

Or. pt

Tarkistus 129

Inês Cristina Zuber

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

(18 b) Aluepolitiikka on välttämätön 
talous- ja sosiaalipolitiikan edistämisen 
väline, jonka avulla unioni voi toimia 
alueellisten erojen vähentämiseksi ja 
todellisen lähentymisen, kehityksen, 
laadukkaiden työpaikkojen ja sosiaalisen 
kehityksen edistämiseksi, mikä hyödyttää 
myös vähemmän kehittyneitä alueita.

Or. pt

Tarkistus 130
Inês Cristina Zuber

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 c) ESR:n tavoitteena on vähentää 
EU:n jäsenvaltioiden ja alueiden välisiä 
elinolosuhteita koskevia eroja ja edistää 
taloudellista ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta. Jäsenvaltioiden 
rahoitusperusteet on tarkistettava, jotta 
ESR:n hyödyntäminen olisi helpompaa 
suurimmissa rahoitusvaikeuksissa oleville 
jäsenvaltioille. 

Or. pt

Tarkistus 131
Inês Cristina Zuber

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 d) Joissakin jäsenvaltioissa ja niiden 
alueilla vallitsevan syvän talous- ja 
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rahoituskriisin vuoksi ESR:sta 
rahoitettavien hankkeiden kansallisen 
yhteisrahoitusosuuden olisi oltava 
enintään 10 prosenttia, jotta 
koheesiovarojen käyttöä voidaan tehostaa. 

Or. pt

Tarkistus 132
Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
2 artikla − 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. ESR:sta edistetään korkeaa 
työllisyystasoa ja työpaikkojen korkeaa 
laatua, tuetaan työntekijöiden alueellista ja 
ammatillista liikkuvuutta, helpotetaan 
heidän sopeutumistaan muutoksiin, 
edistetään yleissivistävän ja ammatillisen 
koulutuksen korkeaa tasoa, edistetään 
sukupuolten tasa-arvoa, yhdenvertaisia 
mahdollisuuksia ja syrjinnän torjuntaa,
vahvistetaan sosiaalista osallisuutta sekä 
torjutaan köyhyyttä ja edistetään näin 
unionin prioriteetteja taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden vahvistamisen alalla.

1. ESR:sta edistetään korkeaa 
työllisyystasoa ja työpaikkojen korkeaa 
laatua, tuetaan työntekijöiden alueellista ja 
ammatillista liikkuvuutta, helpotetaan 
heidän sopeutumistaan muutoksiin, 
edistetään yleissivistävän ja ammatillisen 
koulutuksen korkeaa tasoa, edistetään 
sukupuolten tasa-arvoa, yhdenvertaisia 
mahdollisuuksia ja syrjinnän torjuntaa ja 
edistetään näin unionin prioriteetteja 
sosiaalisen osallisuuden edistämisen, 
köyhyyden torjunnan sekä taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden vahvistamisen alalla.

Or. en

Tarkistus 133
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
2 artikla − 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. ESR:sta edistetään korkeaa 
työllisyystasoa ja työpaikkojen korkeaa 
laatua, tuetaan työntekijöiden alueellista ja 

1. ESR:sta edistetään korkeaa 
työllisyystasoa, työpaikkojen luomista ja 
työpaikkojen korkeaa laatua, tuetaan 
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ammatillista liikkuvuutta, helpotetaan 
heidän sopeutumistaan muutoksiin, 
edistetään yleissivistävän ja ammatillisen 
koulutuksen korkeaa tasoa, edistetään 
sukupuolten tasa-arvoa, yhdenvertaisia 
mahdollisuuksia ja syrjinnän torjuntaa, 
vahvistetaan sosiaalista osallisuutta sekä 
torjutaan köyhyyttä ja edistetään näin 
unionin prioriteetteja taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden vahvistamisen alalla.

vapaaehtoista alueellista ja ammatillista 
liikkuvuutta, tarjotaan tukea irtisanotuille 
työntekijöille, edistetään yleissivistävän ja 
ammatillisen koulutuksen korkeaa tasoa, 
edistetään sukupuolten tasa-arvoa, 
yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja 
syrjinnän torjuntaa, vahvistetaan sosiaalista 
osallisuutta sekä torjutaan köyhyyttä ja 
edistetään näin unionin prioriteetteja 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden vahvistamisen alalla.

Or. en

Tarkistus 134
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
2 artikla − 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. ESR:sta edistetään korkeaa 
työllisyystasoa ja työpaikkojen korkeaa 
laatua, tuetaan työntekijöiden alueellista ja 
ammatillista liikkuvuutta, helpotetaan 
heidän sopeutumistaan muutoksiin, 
edistetään yleissivistävän ja ammatillisen 
koulutuksen korkeaa tasoa, edistetään 
sukupuolten tasa-arvoa, yhdenvertaisia 
mahdollisuuksia ja syrjinnän torjuntaa, 
vahvistetaan sosiaalista osallisuutta sekä 
torjutaan köyhyyttä ja edistetään näin 
unionin prioriteetteja taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden vahvistamisen alalla.

1. ESR:sta edistetään korkeaa 
työllisyystasoa ja työpaikkojen korkeaa 
laatua, tuetaan vapaaehtoista 
työntekijöiden alueellista ja ammatillista 
liikkuvuutta, helpotetaan ekologisesti ja 
sosiaalisesti kestävään kehitykseen 
siirtymisessä tarvittavien taitojen ja 
pätevyyden ennakointia ja kehittämistä, 
edistetään yleissivistävän ja ammatillisen 
koulutuksen korkeaa tasoa, edistetään 
sukupuolten tasa-arvoa, yhdenvertaisia 
mahdollisuuksia ja syrjinnän torjuntaa, 
vahvistetaan sosiaalista osallisuutta sekä 
torjutaan köyhyyttä ja edistetään näin 
unionin prioriteetteja taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden vahvistamisen alalla.

Or. en

Tarkistus 135
Jutta Steinruck
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. ESR:sta edistetään korkeaa 
työllisyystasoa ja työpaikkojen korkeaa 
laatua, tuetaan työntekijöiden alueellista ja 
ammatillista liikkuvuutta, helpotetaan 
heidän sopeutumistaan muutoksiin, 
edistetään yleissivistävän ja ammatillisen 
koulutuksen korkeaa tasoa, edistetään 
sukupuolten tasa-arvoa, yhdenvertaisia 
mahdollisuuksia ja syrjinnän torjuntaa, 
vahvistetaan sosiaalista osallisuutta sekä 
torjutaan köyhyyttä ja edistetään näin 
unionin prioriteetteja taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden vahvistamisen alalla.

1. ESR:sta edistetään korkeaa 
työllisyystasoa ja hyvien työpaikkojen 
luomista ja säilyttämistä, tuetaan 
työntekijöiden vapaaehtoista alueellista ja 
ammatillista liikkuvuutta, helpotetaan 
heidän sopeutumistaan muutoksiin, 
edistetään yleissivistävän ja ammatillisen 
koulutuksen korkeaa tasoa, edistetään 
sukupuolten tasa-arvoa, yhdenvertaisia 
mahdollisuuksia ja syrjinnän torjuntaa, 
vahvistetaan sosiaalista osallisuutta sekä 
torjutaan köyhyyttä ja edistetään näin 
unionin prioriteetteja taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden vahvistamisen alalla.

Or. de

Tarkistus 136
Ole Christensen

Ehdotus asetukseksi
2 artikla − 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. ESR:sta edistetään korkeaa 
työllisyystasoa ja työpaikkojen korkeaa 
laatua, tuetaan työntekijöiden alueellista ja 
ammatillista liikkuvuutta, helpotetaan 
heidän sopeutumistaan muutoksiin, 
edistetään yleissivistävän ja ammatillisen 
koulutuksen korkeaa tasoa, edistetään 
sukupuolten tasa-arvoa, yhdenvertaisia 
mahdollisuuksia ja syrjinnän torjuntaa, 
vahvistetaan sosiaalista osallisuutta sekä 
torjutaan köyhyyttä ja edistetään näin 
unionin prioriteetteja taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen 

1. ESR:sta edistetään korkeaa 
työllisyystasoa ja työpaikkojen korkeaa 
laatua, tuetaan työntekijöiden alueellista ja 
ammatillista liikkuvuutta, helpotetaan 
heidän sopeutumistaan muutoksiin, 
edistetään yleissivistävän ja ammatillisen 
koulutuksen korkeaa tasoa tehostamalla 
nuorten siirtymistä koulutuksesta 
työelämään, edistetään sukupuolten tasa-
arvoa, yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja 
syrjinnän torjuntaa, vahvistetaan sosiaalista 
osallisuutta sekä torjutaan köyhyyttä ja 
edistetään näin unionin prioriteetteja 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
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yhteenkuuluvuuden vahvistamisen alalla. yhteenkuuluvuuden vahvistamisen alalla.

Or. en

Tarkistus 137
Heinz K. Becker

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. ESR:sta edistetään korkeaa 
työllisyystasoa ja työpaikkojen korkeaa 
laatua, tuetaan työntekijöiden alueellista ja 
ammatillista liikkuvuutta, helpotetaan 
heidän sopeutumistaan muutoksiin, 
edistetään yleissivistävän ja ammatillisen 
koulutuksen korkeaa tasoa, edistetään 
sukupuolten tasa-arvoa, yhdenvertaisia 
mahdollisuuksia ja syrjinnän torjuntaa, 
vahvistetaan sosiaalista osallisuutta sekä 
torjutaan köyhyyttä ja edistetään näin 
unionin prioriteetteja taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden vahvistamisen alalla.

1. ESR:sta edistetään korkeaa 
työllisyystasoa ja työpaikkojen korkeaa 
laatua, tuetaan työntekijöiden alueellista ja 
ammatillista liikkuvuutta, helpotetaan 
heidän sopeutumistaan muutoksiin, 
edistetään kaikille ikäryhmille suunnatun 
elinikäisen, yleissivistävän ja ammatillisen 
koulutuksen korkeaa tasoa, edistetään 
sukupuolten tasa-arvoa, yhdenvertaisia 
mahdollisuuksia ja syrjinnän torjuntaa, 
vahvistetaan sosiaalista osallisuutta sekä 
torjutaan köyhyyttä ja edistetään näin 
unionin prioriteetteja taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden vahvistamisen alalla.

Or. de

Tarkistus 138
Lívia Járóka

Ehdotus asetukseksi
2 artikla − 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. ESR:sta edistetään korkeaa 
työllisyystasoa ja työpaikkojen korkeaa 
laatua, tuetaan työntekijöiden alueellista ja 
ammatillista liikkuvuutta, helpotetaan 
heidän sopeutumistaan muutoksiin, 
edistetään yleissivistävän ja ammatillisen 

1. ESR:sta edistetään korkeaa 
työllisyystasoa ja työpaikkojen korkeaa 
laatua, tuetaan työntekijöiden alueellista ja 
ammatillista liikkuvuutta, helpotetaan 
heidän sopeutumistaan muutoksiin, 
edistetään yleissivistävän ja ammatillisen 
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koulutuksen korkeaa tasoa, edistetään 
sukupuolten tasa-arvoa, yhdenvertaisia 
mahdollisuuksia ja syrjinnän torjuntaa, 
vahvistetaan sosiaalista osallisuutta sekä 
torjutaan köyhyyttä ja edistetään näin 
unionin prioriteetteja taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden vahvistamisen alalla.

koulutuksen korkeaa tasoa, edistetään 
sukupuolten tasa-arvoa, yhdenvertaisia 
mahdollisuuksia ja kaikenlaisten 
syrjintämuotojen poistamista, vahvistetaan 
sosiaalista osallisuutta sekä torjutaan 
köyhyyttä ja edistetään näin unionin 
prioriteetteja taloudellisen, sosiaalisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden 
vahvistamisen alalla.

Or. en

Tarkistus 139
Mara Bizzotto

Ehdotus asetukseksi
2 artikla − 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Tätä varten ESR tukee jäsenvaltioita, 
toimivaltaisia alueellisia, paikallisia, 
kaupunkialueiden ja muita paikallistason 
viranomaisia niiden pyrkiessä älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskevien
prioriteettien ja yleistavoitteiden 
saavuttamiseen.

Or. en

Tarkistus 140
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
2 artikla − 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tätä varten ESR tukee jäsenvaltioita 
niiden pyrkiessä älykästä, kestävää ja 

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

kestävää ja osallistavaa kasvua koskevan 
Eurooppa 2020 -strategian yleistavoitteiden 
saavuttamiseen. ESR tukee politiikan ja 
toimien suunnittelua ja täytäntöönpanoa 
ottaen huomioon hyvää työtä koskevan 
käsitteen ja varmistaen, että ESR:n 
tukemilla toimilla myötävaikutetaan 
siihen, että YK:n ja ILO:n ihmisarvoista 
työtä koskeva ohjelma pannaan kaikilta 
osin täytäntöön. Kaikissa ESR:n 
tukemissa toimintalinjoissa ja 
toimenpiteissä on ehdottomasti 
noudatettava työtä koskevia 
kansainvälisiä normeja ja ILO:n 
sopimuksia ja on erityisesti sitouduttava 
edistämään täyttä työllisyyttä ja tuottavaa 
sekä vapaasti valittua työtä, josta 
säädetään ILO:n yleissopimuksessa 
nro 122.

Or. en

Tarkistus 141
Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
2 artikla − 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Tätä varten ESR tukee jäsenvaltioita 
niiden pyrkiessä Euroopan unionin 
prioriteettien ja yleistavoitteiden 
saavuttamiseen tarjoamalla jäsenvaltioille 
riittävästi joustavuutta vastata Eurooppa 
2020 -strategian älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua koskevien tavoitteiden 
saavuttamiseen liittyviin esteisiinsä. ESR 
tukee politiikan ja toimien suunnittelua ja 
täytäntöönpanoa ottaen huomioon 
jäsenvaltioiden talous- ja 
työllisyyspolitiikan yhdennetyt 
suuntaviivat ja neuvoston suositukset 
kansallisista uudistusohjelmista.

Or. en
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Tarkistus 142
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
2 artikla − 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Tätä varten ESR tukee jäsenvaltioita 
niiden pyrkiessä sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden lujittamiseen sekä
älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua 
koskevan Eurooppa 2020 -strategian 
prioriteettien ja yleistavoitteiden 
saavuttamiseen. ESR tukee politiikan ja 
toimien suunnittelua ja täytäntöönpanoa 
ottaen huomioon jäsenvaltioiden talous- ja 
työllisyyspolitiikan yhdennetyt 
suuntaviivat ja neuvoston suositukset 
kansallisista uudistusohjelmista sekä 
sosiaalialan kansallisten raporttien 
strategiat ja niiden osoittama edistys.

Or. en

Tarkistus 143
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
2 artikla − 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. ESR:n tuesta hyötyvät ihmiset, mukaan 
lukien heikommassa asemassa olevat 
ryhmät, kuten pitkäaikaistyöttömät, 
työmarkkinoilta etäämmällä olevat 
henkilöt, vammaiset, maahanmuuttajat, 
pakolaiset ja turvapaikanhakijat, 
kodittomat ja muut köyhyysriskissä olevat 
ryhmät, lapset ja nuoret, vanhukset,
etniset vähemmistöt, marginalisoituneet 
yhteisöt tai syrjäytymisvaarassa olevat 
yhteisöt ja syrjäytymässä olevat ihmiset. 
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työllisyys-, koulutus- ja sosiaalipolitiikan 
alalla.

ESR:sta annetaan tukea myös yrityksille, 
mikroyrityksille ja 
osuustoimintayrityksille, jotka tukevat 
jäsentensä ja käyttäjiensä etuja sekä 
ratkaisuja yhteiskunnalliseen haasteisiin 
ja jotka ovat yhteisötalouden piirissä. 
ESR:sta annetaan tukea myös yrityksille, 
järjestelmille ja rakenteille uusiin 
haasteisiin mukautumisen helpottamiseksi, 
hyvän hallintotavan edistämiseksi ja 
uudistusten täytäntöön panemiseksi etenkin 
sosiokulttuurisen ja kulttuuritoiminnan,
työllisyys- ja koulutuspolitiikan sekä 
syrjinnän torjumisen ja sosiaalipolitiikan 
alalla.

Or. en

Tarkistus 144
Mara Bizzotto

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. ESR:n tuesta hyötyvät ihmiset. Siitä 
tuetaan erityisesti työmarkkinoiden, 
laadukkaan opetuksen ja koulutuksen 
ulkopuolelle jääneitä tai niiden 
ulkopuolelle jäämisen vaarassa olevia, 
epäedullisessa asemassa tai 
työmarkkinoilla 
marginalisoitumisvaarassa olevia 
yksilöitä ja ryhmiä, joita ovat esimerkiksi
pitkäaikaistyöttömät, vammaiset, 
marginalisoituneet yhteisöt ja 
syrjäytymässä olevat ihmiset. ESR:sta 
annetaan tukea myös työntekijöille, 
yrityksille ja yrittäjille sekä järjestelmille 
ja rakenteille uusiin haasteisiin 
mukautumisen helpottamiseksi, hyvän 
hallintotavan edistämiseksi ja uudistusten 
täytäntöön panemiseksi etenkin työllisyys-, 
koulutus- ja sosiaalipolitiikan sekä 
perusammattikoulutuksen että jatkuvan 
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koulutuksen alalla.

Or. it

Tarkistus 145
Andrea Cozzolino

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. ESR:n tuesta hyötyvät ihmiset, 
erityisesti työmarkkinoiden, laadukkaan 
opetuksen ja koulutuksen ulkopuolelle 
jääneet tai niiden ulkopuolelle jäämisen 
vaarassa olevat, epäedullisessa asemassa 
tai työmarkkinoilla 
marginalisoitumisvaarassa olevat yksilöt 
ja ryhmät, kuten pitkäaikaistyöttömät, 
vammaiset, maahanmuuttajat, 
vähemmistöt, marginalisoituneet yhteisöt 
ja syrjäytymässä olevat ihmiset. ESR:sta 
annetaan tukea myös työntekijöille, 
yrityksille ja yrittäjille sekä järjestelmille 
ja rakenteille uusiin haasteisiin 
mukautumisen helpottamiseksi, hyvän 
hallintotavan edistämiseksi ja uudistusten 
täytäntöön panemiseksi etenkin työllisyys-, 
koulutus- ja sosiaalipolitiikan sekä 
perusammattikoulutuksen että jatkuvan 
koulutuksen alalla.

Or. it

Tarkistus 146
Lívia Járóka

Ehdotus asetukseksi
2 artikla − 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

lukien heikommassa asemassa olevat 
ryhmät, erityisesti pitkäaikaistyöttömät, 
järjestelmällisesti työmarkkinoilta 
syrjääntyvät henkilöt, kuten vammaiset, 
maahanmuuttajat, etniset vähemmistöt, 
marginalisoituneet yhteisöt ja 
syrjäytymässä tai köyhyysriskissä olevat 
ihmiset. ESR:sta annetaan tukea myös 
työntekijöille, yrityksille ja yrittäjille sekä
järjestelmille ja rakenteille uusiin 
haasteisiin mukautumisen helpottamiseksi, 
hyvän hallintotavan edistämiseksi ja 
uudistusten täytäntöön panemiseksi etenkin 
työllisyys-, koulutus- ja sosiaalipolitiikan 
sekä ammatillisen perus- ja 
jatkokoulutuksen alalla.

Or. en

Tarkistus 147
Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr
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Tarkistus 148
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
2 artikla − 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. ESR:n tuesta hyötyvät ihmiset, mukaan 
lukien heikommassa asemassa olevat 
ryhmät, kuten pitkäaikaistyöttömät, 
vammaiset, maahanmuuttajat, etniset 
vähemmistöt, marginalisoituneet henkilöt 
ja yhteisöt sekä muut ihmisryhmät, joita 
uhkaa köyhyys ja sosiaalinen 
syrjäytyminen, mukaan lukien lapset, 
jotta estetään sukupolvien ajan kestävä 
köyhyyskierre, ja nuoret, jotta torjutaan 
nuorisotyöttömyyttä. ESR:sta annetaan 
tukea myös yrityksille, järjestelmille ja 
rakenteille uusiin haasteisiin 
mukautumisen helpottamiseksi, hyvän 
hallintotavan edistämiseksi ja uudistusten 
täytäntöön panemiseksi etenkin työllisyys-, 
koulutus- ja sosiaalipolitiikan alalla.

Or. en

Tarkistus 149
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
2 artikla − 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. ESR:n tuesta hyötyvät ihmiset, mukaan 
lukien heikommassa asemassa olevat 
ryhmät, kuten pitkäaikaistyöttömät, 
vammaiset, maahanmuuttajat, 
turvapaikanhakijat, pakolaiset, etniset 
vähemmistöt, marginalisoituneet yhteisöt, 
kodittomat ja muut ihmisryhmät, joita 
uhkaa köyhyys ja sosiaalinen 
syrjäytyminen, mukaan lukien lapset ja 
nuoret. ESR:sta annetaan tukea myös 
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uudistusten täytäntöön panemiseksi 
etenkin työllisyys-, koulutus- ja 
sosiaalipolitiikan alalla.

yrityksille, järjestelmille ja rakenteille 
uusiin haasteisiin mukautumisen 
helpottamiseksi, hyvän hallintotavan ja 
sosiaalisen kehityksen edistämiseksi 
etenkin työllisyys-, koulutus- ja 
sosiaalipolitiikan alalla.

Or. en

Tarkistus 150
Ria Oomen-Ruijten

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. ESR:n tuesta hyötyvät ihmiset, mukaan 
lukien heikommassa asemassa olevat 
ryhmät, kuten pitkäaikaistyöttömät, 
vammaiset, maahanmuuttajat, etniset 
vähemmistöt, marginalisoituneet yhteisöt 
ja syrjäytymässä olevat ihmiset. ESR:sta 
annetaan tukea myös yrityksille, 
järjestelmille ja rakenteille uusiin 
haasteisiin mukautumisen helpottamiseksi, 
hyvän hallintotavan edistämiseksi ja 
uudistusten täytäntöön panemiseksi etenkin 
työllisyys-, koulutus- ja sosiaalipolitiikan 
alalla. Tämän vuoksi on tärkeää edistää 
elinikäistä oppimista vähän ammattitaitoa 
edellyttävillä aloilla työskentelevien 
työnäkymien parantamiseksi.

Or. nl

Tarkistus 151
Nadja Hirsch

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

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

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

Or. de

Tarkistus 152
Jutta Steinruck

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de
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Tarkistus 153
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Ehdotus asetukseksi
2 artikla − 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 154
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 155
Jutta Steinruck

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 156
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
2 artikla − 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. ESR:n tuesta hyötyvät ihmiset, mukaan 
lukien heikommassa asemassa olevat 
ryhmät, kuten pitkäaikaistyöttömät, 
vammaiset, maahanmuuttajat, etniset 
vähemmistöt, marginalisoituneet yhteisöt 

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

ja syrjäytymässä tai köyhyysriskissä olevat 
ihmisryhmät. ESR:sta annetaan tukea 
myös yrityksille, järjestelmille ja 
rakenteille uusiin haasteisiin 
mukautumisen helpottamiseksi, hyvän 
hallintotavan edistämiseksi ja uudistusten 
täytäntöön panemiseksi etenkin työllisyys-, 
koulutus- ja sosiaalipolitiikan alalla.

Or. en

Tarkistus 157
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
2 artikla − 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 158
Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
2 artikla − 3 kohta

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

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

Or. en

Tarkistus 159
Thomas Mann, Hermann Winkler

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 160
Elisabeth Schroedter
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäljempänä lueteltujen temaattisten 
tavoitteiden ja asetuksen (EU) N:o […] 
9 artiklan mukaisesti ESR:sta tuetaan 
seuraavia investointiprioriteetteja:

1. Asetuksen (EU) N:o […] [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 9 artiklan 8, 9, 
10 ja 11 kohdan mukaisten temaattisten 
tavoitteiden, jotka luetellaan jäljempänä 
a, b, c ja d kohdassa, ja tehtävänsä 
mukaisesti ESR:sta tuetaan seuraavia 
investointiprioriteetteja:

Or. en

Tarkistus 161
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta − johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(a) Edistetään työllisyyttä ja tuetaan 
työvoiman liikkuvuutta seuraavin toimin:

(a) Edistetään laadukkaita työpaikkoja 
sekä hyvää ja ihmisarvoista työtä 
seuraavin toimin:

Or. en

Tarkistus 162
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta − johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(a) Edistetään työllisyyttä ja tuetaan 
työvoiman liikkuvuutta seuraavin toimin:

(a) Edistetään laadukkaita työpaikkoja ja 
tuetaan työvoiman liikkuvuutta seuraavin 
toimin:

Or. en



PE489.537v02-00 74/215 AM\904731FI.doc

FI

Tarkistus 163
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta − johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(a) Edistetään työllisyyttä ja tuetaan 
työvoiman liikkuvuutta seuraavin toimin:

(a) Edistetään ihmisarvoista työllisyyttä ja 
tuetaan työvoiman liikkuvuutta seuraavin 
toimin:

Or. en

Tarkistus 164
Heinz K. Becker

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

Komission teksti Tarkistus

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

i) työnhakijoiden ja työelämän 
ulkopuolella olevien pääsy työpaikkoihin, 
myös paikallisten työllisyysaloitteiden 
kautta – yrityksiä lähellä olevaksi 
työmarkkinapolitiikaksi usein kuvattu, 
työelämän joustoihin ja koulutukseen 
tähtäävä politiikka yrityksille, jotka 
yrittävät parhaalla mahdollisella tavalla 
hyödyntää ennen kaikkea iäkkäämpien 
työntekijöiden ja naisten muodostamaa 
potentiaalia – ja työvoiman liikkuvuuden 
tukeminen

Or. de

Tarkistus 165
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta – i alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

i) työnhakijoiden ja työelämän 
ulkopuolella olevien pääsy laadukkaisiin 
työpaikkoihin ja kohdennettu tuki 
pitkäaikaistyöttömille, myös paikallisten 
työllisyysaloitteiden kautta, ja työvoiman 
vapaaehtoisen liikkuvuuden tukeminen

Or. en

Tarkistus 166
Elisabeth Schroedter

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

Komission teksti Tarkistus

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

i) työnhakijoiden, pitkäaikaistyöttömien ja 
erityisesti etäämmällä työmarkkinoista ja 
työelämän ulkopuolella olevien pääsy 
työpaikkoihin, myös paikallisten 
työllisyysaloitteiden kautta, ja työvoiman 
vapaaehtoisen liikkuvuuden tukeminen

Or. en

Tarkistus 167
Kinga Göncz

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

Komission teksti Tarkistus

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

i) työnhakijoiden ja työelämän 
ulkopuolella olevien pääsy työpaikkoihin 
ja kohdennettu tuki pitkäaikaistyöttömille, 
myös paikallisten työllisyysaloitteiden 
kautta, ja työvoiman liikkuvuuden 
tukeminen
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Or. en

Tarkistus 168
Jutta Steinruck

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 169
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

ESR:n olisi helpotettava työpaikkoihin pääsyä ja sen lisäksi tarjottava työvoimapalveluiden, 
kuten neuvonnan ja urakehityspalveluiden avulla välineitä, joilla tarjotaan aktiivisesti apua 
työnhaussa ja joustaviin työmarkkinoihin sopeutumisessa.
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Tarkistus 170
Riikka Manner

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fi

Tarkistus 171
Elisabeth Morin-Chartier

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 172
Ria Oomen-Ruijten

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

Komission teksti Tarkistus

i) työnhakijoiden ja työelämän 
ulkopuolella olevien pääsy työpaikkoihin, 
myös paikallisten työllisyysaloitteiden 

i) työnhakijoiden ja työelämän 
ulkopuolella olevien työllisyyden 
edistäminen (erityisesti, kun kyseessä ovat 
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kautta, ja työvoiman liikkuvuuden 
tukeminen

vanhukset ja naiset), myös paikallisten 
työllisyysaloitteiden kautta, ja työvoiman 
liikkuvuuden tukeminen

Or. nl

Tarkistus 173
Elisabeth Morin-Chartier

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

Komission teksti Tarkistus

ii) työelämän ja koulutuksen ulkopuolella 
olevien nuorten kestävä integroituminen 
työmarkkinoille

ii) erityisesti työelämän ja koulutuksen 
ulkopuolella olevien nuorten kestävä 
integroituminen työmarkkinoille

Or. fr

Tarkistus 174
Jutta Steinruck

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

Komission teksti Tarkistus

ii) työelämän ja koulutuksen ulkopuolella 
olevien nuorten kestävä integroituminen 
työmarkkinoille

ii) työelämän ja koulutuksen ulkopuolella 
olevien nuorten kestävä integroituminen 
työmarkkinoille tai koulutukseen 
hakeutuminen

Or. de

Tarkistus 175
Lívia Járóka

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

ii) työelämän ja koulutuksen ulkopuolella 
olevien nuorten kestävä integroituminen 
työmarkkinoille

ii) työelämän ja koulutuksen ulkopuolella 
olevien nuorten ja erityisesti 
marginalisoituneiden yhteiskuntaryhmien 
nuorten kestävä integroituminen 
työmarkkinoille

Or. en

Tarkistus 176
Elisabeth Morin-Chartier

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

Komission teksti Tarkistus

iii) itsenäinen ammatinharjoittaminen, 
yrittäjyys ja yritysten perustaminen

iii) itsenäinen ammatinharjoittaminen, 
yrittäjyys, yritysten perustaminen, kestävä 
kehittäminen ja siirtäminen erityisesti 
mikroyritysten ja pienten yritysten ollessa 
kyseessä

Or. fr

Tarkistus 177
Elisabeth Schroedter

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

Komission teksti Tarkistus

iii) itsenäinen ammatinharjoittaminen, 
yrittäjyys ja yritysten perustaminen

iii) itsenäinen ammatinharjoittaminen, 
yrittäjyys ja yritysten perustaminen siten, 
että keskitytään mikroyrityksiin, erityisesti
yhteisötalouden alalla, sekä sellaisiin 
mikroyrityksiin, jotka työllistävät 
syrjäytymisvaarassa ja haavoittuvassa 
asemassa olevia henkilöitä, joilla on 
heikoimmat mahdollisuudet saada luottoa 
tavanomaisilta luottomarkkinoilta
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Or. en

Tarkistus 178
Pervenche Berès

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

Komission teksti Tarkistus

iii) itsenäinen ammatinharjoittaminen, 
yrittäjyys ja yritysten perustaminen

iii) itsenäinen ammatinharjoittaminen, 
yrittäjyys, erityisesti sosiaalinen yrittäjyys 
ja yritysten perustaminen

Or. fr

Tarkistus 179
Heinz K. Becker

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

Komission teksti Tarkistus

iii) itsenäinen ammatinharjoittaminen, 
yrittäjyys ja yritysten perustaminen

iii) itsenäinen ammatinharjoittaminen, 
yrittäjyys ja yritysten perustaminen 
erityisesti nuorten ihmisten keskuudessa

Or. de

Tarkistus 180
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

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

Komission teksti Tarkistus

iv) naisten ja miesten tasa-arvo ja työ- ja 
yksityiselämän yhteensovittaminen

iv) työ- ja yksityiselämän 
yhteensovittaminen ja naisten ja miesten 
välinen tasa-arvo
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Or. en

Tarkistus 181
Elisabeth Schroedter

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

Komission teksti Tarkistus

iv) naisten ja miesten tasa-arvo ja työ- ja 
yksityiselämän yhteensovittaminen

iv) naisten ja miesten tasa-arvo 
työmarkkinoilla ja yhtäläiset 
mahdollisuudet uralla etenemiseen, 
naisten ja miesten taloudellinen 
riippumattomuus sekä työ- ja 
yksityiselämän yhteensovittaminen

Or. en

Tarkistus 182
Pervenche Berès

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

Komission teksti Tarkistus

iv) naisten ja miesten tasa-arvo ja työ- ja 
yksityiselämän yhteensovittaminen

iv) naisten ja miesten tasa-arvo työpaikan 
saannissa, urakehityksessä ja 
palkkauksessa sekä työ-, perhe- ja 
yksityiselämän yhteensovittaminen

Or. fr

Tarkistus 183
Elisabeth Morin-Chartier

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

Komission teksti Tarkistus

iv) naisten ja miesten tasa-arvo ja työ- ja iv) naisten ja miesten tasa-arvo työpaikan 
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yksityiselämän yhteensovittaminen saannissa, jatkuvassa koulutuksessa ja 
urakehityksessä erityisesti naisten 
vaatimattomien urien torjumiseksi sekä 
työ- ja yksityiselämän yhteensovittaminen

Or. fr

Tarkistus 184
Kinga Göncz

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

Komission teksti Tarkistus

iv) naisten ja miesten tasa-arvo ja työ- ja 
yksityiselämän yhteensovittaminen

iv) naisten ja miesten tasa-arvo ja työ-, 
perhe- ja yksityiselämän 
yhteensovittaminen

Or. en

Tarkistus 185
Jutta Steinruck

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

Komission teksti Tarkistus

iv) naisten ja miesten tasa-arvo ja työ- ja 
yksityiselämän yhteensovittaminen

iv) naisten ja miesten tasa-arvo sekä työ-, 
perhe- ja yksityiselämän 
yhteensovittaminen, muun muassa 
yksinhuoltajille tarjottavan osa-aikaisen 
koulutuksen avulla

Or. de

Tarkistus 186
Elisabeth Schroedter
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta – iv a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iv a) liitännäistoimenpiteet ja 
asiaankuuluva tuki, yhteisö- ja 
hoitopalvelut, joilla parannetaan 
työllistymismahdollisuuksia

Or. en

Tarkistus 187
Inês Cristina Zuber

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

Komission teksti Tarkistus

v) työntekijöiden, yritysten ja yrittäjien 
mukautuminen muutoksiin

Poistetaan.

Or. pt

Tarkistus 188
Thomas Mann

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

Komission teksti Tarkistus

v) työntekijöiden, yritysten ja yrittäjien 
mukautuminen muutoksiin

v) sukupolvien välinen 
oikeudenmukaisuus ja solidaarisuus, 
väestörakenteen muutos ja työntekijöiden, 
yritysten ja yrittäjien mukautuminen 
muutoksiin

Or. de
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Tarkistus 189
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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

Komission teksti Tarkistus

v) työntekijöiden, yritysten ja yrittäjien 
mukautuminen muutoksiin

v) työntekijöiden, yritysten ja yrittäjien 
mukautuminen ekologisesti ja sosiaalisesti 
kestävään kehitykseen siirtymisestä 
aiheutuviin muutoksiin

Or. en

Tarkistus 190
Lívia Járóka

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

Komission teksti Tarkistus

v) työntekijöiden, yritysten ja yrittäjien 
mukautuminen muutoksiin

v) työntekijöiden, yritysten ja yrittäjien 
mukautuminen muutoksiin ja 
laadukkaaseen ammatilliseen 
koulutukseen pääsyn tarjoaminen

Or. en

Tarkistus 191
Elisabeth Morin-Chartier

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

Komission teksti Tarkistus

v) työntekijöiden, yritysten ja yrittäjien 
mukautuminen muutoksiin

v) työntekijöiden, yritysten ja yrittäjien 
mukautuminen muutoksiin erityisesti pk-
yrityksissä ja mikroyrityksissä

Or. fr
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Tarkistus 192
Elisabeth Schroedter

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

Komission teksti Tarkistus

v a) aktiiviset työvoimapoliittiset 
toimenpiteet yksilöllisten palvelujen 
koordinoidussa kokonaisuudessa, jonka 
tarkoituksena on helpottaa irtisanottujen 
työntekijöiden integrointia työelämään

Or. en

Tarkistus 193
Mara Bizzotto

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

Komission teksti Tarkistus

vi) aktiivisena ja terveenä ikääntyminen; vi) työpaikkojen laadun, työolosuhteiden 
ja työympäristön sekä työterveyden ja 
työturvallisuuden parantaminen ja 
iäkkäiden työntekijöiden aktiivisen 
ikääntymisen tukeminen;

Or. it

Tarkistus 194
Elisabeth Morin-Chartier

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

Komission teksti Tarkistus

vi) aktiivisena ja terveenä ikääntyminen vi) työpaikan laadun, työympäristön 
olosuhteiden ja työterveyden 
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parantaminen sekä työntekijöiden 
aktiivisen ikääntymisen tukeminen

Or. fr

Tarkistus 195
Andrea Cozzolino

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

Komission teksti Tarkistus

vi) aktiivisena ja terveenä ikääntyminen vi) työpaikkojen laadun, työolosuhteiden 
ja työympäristön sekä työterveyden ja 
työturvallisuuden parantaminen sekä 
aktiivisena ja terveenä ikääntymisen 
tukeminen;

Or. it

Perustelut

On tarpeen taata myös se, että työpaikoilla sitoudutaan selvästi korkeiden 
työturvallisuusvaatimusten täyttämiseen olennaisena edellytyksenä aktiivisen ikääntymisen 
turvaamiselle.

Tarkistus 196
Elisabeth Schroedter

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

Komission teksti Tarkistus

vi) aktiivisena ja terveenä ikääntyminen vi) työntekijöiden aktiivisena ja terveenä 
ikääntyminen parantamalla työoloja ja 
-ympäristöä ja työterveyttä sekä 
ikääntyneitä työntekijöitä edistävät toimet

Or. en
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Tarkistus 197
Thomas Mann, Hermann Winkler, Dieter-Lebrecht Koch

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

Komission teksti Tarkistus

vi) aktiivisena ja terveenä ikääntyminen vi) aktiivisena ja terveenä eläminen ja
ikääntyminen sekä fyysinen aktiivisuus ja 
perusliikunta

Or. de

Tarkistus 198
Heinz K. Becker

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

Komission teksti Tarkistus

vi) aktiivisena ja terveenä ikääntyminen vi) aktiivisena ja terveenä ikääntyminen 
elinikäisenä prosessina

Or. de

Tarkistus 199
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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

Komission teksti Tarkistus

vii) työmarkkinainstituutioiden 
nykyaikaistaminen ja vahvistaminen, 
myös työvoiman kansainvälisen 
liikkuvuuden lisäämiseen tähtäävät 
toimet.

vii) epävarmojen työmuotojen asteittainen 
poistaminen ja ylöspäin suuntautuvalle 
sosiaaliselle liikkuvuudelle annettu tuki 
kohti vakaata ja turvallista vakituista 
työsuhdetta.

Or. en
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Tarkistus 200
Elisabeth Schroedter

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

Komission teksti Tarkistus

vii) työmarkkinainstituutioiden
nykyaikaistaminen ja vahvistaminen, myös 
työvoiman kansainvälisen liikkuvuuden 
lisäämiseen tähtäävät toimet.

vii) työmarkkinajärjestöjen
nykyaikaistaminen ja vahvistaminen, 
kumppanuuksien, yhteenliittymien ja 
aloitteiden edistäminen asiaankuuluvien 
sidosryhmien, kuten 
työmarkkinaosapuolten ja 
kansalaisjärjestöjen, verkottumisen avulla 
kansainvälisellä, alueellisella ja 
paikallisella tasolla, jotta edistetään 
työmarkkinoille pääsyä, tuetaan myös 
työvoiman kansainvälisen liikkuvuuden 
lisäämiseen tähtääviä toimia ja 
parannetaan tietopalveluita, neuvontaa ja 
työnvälityspalveluita työnantajille ja 
liikkuville työntekijöille heidän 
asemastaan riippumatta.

Or. en

Tarkistus 201
Kinga Göncz

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

Komission teksti Tarkistus

vii) työmarkkinainstituutioiden 
nykyaikaistaminen ja vahvistaminen, myös 
työvoiman kansainvälisen liikkuvuuden 
lisäämiseen tähtäävät toimet.

vii) työmarkkinainstituutioiden sekä 
julkisten ja yksityisten 
työllisyyspalveluiden nykyaikaistaminen ja 
vahvistaminen, myös työvoiman 
kansainvälisen liikkuvuuden lisäämiseen 
tähtäävät toimet.

Or. en
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Tarkistus 202
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

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

Komission teksti Tarkistus

vii a) työmarkkinoilla epäedullisessa 
asemassa olevien henkilöiden, erityisesti 
vammaisten, työllisyyden tukeminen

Or. en

Tarkistus 203
Inês Cristina Zuber

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

Komission teksti Tarkistus

vii a) työolosuhteiden (hygienia, 
työterveys- ja turvallisuus ja työtahti) 
parantaminen, työsopimussuhteiden 
vakauttaminen, riittävä palkkataso ja 
perhe-elämän kanssa yhteensopivat 
työajat.

Or. pt

Tarkistus 204
Elisabeth Morin-Chartier

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

Komission teksti Tarkistus

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

(b) Temaattisen tavoitteen "investointi
koulutukseen, ammattikoulutukseen, 
ammattitaitoon ja elinikäiseen oppimiseen"
osalta seuraavin toimin: 
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Or. fr

Tarkistus 205
Nadja Hirsch

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

Komission teksti Tarkistus

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

(b) Investoidaan koulutukseen, 
koulutuksen ja nuorisohuollon 
yhteistyöhön, ammattitaitoon ja 
elinikäiseen oppimiseen seuraavin toimin:

Or. de

Tarkistus 206
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 207
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta − johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

(b) Investoidaan koulutukseen, 
ammattitaitoon, ammattikoulutukseen ja 
elinikäiseen oppimiseen seuraavin toimin:
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Or. en

Tarkistus 208
Kinga Göncz

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

Komission teksti Tarkistus

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

i) vähennetään ja ehkäistään
koulunkäynnin keskeyttäneiden määrää ja 
edistetään yhdenvertaista pääsyä 
laadukkaisiin esiopetusasteen 
kehittämisohjelmiin sekä ensimmäisen ja 
toisen asteen koulutukseen ja 
arkioppimiseen ja epäviralliseen 
oppimiseen

Or. en

Tarkistus 209
Elisabeth Schroedter

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 210
Lívia Járóka
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 211
Pervenche Berès

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

Komission teksti Tarkistus

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

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. fr

Tarkistus 212
Kinga Göncz

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

Komission teksti Tarkistus

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

ii) parannetaan kolmannen asteen ja 
vastaavan koulutuksen laatua, tehokkuutta 
ja avoimuutta tavoitteena lisätä siihen 
osallistumista ja kohottaa koulutustasoa 
sekä edistetään heikommassa asemassa 
olevien yhteiskuntaryhmien 
yhdenvertaista pääsyä koulutukseen;
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Or. en

Tarkistus 213
Elisabeth Schroedter

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

Komission teksti Tarkistus

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

ii) parannetaan kolmannen asteen ja 
ammatillisen koulutuksen palveluiden 
laatua, tehokkuutta ja saatavuutta 
tavoitteena lisätä siihen osallistumista ja 
kohottaa koulutustasoa

Or. en

Tarkistus 214
Elisabeth Morin-Chartier

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 215
Jutta Steinruck

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

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

iii) parannetaan syrjimätöntä pääsyä 
elinikäiseen oppimiseen, kohennetaan 
työvoiman ammattitaitoa ja pätevyyttä ja 
lisätään koulutusjärjestelmien relevanttiutta 
työmarkkinoiden kannalta; Muun muassa 
seuraavat seikat tulisi ottaa huomioon:
– vähennetään pulaa koulutetusta 
työvoimasta osuus- ja yhteisötalouden 
kaupallisilla ja ei-kaupallisilla aloilla 
jatkokoulutuksen avulla ja kouluttamalla 
nuoria ihmisiä ammatteihin osuus- ja 
yhteisötaloudessa
– luodaan innovatiivisia hankkeita 
ammatilliseen koulutukseen
– päätetään koulutuspaikkatakuusta 
kaikilla aloilla, mukaan lukien osuus- ja 
yhteisötalous
– järjestetään tukitoimia hoitoalan 
koulutukseen pääsyn 
yksinkertaistamiseksi.

Or. de

Tarkistus 216
Kinga Göncz

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

Komission teksti Tarkistus

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

iii) parannetaan pääsyä elinikäiseen 
oppimiseen, kohennetaan työvoiman 
ammattitaitoa ja pätevyyttä ja lisätään 
koulutusjärjestelmien relevanttiutta 
työmarkkinoiden kannalta sekä tuetaan 
siirtymistä koulutuksesta ja ammatillisesta 
koulutuksesta työmarkkinoille.

Or. en
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Tarkistus 217
Ole Christensen

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

Komission teksti Tarkistus

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

iii) parannetaan pääsyä elinikäiseen 
oppimiseen, kohennetaan työvoiman 
ammattitaitoa ja pätevyyttä ja lisätään 
koulutusjärjestelmien relevanttiutta 
työmarkkinoiden kannalta sekä luodaan ja 
kehitetään kaksijakoisen oppijärjestelmän 
rakenteita ja kehyksiä.

Or. en

Perustelu

Tilastotiedot osoittavat, että järjestelmissä, joissa on käytössä kaksijakoinen oppijärjestelmä, 
koulun keskeyttäneiden osuus ja nuorten työttömyysaste on huomattavasti pienempi, koska 
näillä järjestelmillä voidaan edistää nuorten työllistettävyyttä. Olisi tarjottava varoja, joilla 
katetaan niiden jäsenvaltioiden ensimmäiset kustannukset, jotka ovat päättäneet − osana 
kansallisia uudistusohjelmiaan − järjestää ja kehittää edelleen kaksivaiheista 
oppijärjestelmää.

Tarkistus 218
Nadja Hirsch

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

Komission teksti Tarkistus

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

iii) parannetaan pääsyä elinikäiseen 
oppimiseen, tuetaan työelämään 
siirtymistä ja ammattiin johtavia toimia 
ammatillisessa peruskoulutuksessa,
kohennetaan työvoiman ammattitaitoa ja 
pätevyyttä ja lisätään koulutusjärjestelmien 
relevanttiutta työmarkkinoiden kannalta

Or. de
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Tarkistus 219
Heinz K. Becker

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 220
Elisabeth Schroedter

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

Komission teksti Tarkistus

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

iii) parannetaan pääsyä elinikäiseen 
oppimiseen, kohennetaan henkilöiden
ammattitaitoa ja pätevyyttä, 
uudelleenkoulutetaan heitä ja lisätään 
heidän arkioppimistaan ja epävirallista 
oppimistaan sekä lisätään 
koulutusjärjestelmien relevanttiutta 
työmarkkinoiden kannalta ja tuetaan 
siirtymistä koulutuksesta ja ammatillisesta 
koulutuksesta työmarkkinoille.

Or. en

Tarkistus 221
Sylvana Rapti

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

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

iii) parannetaan pääsyä elinikäiseen 
oppimiseen, kohennetaan työvoiman 
ammattitaitoa ja pätevyyttä ja lisätään 
koulutusjärjestelmien relevanttiutta 
työmarkkinoiden kannalta sekä 
menettelyitä siirtymiseksi koulutuksesta ja 
ammatillisesta koulutuksesta 
työmarkkinoille.

Or. en

Tarkistus 222
Marian Harkin

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

Komission teksti Tarkistus

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

iii) parannetaan pääsyä elinikäiseen 
oppimiseen, kohennetaan työvoiman 
ammattitaitoa ja pätevyyttä ja lisätään 
koulutusjärjestelmien relevanttiutta 
työmarkkinoiden kannalta sekä 
menettelyitä siirtymiseksi koulutuksesta ja 
ammatillisesta koulutuksesta 
työmarkkinoille.

Or. en

Tarkistus 223
Elisabeth Morin-Chartier

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

Komission teksti Tarkistus

iii) parannetaan pääsyä elinikäiseen 
oppimiseen, kohennetaan työvoiman 
ammattitaitoa ja pätevyyttä ja lisätään 

iii) parannetaan ja yhdenvertaistetaan 
pääsyä elinikäiseen oppimiseen, 
parannetaan erityisesti julkisessa 
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koulutusjärjestelmien relevanttiutta 
työmarkkinoiden kannalta.

vapaaehtoisyhdistystoiminnassa saadun 
kokemuksen tunnustamista, kohennetaan 
työvoiman ammattitaitoa ja pätevyyttä, 
myös työntekijöiden aktiivisen 
ikääntymisen takaamiseksi

Or. fr

Tarkistus 224
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

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

Komission teksti Tarkistus

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

iii) parannetaan pääsyä elinikäiseen 
oppimiseen, kohennetaan työvoiman 
ammattitaitoa ja pätevyyttä ja lisätään 
koulutusjärjestelmien relevanttiutta 
työmarkkinoiden kannalta, myös luomalla 
valmentavan koulutuksen ja yritysten 
välisiä kumppanuuksia.

Or. fr

Tarkistus 225
Pervenche Berès

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

Komission teksti Tarkistus

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

iii) parannetaan pääsyä elinikäiseen 
oppimiseen, kohennetaan työvoiman 
ammattitaitoa ja pätevyyttä ja lisätään 
koulutusjärjestelmien relevanttiutta 
työmarkkinoiden kannalta erityisesti 
ottamalla käyttöön tai kehittämällä 
oppisopimusjärjestelmiä.

Or. fr
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Tarkistus 226
Inês Cristina Zuber

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

Komission teksti Tarkistus

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

iii) parannetaan pääsyä elinikäiseen 
oppimiseen, kohennetaan työvoiman 
ammattitaitoa ja pätevyyttä.

Or. pt

Tarkistus 227
Elisabeth Morin-Chartier

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 228
Ria Oomen-Ruijten

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

Komission teksti Tarkistus

iii) parannetaan pääsyä elinikäiseen 
oppimiseen, kohennetaan työvoiman 

iii) lisätään työntekijöiden 
työllistettävyyttä ja sopeutumiskykyä 
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ammattitaitoa ja pätevyyttä ja lisätään
koulutusjärjestelmien relevanttiutta 
työmarkkinoiden kannalta.

parantamalla pääsyä elinikäiseen 
oppimiseen, kohentamalla työvoiman 
ammattitaitoa ja pätevyyttä ja lisäämällä
koulutusjärjestelmien relevanttiutta 
työmarkkinoiden kannalta.

Or. nl

Tarkistus 229
Elisabeth Morin-Chartier

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

Komission teksti Tarkistus

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

iii) parannetaan pääsyä elinikäiseen 
oppimiseen, kohennetaan työvoiman 
ammattitaitoa ja pätevyyttä ja lisätään 
koulutusjärjestelmien relevanttiutta 
työmarkkinoiden kannalta sekä apukeinoja 
siirtymävaiheisiin koulutuksen, 
ammattikoulutuksen ja työelämän välillä.

Or. fr

Tarkistus 230
Heinz K. Becker

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

Komission teksti Tarkistus

iii a) ikääntyvien työntekijöiden koulutus 
työpaikalla, jotta työttömyyden kasvu 
tässä ikäryhmässä voitaisiin välttää ja 
jotta voitaisiin myöhentää eläkkeelle 
siirtymistä ja tukea työelämässä 
pysymistä.

Or. de
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Tarkistus 231
Jutta Steinruck

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

Komission teksti Tarkistus

iii a) koulutusjärjestelmien ja 
työmarkkinoiden parempi verkottuminen, 
jotta ammattitaidon kohdentamista 
voitaisiin vahvistaa ja tunnistaa 
nykyaikaisten työmarkkinoiden hyvin 
koulutettuihin työntekijöihin kohdistamat 
vaatimukset sekä mahdollistaa 
elinikäinen oppiminen erityisesti 
vuorottelukoulutusjärjestelmän 
rakentamisen, uudistamisen ja 
laajentamisen avulla.

Or. de

Tarkistus 232
Nadja Hirsch

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

Komission teksti Tarkistus

iii a) vuorottelukoulutuksen ja 
ammatillisen koulutuksen 
opiskelijavalinnasta vastaavien keskusten 
tukeminen sekä 
vuorottelukoulutusjärjestelmän ja siihen 
liittyvän ammattitutkinnon lujittaminen ja 
arvostaminen eurooppalaisella tasolla. 

Or. de

Tarkistus 233
Nadja Hirsch, Marian Harkin
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta – iii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iii a) parannetaan taitoja ja osaamista 
urheilutoiminnan avulla.

Or. en

Tarkistus 234
Elisabeth Morin-Chartier

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

Komission teksti Tarkistus

iii a) esitetään tulevaisuuden visio 
ammateista ja koulutustarpeista ja 
nykyistä tasapuolisempi mahdollisuus 
saada sopimuksia ammattialoittain ja 
alueittain, jotta voitaisiin lähestyä 
todellisia tarpeita;

Or. fr

Tarkistus 235
Heinz K. Becker

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

Komission teksti Tarkistus

(b a) ammatillisen 
vuorottelukoulutusjärjestelmän 
vakiinnuttamisen tai rakentamisen 
edistäminen

Or. de



AM\904731FI.doc 103/215 PE489.537v02-00

FI

Tarkistus 236
Elisabeth Schroedter

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

Komission teksti Tarkistus

i) aktiivinen osallisuus i) osallisuus

Or. en

Tarkistus 237
Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

i) aktiivinen osallisuus
ii) marginalisoituneiden yhteisöjen, kuten 
romanien, integroituminen
iii) sukupuoleen, rotuun, etniseen 
alkuperään, uskontoon tai 
vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai 
sukupuoliseen suuntautumiseen 
perustuvan syrjinnän torjuminen
iv) kohtuuhintaisten, kestävien ja 
korkealaatuisten palveluiden, mukaan 
lukien terveydenhuoltopalvelut ja 
yleishyödylliset sosiaalipalvelut, saannin 
parantaminen
v) osuus- ja yhteisötalouden ja 
sosiaalisten yritysten edistäminen
vi) yhteisöjohtoiset paikalliset 
kehittämisstrategiat.

Or. en
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Perustelu

ESR:n soveltamisalaa ei pitäisi laajentaa ja sen osalta olisi noudatettava SEUT-sopimuksen 
162 artiklaa.

Tarkistus 238
Elisabeth Schroedter

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 239
Jutta Steinruck

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

Komission teksti Tarkistus

i) aktiivinen osallisuus i) aktiivinen osallisuus; Erityisesti 
seuraavat tavoitteet tulee ottaa huomioon:
a) pitkäaikaistyöttömyydestä kärsivien, 
työmarkkinoiden ulkopuolelle 
ajautuneiden ihmisten integroiminen 
yhteiskuntaan ja työelämään
b) henkilökohtaisista ongelmista 
kärsivien, yhteiskunnallisesti 
heikoimmassa asemassa olevien nuorten 
ihmisten integroiminen yhteiskuntaan ja 
työelämään ehkäisevänä ja osallistavana 
keinona torjua köyhyyttä
c) pitkäaikaistyöttömien naisten sekä 
kaikenikäisten, erityisistä sosiaalisista 
ongelmista kärsivien syrjäytyneiden 
ihmisten, kuten asunnottomien ja 
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rikoksiin syyllistyneiden, integroiminen 
yhteiskuntaan ja työelämään
d) terveysongelmista kärsivien, ennen 
kaikkea kroonisesti sairaiden, 
mielenterveysongelmista kärsivien ja 
huumeriippuvuudesta kärsivien 
työttömien integroiminen yhteiskuntaan 
ja työelämään
e) toimet terveyden edistämiseksi
f) arkielämän taitojen opettaminen.

Or. de

Tarkistus 240
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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

Komission teksti Tarkistus

i) aktiivinen osallisuus i) aktiivinen osallisuus

– työikäisiin henkilöihin sovellettava 
kokonaisvaltainen aktiivista osallisuutta 
koskeva lähestymistapa, jolla tuetaan 
kokonaisvaltaisia räätälöityjä 
työllistymisreittejä, laadukasta työtä ja 
sosiaalista osallisuutta (sosiaalisilla, 
yhteisöön integrointia ja työelämään 
palaamista koskevilla toimilla)ja pyritään 
varmistamaan riittävä 
vähimmäistoimeentulo, laadukkaiden 
palveluiden saanti ja osallisuutta edistävät 
työmarkkinat
– elinkaariajattelun ottaminen kaikessa 
toiminnassa huomioon, jotta varmistetaan 
yhdenmukaistetun tuen tarjoaminen 
köyhyyden sekä lasten ja vanhusten 
sosiaalisen syrjäytymisen vähentämiseksi

Or. en
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Tarkistus 241
Kinga Göncz

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

Komission teksti Tarkistus

i) aktiivinen osallisuus i) aktiivinen osallisuus

– työikäisiin henkilöihin sovellettava 
kokonaisvaltainen aktiivista osallisuutta 
koskeva lähestymistapa, jolla tuetaan 
kokonaisvaltaisia räätälöityjä 
työllistymisreittejä, ihmisarvoista työtä ja 
sosiaalista osallisuutta (sosiaalisilla, 
yhteisöön integrointia ja työelämään 
palaamista koskevilla toimilla) ja pyritään 
varmistamaan riittävä 
vähimmäistoimeentulo, yhtäläiset 
mahdollisuudet saada laadukkaita 
palveluita ja osallisuutta edistävät 
työmarkkinat
– yhdenmukaistetun tuen tarjoamisen 
varmistaminen köyhyyden sekä lasten ja 
vanhusten sosiaalisen syrjäytymisen 
vähentämiseksi

Or. en

Tarkistus 242
Thomas Mann, Hermann Winkler

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

Komission teksti Tarkistus

i) aktiivinen osallisuus i) kaikkien ihmisten aktiivinen osallisuus 
edistämällä työmarkkinoille osallistumista 
ja torjumalla köyhyyttä, syrjintää ja 
syrjäytymistä laaja-alaisesti

Or. de
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Tarkistus 243
Mara Bizzotto

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

Komission teksti Tarkistus

i) aktiivinen osallisuus i) opetuksen ja koulutuksen ja 
työmarkkinoiden ulkopuolelle jääneiden 
tai jäämisen vaarassa olevien henkilöiden
aktiivinen osallisuus;

Or. it

Tarkistus 244
Elisabeth Schroedter

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

Komission teksti Tarkistus

i a) henkilöiden köyhyysriskin torjunta 
heidän iästään riippumatta keskittymällä 
ehkäiseviin toimiin ja ongelmien 
varhaiseen tunnistamiseen

Or. en

Tarkistus 245
Elisabeth Schroedter

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

Komission teksti Tarkistus

i b) lasten oikeuksien ja hyvinvoinnin 
edistäminen, jotta suojellaan 
riskiryhmässä olevia lapsia ja torjutaan 
lasten köyhyyttä

Or. en



PE489.537v02-00 108/215 AM\904731FI.doc

FI

Tarkistus 246
Elisabeth Schroedter

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

Komission teksti Tarkistus

i c) aktiivisen ja köyhyydestä vapaan 
ikääntymisen edistäminen erityisesti, kun 
kyseessä ovat naiset

Or. en

Tarkistus 247
Lívia Járóka

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

Komission teksti Tarkistus

ii) marginalisoituneiden yhteisöjen, kuten 
romanien, integroituminen

ii) marginalisoituneiden yhteisöjen, kuten 
romanien, monitahoinen sosioekonominen 
integroituminen

Or. en

Tarkistus 248
Mara Bizzotto

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

Komission teksti Tarkistus

ii) marginalisoituneiden yhteisöjen, kuten 
romanien, integroituminen

ii) marginalisoituneiden yhteisöjen
integroituminen

Or. en
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Tarkistus 249
Elisabeth Schroedter

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

Komission teksti Tarkistus

iii) sukupuoleen, rotuun, etniseen 
alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen perustuvan syrjinnän 
torjuminen

iii) sukupuoleen, rotuun, etniseen 
alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen taikka sukupuoli-
identiteettiin perustuvan kaikenlaisen 
syrjinnän torjuminen

Or. en

Tarkistus 250
Kinga Göncz

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

Komission teksti Tarkistus

iii) sukupuoleen, rotuun, etniseen 
alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen perustuvan syrjinnän 
torjuminen

iii) sukupuoleen, rotuun, etniseen 
alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen perustuvan syrjinnän 
torjuminen ja yhtäläisten 
mahdollisuuksien varmistaminen

Or. en

Tarkistus 251
Kinga Göncz

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

Komission teksti Tarkistus

iv) kohtuuhintaisten, kestävien ja 
korkealaatuisten palveluiden, mukaan 

iv) toimenpiteet köyhyyskierteen 
katkaisemiseksi sekä naisten ja nuorten 
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lukien terveydenhuoltopalvelut ja 
yleishyödylliset sosiaalipalvelut, saannin 
parantaminen

aktiivisen yhteiskunnallisen 
osallistumisen edistäminen esimerkiksi 
tehostamalla yhtäläisiä mahdollisuuksia 
käyttää kohtuuhintaisia, kestäviä ja 
korkealaatuisia julkisia palveluita, 
mukaan lukien terveydenhuoltopalvelut, 
varhaiskasvatus- ja lastenhoitopalvelut, 
perheiden tukipalvelut ja sosiaalisesti 
osallistava julkinen koulutus

Or. en

Tarkistus 252
Inês Cristina Zuber

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

Komission teksti Tarkistus

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

iv) julkisten palveluiden käyttäjien 
demokraattiseen osallistamiseen 
perustuva julkisten palveluiden – julkisen 
omaisuuden ja julkishallinnon – saannin 
parantaminen kansalaisten hyvinvoinnin 
kannalta tärkeillä aloilla, joita ovat 
erityisesti terveydenhuolto, koulutus, 
oikeusjärjestelmä, vesihuolto, asuminen, 
liikenne ja lasten- ja vanhustenhoito

Or. pt

Tarkistus 253
Mara Bizzotto

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

Komission teksti Tarkistus

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

iv) kohtuuhintaisten, kestävien ja 
korkealaatuisten palveluiden saannin 
parantaminen sosiaaliseen osallisuuteen 
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parantaminen; liittyvien toimien kohteiden hyväksi;

Or. it

Tarkistus 254
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

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

Komission teksti Tarkistus

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

iv) kohtuuhintaisten, kestävien ja 
korkealaatuisten palveluiden, mukaan 
lukien terveydenhuoltopalvelut – myös 
eurooppalaisten foorumien ja 
pilottihankkeiden käyttöönotto sähköisten 
terveyspalvelualoitteiden (telelääketiede, 
etäseuranta) lisäämiseksi – ja 
yleishyödylliset sosiaalipalvelut, saannin 
parantaminen

Or. fr

Tarkistus 255
Thomas Mann, Hermann Winkler, Dieter-Lebrecht Koch

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

Komission teksti Tarkistus

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

iv) kohtuuhintaisten, kestävien ja 
korkealaatuisten palveluiden, mukaan 
lukien terveydenhuoltopalvelut, terveyttä 
edistävät liikuntapalvelut ja
perusliikuntapalvelut ja yleishyödylliset 
sosiaalipalvelut, saannin parantaminen

Or. de
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Tarkistus 256
Elisabeth Schroedter

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 257
Marian Harkin

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 258
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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

Komission teksti Tarkistus

v) osuus- ja yhteisötalouden ja sosiaalisten 
yritysten edistäminen

v) osuus- ja yhteisötalouden ja sosiaalisten 
yleishyödyllisten palvelujen mukaan 
lukien julkisten palveluiden edistäminen
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Or. en

Tarkistus 259
Elisabeth Schroedter

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

Komission teksti Tarkistus

v) osuus- ja yhteisötalouden ja sosiaalisten 
yritysten edistäminen

v) osuus- ja yhteisötalouden ja sosiaalisten 
yritysten sekä sosiokulttuurisen ja luovien 
alojen ja kansalaisjärjestöjen sekä 
osuustoimintaorganisaatioiden 
edistäminen

Or. en

Tarkistus 260
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

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

Komission teksti Tarkistus

v) osuus- ja yhteisötalouden ja sosiaalisten 
yritysten edistäminen

v) osuus- ja yhteisötalouden, sosiaalisten 
yritysten ja yritysten yhteiskuntavastuun 
edistäminen, myös sosiaalisen tuotemerkin 
käyttöönoton kautta

Or. fr

Tarkistus 261
Lívia Járóka

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

Komission teksti Tarkistus

v) osuus- ja yhteisötalouden ja sosiaalisten v) yhteiskunnallisen yrittäjyyden, osuus-
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yritysten edistäminen ja yhteisötalouden ja sosiaalisten yritysten 
edistäminen

Or. en

Tarkistus 262
Heinz K. Becker

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

Komission teksti Tarkistus

v) osuus- ja yhteisötalouden ja sosiaalisten 
yritysten edistäminen

v) osuus- ja yhteisötalouden ja 
innovatiivisten sosiaalisten yritysten 
edistäminen

Or. de

Tarkistus 263
Pervenche Berès

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

Komission teksti Tarkistus

v) osuus- ja yhteisötalouden ja sosiaalisten 
yritysten edistäminen

v) osuus- ja yhteisötalouden, 
yhteisvastuullisen talouden ja sosiaalisten 
yritysten edistäminen

Or. fr

Tarkistus 264
Jutta Steinruck

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

Komission teksti Tarkistus

vi) yhteisöjohtoiset paikalliset vi) yhteisöjohtoiset paikalliset 
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kehittämisstrategiat. kehittämisstrategiat; Muun muassa 
seuraavat seikat tulisi ottaa huomioon: a) 
strategiat eristäytymisen ja syrjäytymisen 
torjumiseksi b) sosiaalialan hankkeet, 
jotka auttavat voittamaan 
yhteiskunnallisen syrjäytymisen 
ongelman c) strategiat yksinhuoltajien ja 
omaishoitajien tilanteen parantamiseksi 
d) lähipalveluiden edistäminen

Or. de

Tarkistus 265
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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

Komission teksti Tarkistus

vi a) köyhyyskierteen katkaisemiseen 
tähtäävät toimet, kuten perhetuki, 
laadukkaiden palveluiden saatavuus ja 
lasten osallistumista yhteiskuntaan 
edistävät toimenpiteet

Or. en

Tarkistus 266
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – d alakohta − johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(d) Parannetaan institutionaalisia 
valmiuksia ja tehostetaan julkishallintoa 
seuraavin toimin:

(d) Parannetaan institutionaalisia 
valmiuksia ja tehokasta ja osallistavaa
julkishallintoa sekä edistetään 
työmarkkinaosapuolten, 
kansalaisjärjestöjen alueellisten ja 
paikallisten viranomaisten ja muiden 
sidosryhmien, erityisesti asetuksen (EU) 
N:o [yhteisiä säännöksiä koskeva asetus]
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5 artiklassa tarkoitettujen kumppaneiden, 
valmiuksien kehittämistä seuraavin 
toimin:

Or. en

Tarkistus 267
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – d alakohta − i alakohta − johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

i) investoinnit institutionaalisten 
valmiuksien parantamiseen ja 
julkishallinnon ja julkisten palvelujen 
tehostamiseen uudistusten, paremman 
sääntelyn ja hyvän hallintotavan 
edistämiseksi

i) investoinnit institutionaalisten 
valmiuksien parantamiseen ja 
julkishallinnon ja julkisten palvelujen, 
mukaan lukien paikallinen ja alueellinen 
taso, tehostamiseen uudistusten, paremman 
sääntelyn ja niiden hyvää hallintotapaa 
koskevien edellytyksien lisäämisen
edistämiseksi

Or. en

Tarkistus 268
Mara Bizzotto

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

Komission teksti Tarkistus

Tätä investointiprioriteettia sovelletaan 
vain niiden jäsenvaltioiden alueella, joilla 
on vähintään yksi NUTS 2 -tason alue, 
sellaisena kuin se on määriteltynä 
asetuksen (EU) N:o […] 82 artiklan 
2 kohdan a alakohdassa, tai jäsenvaltioissa, 
jotka voivat saada koheesiorahaston tukea.

Tätä investointiprioriteettia sovelletaan 
vain niissä jäsenvaltioissa, jotka voivat 
saada koheesiorahaston tukea, tai niissä 
jäsenvaltioissa, joissa sijaitsee yksi tai 
useampi NUTS 2 -tason alue, sellaisena 
kuin se on määriteltynä asetuksen (EU) 
N:o […] 82 artiklan 2 kohdan 
a alakohdassa. Näissä jäsenvaltioissa 
voidaan toteuttaa toimia, joita 
harjoitetaan koko kyseisen jäsenvaltion 
alueella, vaikka samaan aikaan onkin
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vahvistettava instituutioiden kapasiteettia 
ja hallintoviranomaisten ja mainittujen 
alueiden hyödyntämien julkisten 
palvelujen tehokkuutta.

Or. it

Tarkistus 269
Elisabeth Schroedter

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

Komission teksti Tarkistus

i a) investoinnit paikallisen ja alueellisen 
tason institutionaalisiin valmiuksiin, jotta 
toteutetaan uudistuksia niiden hyvää 
hallintotapaa koskevien edellytyksien 
lisäämiseksi

Or. en

Tarkistus 270
Elisabeth Schroedter

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

Komission teksti Tarkistus

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

ii) Sidosryhmien erityisesti 
työmarkkinaosapuolten ja 
kansalaisjärjestöjen mukaan lukien 
sosiokulttuuristen ja ympäristöalan 
järjestöjen, valmiuksien parantaminen 
sellaisten toimenpideohjelmien, joilla 
toteutetaan työllisyys-, koulutus-, sosiaali-
ja sosiokulttuurisen alan toimintalinjoja, 
ja alakohtaisten ja alueellisten 
sopimusten täytäntöönpanemiseksi sekä
kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason 
uudistusten aktivoimiseksi.
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Or. en

Tarkistus 271
Elisabeth Morin-Chartier

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

Komission teksti Tarkistus

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

ii) Työllisyys-, koulutus- ja
sosiaalipolitiikkaa sekä valmentavaa ja 
jatkuvaa ammattikoulutusta ja elinikäistä 
koulutusta koskevaa politiikkaa
toteuttavien sidosryhmien, erityisesti 
yleisasetuksen 5 artiklassa tarkoitettujen 
kumppanuuksien valmiuksien 
parantaminen; alakohtaiset ja alueelliset 
sopimukset kansallisen, alueellisen ja 
paikallisen tason uudistusten 
aktivoimiseksi

Or. fr

Tarkistus 272
Andrea Cozzolino

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it
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Perustelut

On tärkeää määritellä pysyvän koulutuksen merkitys etenkin, kun otetaan huomioon 
työmarkkinoilla käynnissä olevista perinpohjaisista muutoksista aiheutuva epävarmuus.

Tarkistus 273
Kinga Göncz

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 274
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 275
Elisabeth Schroedter

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

Komission teksti Tarkistus

ii a) Sijoittaminen 
kumppanuusperiaatteeseen ja asetuksen 
(EU) N:o [yhteisiä säännöksiä koskeva 
asetus] 5 artiklassa tarkoitettujen 
kumppanien valmiuksien parantamiseen, 
jotta varmistetaan näiden kumppanien 
osallistuminen ohjelmien ja 
toimenpiteiden valmisteluun, 
täytäntöönpanoon, seurantaan ja 
arviointiin.

Or. en

Tarkistus 276
Mara Bizzotto

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

Komission teksti Tarkistus

ii a) lisätään aluekohtaisten sopimusten ja 
paikallisten aloitteiden kapasiteettia 
ESR:n alueellisen ulottuvuuden 
edistämiseksi;

Or. it

Tarkistus 277
Elisabeth Morin-Chartier

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

Komission teksti Tarkistus
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ii a) yleisasetuksen 5 artiklassa 
tarkoitettujen institutionaalisten 
valmiuksien vahvistaminen ja mainitun 
asetuksen täytäntöönpanoon tähtäävien 
toimien tukeminen

Or. fr

Tarkistus 278
Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) tuetaan siirtymistä vähähiiliseen, 
ilmastomuutokseen sopeutuvaan, 
resurssitehokkaaseen ja ympäristön 
kannalta kestävään talouteen uudistamalla
koulutusjärjestelmiä, mukauttamalla 
tarvittavia taitoja ja pätevyyksiä, 
parantamalla työvoiman ammattitaitoa ja 
luomalla uusia työpaikkoja ympäristöön ja 
energiaan liittyville sektoreille

(a) tuetaan siirtymistä vähähiiliseen, 
ilmastomuutokseen sopeutuvaan, 
resurssitehokkaaseen ja ympäristön 
kannalta kestävään talouteen parantamalla
koulutusjärjestelmiä, mukauttamalla 
tarvittavia taitoja ja pätevyyksiä, 
parantamalla työvoiman ammattitaitoa ja 
luomalla uusia työpaikkoja ympäristöön ja 
energiaan liittyville sektoreille

Or. fr

Tarkistus 279
Elisabeth Morin-Chartier

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) tuetaan siirtymistä vähähiiliseen, 
ilmastomuutokseen sopeutuvaan, 
resurssitehokkaaseen ja ympäristön 
kannalta kestävään talouteen uudistamalla 
koulutusjärjestelmiä, mukauttamalla 
tarvittavia taitoja ja pätevyyksiä, 
parantamalla työvoiman ammattitaitoa ja 
luomalla uusia työpaikkoja ympäristöön ja 

(a) tuetaan siirtymistä vähähiiliseen, 
ilmastomuutokseen sopeutuvaan, 
resurssitehokkaaseen ja ympäristön 
kannalta kestävään talouteen uudistamalla 
koulutusjärjestelmiä, mukauttamalla 
toimintaa, tarvittavia taitoja ja 
pätevyyksiä, parantamalla työvoiman 
ammattitaitoa ja luomalla uusia 
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energiaan liittyville sektoreille työpaikkoja ympäristöön ja energiaan 
liittyville sektoreille

Or. fr

Tarkistus 280
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 281
Elisabeth Morin-Chartier

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr
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Tarkistus 282
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(d) tehostetaan pienten ja keskisuurten 
yritysten panosta ekologisesti ja 
sosiaalisesti kestävän kehityksen 
aikaansaantiin edistämällä yritysten ja 
työntekijöiden mukautumiskykyä ja 
lisäämällä investointeja uusiin taitoihin ja 
pätevyyksiin.

Or. en

Tarkistus 283
Inês Cristina Zuber

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pt

Tarkistus 284
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – d alakohta

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

(d) parannetaan mikroyritysten sekä 
pienten ja keskisuurten yritysten 
kilpailukykyä edistämällä yritysten ja 
työntekijöiden mukautumiskykyä ja 
lisäämällä investointeja inhimilliseen 
pääomaan sekä vahvistamalla osallisuutta 
edistäviä työmarkkinoita mukaan lukien 
vammaisten henkilöiden liikkuvuutta 
koskevia mahdollisuuksia, tehostamalla 
pk-yritysten koulutus- ja 
opetusjärjestelmiä erityisesti nuorille, 
edistämällä osuustoimintayrityksiä sekä 
järjestelmiä ja rakenteita, joilla tarjotaan 
ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin.

Or. en

Tarkistus 285
Nadja Hirsch

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(d) parannetaan pienten ja keskisuurten 
yritysten kilpailukykyä edistämällä 
yritysten ja työntekijöiden 
mukautumiskykyä ja lisäämällä 
investointeja inhimilliseen pääomaan sekä 
tuetaan käytäntöön suuntautuvia 
ammatillisia oppilaitoksia.

Or. de

Tarkistus 286
Elisabeth Morin-Chartier

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

yritysten kilpailukykyä ja kestävää 
kehittämistä edistämällä yritysten, 
yritysten johtajien ja työntekijöiden 
mukautumiskykyä ja lisäämällä 
investointeja inhimilliseen pääomaan, 
erityisesti nuorten koulutukseen ja 
oppisopimuskoulutukseen.

Or. fr

Tarkistus 287
Mara Bizzotto

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. ESR voi rahoittaa myös teknistä 
tukea asetuksen [...] [CPR] 52 artiklan 
mukaisesti.

Or. it

Tarkistus 288
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
4 artikla − 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimenpideohjelmissa esitetty strategia ja 
toimet ovat johdonmukaisia ja niissä 
keskitytään ekologisesti ja sosiaalisesti 
kestävään kehitykseen siirtymistä 
koskevien haasteiden käsittelemiseen, jotta 
voitaisiin edistää ainakin Eurooppa 2020 -
strategian työllisyyttä, koulutusta ja 
köyhyyden vähentämistä koskevien 
yleistavoitteiden saavuttamista.
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koskevien yleistavoitteiden saavuttamista.

Or. en

Tarkistus 289
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
4 artikla − 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimenpideohjelmissa esitetty strategia ja 
toimet ovat johdonmukaisia ja niissä 
keskitytään saavuttamaan Eurooppa 2020 
-strategian työllisyyttä, koulutusta ja 
köyhyyden vähentämistä koskevat 
yleistavoitteet sekä vastaamaan
kansallisissa uudistusohjelmissa ja 
perussopimuksen 148 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti tehdyissä asiaa koskevissa 
neuvoston suosituksissa kartoitettuihin 
asiaan liittyviin haasteisiin.

Or. en

Tarkistus 290
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
4 artikla − 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimenpideohjelmissa esitetty strategia ja 
toimet ovat johdonmukaisia ja niissä 
keskitytään kansallisissa 
uudistusohjelmissa, köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaa 
koskevissa kansallisissa strategioissa, 
kuten romaneja koskevissa kansallisissa 
strategioissa, vammaisia koskevissa 
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strategian työllisyyttä, koulutusta ja 
köyhyyden vähentämistä koskevien 
yleistavoitteiden saavuttamista.

kansallisissa strategioissa, kansallisissa 
työllisyys- ja koulutusstrategioissa, ja 
perussopimuksen 148 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti tehdyissä asiaa koskevissa 
neuvoston suosituksissa kartoitettujen 
haasteiden käsittelemiseen, jotta voitaisiin 
edistää Eurooppa 2020 -strategian 
työllisyyttä, koulutusta ja köyhyyden 
vähentämistä koskevien yleistavoitteiden 
saavuttamista.

Or. en

Tarkistus 291
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
4 artikla − 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 292
Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Jan Kozłowski, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska

Ehdotus asetukseksi
4 artikla − 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 293
Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
4 artikla − 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Vaatimus vähintään 20 prosentista saattaa vääristää ohjelman suunnittelua ja vähentää 
jäsenvaltioiden joustavuutta tehdä päätöksiä, jotka perustuvat perinpohjaiseen arviointiin 
näytöstä, joka liittyy kasvun ja työllisyyden luomista koskeviin tarpeisiin.
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Tarkistus 294
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
4 artikla − 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Vähintään 30 prosenttia ESR:n 
kokonaisresursseista kussakin 
jäsenvaltiossa on kohdennettava asetuksen 
(EU) N:o […] 9 artiklan 9 kohdassa 
säädettyyn temaattiseen tavoitteeseen 
"edistetään sosiaalista osallisuutta ja 
torjutaan köyhyyttä".

Investointiprioriteetti "aktiivinen 
osallisuus" sisällytetään kaikkiin
toimenpideohjelmiin. Komissio antaa 
ennen kumppanuussopimuksien ja 
toimenpideohjelmien laatimista ohjeet 
siitä, miten ESR:n olisi toteutettava 
köyhyyden vähentämistä koskeva tavoite 
yhdennettyjen ja sosiaalisesti osallistavien 
lähestymistapojen avulla.

Or. en

Tarkistus 295
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
4 artikla − 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Komissio valmistelee yhdessä 
jäsenvaltioiden kanssa ennen 
kumppanuussopimuksien ja 
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toimenpideohjelmien laatimista ohjeet 
siitä, miten ESR:n olisi toteutettava 
köyhyyden vähentämistä koskeva tavoite 
yhdennettyjen ja sosiaalisesti osallistavien 
lähestymistapojen avulla.
Jäsenvaltioita edellytetään saattamaan 
ESR:n toimenpideohjelmissa käytetyt 
indikaattorit yhdenmukaisiksi sosiaalisen 
suojelun ja sosiaalisen osallisuuden alalla 
sovellettavan avoimen 
koordinointimenetelmän kanssa, jotta 
köyhyyden vähentämistä koskevan 
tavoitteen osalta edistytään ja sen 
todellinen seuranta varmistetaan. 
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava vuosittain 
kansallisissa uudistusohjelmissa, joihin 
liittyvät sosiaalialan kansalliset raportit ja 
romaneja koskevat kansalliset strategiat, 
kansallisella tasolla ESR:sta toteutetut
aloitteet köyhyyden vähentämistä 
koskevan tavoitteen aikaansaannin 
edistämiseksi.

Or. en

Tarkistus 296
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
4 artikla − 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Vähintään 20 prosenttia ESR:n 
kokonaisresursseista kussakin 
jäsenvaltiossa on kohdennettava asetuksen 
(EU) N:o […] 9 artiklan 9 kohdassa 
säädettyyn temaattiseen tavoitteeseen 
"edistetään sosiaalista osallisuutta ja 
torjutaan köyhyyttä". Investointiprioriteetti 
"aktiivinen osallisuus" sisällytetään 
kaikkiin toimenpideohjelmiin. Komissio 
antaa ennen kumppanuussopimuksien ja 
toimenpideohjelmien laatimista ohjeet 
siitä, miten ESR:n olisi toteutettava 
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köyhyyden vähentämistä koskeva tavoite 
yhdennettyjen ja sosiaalisesti osallistavien 
lähestymistapojen avulla.

Or. en

Tarkistus 297
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa 20 prosenttiin ESR:n 
kokonaisresursseista lasketaan 
poikkeuksellisesti asetuksen (EU) N:o [...] 
[EAKR] 5 artiklan 9 kohdan a–
c alakohdassa määritellyt 
investointiprioriteetit.

Or. pl

Perustelu

Jäsenvaltioiden ja alueiden eritystarpeiden vuoksi on välttämätöntä luoda joustavampi 
rahoituksen keskittämismekanismi sosiaalisen syrjäytymisen ja köyhyyden torjuntaa varten. 
Koska myös EAKR sallii tähän tarkoitukseen tehtäviä investointeja, 20 prosentin kynnyksen 
tulee liittyä yhtäläisesti sekä ESR:n että EAKR:n menoihin.

Tarkistus 298
Elisabeth Schroedter
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla − 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 299
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
4 artikla − 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on pyrittävä 
temaattiseen keskittämiseen seuraavien 
sääntöjen mukaisesti:

Poistetaan.

a) kehittyneemmillä alueilla 
jäsenvaltioiden on keskitettävä 
80 prosenttia kunkin toimenpideohjelman 
ESR-määrärahoista enintään neljään 
3 artiklan 1 kohdassa säädettyyn 
investointiprioriteettiin
b) siirtymäalueilla jäsenvaltioiden on 
keskitettävä 70 prosenttia kunkin 
toimenpideohjelman ESR-määrärahoista 
enintään neljään 3 artiklan 1 kohdassa 
säädettyyn investointiprioriteettiin
c) vähemmän kehittyneillä alueilla 
jäsenvaltioiden on keskitettävä 
60 prosenttia kunkin toimenpideohjelman 
ESR-määrärahoista enintään neljään 
3 artiklan 1 kohdassa säädettyyn 
investointiprioriteettiin.
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Or. en

Tarkistus 300
Tamás Deutsch

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on pyrittävä temaattiseen 
keskittämiseen seuraavien sääntöjen 
mukaisesti:

3. Jäsenvaltioiden on pyrittävä temaattiseen 
keskittämiseen seuraavien sääntöjen 
mukaisesti; alueellisten ja paikallisten 
tarpeiden esiintyessä voidaan 
perustelluissa tapauksissa tehdä poikkeus, 
jolloin jäsenvaltiot voivat poiketa 
menettelyistä joustavuuden lisäämiseksi:

Or. en

Tarkistus 301
Elisabeth Schroedter, Nadja Hirsch

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kehittyneemmillä alueilla 
jäsenvaltioiden on keskitettävä 
80 prosenttia kunkin toimenpideohjelman 
ESR-määrärahoista enintään neljään 
3 artiklan 1 kohdassa säädettyyn 
investointiprioriteettiin

(a) kehittyneemmillä alueilla 
jäsenvaltioiden on keskitettävä vähintään 
80 prosenttia kansallisen tason ESR-
määrärahojen kokonaismäärästä 
asetuksen (EU) N:o […/2012] [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 9 artiklan 8, 9 
ja 10 kohdassa vahvistetuille temaattisille 
tavoitteille

Or. en

Tarkistus 302
Thomas Mann
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kehittyneemmillä alueilla 
jäsenvaltioiden on keskitettävä 
80 prosenttia kunkin toimenpideohjelman 
määrärahoista enintään neljään 3 artiklan 
1 kohdassa säädettyyn 
investointiprioriteettiin

(a) kehittyneemmillä alueilla 
jäsenvaltioiden on keskitettävä 
70 prosenttia kunkin toimenpideohjelman 
määrärahoista enintään neljään 3 artiklan 
1 kohdassa säädettyyn 
investointiprioriteettiin

Or. de

Perustelu

Keskittäminen 80 prosenttia määrärahoista kehittyneemmillä alueilla johtaa joustavuuden 
vähenemiseen. Joustavuus on kuitenkin erityisen tärkeää, kun otetaan huomioon seitsemän 
vuoden toiminta-aika ja vahvat alueelliset erot.

Tarkistus 303
Mara Bizzotto

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kehittyneemmillä alueilla 
jäsenvaltioiden on keskitettävä 
80 prosenttia kunkin toimenpideohjelman 
ESR-määrärahoista enintään neljään 
3 artiklan 1 kohdassa säädettyyn 
investointiprioriteettiin

(a) kehittyneemmillä alueilla 
jäsenvaltioiden on keskitettävä 
70 prosenttia kunkin toimenpideohjelman 
ESR-määrärahoista enintään neljään 
3 artiklan 1 kohdassa säädettyyn 
investointiprioriteettiin.

Or. it

Tarkistus 304
Elisabeth Morin-Chartier

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(a) kehittyneemmillä alueilla 
jäsenvaltioiden on keskitettävä 
80 prosenttia kunkin toimenpideohjelman 
määrärahoista enintään neljään 3 artiklan 
1 kohdassa säädettyyn 
investointiprioriteettiin

(a) kehittyneemmillä alueilla 
jäsenvaltioiden on keskitettävä 
80 prosenttia kunkin toimenpideohjelman 
määrärahoista enintään neljään 3 artiklan 
1 kohdassa säädettyyn 
investointiprioriteettiin, mutta ne voivat 
tukea jopa 10:tä prioriteettia vastatakseen 
alueellisiin erityistarpeisiin, jos ne 
määrittävät ne yhteistyössä 5 artiklassa 
tarkoitettujen kumppaneiden kanssa

Or. fr

Tarkistus 305
Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kehittyneemmillä alueilla 
jäsenvaltioiden on keskitettävä 
80 prosenttia kunkin toimenpideohjelman 
määrärahoista enintään neljään 3 artiklan 
1 kohdassa säädettyyn 
investointiprioriteettiin

(a) kehittyneemmillä alueilla 
jäsenvaltioiden on keskitettävä 
80 prosenttia kunkin toimenpideohjelman 
määrärahoista enintään neljään 3 artiklan 
1 kohdassa säädettyyn 
investointiprioriteettiin kiinnittäen 
erityishuomiota alueiden sisäisiin 
köyhyysalueisiin (vaikeuksissa olevat 
alueet, kaupunginosat tai työmarkkina-
alueet)

Or. fr

Tarkistus 306
Elisabeth Schroedter, Nadja Hirsch

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(b) siirtymäalueilla jäsenvaltioiden on 
keskitettävä 70 prosenttia kunkin 
toimenpideohjelman ESR-määrärahoista 
enintään neljään 3 artiklan 1 kohdassa 
säädettyyn investointiprioriteettiin

(b) siirtymäalueilla jäsenvaltioiden on 
keskitettävä vähintään 70 prosenttia 
kansallisen tason ESR-määrärahojen 
kokonaismäärästä asetuksen (EU) N:o 
[…/2012] [yhteisiä säännöksiä koskeva 
asetus] 9 artiklan 8, 9 ja 10 kohdassa 
vahvistetuille temaattisille tavoitteille

Or. en

Tarkistus 307
Mara Bizzotto

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) siirtymäalueilla jäsenvaltioiden on 
keskitettävä 70 prosenttia kunkin 
toimenpideohjelman ESR-määrärahoista 
enintään neljään 3 artiklan 1 kohdassa 
säädettyyn investointiprioriteettiin.

(b) siirtymäalueilla jäsenvaltioiden on 
keskitettävä 60 prosenttia kunkin 
toimenpideohjelman ESR-määrärahoista 
enintään neljään 3 artiklan 1 kohdassa 
säädettyyn investointiprioriteettiin.

Or. it

Tarkistus 308
Thomas Mann

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) siirtymäalueilla jäsenvaltioiden on 
keskitettävä 70 prosenttia kunkin 
toimenpideohjelman määrärahoista 
enintään neljään 3 artiklan 1 kohdassa 
säädettyyn investointiprioriteettiin

(b) siirtymäalueilla jäsenvaltioiden on 
keskitettävä 60 prosenttia kunkin 
toimenpideohjelman määrärahoista 
enintään neljään 3 artiklan 1 kohdassa 
säädettyyn investointiprioriteettiin
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Or. de

Perustelu

Keskittäminen 70 prosenttia määrärahoista siirtymäalueilla johtaa joustavuuden 
vähenemiseen. Joustavuus on kuitenkin erityisen tärkeää, kun otetaan huomioon seitsemän 
vuoden toiminta-aika ja vahvat alueelliset erot.

Tarkistus 309
Elisabeth Morin-Chartier

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) siirtymäalueilla jäsenvaltioiden on 
keskitettävä 70 prosenttia kunkin 
toimenpideohjelman määrärahoista 
enintään neljään 3 artiklan 1 kohdassa 
säädettyyn investointiprioriteettiin

(b) siirtymäalueilla jäsenvaltioiden on 
keskitettävä 70 prosenttia kunkin 
toimenpideohjelman määrärahoista 
enintään neljään 3 artiklan 1 kohdassa 
säädettyyn investointiprioriteettiin, mutta 
ne voivat tukea jopa 10:tä prioriteettia 
vastatakseen alueellisiin erityistarpeisiin, 
jos ne määrittävät ne yhteistyössä 
5 artiklassa tarkoitettujen kumppaneiden 
kanssa

Or. fr

Tarkistus 310
Elisabeth Schroedter, Nadja Hirsch

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) vähemmän kehittyneillä alueilla 
jäsenvaltioiden on keskitettävä 
60 prosenttia kunkin toimenpideohjelman 
ESR-määrärahoista enintään neljään 
3 artiklan 1 kohdassa säädettyyn 
investointiprioriteettiin.

(c) vähemmän kehittyneillä alueilla 
jäsenvaltioiden on keskitettävä vähintään 
60 prosenttia kansallisen tason ESR-
määrärahojen kokonaismäärästä 
asetuksen (EU) N:o […/2012] [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 9 artiklan 8, 9 
ja 10 kohdassa vahvistetuille temaattisille 
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tavoitteille

Or. en

Tarkistus 311
Mara Bizzotto

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) vähemmän kehittyneillä alueilla 
jäsenvaltioiden on keskitettävä 
60 prosenttia kunkin toimenpideohjelman 
ESR-määrärahoista enintään neljään 
3 artiklan 1 kohdassa säädettyyn 
investointiprioriteettiin.

(c) vähemmän kehittyneillä alueilla 
jäsenvaltioiden on keskitettävä 
50 prosenttia kunkin toimenpideohjelman 
ESR-määrärahoista enintään neljään 
3 artiklan 1 kohdassa säädettyyn 
investointiprioriteettiin.

Or. it

Tarkistus 312
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) vähemmän kehittyneillä alueilla 
jäsenvaltioiden on keskitettävä 60 
prosenttia kunkin toimenpideohjelman 
ESR-määrärahoista enintään neljään
3 artiklan 1 kohdassa säädettyyn 
investointiprioriteettiin.

(c) vähemmän kehittyneillä alueilla sekä 
alueilla, joilla asukaskohtainen BKT oli 
alle 75 prosenttia 25 jäsenvaltion EU:n 
keskimääräisestä BKT:sta, mutta jotka 
ovat nyt tukikelpoisia ja kuuluvat 
siirtymävaiheen tai kehittyneimpien 
alueiden luokkaan, jäsenvaltioiden on 
keskitettävä 60 prosenttia kunkin 
toimenpideohjelman määrärahoista
enintään viiteen 3 artiklan 1 kohdassa 
säädettyyn investointiprioriteettiin

Or. en
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Perustelu

In order to ensure efficient use and absorption of ESF funds regions whose GDP per capita 
for the 2007- 2013 period was less than 75% of the average GDP of the EU- 25 and who are 
now eligible under the transition or more developed regions category, should, with regards to 
thematic concentration, be treated equally to less developed regions. These regions show very 
often great internal dishomogenity with regards to GDP per capita, have specific investment 
needs and therefore should be given more flexibility regarding operational programmes.In 
order to improve the absorption capacity of the less developed regions they should have the 
possibility to concentrate 60% of the allocation on up to five investment priorities.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 313
Elisabeth Morin-Chartier

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) vähemmän kehittyneillä alueilla 
jäsenvaltioiden on keskitettävä 
60 prosenttia kunkin toimenpideohjelman 
määrärahoista enintään neljään 3 artiklan 
1 kohdassa säädettyyn 
investointiprioriteettiin.

(c) vähemmän kehittyneillä alueilla 
jäsenvaltioiden on keskitettävä 
60 prosenttia kunkin toimenpideohjelman 
määrärahoista enintään neljään 3 artiklan 
1 kohdassa säädettyyn 
investointiprioriteettiin, mutta ne voivat 
tukea jopa 10:tä prioriteettia vastatakseen 
alueellisiin erityistarpeisiin, jos ne 
määrittävät ne yhteistyössä 5 artiklassa 
tarkoitettujen kumppaneiden kanssa

Or. fr

Tarkistus 314
Jutta Steinruck

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – toinen alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat käyttää 
toimenpideohjelmien puitteissa 
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harkintavaltaansa päättäessään
investointiprioriteeteista.

Or. de

Tarkistus 315
Mara Bizzotto

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – toinen alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisessä kohdassa tarkoitettujen 
investointiprioriteettien enimmäismäärää 
voidaan nostaa neljästä kuuteen, mikäli 
lisäystä perustellaan täsmällisillä syillä 
siitä, että lisäys on yksittäisten alueiden 
erityistarpeiden mukainen ja täyttää nämä 
tarpeet.

Or. it

Tarkistus 316
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
5 artikla − 1 kohta − 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 317
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
5 artikla − 1 kohta − 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 318
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
5 artikla − 1 kohta − 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteisten ja ohjelmakohtaisten 
tuotosindikaattoreiden on liityttävä osittain 
tai kokonaan toteutettuihin toimenpiteisiin. 
Tuettujen toimenpiteiden luonteen 
perusteella vuodeksi 2022 on tarpeen 
mukaan vahvistettava kumulatiiviset 
määrälliset tavoitearvot. Perusindikaattorit 
asetetaan nollaan.

Yhteisten ja ohjelmakohtaisten "kovien ja 
pehmeiden" tuotosindikaattoreiden on 
liityttävä osittain tai kokonaan 
toteutettuihin toimenpiteisiin. Tuettujen 
toimenpiteiden luonteen perusteella 
vuodeksi 2022 on tarpeen mukaan 
vahvistettava kumulatiiviset määrälliset 
tavoitearvot. Perusindikaattorit asetetaan 
nollaan.

Or. en

Tarkistus 319
Kinga Göncz
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Ehdotus asetukseksi
5 artikla − 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio laatii laajoja ja hyvin 
perusteltuja indikaattoreita, joilla 
osoitetaan selkeästi, missä asioissa on 
edistytty ja millä aloilla varojen käyttö ei 
ole edistänyt unionin päämäärien ja 
tavoitteiden aikaansaantia. Komissio 
kerää yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa 
tietoja köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen eri muodoista, kuten 
tietojen, tavaroiden ja palveluiden 
saantiin liittyvistä eriarvoisista 
mahdollisuuksista, ja niihin liittyvien 
olosuhteiden muutoksista. Lisäksi 
esitetään eriteltyjä tietoja romanien 
tilanteesta.

Or. en

Tarkistus 320
Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
6 artikla − 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 321
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
6 artikla − 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Työmarkkinaosapuolten, varsinkin 
kansalaisjärjestöjen, osallistuminen 
toimenpideohjelmien ohjelmointiin, 
täytäntöönpanoon ja arviointiin asetuksen 
(EU) N:o [...] 5 artiklan mukaisesti voidaan 
toteuttaa asetuksen (EU) N:o […] 
112 artiklan 7 kohdassa määriteltyjen
yleisten tukien tai asetuksen (EU) N:o 
[…] 108 ja 109 artiklassa määritellyn 
teknisen tuen muodossa. Jäsenvaltioiden 
on asetettava yleisten tukien järjestelmät 
pienten kansalaisjärjestöjen saataville 
kaikissa ESR:n toimenpideohjelmissa.
Tällöin toimenpideohjelmassa on 
yksilöitävä se ohjelman osa, jota yleinen 
tuki koskee, mukaan lukien kustakin 
toimintalinjasta siihen alustavasti 
myönnetyt määrärahat.

Teknisen avun määrärahat asetetaan 
saataville kaikissa ESR:n 
toimenpideohjelmissa, ja tukea osoitetaan 
erityisesti unionin ja alueellisen tason 
kansalaisjärjestöille suunnattuihin 
teknisen tuen palveluihin.

Or. en

Tarkistus 322
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
6 artikla − 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

viranomaisten, työmarkkinaosapuolten, ja 
muiden sidosryhmien, varsinkin 
kansalaisjärjestöjen, osallistuminen 
toimenpideohjelmien suunnitteluun, 
täytäntöönpanoon ja arviointiin asetuksen 
(EU) N:o [...] 5 artiklan mukaisesti voidaan 
toteuttaa asetuksen (EU) N:o […] 
113 artiklan 7 kohdassa määriteltyjen 
yleisten tukien tai asetuksen (EU) N:o 
[…] 108 ja 109 artiklassa määritellyn 
teknisen tuen muodossa. Jäsenvaltioiden 
on asetettava yleisten tukien järjestelmät 
pienten kansalaisjärjestöjen saataville 
kaikissa ESR:n toimenpideohjelmissa.
Tällöin toimenpideohjelmassa on 
yksilöitävä se ohjelman osa, jota yleinen 
tuki koskee, mukaan lukien kustakin 
toimintalinjasta siihen alustavasti 
myönnetyt määrärahat.
Teknisen avun määrärahat asetetaan 
saataville kaikissa ESR:n 
toimenpideohjelmissa, ja tukea osoitetaan 
erityisesti unionin ja alueellisen tason 
kansalaisjärjestöille suunnattuihin 
teknisen tuen palveluihin.

Or. en

Tarkistus 323
Nadja Hirsch, Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
6 artikla − 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Toimivaltaisten, alueellisten, 
paikallisten, kaupunkialueiden ja muilta 
paikallistason viranomaisten sekä 
paikallista ja alueellista tasoa edustavien 
kattojärjestöjen, työmarkkinaosapuolten ja 
muiden sidosryhmien, varsinkin 
kansalaisjärjestöjen, osallistuminen 
toimenpideohjelmien suunnitteluun, 
täytäntöönpanoon, seurantaan ja 
arviointiin asetuksen (EU) N:o [...] 
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tuki koskee, mukaan lukien kustakin 
toimintalinjasta siihen alustavasti 
myönnetyt määrärahat.

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

Or. en

Tarkistus 324
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
6 artikla − 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Työmarkkinaosapuolten ja muiden 
sidosryhmien, varsinkin 
kansalaisjärjestöjen, ottaen huomioon ne, 
jotka toimivat alueellisella ja paikallisella 
tasolla, sekä asetuksen (EU) N:o [...] 
5 artiklan a, b ja c kohdassa tarkoitettujen 
kumppanien osallistuminen 
toimenpideohjelmien täytäntöönpanoon 
voidaan toteuttaa asetuksen (EU) N:o […] 
113 artiklan 7 kohdassa määriteltyjen 
yleisten tukien muodossa. Tällöin 
toimenpideohjelmassa on yksilöitävä yksi
ohjelman osa, jota yleinen tuki koskee, 
mukaan lukien kustakin toimintalinjasta 
alustavasti myönnetyt määrärahat.

Or. en

Tarkistus 325
Mara Bizzotto

Ehdotus asetukseksi
6 artikla − 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

1. Toimivaltaisten, alueellisten, 
paikallisten, kaupunkialueiden ja muiden 
paikallistason viranomaisten, 
työmarkkinaosapuolten ja muiden 
sidosryhmien, varsinkin 
kansalaisjärjestöjen, osallistuminen 
toimenpideohjelmien täytäntöönpanoon 
asetuksen (EU) N:o [...] 5 artiklan 
mukaisesti voidaan toteuttaa asetuksen 
(EU) N:o […] 112 artiklan 7 kohdassa 
määriteltyjen yleisten tukien muodossa. 
Tällöin toimenpideohjelmassa on 
yksilöitävä se ohjelman osa, jota yleinen 
tuki koskee, mukaan lukien kustakin 
toimintalinjasta siihen alustavasti 
myönnetyt määrärahat.

Or. en

Tarkistus 326
Jutta Steinruck

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Työmarkkinaosapuolten ja muiden 
sidosryhmien, varsinkin 
kansalaisjärjestöjen, osallistuminen 
toimenpideohjelmien suunnitteluun,
täytäntöönpanoon, seurantaan ja 
arviointiin asetuksen (EU) N:o [...] 
5 artiklan mukaisesti voidaan toteuttaa 
asetuksen (EU) N:o […] 112 artiklan 
7 kohdassa määriteltyjen yleisten tukien 
muodossa. Tällöin toimenpideohjelmassa 
on yksilöitävä se ohjelman osa, jota yleinen 
tuki koskee, mukaan lukien kustakin 
toimintalinjasta siihen alustavasti 
myönnetyt määrärahat.

Or. de
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Tarkistus 327
Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 328
Thomas Mann

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jotta työmarkkinaosapuolet 
osallistuisivat riittävästi ESR:sta tuettuihin 
toimiin, toimenpideohjelman 
hallintoviranomaisten on asetuksen (EU) 
N:o […] 82 artiklan 2 kohdan 
a alakohdassa määritellyillä alueilla tai 
koheesiorahaston tukeen oikeutetuissa 
jäsenvaltiossa varmistettava, että 
asianmukainen määrä ESR:n resursseista 
osoitetaan valmiuksia parantaviin toimiin, 
jotka toteutetaan koulutuksen, 
verkottumistoimenpiteiden ja 

2. Jotta työmarkkinaosapuolet 
osallistuisivat riittävästi ESR:sta tuettuihin 
toimiin, toimenpideohjelman 
hallintoviranomaiset voivat asetuksen 
(EU) N:o […] 82 artiklan 2 kohdan 
a alakohdassa määritellyillä alueilla tai 
koheesiorahaston tukeen oikeutetuissa 
jäsenvaltiossa varmistaa, että 
asianmukainen määrä ESR:n resursseista 
osoitetaan valmiuksia parantaviin toimiin, 
jotka toteutetaan koulutuksen, 
verkottumistoimenpiteiden ja 
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työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun 
vahvistamisen muodossa, sekä 
työmarkkinaosapuolten yhdessä 
toteuttamiin toimiin.

työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun 
vahvistamisen muodossa, sekä 
työmarkkinaosapuolten yhdessä 
toteuttamiin toimiin.

Or. de

Tarkistus 329
Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
6 artikla − 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jotta työmarkkinaosapuolet
osallistuisivat riittävästi ESR:sta tuettuihin 
toimiin, toimenpideohjelman 
hallintoviranomaisten on asetuksen (EU) 
N:o […] 82 artiklan 2 kohdan 
a alakohdassa määritellyillä alueilla tai 
koheesiorahaston tukeen oikeutetuissa 
jäsenvaltiossa varmistettava, että 
asianmukainen määrä ESR:n resursseista 
osoitetaan valmiuksia parantaviin toimiin, 
jotka toteutetaan koulutuksen, 
verkottumistoimenpiteiden ja 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun 
vahvistamisen muodossa, sekä 
työmarkkinaosapuolten yhdessä 
toteuttamiin toimiin.

2. Jotta kaikki asiaankuuluvat toimijat 
osallistuisivat riittävästi ESR:sta tuettuihin 
toimiin, toimenpideohjelman 
hallintoviranomaisten on asetuksen (EU) 
N:o […] 82 artiklan 2 kohdan 
a alakohdassa määritellyillä alueilla tai 
koheesiorahaston tukeen oikeutetuissa 
jäsenvaltiossa varmistettava, että 
asianmukainen määrä ESR:n resursseista 
osoitetaan valmiuksia parantaviin toimiin, 
jotka toteutetaan koulutuksen, 
verkottumistoimenpiteiden ja 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun 
vahvistamisen muodossa, sekä 
asiaankuuluvien toimijoiden mukaan 
lukien työmarkkinaosapuolten yhdessä 
toteuttamiin toimiin.

Or. en

Tarkistus 330
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
6 artikla − 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jotta työmarkkinaosapuolet 2. Jotta työmarkkinaosapuolet 
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osallistuisivat riittävästi ESR:sta tuettuihin 
toimiin, toimenpideohjelman 
hallintoviranomaisten on asetuksen (EU) 
N:o […] 82 artiklan 2 kohdan 
a alakohdassa määritellyillä alueilla tai 
koheesiorahaston tukeen oikeutetuissa 
jäsenvaltiossa varmistettava, että 
asianmukainen määrä ESR:n resursseista 
osoitetaan valmiuksia parantaviin toimiin, 
jotka toteutetaan koulutuksen, 
verkottumistoimenpiteiden ja 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun 
vahvistamisen muodossa, sekä 
työmarkkinaosapuolten yhdessä 
toteuttamiin toimiin.

osallistuisivat riittävästi ESR:sta tuettuihin 
toimiin, toimenpideohjelman 
hallintoviranomaisten on varmistettava, 
että asianmukainen määrä ESR:n 
resursseista, kussakin valtiossa vähintään 
kaksi prosenttia ESR:n 
kokonaisresursseista, osoitetaan 
valmiuksia parantaviin toimiin, jotka 
toteutetaan koulutuksen, 
verkottumistoimenpiteiden ja 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun 
vahvistamisen muodossa, sekä 
työmarkkinaosapuolten yhdessä 
toteuttamiin toimiin.

Or. en

Tarkistus 331
Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jotta työmarkkinaosapuolet 
osallistuisivat riittävästi ESR:sta tuettuihin 
toimiin, toimenpideohjelman 
hallintoviranomaisten on asetuksen (EU) 
N:o […] 82 artiklan 2 kohdan a 
alakohdassa määritellyillä alueilla tai 
koheesiorahaston tukeen oikeutetuissa 
jäsenvaltiossa varmistettava, että 
asianmukainen määrä ESR:n resursseista 
osoitetaan valmiuksia parantaviin toimiin, 
jotka toteutetaan koulutuksen, 
verkottumistoimenpiteiden ja 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun 
vahvistamisen muodossa, sekä 
työmarkkinaosapuolten yhdessä 
toteuttamiin toimiin.

2. Jotta työmarkkinaosapuolet 
osallistuisivat riittävästi asetuksen N:o [...] 
(EU) 5 artiklassa tarkoitettuihin toimiin ja 
ESR:sta tuettujen ohjelmien 
valmisteluun, täytäntöönpanoon, 
seurantaan ja arviointiin, 
toimenpideohjelman hallintoviranomaisten 
on asetuksen (EU) N:o […] 82 artiklan 
2 kohdan a ja b alakohdassa määritellyillä 
alueilla tai koheesiorahaston tukeen 
oikeutetuissa jäsenvaltiossa varmistettava, 
että 2 prosenttia ESR:n resursseista 
osoitetaan valmiuksia parantaviin toimiin, 
jotka toteutetaan koulutuksen, 
verkottumistoimenpiteiden ja 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun 
vahvistamisen muodossa, sekä 
työmarkkinaosapuolten yhdessä 
toteuttamiin toimiin
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Or. fr

Tarkistus 332
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
6 artikla − 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jotta työmarkkinaosapuolet 
osallistuisivat riittävästi ESR:sta tuettuihin 
toimiin, toimenpideohjelman 
hallintoviranomaisten on asetuksen (EU) 
N:o […] 82 artiklan 2 kohdan 
a alakohdassa määritellyillä alueilla tai 
koheesiorahaston tukeen oikeutetuissa 
jäsenvaltiossa varmistettava, että 
asianmukainen määrä ESR:n resursseista 
osoitetaan valmiuksia parantaviin toimiin, 
jotka toteutetaan koulutuksen, 
verkottumistoimenpiteiden ja 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun 
vahvistamisen muodossa, sekä 
työmarkkinaosapuolten yhdessä 
toteuttamiin toimiin.

2. Jotta työmarkkinaosapuolet 
osallistuisivat riittävästi ESR:sta tuettuihin 
toimiin, toimenpideohjelman 
hallintoviranomaisten on asetuksen (EU) 
N:o […] 82 artiklan 2 kohdassa
määritellyillä alueilla tai koheesiorahaston 
tukeen oikeutetuissa jäsenvaltiossa 
varmistettava, että asianmukainen määrä 
ESR:n resursseista osoitetaan valmiuksia 
parantaviin toimiin, jotka toteutetaan 
koulutuksen, verkottumistoimenpiteiden ja 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun 
vahvistamisen muodossa, sekä 
työmarkkinaosapuolten yhdessä 
toteuttamiin toimiin.

Or. en

Tarkistus 333
Jutta Steinruck

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jotta työmarkkinaosapuolet 
osallistuisivat riittävästi ESR:sta tuettuihin 
toimiin, toimenpideohjelman 
hallintoviranomaisten on asetuksen (EU) 
N:o […] 82 artiklan 2 kohdan 
a alakohdassa määritellyillä alueilla tai 
koheesiorahaston tukeen oikeutetuissa 

2. Jotta työmarkkinaosapuolet 
osallistuisivat riittävästi ESR:sta tuettuihin 
toimiin, toimenpideohjelman 
hallintoviranomaisten on asetuksen (EU) 
N:o […] 82 artiklan 2 kohdan a ja 
b alakohdassa määritellyillä alueilla tai 
koheesiorahaston tukeen oikeutetuissa 
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jäsenvaltiossa varmistettava, että 
asianmukainen määrä ESR:n resursseista 
osoitetaan valmiuksia parantaviin toimiin, 
jotka toteutetaan koulutuksen, 
verkottumistoimenpiteiden ja 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun 
vahvistamisen muodossa, sekä 
työmarkkinaosapuolten yhdessä 
toteuttamiin toimiin.

jäsenvaltiossa varmistettava, että 
asianmukainen määrä ESR:n resursseista 
osoitetaan valmiuksia parantaviin toimiin, 
jotka toteutetaan koulutuksen, 
verkottumistoimenpiteiden ja 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun 
vahvistamisen muodossa, sekä 
työmarkkinaosapuolten yhdessä 
toteuttamiin toimiin.

Or. de

Tarkistus 334
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
6 artikla − 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Jotta kansalaisjärjestöt osallistuisivat 
riittävästi ESR:sta tuettuihin toimiin, 
etenkin sosiaalisen ja sosiokulttuurisen
osallisuuden, sukupuolten tasa-arvon ja 
yhdenvertaisten mahdollisuuksien alalla, 
toimenpideohjelman hallintoviranomaisten 
on alueilla tai koheesiorahaston tukeen 
oikeutetuissa jäsenvaltiossa varmistettava, 
että ESR:n resursseista osoitetaan 
asianmukainen määrä, kussakin valtiossa 
vähintään kaksi prosenttia ESR:n 
kokonaisresursseista, kansalaisjärjestöjen 
valmiuksia parantaviin toimiin ja 
verkottumistoimiin.

Or. en

Tarkistus 335
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
6 artikla − 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 336
Nadja Hirsch

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Jotta kansalaisjärjestöt asetuksen (EU) 
N:o […] 5 artiklan mukaisesti
osallistuisivat riittävästi ESR:sta tuettujen 
ohjelmien toimiin, valmisteluun, 
täytäntöönpanoon, seurantaan ja 
arviointiin, erityisesti tehokkaiden 
toimenpiteiden avulla ja etenkin 
sosiaalisen osallisuuden, sukupuolten tasa-
arvon ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien 
alalla, toimenpideohjelman 
hallintoviranomaisten on asetuksen (EU) 
N:o […] 82 artiklan 2 kohdan a ja 
b alakohdassa määritellyillä alueilla tai 
koheesiorahaston tukeen oikeutetuissa 
jäsenvaltiossa varmistettava, että ESR:n 
resursseista osoitetaan kaksi prosenttia
valmiuksia parantaviin toimiin, jotka 
toteutetaan koulutuksen ja 
verkottumistoimenpiteiden muodossa, 
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sekä kansalaisjärjestöjen yhdessä 
toteuttamiin toimiin.

Or. de

Tarkistus 337
Martin Kastler

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Jotta kansalaisjärjestöt asetuksen (EU) 
N:o […] 5 artiklan mukaisesti
osallistuisivat riittävästi ESR:sta tuettujen 
ohjelmien toimiin, valmisteluun, 
täytäntöönpanoon, seurantaan ja 
arviointiin, erityisesti tehokkaiden 
toimenpiteiden avulla ja etenkin 
sosiaalisen osallisuuden, sukupuolten tasa-
arvon ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien 
alalla, toimenpideohjelman 
hallintoviranomaisten on asetuksen (EU) 
N:o […] 82 artiklan 2 kohdan a ja b
alakohdassa määritellyillä alueilla tai 
koheesiorahaston tukeen oikeutetuissa 
jäsenvaltiossa varmistettava, että ESR:n 
resursseista osoitetaan kaksi prosenttia
valmiuksia parantaviin toimiin, jotka 
toteutetaan koulutuksen ja 
verkottumistoimenpiteiden muodossa, 
sekä kansalaisjärjestöjen yhdessä 
toteuttamiin toimiin.

Or. de

Tarkistus 338
Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

3. Jotta kansalaisjärjestöt osallistuisivat 
riittävästi asetuksen N:o [...] (EU) 
5 artiklassa tarkoitettuihin toimiin ja 
ESR:sta tuettujen ohjelmien 
valmisteluun, täytäntöönpanoon, 
seurantaan ja arviointiin, etenkin 
sosiaalisen osallisuuden, sukupuolten tasa-
arvon ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien 
alalla, toimenpideohjelman 
hallintoviranomaisten on asetuksen (EU) 
N:o […] 82 artiklan 2 kohdan a ja 
b alakohdassa määritellyillä alueilla tai 
koheesiorahaston tukeen oikeutetuissa 
jäsenvaltiossa varmistettava, että ESR:n 
resursseista osoitetaan 2 prosenttia
kansalaisjärjestöjen valmiuksia parantaviin 
toimiin.

Or. fr

Tarkistus 339
Jutta Steinruck

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 340
Thomas Mann

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 341
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jotta kansalaisjärjestöt osallistuisivat 
riittävästi ESR:sta tuettuihin toimiin, 
etenkin sosiaalisen osallisuuden, 

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

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

Or. fi

Tarkistus 342
Lívia Járóka

Ehdotus asetukseksi
6 artikla − 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Jotta sidosryhmien kansalaisjärjestöt 
osallistuisivat riittävästi ESR:sta tuettujen 
ohjelmien valmisteluun, 
täytäntöönpanoon ja seurantaan ja 
arviointiin, erityisesti kun kyseessä ovat 
tällaisten ohjelmien edunsaajia edustavat 
tai niiden puolesta toimivat 
kansalaisjärjestöt, etenkin sosiaalisen 
osallisuuden, sukupuolten tasa-arvon ja 
yhdenvertaisten mahdollisuuksien alalla, 
toimenpideohjelman hallintoviranomaisten 
on asetuksen (EU) N:o […] 82 artiklan 
2 kohdan a alakohdassa määritellyillä 
alueilla tai koheesiorahaston tukeen 
oikeutetuissa jäsenvaltiossa varmistettava, 
että ESR:n resursseista osoitetaan 
asianmukainen määrä kansalaisjärjestöjen 
valmiuksia parantaviin toimiin.

Or. en

Tarkistus 343
Kinga Göncz
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Ehdotus asetukseksi
6 artikla − 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Jotta kansalaisjärjestöt osallistuisivat 
riittävästi ESR:sta tuettuihin toimiin, 
etenkin sosiaalisen osallisuuden, 
sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisten 
mahdollisuuksien alalla, 
toimenpideohjelman hallintoviranomaisten 
on alueilla tai koheesiorahaston tukeen 
oikeutetuissa jäsenvaltiossa varmistettava, 
että ESR:n resursseista osoitetaan 
asianmukainen määrä kansalaisjärjestöjen 
valmiuksia parantaviin toimiin.

Or. en

Tarkistus 344
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
6 artikla − 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Jotta kansalaisjärjestöt ja 
työmarkkinaosapuolet osallistuisivat 
riittävästi ESR:sta tuettuihin toimiin, 
toimenpideohjelman hallintoviranomaisten 
on asetuksen (EU) N:o […] 82 artiklan 
2 kohdan a ja b alakohdassa määritellyillä 
alueilla tai koheesiorahaston tukeen 
oikeutetuissa jäsenvaltiossa varmistettava, 
että ESR:n resursseista osoitetaan 
asianmukainen määrä valmiuksia 
parantaviin toimiin.

Or. en
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Tarkistus 345
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltiot ja komissio edistävät naisten ja 
miesten tasa-arvoa asetuksen (EU) N:o [...] 
7 artiklassa tarkoitetuilla 
valtavirtaistamistoimilla 
("mainstreaming"), joilla pyritään 
erityisesti lisäämään naisten kestävää 
osallistumista työelämään ja siellä 
etenemistä, vähentämään sukupuoleen 
perustuvaa eriytymistä työmarkkinoilla, 
torjumaan sukupuolistereotypioita 
koulutuksessa, edistämään naisten ja 
miesten työ- ja yksityiselämän 
yhteensovittamista sekä vastaamaan 
köyhyyden naisistumiseen edistämällä 
hoitovastuun tasapuolista jakamista 
naisten ja miesten välillä. Jäsenvaltioiden 
on varmistettava, että sukupuolten tasa-
arvoa ja yhtäläisiä mahdollisuuksia 
edistetään toimenpideohjelmien 
valmistelussa, täytäntöönpanossa, 
seurannassa ja arvioinnissa 
sukupuolinäkökohdat huomioon ottavan 
budjetoinnin menettelyjen mukaisesti. 
Jäsenvaltioiden on lisäksi varmistettava 
miesten ja naisten tasapuolinen 
osallistuminen toimenpideohjelmien 
hallinnointiin ja toteutukseen 
paikallisella, alueellisella ja kansallisella 
tasolla sekä raportoitava edistymisestä 
tässä asiassa.

Or. en

Tarkistus 346
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst
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Ehdotus asetukseksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltiot ja komissio edistävät naisten ja 
miesten tasa-arvoa asetuksen (EU) N:o [...] 
7 artiklassa tarkoitetuilla 
valtavirtaistamistoimilla ("mainstreaming") 
sisällyttämällä sukupuolinäkökulman 
kaikkien temaattisten prioriteettien 
mukaisiin toimiin ja kaikille ohjelmien 
suunnittelua ja toteutusta koskeville 
tasoille. Jäsenvaltioiden on myönnettävä 
rahoitusta 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
iv alakohdassa tarkoitetuille 
kohdennetuille erityistoimille, joilla 
pyritään erityisesti lisäämään naisten 
kestävää osallistumista työelämään ja siellä 
etenemistä, poistamaan sukupuoleen 
perustuvaa eriytymistä työmarkkinoilla, 
torjumaan sukupuolistereotypioita 
koulutuksessa, vastaamaan köyhyyden 
naisistumiseen edistämällä hoitovastuun 
tasapuolista jakamista naisten ja miesten 
välillä sekä edellyttämään naisten ja 
miesten työ- ja yksityiselämän 
yhteensovittamista.

Or. en

Tarkistus 347
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot ja komissio edistävät naisten ja 
miesten tasa-arvoa asetuksen (EU) N:o [...] 
7 artiklassa tarkoitetuilla 
valtavirtaistamistoimilla ("mainstreaming") 
ja 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan iv 
alakohdassa tarkoitetuilla kohdennetuilla 
erityistoimilla, joilla pyritään erityisesti 

Jäsenvaltiot ja komissio edistävät naisten ja 
miesten tasa-arvoa asetuksen (EU) N:o [...] 
7 artiklassa tarkoitetuilla 
valtavirtaistamistoimilla ("mainstreaming") 
sisällyttämällä sukupuolinäkökulman 
kaikkien temaattisten prioriteettien 
mukaisiin toimiin ja kaikille ohjelmien 
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lisäämään naisten kestävää osallistumista 
työelämään ja siellä etenemistä, 
vähentämään sukupuoleen perustuvaa 
eriytymistä työmarkkinoilla, torjumaan 
sukupuolistereotypioita koulutuksessa sekä 
edistämään naisten ja miesten työ- ja 
yksityiselämän yhteensovittamista.

suunnittelua ja toteutusta koskeville 
tasoille. Jäsenvaltioiden on myönnettävä 
rahoitusta 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
iv alakohdassa tarkoitetuille 
kohdennetuille erityistoimille, joilla 
pyritään erityisesti, mutta ei pelkästään,
lisäämään naisten kestävää osallistumista 
työelämään ja siellä etenemistä, 
vähentämään sukupuoleen perustuvaa 
eriytymistä työmarkkinoilla, torjumaan 
sukupuolistereotypioita koulutuksessa, 
vastaamaan köyhyyden naisistumiseen 
edistämällä hoitovastuun tasapuolista 
jakamista naisten ja miesten välillä sekä 
edistämään naisten ja miesten työ-, perhe-
ja yksityiselämän yhteensovittamista.

Or. en

Tarkistus 348
Thomas Mann

Ehdotus asetukseksi
7 artikla 

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de
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Tarkistus 349
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
8 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltiot ja komissio edistävät 
sukupuoleen, rotuun tai etniseen 
alkuperään, uskontoon tai 
vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai 
sukupuoliseen suuntautumiseen 
perustuvasta syrjinnästä mahdollisesti 
kärsimään joutuvien henkilöiden
yhdenvertaisia mahdollisuuksia ottamalla 
kaikessa toiminnassa huomioon asetuksen 
(EU) N:o […] 7 artiklassa tarkoitetun 
yhtäläisten mahdollisuuksien periaatteen 
ja toteuttamalla erityistoimia 3 artiklassa ja 
etenkin sen 1 kohdan c alakohdan ii ja 
iii alakohdassa tarkoitettujen 
investointiprioriteettien puitteissa. Tällaiset 
toimet kohdennetaan syrjäytymisvaarassa 
oleviin ihmisiin, ja niillä pyritään 
lisäämään heidän työvoimaosuuttaan, 
lujittamaan sosiaalista osallisuutta, 
vähentämään eriarvoisuutta koulutustason 
ja terveystilanteen, korkealaatuisten 
palvelujen saatavuuden osalta sekä 
parantamaan vammaisten esteettömiä 
mahdollisuuksia ja helpottamaan 
siirtymistä laitoshoidosta avohoitoon sekä 
estämään kaikenlaiset erottelutoimet.
ESR:n rahoitusta ei saa käyttää 
mihinkään ohjelmiin, joilla vahvistetaan 
sosiaalista eriarvoisuutta tai erottelua 
(esim. luomalla palveluita, jotka eivät ole 
yhteisön heikoimmassa asemassa olevien 
saatavilla). ESR:n investointien 
vaikutusta yhtäläisiin mahdollisuuksiin, 
yhtäläiseen saatavuuteen ja 
syrjäytyneiden ryhmien integrointiin on 
tarkasteltava ja siitä on raportoitava 
kaikkien toimenpideohjelmien osalta. 
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava ESR:sta 
rahoitetut aloitteet, jotka koskevat 
syrjäytyneitä ryhmiä ja maahanmuuttajia 
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niiden kansallisiin uudistusohjelmiin 
liitettävissä sosiaalialan kansallisissa 
raporteissa. Jäsenvaltioiden on eriteltävä 
romaneja koskevassa kansallisessa 
strategiassaan se, miten ESR:llä on tuettu 
romanien sosioekonomista integrointia ja
ilmoitettava vuosittain tällä alalla 
toteutetuista aloitteista kansallisiin 
uudistusohjelmiin liitettävissä 
sosiaalialan kansallisissa raporteissa.

Or. en

Tarkistus 350
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
8 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltiot ja komissio edistävät kaikkien 
yhdenvertaisia mahdollisuuksia, mukaan 
lukien vammaisten esteettömät 
mahdollisuudet, ottamalla kaikessa 
toiminnassa huomioon asetuksen (EU) N:o 
[…] 7 artiklassa tarkoitetun 
syrjimättömyyden periaatteen ja 
toteuttamalla erityistoimia 3 artiklassa 
tarkoitettujen kaikkien asianmukaisten 
investointiprioriteettien puitteissa 
kiinnittämällä erityistä huomiota 
moninkertaisesta syrjinnästä kärsiviin.
Tällaiset toimet kohdennetaan 
syrjäytymisvaarassa oleviin ihmisiin ja 
vammaisiin, ja niillä pyritään lisäämään 
heidän työvoimaosuuttaan parantamalla 
erityisesti työmarkkinoille pääsyä heidän 
osaltaan, lujittamaan sosiaalista 
osallisuutta, vähentämään eriarvoisuutta 
koulutustason ja terveystilanteen osalta 
sekä helpottamaan siirtymistä 
laitoshoidosta avohoitoon.

Or. en
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Tarkistus 351
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
8 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltiot ja komissio edistävät kaikkien 
yhdenvertaisia mahdollisuuksia ilman 
sukupuoleen, rotuun, etniseen 
alkuperään, uskontoon tai 
vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai 
sukupuoliseen suuntautumiseen 
kohdistuvaa syrjintää, ottamalla kaikessa 
toiminnassa huomioon asetuksen (EU) N:o 
[…] 7 artiklassa tarkoitetun 
syrjimättömyyden periaatteen. Lisäksi 
ESR tukee erityistoimia tämän asetuksen 
3 artiklassa ja etenkin sen 1 kohdan 
c alakohdan iii alakohdassa tarkoitettujen 
investointiprioriteettien puitteissa. Tällaiset 
toimet kohdennetaan syrjäytymisvaarassa 
oleviin kaikenikäisiin ihmisiin ja 
vammaisiin, ja niillä pyritään lisäämään 
heidän työvoimaosuuttaan, lujittamaan 
sosiaalista osallisuutta, vähentämään 
eriarvoisuutta koulutustason ja 
terveystilanteen osalta sekä helpottamaan 
siirtymistä laitoshoidosta avohoitoon.

Or. en

Tarkistus 352
Lívia Járóka

Ehdotus asetukseksi
8 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot ja komissio edistävät kaikkien 
yhdenvertaisia mahdollisuuksia, mukaan 
lukien vammaisten esteettömät 

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

mahdollisuudet, ottamalla kaikessa 
toiminnassa huomioon asetuksen (EU) N:o 
[…] 7 artiklassa tarkoitetun 
syrjimättömyyden periaatteen ja 
toteuttamalla erityistoimia 3 artiklassa ja 
etenkin sen 1 kohdan c alakohdan 
iii alakohdassa tarkoitettujen 
investointiprioriteettien puitteissa. Tällaiset 
toimet kohdennetaan syrjinnästä ja 
sosiaalisesta syrjäytymisestä mahdollisesti 
kärsimään joutuviin henkilöihin, kuten 
vammaisiin ja syrjäytyneiden 
yhteiskuntaryhmien ihmisiin, ja niillä 
pyritään lisäämään heidän 
työvoimaosuuttaan, lujittamaan sosiaalista 
osallisuutta, vähentämään eriarvoisuutta 
laadukkaiden koulutus- ja 
terveydenhuoltopalvelujen saatavuuden 
osalta sekä helpottamaan siirtymistä 
laitoshoidosta avohoitoon.

Or. en

Tarkistus 353
Inês Cristina Zuber

Ehdotus asetukseksi
8 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

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

työvoimaosuuttaan, lujittamaan sosiaalista 
osallisuutta, vähentämään eriarvoisuutta 
koulutustason ja terveystilanteen osalta 
sekä helpottamaan siirtymistä 
laitoshoidosta avohoitoon.

Or. pt

Tarkistus 354
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

Sosiaaliset innovaatiot Poistetaan.
1. ESR:sta edistetään sosiaalisia 
innovaatioita kaikilla tämän asetuksen 
3 artiklassa määritellyillä ESR:n 
toiminta-alaan kuuluvilla alueilla; 
tavoitteena on erityisesti testata ja 
laajentaa innovatiivisia ratkaisuja 
sosiaalisiin tarpeisiin vastaamiseksi.
2. Jäsenvaltioiden on kartoitettava 
toimenpideohjelmissaan sosiaalisia 
innovaatioita varten teemoja, jotka 
vastaavat niiden erityistarpeisiin.
3. Komissio edistää valmiuksien 
parantamista sosiaalisia innovaatioita 
varten etenkin tukemalla vastavuoroista 
oppimista, perustamalla verkostoja sekä 
levittämällä hyviä toimintatapoja ja 
menetelmiä.

Or. en

Tarkistus 355
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
9 artikla − 1 kohta



PE489.537v02-00 166/215 AM\904731FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

1. ESR:sta edistetään sosiaalisia 
innovaatioita kaikilla tämän asetuksen 
3 artiklassa määritellyillä ESR:n toiminta-
alaan kuuluvilla alueilla; tavoitteena on 
erityisesti testata ja laajentaa innovatiivisia 
ratkaisuja sosiaalisiin tarpeisiin 
vastaamiseksi.

1. ESR:sta edistetään sosiaalisia 
innovaatioita kaikilla tämän asetuksen 
3 artiklassa määritellyillä ESR:n toiminta-
alaan kuuluvilla alueilla; tavoitteena on 
erityisesti testata, arvioida ja sen jälkeen
laajentaa menestyneitä innovatiivisia 
ratkaisuja, mukaan lukien alhaalta 
ylöspäin suuntautuvia ratkaisuja 
sosiaalisiin tarpeisiin vastaamiseksi.

Or. en

Tarkistus 356
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
9 artikla − 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. ESR:sta edistetään sosiaalisia 
innovaatioita kaikilla tämän asetuksen 
3 artiklassa määritellyillä ESR:n toiminta-
alaan kuuluvilla alueilla; tavoitteena on 
erityisesti testata ja laajentaa innovatiivisia 
ratkaisuja sosiaalisiin tarpeisiin 
vastaamiseksi.

1. ESR:sta edistetään sosiaalisia 
innovaatioita kaikilla tämän asetuksen 
3 artiklassa määritellyillä ESR:n toiminta-
alaan kuuluvilla alueilla; tavoitteena on 
erityisesti testata, arvioida ja laajentaa 
innovatiivisia ratkaisuja, mukaan lukien 
alhaalta ylöspäin suuntautuvia ratkaisuja 
sosiaalisiin tarpeisiin vastaamiseksi.

Or. en

Tarkistus 357
Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. ESR:sta edistetään sosiaalisia 
innovaatioita kaikilla tämän asetuksen 

1. ESR:sta edistetään sosiaalisia 
innovaatioita kaikilla tämän asetuksen 
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3 artiklassa määritellyillä ESR:n toiminta-
alaan kuuluvilla alueilla; tavoitteena on 
erityisesti testata ja laajentaa innovatiivisia 
ratkaisuja sosiaalisiin tarpeisiin 
vastaamiseksi.

3 artiklassa määritellyillä ESR:n toiminta-
alaan kuuluvilla alueilla; tavoitteena on 
erityisesti testata paikallisesti tai 
alueellisesti ja laajentaa innovatiivisia 
ratkaisuja sosiaalisiin tarpeisiin 
vastaamiseksi.

Or. fr

Tarkistus 358
Jutta Steinruck

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. ESR:sta edistetään sosiaalisia 
innovaatioita kaikilla tämän asetuksen 
3 artiklassa määritellyillä ESR:n toiminta-
alaan kuuluvilla alueilla; tavoitteena on 
erityisesti testata ja laajentaa innovatiivisia 
ratkaisuja sosiaalisiin tarpeisiin 
vastaamiseksi.

1. ESR:sta edistetään sosiaalisia 
innovaatioita kaikilla tämän asetuksen 
3 artiklassa määritellyillä ESR:n toiminta-
alaan kuuluvilla alueilla; tavoitteena on 
erityisesti testata, arvioida ja laajentaa 
innovatiivisia ratkaisuja sosiaalisiin 
tarpeisiin vastaamiseksi. Eurooppa 2020 
-strategian työllisyyttä, koulutusta ja 
köyhyyden vähentämistä koskevien 
tavoitteiden saavuttamiseksi kaikki 
asianomaiset toimijat sitoutetaan 
strategian täytäntöönpanoon; erityisen 
tärkeää on työmarkkinaosapuolten, 
yhteiskunnallisten järjestöjen ja 
oppilaitosten tiivis yhteistyö.

Or. de

Tarkistus 359
Jutta Steinruck

Ehdotus asetukseksi
9 artikla − 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus
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1 a. Sosiaalisilla innovaatioilla 
tarkoitetaan uusia toimenpiteitä, jotka 
ovat sosiaalisia tarkoitusperiensä ja 
keinojensa perusteella ja joilla tarjotaan 
tehokkaampia, kestävämpiä ja/tai 
oikeudenmukaisempia ratkaisuja 
sosiaalisiin tarpeisiin, joihin ei ole 
vastattu tai joihin on vastattu 
puutteellisesti, kun kyseessä on köyhyyden 
ja sosiaalisen syrjäytymisen torjuminen, 
mahdollisimman laadukkaiden 
työpaikkojen ja ihmisarvoisen työn 
edistäminen, riittävän ja köyhyyttä 
torjuvan sosiaalisen suojelun takaaminen 
ja työolojen parantaminen, millä 
edistetään osaltaan sosiaalista kehitystä.
Sosiaaliset innovaatiot parantavat elämän 
ja työn laatua. Niitä ei voida arvioida 
ensisijaisesti taloudellisten perusteiden 
mukaisesti vaan sen perusteella, miten 
niillä tarjotaan lisäarvoa koko 
yhteiskunnalle.

Or. en

Tarkistus 360
Mara Bizzotto

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Jäsenvaltioiden on täsmennettävä
toimenpideohjelmissaan sosiaalisia 
innovaatioita varten aloja ja teemoja, jotka 
vastaavat niiden erityistarpeisiin, sekä 
laadittava suunnitelma kokemusten 
arviointia ja saatujen tulosten 
hyödyntämistä ja levittämistä varten.

Or. it
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Tarkistus 361
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
9 artikla − 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Jäsenvaltioiden on kartoitettava 
toimenpideohjelmissaan sosiaalisia 
innovaatioita varten teemoja, jotka 
vastaavat niiden erityistarpeisiin, mukaan 
lukien sosiokulttuurisiin innovaatioihin 
liittyvät asiat, ja muiden 
rakennerahastojen, erityisesti EAKR:n, 
toimiin.

Or. en

Tarkistus 362
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio edistää valmiuksien 
parantamista sosiaalisia innovaatioita 
varten etenkin tukemalla vastavuoroista 
oppimista, perustamalla verkostoja sekä 
levittämällä hyviä toimintatapoja ja 
menetelmiä.

3. 3. Komissio edistää valmiuksien 
parantamista sosiaalisia innovaatioita 
varten etenkin tukemalla vastavuoroista 
oppimista, perustamalla verkostoja sekä 
levittämällä hyviä toimintatapoja ja 
menetelmiä, myös silloin, kun on kyse 
yritysten sosiaalisen tuotemerkin 
saamisen yleisistä perusteista. 

Or. fr

Tarkistus 363
Mara Bizzotto

Ehdotus asetukseksi
9 artikla − 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Komissio edistää valmiuksien 
parantamista sosiaalisia innovaatioita 
varten etenkin tukemalla vastavuoroista 
oppimista, perustamalla verkostoja sekä 
levittämällä hyviä toimintatapoja ja 
menetelmiä.

3. Komissio edistää valmiuksien 
parantamista sosiaalisia innovaatioita 
varten etenkin tukemalla vastavuoroista 
oppimista, perustamalla verkostoja sekä 
levittämällä hyviä toimintatapoja ja 
menetelmiä myös alueellisten ja 
paikallisten viranomaisten kanssa.

Or. en

Tarkistus 364
Andrea Cozzolino

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Kansainvälinen yhteistyö Kansainvälinen ja alueiden välinen
yhteistyö

Or. it

Tarkistus 365
Mara Bizzotto

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltiot voivat tukea kansainvälistä 
yhteistyötä, jonka tavoitteena on 
vastavuoroisen oppimisen edistäminen ja 
jolla lisätään ESR:n tukeman politiikan 
vaikuttavuutta.
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Or. it

Tarkistus 366
Andrea Cozzolino

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on tuettava 
kansainvälistä ja/tai alueiden välistä
yhteistyötä, jonka tavoitteena on 
vastavuoroisen oppimisen edistäminen ja 
jolla lisätään ESR:n tukeman politiikan 
tehokkuutta. Kansainvälinen yhteistyö ja 
alueiden välinen yhteistyö yhdistävät
kumppaneita ainakin kahdesta 
jäsenvaltiosta.

Or. it

Tarkistus 367
Nadja Hirsch, Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
10 artikla − 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 368
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
10 artikla − 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on tuettava 
kansainvälistä yhteistyötä, jonka 
tavoitteena on vastavuoroisen oppimisen 
edistäminen ja jolla lisätään ESR:n 
tukeman politiikan tehokkuutta. 
Kansainvälisessä yhteistyössä on oltava 
kumppaneita, joita tarkoitetaan asetuksen 
(EU) N:o [...] 5 artiklassa, ainakin 
kahdesta jäsenvaltiosta.

Or. en

Tarkistus 369
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
10 artikla − 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat valita kansainvälisen 
yhteistyön teemat komission ehdottamasta 
ja ESR-komitean vahvistamasta luettelosta.

2. Jäsenvaltiot voivat valita kaikkien 
sidosryhmien mukaan lukien 
kansalaisjärjestöjen kanssa järjestetyn 
kuulemisen jälkeen kansainvälisen 
yhteistyön teemat komission ehdottamasta 
ja ESR-komitean vahvistamasta luettelosta.

Or. en

Tarkistus 370
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
10 artikla − 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat valita kansainvälisen 
yhteistyön teemat komission ehdottamasta 
ja ESR-komitean vahvistamasta luettelosta.

2. Jäsenvaltiot voivat valita kaikkien 
kansalaisyhteiskunnan ryhmien ja 
paikallisten ja alueellisten viranomaisten 
kuulemisen jälkeen kansainvälisen 
yhteistyön teemat komission ehdottamasta 
ja ESR-komitean vahvistamasta luettelosta.

Or. en

Tarkistus 371
Nadja Hirsch, Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
10 artikla − 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat valita kansainvälisen 
yhteistyön teemat komission ehdottamasta 
ja ESR-komitean vahvistamasta luettelosta.

2. Jäsenvaltiot voivat valita yhteistyössä 
alueellisten, paikallisten, kaupunkien ja 
muiden viranomaisten kanssa 
kansainvälisen yhteistyön teemat 
komission ehdottamasta ja ESR-komitean 
vahvistamasta luettelosta.

Or. en

Tarkistus 372
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
10 artikla − 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat valita kansainvälisen 
yhteistyön teemat komission ehdottamasta 
ja ESR-komitean vahvistamasta luettelosta.

2. Jäsenvaltiot voivat valita kansainvälisen 
yhteistyön teemat komission ehdottamasta 
ja ESR-komitean vahvistamasta luettelosta 
yhteistyökumppaneita kuultuaan.

Or. en
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Tarkistus 373
Mara Bizzotto

Ehdotus asetukseksi
10 artikla − 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat valita kansainvälisen 
yhteistyön teemat komission ehdottamasta 
ja ESR-komitean vahvistamasta luettelosta.

2. Jäsenvaltiot voivat valita yhteistyössä 
alueellisten, paikallisten, kaupunkien ja 
muiden viranomaisten kanssa 
kansainvälisen yhteistyön teemat 
komission ehdottamasta ja ESR-komitean 
vahvistamasta luettelosta.

Or. en

Tarkistus 374
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
10 artikla − 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat valita kansainvälisen 
yhteistyön teemat komission ehdottamasta 
ja ESR-komitean vahvistamasta luettelosta.

2. Jäsenvaltiot voivat valita kansainvälisen 
yhteistyön teemat komission ehdottamasta 
ja ESR-komitean vahvistamasta luettelosta 
sekä ehdottaa muita mielenkiintoisina 
pitämiään teemoja.

Or. en

Tarkistus 375
Mara Bizzotto

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio edistää kansainvälistä 3. Komissio edistää kansainvälistä 
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yhteistyötä 2 kohdassa tarkoitettujen 
teemojen osalta vastavuoroisen oppimisen 
sekä koordinoitujen tai yhteisten toimien 
kautta. Komissio huolehtii erityisesti EU-
tason foorumista, jolla helpotetaan 
kokemusten vaihtoa, valmiuksien 
parantamista ja verkottumista sekä asiaan 
liittyvien tulosten levittämistä. Lisäksi 
komissio laatii koordinoidut 
täytäntöönpanopuitteet, joihin sisältyvät 
yhteiset tukikelpoisuuskriteerit, toimien 
tyyppi ja ajoitus sekä yhteiset seuranta- ja 
arviointimenetelmät, jotta helpotetaan 
kansainvälistä yhteistyötä.

yhteistyötä vastavuoroisen oppimisen sekä 
koordinoitujen tai yhteisten toimien kautta. 
Komissio huolehtii erityisesti unionin 
tason foorumista, jolla helpotetaan 
kansainvälisten kumppanuuksien 
perustamista, kokemusten vaihtoa, 
valmiuksien parantamista ja verkottumista 
sekä hyödyllisten tulosten hyödyntämistä 
ja levittämistä.

Or. it

Tarkistus 376
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
10 artikla − 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio edistää kansainvälistä 
yhteistyötä 2 kohdassa tarkoitettujen 
teemojen osalta vastavuoroisen oppimisen 
sekä koordinoitujen tai yhteisten toimien 
kautta. Komissio huolehtii erityisesti EU-
tason foorumista, jolla helpotetaan 
kokemusten vaihtoa, valmiuksien 
parantamista ja verkottumista sekä asiaan 
liittyvien tulosten levittämistä. Lisäksi 
komissio laatii koordinoidut 
täytäntöönpanopuitteet, joihin sisältyvät 
yhteiset tukikelpoisuuskriteerit, toimien
tyyppi ja ajoitus sekä yhteiset seuranta- ja 
arviointimenetelmät, jotta helpotetaan 
kansainvälistä yhteistyötä.

3. Komissio edistää kansainvälistä 
yhteistyötä 2 kohdassa tarkoitettujen 
teemojen osalta vastavuoroisen oppimisen 
sekä koordinoitujen tai yhteisten toimien 
kautta. Komissio huolehtii erityisesti EU-
tason foorumista, jolla helpotetaan 
kokemusten vaihtoa, valmiuksien 
parantamista ja verkottumista sekä asiaan 
liittyvien tulosten levittämistä. 
Jäsenvaltiota on kannustettava luomaan 
sosiaalisen osallisuuden verkostoja 
kansainvälisellä tasolla mukaan lukien 
kansalaisyhteiskunnan asianmukaiset 
sidosryhmät. Lisäksi komissio laatii 
koordinoidut täytäntöönpanopuitteet, joihin 
sisältyvät yhteiset tukikelpoisuuskriteerit, 
toimien tyyppi ja ajoitus sekä yhteiset 
seuranta- ja arviointimenetelmät, jotta 
helpotetaan kansainvälistä yhteistyötä.

Or. en



PE489.537v02-00 176/215 AM\904731FI.doc

FI

Tarkistus 377
Riikka Manner

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Euroopan sosiaalirahaston 
kansainvälisen yhteistyön tavoitteita tulisi 
jäsenvaltioissa tarkastella suhteessa 
Euroopan alueellisen yhteistyön (EAY) 
ohjelmien tavoitteisiin, näin tehostetaan 
eri rahastoista tuettavien toimien 
toteuttamista ja alueellista kohdentamista.

Or. fi

Tarkistus 378
Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Yksi osa 20 prosentin osuudesta, joka 
ESR:n määrärahoista kohdennetaan 
"sosiaalisen osallisuuden edistämiseen ja 
köyhyyden torjuntaan", on myönnettävä 
marginalisoituneille ryhmille 
tarkoitettuun kansainvälisestä 
sosiaalisesta osallisuudesta saatavaan 
kokemusten vaihtoon. Tällaiset 
kokemukset on pantava täytäntöön 
aluetasolla sellaisten aloitteiden 
puitteissa, joihin osallistuvat julkisen 
vallan tahot, työmarkkinaosapuolet ja 
kyseisten alueiden yhdistysliikkeet.

Or. fr
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Tarkistus 379
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
11 artikla − 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 
[...] 87 artiklan 1 kohdassa säädetään, 
toimenpideohjelmissa voidaan vahvistaa 
toimintalinjoja 9 ja 10 artiklassa 
tarkoitettujen sosiaalisten innovaatioiden 
ja kansainvälisen yhteistyön 
täytäntöönpanoa varten.

1. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 
[...] 87 artiklan 1 kohdassa säädetään, 
toimenpideohjelmissa voidaan vahvistaa 
toimintalinjoja 9 ja 10 artiklassa 
tarkoitettua kansainvälisen yhteistyön 
täytäntöönpanoa varten.

Or. en

Tarkistus 380
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 
[...] 87 artiklan 1 kohdassa säädetään, 
toimenpideohjelmissa voidaan vahvistaa 
toimintalinjoja 9 ja 10 artiklassa 
tarkoitettujen sosiaalisten innovaatioiden ja 
kansainvälisen yhteistyön täytäntöönpanoa 
varten.

1. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 
[...] 87 artiklan 1 kohdassa säädetään, 
toimenpideohjelmissa voidaan vahvistaa 
toimintalinjoja 9 ja 10 artiklassa 
tarkoitettujen sosiaalisten innovaatioiden ja 
kansainvälisen yhteistyön täytäntöönpanoa 
varten.

Poiketen siitä, mitä 4 artiklan 2 ja 
3 kohdassa säädetään, 
toimenpideohjelmissa kokonaan 
sosiaalisiin innovaatioihin, 
kansainväliseen yhteistyöhön tai 
molempiin näihin tarkoituksiin 
tarkoitettuja toimintalinjoja ei lasketa 
4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin 
ESR:n kokonaisresursseihin kussakin 
jäsenvaltiossa eikä 4 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettuun kunkin toimenpideohjelman 
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osuuteen.

Or. pl

Perustelu

Tämän 11 artiklan säännökset saattavat jäädä hyödyntämättä 4 artiklan 2 kohdassa 
määriteltyjen temaattisen keskittämisen vaatimusten vuoksi. Näin ollen kokonaan sosiaalisiin 
innovaatioihin, kansainväliseen yhteistyöhön tai molempiin näihin tarkoituksiin tarkoitetuille 
toimintalinjoille myönnetty rahoitus tulee sulkea temaattisen keskittämisen vaatimusten 
ulkopuolelle.

Tarkistus 381
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
11 artikla − 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 
[...] 87 artiklan 1 kohdassa säädetään, 
toimenpideohjelmissa voidaan vahvistaa 
toimintalinjoja 9 ja 10 artiklassa 
tarkoitettujen sosiaalisten innovaatioiden ja 
kansainvälisen yhteistyön täytäntöönpanoa 
varten.

1. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 
[...] 87 artiklan 1 kohdassa säädetään, 
toimenpideohjelmissa voidaan vahvistaa 
toimintalinjoja 9 ja 10 artiklassa 
tarkoitettujen sosiaalisten innovaatioiden ja 
kansainvälisen yhteistyön täytäntöönpanoa 
varten. ESR:n sosiaalista innovaatiota ja 
kansainvälistä yhteistyötä koskevat toimet 
voivat myös kuulua useiden rahastojen 
toimintalinjoihin.

Or. en

Tarkistus 382
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
11 artikla − 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 
[…] 110 artiklan 3 kohdassa säädetään, 
toimintalinjan yhteisrahoituksen 

2. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 
[…] 110 artiklan 3 kohdassa säädetään, 
toimintalinjan yhteisrahoituksen 
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enimmäismäärää kohotetaan kymmenellä 
prosenttiyksiköllä, jos koko toimintalinja 
kohdistuu sosiaalisiin innovaatioihin tai
kansainväliseen yhteistyöhön tai näiden 
yhdistelmään; yhteisrahoituksen 
enimmäismäärä ei kuitenkaan saa olla yli 
100 prosenttia.

enimmäismäärää kohotetaan kymmenellä 
prosenttiyksiköllä, jos koko toimintalinja 
kohdistuu kansainväliseen yhteistyöhön tai 
näiden yhdistelmään; yhteisrahoituksen 
enimmäismäärä ei kuitenkaan saa olla yli 
100 prosenttia.

Or. en

Tarkistus 383
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
11 artikla − 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 
[…] 110 artiklan 3 kohdassa säädetään, 
toimintalinjan yhteisrahoituksen 
enimmäismäärää kohotetaan kymmenellä 
prosenttiyksiköllä, jos koko toimintalinja 
kohdistuu sosiaalisiin innovaatioihin tai 
kansainväliseen yhteistyöhön tai näiden 
yhdistelmään; yhteisrahoituksen 
enimmäismäärä ei kuitenkaan saa olla yli 
100 prosenttia.

2. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 
[…] 110 artiklan 3 kohdassa säädetään, 
toimintalinjan yhteisrahoituksen 
enimmäismäärää kohotetaan kymmenellä 
prosenttiyksiköllä, jos koko toimintalinja 
kohdistuu sosiaalisiin innovaatioihin tai 
kansainväliseen yhteistyöhön tai näiden 
yhdistelmään tai jos viitataan 6 artiklan 
1 kohtaan; yhteisrahoituksen 
enimmäismäärä ei kuitenkaan saa olla yli 
100 prosenttia.

Or. en

Tarkistus 384
Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 
[…] 110 artiklan 3 kohdassa säädetään, 
toimintalinjan yhteisrahoituksen 
enimmäismäärää kohotetaan kymmenellä 

2. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 
[…] 110 artiklan 3 kohdassa säädetään, 
toimintalinjan yhteisrahoituksen 
enimmäismäärää kohotetaan kymmenellä 
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prosenttiyksiköllä, jos koko toimintalinja 
kohdistuu sosiaalisiin innovaatioihin tai 
kansainväliseen yhteistyöhön tai näiden 
yhdistelmään; yhteisrahoituksen 
enimmäismäärä ei kuitenkaan saa olla yli 
100 prosenttia.

prosenttiyksiköllä, jos koko toimintalinja 
kohdistuu sosiaalisiin innovaatioihin tai 
kansainväliseen yhteistyöhön tai näiden 
yhdistelmään tai jos työmarkkinaosapuolet 
tai kansalaisjärjestöt hallinnoivat suoraan 
ohjelman osapuolia; yhteisrahoituksen 
enimmäismäärä ei kuitenkaan saa olla yli 
100 prosenttia.

Or. fr

Tarkistus 385
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
11 artikla − 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 
[…] 110 artiklan 3 kohdassa säädetään, 
toimintalinjan yhteisrahoituksen 
enimmäismäärää kohotetaan kymmenellä 
prosenttiyksiköllä, jos koko toimintalinja 
kohdistuu sosiaalisiin innovaatioihin tai 
kansainväliseen yhteistyöhön tai näiden 
yhdistelmään; yhteisrahoituksen 
enimmäismäärä ei kuitenkaan saa olla yli 
100 prosenttia.

2. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 
[…] 109 artiklan 3 kohdassa säädetään, 
toimintalinjan yhteisrahoituksen 
enimmäismäärää kohotetaan kymmenellä 
prosenttiyksiköllä, jos koko toimintalinja 
kohdistuu sosiaalisiin innovaatioihin tai 
kansainväliseen yhteistyöhön tai näiden 
yhdistelmään tai jos ohjelman osia 
hallinnoivat kansalaisjärjestöt tai 
työmarkkinaosapuolet; yhteisrahoituksen 
enimmäismäärä ei kuitenkaan saa olla yli 
100 prosenttia.

Or. en

Tarkistus 386
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) 9 ja 10 artiklassa tarkoitettuihin 
sosiaalisiin innovaatioihin ja

(b) 9 ja 10 artiklassa tarkoitettuun
kansainväliseen yhteistyöhön, jos niitä ei 
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kansainväliseen yhteistyöhön, jos niitä ei 
kateta niihin kohdistuvasta toimintalinjasta.

kateta niihin kohdistuvasta toimintalinjasta.

Or. en

Tarkistus 387
Nadja Hirsch, Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
12 artikla − 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 388
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Ehdotus asetukseksi
12 artikla − 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 389
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
12 artikla − 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. ESR:sta voidaan tukea asetuksen (EU) 
N:o […] 28 artiklassa tarkoitettuja 
työllisyyttä, mukaan lukien nuorten 
työllisyyttä, koulutusta ja sosiaalista 
osallisuutta koskevia yhteisöjohtoisia 
paikallisia kehittämisstrategioita, 
alueellisia sopimuksia ja paikallisaloitteita, 
kuten sosiokulttuurisia aloitteita. ESR:ää 
voidaan käyttää pääasiallisena rahastona 
3 artiklan c kohdan mukaisille 
yhdennetyille sosiaalista osallisuutta 
koskeville hankkeille yhdessä EAKR:n 
investointiprioriteettien tai toimien 
kanssa. Vähintään 5 prosenttia ESR:n 
määrärahoista käytetään tukemaan
asetuksen (EU) N:o […] 99 artiklassa 
tarkoitettuja integroituja alueellisia 
investointeja.

Or. en

Tarkistus 390
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
12 artikla − 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. ESR:sta voidaan tukea asetuksen (EU) 
N:o [EAKR] 7 artiklassa tarkoitettujen 
EAKR-toimien täydennykseksi kestävää 
kaupunkikehitystä strategioilla, joissa 
esitetään integroituja toimia taloudellisten, 

2. ESR:sta voidaan tukea asetuksen (EU) 
N:o [EAKR] 7 artiklassa tarkoitettujen 
EAKR-toimien täydennykseksi kestävää 
maaseutu- ja kaupunkikehitystä 
strategioilla, joissa esitetään integroituja 



AM\904731FI.doc 183/215 PE489.537v02-00

FI

ympäristöön liittyvien ja sosiaalisten 
haasteiden torjumiseksi kaupunkialueilla 
kaupungeissa, jotka luetellaan 
kumppanuussopimuksessa.

toimia taloudellisten, ympäristöön 
liittyvien ja sosiaalisten haasteiden 
torjumiseksi maaseudulla ja 
kaupunkialueilla kaupungeissa, jotka 
luetellaan kumppanuussopimuksessa. Jotta 
varmistetaan täydentävyys EAKR:n 
kanssa ja helpotetaan pienten 
kansalaisjärjestöjen mahdollisuutta 
käyttää rakennerahastoja, ESR:ää 
voidaan käyttää pääasiallisena rahastona, 
jolla yhdistetään sosiaalisia 
infrastruktuureja ja oheispalveluita 
epäedullisessa asemassa olevilla alueilla.

Or. en

Tarkistus 391
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
12 artikla − 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 392
Nadja Hirsch

Ehdotus asetukseksi
12 artikla − 2 kohta

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

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

Or. en

Tarkistus 393
Mara Bizzotto

Ehdotus asetukseksi
12 artikla − 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 394
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
13 artikla − 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus
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1 a. Kuten asetuksen […] [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 52 artiklan 
2 kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on 
osoitettava asianmukainen määrä ESR:n 
teknisen avun määrärahoja kaikille 
asetuksen […] asetuksen [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 5 artiklassa 
tarkoitetuille kumppaneille, jotta 
helpotetaan niiden osallistumista 
ohjelmien ja toimien valmisteluun, 
täytäntöönpanoon, valvontaan ja 
arviointiin ja tuetaan niiden valmiuksien 
parantamista kumppanuutta koskevien 
eurooppalaisten käytännesääntöjen 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 395
Andrea Cozzolino

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. ESR:sta voidaan antaa tukea sellaisten 
toimenpiteiden yhteydessä syntyneisiin 
menoihin, jotka toteutetaan ohjelma-alueen 
ulkopuolella mutta unionissa, edellyttäen 
että seuraavat kaksi edellytystä täyttyvät:

2. ESR:sta voidaan antaa tukea sellaisten 
toimenpiteiden yhteydessä syntyneisiin 
menoihin, jotka toteutetaan ohjelma-alueen 
ulkopuolella, edellyttäen että seuraavat 
kaksi edellytystä täyttyvät:

Or. it

Tarkistus 396
Nadja Hirsch

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – ensimmäinen alakohta

Komission teksti Tarkistus

Asetuksen (EU) N:o […] 57 artiklassa 
tarkoitettujen menetelmien lisäksi komissio 

Asetuksen (EU) N:o […] 57 artiklassa 
tarkoitettujen menetelmien lisäksi komissio 
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voi korvata jäsenvaltioiden maksamia 
menoja komission määrittämien 
vakioyksikkökustannusten ja 
kertakorvausten perusteella. Tällä 
perusteella laskettuja määriä pidetään 
edunsaajille maksettuna julkisena tukena ja 
asetuksen (EU) N:o […] mukaisena 
tukikelpoisena menona.

voi korvata jäsenvaltioiden maksamia 
menoja komission määrittämien 
vakioyksikkökustannusten ja 
kertakorvausten perusteella. Todellisen 
osallistujamäärän perusteella voidaan 
laskea yksikkökustannusten ja 
kertakorvausten määrä henkilöä kohti. Se 
voi poiketa suunnitelmasta korkeintaan 
20 prosenttia ylös- tai alaspäin. Tällä 
perusteella laskettuja määriä pidetään 
edunsaajille maksettuna julkisena tukena ja 
asetuksen (EU) N:o […] mukaisena 
tukikelpoisena menona.

Or. de

Tarkistus 397
Mara Bizzotto

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä varten komissiolle siirretään valta 
antaa 16 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat katettujen 
toimenpiteiden tyyppiä sekä 
vakioyksikkökustannusten ja 
kertakorvausten määritelmiä ja niiden 
enimmäismääriä, joita voidaan mukauttaa 
yhteisesti sovittujen menetelmien 
mukaisesti. 

Tätä varten komissiolle siirretään valta 
antaa 16 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat katettujen 
toimenpiteiden tyyppiä sekä 
vakioyksikkökustannusten ja 
kertakorvausten määritelmiä ja niiden 
enimmäismääriä, joita voidaan mukauttaa 
yhteisesti sovittujen menetelmien 
mukaisesti, ottamalla asianmukaisesti 
huomioon edellisen ohjelmakauden 
aikana jo saadut kokemukset.

Or. it

Tarkistus 398
Mara Bizzotto

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Asetuksen (EU) N:o […] 57 artiklan 
1 kohdan d alakohdan ja 4 kohdan 
d alakohdan mukaisesti kiinteämääräistä 
summaa, joka on enintään 40 prosenttia
tukikelpoisista välittömistä 
henkilöstökustannuksista, voidaan käyttää 
toimen jäljellä olevien tukikelpoisten 
kustannusten kattamiseksi.

2. Asetuksen (EU) N:o […] 57 artiklan 
1 kohdan d alakohdan ja 4 kohdan 
d alakohdan mukaisesti kiinteämääräistä 
summaa, joka on 40 prosenttia
tukikelpoisista välittömistä 
henkilöstökustannuksista, voidaan käyttää 
toimen jäljellä olevien tukikelpoisten 
kustannusten kattamiseksi.

Or. it

Tarkistus 399
Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Toimen tukikelpoisten kustannusten 
perusteella maksettavat avustukset, jotka 
määritetään asetuksen (EU) N:o […] 
57 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
kiinteämääräisen rahoituksen, 
vakioyksikkökustannusten ja 
kertakorvausten muodossa, voidaan laskea 
tapauskohtaisesti viittaamalla 
talousarvioluonnokseen, jonka 
hallintoviranomainen on hyväksynyt 
ennalta, jos julkinen tuki ei ole yli 
100 000 euroa.

3. Toimen tukikelpoisten kustannusten 
perusteella maksettavat avustukset, jotka 
määritetään asetuksen (EU) N:o […] 
57 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
kiinteämääräisen rahoituksen, 
vakioyksikkökustannusten ja 
kertakorvausten muodossa, voidaan laskea 
tapauskohtaisesti viittaamalla 
talousarvioluonnokseen, jonka 
hallintoviranomainen on hyväksynyt 
ennalta, jos julkinen tuki ei ole yli 
200 000 euroa.

Or. fr

Tarkistus 400
Elisabeth Morin-Chartier

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Toimen tukikelpoisten kustannusten 
perusteella maksettavat avustukset, jotka 
määritetään asetuksen (EU) N:o […] 
57 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
kiinteämääräisen rahoituksen, 
vakioyksikkökustannusten ja 
kertakorvausten muodossa, voidaan laskea 
tapauskohtaisesti viittaamalla 
talousarvioluonnokseen, jonka 
hallintoviranomainen on hyväksynyt 
ennalta, jos julkinen tuki ei ole yli 
100 000 euroa.

3. Toimen tukikelpoisten kustannusten 
perusteella maksettavat avustukset, jotka 
määritetään asetuksen (EU) N:o […] 
57 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
kiinteämääräisen rahoituksen, 
vakioyksikkökustannusten ja 
kertakorvausten muodossa, voidaan laskea 
tapauskohtaisesti viittaamalla 
talousarvioluonnokseen, jonka 
hallintoviranomainen on hyväksynyt 
ennalta, jos unionin yhteisrahoitussumma
ei ole yli 100 000 euroa.

Or. fr

Tarkistus 401
Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Avustukset, joiden julkinen tuki ei ole 
yli 50 000 euroa, maksetaan 
kertakorvausten tai 
vakioyksikkökustannusten muodossa 
asetuksen (EU) N:o […] 57 artiklan 
1 kohdan mukaisesti, lukuun ottamatta 
toimia, jotka saavat tukea 
valtiontukijärjestelmän puitteissa.

4. Avustukset, joiden julkinen tuki ei ole 
yli 100 000 euroa, maksetaan 
kertakorvausten tai 
vakioyksikkökustannusten muodossa 
asetuksen (EU) N:o […] 57 artiklan 
1 kohdan mukaisesti, lukuun ottamatta 
toimia, jotka saavat tukea 
valtiontukijärjestelmän puitteissa.

Or. fr

Tarkistus 402
Mara Bizzotto

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Avustukset, joiden julkinen tuki ei ole 
yli 50 000 euroa, maksetaan
kertakorvausten tai 
vakioyksikkökustannusten muodossa 
asetuksen (EU) N:o […] 57 artiklan 
1 kohdan mukaisesti, lukuun ottamatta 
toimia, jotka saavat tukea 
valtiontukijärjestelmän puitteissa.

4. Avustukset, joiden julkinen tuki ei ole 
yli 50 000 euroa, voidaan maksaa
kertakorvausten tai 
vakioyksikkökustannusten muodossa.

Or. it

Tarkistus 403
Elisabeth Morin-Chartier

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Avustukset, joiden julkinen tuki ei ole 
yli 50 000 euroa, maksetaan 
kertakorvausten tai 
vakioyksikkökustannusten muodossa 
asetuksen (EU) N:o […] 57 artiklan 
1 kohdan mukaisesti, lukuun ottamatta 
toimia, jotka saavat tukea 
valtiontukijärjestelmän puitteissa.

4. Avustukset, joiden osalta unionin 
yhteisrahoitussumma ei ole yli 
50 000 euroa, maksetaan kertakorvausten 
tai vakioyksikkökustannusten muodossa 
asetuksen (EU) N:o […] 57 artiklan 
1 kohdan mukaisesti, lukuun ottamatta 
toimia, jotka saavat tukea 
valtiontukijärjestelmän puitteissa.

Or. fr

Tarkistus 404
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
15 artikla − 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Asetuksen (EU) N:o [...] 32 artiklan 
mukaisesti ESR voi tukea sen toiminta-
alaan kuuluvia toimia ja politiikkaa 

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

rahoitusvälineiden kautta.

Or. en

Tarkistus 405
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
15 artikla − 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 406
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Ehdotus asetukseksi
15 artikla − 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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Komissiolle siirretään valta antaa 
16 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat jäsenvaltioiden 
hakemuksiin sovellettavien 
erityissääntöjen ja -edellytysten 
määrittelemistä, mukaan luettuna 
politiikkaan perustuvien takuiden 
enimmäisrajat; erityisesti on 
varmistettava, että niiden käyttö ei johda 
julkisten elinten kohtuuttomaan 
velkaantumiseen.
Komissio arvioi jokaisen hakemuksen ja 
hyväksyy jokaisen ESR:n politiikkaan 
perustuvan takuun, edellyttäen että se 
kuuluu asetuksen (EU) N:o [...] 
87 artiklassa tarkoitetun 
toimenpideohjelman soveltamisalaan ja 
että se on vahvistettujen erityissääntöjen 
ja -edellytysten mukainen.

Or. en

Perustelu

ESR:n politiikkaan perustuvat takuut aiheuttavat vaaran siitä, että ESR:n varoja voidaan 
käyttää rahaston investointiprioriteettien ja temaattisten tavoitteiden vastaisesti. Tästä syystä 
tällainen säännös olisi poistettava.

Tarkistus 407
Inês Cristina Zuber

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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Or. pt

Tarkistus 408
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
15 artikla − 2 kohta − 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 409
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
16 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

16 a artikla
Ennakkoehtoja koskevat 

erityissäännökset
1. Asetuksen (EU) N:o […] 
ennakkoehtoja koskevaa 17 artiklan 
5 kohtaa ei sovelleta ESR:n maksujen 
keskeyttämisen osalta.
2. Asetuksen (EU) N:o […] 
jäsenvaltioiden talouspolitiikan 
koordinointiin liittyviä ennakkoehtoja 
koskevaa 21 artiklaa ei sovelleta ESR:n 
maksujen keskeyttämisen osalta.
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Or. en

Tarkistus 410
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 1 kohta – 1 alakohta − 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

työntekijät, jotka on irtisanottu 
paikalliseen, alueelliseen tai kotimaiseen 
talouteen aiheutuvan sellaisen vakavan 
häiriön vuoksi, jonka on aiheuttanut 
ennakoimaton kriisi, tietyn alan nopea 
heikentyminen tai toimintojen siirtäminen 
EU:n jäsenvaltioiden ulkopuolelle

Or. en

Tarkistus 411
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 1 kohta – 1 alakohta − 4 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

työelämän ulkopuolella ja sieltä 
etäämmällä olevat henkilöt

Or. en

Tarkistus 412
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 1 kohta – 1 alakohta − 5 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus
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haavoittuvassa asemassa olevat henkilöt, 
joilla on heikoimmat mahdollisuudet 
saada luottoa tavanomaisilta 
luottomarkkinoilta

Or. en

Tarkistus 413
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 1 kohta – 1 alakohta − 6 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

alle 25-vuotiaat henkilöt, jotka ovat 
työelämässä, koulutuksessa tai 
uudelleenkoulutuksessa neljän 
kuukauden kuluttua koulunkäynnin 
jälkeen

Or. en

Tarkistus 414
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 1 kohta – 1 alakohta − 7 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

vakavasta aineellisesta puutteesta kärsivät 
yli 54-vuotiaat henkilöt

Or. en

Tarkistus 415
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 1 kohta – 1 alakohta − 11 alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

maahanmuuttajat, ulkomaalaistaustaiset 
henkilöt, vähemmistöt (myös 
marginalisoituneet yhteisöt kuten 
romanit)**

maahanmuuttajat, turvapaikanhakijat, 
pakolaiset, ulkomaalaistaustaiset henkilöt, 
vähemmistöt (myös marginalisoituneet 
yhteisöt kuten romanit)**

Or. en

Tarkistus 416
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 1 kohta – 1 alakohta − 11 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

maahanmuuttajat, ulkomaalaistaustaiset 
henkilöt, vähemmistöt (myös 
marginalisoituneet yhteisöt kuten 
romanit)**

maahanmuuttajat, turvapaikanhakijat ja 
pakolaiset, ulkomaalaistaustaiset henkilöt, 
vähemmistöt (myös marginalisoituneet 
yhteisöt kuten romanit)**

Or. en

Tarkistus 417
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 1 kohta – 1 alakohta − 12 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

köyhyysriskissä olevat henkilöt

Or. en

Tarkistus 418
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 1 kohta – 1 alakohta − 12 b alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

vakavasta aineellisesta puutteesta kärsivät 
henkilöt

Or. en

Tarkistus 419
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 1 kohta – 1 alakohta − 12 c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

yksinhuoltajat

Or. en

Tarkistus 420
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 1 kohta – 1 alakohta − 12 d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

kodittomat

Or. en

Tarkistus 421
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 1 kohta – 1 alakohta − 12 e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

köyhimmiltä alueilta peräisin olevat 
henkilöt
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Or. en

Tarkistus 422
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 1 kohta – 1 alakohta − 12 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

köyhyysriskissä olevat henkilöt 
(mediaanitulot)

Or. en

Tarkistus 423
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 1 kohta – 1 alakohta − 12 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

köyhyysriskissä olevat henkilöt

Or. en

Tarkistus 424
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 1 kohta – 1 alakohta − 12 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

vakavasta aineellisesta puutteesta kärsivät 
henkilöt

Or. en
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Tarkistus 425
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 1 kohta – 1 alakohta − 12 c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

pitkäaikaistyöttömien kotitalouksissa 
elävät alle 18-vuotiaat henkilöt

Or. en

Tarkistus 426
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 1 kohta – 1 alakohta − 12 d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

yksinhuoltajat

Or. en

Tarkistus 427
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 1 kohta – 1 alakohta − 12 e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

kodittomat

Or. en

Tarkistus 428
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 2 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

työmarkkinaosapuolten tai 
kansalaisjärjestöjen täysin tai osittain 
toteuttamien hankkeiden lukumäärä

työmarkkinaosapuolten tai 
kansalaisjärjestöjen taikka muiden 
sidosryhmien täysin tai osittain 
toteuttamien hankkeiden lukumäärä

Or. en

Tarkistus 429
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

julkishallintoon tai julkisiin palveluihin 
kohdistuvien hankkeiden lukumäärä

julkishallintoon tai julkisiin palveluihin 
kansallisella, alueellisella tai paikallisella 
tasolla kohdistuvien hankkeiden lukumäärä

Or. en

Tarkistus 430
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

tuettujen mikroyritysten sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten lukumäärä.

tuettujen mikroyritysten sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten sekä 
osuustoimintayritysten ja yhteisötalouden 
yritysten lukumäärä.

Or. en

Tarkistus 431
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst
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Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 2 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

hankkeiden määrä köyhimmillä alueilla

Or. en

Tarkistus 432
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 2 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

sellaisten tuettujen mikroyritysten sekä 
pienten ja keskisuurten yritysten, 
osuustoimintayritysten tai yhteisötalouden 
yritysten määrä, jotka ovat naisten 
johtamia tai joilla on naisenemmistö 
johtokunnassa tai hallintoneuvostossa

Or. en

Tarkistus 433
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Nämä tiedot on toimitettava asetuksen 
(EU) N:o […] 44 artiklan 1 ja 2 kohdassa 
ja 101 artiklan 1 kohdassa säädetyissä 
vuotuisissa täytäntöönpanoraporteissa.

Nämä tiedot on toimitettava asetuksen 
(EU) N:o […] 44 artiklan 1 ja 2 kohdassa 
ja 101 artiklan 1 kohdassa säädetyissä 
vuotuisissa täytäntöönpanoraporteissa. 
Kaikki tiedot, joilla ei ole erityistä 
merkitystä sukupuolinäkökulmaan, on 
myös eriteltävä sukupuolen mukaan.

Or. en
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Tarkistus 434
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 3 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

vapaaehtoistyöhön osallistuvat 
lähtiessään

Or. en

Tarkistus 435
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 3 kohta – 4 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

osallistujat, jotka ovat päässeet 
suhteellisen köyhyysrajan yläpuolelle ja 
pois vaikeasta aineellisesta puutteesta

Or. en

Tarkistus 436
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 3 kohta – 4 c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

prosenttiosuus heikossa asemassa olevista 
osallistujista ja palvelun käyttäjistä 
koulutuksessa, ammattikoulutuksessa, 
pätevyyden hankinnassa ja työelämässä 
lähtiessään

Or. en
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Tarkistus 437
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 3 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

epävarmoissa työsuhteissa olevien naisten 
tilanne

Or. en

Tarkistus 438
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 3 kohta – 4 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

taloudellisesti riippumattomaksi päässeet 
naiset

Or. en

Tarkistus 439
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 3 kohta – 4 c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

naisten määrän lisäys 
maahanmuuttajahankkeen (MINT-
hanke) alalla

Or. en
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Tarkistus 440
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 3 kohta – 4 d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

vapaaehtoistyöhön osallistuvat 
lähtiessään

Or. en

Tarkistus 441
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 3 kohta – 4 e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

osallistujat, jotka ovat päässeet 
suhteellisen köyhyysrajan yläpuolelle

Or. en

Tarkistus 442
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 3 kohta – 4 f alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

osallistujat, jotka ovat päässeet pois 
vaikeasta aineellisesta puutteesta

Or. en

Tarkistus 443
Elisabeth Schroedter
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Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 3 kohta – 4 g alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

prosenttiosuus heikossa asemassa olevista 
osallistujista ja palvelun käyttäjistä 
koulutuksessa, ammattikoulutuksessa, 
pätevyyden hankinnassa ja työelämässä 
lähtiessään

Or. en

Tarkistus 444
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 3 kohta – 4 h alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

osallistujien arvio toimenpiteen arvosta 
(heidän henkisen hyvinvointinsa 
lisääntyminen, heidän taitojensa 
kehittyminen), kuulemisen yhteydessä 
tehty arvio toimenpiteestä

Or. en

Tarkistus 445
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 3 kohta – 4 i alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

työelämässä mukana olevien vammaisten 
osallistujien prosenttimäärä tukea 
saatuaan

Or. en
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Tarkistus 446
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 3 kohta – 4 j alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

niiden vammaisten osallistujien 
prosenttiosuus, jotka on onnistuneesti 
siirretty laitoshoidosta avohoitoon.

Or. en

Tarkistus 447
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Nämä tiedot on toimitettava asetuksen 
(EU) N:o […] 44 artiklan 1 ja 2 kohdassa 
ja 101 artiklan 1 kohdassa säädetyissä 
vuotuisissa täytäntöönpanoraporteissa. 
Kaikki tiedot on eriteltävä sukupuolen 
mukaan.

Nämä tiedot on toimitettava asetuksen 
(EU) N:o […] 44 artiklan 1 ja 2 kohdassa 
ja 101 artiklan 1 kohdassa säädetyissä 
vuotuisissa täytäntöönpanoraporteissa. 
Kaikki tiedot on eriteltävä sukupuolen 
mukaan ja niiden olisi oltava riippuvaisia 
investointiprioriteetin oletetusta tuloksesta 
siinä tapauksessa, että henkilöt tai 
osallistujat ovat alle 25-vuotiaita, 25−54-
vuotiaita tai yli 54-vuotiaita.

Or. en

Tarkistus 448
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

osallistujat työelämässä 6 kuukautta osallistujat kokopäiväisinä, osa-aikaisina 
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lähtemisen jälkeen työntekijöinä ja itsenäisinä 
ammatinharjoittajina 6 kuukautta 
lähtemisen jälkeen

Or. en

Tarkistus 449
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 4 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

osallistujat, joiden työmarkkinatilanne on 
parantunut 6 kuukauden kuluttua 
lähtemisen jälkeen (työsuhteen luonne − 
koko- tai osa-aikatyö, palkka verrattuna 
vähimmäistasoon tai kansalliseen tasoon, 
sopimusten luonne)

Or. en

Tarkistus 450
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 4 kohta – 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

osallistujat osallistuvat aktiivisesti 
yhteisöjen ja sosiaalisiin verkostoihin

Or. en

Tarkistus 451
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 4 kohta – 1 c alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

osallistujat kokopäiväisinä, osa-aikaisina 
työntekijöinä ja itsenäisinä 
ammatinharjoittajina 1 vuosi lähtemisen 
jälkeen

Or. en

Tarkistus 452
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 4 kohta – 1 d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

osallistujat, jotka ovat päässeet 
suhteellisen köyhyysrajan yläpuolelle ja 
elävät sen yläpuolella 1 vuosi lähtemisen 
jälkeen

Or. en

Tarkistus 453
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 4 kohta – 1 e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

osallistujat, jotka ovat päässeet 
aineellisesta puutteesta ja jotka eivät elä 
siinä 1 vuosi lähtemisen jälkeen

Or. en

Tarkistus 454
Elisabeth Schroedter



PE489.537v02-00 208/215 AM\904731FI.doc

FI

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

osallistujat työelämässä 6 kuukautta 
lähtemisen jälkeen

osallistujat kokopäiväisessä työssä
6 kuukautta lähtemisen jälkeen

Or. en

Tarkistus 455
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 4 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

osallistujat osa-aikatyössä 6 kuukautta 
lähtemisen jälkeen

Or. en

Tarkistus 456
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

osallistujat, joiden työmarkkinatilanne on 
parantunut 6 kuukautta lähtemisen jälkeen.

osallistujat, joiden työmarkkinatilanne on 
parantunut 6 kuukautta lähtemisen jälkeen 
(työsuhteen luonne − koko- tai osa-
aikatyö, palkka verrattuna 
vähimmäistasoon tai kansalliseen tasoon, 
sopimusten luonne)

Or. en

Tarkistus 457
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
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Jędrzejewska

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 4 kohta – 3 alakohta − i alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i) osallistujat, jotka eivät tarvitse etuuksia

Or. en

Tarkistus 458
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 4 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

osallistujat kokopäivätyössä 1 vuosi 
lähtemisen jälkeen

Or. en

Tarkistus 459
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 4 kohta – 3 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

osallistujat osallistuvat aktiivisesti 
yhteisöjen ja sosiaalisiin verkostoihin

Or. en

Tarkistus 460
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 4 kohta – 3 c alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

osallistujat osa-aikatyössä 1 vuosi 
lähtemisen jälkeen

Or. en

Tarkistus 461
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 4 kohta – 3 d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

osallistujat itsenäisinä 
ammatinharjoittajina 1 vuosi lähtemisen 
jälkeen

Or. en

Tarkistus 462
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 4 kohta – 3 e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

osallistujat, joiden työmarkkinatilanne on 
parantunut 1 vuosi lähtemisen jälkeen

Or. en

Tarkistus 463
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 4 kohta – 3 f alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

osallistujat, jotka ovat päässeet 
suhteellisen köyhyysrajan yläpuolelle ja 
elävät sen yläpuolella 1 vuosi lähtemisen 
jälkeen

Or. en

Tarkistus 464
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 4 kohta – 3 g alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

osallistujat, jotka ovat päässeet pois 
aineellisesta puutteesta ja jotka eivät elä 
siinä 1 vuosi lähtemisen jälkeen

Or. en

Tarkistus 465
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 4 kohta – 3 h alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

epävarmoissa työsuhteissa olevien naisten 
tilanne 1 vuosi lähtemisen jälkeen

Or. en

Tarkistus 466
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 4 kohta – 3 i alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

taloudellisesti riippumattomaksi päässeet 
naiset 1 vuosi lähtemisen jälkeen

Or. en

Tarkistus 467
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 4 kohta – 3 j alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

prosentuaalinen osuus laitoshoidosta, jota 
ei enää tarjota, mittauskauden alun 
alkuperäiseen kokonaismäärään 
verrattuna

Or. en

Tarkistus 468
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 4 kohta – 3 k alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

vakavasta aineellisesta puutteesta 
kärsivien yli 54-vuotiaat henkilöiden 
prosenttiosuus

Or. en

Tarkistus 469
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 4 kohta – 3 l alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

kaikkien henkilöiden yhdenvertaisen 
kohtelun edistämistä sekä syrjintää työssä 
ja ammatissa torjumista varten määrätyn 
elimen tai elinten rekisteröimien 
syrjintätapausten määrän vähentyminen 
ja oletettu tulos muista kuin työ- ja 
ammattialan investointiprioriteeteista

Or. en

Tarkistus 470
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 4 kohta – 3 m alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

naisten määrän lisäys 
maahanmuuttajahankkeen (MINT-
hanke) yhteydessä 1 vuosi lähtemisen 
jälkeen

Or. en

Tarkistus 471
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 4 kohta – 3 n alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

työelämässä mukana olevien vammaisten 
osallistujien prosenttimäärä 1 vuoden 
kuluttua tukea saatuaan

Or. en
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Tarkistus 472
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 4 kohta – 3 o alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

prosentuaalinen osuus laitoshoidosta, jota 
ei enää tarjota, mittauskauden alun 
alkuperäiseen kokonaismäärään 
verrattuna

Or. en

Tarkistus 473
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 4 kohta – 3 p alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

pitkäaikaistyöttömien kotitalouksissa 
elävien alle 18-vuotiaiden henkilöiden 
prosenttiosuus

Or. en

Tarkistus 474
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Nämä tiedot on toimitettava asetuksen 
(EU) N:o […] 44 artiklan 4 kohdassa 
säädetyissä vuotuisissa 
täytäntöönpanoraporteissa. Ne on kerättävä 
edustavasta otoksesta osallistujia kustakin 
toimintalinjasta. Otoksen sisäinen 
validiteetti on varmistettava niin, että tiedot 

Nämä tiedot on toimitettava asetuksen 
(EU) N:o […] 44 artiklan 4 kohdassa 
säädetyissä vuotuisissa 
täytäntöönpanoraporteissa. Ne on kerättävä 
edustavasta otoksesta osallistujia kustakin 
toimintalinjasta tai osaprioriteetista. 
Otoksen sisäinen validiteetti on 
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voidaan yleistää toimintalinjan tasolla. 
Kaikki tiedot on eriteltävä sukupuolen 
mukaan.

varmistettava niin, että tiedot voidaan 
yleistää toimintalinjan tai osaprioriteetin
tasolla. Kaikki tiedot on eriteltävä 
sukupuolen mukaan ja niiden olisi oltava 
riippuvaisia investointiprioriteetin 
oletetusta tuloksesta siinä tapauksessa, 
että henkilöt tai osallistujat ovat alle 25-
vuotiaita, 25−54-vuotiaita tai yli 54-
vuotiaita.

Or. en


