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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat).
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sosiaalisia muutoksia ja 
innovaatioita koskevasta Euroopan unionin ohjelmasta
(COM(2011)0609 – C7-0318/2011 – 2011/0270(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2011)0609),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 46 artiklan d alakohdan, 149 artiklan, 153 artiklan 2 kohdan a alakohdan ja 175 artiklan 
3 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C7-0318/2011),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon Ruotsin parlamentin toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen 
soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan (N:o 2) mukaisesti antaman perustellun lausunnon, 
jonka mukaan säädösesitys ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 23. helmikuuta 2012 antaman 
lausunnon1,

– ottaa huomioon alueiden komitean ... antaman lausunnon2,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön sekä 
budjettivaliokunnan, talousarvion valvontavaliokunnan, teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokunnan, aluekehitysvaliokunnan ja naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-
arvon valiokunnan lausunnot (A7-0000/2012),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. huomauttaa, että lainsäädäntöehdotuksessa esitettyjä määrärahoja on pidettävä suuntaa-
antavina ja että niiden määrä vahvistetaan vasta, kun monivuotisesta rahoituskehyksestä 
vuosiksi 2014–2020 on päästy sopimukseen;

3. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

4. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 

                                               
1 EUVL C ... / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
2 EUVL C … / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Otsikko

Komission teksti Tarkistus

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

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN 
JA NEUVOSTON ASETUS sosiaalista 
edistystä ja työllisyyttä koskevasta 
Euroopan unionin ohjelmasta ja päätöksen 
N:o 283/2010/EU muuttamisesta

Or. en

Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

suositellaan unionin rahoitusvälineiden 
järkeistämistä ja yksinkertaistamista sekä 
kohdentamista tarkemmin sekä unionin 
tasoisen lisäarvon tuottamiseen että 
vaikutuksiin ja tuloksiin, ja sen mukaisesti 
tällä asetuksella perustetaan sosiaalisia 
muutoksia ja innovaatioita koskeva 
Euroopan unionin ohjelma, jäljempänä 
’ohjelma’, jotta voidaan jatkaa ja kehittää 
työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta 
koskevan yhteisön Progress-ohjelman 
perustamisesta 24 päivänä lokakuuta 2006 
tehdyn päätöksen N:o 1672/2006/EY5, 
työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta 
unionin alueella 5 päivänä huhtikuuta 2011 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 492/20116, 
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1612/68 
täytäntöönpanosta avointen työpaikkojen ja 
työhakemusten välittämisen osalta 

(1) Komission tiedonannossa ”Eurooppa 
2020 -strategiaa tukeva talousarvio” 
suositellaan unionin rahoitusvälineiden 
järkeistämistä ja yksinkertaistamista sekä 
kohdentamista tarkemmin sekä unionin 
tasoisen lisäarvon tuottamiseen että 
vaikutuksiin ja tuloksiin, ja sen mukaisesti 
tällä asetuksella perustetaan sosiaalista 
edistystä ja työllisyyttä koskeva Euroopan 
unionin ohjelma, jäljempänä ’ohjelma’, 
jotta voidaan jatkaa ja kehittää työllisyyttä 
ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevan 
yhteisön Progress-ohjelman perustamisesta 
24 päivänä lokakuuta 2006 tehdyn 
päätöksen N:o 1672/2006/EY, 
työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta 
unionin alueella 5 päivänä huhtikuuta 2011 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 492/2011, 
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1612/68 
täytäntöönpanosta avointen työpaikkojen ja 
työhakemusten välittämisen osalta 
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23 päivänä joulukuuta 2002 tehdyn 
komission päätöksen 2003/8/EY7 ja 
eurooppalaisen työllisyyttä ja sosiaalista 
osallisuutta koskevan Progress-
mikrorahoitusjärjestelyn perustamisesta, 
jäljempänä ’mikrorahoitusjärjestely’, 
25 päivänä maaliskuuta 2010 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätöksen N:o 283/2010/EU8 perusteella 
toteutettua toimintaa.

23 päivänä joulukuuta 2002 tehdyn 
komission päätöksen 2003/8/EY ja 
eurooppalaisen työllisyyttä ja sosiaalista 
osallisuutta koskevan Progress-
mikrorahoitusjärjestelyn perustamisesta, 
jäljempänä ’mikrorahoitusjärjestely’, 
25 päivänä maaliskuuta 2010 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätöksen N:o 283/2010/EU perusteella 
toteutettua toimintaa.

Or. en

Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(4) Lippulaivahankkeissa ”Köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan 
eurooppalainen foorumi” ja 
”Innovaatiounioni” yksilöidään sosiaalinen 
innovointi toimivaksi välineeksi, jolla 
voidaan käsitellä ikääntyvästä väestöstä, 
köyhyydestä, työttömyydestä, uusista 
työskentelymalleista ja elintavoista sekä 
kansalaisten sosiaaliseen 
oikeudenmukaisuuteen, koulutukseen ja 
terveydenhuoltoon liittyvistä odotuksista 
johtuvia yhteiskunnallisia haasteita. 
Ohjelmalla olisi tuettava toimia, joilla 
edistetään sosiaalisia innovaatioita, joilla 
vastataan sosiaalisiin tarpeisiin, joita ei 
ole täytetty tai jotka on täytetty 
riittämättömästi ja joita ovat köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjuminen, 
korkean työllisyystason ja ihmisarvoisen 
työn edistäminen, asianmukaisen ja
köyhyyttä ehkäisevän sosiaalisen suojelun 
takaaminen sekä työolojen parantaminen 
ottaen huomioon alue- ja 
paikallisviranomaisten tehtävät. Sen olisi 
toimittava myös katalyyttinä julkisen, 
yksityisen ja kolmannen sektorin 
toimijoiden kansainväliselle 
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kansainväliselle kumppanuudelle ja 
verkottumiselle ja tuettava niiden 
osallistumista akuuttien sosiaalisten 
tarpeiden ja haasteiden ratkaisemiseen 
tarkoitettujen uusien lähestymistapojen 
suunnitteluun ja toteutukseen.

kumppanuudelle ja verkottumiselle ja 
tuettava niiden osallistumista akuuttien 
sosiaalisten tarpeiden ja haasteiden 
ratkaisemiseen tarkoitettujen uusien 
lähestymistapojen suunnitteluun ja 
toteutukseen.

Or. en

Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Ohjelmalla olisi erityisesti pyrittävä 
kartoittamaan, arvioimaan ja 
laajentamaan innovatiivisia ratkaisuja ja
käytäntöjä sosiaalipoliittisten kokeilujen 
avulla, jotta voidaan auttaa jäsenvaltioita 
tehostamaan työmarkkinoidensa 
toimintaa ja parantamaan tarvittaessa 
sosiaalisen suojelun ja sosiaalisen 
osallisuuden politiikkaansa. 
Sosiaalipoliittisilla kokeiluilla 
tarkoitetaan sosiaalisten innovaatioiden 
hankeperusteista testausta käytännössä. 
Ne mahdollistavat sosiaalisten 
innovaatioiden toteutettavuutta koskevien 
tietojen keräämisen. Toimivat ideat olisi 
toteutettava laajemmassa mittakaavassa 
Euroopan sosiaalirahastosta ja muista 
rahoituslähteistä saatavalla tuella. 
Kokemukset ovat osoittaneet, että 
sosiaalipoliittiset kokeiluhankkeet 
kestävät usein kolmesta viiteen vuoteen ja 
että niihin sisältyy monenlaisia ja 
kaikenkokoisia toimijoita. Kansalliset 
sosiaalipoliittisten kokeilujen tekemiseen 
tarkoitetut tiedotuskeskukset toimivat 
siellä, mihin niitä on perustettu, 
keskitettynä yhteyspisteenä kaikille 
osapuolille ja tukevat verkostojen ja 
kumppanuuksien luomista ja 
kehittämistä. 
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Or. en

Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(5) Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti 
ohjelmassa olisi noudatettava 
johdonmukaista lähestymistapaa 
laadukkaiden työpaikkojen edistämiseen 
sekä sosiaalisen syrjäytymisen ja 
köyhyyden torjuntaan. Sen 
täytäntöönpanoa olisi järkeistettävä ja 
yksinkertaistettava etenkin joukolla 
yhteisiä säännöksiä, joka koskevat muun 
muassa yleistavoitteita, 
toimenpidetyyppejä sekä seuranta- ja 
arviointijärjestelyjä. Ohjelman olisi 
keskityttävä hankkeisiin, joilla on selvää 
EU:n tasoista lisäarvoa. Sillä olisi tuettava 
sekä pieniä että keskisuuria ja laajoja 
hankkeita. Ohjelmalla olisi kriittisen 
massan saavuttamiseksi ja hallinnollisen 
taakan vähentämiseksi, epäämättä 
kuitenkaan pienten kansalaisjärjestöjen 
kaltaisten toimijoiden osallistumista 
siihen, tuettava verkostojen ja 
kumppanuuksien luomista ja 
kehittämistä. Lisäksi yksinkertaistettuja 
kustannusvaihtoehtoja (kertakorvaukset ja 
kiinteämääräinen rahoitus) olisi 
hyödynnettävä enemmän, etenkin 
liikkuvuutta koskevien järjestelyjen 
täytäntöönpanossa. Ohjelman pitäisi toimia 
keskitettynä palvelupisteenä 
mikrorahoituksen tarjoajille, jotka tarjoavat 
rahoitusta mikroluottoihin, valmiuksien 
parantamiseen ja tekniseen apuun. Lopuksi 
vielä ohjelmassa olisi säädettävä 
talousarvion joustavuudesta tekemällä 
varauksia, joista varoja jaetaan 
vuosittaiselta pohjalta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston poliittisiin 
prioriteetteihin vastaamiseksi.
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Or. en

Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(9) Työmarkkinaosapuolet ovat 
avainasemassa laadukkaiden 
työpaikkojen edistämisessä, sosiaalisen 
syrjäytymisen ja köyhyyden torjunnassa 
sekä kriisin voittamisessa, ja ne olisi 
osallistettava tiiviisti kaikkiin toimiin, 
joilla pyritään saavuttamaan ohjelman 
tavoitteet. Eri tasoilla toimivilla 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioilla 
tulisi myös olla mahdollisuus olla tärkeitä 
toimijoita ohjelman tavoitteiden 
toteuttamisessa. Työmarkkinaosapuolten 
ja kansalaisyhteiskunnan 
organisaatioiden olisi siksi osallistuttava 
uusien politiikkojen kehittämiseen ja 
arvioimiseen sekä niiden testaamiseen 



PR\894606FI.doc 11/71 PE483.795v01-00

FI

käytännössä ja niiden levittämiseen. 
Laadukkaita kumppanuuksia olisi 
perustettava kaikilla politiikan tasoilla. 
Kumppanuusperiaatetta olisi 
vahvistettava ja se olisi laajennettava 
ohjelman kaikkien osa-alueiden suuntaa-
antavaksi periaatteeksi.

Or. en

Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(10) Unioni on sitoutunut vahvistamaan 
globalisaation sosiaalista ulottuvuutta 
edistämällä ihmisarvoista työtä ja 
työelämän normeja sekä jäsenvaltioissa 
että kansainvälisesti joko suoraan 
kolmansien maiden kanssa tai epäsuorasti 
tekemällä yhteistyötä kansainvälisten 
organisaatioiden kanssa. Tätä varten on 
kehitettävä asianmukaiset suhteet sellaisten 
kolmansien maiden kanssa, jotka eivät 
osallistu ohjelmaan, jotta edistetään 
ohjelman tavoitteiden saavuttamista ottaen 
huomioon asiaan liittyvät mahdolliset 
sopimukset tällaisten maiden ja unionin 
välillä. Tähän saattaa liittyä tällaisten 
kolmansien maiden edustajien 
osallistuminen yhteistä etua koskeviin 
tapahtumiin (kuten konferensseihin ja 
seminaareihin), joita järjestetään ohjelmaan 
osallistuvissa maissa. Lisäksi olisi saatava 
aikaan yhteistyötä asiaan liittyvien 
kansainvälisten organisaatioiden kanssa, 
kuten Kansainvälisen työjärjestön (ILO) ja 
muiden Yhdistyneiden kansakuntien 
asianomaisten elinten, Euroopan 
neuvoston ja Taloudellisen yhteistyön ja 
kehityksen järjestön OECD:n kanssa, jotta 
voitaisiin panna ohjelma täytäntöön niin, 
että otetaan tällaisten organisaatioiden rooli 
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huomioon.

Or. en

Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(11) SEUT:n 45 ja 46 artiklan mukaisesti 
asetuksessa (EU) N:o 492/2011 on 
säännöksiä, joilla on tarkoitus saavuttaa 
työntekijöiden vapaa liikkuvuus takaamalla 
tiivis yhteistyö jäsenvaltioiden välillä ja 
komission kanssa. Eures-lohkon avulla 
olisi edistettävä työmarkkinoiden parempaa 
toimintaa helpottamalla vapaaehtoista 
työntekijöiden alueellista liikkuvuutta 
kansainvälisesti ja tukemalla liikkuville 
työntekijöille ja työnantajille tarkoitettuja
ohjaus-, neuvonta- ja 
työhönsijoituspalveluja kansallisesti ja 
rajat ylittävästi; näin edistetään Eurooppa 
2020 -strategian tavoitteita. Komission ei 
kuitenkaan missään tapauksessa tulisi itse 
toimia työnvälittäjänä.

Or. en

Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Kohdennetuilla 
liikkuvuusjärjestelyillä olisi tuettava vain 
rekrytointitoimia, jotka johtavat 
laadukkaaseen työhön sijoittumiseen ja 
joilla taataan riittävä palkka ja 
asianmukaiset työehdot kollektiivisten 
työehtosopimusten tai minimipalkan 
avulla. Keskeisiä Eures-toimia, kuten 



PR\894606FI.doc 13/71 PE483.795v01-00

FI

työnhakijoiden neuvontaa ja heille 
tiedottamista sekä rajat ylittävien Eures-
kumppanuuksien kaltaisia hankkeita olisi 
edelleen edistettävä. Lisäksi olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
kohdennetun maantieteellisen 
liikkuvuuden mahdollisiin kielteisiin 
vaikutuksiin, kuten ammattitaitoisten 
työntekijöiden maastamuuttoon, joka 
tunnetaan nimellä aivovuoto.

Or. en

Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 b) Rajat ylittävillä Eures-
kumppanuuksilla on monilla raja-alueilla 
tärkeä merkitys todellisten 
eurooppalaisten työmarkkinoiden 
kehittämisessä. Kussakin rajat ylittävissä 
Eures-kumppanuudessa on osallisina 
vähintään kaksi jäsenvaltiota tai yksi 
jäsenvaltio ja toinen osallistuva maa, ja 
kumppanuudet ovat siksi selkeästi 
horisontaalisia luonteeltaan ja tuottavat 
lisäarvoa unionille. Rajat ylittäviä Eures-
kumppanuuksia olisi siksi edelleen 
tuettava horisontaalisilla unionin toimilla, 
joita voitaisiin täydentää kansallisista 
varoista tai Euroopan sosiaalisrahastosta 
annettavalla tuella.

Or. en

Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 c kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(12 c) Eures-toimien arvioinnissa olisi 
otettava huomioon laadulliset ja 
määrälliset kriteerit. Komission, 
jäsenvaltioiden ja työmarkkinaosapuolten 
olisi siksi kehitettävä yhteiset indikaattorit 
Eures-työpaikkojen laadun ja työehtojen 
arvioimiseksi. Koska yhdessä 
jäsenvaltiossa vapautuvat työpaikat 
merkitsevät työhönsijoittumisia toisessa 
jäsenvaltiossa, riippuen koko ajan 
muuttuvista työmarkkinoista ja niihin 
liittyvistä liikkuvuusmalleista, 
arvioinnissa ei tulisi keskittyä vain 
työhönsijoittumiseen tai työstä 
lähtemiseen yksittäisissä maissa vaan 
koko unionissa kerättyihin lukuihin. 
Neuvonta ei myöskään välttämättä johda 
mitattavissa olevaan liikkuvuuteen tai 
työhön sijoittautumiseen.

Or. en

Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

parlamentti ja neuvosto perustivat vuonna 
2010 mikrorahoitusjärjestelyn.

Or. en

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

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Henkilöiden, jotka haluavat 
perustaa mikroyrityksen tai kehittää 
sellaisen toimintaa olisi voitava hyötyä 
mikroluottoina annettavaan tukeen 
liittyvistä mentorointi- ja 
koulutusohjelmista.

Or. en

Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Perussopimuksen 8 ja 10 artiklan (18) Ohjelmalla olisi SEU:n 3 artiklan 
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mukaisesti ohjelmalla olisi tuettava 
sukupuolten tasa-arvon ja
syrjimättömyyden tavoitteiden 
valtavirtaistamista eli huomioon ottamista 
kaikissa toimissa. Toimia olisi seurattava ja 
arvioitava säännöllisesti, jotta voidaan 
arvioida, miten sukupuolten tasa-arvo ja 
syrjinnän torjunta on otettu huomioon 
ohjelman toimissa.

3 kohdan ja SEUT:n 8 artiklan mukaisesti 
edistettävä naisten ja miesten tasa-arvoa 
kaikissa siihen sisältyvissä toimissa 
ottamalla huomioon 
sukupuolinäkökohdat ja toteuttamalla 
tarvittaessa erityistoimia naisten 
työllisyyden ja sosiaalisen osallisuuden 
edistämiseksi. Ohjelmalla olisi SEUT:n 
10 artiklan mukaisesti tuettava 
syrjimättömyyden tavoitteiden 
valtavirtaistamista eli huomioon ottamista 
kaikissa toimissa. Toimia olisi seurattava ja 
arvioitava säännöllisesti, jotta voidaan 
arvioida, miten sukupuolten tasa-arvo ja 
syrjinnän torjunta on otettu huomioon 
ohjelman toimissa.

Or. en

Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Työllisyyttä ja sosiaalista 
yhteisvastuuta koskeva yhteisön Progress-
ohjelma sisälsi syrjimättömyyttä ja 
monimuotoisuutta sekä sukupuolten tasa-
arvoa koskevat luvut, joita on tarkoitus 
jatkaa ja kehittää perusoikeus- ja 
kansalaisuusohjelmassa. Progress-
ohjelman väliarvioinnissa korostettiin 
lisäksi, että tarvitaan lisätoimia ja uusia 
aloitteita tasa-arvon ja syrjimättömyyden 
edistämiseksi. Siksi on erittäin tärkeää 
painottaa näitä kysymyksiä kaikissa asiaa 
koskevissa aloitteissa ja ohjelmaan 
sisältyvissä toimissa. Tasa-arvo ja 
syrjimättömyys eivät ole vain juridisia 
kysymyksiä vaan yhteiskunnan 
perushaasteita.

Or. en
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Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(19) Ohjelmalla olisi SEUT:n 9 artiklan ja 
Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti
pyrittävä varmistamaan työpaikkojen 
laadukkuus ja korkea työllisyystaso, 
riittävän sosiaalisen suojelun takaaminen 
sekä köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen torjuminen.

Or. en

Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Ohjelmalla olisi täydennettävä 
unionin muita ohjelmia ja otettava 
samalla huomioon, että kunkin välineen 
olisi toimittava omien 
erityismenettelyjensä mukaisesti. 
Samoihin tukikelpoisiin kustannuksiin ei 
näin ollen tulisi myöntää kaksinkertaista 
rahoitusta. Jotta unionin rahoituksella 
saataisiin lisäarvoa ja merkittävää 
vaikutusta, ohjelmassa olisi kehitettävä 
tiiviitä synergiaetuja muiden unionin 
ohjelmien ja rakennerahastojen, 
erityisesti ESR:n kanssa.

Or. en

Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(20) Jotta varmistetaan kansalaisille 
suunnatun viestinnän parempi tehokkuus ja 
komission aloitteesta toteutettujen 
viestintätoimien välinen tiiviimpi synergia, 
tämän asetuksen mukaisesti tiedotus- ja 
viestintätoimiin myönnetyillä resursseilla 
olisi myös edistettävä tiedotusta Euroopan 
unionin poliittisista prioriteeteista, sikäli 
kuin ne liittyvät tämän asetuksen 
yleistavoitteisiin.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 a) Ohjelmaa olisi seurattava ja se olisi 
arvioitava ja sitä olisi tarvittaessa 
muutettava.

Or. en

Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) Jotta muuttuviin tarpeisiin ja niihin 
liittyviin poliittisiin prioriteetteihin 
voidaan vastata asianmukaisesti ohjelman 
koko keston aikana, komissiolle olisi 
SEUT:n 290 artiklan mukaisesti 
siirrettävä valta antaa säädöksiä varojen 
myöntämisestä ohjelman lohkoille 
käyttämällä 5 prosentin varausta ja 
lohkojen yksittäisille osa-alueille 
vuosittaiselta pohjalta. On erityisen 
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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 
asianmukaisesti.

Or. en

Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Ohjelman Progress-lohkon 
mukaisesti toteutettuihin toimiin liittyvää 
täytäntöönpanovaltaa olisi käytettävä 
yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä 
helmikuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 182/2011 mukaisesti,

(25) Täytäntöönpanovalta olisi annettava 
komissiolle, jotta voidaan varmistaa 
yhtenäiset ehdot tämän asetuksen 
täytäntöönpanolle. Tätä valtaa olisi 
käytettävä yleisistä säännöistä ja 
periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot 
valvovat komission täytäntöönpanovallan 
käyttöä, 16 päivänä helmikuuta 2011 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 
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mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 27
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 28
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) 'sosiaalisilla innovaatiolla' uusia 
interventioita, jotka ovat sosiaalisia sekä 
tavoitteiltaan että keinoiltaan ja joilla 
voidaan vastata tehokkaammin ja 
toimivammin, kestävämmin ja/tai 
oikeudenmukaisemmin sellaisiin 
sosiaalisiin tarpeisiin, joita ei ole täytetty 
tai jotka on täytetty riittämättömästi ja 
joita ovat köyhyyden ja sosiaalisen 
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syrjäytymisen torjuminen, laadukkaiden 
työpaikkojen ja korkean työllisyystason 
sekä ihmisarvoisten työehtojen 
edistäminen, riittävän ja köyhyyttä 
ehkäisevän sosiaalisen suojelun 
takaaminen ja työehtojen parantaminen 
ja että niillä siten voidaan myötävaikuttaa 
sosiaaliseen edistykseen.
Sosiaalisen innovaation on oltava 
näyttöihin perustuvaa ja sillä on 
parannettava elämänlaatua ja työoloja. 
Sitä ei tule ensisijaisesti arvioida 
taloudellisin perustein vaan pikemminkin 
sen perusteella, kuinka paljon lisäarvoa 
se tuottaa koko yhteiskunnalle.

Or. en

Tarkistus 30
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d b) 'sosiaalipoliittisilla kokeiluilla' 
sosiaalisten innovaatioiden 
hankeperusteista testaamista käytännössä 
näytön keräämiseksi niiden 
tehokkuudesta ja toteutettavuudesta. 
Hankkeiden on oltava aikarajoitteisia ja 
niihin tulee osallistuttaa monenlaisia ja 
kaikenkokoisia toimijoita.
Kokeilujen tulosten on tarkoitus auttaa 
päättämään, voidaanko sosiaalisia 
innovaatioita panna täytäntöön 
laajemmassa mittakaavassa ja millä 
ehdoin se voidaan tehdä. 
Sosiaalipoliittisten kokeilujen 
tarkoituksena on oltava edunsaajien 
elämänlaadun parantaminen 
räätälöidyillä palveluilla ja tuotteilla. 
Pilottihankkeet edellyttävät pitkäaikaista 
ja kestävää rahoitusta, seurantaa ja 
arviointia sekä sidosryhmien ja 
edunsaajien välitöntä osallistamista.
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Or. en

Tarkistus 31
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(a) Progress-lohko, josta tuetaan 
työllisyyttä, työehtoja, sosiaalista suojelua, 
sosiaalista osallisuutta ja köyhyyden 
torjuntaa koskevien unionin politiikkojen 
sekä näitä aloja koskevan lainsäädännön 
kehittämistä, täytäntöönpanoa, seurantaa ja 
arviointia ja edistetään näyttöön 
pohjautuvaa poliittista päätöksentekoa ja 
sosiaalista edistystä
työmarkkinaosapuolten kumppaneina ja
yhteistyössä kansalaisyhteiskunnan 
organisaatioiden ja julkisten elinten
kanssa.

Or. en

Tarkistus 32
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(b) Eures-lohko, josta tuetaan Eures-
verkoston yhdessä työmarkkinaosapuolten 
ja muiden asiaan liittyvien osapuolten 
kanssa toteuttamia toimia, joilla kehitetään 
tietojen vaihtoa ja levitystä ja muita 
yhteistyömuotoja, kuten rajat ylittäviä 
kumppanuuksia sekä yksilöllistä 
neuvontaa ja tiedottamista työnhakijoille, 
liikkuville työntekijöille ja työnantajille
työntekijöiden vapaaehtoisen alueellisen 
liikkuvuuden edistämiseksi 
oikeudenmukaisesti sekä laadukkaiden 
työpaikkojen ja korkean työllisyystason 
edistämiseksi.
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Or. en

Tarkistus 33
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 34
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Asetuksen 1–14 artiklassa vahvistettuja 
yhteisiä säännöksiä sekä, tarvittaessa, 
siirrettyä toimivaltaa, 
täytäntöönpanovaltaa ja 26 a–
29 artiklassa vahvistettuja 
loppusäännöksiä sovelletaan kaikkiin 
1 kohdan a, b ja c alakohdassa esitettyihin 
kolmeen lohkoon, joihin kuhunkin 
sovelletaan myös erityissäännöksiä.

Or. en

Tarkistus 35
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 36
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 37
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 38
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 39
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) Torjutaan köyhyyttä ja sosiaalista 
syrjäytymistä tukemalla 
työmarkkinaosapuolten, 
kansalaisjärjestöjen, sosiaalisten yritysten 
ja julkisten elinten toimia siten että 
painotetaan erityisesti sosiaalista 
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innovaatiota ja sosiaalipoliittisia 
kokeiluja.

Or. en

Tarkistus 40
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – e b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 41
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Näihin tavoitteisiin pyrittäessä ohjelman 
tavoitteena on

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 42
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(a) edistää naisten ja miesten välistä tasa-
arvoa ottamalla sukupuolinäkökohdat 
huomioon, toteuttamalla positiivisia 
toimia sukupuolten tasa-arvon 
edistämiseksi sekä torjumalla 
sukupuoleen, rotuun tai etniseen 
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alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautuneisuuteen perustuvaa syrjintää

Or. en

Tarkistus 43
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(b) edistää laadukkaita työpaikkoja ja 
korkeaa työllisyystasoa, taata riittävä ja 
asianmukainen sosiaalinen suojelu sekä 
torjua köyhyyttä ja sosiaalista 
syrjäytymistä.

Or. en

Tarkistus 44
Ehdotus asetukseksi
4 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a artikla
Kumppanuusperiaate

Jotta varmistetaan, että ohjelma vastaa 
edunsaajien tarpeita ja vaatimuksia, sekä 
hyvän hallintotavan, vastavuoroisen 
oppimisen ja sosiaalisen innovaation 
edistämiseksi komissio ja jäsenvaltiot 
soveltavat kumppanuusperiaatetta 
ohjelman koko keston ajan. Komissio ja 
jäsenvaltiot varmistavat siksi, että 
ohjelmaan sisältyvien toimien 
täytäntöönpanoon välittömästi tai 
välillisesti osallistuvia 
työmarkkinaosapuolia ja 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioita 
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kuullaan säännöllisesti ja että ne 
osallistetaan ohjelman ja sen lohkojen 
kehittämistä, täytäntöönpanoa, seurantaa 
ja arviointia koskevaan päätöksentekoon.
Kumppanuusperiaatteen soveltamiseen 
sekä ohjelmaan sisältyvien toimien 
täytäntöönpanoon välittömästi tai 
välillisesti osallistuvien 
työmarkkinaosapuolten ja 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden 
toteuttamiin kapasiteetin ja pätevyyden 
kehittämistoimiin myönnetään riittävästi 
varoja.

Or. en

Tarkistus 45
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Ohjelman täytäntöönpanoon liittyvät 
määrärahat 1 päivän tammikuuta 2014 ja 
31 päivän joulukuuta 2020 väliseksi ajaksi 
ovat 1 006,10 miljoonaa euroa.

Or. en

Perustelu

Kokonaismäärärahoja on lisätty viidellä prosentilla, mikä on Euroopan parlamentin 
8. kesäkuuta 2011 antaman päätöslauselman "Sijoittaminen tulevaisuuteen: uusi 
monivuotinen rahoituskehys kilpailukykyistä, kestävää ja osallistavaa Euroopan unionia 
varten" mukaista. Määrärahoja olisi kuitenkin pidettävä suuntaa-antavina ja niiden 
lopullinen määrä vahvistetaan, kun monivuotisesta rahoituskehyksestä on päästy 
sopimukseen.

Tarkistus 46
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Progress-lohkolle 60 prosenttia, josta (a) Progress-lohkolle 56 prosenttia, josta 
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vähintään 17 prosenttia sosiaalisten 
kokeilujen edistämiseen menetelmänä, 
jolla voidaan testata ja arvioida 
innovatiivisia ratkaisuja niiden 
hyödyntämisen laajentamiseksi.

vähintään 50 prosenttia sosiaaliseen 
suojeluun, sosiaaliseen osallisuuteen sekä 
köyhyyden vähentämiseen ja 
ehkäisemiseen ja vähintään 10 prosenttia 
nuorisotyöttömyyden torjumiseen.
Vähintään 25 prosenttia tähän lohkoon 
varatuista määrärahoista on 
kohdennettava sosiaalipoliittisten 
kokeilujen edistämiseen. Pienillä, 
keskisuurilla ja laajoilla hankkeilla on 
oltava yhtäläiset mahdollisuudet saada
rahoitusta.

Or. en

Tarkistus 47
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) Eures-lohkolle 15 prosenttia (b) Eures-lohkolle 19 prosenttia, josta 
vähintään 40 prosenttia kohdennettuihin 
liikkuvuusjärjestelyihin, vähintään 
20 prosenttia rajat ylittäviin 
kumppanuuksiin ja vähintään 
15 prosenttia Eures-henkilöstön 
koulutukseen ja pätevöitymiseen.

Or. en

Tarkistus 48
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(c) Mikrorahoitus ja sosiaalinen yrittäjyys 
-lohkolle 20 prosenttia, josta vähintään 
45 prosenttia mikrorahoitukseen ja 
vähintään 45 prosenttia sosiaaliseen 
yrittäjyyteen.

Or. en
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Tarkistus 49
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jäljellä olevat 5 prosenttia jaetaan lohkojen 
välillä vuosittain Euroopan parlamentin ja 
neuvoston komission ehdotuksesta 
yhdessä vahvistamien poliittisten 
prioriteettien mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 50
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissiolle siirretään valta antaa 
26 a artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä varojen myöntämisestä 
ohjelman lohkoille käyttämällä 
5 prosentin varausta ja lohkojen 
yksittäisille osa-alueille vuosittaiselta 
pohjalta. Komission on tällöin otettava 
huomioon ohjelmaan sisältyvien osa-
alueiden poliittiset prioriteetit.

Or. en

Tarkistus 51
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi hyödyntää 1 kohdassa 
tarkoitettuja määrärahoja rahoittaakseen 
teknistä ja/tai hallinnollista apua, joka 
liittyy erityisesti tilintarkastukseen, 

3. Enintään 2 prosenttia edellä 
1 kohdassa tarkoitetuista määrärahoista 
varataan ohjelman täytäntöönpanoon ja 
niillä katetaan kustannukset, jotka 
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käännösten ulkoistamiseen, 
asiantuntijakokouksiin sekä tiedotus- ja 
viestintätoimiin, joista on etua sekä 
komissiolle että edunsaajille.

liittyvät esimerkiksi tekniseen ja/tai 
hallinnolliseen apuun, käännöksiin, 
tarjouskilpailuihin, 
asiantuntijatapaamisiin ja viestintään, 
joista on etua sekä komissiolle että 
edunsaajille.

Or. en

Tarkistus 52
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(a) tietojen ja tilastojen keruu siten, että 
otetaan huomioon sekä laadulliset että 
määrälliset kriteerit, sekä yhteisten 
menetelmien, luokitusten indikaattoreiden 
ja vertailuarvojen kehittäminen

Or. en

Tarkistus 53
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) kartoitukset, tutkimukset, analyysit ja 
raportit, myös asiantuntijaverkostojen
rahoituksen kautta

(b) kartoitukset, tutkimukset, analyysit ja 
raportit, myös verkostojen rahoituksen 
kautta, ja aihekohtaisia painopistealueita 
koskevan asiantuntemuksen lisääminen

Or. en

Tarkistus 54
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(c) arvioinnit ja vaikutustenarvioinnit (c) laadulliset ja määrälliset arvioinnit ja 
vaikutustenarvioinnit, mukaan luettuina 
tarvittavat toimet hyvien käytäntöjen ja 
kokeilujen muuntamiseksi osaksi 
normaalia sosiaalipolitiikkaa

Or. en

Tarkistus 55
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) jäsenvaltioissa ja muissa ohjelmaan 
osallistuvissa maissa työllisyyden, 
sosiaalisen suojelun ja sosiaalisen 
osallisuuden sekä köyhyyden torjunnan 
painopistealueilla Eurooppa 2020 
-tavoitteiden mukaisesti saavutetun 
edistyksen sekä työolojen parantamisessa 
saavutetun edistymisen seuranta

Or. en

Tarkistus 56
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) sosiaalisten kokeilujen valmistelu ja 
toteutus menetelmänä, jolla voidaan testata 
ja arvioida innovatiivisia ratkaisuja niiden 
hyödyntämisen laajentamiseksi

(e) sosiaalipoliittisten kokeilujen 
valmistelu ja toteutus menetelmänä, jolla 
voidaan testata ja arvioida innovatiivisia 
ratkaisuja niiden hyödyntämisen 
laajentamiseksi

Or. en
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Tarkistus 57
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(a) hyvien toimintatapojen, innovatiivisten 
lähestymistapojen ja kokemusten, 
vertaisarviointien, vertailuanalyysien ja 
vastavuoroisen oppimisen keskitetty ja 
strateginen vaihto ja levittäminen 
Euroopan tasolla poliittisten päättäjien ja 
muiden sidosryhmien keskuudessa 
tietämyksen lisäämiseksi ja laadukkaiden 
työpaikkojen ja korkean työllisyystason 
edistämistä, riittävän ja asianmukaisen 
sosiaalisen suojelun takaamista, 
sosiaalisen syrjäytymisen ja köyhyyden 
torjumista ja työolojen parantamista 
koskevien unionin tavoitteiden 
saavuttamisen edistämiseksi

Or. en

Tarkistus 58
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) neuvoston puheenjohtajavaltion 
järjestelmät tapahtumat, konferenssit ja 
seminaarit

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 59
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f a) tuki kaikkien asianosaisten 
toimijoiden aktiiviselle osallistumiselle jo 
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sovittujen unionin painopistealueiden,
kuten aktiivinen osallisuus, 
asunnottomuuden ja asuntomarkkinoilta 
syrjäytymisen, lasten köyhyyden, 
energiaköyhyyden sekä siirtolaisten ja 
etnisiin vähemmistöihin kuuluvien 
henkilöiden köyhyyden torjunta, 
seurantaan.

Or. en

Tarkistus 60
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 61
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) työmarkkinajärjestöjen valmiuksien 
parantaminen

Or. en

Tarkistus 62
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – b b alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(b b) rajat ylittävien Eures-
kumppanuuksien valmiuksien 
parantaminen ja toimintakulut

Or. en

Tarkistus 63
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 64
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) Euroopan tason seurantakeskusten 
rahoitus

(e) Euroopan tason, alueiden välisten ja 
rajat ylittävien seurantakeskusten rahoitus, 
tärkeimmät aihekohtaiset painopistealueet 
mukaan luettuina

Or. en

Tarkistus 65
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

edistämiseksi oikeudenmukaisesti
unionissa:

(a) työnhakijoiden, liikkuvien 
työntekijöiden ja työnantajien neuvonta ja 
heille tiedottaminen
(b) monikielisen digitaalisen foorumin 
kehittäminen avointen työpaikkojen ja 
työhakemusten välittämiseksi, sekä 
kohdennetut liikkuvuusjärjestelyt 
avointen työpaikkojen täyttämiseksi siellä, 
missä työmarkkinoiden toiminnassa on 
havaittu puutteita, ja/tai erityisten 
työntekijäryhmien, kuten nuorten, 
auttamiseksi.

Or. en

Tarkistus 66
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Komissio varmistaa yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa, että ohjelman 
puitteissa toteutetut toimet ovat 
johdonmukaisia unionin muiden toimien 
kanssa ja täydentävät niitä; tällaisia ovat 
etenkin Euroopan sosiaalirahastosta, 
Euroopan aluekehitysrahastosta, 
Horisontti 2020 -tutkimus- ja innovaatio-
ohjelmassa sekä yritysten kilpailukykyä ja 
pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskevassa 
ohjelmassa toteutettavat toimet. Komissio 
varmistaa lisäksi, että toimet ovat 
yhdenmukaisia kumppanuusperiaatteen 
soveltamisen ja työmarkkinaosapuolten 
osallistamisen kanssa.
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Or. en

Tarkistus 67
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Ohjelmalla täydennetään unionin 
muita ohjelmia. Samalla on otettava 
huomioon, että kunkin välineen olisi 
toimittava omien erityismenettelyjensä 
mukaisesti. Samoihin tukikelpoisiin 
kustannuksiin ei myönnetä 
kaksinkertaista rahoitusta ja kehitetään 
tiiviitä synergiaetuja ohjelman, muiden 
unionin ohjelmien ja rakennerahastojen, 
erityisesti ESR:n, välille.

Or. en

Tarkistus 68
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Toimien on oltava johdonmukaisia 
unionin muiden toimien kanssa ja 
täydennettävä niitä muun muassa 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun, 
oikeusasioiden ja perusoikeuksien, 
syrjimättömyyden, sukupuolten tasa-
arvon, koulutuksen ja ammatillisen 
koulutuksen sekä nuorisopolitiikan, 
tutkimuksen ja innovaation, yrittäjyyden, 
terveydenhuollon, laajentumisen ja 
ulkosuhteiden sekä yleisen 
talouspolitiikan alalla.

Or. en
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Tarkistus 69
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio vahvistaa tarvittavat suhteet 
ohjelman kannalta merkityksellistä 
politiikkaa, välineitä ja toimia käsittelevien 
komiteoiden kanssa varmistaakseen, että 
niille tiedotetaan säännöllisesti ja 
asianmukaisesti ohjelman täytäntöönpanon 
edistymisestä.

Komissio luo tarvittavat yhteydet 
työllisyyskomiteaan, sosiaalisen suojelun 
komiteaan, työturvallisuuden ja 
työterveyden neuvoa-antavaan komiteaan 
ja työntekijöiden vapaata liikkuvuutta 
käsittelevään neuvoa-antavaan komiteaan 
varmistaakseen, että niitä kuullaan ja että 
niille tiedotetaan säännöllisesti ja 
asianmukaisesti ohjelman täytäntöönpanon 
edistymisestä.

Komissio tiedottaa myös muille ohjelman 
kannalta merkityksellistä politiikkaa, 
välineitä ja toimia käsitteleville 
komiteoille.
Komissio luo tarvittaessa säännöllistä ja 
jäsenneltyä yhteistyötä 26 d artiklassa 
tarkoitetun strategisen neuvoa-antavan 
ryhmän, 26 f artiklassa tarkoitetun 
komitean ja muita ohjelman kannalta 
merkityksellisiä politiikkoja, välineitä ja 
toimia käsittelemään perustettujen 
seurantakomiteoiden välille.

Or. en

Tarkistus 70
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat, 
että ohjelmaan liittyvät tiedotus- ja 
viestintätoimet lisäävät ohjelman 
Progress- ja Eures-lohkojen sekä 
Mikrorahoitus ja sosiaalinen yrittäjyys 
-lohkon näkyvyyttä ja tuovat ne 
lähemmäksi kansalaisia.
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Or. en

Tarkistus 71
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Viestintätoiminnalla on myös edistettävä 
tiedotusta Euroopan unionin poliittisista 
prioriteeteista, sikäli kuin ne liittyvät tämän 
asetuksen yleistavoitteisiin.

2. Viestintätoiminnalla on myös 
tiedotettava Euroopan unionin poliittisista 
prioriteeteista, sikäli kuin ne liittyvät tämän 
asetuksen yleistavoitteisiin.

Or. en

Tarkistus 72
Ehdotus asetukseksi
13 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Ohjelman säännöllistä seurantaa ja sen 
toimintalinjoihin ja rahoitusprioriteetteihin 
tarvittavia mahdollisia mukautuksia varten 
komissio laatii vuosittain laatua ja määrää 
koskevat seurantaraportit ja lähettää ne 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle. 
Raportit toimitetaan tiedoksi myös 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja 
alueiden komitealle. Vuotuisissa 
seurantaraporteissa käsitellään ohjelman 
tuloksia, ja ne sisältävät tietoja ohjelman 
lohkojen vaikutuksista ja kestävyydestä 
sekä tarvittaessa tiedot tukea saaneiden, 
työhön sijoitettujen ja/tai edelleen 
työllistettyjen henkilöiden 
kokonaismäärästä sekä mikroyrityksistä 
ja sosiaalisista yrityksistä, jotka 
tukijakson päättyessä ovat yhä 
toiminnassa, sekä tietoja toimien 
yhteensopivuudesta muiden unionin 
rahoitusvälineiden ja erityisesti Euroopan 
sosiaalirahaston kanssa. Vuotuisissa 
seurantaraporteissa käsitellään myös sitä, 
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missä määrin sukupuolten tasa-arvoon ja 
syrjimättömyyteen liittyvät näkökohdat, 
mukaan lukien esteettömiin 
mahdollisuuksiin liittyvät seikat, on otettu 
huomioon sen toimissa.

Or. en

Tarkistus 73
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jos päätöksen N:o 1672/2006/EY 
19 artiklan tai päätöksen 
N:o 283/2010/EU 9 artiklan mukaisesti 
tehdyssä arvioinnissa tai tämän artiklan 
1 kohdassa tarkoitetussa arvioinnissa 
havaitaan, että ohjelmassa on merkittäviä 
puutteita, komissio harkitsee, esittääkö se 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
ehdotuksen tarvittavista ohjelmaan 
tehtävistä muutoksista.

Or. en

Tarkistus 74
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Ennen mahdollisten ohjelman 
jatkamista vuoden 2020 jälkeen koskevien 
ehdotusten esittämistä komissio antaa 
Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja 
alueiden komitealle arvion vuosina 2014–
2020 toteutettavaksi suunnitellun 
ohjelman vahvuuksista ja heikkouksista.

Or. en
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Tarkistus 75
Ehdotus asetukseksi
II osasto

Komission teksti Tarkistus

Erityissäännökset Ohjelmalohkoja koskevat 
erityissäännökset

Or. en

Tarkistus 76
Ehdotus asetukseksi
14 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

14 a artikla
Aihekohtaiset osa-alueet

Progress-lohko sisältää seuraavat 
aihekohtaiset osa-alueet:
(a) työllisyys
(b) sosiaalinen suojelu, sosiaalinen 
osallisuus sekä köyhyyden vähentäminen 
ja ehkäiseminen
(c) työskentelyolot ja työehdot
(d) sosiaalipoliittiset kokeilut eri alat 
kattavana osa-alueena.

Or. en

Tarkistus 77
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Kehitetään ja levitetään korkealaatuista 
vertailevaa analyyttista tietoa sen 
varmistamiseksi, että unionin työllisyys- ja 

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

sosiaalista suojelua, sosiaalista 
osallisuutta ja köyhyyden torjuntaa 
koskeva unionin politiikka sekä näitä 
aloja koskeva lainsäädäntö perustuvat 
vankkaan näyttöön ja ovat relevantteja 
ihmisten tarpeiden sekä yksittäisten 
jäsenvaltioiden ja muiden ohjelmaan 
osallistuvien maiden yhteiskunnallisten 
haasteiden ja edellytysten kannalta.

Or. en

Tarkistus 78
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 79
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

(c) Tarjotaan poliittisille 
päätöksentekijöille taloudellista tukea 
sosiaali- ja työmarkkinapoliittisten 
uudistusten testaamiseen, jotta voidaan 
tarvittaessa varmistaa riittävä ja 
asianmukainen sosiaalinen suojelu, 
sosiaalinen osallisuus, köyhyyden 
vähentäminen, laadukkaat työpaikat ja 
korkea työllisyystaso sekä paremmat 
työolot, keskeisten toimijoiden valmiuksien 
parantamiseen, jotta ne voivat suunnitella 
ja toteuttaa sosiaalipoliittisia kokeiluja, 
sekä asiaan liittyvän tiedon ja 
asiantuntemuksen saataville asettamiseen

Or. en

Tarkistus 80
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 81
Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(b) työvoimapalvelut (b) julkiset työvoimapalvelut

Or. en

Tarkistus 82
Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) kansalaisjärjestöt, varsinkin unionin 
tasolla järjestäytyneet

(e) kansalaisjärjestöt kaikilla politiikan 
tasoilla

Or. en

Tarkistus 83
Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Ohjelman täytäntöön panemiseksi 
komissio aloittaa yhteistyön Euroopan 
koulutussäätiön, Euroopan ammatillisen 
koulutuksen kehittämiskeskuksen, 
Euroopan työturvallisuus- ja 
työterveysviraston ja Euroopan elin- ja 
työolojen kehittämissäätiön kanssa.

Or. en

Tarkistus 84
Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi tehdä yhteistyötä 
kansainvälisten organisaatioiden ja 

3. Komissio voi tehdä yhteistyötä 
kansainvälisten organisaatioiden ja 
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erityisesti Euroopan neuvoston, OECD:n, 
ILOn ja Maailmanpankin kanssa.

erityisesti Euroopan neuvoston, OECD:n, 
ILOn ja muiden Yhdistyneiden 
kansakuntien elinten ja Maailmanpankin 
kanssa.

Or. en

Tarkistus 85
Ehdotus asetukseksi
17 artikla

Komission teksti Tarkistus

17 artikla Poistetaan.
Komissiolle siirretty täytäntöönpanovalta
1. Seuraaviin liittyvät ja Progress-lohkon 
täytäntöön panemiseksi tarvittavat 
toimenpiteet hyväksytään 18 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen:
(a) monivuotiset työohjelmat, joissa 
esitetään keskipitkän aikavälin poliittiset 
ja rahoitukseen liittyvät prioriteetit
(b) vuotuiset työohjelmat, mukaan lukien 
edunsaajien valintakriteerit 
ehdotuspyyntöjen jälkeen.
2. Kaikista muista Progress-lohkon 
täytäntöön panemiseksi tarvittavista 
toimenpiteistä päätetään 18 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa 
menettelyä noudattaen.

Or. en

(Katso 26 e artiklaa koskeva tarkistus.)

Tarkistus 86
Ehdotus asetukseksi
18 artikla
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Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

(Katso 26 f artiklaa koskeva tarkistus.)

Tarkistus 87
Ehdotus asetukseksi
19 artikla

Komission teksti Tarkistus

19 artikla Poistetaan.
Siirtymätoimenpiteet
Toimet, jotka käynnistetään ennen 
1 päivää tammikuuta 2014 päätöksen 
N:o 1672/2006/EY perusteella (sen 
3 artiklassa tarkoitetut osa-alueet 1, 2 ja 
3), kuuluvat edelleen kyseisen päätöksen 
soveltamisalaan. Päätöksen 13 artiklassa 
tarkoitettu komitea korvataan kyseisten 
toimien osalta tämän asetuksen 
18 artiklassa säädetyllä komitealla.

Or. en

(Katso 26 g artiklaa koskeva tarkistus.)
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Tarkistus 88
Ehdotus asetukseksi
19 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

”19 a artikla
Aihekohtaiset osa-alueet

Eures-lohko sisältää seuraavat 
aihekohtaiset osa-alueet:
(a) liikkuville työntekijöille ja 
työnantajille tarkoitetut tiedotuspalvelut ja 
neuvonta sekä avointen työpaikkojen ja 
työnhakijoiden yhteensovittaminen
(b) kohdennetut liikkuvuusjärjestelyt
(c) valtioiden välinen, alakohtainen ja 
rajat ylittävä yhteistyö
(d) toimien ja työhön sijoittumisten 
arviointi alojen välisenä osa-alueena.

Or. en

Tarkistus 89
Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 90
Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 91
Ehdotus asetukseksi
20 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

20 a artikla
Erityistoimet

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

Or. en

Tarkistus 92
Ehdotus asetukseksi
20 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

20 b artikla
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Kohdennetut liikkuvuusjärjestelyt
1. Kohdennettuja liikkuvuusjärjestelyjä 
voidaan suunnitella erityisiä 
työntekijäryhmiä, tiettyjä aloja, 
ammatteja, maita tai maaryhmiä varten, 
mikäli niille on havaittavissa selvä 
taloudellinen tarve ja unionin laajuinen 
rekrytointi voisi tuottaa lisäarvoa, 
esimerkiksi kun on kyse pullonkauloiksi 
muodostuneista vapaista työpaikoista tai 
erityistyöpaikoista, joihin rekrytoinnissa 
on ilmennyt ongelmia. Työntekijöiden 
vapaata liikkuvuutta käsittelevää neuvoa-
antavaa komiteaa kuullaan säännöllisesti 
näistä järjestelyistä.
2. Kohdennettujen liikkuvuusjärjestelyjen 
perustana on "oikeudenmukaisen 
liikkuvuuden" periaate, ja niissä 
noudatetaan voimassa olevia työnormeja 
ja oikeudellisia vaatimuksia. 
Kohdennetuilla liikkuvuusjärjestelyillä on 
tarkoitus varmistaa sijoittuminen 
laadukkaaseen työhön sekä riittävä 
palkka ja asianmukaiset työehdot 
kollektiivisten työehtosopimusten tai 
minimipalkan avulla.
3. Kohdennetut liikkuvuusjärjestelyt 
täytäntöön panevat ja työnhakijoille ja 
työnantajille palveluja tarjoavat 
organisaatiot valitaan avoimen 
ehdotuspyynnön perusteella. 
Työvoimapalvelujen tarjoajat voivat 
esittää ehdotuksia, edellyttäen että ne ovat 
sitoutuneet oikeudenmukaisen 
liikkuvuuden periaatteeseen. 
4. Ehdotuspyynnössä määritellään 
11 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
liikkuvuusjärjestelyissä tarjottujen 
tukitoimien luonne, ja siihen sisältyy 
työnhakijoille ja työnantajille tarkoitettu 
rajallinen taloudellinen tuki, joka 
täydentää kohdennetuissa 
liikkuvuusjärjestelyissä tarjottuja 
palveluja.
5. Työnantajille tarkoitettuja taloudellisia 
kannustimia käytetään uuden työntekijän 
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integrointi- ja pätevöittämistoimiin, ja 
työntekijöille tarkoitettuja taloudellisia 
kannustimia käytetään esimerkiksi 
matkoista, asumisesta ja kielikursseista 
aiheutuneisiin siirtymäkustannuksiin.
6. Komissio varmistaa kohdennettujen 
liikkuvuusjärjestelyjen tehokkaan 
koordinoinnin sekä voimassa olevan 
työoikeuden ja työnormien täysimääräisen 
noudattamisen.

Or. en

Tarkistus 93
Ehdotus asetukseksi
20 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

20 c artikla
Aivovuodon seuranta

Alueellisesta liikkuvuudesta yksittäisille 
jäsenvaltioille tai tietyille elinkeinoelämän 
aloille aiheutuvien haittojen 
havaitsemiseksi ja ehkäisemiseksi 
komissio seuraa säännöllisesti 
liikkuvuusmalleja ja erityisesti 
ammattitaitoisten työntekijöiden 
liikkuvuutta. Jos ilmenee 
työmarkkinoiden vääristymistä, komissio 
harkitsee, olisiko sen esitettävä Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle ehdotus 
tällaisen kehityksen torjumiseksi.

Or. en

Tarkistus 94
Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Eures-lohkoon voivat osallistua kaikki 2. Eures-lohkoon voivat osallistua kaikki 
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jäsenvaltioiden tai komission nimeämät 
julkiset ja yksityiset elimet, toimijat ja 
instituutiot, jotka täyttävät komission 
päätöksessä 2003/8/EY19 vahvistetut 
Eures-verkostoon osallistumista koskevat 
edellytykset. Tällaisia elimiä ja 
organisaatioita ovat erityisesti:

jäsenvaltioiden tai komission nimeämät 
elimet, toimijat ja instituutiot, jotka 
täyttävät komission päätöksessä 2003/8/EY 
vahvistetut Eures-verkostoon osallistumista 
koskevat edellytykset. Tällaisia elimiä ja 
organisaatioita ovat erityisesti:

Or. en

Tarkistus 95
Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) työvoimapalvelut (b) julkiset työvoimapalvelut

Or. en

Tarkistus 96
Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) työmarkkinaosapuolten organisaatiot ja 
muut asiaan liittyvät osapuolet.

(c) työmarkkinaosapuolten organisaatiot.

Or. en

Tarkistus 97
Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) alue- ja paikallisviranomaiset, 
työmarkkinaosapuolten organisaatiot 
sekä muut alueelliset ja paikalliset 
organisaatiot, jotka osallistuvat rajat 
ylittäviin kumppanuuksiin.
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Or. en

Tarkistus 98
Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio perustaa akkreditointi- ja 
seurantajärjestelmän, jolla varmistetaan, 
että kaikki ohjelmaan osallistuvat 
noudattavat Eures-periaatteita yleensä ja 
vapaan liikkuvuuden periaatetta 
erityisesti.

Or. en

Tarkistus 99
Ehdotus asetukseksi
21 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

21 a artikla
Aihekohtaiset osa-alueet

Mikrorahoitus ja sosiaalinen yrittäjyys 
-lohko sisältää seuraavat aihekohtaiset 
osa-alueet:
(a) mikrorahoitus heikommassa asemassa 
oleville ryhmille ja mikroyrityksille
(b) sosiaalinen yrittäjyys.

Or. en

Tarkistus 100
Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

sosiaalitalouden mikroyritykset, ja 
mikroyritykset, jotka työllistävät 
haavoittuvia henkilöitä, jotka ovat 
heikommassa asemassa työmarkkinoilla.

Or. en

Tarkistus 101
Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tuetaan mikrorahoitusta saavien 
mikroyritysten perustamista ja 
kehittämistä erityisesti tarjoamalla 
täydentäviä mentorointi- ja 
koulutusohjelmia.

Or. en

Tarkistus 102
Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tuetaan sosiaalisten yritysten 
kehittämistä etenkin helpottamalla
rahoituksen saantia.

3. Tuetaan sosiaalisten 
investointimarkkinoiden kehittämistä ja 
helpotetaan sosiaalisten yritysten 
rahoituksen saantia asettamalla saataville 
omaa pääomaa ja oman pääoman 
kaltaista pääomaa sekä lainavälineitä ja 
avustuksia enintään [500 000 euroa] 
sosiaalisille yrityksille, joiden vuotuinen 
liikevaihto ei ylitä 50 miljoonaa euroa tai 
joiden vuotuinen tase ei ylitä 
43 miljoonaa euroa ja jotka eivät ole 
yhteissijoitusyrityksiä.

Or. en
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Tarkistus 103
Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio varmistaa tässä artiklassa 
vahvistettuihin tavoitteisiin pyrittäessä, 
että mikrorahoitus ja sosiaalisille 
yrityksille annettava tuki edistää 
laadukkaiden työpaikkojen luomista ja 
korkeaa työllisyystasoa sekä hyviä 
työoloja.

Or. en

Tarkistus 104
Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Täydentävyyden varmistamiseksi näitä 
toimia koordinoidaan tiiviisti 
koheesiopolitiikan yhteydessä ja 
jäsenvaltioissa toteutettujen toimien 
kanssa. Toimien tarkoituksena on elvyttää 
sekä takuiden että vastatakuiden, oman 
pääoman ja lainarahoituksen tarjontaa.

Or. en

Tarkistus 105
Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

1. Mikrorahoitus ja sosiaalinen yrittäjyys 
-lohkoon voivat osallistua kansallisella, 
alueellisella tai paikallisella tasolla 
jäsenvaltioissa toimivat julkiset ja 
yksityiset elimet, jotka tarjoavat näissä 
maissa
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Or. en

Tarkistus 106
Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) mikrorahoitusta henkilöille ja 
mikroyrityksille

(a) mikrorahoitusta henkilöille ja 
mikroyrityksille ja/tai

Or. en

Tarkistus 107
Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissio varmistaa, että lohkoon 
voivat osallistua syrjimättömästi 
monenlaiset jäsenvaltioissa toimivat 
julkiset ja yksityiset elimet.

Or. en

Tarkistus 108
Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteistä toimintaa lukuun ottamatta 
Mikrorahoitus ja sosiaalinen yrittäjyys 
-lohkolle myönnetyt määrärahat kattavat 
rahoitusvälineiden kautta täytäntöön 
pantujen toimien kustannukset 
kokonaisuudessaan, mukaan luettuina 
rahoituksen välittäjiin kohdistuvat 
maksuvelvollisuudet, kuten takauksista 
aiheutuneet tappiot, unionin 
rahoitusosuutta hallinnoivien 

Yhteistä toimintaa lukuun ottamatta 
Mikrorahoitus ja sosiaalinen yrittäjyys 
-lohkolle myönnetyt määrärahat kattavat 
rahoitusvälineiden kautta täytäntöön 
pantujen toimien kustannukset 
kokonaisuudessaan, mukaan luettuina 
rahoituksen välittäjiin kohdistuvat 
maksuvelvollisuudet, kuten takauksista 
aiheutuneet tappiot, unionin 
rahoitusosuutta hallinnoivien 
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kansainvälisten rahoituslaitosten 
hallinnointimaksut ja muut tukikelpoiset 
kustannukset.

rahoituslaitosten hallinnointimaksut ja 
muut tukikelpoiset kustannukset.

Or. en

Tarkistus 109
Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 110
Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Rahasto antaa omaa pääomaa 
kansallisten ja alueellisten rahastojen 
käyttöön. Lisäksi se antaa suoraa 
rahoitusta henkilöille, mikroyrityksille 
ja/tai sosiaalisille yrityksille. Takuilla 
pyritään vähentämään riskiä oman 
pääoman ja lainojen tarjoamisesta 
henkilöille, mikroyrityksille ja/tai 
sosiaalisille yrityksille kansallisella ja 
alueellisella tasolla.

Or. en

Tarkistus 111
Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 112
Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa 
sopimuksissa on määrättävä 
kansainvälisten rahoituslaitosten 

2. Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa 
sopimuksissa on määrättävä 
rahoituslaitosten velvoitteesta 
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velvoitteesta jälleeninvestoida resurssit ja 
niistä saadut tulot, myös osingot ja 
takaisinmaksut, 6 artiklan 5 kohdassa 
tarkoitettuihin toimiin kymmenen vuoden 
ajaksi ohjelman aloituspäivästä lähtien.

jälleeninvestoida resurssit ja niistä saadut 
tulot, myös osingot ja takaisinmaksut, 
6 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuihin 
toimiin kymmenen vuoden ajaksi ohjelman 
aloituspäivästä lähtien.

Or. en

Tarkistus 113
Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kansainvälisten rahoituslaitosten kanssa 
tehtyjen sopimusten voimassaolon 
umpeuduttua tai erillisen sijoitusvälineen
investointikauden päätyttyä unionille 
kuuluvat tulot ja saldo on maksettava 
unionin yleiseen talousarvioon.

4. Rahoituslaitosten kanssa tehtyjen 
sopimusten voimassaolon umpeuduttua tai 
erillisen sijoitusvälineen investointikauden 
päätyttyä unionille kuuluvat tulot ja saldo 
on maksettava unionin yleiseen 
talousarvioon.

Or. en

Tarkistus 114
Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kansainvälisten rahoituslaitosten ja 
tarpeen mukaan rahastonhoitajien on 
tehtävä 23 artiklassa tarkoitettujen julkisten 
ja yksityisten tahojen kanssa kirjallinen 
sopimus. Tällaisissa sopimuksissa on 
määrättävä julkisten ja yksityisten 
rahoituksentarjoajien velvoitteista käyttää 
Mikrorahoitus ja sosiaalinen yrittäjyys 
-lohkon nojalla saataville asetetut resurssit 
22 artiklassa esitettyjen tavoitteiden 
mukaisesti ja toimittaa tietoa 26 artiklassa 
säädettyjen vuosiraporttien laatimista 
varten.

5. Rahoituslaitosten ja tarpeen mukaan 
rahastonhoitajien on tehtävä 23 artiklassa 
tarkoitettujen julkisten ja yksityisten 
tahojen kanssa kirjallinen sopimus. 
Tällaisissa sopimuksissa on määrättävä 
julkisten ja yksityisten 
rahoituksentarjoajien velvoitteista käyttää 
Mikrorahoitus ja sosiaalinen yrittäjyys 
-lohkon nojalla saataville asetetut resurssit 
22 artiklassa esitettyjen tavoitteiden 
mukaisesti ja toimittaa tietoa 26 artiklassa 
säädettyjen vuosiraporttien laatimista 
varten.

Or. en
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Tarkistus 115
Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 116
Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 117
Ehdotus asetukseksi
Otsikko II a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Otsikko II a
Siirretty säädösvalta, täytäntöönpanovalta 
ja loppusäännökset

Or. en

Tarkistus 118
Ehdotus asetukseksi
26 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

26 a artikla
Säädösvallan siirtäminen komissiolle

Komissiolle siirretään valta antaa 
26 b artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä varojen myöntämisestä ohjelma 
lohkoille käyttämällä 5 prosentin varausta 
ja lohkojen yksittäisille osa-alueille 
vuosittaiselta pohjalta 5 artiklan 
2 a kohdan mukaisesti. 

Or. en

Tarkistus 119
Ehdotus asetukseksi
26 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

26 b artikla
Siirretyn säädösvallan käyttäminen

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

Or. en

Tarkistus 120
Ehdotus asetukseksi
26 c artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

26 c artikla
Ohjelman täytäntöönpano

Ohjelman täytäntöön panemiseksi 
komissio hyväksyy monivuotisia 
toimintasuunnitelmia ja vuotuisia 
työohjelmia.
Monivuotiset toimintasuunnitelmat ja 
vuotuiset työohjelmat kattavat ohjelman 
kaikki kolme lohkoa.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 121
Ehdotus asetukseksi
26 d artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

26 d artikla
Strateginen neuvoa-antava ryhmä

1. Komissio perustaa strategisen neuvoa-
antavan ryhmän, joka avustaa sitä 
ohjelman täytäntöönpanossa sekä sen 
seurannassa ja arvioinnissa.
2. Strategisen neuvoa-antavan ryhmän 
puheenjohtajana toimii komission 
edustaja ja sen jäseninä on 
jäsenvaltioiden ja muiden ohjelmaan 
osallistuvien maiden sekä unionin tasolla 
järjestäytyneiden ammattiyhdistysten, 
työnantajajärjestöjen ja
kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden 
edustajia, jotka suoraan tai välillisesti 
osallistuvat ohjelmaan sisältyvien toimien 
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täytäntöönpanoon.
3. Strateginen neuvoa-antava ryhmä
(a) antaa lausunnon monivuotisista 
toimintasuunnitelmista
(b) antaa lausunnon vuotuisista 
työohjelmista
(c) antaa komissiolle neuvoja ohjelman 
seurannassa ja arvioinnissa 13 ja 
14 artiklan mukaisesti.
4. Komissio voi kuulla strategista neuvoa-
antavaa ryhmää myös muissa kuin 
3 kohdassa tarkoitetuissa kysymyksissä.

Or. en

Tarkistus 122
Ehdotus asetukseksi
26 e artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

26 e artikla
Komissiolle siirretty täytäntöönpanovalta

1. Seuraaviin kohtiin liittyvät ja ohjelman 
täytäntöön panemiseksi tarvittavat 
toimenpiteet hyväksytään 26 f artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen:
(a) monivuotiset toimintasuunnitelmat
(b) vuotuiset työohjelmat.
2. Kaikista muista ohjelman täytäntöön 
panemiseksi tarvittavista toimenpiteistä 
päätetään 26 f artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä 
noudattaen.

Or. en
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Tarkistus 123
Ehdotus asetukseksi
26 f artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

26 f artikla
Komitea

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

Or. en

Tarkistus 124
Ehdotus asetukseksi
26 g artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

26 g artikla
Siirtymätoimenpiteet

Päätöksen N:o 1672/2006/EY 4, 5 ja 
6 artiklassa tarkoitettuihin 
toimenpiteisiin, jotka aloitetaan ennen 
1. tammikuuta 2014, sovelletaan edelleen 
tätä päästöstä. Näissä toimenpiteissä 
komissiota avustaa tämän asetuksen 
26 f artiklassa tarkoitettu komitea.

Or. en

Tarkistus 125
Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Komissio tekee Mikrorahoitus ja 
sosiaalinen yrittäjyys -lohkoa koskevan 
erillisen loppuarvioinnin viimeistään 
vuoden kuluessa siitä, kun sopimukset 
kansainvälisten rahoituslaitosten kanssa 
ovat rauenneet.

2. Komissio tekee Mikrorahoitus ja 
sosiaalinen yrittäjyys -lohkoa koskevan 
erillisen loppuarvioinnin viimeistään 
vuoden kuluessa siitä, kun sopimukset 
rahoituslaitosten kanssa ovat rauenneet.

Or. en
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PERUSTELUT

Komission ehdottamalla "sosiaalisia muutoksia koskevalla Euroopan unionin ohjelmalla" 
tuodaan yhteen kolme nykyistä ohjelmaa (Progress, Eures ja mikrorahoitusjärjestely).

Nykyisellä Progress-rahoitusvälineellä tuetaan EU:n politiikan kehittämistä ja 
yhteensovittamista seuraavilla aloilla: työllisyys, sosiaalinen suojelu ja sosiaalinen osallisuus, 
työolot, syrjinnän torjuminen ja sukupuolten tasa-arvo. Sillä rahoitetaan analysointia, 
vastavuoroista oppimista koskevaa toimintaa, tietämyksen levittämistä ja lisäämistä sekä 
päätoimijoille annettavia avustuksia.

Eures-ohjelmassa keskitytään työntekijöiden liikkuvuuteen rajojen yli. Eures-verkoston 
tehtävänä on tarjota tietoja, neuvontaa ja välityspalveluja (täytettävien työpaikkojen ja 
työnhaun yhteen sovittaminen) liikkuvuutta harjoittaville työntekijöille ja työnantajille sekä 
yleensäkin kaikille kansalaisille, jotka haluavat hyödyntää vapaata liikkuvuutta. Euresilla on 
etenkin Euroopan raja-alueilla tärkeä rooli, kun se auttaa välityspalveluillaan ja tuellaan 
ratkaisemaan kaikenlaisia ongelmia, joita työntekijöillä ja työnantajilla saattaa olla rajojen yli 
töitä tehtäessä. 

Progress-mikrorahoitusjärjestely otettiin käyttöön vuonna 2010 ja sillä helpotetaan 
mikroluottojen saantia mikroyritysten perustamiseen ja tukemiseen. Järjestelyllä ei rahoiteta 
itse mikroyrittäjiä, vaan sillä autetaan valittuja mikrorahoituksen tarjoajia myöntämään 
enemmän lainaa.

Komissio ehdottaa näiden kolmen ohjelman yhdistämistä vuodesta 2014 lähtien, joten sen 
tavoite ei ole oikea. Sen sijaan, että nämä kolme yksittäistä ohjelmaa optimoitaisiin ja niistä 
tehtäisiin tehokkaampia, ne yhdistetään, mikä vesittää tavoitteet ja toimenpiteet. Näiden 
kolmen välineen sisällön yhdistämistä ei saateta loppuun. Ehdotuksen I osassa kyllä 
muotoillaan yhteisiä säännöksiä, mutta samalla viitataan nimenomaisesti kolmeen erilliseen 
lohkoon.

Esittelijä katsoo, että näiden kolmen ohjelman yhdistäminen ei tuota välitöntä lisäarvoa 
Euroopan kansalaisille, joskin se yksinkertaistaa komission hallinnointitehtäviä.

Kolmen lohkon tavoitteiden ja sisältöjen ketjuttamisesta syntyy ensi silmäyksellä vaikutelma, 
että tärkeät sisällöt – kuten työllisyyden korkean tason edistäminen, asianmukaisen sosiaalisen 
suojelun takaaminen, köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunta sekä työolojen 
parantaminen – eivät ole keskeisessä asemassa.

Lisäksi on syytä huomata, että monet komission ehdotuksen kohdat ovat hyvin epämääräisiä, 
joten komissio saa suuren liikkumavaran ohjelman täytäntöönpanossa ja suunnittelussa. Siksi 
esittelijä pitää tärkeänä, että nämä puutteet korjataan. On oltava selvää, mihin vajaan miljardin 
euron määrärahat päätyvät ja millaiseksi ohjelma muotoutuu.

Lisäksi esittelijä katsoo, että ohjelmaa koskevassa asetusehdotuksessa on otettava huomioon 
eräitä erityisongelmia, joista tarkemmin jäljempänä.
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1. Ohjelmalla, jolla tuetaan EU:n jäsenvaltioiden työllisyys- ja sosiaalipolitiikkaa, olisi oltava 
sopiva nimi. Sosiaalisia muutoksia koskeva ohjelma ei pääse tähän tavoitteeseen, koska 
ohjausta ei anneta. Sosiaalinen muutos ei ole pelkästään myönteistä kaikua, koska se kuvaa 
sekä myönteisiä että kielteisiä yhteiskunnallisia muutoksia. Siksi sosiaalisen edistyksen ja 
työllisyyden tavoitteet on kirjattava selvästi jo itse otsikkoon.

2. Komission ehdotuksen yhtenä painopisteenä ovat sosiaaliset innovaatiot ja sosiaaliset 
kokeilut. Komissio jopa vahvistaa, että 17 prosenttia Progress-ohjelman määrärahoista 
käytetään sosiaalisten kokeilujen rahoittamiseen. Sen paremmin sosiaalisia innovaatioita kuin 
sosiaalisia kokeilujakaan ei kuitenkaan määritellä selvästi. Siksi esittelijä ehdottaa sosiaalisten 
innovaatioiden ja sosiaalisten kokeilujen määrittelemistä siten, että viitataan selvästi 
työllisyyteen, sosiaaliseen osallisuuteen ja köyhyyden torjuntaan.

3. Työllisyys- ja sosiaalipolitiikkaa tukevassa ohjelmassa on otettava kaikilla tasoilla 
mukaan työmarkkinaosapuolet ja kansalaisyhteiskunnan organisaatiot. Siksi esittelijä 
edellyttää kumppanuusperiaatteen kirjaamista ehdotukseen. Hän ehdottaa Euroopan tasolla 
strategisen neuvoa-antavan ryhmän perustamista. Ryhmä koostuu komission, jäsenvaltioiden, 
työmarkkinaosapuolten ja kansalaisjärjestöjen edustajista, ja sen on määrä tukea EU:n tasolla 
komissiota ohjelman täytäntöönpanossa, valvonnassa ja arvioinnissa. 

4. Ohjelmalla on 958,10 miljoonan euron talousarvio. Esittelijä ehdottaa kokonaistalousarvion 
lisäämistä 5 prosentilla, mikä vastaa parlamentin 8. kesäkuuta 2011 antamaa päätöslauselmaa, 
joka koskee uutta monivuotista rahoituskehystä kilpailukykyistä, kestävää ja osallistavaa 
Euroopan unionia varten. Sosiaali- ja työllisyyspolitiikan ohjelmat tulevat erittäin 
merkittäviksi näinä talouskriisin ja jäsenvaltioiden pakollisen taloudellisen 
vakauttamisen aikoina.

Esittelijä ehdottaa vähäisiä muutoksia määrärahojen jakautumiseen sekä konkreettisia 
painopisteitä mukauttaakseen kolmen lohkon prosenttiosuuksien jakautumista uusiin 
reunaehtoihin.

Progress-lohkossa olisi edelleen varmistettava, että suurin osa varoista kohdennetaan 
sosiaaliseen osallisuuteen, sosiaaliseen suojeluun ja köyhyyden torjuntaan. Koska 
nuorilla on yhä enemmän ongelmia työmarkkinoilla ja nuorisotyöttömyys on kasvussa, 
esittelijä ehdottaa, että vähintään 10 prosenttia lohkon osuudesta käytetään 
nuorisotyöttömyyden torjumiseen. Esittelijä pitää myönteisenä, että komissio on varannut 
tietyn prosenttiosuuden sosiaalisiin kokeiluihin, ja ehdottaa prosenttiosuuden lisäämistä, jotta 
voitaisiin rahoittaa useampia konkreettisia hankkeita.

Eures-lohkon yhteydessä olisi varmistettava, että rahoitetaan kohdennettuja 
liikkuvuusjärjestelyjä, rajaseutukumppanuuksia sekä Eures-henkilöstön koulutusta ja 
pätevöitymistä.

Mikrorahoitusta ja sosiaalista yrittäjyyttä koskevassa lohkossa on varmistettava 
kummankin tekijän asianmukainen rahoitus.
5.  Progress-lohko saa suurimman osan varoista, ja sillä on tarkoitus tukea unionin 
työllisyys- ja sosiaalipolitiikan tavoitteiden saavuttamista. Siksi esittelijä ehdottaa, että 
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viitataan selvemmin työllisyyteen, työoloihin, sosiaaliseen osallisuuteen ja köyhyyden 
torjumiseen.

6. Komissio ehdottaa Eures-lohkoon kauaskantoisia uudistuksia. Monialaisten toimien 
rahoitus hoidetaan ohjelman kautta, mutta kansalliset Eures-toimet on määrä rahoittaa 
jatkossa Euroopan sosiaalirahastosta (ESR).

Esittelijä pitää valitettavana, että komissio ei edellytä ohjelmassa Eures-rajakumppanuuksien 
rahoittamista. Liikkuvuutta harjoittavien työntekijöiden ja työnantajien neuvominen raja-
alueilla on kuitenkin erittäin merkittävää tiiviimmin yhdentyvässä Euroopassa. 

Jotta rajakumppanuuksien rahoittaminen kyetään varmistamaan myös vuoden 2013 jälkeisellä 
ajalla, esittelijä ehdottaa, että rajakumppanuudet sisällytetään ohjelman Eures-lohkoon.
"Oikeudenmukaiseen liikkuvuuteen" olisi sovellettava selkeitä sääntöjä, kun otetaan 
huomioon kohderyhmiin painottuva liikkuvuusohjelma, jossa esitetään tarjontaa ja kysyntää 
korostava työnvälityksen lähestymistapa EU:ssa. 

7. Mikrorahoitusta ja sosiaalista yrittäjyyttä koskevaa lohkoa ei ole myöskään laadittu 
konkreettiseen muotoon. Esittelijä pitää myönteisenä komission ehdottamaa uudistusta, että 
varoja varataan jatkossa myös sosiaaliseen yrittäjyyteen. Sosiaalista yrittäjyyttä koskevien 
varojen jakamiseen on kuitenkin sovellettava selkeitä menetelmiä ja sääntöjä. Kun 
riskiryhmien jäsenille ja mikroyrityksille myönnetään mikroluottoja, on varmistettava, että 
hakija saa myös tarvittavaa opastusta ja tukea itsenäisyyteen pyrkiessään.


