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PR_COD_1amCom

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 Euroopan 
sosiaalirahastosta ja asetuksen (EY) N:o 1081/2006 kumoamisesta
(COM(2011)0607 – C7-0327/2011 – 2011/0268(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2011)0607),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 164 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C7-0327/2011),

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

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 22. 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, aluekehitysvaliokunnan, 
kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan sekä naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon 
valiokunnan lausunnot (A7-0000/2012),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

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

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) ESR:n olisi parannettava (2) ESR:n on parannettava 

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

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

Or. fr

Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(3) Eurooppa-neuvosto totesi 17 päivänä 
kesäkuuta 2010, että kaikessa yhteisessä 
politiikassa, myös koheesiopolitiikassa, 
olisi tuettava työllisyyttä ja älykästä, 
kestävää ja osallistavaa kasvua koskevaa 
Eurooppa 2020 -strategiaa. Jotta ESR:n 
toiminta olisi täysin strategian tavoitteiden 
mukaista, etenkin työllisyyden, 
koulutuksen, ammattikoulutuksen ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan alalla, 
ESR:n olisi tuettava jäsenvaltioita 
jäsenvaltioiden ja unionin talouspolitiikan 
laajoista suuntaviivoista annettujen 
neuvoston suositusten sekä 
perussopimuksen 121 artiklan 2 kohdan ja 
148 artiklan 4 kohdan mukaisesti 
hyväksyttyjen työllisyyspolitiikan 
suuntaviivoja koskevien neuvoston 
päätösten täytäntöönpanossa. Sen olisi 
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täytäntöönpanoa kiinnittäen 
erityishuomiota hankkeisiin "Uuden 
osaamisen ja työllisyyden ohjelma",
"Nuoret liikkeellä" ja "Köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan 
eurooppalainen foorumi". Siitä tuetaan
myös aloitteisiin "Euroopan 
digitaalistrategia" ja "Innovaatiounioni" 
liittyviä toimia.

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

Or. fr

Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Asetuksessa (EU) N:o […] säädetään, 
että menojen tukikelpoisuutta koskevat 
säännöt määritetään kansallisella tasolla, 
lukuun ottamatta joitakin poikkeuksia, 
joista on tarpeen antaa erityissäännöksiä
ESR:n osalta.

(15) Asetuksessa (EU) N:o […] säädetään, 
että menojen tukikelpoisuutta koskevat 
säännöt määritetään kansallisella tasolla, 
lukuun ottamatta joitakin poikkeuksia, 
joista on tarpeen antaa erityissäännöksiä
kaikkien rahastojen osalta.

Or. fr

Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(18 a) Kun otetaan huomioon ESR:n 
keskeinen asema Eurooppa 2020 
-strategian tärkeimpien sosiaalisten ja 
työllisyystavoitteiden toteuttamisessa, tätä 
rahastoa olisi pidettävä poliittisena 
painopistealueena ja rahoitettava sen 
mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. fr

Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 c kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(18 c) Sekä tieteellisesti että empiirisesti 
on itsestään selvää, että inhimillisen 
pääoman kehittämisen ja sosiaalisen 
osallisuuden tukemiseen käytettävien 
varojen supistukset vain kurittavat 
edelleen taloudellisissa tai 
rahoitusvaikeuksissa olevia jäsenvaltioita 
sekä vähentävät niiden 
elpymismahdollisuuksia pitkällä 
aikavälillä. Näin ollen ei missään 
tapauksessa tulisi harkita ESR:n 
maksujen keskeyttämistä sen pohjalta, 
miten jäsenvaltio on toiminut unionin 
talouden ohjauksen ja hallinnan 
prosessin puitteissa.

Or. fr

Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tehtävä Tehtävät

Or. fr

Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

tuotantojärjestelmien muutoksiin. 
ESR:sta tuetaan myös taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden vahvistamista 
unionissa, köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen torjuntaa, sukupuolten 
tasa-arvon edistämistä, yhdenvertaisia 
mahdollisuuksia ja syrjinnän poistamista 
kaikissa sen muodoissa.

Or. fr

Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. ESR:n tuesta hyötyvät ihmiset. Siitä 
tuetaan muun muassa työmarkkinoilta 
syrjäytyneitä, työmarkkinoilla 
epäedullisessa asemassa tai 
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vähemmistöt, marginalisoituneet yhteisöt 
ja syrjäytymässä olevat ihmiset. ESR:sta 
annetaan tukea myös yrityksille,
järjestelmille ja rakenteille uusiin 
haasteisiin mukautumisen helpottamiseksi, 
hyvän hallintotavan edistämiseksi ja 
uudistusten täytäntöön panemiseksi etenkin 
työllisyys-, koulutus- ja sosiaalipolitiikan 
alalla.

marginalisoitumisvaarassa olevia ryhmiä 
ja yksilöitä, joita ovat esimerkiksi
pitkäaikaistyöttömät, vammaiset, 
maahanmuuttajat, etniset vähemmistöt, 
marginalisoituneet yhteisöt ja 
syrjäytymässä olevat ihmiset. ESR:sta 
annetaan tukea myös työntekijöille
yrityksille ja yrittäjille sekä järjestelmille 
ja rakenteille uusiin haasteisiin 
mukautumisen helpottamiseksi, hyvän 
hallintotavan edistämiseksi ja uudistusten 
täytäntöön panemiseksi etenkin työllisyys-, 
koulutus- ja sosiaalipolitiikan sekä 
perusammattikoulutuksen että jatkuvan 
koulutuksen alalla.

Or. fr

Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

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

(a) Temaattisessa tavoitteessa 
"työllisyyden edistäminen ja työvoiman
liikkuvuuden tukeminen" toteutetaan 
seuraavat toimet:

Or. fr

Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

i) työnhakijoiden ja työelämän 
ulkopuolella tai niistä kaukana olevien 
pääsy työpaikkoihin ja työvoiman 
liikkuvuuden tukeminen

Or. fr
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Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) työelämän ja koulutuksen ulkopuolella 
olevien nuorten kestävä integroituminen 
työmarkkinoille

ii) nuorten, myös työelämän ja 
koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten,
kestävä integroituminen työmarkkinoille

Or. fr

Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

iv) naisten ja miesten tasa-arvo
työnsaannissa ja urakehityksessä sekä
työ- ja yksityiselämän yhteensovittaminen

Or. fr

Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta – vi alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Or. fr

Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta – johdanto-osa
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Komission teksti Tarkistus

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

(b) Temaattisessa tavoitteessa 
"koulutukseen, ammattitaitoon ja 
elinikäiseen oppimiseen investointi" 
toteutetaan seuraavat toimet:

Or. fr

Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

i) ehkäistään koulunkäynnin 
keskeyttämistä ja vähennetään 
koulupudokkaiden määrää, edistetään 
yhdenvertaista pääsyä laadukkaaseen 
esiopetukseen sekä ensimmäisen ja toisen 
asteen koulutukseen ja otetaan vailla 
tutkintoa olevat nuoret uudelleen 
koulutukseen tukemalla henkilökohtaisia 
hankkeita, joiden avulla he voivat jatkaa 
koulunkäyntiä

Or. fr

Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

ii) parannetaan kolmannen asteen ja 
vastaavan koulutuksen laatua, tehokkuutta 
ja avoimuutta ja korkeakoululaitosten, 
tutkimus- ja koulutuskeskusten sekä 
yritysten verkostoitumista tavoitteena 
lisätä niihin osallistumista ja kohottaa 
koulutustasoa

Or. fr
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Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

iii) parannetaan ja yhdenvertaistetaan
pääsyä elinikäiseen oppimiseen,
parannetaan kokemuksen tunnustamista,
kohennetaan työvoiman ammattitaitoa ja 
pätevyyttä, myös työntekijöiden aktiivisen 
ikääntymisen takaamiseksi

Or. fr

Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta – iii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iii a) lisätään koulutusjärjestelmien 
soveltuvuutta työmarkkinoiden tarpeisiin, 
muun muassa kehittämällä välineitä, 
jotka mahdollistavat ammattitaidon 
tarpeen ennakoinnin, sekä 
koulutusjärjestelmien ja opinto- ja 
uraohjauksen reagointivalmiuksien 
avulla

Or. fr

Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – c alakohta – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

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

(c) Temaattisessa tavoitteessa "sosiaalisen 
osallisuuden edistäminen ja köyhyyden 
torjuminen" toteutetaan seuraavat toimet:
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Or. fr

Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – c alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) marginalisoituneiden yhteisöjen, kuten 
romanien, integroituminen

ii) marginalisoituneiden yhteisöjen, kuten 
romanien, sosiaalinen ja ammatillinen
integroituminen

Or. fr

Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – c alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

iii) sukupuoleen, rotuun, etniseen 
alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen perustuvan syrjinnän 
torjuminen, kun se vaikuttaa uhrien 
pääsyyn ja yhdenvertaiseen 
osallistumiseen työmarkkinoille

Or. fr

Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – c alakohta – v alakohta

Komission teksti Tarkistus

v) osuus- ja yhteisötalouden ja 
sosiaalisten yritysten edistäminen

v) sosiaalisen yrittäjyyden ja ammatillisen 
integroinnin edistäminen sosiaalisissa 
yrityksissä ja osuus- ja yhteisötaloudessa, 
jotta helpotetaan työpaikan ja 
laadukkaiden palvelujen saatavuutta 
kaikille
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Or. fr

Tarkistus 27
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – c alakohta – vi alakohta

Komission teksti Tarkistus

vi) yhteisöjohtoiset paikalliset 
kehittämisstrategiat.

vi) osallistavat yhteisöjohtoiset paikalliset 
kehittämisstrategiat.

Or. fr

Tarkistus 28
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – d alakohta – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

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

(d) Temaattisessa tavoitteessa 
"institutionaalisten valmiuksien 
parantaminen ja julkishallinnon 
tehostaminen" toteutetaan seuraavat 
toimet:

Or. fr

Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – d alakohta– i alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Tätä investointiprioriteettia sovelletaan
ainoastaan jäsenvaltioissa, jotka voivat 
saada koheesiorahaston tukea, tai muissa 
jäsenvaltioissa toimiin, joilla – vaikka 
niitä toteutettaisiinkin koko kyseisen 
jäsenvaltion alueella – vahvistetaan 
institutionaalisia valmiuksia ja 
tehostetaan julkishallintoa ja julkisia 
palveluja siten, että se hyödyttää yhtä tai 
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useampaa NUTS 2 -tason aluetta, 
sellaisena kuin ne on määritelty asetuksen
(EU) N:o […] 82 artiklan 2 kohdan 
a alakohdassa.

Or. fr

Tarkistus 30
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – d alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

ii) koulutus-, työllisyys- ja 
sosiaalipolitiikkaa toteuttavien 
sidosryhmien valmiuksien parantaminen
myös alakohtaisten, kansallisten ja 
alueellisten sopimusten sekä paikallisen 
tason kehitysaloitteiden avulla.

Or. fr

Tarkistus 31
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(a) tuetaan siirtymistä vähähiiliseen, 
ilmastomuutokseen sopeutuvaan, 
resurssitehokkaaseen ja ympäristön 
kannalta kestävään talouteen uudistamalla 
koulutusjärjestelmiä taitojen ja 
pätevyyksien mukauttamisen 
edellyttämällä tavalla, parantamalla 
työvoiman ammattitaitoa ja luomalla uusia 
työpaikkoja ympäristöön ja energiaan 
liittyville sektoreille

Or. fr
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Tarkistus 32
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 33
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 34
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Hallintoviranomaisten on toimitettava 
sähköisesti jäsennellyt tiedot kustakin 
investointiprioriteetista samaan aikaan kuin 
vuotuiset täytäntöönpanoraportit. Tietojen 
on katettava luokittelu sekä tuotos- ja 
tulosindikaattorit.

2. Hallintoviranomaisten on toimitettava 
sähköisesti jäsennellyt tiedot kustakin 
investointiprioriteetista samaan aikaan kuin 
vuotuiset täytäntöönpanoraportit. Tietojen 
on katettava toimintaluokat sekä tuotos- ja 
tulosindikaattorit.

Or. fr

Tarkistus 35
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jos vakavaraisuuden ja pätevyyden 
takaamista koskevat ehdot täyttyvät, 
asetuksen (EU) N:o [...] 5 artiklassa 
tarkoitettujen kumppanien, muun muassa
työmarkkinaosapuolten ja 
kansalaisjärjestöjen, osallistuminen 
toimenpideohjelmien täytäntöönpanoon 
asetuksen (EU) N:o [...] 5 artiklan 
mukaisesti voidaan toteuttaa asetuksen
(EU) N:o […] 113 artiklan 7 kohdassa 
määriteltyjen yleisten tukien muodossa.  
Tällöin toimenpideohjelmassa on 
yksilöitävä se ohjelman osa, jota yleinen 
tuki koskee, mukaan lukien kustakin 
toimintalinjasta siihen alustavasti 
myönnetyt määrärahat.

Or. fr

Tarkistus 36
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 37
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 38
Ehdotus asetukseksi
7 artikla 

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltiot ja komissio edistävät naisten ja 
miesten tasa-arvoa asetuksen (EU) N:o [...] 
7 artiklassa tarkoitetuilla 
valtavirtaistamistoimilla (”mainstreaming”)
kaikissa ohjelmien valmistelu- ja 
täytäntöönpanotoimissa. ESR:sta tuetaan 
myös tämän asetuksen 3 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan iv alakohdassa tarkoitettuja 
kohdennettuja erityistoimia, joilla pyritään 
erityisesti lisäämään naisten kestävää 
osallistumista työelämään ja siellä 
etenemistä, vähentämään sukupuoleen 
perustuvaa eriytymistä työmarkkinoilla, 
torjumaan sukupuolistereotypioita 
koulutuksessa, torjumaan ammattialojen 
ja -profiilien jakoa sukupuolittain, 
vähentämään sukupuoleen perustuvaa 
erottelua sekä edistämään naisten ja 
miesten työ- ja yksityiselämän 
yhteensovittamista.

Or. fr

Tarkistus 39
Ehdotus asetukseksi
8 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot ja komissio edistävät kaikkien 
yhdenvertaisia mahdollisuuksia, mukaan 
lukien vammaisten esteettömät 
mahdollisuudet, ottamalla kaikessa 
toiminnassa huomioon asetuksen (EU) N:o 

Jäsenvaltiot ja komissio edistävät kaikkien
yhdenvertaisia mahdollisuuksia ilman 
sukupuoleen, rotuun tai etniseen 
alkuperään, uskontoon tai 
vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai 
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[…] 7 artiklassa tarkoitetun 
syrjimättömyyden periaatteen ja 
toteuttamalla erityistoimia 3 artiklassa ja 
etenkin sen 1 kohdan c alakohdan
iii alakohdassa tarkoitettujen 
investointiprioriteettien puitteissa. Tällaiset 
toimet kohdennetaan syrjäytymisvaarassa 
oleviin ihmisiin ja vammaisiin, ja niillä
pyritään lisäämään heidän 
työvoimaosuuttaan, lujittamaan 
sosiaalista osallisuutta, vähentämään 
eriarvoisuutta koulutustason ja 
terveystilanteen osalta sekä helpottamaan
siirtymistä laitoshoidosta avohoitoon.

sukupuoliseen suuntautumiseen 
perustuvaa syrjintää ottamalla kaikessa 
toiminnassa huomioon asetuksen (EU) N:o 
[…] 7 artiklassa tarkoitetun 
syrjimättömyyden periaatteen. Lisäksi 
ESR:sta tuetaan tämän asetuksen
3 artiklassa ja etenkin sen 1 kohdan 
c alakohdan iii alakohdassa tarkoitettujen 
investointiprioriteettien puitteissa
toteutettavia erityistoimia, joilla pyritään
poistamaan syrjintä kaikissa sen 
muodoissa ja parantamaan vammaisten 
mahdollisuuksia sekä vähentämään 
eriarvoisuutta koulutustason osalta, 
lisäämään syrjäytymisvaarassa olevien 
ihmisten osallistumista työmarkkinoille ja 
vahvistamaan heidän sosiaalista 
osallisuuttaan, myös helpottamalla
siirtymistä laitoshoidosta avohoitoon.

Or. fr

Tarkistus 40
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 41
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 42
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 43
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Jotta voidaan kartoittaa jäsenvaltioiden 
erityistarpeita vastaavat kansainvälisen 
yhteistyön alat ja muodot, jäsenvaltiot 
voivat valita kansainvälisen yhteistyön
teemoja komission ehdottamasta ja
perussopimuksen 163 artiklan toisessa 
kohdassa tarkoitetun ESR-komitean 
vahvistamasta luettelosta.

Or. fr
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Tarkistus 44
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 45
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) 9 ja 10 artiklassa tarkoitettuihin 
sosiaalisiin innovaatioihin ja 
kansainväliseen yhteistyöhön, jos niitä ei 
kateta niihin kohdistuvasta toimintalinjasta.

(b) (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. fr

Tarkistus 46
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 47
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. ESR:sta voidaan tukea asetuksen (EU) 
N:o [EAKR] 7 artiklassa tarkoitettujen 
EAKR-toimien täydennykseksi kestävää 
kaupunkikehitystä strategioilla, joissa 
esitetään integroituja toimia taloudellisten, 
ympäristöön liittyvien ja sosiaalisten 
haasteiden torjumiseksi kaupunkialueilla 
kaupungeissa, jotka luetellaan 
kumppanuussopimuksessa.

2. ESR:sta voidaan tukea asetuksen (EU) 
N:o [EAKR] 7 artiklassa tarkoitettujen 
EAKR-toimien täydennykseksi kestävää 
kaupunkikehitystä tämän asetuksen 
3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
investointiprioriteettien kautta
strategioilla, joissa esitetään integroituja 
toimia taloudellisten, ympäristöön 
liittyvien ja sosiaalisten haasteiden 
torjumiseksi kaupunkialueilla 
kaupungeissa, jotka luetellaan 
kumppanuussopimuksessa.

Or. fr

Tarkistus 48
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Asetuksen (EU) N:o [...] 32 artiklan 1. Asetuksen (EU) N:o [...] 32 artiklan 
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mukaisesti ESR voi tukea sen toiminta-
alaan kuuluvia toimia ja politiikkaa 
rahoitusvälineiden, kuten 
riskinjakojärjestelyjen, pääoman ja velan, 
takuurahastojen, holdingrahastojen ja 
lainarahastojen, kautta.

mukaisesti ESR voi tukea sen toiminta-
alaan kuuluvia toimia ja politiikkaa 
rahoitusvälineiden kautta.

Or. fr
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PERUSTELUT

Komission ehdotus Euroopan sosiaalirahastosta vuosiksi 2014–2020 sisältää huomattavia 
edistysaskelia, joita Euroopan parlamentinkin olisi tuettava ja joilla autetaan tehokkaasti 
Euroopan kansoja sopeutumaan työmarkkinoiden muutoksiin työllistämistä tukevien ja 
koulutushankkeiden yhteisrahoituksen avulla: 

 varojen myöntäminen Eurooppa 2020 -strategian prioriteettien mukaisesti 
 temaattinen keskittäminen ja 20 prosentin myöntäminen rahaston varoista kussakin 

jäsenvaltiossa sosiaalisen osallisuuden edistämiseen ja köyhyyden torjuntaan
  työmarkkinaosapuolten ja kansalaisjärjestöjen aseman korostaminen sekä 
 menettelyjen yksinkertaistaminen.

Euroopan sosiaalirahasto, joka on Euroopan unionin tärkein väline työllisyyden edistämisessä, 
perustettiin vuonna 1957 Rooman sopimuksella. ESR:n perustamisesta alkaen siinä on 
keskitytty työntekijöiden alueelliseen ja ammatilliseen liikkuvuuteen.  Nykyisen kriisin aikana 
sosiaalinen yhteenkuuluvuus on ensisijaista ja ESR:n investoinnit kohdistuvat seuraaviin 
aloihin: 

1. yhteiskunnallinen integroituminen ammatillisen integroitumisen kautta 
2. koulutustason nostaminen 
3. työllisyystason nostaminen. 

Jotta saavutetaan tämä sosiaalinen yhteenkuuluvuus, kaudella 2014–2020 on sovellettava 
komission ESR:aa koskevan ehdotuksen seuraavia neljää ensisijaista temaattista tavoitetta: 
"työllisyyden ja työvoiman liikkuvuuden edistäminen", "investoinnit taitoihin, koulutukseen 
ja elinikäiseen oppimiseen", "sosiaalisen osallisuuden edistäminen ja köyhyyden torjunta" 
sekä "institutionaalisten valmiuksien parantaminen ja julkishallinnon tehostaminen". 

Nuoria on tuettava, sillä Euroopan unionissa 21 prosenttia heistä on työttöminä ja useat nuoret 
ovat vailla koulutodistusta tai tutkintoa. Tämän vuoksi ESR toimii yhteiskunnallisen 
integroinnin välineenä ammatillisen integroinnin kautta, ja siinä käytetään kokonaisvaltaista 
lähestymistapaa, jolla tuetaan yksilöllisiä tai yleisiä tapoja saavuttaa laadukkaiden 
työpaikkojen ja maksimityöllisyyden tavoite. Lisäksi työttömien sosiaalista osallisuutta on
tuettava varmistamalla riittävä varojen ja palvelujen saanti kaikille.

ESR:aa olisi käytettävä myös tulevien ammattitaitotarpeiden ennakoimisen helpottamisessa, 
jotta voidaan kasvattaa huomattavasti korkeasti koulutettujen työntekijöiden määrää, sillä 
viimeaikaisten arvioiden mukaan Eurooppa tarvitsee heitä lähitulevaisuudessa. 

Selkeämpi tunnustus kumppanien erityisasemalle kaikilla tasoilla on tarpeen hankkeiden 
hyvän toimivuuden kannalta. Kaikkien osapuolten liikkeelle saaminen ja 
työmarkkinaosapuolten ottaminen mukaan ESR:n hallinnointiin ja käyttöön unionin, 
jäsenvaltioiden, alueiden ja paikallistasolla on ehtona sille, että ESR säilyy eurooppalaisten 
työllisyyden ja ammatillisen integroitumisen välttämättömänä välineenä. 

Sääntöjen ja menettelyjen yksinkertaistaminen sekä käytännöllinen lähestymistapa ovat hyviä 
ratkaisuja ESR:sta rahoitettujen toimien vaikutuksen lisäämiseksi. Hallinnollisia menettelyjä 



PR\897949FI.doc 29/30 PE486.203v01-00

FI

voidaan yksinkertaistaa muun muassa käyttämällä kertakorvauksia ja 
vakioyksikkökustannuksia, jolloin voidaan poistaa yksi suurimmista esteistä, joita yrityksillä 
on ESR:n varojen saannissa, ja siten lisätä saatavilla olevien varojen käyttöä. Varojen 
hakemista ESR:sta koskevia asiakirjoja on yksinkertaistettava erityisesti silloin, kun 
hankkeiden julkinen tuki on alle 50 000 euroa. ESR:n varojen tehokas käyttö voi parantaa 
merkittävästi elvytystoimien vaikutusta ja edistää uusien työpaikkojen luomista Euroopan 
unionissa. 

Kaikkia näitä tavoitteita olisi arvioitava useita kertoja ohjelmakauden aikana, jotta 
varmistetaan varojen asianmukainen käyttö ja toteutettujen toimenpiteiden tehokkuus. 

2. ESR ja koheesiopolitiikan yleiset puitteet

ESR:aa on tuettava voimakkaasti myöntämällä sille vähintään 25 prosenttia rakennerahastojen 
ja koheesiorahaston talousarviosta. Kansallisen työllisyyspolitiikan merkitys huomioon ottaen 
jäsenvaltiot ovat tärkeimpiä välikäsiä kaikissa ESR:n toimissa. Koska jäsenvaltioiden 
riippumattomuutta tässä asiassa on kunnioitettava, ne voivat vapaasti panna täytäntöön 
ohjelmat omien järjestelyjensä mukaisesti. 

Ensiksi on pyrittävä parantamaan ESR:n hallinnointia ja säilytettävä ESR:n keskitetty 
koordinointi, kuitenkin niin että otetaan paremmin huomioon todelliset tarpeet jäsenvaltioissa. 

Tarkastusten järkeistäminen vaikuttaa ehdottoman välttämättömältä ESR:n paikallisten 
toimijoiden elämän yksinkertaistamiseksi. Tarkastuksia on yhdenmukaistettava ja kiellettävä 
liioiteltu valvonta sekä poistettava tietyt tarpeettomat tarkastukset.  Valvonnan 
keventämiseksi kunkin jäsenvaltion ja komission välillä tehdyt "luottamussopimukset" 
mahdollistaisivat jäsenvaltioita rasittavan sääntelyn vähentämisen. Maksujen määräaikojen 
lyhentäminen on määritettävä kaikkien jäsenvaltioiden yhteiseksi tavoitteeksi, ja on 
tiedotettava vaiheittaisten maksujen käytännöstä. 

ESR:n paikallisia toimijoita on tuettava lisäämällä tekniseen apuun myönnettäviä määrärahoja 
ja tarjoamalla koulutusta ESR:n hallintoyksiköistä. 

ESR:n varojen käyttöasteen lisäämiseksi on luotava olosuhteet niiden paremmalle 
hyödyntämiselle: 

 jokaista jäsenvaltiota kehotetaan keskittämään rahoitettavat painopistealueet ESR:n 
tehokkuuden lisäämiseksi 

 perustetaan (kiinteämääräinen) "ESR-šekki" sellaisia erityisalojen mikrohankkeita 
varten, joiden tulokset ovat helposti saavutettavissa ja mitattavissa 

 lisätään hankkeiden vetäjille suunnattua viestintää ja tietojenvaihtoa 
 varmistetaan parempi synergia ESR:n ja EAKR:n välillä koheesiorahastoa koskevan 

yleisasetuksen mukaisesti. 

ESR:sta tuetaan heikoimmassa asemassa olevia väestönosia hyödyttäviä hankkeita. Olisi 
erittäin huolestuttavaa, jos rahastojen yhteisiä säännöksiä koskevan komission 
asetusehdotuksen sisältämiä makrotalouden ehtoja sovellettaisiin myös ESR:oon. Jo 
vaikeuksissa olevien maiden heikoimmassa asemassa oleviin väestönosiin ei voida soveltaa 
kaksinkertaista rangaistusta.



PE486.203v01-00 30/30 PR\897949FI.doc

FI


