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LYHYET PERUSTELUT

Euroopan yhteisön olemassaolon alusta alkaen Euroopan sosiaalirahasto (ESR) on edistänyt eri 
alueiden kehityserojen kaventamista.   Keski- ja Itä-Euroopan maiden liityttyä EU:n jäseniksi 
ESR on toiminut tärkeässä tehtävässä muutoksen sosiaalisten kustannusten lieventämisessä 
entisissä kommunistimaissa.   Euroopan sosiaalirahasto on yksi tärkeimmistä inhimilliseen 
pääomaan sijoittamisen mekanismeista tällä alueella.  Siitä tuetaan muun muassa 
syrjäytymisvaarassa oleville ryhmille suunnattuja koulutusaloitteita.

Tietoisena siitä, että vähemmän kehittyneillä alueilla on yhä ammatillisen avun tarvetta, ja sen 
tarve jopa kasvaa tällaisena kriisiaikana, olemme tyytyväisiä voidessamme hyväksyä 
ehdotuksen, jolla turvataan ESR:n rahoitus seuraavalla suunnittelukaudella ja muun muassa 
vahvistetaan koheesiopolitiikan puitteissa ESR:lle osoitettava vähimmäisrahoitus.

Tästä näkökulmasta ehdotan asetukseen joustavampia säännöksiä, jotka antavat yksittäisille 
maille mahdollisuuden vastata omiin sosiaalisiin ja taloudellisiin erityisongelmiinsa. Tämä 
koskee muun muassa tarkoitettuja rahaston tuensaajia sekä vaatimusta, että asetuksessa ei pitäisi 
säätää joustamattomia rajoituksia niiden yhteiskuntaryhmien luettelolle, joiden hyväksi rahastoa 
voidaan käyttää.
  
Sosiaalisen osallisuuden edistämisen ja köyhyyden torjumisen osalta olisi pantava merkille, 
että on olemassa erityinen tarve tukea vaikeassa työllisyystilanteessa olevia naisia, koska he 
ovat suurimmassa köyhyysvaarassa, ja tarve tukea yksinhuoltajavanhempia, erityisesti 
yksinhuoltajaäitejä, jotta työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen tehdään heille 
helpommaksi.

TARKISTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat 
tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) ESR:n pitäisi edistää Eurooppa 2020 
-strategian toteuttamista keskittämällä 
tukea Euroopan unionin prioriteetteihin.
ESR:n pitäisi erityisesti lisätä tukeaan 
sosiaalisen syrjäytymisen ja köyhyyden 
torjumiseen varaamalla siihen 
vähimmäismäärärahat. ESR-tukea saavien 

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

alan rahoituksesta olisi edelleen 
kohdennettava naisten tukemiseen, koska 
he ovat suurimmassa köyhyysvaarassa. 
ESR-tukea saavien investointiprioriteettien 
valintaa ja lukumäärää olisi rajoitettava 
tuettujen alueiden kehitystason mukaan.

Or. pl

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. ESR:n tuesta hyötyvät heikommassa 
yhteiskunnallisessa ja ammatillisessa 
asemassa olevat ihmiset kuten 
pitkäaikaistyöttömät tai syrjäytymässä 
olevat ihmiset. Jäsenvaltioiden on 
määriteltävä, minkä tyyppiset syrjäytyneet 
yhteiskuntaryhmät otetaan kohderyhmiksi 
mahdollisina ESR:n tuensaajina. ESR:sta 
annetaan tukea myös yrityksille,
järjestelmille ja rakenteille uusiin 
haasteisiin mukautumisen helpottamiseksi, 
hyvän hallintotavan edistämiseksi ja 
uudistusten täytäntöön panemiseksi etenkin 
työllisyys-, koulutus- ja sosiaalipolitiikan 
alalla.

Or. pl

Tarkistus 3

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

Komission teksti Tarkistus

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

iv) naisten ja miesten tasa-arvo ja työ- ja
perhe-elämän yhteensovittaminen
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Or. pl

Tarkistus 4

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

Komission teksti Tarkistus

i a) aktiivinen tuki 
yksinhuoltajavanhempien integroimiseksi 
työmarkkinoille auttamalla heitä 
yhteensovittamaan työ- ja perhe-elämän 
ja ottamalla samalla huomioon, että 
eurooppalaisista 
yksinhuoltajavanhemmista merkittävä 
enemmistö on naisia

Or. pl

Tarkistus 5

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

Komission teksti Tarkistus

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

iv) kohtuuhintaisten, kestävien ja 
korkealaatuisten yleishyödyllisten
palveluiden, mukaan lukien 
terveydenhuoltopalvelut, sosiaalipalvelut ja 
myös työttömien vanhempien saatavilla 
olevien alle kouluikäisten lasten 
hoitopalvelujen saannin parantaminen

Or. pl


