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TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja 
sosiaaliasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

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

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

Tarkistus 2

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) 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 ja tuettava 
valmiuksien rakentamista, teknologisia 
parannuksia ja nykyaikaistamista sekä 
tarjottava rahoitusta mikroluottoihin ja
teknistä apua. Lopuksi vielä ohjelmassa 
olisi säädettävä talousarvion 
joustavuudesta tekemällä varauksia, joista 
varoja jaetaan vuosittaiselta pohjalta 
poliittisiin prioriteetteihin vastaamiseksi.

Perustelu

Pk-yritysten ja mikroyritysten rahoituksella on tarjottava niille mahdollisuus teknologian ajan 
tasalle saattamiseen ja uudistamiseen, jotta ne voivat ratkaista ongelmia ja poistaa etenkin 
teollisuuden, tuotannon ja jakelun aloilla tapahtuneeseen keskittymiseen ja 
monopolisoitumiseen liittyviä esteitä. 
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Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Sisämarkkinoiden sosiaalista 
ulottuvuutta on yhtenäistettävä. Koska 
luottamusta sisämarkkinoihin ja 
palvelujen vapaaseen liikkuvuuteen on 
parannettava varmistamalla 
työntekijöiden oikeuksien 
kunnioittaminen, on tarpeen varmistaa, 
että työntekijöillä ja yrittäjillä on 
yhtäläinen oikeus vapaaseen 
liikkuvuuteen kaikkialla Euroopan 
unionin alueella.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

(14) Luoton saannin puute on yksi 
tärkeimmistä esteistä yrityksen 
perustamiselle, etenkin niiden parissa, 
jotka ovat kauimpana työmarkkinoista.
Unionin ja jäsenvaltioiden toimia tällä 
alalla on vauhditettava, jotta voidaan lisätä 
mikrorahoituksen tarjontaa ja vastata 
kysyntään sitä eniten tarvitsevien parissa; 
tällaisia ovat etenkin työttömät ja 
heikommassa asemassa olevat, jotka 
haluavat käynnistää mikroyrityksen tai 
kehittää sellaisen toimintaa, myös 
itsenäisen ammatinharjoittamisen pohjalta, 
mutta jotka eivät saa luottoa.
Ensimmäisenä askelena Euroopan 
parlamentti ja neuvosto perustivat vuonna 
2010 mikrorahoitusjärjestelyn. On myös 
tärkeää, että tarjottavasta luotosta 
tehdään joustavampaa muiden 
rahoituslaitosten kuin pankkien kautta ja 
että sen avulla voidaan kattaa teknologian 
ajan tasalle saattaminen ja uudistaminen, 
joita pk-yritysten ja mikroyritysten 
likviditeetin ja riippumattomuuden 
varmistaminen edellyttää.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) 'sosiaalisilla kokeiluilla' kokeiluja, 
joilla pyritään kehittämään innovatiivisia 
ratkaisuja sosiaalisiin tarpeisiin. Niitä 
toteutetaan määritellyissä olosuhteissa, 
jolloin tarkkailu ja arviointi ovat 
mahdollisia ja sosiaalisten kustannusten 
ja investointiriskien kustannukset 
vähenevät.

Tarkistus 7
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(a) Progress-lohko, josta tuetaan unionin 
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.
Siinä keskitytään kehittämään 
yhteiseurooppalaisia strategioita, joilla 
parannetaan käytännössä työllisyys- ja 
sosiaalipolitiikkaa sekä työehtoja 
Euroopassa.

Tarkistus 8

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 
yrittäjien, etenkin työmarkkinoista 
kauimpana olevien, ja osuuskuntien, 
keskinäisten yritysten ja mikroyritysten 
kaltaisten sosiaalisten yritysten 
rahoituksen saantia.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) Tuetaan riittävien, saavutettavien ja 
tehokkaiden sosiaalisen suojelun 
järjestelmien ja työmarkkinoiden 

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

kehittämistä ja helpotetaan poliittisia 
uudistuksia edistämällä hyvää 
hallintotapaa, vastavuoroista oppimista ja 
sosiaalisia innovaatioita.

Tarkistus 10

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) vakautetaan sisämarkkinoita 
edistämällä työntekijöiden alueellista 
liikkuvuutta ja parannetaan 
työllisyysmahdollisuuksia kehittämällä 
kaikille avoimia unionin työmarkkinoita
huolehtimalla oikeudesta vapaaseen 
liikkuvuuteen ja työntekijöiden 
oikeuksista kaikkialla Euroopan 
unionissa;

Tarkistus 11

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 heikommassa asemassa oleville 
ryhmille ja mikroyrityksille ja lisäämällä 
sosiaalisten yritysten rahoitusten saantia
niiden likviditeetin ja riippumattomuuden 
parantamiseksi.

Tarkistus 12

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

(e a) Edistetään ihmisarvoista työtä 
tarjoavien työpaikkojen luomista sekä 
uusia korkealaatuisia työpaikkoja varten 
tarvittavien uusien pätevyyksien 
ennakoimista ja kehittämistä yhdistämällä 
työllisyys- ja sosiaalipoliittiset toimet 
resurssitehokkaaseen ja vähähiiliseen 
talouteen siirtymistä tukevaan teollisuus-
ja rakennepolitiikkaan.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(a) Progress-lohkolle 50 prosenttia, josta 
vähintään 17 prosenttia sosiaalisten 
kokeilujen edistämiseen menetelmänä, 
jolla voidaan testata ja arvioida 
innovatiivisia ratkaisuja niiden 
hyödyntämisen laajentamiseksi

Perustelu

Katso 5 artiklan 2 kohdan c alakohtaan tehty tarkistus.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(c) Mikrorahoitus ja sosiaalinen yrittäjyys 
-lohkolle 30 prosenttia.

Perustelu

Yksi pk-yritysten ja mikroyritysten perustamisen ja ylläpitämisen perusongelmista on 
rahoituksen saamisen hankaluus, joten ehdotetaan mikrorahoituksen lohkon rahoituksen 
lisäämistä.
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Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) arvioinnit ja vaikutustenarvioinnit (c) riippumattomat arvioinnit ja 
vaikutustenarvioinnit

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 18

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

(b) neuvoston puheenjohtajavaltion
järjestelmät tapahtumat, konferenssit ja 
seminaarit

(b) neuvoston puheenjohtajavaltion
järjestämät merkittävät tapahtumat, 
konferenssit ja seminaarit sillä 
edellytyksellä, että ne on perusteltu 
asianmukaisesti

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) kansallisista viranomaisista koostuvien 
työryhmien organisointi unionin 
lainsäädännön täytäntöönpanon 
seuraamiseksi

(c) kansallisista viranomaisista koostuvien 
työryhmien organisointi unionin 
lainsäädännön asianmukaisen
täytäntöönpanon seuraamiseksi

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 21

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 

1. Komissio varmistaa yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa, että ohjelman 
puitteissa toteutetut toimet ovat 
johdonmukaisia unionin muiden toimien 
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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.

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 ja 
sisämarkkinoiden tarpeiden alalla 
toteutetut toimet, joilla vahvistetaan niiden 
sujuvaa toimintaa.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
13 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Ohjelman säännöllistä seurantaa ja sen 
toimintalinjoihin ja rahoitusprioriteetteihin 
tarvittavia mahdollisia mukautuksia varten 
komissio laatii vuosittain seurantaraportit 
ja lähettää ne Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle. 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. Avoimuuden 
lisäämiseksi raportti julkaistaan ja 
asetetaan yleisesti saataville.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ohjelmasta tehdään vuoden 2017 
loppuun mennessä väliarviointi, jossa 
mitataan edistymistä sen tavoitteiden 

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

saavuttamisessa, määritetään onko 
resursseja käytetty tehokkaasti ja 
arvioidaan sen tuomaa unionin tason 
lisäarvoa. Tämän arvioinnin jälkeen 
lausunto toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle. Avoimuuden 
lisäämiseksi raportti julkaistaan ja 
asetetaan yleisesti saataville.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Viimeistään kahden vuoden kuluttua 
ohjelman päättymisestä komissio tekee 
jälkiarvioinnin, jossa mitataan ohjelman 
vaikutusta ja unionin tasolla saavutettua 
lisäarvoa, ja toimittaa arviointiraportin 
Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä 
alueiden komitealle.

2. Viimeistään vuoden kuluttua ohjelman 
päättymisestä komissio tekee
riippumattoman jälkiarvioinnin, jossa 
mitataan ohjelman vaikutusta ja unionin 
tasolla saavutettua lisäarvoa, ja toimittaa 
arviointiraportin Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle sekä alueiden 
komitealle. Arvioinnin jälkeen komissio 
voi suositella ohjelman jatkamista 
viimeistään kahden vuoden kuluttua sen 
päättymisestä. Avoimuuden lisäämiseksi 
raportti julkaistaan ja asetetaan yleisesti 
saataville.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 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 

(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 
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politiikkaansa ja panemaan unionin 
lainsäädäntöä täytäntöön.

politiikkaansa ja panemaan unionin 
lainsäädäntöä asianmukaisesti täytäntöön.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) Kehitetään yhteiseurooppalaisia 
strategioita, joilla parannetaan 
käytännössä työllisyys- ja 
sosiaalipolitiikkaa sekä työehtoja 
Euroopassa.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) työmarkkinaosapuolet (d) työmarkkinaosapuolet ja 
asiaankuuluvat elinkeinoelämän tahot

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Komissio voi tehdä yhteistyötä 
kolmansien maiden kanssa, jotka eivät 
osallistu ohjelmaan. Tällaisten kolmansien 
maiden edustajat voivat osallistua yhteistä 
etua koskeviin tapahtumiin (kuten 
konferensseihin ja seminaareihin), joita 
järjestetään ohjelmaan osallistuvissa 
maissa, ja tällaiset 
osallistumiskustannukset voidaan
yhteisrahoittaa ohjelmasta.
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Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) vuotuiset työohjelmat, mukaan lukien 
edunsaajien valintakriteerit 
ehdotuspyyntöjen jälkeen.

(b) vuotuiset työohjelmat, mukaan lukien 
edunsaajien valintakriteerit 
ehdotuspyyntöjen jälkeen. Edunsaajien 
valinnassa olisi otettava huomioon 
sisämarkkinoiden vaatimukset.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) Annetaan toisessa jäsenvaltiossa 
työtä hakevalle täysimääräistä ja oikea-
aikaista tietoa lainsäädännöstä ja 
palvelukseenottoehdoista.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Kansainvälisten rahoituslaitosten ja 
tarpeen mukaan rahastonhoitajien on 
lähetettävä komissiolle vuotuiset 
täytäntöönpanoraportit, joissa esitetään 
toimet, joille on myönnetty tukea, ja 
katetaan niiden rahoituksen toteutus sekä 
rahoituksen ja investointien myöntäminen 
ja saatavuus jäsenvaltion, 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.

Tarkistus 33

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.
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