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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 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, jotka tarjoavat 
rahoitusta mikroluottoihin, valmiuksien 
parantamiseen, teknologian ajan tasalle 
saattamiseen ja uudistamiseen ja 
tekniseen apuun. Lopuksi vielä ohjelmassa 
olisi säädettävä talousarvion 
joustavuudesta tekemällä varauksia, joista 
varoja jaetaan vuosittaiselta pohjalta 
poliittisiin prioriteetteihin vastaamiseksi.

Or. pt



PE483.686v01-00 4/9 PA\893553FI.doc

FI

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.

Tarkistus 2

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) Perussopimuksen 45 ja 46 artiklan 
mukaisesti asetuksessa (EU) N:o 492/2011 
on säännöksiä, joilla on tarkoitus saavuttaa 
työntekijöiden vapaa liikkuvuus, kun se 
tapahtuu vapaaehtoisesti eikä 
työttömyyden tai muiden sosiaalisten 
ongelmien takia, 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.

Or. pt

Perustelu

On varmistettava, että työntekijöiden vapaa liikkuvuus tapahtuu vapaaehtoisuuden pohjalta, 
eikä se ole seurausta työttömyydestä tai muista sosiaalisista ongelmista.

Tarkistus 3

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi
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 luoton avulla voidaan täyttää 
teknologian ajan tasalle saattamiseen ja 
uudistamiseen liittyvät tarpeet, sillä ne 
ovat välttämättömiä pk-yritysten ja 
mikroyritysten likviditeetin ja 
riippumattomuuden varmistamiseksi.

Or. pt

Perustelu

Pk-yritysten ja mikroyritysten rahoituksella on tarjottava niille mahdollisuus päivittää ja 
uudistaa teknologiaansa ongelmiensa ratkaisemiseksi ja esteiden poistamiseksi. On 
varmistettava pk-yritysten ja mikroyritysten likviditeetti ja riippumattomuus.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Perussopimuksen 8 ja 10 artiklan 
mukaisesti ohjelmalla olisi tuettava 
sukupuolten tasa-arvon ja 
syrjimättömyyden tavoitteiden 
valtavirtaistamista eli huomioon ottamista 
kaikissa toimissa. Toimia olisi seurattava ja 

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

arvioitava säännöllisesti, jotta voidaan 
arvioida, miten miesten ja naisten tasa-
arvo ja syrjinnän torjunta on otettu 
huomioon ohjelman toimissa.

Or. pt

Perustelu

8 artiklan mukainen sanamuoto.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta

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) Edistetään työllisyyden kasvun sekä 
sosiaalisten oikeuksien ja työntekijöiden 
oikeuksien takaamisen strategioita 
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.

Or. pt

Tarkistus 6

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, saavutettavien ja 
tehokkaiden julkisten sosiaalisen suojelun 
järjestelmien ja työmarkkinoiden 
kehittämistä ja helpotetaan poliittisia 
uudistuksia edistämällä hyvää 
hallintotapaa, vastavuoroista oppimista ja 
sosiaalisia innovaatioita.

Or. pt
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Tarkistus 7

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) Varmistetaan mahdollisuus
työntekijöiden alueelliseen liikkuvuuteen, 
joka ei johdu työttömyydestä tai muista 
sosiaalisista ongelmista, ja parannetaan 
mahdollisuuksia päästä sosiaaliset 
oikeudet ja työntekijöiden oikeudet 
takaaviin työpaikkoihin, jotka ovat 
kaikille avoimia.

Or. pt

Perustelu

On varmistettava, että työntekijöiden vapaa liikkuvuus tapahtuu vapaaehtoisuuden pohjalta 
eikä työttömyyden tai muiden sosiaalisten ongelmien vuoksi.

Tarkistus 8

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.

Or. pt

Tarkistus 9

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

(ea) Edistetään työntekijöiden oikeudet
huomioon ottavien työpaikkojen luomista 
ja uusia korkealaatuisia työpaikkoja 
varten tarvittavien uusien pätevyyksien 
ennakoimista ja kehittämistä yhdistämällä 
työllisyys- ja sosiaalipoliittiset toimet 
resurssitehokkaaseen ja vähähiiliseen 
talouteen siirtymistä tukevaan teollisuus-
ja rakennepolitiikkaan.

Or. pt

Tarkistus 10

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

Or. pt

Perustelu

Katso 5 artiklan 2 kohdan c alakohtaan esitetty tarkistus.

Tarkistus 11

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.
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Or. pt

Perustelu

Eräs perusongelmista pk-yritysten ja mikroyritysten perustamisessa ja ylläpitämisessä on 
rahoituksen saamisen hankaluus, joten ehdotetaan mikrorahoituksen lohkon rahoituksen 
lisäämistä.


