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TARKISTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokuntaa 
sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) ESR:n olisi parannettava 
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.

(2) ESR:n olisi parannettava 
työllisyysmahdollisuuksia, tuettava 
kestävien ja laadukkaiden työpaikkojen 
luomista, autettava työntekijöitä 
integroitumaan työmarkkinoille ja 
sopeutumaan niiden muutoksiin,
edistettävä koulutusta ja elinikäistä 
oppimista sekä kehitettävä aktiivista 
osallisuuspolitiikkaa sille Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen
162 artiklalla uskottujen tehtävien 
mukaisesti. ESR:n olisi edistettävä näin 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
koheesiota Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 174 ja 349 artiklan
sekä 355 artiklan 1 kohdan mukaisesti
Perussopimuksen 9 artiklan mukaan ESR:n 
on suunnitellessaan ja toteuttaessaan 
politiikkojaan ja toimenpiteitään otettava 
huomioon korkean työllisyystason 
edistämiseen, riittävän sosiaalisen suojelun 
takaamiseen, köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen torjumiseen sekä 
korkeatasoiseen koulutukseen ja ihmisten 
terveyden korkeatasoiseen suojeluun 
liittyvät vaatimukset.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale
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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 ja väestönkehitystä 
koskevia 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 kasvattamaan ja edistämään
kestävää ja laadukasta työllisyyttä ja 
tukemaan työvoiman liikkuvuutta, 
investoimaan viralliseen ja epäviralliseen
koulutukseen, tutkimukseen,
ammattitaitoon ja elinikäiseen oppimiseen 
sekä edistämään sosiaalista osallisuutta ja 
köyhyyden ja syrjinnän torjumista.
Pyrkiessään edistämään työmarkkinoiden
osallistavaa toimintaa helpottamalla
työntekijöiden alueellista ja ammatillista
liikkuvuutta jäsenvaltioissa ja 
jäsenvaltioiden välillä, ESR:n olisi 
tuettava rekrytointia koskevia Euroopan 
työnvälityspalveluita (Eures-toimia), jotta 
näillä olisi aktiivisempi asema 
työllistymismahdollisuuksien 
tunnistamisessa yhdessä julkisten ja
yksityisten organisaatioiden kanssa, ja
niihin liittyviä tiedotus-, ohjaus- ja 
neuvontapalveluja kansallisella ja 
valtioiden rajat ylittävällä tasolla.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Näiden prioriteettien lisäksi – (5) Näiden prioriteettien lisäksi – kaikilla
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vähemmän kehittyneillä alueilla ja 
jäsenvaltioissa – on aiheellista 
talouskasvun ja työllisyysmahdollisuuksien
lisäämiseksi parantaa julkishallinnon 
tehokkuutta ja vahvistaa työllisyys-, 
koulutus- ja sosiaalipolitiikkaa toteuttavien 
sidosryhmien institutionaalisia valmiuksia.

alueilla ja jäsenvaltioissa – on aiheellista 
talouskasvun lisäämiseksi ja 
työllisyysmahdollisuuksien edistämiseksi
parantaa julkishallinnon tehokkuutta
kansallisella ja alueellisella tasolla ja sen 
kykyä toimia aktiivisesti sekä vahvistaa 
työllisyys-, koulutus- ja sosiaalipolitiikkaa 
toteuttavien sidosryhmien institutionaalisia 
valmiuksia.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Samalla on keskeisen tärkeää tukea
Euroopan pienten ja keskisuurten yritysten 
kehittämistä ja kilpailukykyä ja taata, että 
ihmiset voivat mukautua asianmukaisten 
taitojen hankkimisen ja elinikäisen 
koulutuksen tarjoamien mahdollisuuksien 
kautta uusiin haasteisiin, joita ovat 
esimerkiksi siirtyminen osaamistalouteen, 
digitaalistrategia ja siirtyminen 
vähähiiliseen ja energiatehokkaampaan 
talouteen. Pyrkiessään ensisijaisten 
temaattisten tavoitteidensa saavuttamiseen 
ESR:n pitäisi osaltaan auttaa näihin 
haasteisiin vastaamisessa. Tähän liittyen 
ESR:sta olisi tuettava työvoiman 
siirtymistä vihreämmille aloille ja 
ammatteihin, etenkin energiatehokkuuden, 
uudistuvan energialähteiden ja kestävän 
kuljetuksen alalla, ottaen huomioon 
unionin pyrkimys lisätä EU:n budjetin 
osuutta ilmastotoimiin liittyvän 
valtavirtaistamisen alalla vähintään 20 
prosenttia, eri politiikanalojen 
osallistumisen kautta.

(6) Samalla on keskeisen tärkeää tukea
erityyppisten yritysten ja etenkin 
mikroyritysten, pienten ja keskisuurten 
yritysten ja sosiaalisten ja yhteistalouden 
yritysten perustamista, kehittämistä ja 
kilpailukykyä kestävien laadukkaiden 
työpaikkojen luomiseksi ja taata, että 
ihmiset voivat mukautua asianmukaisten 
taitojen hankkimisen ja elinikäisen 
koulutuksen tarjoamien mahdollisuuksien 
kautta muuttuviin yhteiskunnallis-
taloudellisiin olosuhteisiin ja uusiin
haasteisiin, joita ovat esimerkiksi 
siirtyminen osaamistalouteen, 
digitaalistrategia ja siirtyminen 
vähähiiliseen ja energiatehokkaampaan 
talouteen. Pyrkiessään ensisijaisten 
temaattisten tavoitteidensa saavuttamiseen 
ESR:n pitäisi osaltaan auttaa näihin 
haasteisiin vastaamisessa. Tähän liittyen 
ESR:sta olisi tuettava työvoiman 
siirtymistä vihreämmille aloille ja 
ammatteihin, etenkin energiatehokkuuden, 
uudistuvan energialähteiden ja kestävän 
kuljetuksen alalla, ottaen huomioon 
unionin pyrkimys lisätä EU:n budjetin 
osuutta ilmastotoimiin liittyvän 
valtavirtaistamisen alalla vähintään 20 
prosenttia, eri politiikanalojen 
osallistumisen kautta.
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Tarkistus 5

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 
investointiprioriteettien valintaa ja 
lukumäärää olisi rajoitettava tuettujen 
alueiden kehitystason mukaan.

(7) ESR:n pitäisi edistää Eurooppa 2020 
-strategian toteuttamista keskittämällä 
tukea Euroopan unionin prioriteetteihin
työllisyyden, koulutuksen, sosiaalisen 
osallisuuden ja köyhyyden torjumisen 
aloilla sekä institutionaalisten 
valmiuksien parantamisessa, mikä 
edellyttää asianmukaista rahoitusta 
näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.
ESR:n pitäisi erityisesti lisätä tukeaan
aktiiviseen ja tehokkaaseen sosiaalisen 
syrjäytymisen ja köyhyyden torjumiseen 
varaamalla siihen vähimmäismäärärahat.
ESR-tukea saavien investointiprioriteettien 
valintaa ja lukumäärää olisi rajoitettava 
tuettujen alueiden kehitystason mukaan.
Temaattisen keskittämisen pitäisi 
kuitenkin olla joustavaa, jotta ESR:n 
tukitoimet voitaisiin mukauttaa kunkin 
jäsenvaltion ja alueen tarpeisiin. 

Perustelu

ESR:n pitäisi edistää Eurooppa 2020 -strategian toteuttamista keskittämällä tuki neljään sille 
annettuun temaattiseen tavoitteeseen.
Komission ehdottamaan temaattiseen keskittämiseen olisi liityttävä joustavuus, jotta voidaan 
mukauttaa ESR:n toimia kunkin valtion ja alueen omiin tarpeisiin ja varmistaa resurssien
käytön parempi tehokkuus.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) ESR:sta tuettavien toimien tehokas ja 
vaikuttava täytäntöönpano edellyttää hyvää 
hallintotapaa ja kumppanuutta kaikilta 

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

asianomaisilta alueellisilta ja 
sosioekonomisilta toimijoilta ja erityisesti 
alueellisten ja paikallisten viranomaisten, 
työmarkkinaosapuolten ja 
kansalaisjärjestöjen osallistumista. Sen 
vuoksi jäsenvaltioiden on huolehdittava 
paikallisten ja alueellisten viranomaisten, 
työmarkkinaosapuolten ja 
kansalaisjärjestöjen osallistumisesta
ESR:n ohjelmien suunnitteluun ja
täytäntöönpanoon ja tuettava niitä siinä 
toteuttamalla tarvittaessa toimia 
valmiuksien parantamiseksi.

Perustelu

Myös alue- ja paikallisviranomaisten on osallistuttava ESR:n toimien laatimiseen ja 
täytäntöönpanoon.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Työllisyyden ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden varmistaminen 
edellyttää yhdennettyä ja 
kokonaisvaltaista lähestymistapaa; ESR:n 
tulisi tukea alat ylittäviä, kansainvälisiä ja 
alueellisia kumppanuuksia ja niiden 
puitteissa laadittuja ohjelmia.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat, 
että ESR:sta rahoitettujen prioriteettien 
täytäntöönpanolla edistetään naisten ja 
miesten tasa-arvoa perussopimuksen 8 
artiklan mukaisesti. Arvioinnit ovat 

(10) Jäsenvaltiot ja komissio varmistavat, 
että ESR:sta rahoitettujen prioriteettien 
täytäntöönpanolla edistetään naisten ja 
miesten tasa-arvoa perussopimuksen 8 
artiklan mukaisesti. Arvioinnit ovat 
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osoittaneet, että on tärkeää ottaa tasa-
arvonäkökohdat huomioon kaikessa 
ohjelman toiminnassa ja varmistaa, että 
sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi 
toteutetaan erityistoimia.

osoittaneet, että on tärkeää ottaa tasa-
arvonäkökohdat oikea-aikaisesti ja 
johdonmukaisesti huomioon kaikessa 
ohjelman toiminnassa, niin valmistelussa, 
toteutuksessa, seurannassa kuin 
arvioinnissakin ja varmistaa, että 
sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi 
toteutetaan erityistoimia

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Koska sosiaalinen innovaatio on 
usean ohjelman kohteena, olisi otettava 
käyttöön toimenpiteitä, joilla vältetään 
samojen toimintojen ja aloitteiden 
päällekkäisyys ja päällekkäinen rahoitus. 
Lisäksi, koska jotkut välillisesti 
hallinnoidun ESR:n puitteissa 
toteutettavat toimet osittain vastaavat 
suoraan hallinnoidun, sosiaalisia 
muutoksia ja innovaatioita koskevan 
EU:n ohjelman puitteissa toteutettavia 
toimia, on otettava käyttöön keinoja, joilla 
voidaan estää eri hallinnointitavoilla 
toteutettavien toimien ja aloitteiden 
päällekkäisyys tai kaksinkertainen 
rahoitus.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Alueellisten ja paikallisten 
sidosryhmien aktivointi on välttämätöntä 
Eurooppa 2020 -strategian ja sen 
yleistavoitteiden toteuttamisen kannalta.
Jotta alue- ja paikallisviranomaiset, 
kaupungit, työmarkkinaosapuolet ja 

(14) Alueellisten ja paikallisten 
sidosryhmien aktiivinen osallistuminen on 
välttämätöntä Eurooppa 2020 -strategian ja 
sen yleistavoitteiden toteuttamisen 
kannalta. Monitasoisen hallinnon 
periaatteen mukaan on tarkoitus saada 
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kansalaisjärjestöt saataisiin osallistumaan 
aktiivisemmin ohjelmien 
täytäntöönpanoon, voidaan käyttää ja
tukea alueellisia sopimuksia, paikallisia 
työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta 
koskevia aloitteita, yhteisöjohtoisia 
paikallisia kehittämisstrategioita sekä 
kestävää kaupunkikehitystä koskevia 
strategioita.

asianomaista aluetasoa edustavat alue- ja 
paikallisviranomaiset, kaupungit, 
työmarkkinaosapuolet ja kansalaisjärjestöt
osallistumaan kumppanuuden puitteissa
aktiivisemmin ja tehokkaammin ohjelmien 
suunnitteluun, seurantaan, 
täytäntöönpanoon ja hallintoon käyttäen 
tarvittaessa apuna ja tukien alueellisia 
sopimuksia, paikallisia työllisyyttä ja 
sosiaalista osallisuutta koskevia aloitteita, 
yhteisöjohtoisia paikallisia 
kehittämisstrategioita sekä kestävää 
kaupunkikehitystä koskevia strategioita.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Jäsenvaltioita ja alueita olisi 
kannustettava hyödyntämään ESR:n 
vipuvaikutusta rahoitusvälineiden kautta, 
jotta voidaan tukea esimerkiksi 
opiskelijoita, työpaikkojen luomista, 
työntekijöiden liikkuvuutta, sosiaalista 
osallisuutta ja sosiaalista yrittäjyyttä.

(17) Jäsenvaltioita ja alueita olisi 
kannustettava hyödyntämään ESR:n 
vipuvaikutusta rahoitusvälineiden kautta, 
jotta voidaan tukea esimerkiksi 
opiskelijoita, ikääntyneitä, työpaikkojen 
luomista, työntekijöiden liikkuvuutta,
vähäosaisten sosiaalista osallisuutta ja 
sosiaalista yrittäjyyttä. Näin olisi autettava
toimien tehokkuuden lisäämistä tai 
muista EU:n välineistä kuten sosiaalisia 
muutoksia ja innovaatioita koskevasta 
ohjelmasta, globalisaatiorahastosta ja 
EAKR:stä rahoitettujen toimien 
päätökseen saattamista. Tukien 
myöntämisessä olisi kuitenkin aina 
säilytettävä mahdollisuus käyttää 
parhaiten kansallisiin, alueellisiin ja 
paikallisiin tarpeisiin soveltuvaa 
yhdistelmärahoitusta.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta
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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 
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.

1. ESR:sta edistetään korkeaa 
työllisyystasoa ja uusien työpaikkojen
luontia ja tuetaan työpaikkojen laadun 
parantamista ja työntekijöiden alueellista 
ja ammatillista liikkuvuutta, edistetään
työntekijöiden ammatillisen koulutuksen 
korkeaa tasoa ja helpotetaan heidän 
sopeutumistaan työmarkkinoiden 
muutoksiin ja kehitykseen, kuten 
muutoksiin, jotka koskevat liiketoiminta-
aloja ja tuotantojärjestelmiä. Lisäksi 
ESR:lla osaltaan vahvistetaan
taloudellista, sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta unionissa, torjutaan 
köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä, 
taataan sukupuolten tasa-arvo sekä 
yhdenvertaiset mahdollisuudet ja 
edistetään nuorten työllisyyttä. ESR:n 
toiminnan ohjaavana periaatteena on 
sosiaalisen eriarvoisuuden ja työllisyyteen 
liittyvien erojen poistaminen kansallisella, 
alueellisella ja paikallisella tasolla.

Perustelu

ESR:n on sisällytettävä tavoitteisiinsa laadukkaiden työpaikkojen luominen ja työntekijöiden 
sopeuttaminen teknologian muutokseen ja työmarkkinoiden kehitykseen. ESR:n on lisäksi 
turvattava sukupuolten välinen tasa-arvo. 
Olisi myös erittäin tärkeää mainita erikseen ESR:n lähentymistä edistävä ulottuvuus ja 
sosiaalisen eriarvoisuuden ja työllisyyteen liittyvien erojen vähentäminen rahaston toimien 
johtavana periaatteena.

Tarkistus 13

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 

3. ESR:n tuesta hyötyvät ihmiset, mukaan 
lukien heikommassa asemassa olevat 
ryhmät, kuten työttömät – erityisesti
pitkäaikaistyöttömät miehet ja naiset –
nuoret, yli 54-vuotiaat työntekijät,



AD\905698FI.doc 11/41 PE486.225v03-00

FI

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.

vammaiset, kouluttamattomat työntekijät,
maahanmuuttajat, turvapaikanhakijat,
vähemmistöt, marginalisoituneet yhteisöt 
ja syrjäytymässä olevat ihmiset ikään 
katsomatta. 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 
alalla.

Perustelu

ESR:n on kiinnitettävä erityistä huomiota heikommassa asemassa oleviin ryhmiin, joihin on 
kuuluttava työttömät, nuoret, naiset ja työelämässä olevat ikääntyneet henkilöt.

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 olevien ja heikommassa 
asemassa olevien henkilöiden kuten 
vammaisten pääsy työpaikkoihin, myös 
paikallisten työllisyysaloitteiden kautta, ja 
työvoiman liikkuvuuden tukeminen

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 – erityisesti työelämän ja 
koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten –
aktiivinen, osallistava ja kestävä 
integroituminen työmarkkinoille sekä 
nuorten liikkuvuuden edistäminen 
Euroopassa
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Perustelu

ESR:n on edistettävä nuorten aktiivista ja pitkäaikaista integroitumista työmarkkinoille ja 
kiinnitettävä erityistä huomiota työttömiin ja ilman koulutusta tai ammattikoulutusta oleviin 
nuoriin.

Tarkistus 16

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

Komission teksti Tarkistus

iii) itsenäinen ammatinharjoittaminen, 
yrittäjyys ja yritysten perustaminen

iii) itsenäinen ammatinharjoittaminen, 
yrittäjyys ja yritysten, erityisesti 
mikroyritysten ja pk-yritysten
perustaminen ja kehittäminen teknistä 
apua koskevan tuen turvin ja 
suuntautumalla kestävään taloudelliseen 
toimintaan myös pk-yritysten välisen 
liiketoiminnan siirron avulla

Tarkistus 17

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 todellinen tasa-arvo
työmarkkinoilla ja urakehityksessä sekä 
työelämän ja yksityis- ja perhe-elämän
yhteensovittaminen

Perustelu

ESR:n on edistettävä naisten ja miesten todellista tasa-arvoa ja työ- ja yksityis- ja perhe-
elämän yhteensovittamista.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta – v alakohta
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Komission teksti Tarkistus

v) työntekijöiden, yritysten ja yrittäjien 
mukautuminen muutoksiin

v) työntekijöiden, yritysten, etenkin 
mikroyritysten ja pk-yritysten, ja yrittäjien 
mukautuminen kestävyyttä, teknologiaa, 
työmarkkinoita ja väestönkehitystä 
koskeviin sosiaalisiin ja taloudellisiin
muutoksiin toteuttamalla aktiivisia ja 
ennaltaehkäiseviä toimia keskittyen muun 
muassa alueisiin, joissa on käynnissä 
yritysten ja sektorien rakenneuudistus ja 
jotka ovat joutuneet alttiiksi teollisuuden 
rakennemuutosten vaikutuksille

Perustelu

ESR:n on edistettävä ja ennakoitava työntekijöiden, yritysten ja yrittäjien mukautumista 
teknologian ja työmarkkinoidenmuutoksiin. Tämä on erityisen tärkeää alueilla, joilla 
tapahtuu yritysten ja toimialojen rakennemuutoksia, ja alueilla, joilla yritykset lopettavat tai 
siirtävät toimintansa muualle. 

Tarkistus 19

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

Komission teksti Tarkistus

vi) aktiivisena ja terveenä ikääntyminen vi) aktiivisena ja terveenä ikääntyminen 
parantamalla ihmisten työ- ja elinoloja, 
ympäristöä ja terveyttä, myös terveyttä 
edistävän liikunnan ja amatööriurheilun 
avulla

Tarkistus 20

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

Komission teksti Tarkistus

vii) työmarkkinainstituutioiden 
nykyaikaistaminen ja vahvistaminen, myös 
työvoiman kansainvälisen liikkuvuuden 

vii) työmarkkinainstituutioiden 
nykyaikaistaminen ja vahvistaminen, myös 
työvoiman kansainvälisen liikkuvuuden 
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lisäämiseen tähtäävät toimet. lisäämiseen tähtäävät toimet, lähentämällä 
työmarkkinoita rajojen yli, tunnustamalla 
ammatillinen pätevyys ja 
tutkintotodistukset sekä tehostamalla 
Eures-verkoston toimia.

Perustelu

ESR:n on edistettävä työntekijöiden kansainvälistä liikkuvuutta lähentämällä työmarkkinoita 
rajojen yli, tunnustamalla ammatillinen pätevyys ja tutkintotodistukset sekä tehostamalla 
Eures-verkoston toimia.

Tarkistus 21

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

b) Investoidaan korkeatasoiseen ja 
nykyaikaiseen koulutukseen, 
ammattitaitoon ja elinikäiseen oppimiseen 
seuraavin toimin:
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Tarkistus 23

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 ja vähennetään 
koulunkäynnin keskeyttämistä ja 
edistetään yhdenvertaista pääsyä 
laadukkaaseen esiopetukseen sekä 
ensimmäisen ja toisen asteen koulutukseen

Perustelu

ESR:n on estettävä ja vähennettävä koulunkäynnin keskeyttämistä, jotta voidaan vähentää 
nuorisotyöttömyyttä ja auttaa kaikkia ihmisiä saavuttamaan vähimmäiskoulutustason, ja jotta 
voidaan edistää koulunkäynnin jatkamista tai palaamista koulutukseen.

Tarkistus 24

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

Komission teksti Tarkistus

i a) toteutetaan ja vahvistetaan nuorten 
ihmisten käytännönläheistä, 
elinkeinotoimintaan liittyvää koulutusta 
kaksijakoisten 
ammattikoulutusjärjestelmien avulla, 
joissa teoreettiset ja käytännön 
opetussisällöt yhdistyvät järkevällä tavalla

Tarkistus 25

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 nykyaikaisten 
opetusjärjestelmien avulla tavoitteena 
lisätä siihen osallistumista ja kohottaa 
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koulutustasoa, jotta mahdollistetaan muun 
muassa mukautuminen työmarkkinoiden 
tarpeisiin

Perustelu

Tänä päivänä on olemassa paljon pätevyyksiä, joiden avulla ei löydy 
työllistymismahdollisuutta. Näin ollen koulutusta täytyy säätää markkinoihin sopivaksi. On 
maita, joissa on joillain alueilla vähän koulutettua työvoimaa ja toisia, joissa koulutus on 
korkeatasoista. Näin ollen tulisi liikkuvuutta Euroopassa tukea tehokkaasti.

Tarkistus 26

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 pääsyä elinikäiseen 
oppimiseen, kohennetaan työvoiman 
ammattitaitoa ja -pätevyyttä ja 
varmistetaan, että koulutusjärjestelmät 
vastaavat työmarkkinoiden tarpeita ja 
kehitystä tehostamalla koulutusta ja 
toimia, joilla helpotetaan siirtymistä 
koulutuksen, ammattikoulutuksen ja 
työelämän välillä, ja kiinnitetään erityistä 
huomiota nuorten, pitkäaikaistyöttömien 
ja ikääntyneiden työntekijöiden 
ammatilliseen koulutukseen ja 
työharjoitteluun 

Tarkistus 27

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

Komission teksti Tarkistus

i) aktiivinen osallisuus i) etenkin heikoimmassa asemassa olevien 
ryhmien aktiivinen osallisuus 
yhteiskuntaan ja työelämään edistämällä 
työmarkkinoihin osallistumista sekä 
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torjumalla köyhyyttä ja syrjäytymistä

Perustelu

ESR:n on edistettävä heikoimmassa asemassa olevien ryhmien aktiivista osallisuutta 
yhteiskunnassa ja työelämässä.

Tarkistus 28

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

Komission teksti Tarkistus

ii) marginalisoituneiden yhteisöjen, kuten 
romanien, integroituminen

ii) marginalisoituneiden yhteisöjen, kuten 
romanien, vammaisten ja muiden heikossa 
asemassa olevien ryhmien täysimääräinen 
integroituminen yhteiskuntaan ja 
työmarkkinoihin 

Perustelu

ESR:n on kohdistettava toimensa heikoimmassa asemassa olevien yhteisöjen integroimiseen 
yhteiskuntaan ja työelämään.

Tarkistus 29

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

Komission teksti Tarkistus

ii a) maahan muuttavien työntekijöiden 
integroituminen työelämään ja 
yhteiskuntaan

Perustelu
ESR:n on kohdistettava toimensa maahan muuttavien työntekijöiden integroimiseen 
yhteiskuntaan ja työelämään.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – c alakohta – vi alakohta
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Komission teksti Tarkistus

vi) yhteisöjohtoiset paikalliset 
kehittämisstrategiat.

vi) yhteisöjohtoisten paikallisten 
kehittämisstrategioiden edistäminen

Tarkistus 31

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

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 
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, jäsenvaltioissa, 
jotka voivat saada koheesiorahaston tukea, 
tai jäsenvaltioissa, joiden työttömyyden 
taso on korkea, jotta voidaan toteuttaa 
toimenpiteitä, joilla vahvistetaan 
hallintoelimien ja julkisten palvelujen 
institutionaalisia valmiuksia ja 
tehokkuutta työpaikkojen luomiseksi. 

Perustelu

ESR:n on harkittava mahdollisuutta osoittaa resursseja institutionaalisten valmiuksien ja 
julkishallinnon tehokkuuden parantamiseen valtioille, joissa työttömyys on korkea, jotta 
voidaan toteuttaa julkishallinnon sääntöihin ja hoitoon sellaisia uudistuksia, jotka auttavat 
luomaan työpaikkoja.

Tarkistus 32

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 

ii) Työllisyyttä, virallista ja epävirallista 
koulutusta, ammattikoulutusta ja
sosiaalipolitiikkaa toteuttavien 
sidosryhmien, kuten 
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kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason 
uudistusten aktivoimiseksi.

työmarkkinaosapuolten ja 
kansalaisjärjestöjen, valmiuksien 
parantaminen; alakohtaiset ja alueelliset 
sopimukset kansallisen, alueellisen ja 
paikallisen tason uudistusten 
aktivoimiseksi

Tarkistus 33

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 vähäpäästöiseen, 
ilmastomuutokseen sopeutuvaan, resurssi-
ja energiatehokkaaseen ja ympäristön 
kannalta kestävään talouteen uudistamalla 
koulutusjärjestelmiä, mukauttamalla 
tarvittavia taitoja ja pätevyyksiä, 
parantamalla työvoiman ammattitaitoa ja 
luomalla uusia vihreitä työpaikkoja 
ympäristöön ja energiaan liittyville 
sektoreille

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) parannetaan pienten ja keskisuurten 
yritysten kilpailukykyä edistämällä 
yritysten ja työntekijöiden 
mukautumiskykyä ja lisäämällä 
investointeja inhimilliseen pääomaan.

(d) parannetaan mikroyritysten ja pienten 
ja keskisuurten yritysten, myös 
osuuskuntien ja yhteisötalouden ja 
sosiaalisten yritysten kilpailukykyä ja 
kestävää kehitystä lisäämällä investointeja 
inhimilliseen pääomaan ja edistämällä 
yritysten, työntekijöiden ja yritysten 
johtajien kykyä mukautua uusiin 
yhteiskunnallisiin haasteisiin

Tarkistus 35
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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 niissä 
keskitytään kansallisissa 
uudistusohjelmissa ja perussopimuksen 
148 artiklan 4 kohdan mukaisesti tehdyissä 
asiaa koskevissa neuvoston suosituksissa
alueellisten ja paikallisten viranomaisten 
tuella kartoitettujen haasteiden 
käsittelemiseen, jotta voitaisiin edistää 
Eurooppa 2020 -strategian työllisyyttä, 
koulutusta ja köyhyyden vähentämistä 
koskevien yleistavoitteiden saavuttamista.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kehittyneemmillä alueilla 
jäsenvaltioiden on keskitettävä 80 
prosenttia kunkin toimenpideohjelman
ESR-määrärahoista enintään neljään 3 
artiklan 1 kohdassa säädettyyn 
investointiprioriteettiin

(a) kehittyneemmillä alueilla 
jäsenvaltioiden on keskitettävä 
70 prosenttia kunkin toimenpideohjelman 
ESR-määrärahoista enintään kuuteen
3 artiklan 1 kohdassa säädettyyn 
investointiprioriteettiin

Perustelu

Tämän tarkistuksen tarkoituksena on tietyn joustavuuden säilyttäminen toimenpideohjelmiin 
myönnetyissä määrärahoissa, jotta alueet voivat työskennellä paremmin erityisalueilla, joilla 
on suurempia tarpeita.
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Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) siirtymäalueilla jäsenvaltioiden on 
keskitettävä 70 prosenttia kunkin 
toimenpideohjelman ESR-määrärahoista 
enintään neljään 3 artiklan 1 kohdassa 
säädettyyn investointiprioriteettiin

(b) siirtymäalueilla jäsenvaltioiden on 
keskitettävä 60 prosenttia kunkin 
toimenpideohjelman ESR-määrärahoista 
enintään kuuteen 3 artiklan 1 kohdassa 
säädettyyn investointiprioriteettiin

Perustelu

Tämän tarkistuksen tarkoituksena on tietyn joustavuuden säilyttäminen toimenpideohjelmiin 
myönnetyissä määrärahoissa, jotta alueet voivat työskennellä paremmin erityisalueilla, joilla 
on suurempia tarpeita.

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) vähemmän kehittyneillä alueilla 
jäsenvaltioiden on keskitettävä 60
prosenttia kunkin toimenpideohjelman
ESR-määrärahoista enintään neljään 3 
artiklan 1 kohdassa säädettyyn 
investointiprioriteettiin.

(c) vähemmän kehittyneillä alueilla sekä 
alueilla, joilla asukaskohtainen BKT oli 
alle 75 prosenttia 25 jäsenvaltion EU:n 
keskimääräisestä BKT:sta, mutta jotka 
ovat nyt tukikelpoisia ja kuuluvat 
siirtymävaiheen tai kehittyneimpien 
alueiden luokkaan, jäsenvaltioiden on 
keskitettävä 50 prosenttia kunkin 
toimenpideohjelman määrärahoista
enintään kuuteen 3 artiklan 1 kohdassa 
säädettyyn investointiprioriteettiin.

Perustelu

Tämän tarkistuksen tarkoituksena on tietyn joustavuuden säilyttäminen toimenpideohjelmiin 
myönnetyissä määrärahoissa, jotta alueet voivat työskennellä paremmin erityisalueilla, joilla 
on suurempia tarpeita.
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Tarkistus 39

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. Alue- ja paikallisviranomaisten,
työmarkkinaosapuolten ja muiden 
sidosryhmien, varsinkin 
kansalaisjärjestöjen, osallistuminen 
toimenpideohjelmien täytäntöönpanoon 
asetuksen (EU) N:o [...] 5 artiklan 
mukaisesti voidaan toteuttaa asetuksen
(EU) N:o […] 108 ja 109 artiklassa 
määritellyn teknisen avun ja 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.

Toimenpideohjelman 
hallintoviranomaisten on varmistettava, 
että asianmukainen määrä ESR:n 
resursseista osoitetaan pienten 
paikallisviranomaisten valmiuksien 
kehittämiseen.

Perustelu

ESR:n on edistettävä alue- ja paikallisviranomaisten, työmarkkinaosapuolten ja muiden 
asianosaisten, erityisesti kansalaisjärjestöjen, osallistumista toimenpideohjelmien 
täytäntöönpanoon sekä yleisten tukien että teknisen avun kautta.

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jotta työmarkkinaosapuolet 
osallistuisivat riittävästi ESR:sta tuettuihin 
toimiin, toimenpideohjelman 
hallintoviranomaisten on asetuksen (EU) 

2. Jotta työmarkkinaosapuolet 
osallistuisivat riittävästi asetuksen (EU) 
N:o […] 5 artiklan mukaisesti ESR:sta 
tuettujen ohjelmien suunnitteluun, 
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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.

toteuttamiseen, seurantaan ja 
hallinnointiin, toimenpideohjelman 
hallintoviranomaisten on 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.

Perustelu

Työmarkkinaosapuolten osallistuminen ESR:sta tuettuihin toimenpiteisiin ei saa rajoittua 
köyhimpiin alueisiin ja alueisiin, jotka ovat riippuvaisia koheesiorahastosta, vaan sen on 
katettava kaikki EU:n jäsenvaltiot ja alueet.

Tarkistus 41

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 kansalaisjärjestöt osallistuisivat ja 
pääsisivät osallistumaan riittävästi
asetuksen (EU) N:o […] 5 artiklan 
mukaisesti ESR:sta tuettujen ohjelmien 
suunnitteluun, toteuttamiseen, 
seurantaan ja hallinnointiin, etenkin 
sosiaalisen osallisuuden, sukupuolten tasa-
arvon ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien 
alalla, toimenpideohjelman 
hallintoviranomaisten on varmistettava, 
että ESR:n resursseista osoitetaan 
asianmukainen määrä kansalaisjärjestöjen 
valmiuksia parantaviin ja verkostoitumista 
tukeviin toimiin.

Perustelu

Kansalaisjärjestöjen osallistuminen ESR:sta tuettuihin toimenpiteisiin ei saa rajoittua 
köyhimpiin alueisiin ja alueisiin, jotka ovat riippuvaisia koheesiorahastosta, vaan sen on 
katettava kaikki EU:n jäsenvaltiot ja alueet.
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Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
6 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a artikla
Työmarkkinaosapuolille ja valtiosta 
riippumattomille järjestöille on 
valmisteltava menettelyjen ja 
hallinnollisten käsittelyjen 
yksinkertaistamisjärjestelmä, jotta ESR:n 
varoja käytettäisiin tehokkaasti ja ne 
tuottaisivat ennakoidun hyödyn.

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

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”) 
ja 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan iv 
alakohdassa tarkoitetuilla kohdennetuilla 
erityistoimilla, joilla pyritään erityisesti
poistamaan sukupuoleen perustuvaa
naisten eriyttämistä työelämässä erityisesti 
äitiysvapaan tai huollettavana olevien 
henkilöiden hoitamisen jälkeen, 
vähentämään sukupuoleen perustuvaa
syrjintää työmarkkinoilla ja poistamaan 
naisten ja miesten väliset palkkaerot, 
torjumaan sukupuolistereotypioita 
koulutuksessa sekä varmistamaan naisten 
ja miesten työ- ja yksityis- ja perhe-
elämän yhteensovittaminen toteuttamalla 
muun muassa toimia lastenhoidon ja
huollettavina olevien henkilöiden hoidon 
saamisen helpottamiseksi sekä 
puuttumalla köyhyyden naisistumiseen 
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edistämällä hoitovelvollisuuksien 
tasapuolista jakamista miesten ja naisten 
välillä.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sukupuolten tasa-arvoa ja tasapuolisia 
mahdollisuuksia edistetään 
toimenpideohjelmien valmistelussa, 
täytäntöönpanossa, seurannassa, 
hallinnoimisessa ja arvioinnissa. 

Perustelu

ESR:n on tuettava naisten todellista ja pitkäaikaista osallistumista työelämään toteuttamalla 
toimia, joilla edistetään naisten osallistumista työmarkkinoille erityisesti äitiysvapaan ja 
huollettavina olevien henkilöiden hoitamisen jälkeen, ja varmistettava työ-, yksityis- ja perhe-
elämän yhteensovittaminen. On myös kiinnitettävä erityistä huomiota miesten ja naisten 
välisten palkkaerojen vähentämiseen.

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltiot ja komissio edistävät
syrjinnän torjuntaa ja erilaisuuden 
hyväksymistä, kaikkien yhdenvertaisia 
mahdollisuuksia, mukaan lukien 
vammaisten esteettömät mahdollisuudet, 
ottamalla kaikessa toiminnassa huomioon 
asetuksen (EU) N:o […] 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 syrjittyihin ihmisiin, 
erityisesti niihin, jotka kärsivät 
moninkertaisesta syrjinnästä,
syrjäytymisvaarassa oleviin ihmisiin ja 
vammaisiin, ja niillä pyritään lisäämään 
heidän työvoimaosuuttaan etenkin 
parantamalla heidän pääsyään 
työmarkkinoille, lujittamaan sosiaalista 
osallisuutta, vähentämään eriarvoisuutta 
koulutustason ja terveystilanteen osalta 
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sekä helpottamaan siirtymistä 
laitoshoidosta avohoitoon.

Perustelu

ESR:n on harkittava toimia, joilla edistetään paitsi yhtäläisiä mahdollisuuksia, myös toimia, 
joilla torjutaan syrjintää ja edistetään erilaisuuden hyväksymistä. Lisäksi on kiinnitettävä 
erityistä huomiota niihin yhteisöihin, jotka kärsivät monenlaisesta syrjinnästä. 

Tarkistus 45

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, arvioida ja laajentaa 
innovatiivisia ratkaisuja, mukaan lukien 
alhaalta ylöspäin suuntautuvia ratkaisuja 
sosiaalisiin tarpeisiin vastaamiseksi.

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Jäsenvaltioiden on yhdessä paikallisten 
tai alueellisten kumppaniensa kanssa ja 
kaikkien asiaankuuluvien toimijoiden 
osallistuessa kartoitettava 
toimenpideohjelmissaan sosiaalisia 
innovaatioita varten teemoja, jotka 
vastaavat niiden erityistarpeisiin ja 
alueiden erityistarpeisiin.

Perustelu

Alue- ja paikallisviranomaisten ja kaikkien asiaankuuluvien toimijoiden on osallistuttava 
sosiaalisia innovaatioita koskevien teemojen valintaan. 
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Tarkistus 47

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 yhdessä 
jäsenvaltioiden kanssa valmiuksien 
parantamista sosiaalisia innovaatioita 
varten etenkin tukemalla vastavuoroista 
oppimista, perustamalla verkostoja sekä 
levittämällä hyviä toimintatapoja ja 
menetelmiä. Komissio huolehtii myös 
ESR:n sosiaalisia innovaatioita koskevien 
toimien ja sosiaalisia muutoksia ja 
innovaatioita koskevan Euroopan unionin 
ohjelman puitteissa toteutettavien toimien 
johdonmukaisuudesta ja 
täydentävyydestä.

Perustelu

Sosiaalista innovaatiota koskevien valmiuksien takaamiseksi ja resurssien tehokkaan käytön 
varmistamiseksi on varmistettava ESR:stä tuettujen toimien ja sosiaalisia muutoksia ja 
innovaatioita koskevan Euroopan unionin ohjelman puitteissa toteutettavien toimien 
johdonmukaisuus ja täydentävyys.

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Kansainvälinen yhteistyö Valtioiden rajat ylittävä, kansainvälinen ja 
alueiden välinen yhteistyö

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on tuettava 
kansainvälistä yhteistyötä, jonka 
tavoitteena on vastavuoroisen oppimisen 
edistäminen ja jolla lisätään ESR:n 
tukeman politiikan tehokkuutta.
Kansainvälisessä yhteistyössä on oltava 
kumppaneita ainakin kahdesta 
jäsenvaltiosta.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava rajat 
ylittävä, kansainvälinen ja alueiden 
välinen yhteistyö, jonka tavoitteena on 
vastavuoroisen oppimisen edistäminen ja 
jolla lisätään ESR:n tukeman politiikan 
tehokkuutta. Kansainvälisessä yhteistyössä 
on oltava asetuksen (EU) N:o […] 
5 artiklassa tarkoitettuja kumppaneita 
ainakin kahdesta jäsenvaltiosta.

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Jäsenvaltiot voivat valita rajat ylittävän,
kansainvälisen ja alueiden välisen
yhteistyön teemat komission ehdottamasta 
luettelosta, jonka ESR-komitea on 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjä ja 
paikallisia ja alueellisia viranomaisia 
kuultuaan vahvistanut ottaen huomioon 
paikalliset erityispiirteet ja kohdealueiden 
tarpeet.

Perustelu

On saavutettava mahdollisimman suuri yhteisymmärrys kansainvälisen yhteistyön luettelosta 
ja pyrittävä saavuttamaan mahdollisimman suuri valittuja kansainvälisiä teemoja ja 
toimenpideohjelmien temaattisia tavoitteita koskeva yhdenmukaisuus.

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio edistää kansainvälistä 
yhteistyötä 2 kohdassa tarkoitettujen 
teemojen osalta vastavuoroisen oppimisen 

3. Komissio edistää rajat ylittävää,
kansainvälistä ja alueiden välistä
yhteistyötä 2 kohdassa tarkoitettujen 
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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.

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 
yhteistyötä. ESR:sta tuettava rajat 
ylittävä, kansainvälinen ja alueiden 
välinen yhteistyö on sovitettava asetuksen 
(EU) N:o[...] [ETC] mukaan rahastojen 
välisen koordinoinnin varmistamiseksi 
kuten kyseisessä asetuksessa on säädetty.

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 
[...] 87 artiklan 1 kohdassa säädetään, 
toimenpideohjelmissa voidaan vahvistaa
toimintalinjoja 9 ja 10 artiklassa 
tarkoitettujen sosiaalisten innovaatioiden ja 
kansainvälisen yhteistyön täytäntöönpanoa 
varten.

1. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 
[...] 87 artiklan 1 kohdassa säädetään, 
toimenpideohjelmissa olisi vahvistettava
toimintalinjoja 9 ja 10 artiklassa 
tarkoitettujen sosiaalisten innovaatioiden ja 
kansainvälisen yhteistyön täytäntöönpanoa 
varten.

Perustelu

Sosiaalisten innovaatioiden ja kansainvälisen yhteistyön täytäntöönpanoa on edistettävä 
toimenpideohjelmien toimintalinjoissa.

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 
[…] 110 artiklan 3 kohdassa säädetään, 
toimintalinjan yhteisrahoituksen 
enimmäismäärää kohotetaan kymmenellä 
prosenttiyksiköllä, jos koko toimintalinja 
kohdistuu sosiaalisiin innovaatioihin tai 
kansainväliseen yhteistyöhön tai näiden 
yhdistelmään; yhteisrahoituksen 
enimmäismäärä ei kuitenkaan saa olla yli 
100 prosenttia.

2. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 
[…] 110 artiklan 3 kohdassa säädetään, 
toimintalinjan yhteisrahoituksen 
enimmäismäärää kohotetaan kymmenellä 
prosenttiyksiköllä, jos koko toimintalinja 
kohdistuu sosiaalisiin innovaatioihin tai 
kansainväliseen yhteistyöhön tai näiden 
yhdistelmään, jos ohjelmaa hallinnoi 
kansalaisjärjestö tai 
työmarkkinaosapuoli; yhteisrahoituksen 
enimmäismäärä ei kuitenkaan saa olla yli 
100 prosenttia.

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. ESR-tuen tehokkuuden 
maksimoimiseksi toimenpideohjelmissa 
on otettava tapauksen mukaan huomioon 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 174 ja 349 artiklassa ja 355 
artiklan 1 kohdassa luetellut alueet. 

Perustelu

ESR:n on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 349 ja 174 artiklan mukaisesti 
kiinnitettävä erityistä huomiota epäsuotuisammassa asemassa oleviin alueisiin ja 
paikkakuntiin. 

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) erityisesti nuorten koulutuksen ja 
ammattipätevyyden parantaminen
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Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

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 olisi erityisesti tuettava
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.

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Alueilla, joihin väestörakenteen 
muutos on erityinen ongelma ja joilla 
nuorisotyöttömyys on alle 8 prosenttia, 
Euroopan sosiaalirahastoa voidaan 
käyttää aloitteisiin, jotka johtavat 60-
vuotiaiden ihmisten työllistymiseen.

Perustelu

The long-term aim of the measures funded by the ESF is always to get people into the labour 
market (for the first time). This does not always apply to people who are on the verge of 
retirement. This formulation is intended to ensure that older people can also benefit from ESF 
measures. Particular attention should be paid to the special demographic situation in the 
regions. The need to invest in older workers can be explained by the decline in the proportion 
of young people in the working population or sustained comparatively low unemployment 
rates among young people. This can be assumed to be the case when the average regional 
youth unemployment rate drops below eight per cent.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)
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Tarkistus 58

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
paikallista ja alueellista kehitystä sekä
kaupunkikehitystä strategioilla, joissa 
esitetään integroituja toimia taloudellisten, 
ympäristöön, ilmastoon ja 
väestönkehitykseen liittyvien ja 
sosiaalisten haasteiden torjumiseksi 
kaupunkialueilla kaupungeissa, jotka 
luetellaan kumppanuussopimuksessa.

Perustelu

Alueellisten erityispiirteiden kohtelussa ei saa jättää huomiotta maaseutua ja harvaan 
asuttuja alueita. Vähintään viisi prosenttia olisi annettava paikalliseen kehitykseen, kuten 
EAKR-asetuksen 7 artiklassa säädetään.

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Vähintään 5 prosenttia kansalliselle 
tasolle osoitetuista ESR:n resursseista on 
osoitettava paikallista kestävää kehitystä 
tukeville yhdennetyille toimenpiteille, 
jotka on annettu kuntien hallinnoitaviksi 
asetuksen (EU) N:o […]/2012 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 99 artiklassa 
tarkoitettujen yhdennettyjen alueellisten 
investointien kautta.

Perustelu

Alueellisten erityispiirteiden kohtelussa ei saa jättää huomiotta maaseutua. Vähintään viisi 
prosenttia olisi annettava paikalliseen kehitykseen, kuten EAKR-asetuksen 7 artiklassa 
säädetään.
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Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) ohjelman viranomaisten velvoitteista 
toimenpiteen hallinnon, valvonnan ja 
tilintarkastuksen suhteen huolehtivat siitä 
ohjelmasta vastaavat viranomaiset, jonka 
osana toimintaa tuetaan, tai ne tekevät 
sopimuksen viranomaisten kanssa siinä 
jäsenvaltiossa, jossa toimenpide pannaan 
täytäntöön, edellyttäen että 2 kohdan a 
alakohdan edellytykset sekä toiminnan 
hallintoa, valvontaa ja tilintarkastusta 
koskevat velvoitteet täyttyvät.

(b) ohjelman viranomaisten velvoitteista 
toimenpiteen hallinnon, valvonnan ja 
tilintarkastuksen suhteen huolehtivat siitä 
ohjelmasta vastaavat viranomaiset, jonka 
osana toimintaa tuetaan, tai ne tekevät 
sopimuksen viranomaisten kanssa siinä 
jäsenvaltiossa, jossa toimenpide pannaan 
täytäntöön, edellyttäen että 2 kohdan a 
alakohdan edellytykset sekä toiminnan 
hallintoa, valvontaa ja tilintarkastusta 
koskevat velvoitteet täyttyvät. Tällaisten 
toimenpiteiden mukaiset menot ovat 
tukikelpoisia unionin ulkopuolella viiteen 
prosenttiin saakka ESR:n 
toimenpideohjelman talousarviosta 
edellyttäen, että ne koskevat tutkimusta ja 
innovointia tai koulutusta, ja jos ne ovat 
aiheutuneet ja jos ne on maksettu 
kyseiseen toimenpideohjelmaan 
sovellettavien jäsenvaltion ja EU:n 
sääntöjen mukaisesti. Jos ohjelma on 
rahoitettu useammasta rahastosta, 
asetuksen (EU) N:o [...]/2012 [yhteisiä 
säännöksiä koskeva asetus] 87 artiklan 1 
kohdan mukaan 5 prosentin 
maksimimäärä lasketaan ohjelman 
ESR:sta saaman rahoituksen perusteella.

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Toimen tukikelpoisten kustannusten 
perusteella maksettavat avustukset, jotka 
määritetään asetuksen (EU) N:o […] 57 

3. Toimen tukikelpoisten kustannusten 
perusteella maksettavat avustukset, jotka 
määritetään asetuksen (EU) N:o […] 57 
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artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
kiinteämääräisen rahoituksen, 
vakioyksikkökustannusten ja 
kertakorvausten muodossa, voidaan laskea 
tapauskohtaisesti viittaamalla 
talousarvioluonnokseen, jonka 
hallintoviranomainen on hyväksynyt 
ennalta, jos julkinen tuki ei ole yli 100 000 
euroa.

artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
kiinteämääräisen rahoituksen, 
vakioyksikkökustannusten ja 
kertakorvausten muodossa, voidaan laskea 
tapauskohtaisesti viittaamalla 
talousarvioluonnokseen, jonka 
hallintoviranomainen on hyväksynyt 
ennalta, jos EU:n yhteisrahoituksen 
määrä ei ole yli 100 000 euroa.

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Avustukset, joiden julkinen tuki ei ole 
yli 50 000 euroa, maksetaan 
kertakorvausten tai 
vakioyksikkökustannusten muodossa 
asetuksen (EU) N:o […] 57 artiklan 1 
kohdan mukaisesti, lukuun ottamatta 
toimia, jotka saavat tukea 
valtiontukijärjestelmän puitteissa.

4. Avustukset, joiden EU:n 
yhteisrahoitusosuus ei ole yli 50 000 
euroa, maksetaan kertakorvausten tai 
vakioyksikkökustannusten muodossa 
asetuksen (EU) N:o […] 57 artiklan 1 
kohdan mukaisesti, lukuun ottamatta 
toimia, jotka saavat tukea 
valtiontukijärjestelmän puitteissa.

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Perustelu

On otettava käyttöön mahdollisuus tukea toimia ja politiikkaa pienluottojen kautta.
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Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio antaa delegoituja säädöksiä 
yhteistyössä yhteisiä säännöksiä koskevan 
asetuksen 5 artiklassa tarkoitettujen 
kumppanien EU-tason edustajien kanssa 
ja neuvoteltuaan ESR-komitean kanssa;

Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
Liite – 1 kohta – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

työttömät, mukaan lukien 
pitkäaikaistyöttömät

työttömät, mukaan lukien 
pitkäaikaistyöttömät esittäen iän ja 
sukupuolen perusteella sekä vammaisten 
henkilöiden osalta eritellyt tiedot

Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
Liite – 1 kohta – 1 kohta – 13 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

maaseutualueilla asuvat

Tarkistus 67

Ehdotus asetukseksi
Liite – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) ammatillisen tutkinnon haltijat
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Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
Liite – 1 kohta – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

ESR:n tukemiin toimenpiteisiin osallistuvia 
koskevat tiedot on toimitettava asetuksen 
(EU) N:o […] 44 artiklan 1 ja 2 kohdassa 
ja 101 artiklan 1 kohdassa säädetyissä 
vuotuisissa täytäntöönpanoraporteissa. 
Kaikki tiedot on eriteltävä sukupuolen 
mukaan.

ESR:n tukemiin toimenpiteisiin osallistuvia 
koskevat tiedot on toimitettava asetuksen 
(EU) N:o […] 44 artiklan 1 ja 2 kohdassa 
ja 101 artiklan 1 kohdassa säädetyissä 
vuotuisissa täytäntöönpanoraporteissa. 
Kaikki tiedot on eriteltävä sukupuolen 
mukaan, jotta saadaan selville miehiin ja 
naisiin kohdistetut toimenpiteet.

Tarkistus 69

Ehdotus asetukseksi
Liite – 3 kohta – 4 alakohta – 3 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– MINT-alalla työskentelevien naisten 
määrä heidän jättäessään toimenpiteen

Tarkistus 70

Ehdotus asetukseksi
Liite – 3 kohta – 4 alakohta – 7 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– heikommassa asemassa olevia ryhmiä 
edustavien osallistujien määrä 
koulutuksessa, ammattikoulutuksessa, 
pätevyyden hankinnassa ja työelämässä 
jättäessään toimenpiteen

Tarkistus 71
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Ehdotus asetukseksi
Liite – 3 kohta – 4 alakohta – 9 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– työelämässä mukana olevien 
vammaisten osallistujien määrä tukea 
saatuaan

Tarkistus 72

Ehdotus asetukseksi
Liite – 3 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– niiden osallistujien määrä, jotka eivät 
enää saa vähimmäistuloa tai muita etuja 
osallistumisensa jälkeen

Tarkistus 73

Ehdotus asetukseksi
Liite – 3 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Nämä tiedot on toimitettava asetuksen 
(EU) N:o […] 44 artiklan 1 ja 2 kohdassa 
ja 101 artiklan 1 kohdassa säädetyissä 
vuotuisissa täytäntöönpanoraporteissa. 
Kaikki tiedot on eriteltävä sukupuolen 
mukaan.

Nämä tiedot on toimitettava asetuksen 
(EU) N:o […] 44 artiklan 1 ja 2 kohdassa 
ja 101 artiklan 1 kohdassa säädetyissä 
vuotuisissa täytäntöönpanoraporteissa. 
Kaikki tiedot on eriteltävä sukupuolen 
mukaan, jotta saadaan selville miehiin ja 
naisiin kohdistetut toimenpiteet.

Tarkistus 74

Ehdotus asetukseksi
Liite – 4 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

 osallistujat työelämässä 6 kuukautta  osallistujat työelämässä 9 kuukautta



PE486.225v03-00 38/41 AD\905698FI.doc

FI

lähtemisen jälkeen lähtemisen jälkeen

Tarkistus 75

Ehdotus asetukseksi
Liite – 4 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

 osallistujat itsenäisinä 
ammatinharjoittajina 6 kuukautta
lähtemisen jälkeen

 osallistujat itsenäisinä 
ammatinharjoittajina 9 kuukautta
lähtemisen jälkeen

Tarkistus 76

Ehdotus asetukseksi
Liite – 4 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

 osallistujat, joiden työmarkkinatilanne on 
parantunut 6 kuukautta lähtemisen jälkeen.

 osallistujat, joiden työmarkkinatilanne on 
parantunut 9 kuukautta lähtemisen jälkeen.

Tarkistus 77

Ehdotus asetukseksi
Liite – 4 kohta – 3 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

 osallistujat, jotka eivät enää saa 
sosiaalietuuksia 9 kuukautta 
osallistumisensa jälkeen

Tarkistus 78

Ehdotus asetukseksi
Liite – 4 kohta – 3 alakohta – 10 luetelmakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

– 9 kuukautta toimenpiteen jättämisen 
jälkeen MINT-alalla työskentelevien 
naisten määrä

Tarkistus 79

Ehdotus asetukseksi
Liite – 4 kohta – 3 alakohta – 11 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– 9 kuukautta tuen saannin jälkeen työssä 
olevien vammaisten osallistujien määrä 

Tarkistus 80

Ehdotus asetukseksi
Liite – 4 kohta – 3 alakohta – 15 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– tasa-arvoisen kohtelun edistämiseen 
nimetyn elimen tai nimettyjen elinten 
rekisteröimien syrjintätapausten 
lukumäärän väheneminen 

Tarkistus 81

Ehdotus asetukseksi
Liite – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Nämä tiedot on toimitettava asetuksen 
(EU) N:o […] 44 artiklan 4 kohdassa 
säädetyissä vuotuisissa 
täytäntöönpanoraporteissa. Ne on kerättävä 
edustavasta otoksesta osallistujia kustakin 
toimintalinjasta. Otoksen sisäinen 

Nämä tiedot on toimitettava asetuksen 
(EU) N:o […] 44 artiklan 4 kohdassa 
säädetyissä vuotuisissa 
täytäntöönpanoraporteissa. Ne on kerättävä 
edustavasta otoksesta osallistujia kustakin 
toimintalinjasta tai alatavoitteesta. Otoksen 
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validiteetti on varmistettava niin, että tiedot 
voidaan yleistää toimintalinjan tasolla. 
Kaikki tiedot on eriteltävä sukupuolen 
mukaan.

sisäinen validiteetti on varmistettava niin, 
että tiedot voidaan yleistää toimintalinjan 
tai alatavoitteen tasolla. Kaikki tiedot on 
eriteltävä sukupuolen mukaan, jotta 
saadaan selville miehiin ja naisiin 
kohdistetut toimenpiteet.
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