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Tarkistus 22
Karima Delli

Ehdotus asetukseksi
Otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN 
JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI 
sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita 
koskevasta Euroopan unionin ohjelmasta

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN 
JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI 
sosiaalista edistystä, yhteisvastuuta, 
työllisyyttä ja innovaatioita koskevasta 
Euroopan unionin ohjelmasta

Or. en

Tarkistus 23
Karima Delli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Komission tiedonannossa "Eurooppa 
2020 -strategiaa tukeva talousarvio" 
suositellaan unionin rahoitusvälineiden 
järkeistämistä ja yksinkertaistamista sekä 
kohdentamista tarkemmin sekä unionin 
tasoisen lisäarvon tuottamiseen että 
vaikutuksiin ja tuloksiin, ja sen mukaisesti 
tällä asetuksella perustetaan sosiaalisia 
muutoksia ja innovaatioita koskeva 
Euroopan unionin ohjelma, jäljempänä 
'ohjelma', jotta voidaan jatkaa ja kehittää 
työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta 
koskevan yhteisön Progress-ohjelman 
perustamisesta 24 päivänä lokakuuta 2006 
tehdyn päätöksen N:o 1672/2006/EY, 
työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta 
unionin alueella 5 päivänä huhtikuuta 2011 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 492/2011, 
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1612/68 
täytäntöönpanosta avointen työpaikkojen ja 

(1) Komission tiedonannossa "Eurooppa 
2020 -strategiaa tukeva talousarvio" 
suositellaan unionin rahoitusvälineiden 
järkeistämistä ja yksinkertaistamista sekä 
kohdentamista tarkemmin sekä unionin 
tasoisen lisäarvon tuottamiseen että 
vaikutuksiin ja tuloksiin, ja sen mukaisesti 
tällä asetuksella perustetaan sosiaalista 
edistystä, yhteisvastuuta, työllisyyttä ja 
innovaatioita koskeva Euroopan unionin 
ohjelma, jäljempänä 'ohjelma', jotta 
voidaan jatkaa ja kehittää työllisyyttä ja 
sosiaalista yhteisvastuuta koskevan 
yhteisön Progress-ohjelman perustamisesta 
24 päivänä lokakuuta 2006 tehdyn 
päätöksen N:o 1672/2006/EY, 
työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta 
unionin alueella 5 päivänä huhtikuuta 2011 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 492/2011, 
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1612/68 
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työhakemusten välittämisen osalta 
23 päivänä joulukuuta 2002 tehdyn 
komission päätöksen 2003/8/EY ja 
eurooppalaisen työllisyyttä ja sosiaalista 
osallisuutta koskevan Progress-
mikrorahoitusjärjestelyn perustamisesta, 
jäljempänä 'mikrorahoitusjärjestely', 
25 päivänä maaliskuuta 2010 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätöksen N:o 283/2010/EU perusteella 
toteutettua toimintaa.

täytäntöönpanosta avointen työpaikkojen ja 
työhakemusten välittämisen osalta 
23 päivänä joulukuuta 2002 tehdyn 
komission päätöksen 2003/8/EY ja 
eurooppalaisen työllisyyttä ja sosiaalista 
osallisuutta koskevan Progress-
mikrorahoitusjärjestelyn perustamisesta, 
jäljempänä 'mikrorahoitusjärjestely', 
25 päivänä maaliskuuta 2010 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätöksen N:o 283/2010/EU perusteella 
toteutettua toimintaa.

Or. en

Tarkistus 24
Karima Delli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Neuvosto hyväksyi Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
148 artiklan 4 kohdan mukaisesti 
21 päivänä lokakuuta 2010 
työllisyyspolitiikan suuntaviivat, jotka 
yhdessä saman sopimuksen 121 artiklan 
mukaisesti hyväksyttyjen jäsenvaltioiden ja 
unionin talouspolitiikan laajojen 
suuntaviivojen kanssa muodostavat 
Eurooppa 2020 -strategian yhdennetyt 
suuntaviivat. Ohjelmalla pitäisi edistää 
näiden Eurooppa 2020 -strategian 
yhdennettyjen suuntaviivojen ja etenkin 
suuntaviivojen 7, 8 ja 10 soveltamista ja 
tukea samalla lippulaivahankkeiden 
täytäntöönpanoa kiinnittäen 
erityishuomiota köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen torjunnan eurooppalaiseen 
foorumiin, uuden osaamisen ja 
työllisyyden ohjelmaan sekä Nuoret 
liikkeellä -aloitteeseen.

(3) Neuvosto hyväksyi Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
148 artiklan 4 kohdan mukaisesti 
21 päivänä lokakuuta 2010 
työllisyyspolitiikan suuntaviivat, jotka 
yhdessä saman sopimuksen 121 artiklan 
mukaisesti hyväksyttyjen jäsenvaltioiden ja 
unionin talouspolitiikan laajojen 
suuntaviivojen kanssa muodostavat 
Eurooppa 2020 -strategian yhdennetyt 
suuntaviivat. Ohjelmalla pitäisi edistää 
näiden Eurooppa 2020 -strategian 
yhdennettyjen suuntaviivojen ja etenkin 
suuntaviivojen 7, 8 ja 10 soveltamista ja 
tukea samalla lippulaivahankkeiden 
täytäntöönpanoa kiinnittäen 
erityishuomiota köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen torjunnan eurooppalaiseen 
foorumiin, uuden osaamisen ja 
työllisyyden ohjelmaan ja Nuoret liikkeellä 
-aloitteeseen sekä Nuorison 
mahdollisuudet -aloitteeseen.
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Or. en

Tarkistus 25
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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 erityisesti Euroopan unionia ja 
sen alueita koettelevan talouskriisin 
yhteydessä 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, etenkin 
Euroopan unionin alueiden kasvun ja 
tasapainoisen kehityksen tehostamiseksi. 
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.

Or. fr

Tarkistus 26
Karima Delli

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, arvioimaan ja laajentamaan 
innovatiivisia ratkaisuja ja niiden 
käytännön täytäntöönpanoa 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.
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Or. en

Tarkistus 27
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Ohjelmalla olisi erityisesti pyrittävä 
kartoittamaan, arvioimaan ja 
laajentamaan innovatiivisia ratkaisuja ja 
käytäntöjä sosiaalipoliittisten kokeilujen 
kautta, jotta voidaan auttaa jäsenvaltioita 
tehostamaan työmarkkinoidensa 
toimintaa ja parantamaan tarvittaessa 
sosiaalisen suojelun ja sosiaalisen 
osallisuuden politiikkaansa. 
Sosiaalipoliittisilla kokeiluilla 
tarkoitetaan sosiaalisten innovaatioiden 
hankeperusteista testausta käytännössä. 
Ne mahdollistavat sosiaalisten 
innovaatioiden toteutettavuutta koskevien 
tietojen keräämisen. Toimivat ideat olisi 
toteutettava laajemmassa mittakaavassa 
Euroopan sosiaalirahastosta ja muista 
rahoituslähteistä saatavalla tuella. 
Kokemukset ovat osoittaneet, että 
sosiaalipoliittiset kokeiluhankkeet 
kestävät usein kolmesta viiteen vuoteen ja 
että niihin sisältyy monenlaisia ja 
kaikenkokoisia toimijoita. Kansalliset 
sosiaalipoliittisten kokeilujen tekemiseen 
tarkoitetut tiedotuskeskukset toimivat 
siellä, mihin niitä on perustettu, 
keskitettynä yhteyspisteenä kaikille 
osapuolille ja tukevat verkostojen ja 
kumppanuuksien luomista ja 
kehittämistä.

Or. de
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Tarkistus 28
Karima Delli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Ohjelmassa olisi kiinnitettävä 
erityistä huomiota köyhyyden ja 
syrjäytymisen alueelliseen ulottuvuuteen, 
ja erityisesti eriarvoisuuden kasvuun 
alueiden välillä ja sisällä, alueiden ja 
kaupunkien välillä sekä kaupunkien ja 
pienempien alueiden sisällä.

Or. en

Tarkistus 29
Karima Delli

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 

(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 
vähennettävä edunsaajien 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 
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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.

rahoitusta mikroluottoihin, valmiuksien 
parantamiseen ja tekniseen apuun. Lopuksi 
vielä ohjelmassa olisi säädettävä 
talousarvion joustavuudesta tekemällä 
varauksia, joista varoja jaetaan 
vuosittaiselta pohjalta poliittisiin 
prioriteetteihin vastaamiseksi.

Or. en

Tarkistus 30
Karima Delli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Unionin olisi hankittava vankka
analyyttinen perusta, joka tukee poliittista 
päätöksentekoa työllisyys- ja sosiaalialalla. 
Tällainen tietopohja antaa lisäarvoa 
kansallisille toimille tarjoamalla unionin 
laajuista ulottuvuutta ja vertailupohjaa 
tiedonkeruuseen ja tilastovälineiden ja 
-menetelmien ja yhteisten indikaattoreiden 
kehittämiseen, jotta voidaan saada kattava 
kuva tilanteesta työllisyyden, 
sosiaalipolitiikan ja työolojen alalla koko 
unionissa sekä taata korkealaatuinen 
ohjelmien ja toimintalinjojen tehokkuuden 
ja toimivuuden arviointi.

(6) Unionin olisi hankittava vankka 
analyyttinen perusta, joka tukee poliittista 
päätöksentekoa työllisyys- ja sosiaalialalla. 
Tällainen tietopohja antaa lisäarvoa 
kansallisille toimille tarjoamalla unionin 
laajuista ulottuvuutta ja vertailupohjaa 
tiedonkeruuseen ja tilastovälineiden ja 
-menetelmien ja yhteisten indikaattoreiden 
kehittämiseen, jotta voidaan saada kattava 
kuva tilanteesta työllisyyden, 
sosiaalipolitiikan ja työolojen alalla koko 
unionissa sekä taata korkealaatuinen 
ohjelmien ja toimintalinjojen tehokkuuden 
ja toimivuuden arviointi. Erityisesti 
sosioekonomisen vähäosaisuuden 
alueellisen ulottuvuuden parempi 
ymmärtäminen voisi antaa huomattavasti 
lisäarvoa pyrkimyksille, joilla kehitetään 
kestävämpiä ja yhtenäisempiä 
toimintatapoja sosioekonomiseen 
vähäosaisuuteen puuttumiseksi.

Or. en
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Tarkistus 31
Petru Constantin Luhan

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Unioni voi ainutlaatuisen asemansa 
ansiosta tarjota unionin tasoisen foorumin 
politiikan vaihtoon ja vastavuoroiseen 
oppimiseen jäsenvaltioiden välillä 
työllisyys- ja sosiaalialalla. Tieto muissa 
maissa sovelletusta politiikasta ja sen 
tuloksista laajentaa poliittisten 
päätöksentekijöiden käytettävissä olevia 
vaihtoehtoja, käynnistää uusia poliittisia 
kehityssuuntia ja edistää kansallisia 
uudistuksia.

(7) Unioni voi ainutlaatuisen asemansa 
ansiosta tarjota unionin tasoisen foorumin 
politiikan vaihtoon ja vastavuoroiseen 
oppimiseen jäsenvaltioiden välillä 
edistämällä hyviä käytäntöjä työllisyys- ja 
sosiaalialalla. Tieto muissa maissa 
sovelletusta politiikasta ja sen tuloksista 
laajentaa poliittisten päätöksentekijöiden 
käytettävissä olevia vaihtoehtoja, 
käynnistää uusia poliittisia kehityssuuntia 
ja edistää kansallisia uudistuksia.

Or. ro

Tarkistus 32
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Investointeja terveys- ja sosiaalialan 
infrastruktuureihin olisi myös edistettävä, 
jotta voidaan vähentää epätasa-
arvoisuutta ja syrjintää ja lisäksi tehostaa 
kasvua ja hyvinvointia sekä kansallista, 
alueellista ja paikallista kehitystä.

Or. fr

Tarkistus 33
Karima Delli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(9) Eri tasoilla toimivilla
kansalaisyhteiskunnan organisaatioilla voi 
olla tärkeä asema ohjelman tavoitteiden 
toteuttamisessa osallistumalla poliittiseen 
päätöksentekoprosessiin ja antamalla 
panoksensa sosiaaliseen innovointiin.

(9) Kansalaisyhteiskunnan organisaatiot 
ja työmarkkinaosapuolet ovat 
avainasemassa korkealaatuisten 
työpaikkojen edistämisessä, sosiaalisen 
syrjäytymisen ja köyhyyden torjunnassa 
sekä työttömyyden vähentämisessä, ja 
niille olisi annettava mahdollisuus 
osallistua tiiviisti kaikkiin toimiin, joilla 
pyritään saavuttamaan ohjelman 
tavoitteet. Eri tasoilla toimivat
kansalaisyhteiskunnan organisaatiot olisi 
otettava täysimääräisesti mukaan, jotta
ohjelman tavoitteet saavutetaan. Siksi 
niiden olisi osallistuttava uusien 
politiikkojen kehittämiseen, seurantaan ja 
arviointiin sekä käytännön testaamiseen, 
levittämiseen ja keskinäiseen oppimiseen. 
Korkealaatuisia kumppanuuksia olisi 
perustettava kaikille tasoille. 
Kumppanuusperiaatetta olisi 
vahvistettava ja se olisi laajennettava 
ohjelman kaikkien osa-alueiden 
johtavaksi periaatteeksi.

Or. en

Tarkistus 34
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Eri tasoilla toimivilla 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioilla voi 
olla tärkeä asema ohjelman tavoitteiden 
toteuttamisessa osallistumalla poliittiseen 
päätöksentekoprosessiin ja antamalla 
panoksensa sosiaaliseen innovointiin.

(9) Eri tasoilla toimivilla 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioilla voi 
olla tärkeä asema ohjelman tavoitteiden 
toteuttamisessa osallistumalla poliittiseen 
päätöksentekoprosessiin ja antamalla 
panoksensa sosiaaliseen innovointiin.
Tässä yhteydessä olisi edistettävä 
kansallisten, alueellisten ja paikallisten 
viranomaisten, kansalaisyhteiskunnan 
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edustajien ja työmarkkinaosapuolten 
jatkuvaa vuoropuhelua, jotta yhteiset 
toimet voidaan toteuttaa tehokkaasti.

Or. fr

Tarkistus 35
Nuno Teixeira

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 takaamalla 
tiivis yhteistyö jäsenvaltioiden välillä ja 
komission kanssa. Eures-lohkon avulla 
olisi edistettävä työmarkkinoiden parempaa 
toimintaa tunnistamalla aktiivisesti 
työmahdollisuuksia, helpottamalla 
erityisesti nuorten 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

Tarkistus 36
Iosif Matula

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale
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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 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 joustoturvapolitiikan 
täytäntöönpanoa ja Eurooppa 2020 
-strategian tavoitteita.

Or. ro

Tarkistus 37
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

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. 

(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, erityisesti 
lisäämällä hallinnollisten 
muodollisuuksien joustavuutta, 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 
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Ensimmäisenä askelena Euroopan 
parlamentti ja neuvosto perustivat vuonna 
2010 mikrorahoitusjärjestelyn.

itsenäisen ammatinharjoittamisen pohjalta, 
mutta jotka eivät saa luottoa. 
Ensimmäisenä askelena Euroopan 
parlamentti ja neuvosto perustivat vuonna 
2010 mikrorahoitusjärjestelyn. Komission 
olisi myös varmistettava, että pysyvistä 
haitoista kärsivät alueet ja kriisin 
vakavasti koettelemat alueet saavat 
helpommin eurooppalaista rahoitusta, 
jotta ne voivat toimia kasvun 
viputekijöinä, mikä vähentää niihin 
kohdistuvia rajoitteita.

Or. pt

Tarkistus 38
Petru Constantin Luhan

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

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. Pienyritykset 
ja mikroyritykset muodostavat vastaavasti 
suurimman osan äskettäin perustetuista 
yrityksistä Euroopan unionissa, ja 
mikrolainat voisivat olla nopein keino 
saada aikaan lisäarvoa ja konkreettisia 
tuloksia. Ensimmäisenä askelena Euroopan 
parlamentti ja neuvosto perustivat vuonna 
2010 mikrorahoitusjärjestelyn.
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Or. ro

Tarkistus 39
Karima Delli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Jotta voitaisiin hyödyntää 
kansainvälisten rahoituslaitosten ja etenkin 
Euroopan investointipankkiryhmän 
kokemuksia, mikrorahoitukseen ja 
sosiaaliseen yrittäjyyteen liittyvien toimien 
täytäntöönpano olisi annettava välillisesti 
komission vastuulle siirtämällä 
talousarvion toteutukseen liittyvät tehtävät 
rahoituslaitoksille varainhoitoasetuksen 
mukaisesti. Unionin resurssien 
käyttämisellä keskitetään kansainvälisten 
rahoituslaitosten ja muiden investoijien 
tuomat vipuvaikutukset, yhdennetään 
toimintatapoja ja parannetaan näin 
mikroyritysten, myös itsenäisten 
ammatinharjoittajien, ja sosiaalisten 
yritysten rahoituksen saatavuutta. Unionin 
osallistuminen auttaa näin ollen 
kehittymässä olevaa sosiaalisen 
yrittäjyyden sektoria ja 
mikrorahoitusmarkkinoita unionissa ja 
edistää valtioiden rajat ylittävää toimintaa.

(17) Jotta voitaisiin hyödyntää 
kansainvälisten rahoituslaitosten ja etenkin 
Euroopan investointipankkiryhmän 
kokemuksia, mikrorahoitukseen ja 
sosiaaliseen yrittäjyyteen liittyvien toimien 
täytäntöönpano olisi annettava välillisesti 
komission vastuulle siirtämällä 
talousarvion toteutukseen liittyvät tehtävät 
rahoituslaitoksille varainhoitoasetuksen 
mukaisesti. Unionin resurssien 
käyttämisellä keskitetään kansainvälisten 
rahoituslaitosten ja muiden investoijien 
tuomat vipuvaikutukset, yhdennetään 
toimintatapoja ja parannetaan näin 
rahoituksen saatavuutta ja laajennetaan 
mikrorahoitus koskemaan erityisesti 
"vaarassa olevia" ryhmiä ja nuoria. Sillä 
tuetaan lisäksi yrittäjyyden kehittymistä, 
yhteisötaloutta ja mikroyrityksiä, joilla ei 
ole luottoluokitusta tai joiden 
luottoluokitus on riittämätön, joilla ei ole 
pääomaa tai joiden pääoma on 
riittämätön ja joilla ei tämän vuoksi ole 
mahdollisuuksia luotonsaantiin. Unionin 
osallistuminen auttaa näin ollen 
kehittymässä olevaa sosiaalisen 
yrittäjyyden sektoria ja 
mikrorahoitusmarkkinoita unionissa ja 
edistää valtioiden rajat ylittävää toimintaa.

Or. en

Tarkistus 40
Karima Delli
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Eurooppa 2020 -strategian 
mukaisesti ohjelmalla olisi puututtava 
nuorisotyöttömyyteen. Huolimatta 
joistakin myönteisistä elpymisen 
merkeistä vuonna 2009 työllisyyden kasvu 
on ollut liian heikkoa, jotta se olisi 
vähentänyt pysyvästi korkeaa 
työttömyysastetta. Keskimääräiset 
työttömyysjaksot ovat pidentyneet, ja 
nuorisotyöttömyys on lisääntynyt useissa 
jäsenvaltioissa niin, että se on joissakin 
maissa yli 40 prosenttia. Vaikka tilanne 
vaihtelee jäsenvaltioissa huomattavasti, 
unionin keskimääräinen 
nuorisotyöttömyysaste on yli kaksi kertaa 
korkeampi kuin aikuisten työttömyysaste. 
Myös alueelliset erot ovat suuria. 
Nuorisotyöttömyys on nousussa etenkin 
maaseudulla. Alle 25-vuotiaille nuorille 
olisi annettava tulevaisuus ja 
mahdollisuus osallistua avainasemassa 
eurooppalaisen yhteiskunnan ja talouden 
kehittämiseen, mikä on erityisen tärkeää 
tällaisena kriisiaikana.

Or. en

Tarkistus 41
Karima Delli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 b) Nuorisotyöttömyyteen ja nuorten 
työllistymisen epävarmuuteen 
puuttuminen vähentäisi yhteiskunnan 
kustannuksia ja edistäisi sosiaalista 
osallisuutta. Ohjelmassa olisi siksi 
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keskityttävä nuorisotyöttömyyteen 
ottamalla käyttöön Nuorison 
mahdollisuudet -lohko, jolla pyritään 
helpottamaan siirtymistä koulutuksesta 
ihmisarvoiseen työhön sekä parantamaan 
nuorten työoloja ja vähentämään 
koulukäynnin keskeyttämistä.

Or. en

Tarkistus 42
Karima Delli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 c) Mikrorahoitusjärjestelyllä olisi 
oltava pitkäaikaisia vaikutuksia, sen olisi 
tavoitettava mahdolliset edunsaajat ja 
toimittava ennakoivasti talouden ja 
paikallisen kehityksen hyväksi. 
Mikrorahoitusta ja sosiaalista yrittäjyyttä 
koskeviin toimiin olisi liitettävä 
mentorointi- ja koulutusohjelmia, jotta 
voidaan maksimoida elinkelpoisten 
mikroyritysten perustamismahdollisuudet. 
Tätä tarkoitusta varten kiinteä osa 
määrärahoista on osoitettava tällaisiin 
toimenpiteisiin.

Or. en

Tarkistus 43
Karima Delli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 d) Komission ja jäsenvaltioiden olisi 
tarkasteltava koulutusta ja työllisyyttä 
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oikeuksien pohjalta. Nuorisolle 
tarjottavan ihmisarvoisen työn laadullisia 
näkökohtia sekä työharjoittelussa ja 
oppisopimuskoulutuksessa oleville 
maksettavaa korvausta ei saisi vaarantaa, 
ja keskeisten työnormien ja muiden työn 
laatuun liittyvien normien, kuten työaika, 
palkka, sosiaaliturva sekä työterveys- ja 
turvallisuus, olisi oltava keskeisellä sijalla 
toteutettavissa toimissa.

Or. en

Tarkistus 44
Karima Delli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 e kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 e) Ohjelman mukaisilla toimilla olisi 
helpotettava jäsenvaltioita luomaan 
tehokkaita kannustimia, kuten nuorten 
työllisyystukia ja sosiaaliturvamaksuihin 
liittyviä tukia, joilla taattaisiin 
asianmukaiset elin- ja työolot. Tällaisilla 
kannustimilla olisi rohkaistava julkisia ja 
yksityisiä työnantajia palkkamaan ja 
kouluttamaan nuoria, sijoittamaan varoja 
sekä korkealaatuisten työpaikkojen 
luomiseen nuorille että nuorten jatkuvaan 
kouluttamiseen ja heidän taitojensa 
kehittämiseen työsuhteen aikana sekä 
tukemaan yrittäjyyttä yhtenä vaihtoehtona 
nuorille. Ohjelmassa olisi lisäksi 
painotettava pienyritysten erityisasemaa ja 
merkitystä koulutuksessa, 
asiantuntemuksessa ja perinteisessä 
osaamisessa sekä varmistettava, että 
nuorilla on mahdollisuus saada 
mikrorahoitusta. Ohjelmalla olisi 
helpotettava kaikkien näiden alojen 
parhaiden käytäntöjen vaihtamista 
jäsenvaltioiden välillä.
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Or. en

Tarkistus 45
Karima Delli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 f kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 f) Ohjelman mukaisilla toimilla olisi 
helpotettava jäsenvaltioita ja 
työmarkkinatoimijoita nuorisotakuun 
täytäntöönpanossa, jotta varmistetaan, 
että nuoret ovat joko työssä, 
koulutuksessa tai ammatillisessa 
(uudelleen)koulutuksessa neljän 
kuukauden kuluttua koulun 
lopettamisesta, erityisesti kun on kyse 
koulutuksen kesken jättäneistä tai muuten 
heikommassa asemassa olevista nuorista. 
Ohjelmalla olisi helpotettava tämän alan 
parhaiden käytäntöjen vaihtamista 
jäsenvaltioiden välillä.

Or. en

Tarkistus 46
Karima Delli

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 arvioitava säännöllisesti, jotta voidaan 
arvioida, miten sukupuolten tasa-arvo ja 
syrjinnän torjunta on otettu huomioon 

(18) Perussopimuksen 8 artiklan 
mukaisesti ohjelmalla olisi varmistettava, 
että sen prioriteettien täytäntöönpanolla 
edistetään naisten ja miesten tasa-arvoa. 
Arvioinnit ovat osoittaneet, että 
sukupuolinäkökohtien huomioon 
ottaminen on tärkeää kaikkialla 
ohjelmassa, ja samalla on pidettävä 
huolta erityisesti siitä, että sukupuolten 
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ohjelman toimissa. tasa-arvon edistämiseksi toteutetaan 
erityistoimia. Toimia olisi seurattava ja 
arvioitava säännöllisesti, jotta voidaan 
arvioida, miten sukupuolten tasa-arvo on 
otettu huomioon ohjelman toimissa.

Or. en

Tarkistus 47
Karima Delli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Perussopimuksen 10 artiklan 
mukaisesti ohjelmalla olisi varmistettava, 
että sen prioriteettien täytäntöönpanolla 
torjutaan sukupuoleen, rotuun tai 
etniseen alkuperään, uskontoon tai 
vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai 
seksuaaliseen suuntautumiseen 
perustuvaa syrjintää, ja täytetään 
vammaisten henkilöiden oikeuksia 
koskevan YK:n yleissopimuksen velvoite, 
joka koskee muun muassa koulutusta, 
työtä ja työllisyyttä sekä esteettömyyttä. 
Ohjelmalla olisi myötävaikutettava 
unionin strategioihin, joilla näitä 
periaatteita pannaan täytäntöön. Toimia 
olisi seurattava ja arvioitava 
säännöllisesti, jotta voidaan arvioida, 
miten syrjinnän torjunta on otettu 
huomioon ohjelman toimissa.

Or. en

Tarkistus 48
Karima Delli

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

(18 b) Perussopimuksen 3 artiklan ja 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan 
24 artiklan mukaisesti ohjelmalla on 
varmistettava lapsen oikeuksien suojelu.

Or. en

Tarkistus 49
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Perussopimuksen 9 artiklan 
mukaisesti ohjelmalla olisi varmistettava, 
että korkean työllisyystason edistämiseen, 
riittävän sosiaalisen suojelun takaamiseen 
sekä sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen 
liittyvät vaatimukset otetaan huomioon 
unionin politiikan ja toimien määrittelyssä 
ja täytäntöönpanossa.

(19) Perussopimuksen 9 artiklan 
mukaisesti ohjelmalla olisi varmistettava, 
että korkean työllisyystason ja 
korkealaatuisten työpaikkojen
edistämiseen, riittävän sosiaalisen suojelun 
takaamiseen sekä sosiaalisen syrjäytymisen 
torjumiseen liittyvät vaatimukset otetaan 
huomioon unionin politiikan ja toimien 
määrittelyssä ja täytäntöönpanossa.

Or. en

Tarkistus 50
Iosif Matula

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Perussopimuksen 9 artiklan 
mukaisesti ohjelmalla olisi varmistettava, 
että korkean työllisyystason edistämiseen, 
riittävän sosiaalisen suojelun takaamiseen 
sekä sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen 
liittyvät vaatimukset otetaan huomioon 

(19) Perussopimuksen 9 artiklan 
mukaisesti ohjelmalla olisi varmistettava, 
että korkean työllisyystason edistämiseen, 
riittävän sosiaalisen suojelun takaamiseen 
sekä sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen 
liittyvät vaatimukset otetaan huomioon 
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unionin politiikan ja toimien määrittelyssä 
ja täytäntöönpanossa.

unionin politiikan ja toimien määrittelyssä 
ja täytäntöönpanossa. Paikallisten ja 
alueellisten viranomaisten olisi tuettava 
tutkimukseen ja teolliseen toimintaan 
keskittyviä laitoksia sekä kannustettava 
teollisuusyrityksiä investoimaan 
tutkimukseen ja kehittämiseen ja tuettava 
niiden investointitoimia.

Or. ro

Tarkistus 51
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Koska tämän asetuksen tavoitteita ei 
voida riittävällä tavalla saavuttaa 
jäsenvaltioiden tasolla, vaan ne voidaan 
niiden laajuuden ja vaikutusten takia 
saavuttaa paremmin unionin tasolla, unioni 
voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Mainitussa artiklassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, 
mikä on tarpeen esitettyjen tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

(21) Koska tämän asetuksen tavoitteita ei 
voida riittävällä tavalla saavuttaa 
jäsenvaltioiden tasolla, vaan ne voidaan 
niiden laajuuden ja vaikutusten takia 
saavuttaa paremmin unionin tasolla, unioni 
voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Mainitussa artiklassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti sekä jäsenvaltioiden ja 
alueiden hallinnolliset rakenteet 
huomioon ottaen tässä asetuksessa ei 
ylitetä sitä, mikä on tarpeen esitettyjen 
tavoitteiden saavuttamiseksi.

Or. pt

Tarkistus 52
Petru Constantin Luhan

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(21) Koska tämän asetuksen tavoitteita ei 
voida riittävällä tavalla saavuttaa 
jäsenvaltioiden tasolla, vaan ne voidaan 
niiden laajuuden ja vaikutusten takia 
saavuttaa paremmin unionin tasolla, unioni 
voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Mainitussa artiklassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, 
mikä on tarpeen esitettyjen tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

(21) Koska tämän asetuksen tavoitteita ei 
voida riittävällä tavalla saavuttaa kaikissa 
jäsenvaltioissa, etenkään alueiden tasolla, 
vaan ne voidaan niiden laajuuden ja 
vaikutusten takia saavuttaa paremmin 
unionin tasolla, unioni voi toteuttaa 
toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Or. ro

Tarkistus 53
Iosif Matula

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(25 a) Toimivaltaisten viranomaisten olisi 
tarjottava taloudellisia kannustimia 
työnantajille, jotka tarjoavat koulutusta 
vähän koulutusta saaneille henkilöille ja 
tukevat siten näiden työmarkkinoille 
pääsyä.

Or. ro

Tarkistus 54
Karima Delli

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Tällä asetuksella perustetaan sosiaalisia 
muutoksia ja innovaatioita koskeva 
Euroopan unionin ohjelma, jäljempänä 
'ohjelma', jonka tarkoituksena on edistää 
Eurooppa 2020 -strategian, sen 
yleistavoitteiden ja yhdennettyjen 
suuntaviivojen täytäntöönpanoa 
tarjoamalla taloudellista tukea Euroopan 
unionin tavoitteille, jotka koskevat korkean 
työllisyystason edistämistä, riittävän 
sosiaalisen suojelun takaamista, sosiaalisen 
syrjäytymisen ja köyhyyden torjumista 
sekä työolojen parantamista.

1. Tällä asetuksella perustetaan sosiaalista 
edistystä, yhteisvastuuta, työllisyyttä ja 
innovaatioita koskeva Euroopan unionin 
ohjelma, jäljempänä 'ohjelma', jonka 
tarkoituksena on edistää Eurooppa 2020 
-strategian, sen yleistavoitteiden, 
lippulaiva-aloitteiden, yhdennettyjen 
suuntaviivojen ja Nuorison 
mahdollisuudet -aloitteen täytäntöönpanoa 
tarjoamalla taloudellista tukea Euroopan 
unionin tavoitteille, jotka koskevat korkean 
työllisyystason ja korkealaatuisten 
työpaikkojen edistämistä, riittävän ja 
ihmisarvoisen sosiaalisen suojelun 
takaamista, sosiaalisen syrjäytymisen ja 
köyhyyden torjumista, työolojen 
parantamista sekä nuorten työllisyys- ja 
koulutustilanteen parantamista.

Or. en

Tarkistus 55
Karima Delli

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) 'sosiaalisella yrityksellä' yritystä, jonka 
ensisijaisena tavoitteena on saada aikaan 
sosiaalista vaikutusta ennemminkin kuin 
tuottaa voittoa omistajille ja sidosryhmille. 
Se toimii markkinoilla tuottamalla 
tavaroita ja palveluita yritteliäällä ja 
innovatiivisella tavalla ja käyttää voitot 
pääasiassa sosiaalisten tavoitteiden 
saavuttamiseen. Sen hallinto hoidetaan 
vastuullisella ja avoimella tavalla, 
erityisesti ottamalla mukaan työntekijät, 
asiakkaat ja sidosryhmät, joihin sen 
liiketoiminta vaikuttaa.

(a) 'sosiaalisella yrityksellä' 
yhteisötalouden toimijaa, jonka 
ensisijaisena päämääränä on saavuttaa
sosiaalisia tavoitteita ennemminkin kuin 
tuottaa voittoa sen omistajille, jäsenille ja
osakkaille. Se toimii markkinoilla 
tuottamalla tavaroita ja palveluita 
yritteliäällä ja innovatiivisella tavalla ja 
investoi voitot uudelleen pääasiassa 
saavuttaakseen sosiaaliset tavoitteensa. 
Sen hallinto hoidetaan vastuullisella ja 
avoimella tavalla, erityisesti ottamalla 
mukaan työntekijät, asiakkaat ja 
sidosryhmät, joihin sen toiminta vaikuttaa.
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Or. en

Tarkistus 56
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) 'sosiaalisella yrityksellä' yritystä, jonka 
ensisijaisena tavoitteena on saada aikaan 
sosiaalista vaikutusta ennemminkin kuin 
tuottaa voittoa omistajille ja sidosryhmille. 
Se toimii markkinoilla tuottamalla 
tavaroita ja palveluita yritteliäällä ja 
innovatiivisella tavalla ja käyttää voitot 
pääasiassa sosiaalisten tavoitteiden 
saavuttamiseen. Sen hallinto hoidetaan 
vastuullisella ja avoimella tavalla, 
erityisesti ottamalla mukaan työntekijät, 
asiakkaat ja sidosryhmät, joihin sen 
liiketoiminta vaikuttaa.

(a) 'sosiaalisella yrityksellä' yritystä, jonka 
ensisijaisena tavoitteena on saavuttaa 
sosiaalisia tavoitteita ennemminkin kuin 
tuottaa voittoa sen omistajille, jäsenille ja 
sidosryhmille. Se toimii markkinoilla 
tuottamalla tavaroita ja palveluita 
yritteliäällä ja innovatiivisella tavalla ja 
investoi voitot uudelleen edistääkseen 
edelleen sosiaalisia tavoitteitaan. Sen 
hallinto hoidetaan vastuullisella ja 
avoimella tavalla, erityisesti ottamalla 
mukaan työntekijät, asiakkaat ja 
sidosryhmät, joihin sen liiketoiminta 
vaikuttaa.

Or. de

Tarkistus 57
Wojciech Michał Olejniczak

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) 'sosiaalisella yrityksellä' yritystä, jonka 
ensisijaisena tavoitteena on saada aikaan 
sosiaalista vaikutusta ennemminkin kuin 
tuottaa voittoa omistajille ja sidosryhmille. 
Se toimii markkinoilla tuottamalla 
tavaroita ja palveluita yritteliäällä ja 
innovatiivisella tavalla ja käyttää voitot 
pääasiassa sosiaalisten tavoitteiden 
saavuttamiseen. Sen hallinto hoidetaan 

(a) 'sosiaalisella yrityksellä' yritystä, jonka 
ensisijaisena tavoitteena on saada aikaan 
positiivista sosiaalista vaikutusta 
ennemminkin kuin tuottaa voittoa 
omistajille ja sidosryhmille. Se toimii 
markkinoilla tuottamalla tavaroita ja 
palveluita yritteliäällä ja innovatiivisella 
tavalla ja käyttää voitot pääasiassa 
tarkoituksenmukaisten sosiaalisten 
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vastuullisella ja avoimella tavalla, 
erityisesti ottamalla mukaan työntekijät, 
asiakkaat ja sidosryhmät, joihin sen 
liiketoiminta vaikuttaa.

tavoitteiden saavuttamiseen, erityisesti 
paikalliset tarpeet huomioon ottaen. Sen 
hallinto hoidetaan vastuullisella ja 
avoimella tavalla, erityisesti ottamalla 
mukaan työntekijät, asiakkaat ja 
sidosryhmät, joihin sen liiketoiminta 
vaikuttaa.

Or. pl

Tarkistus 58
Jens Nilsson

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) 'sosiaalisella yrityksellä' yritystä, jonka 
ensisijaisena tavoitteena on saada aikaan 
sosiaalista vaikutusta ennemminkin kuin 
tuottaa voittoa omistajille ja sidosryhmille. 
Se toimii markkinoilla tuottamalla 
tavaroita ja palveluita yritteliäällä ja 
innovatiivisella tavalla ja käyttää voitot 
pääasiassa sosiaalisten tavoitteiden 
saavuttamiseen. Sen hallinto hoidetaan 
vastuullisella ja avoimella tavalla, 
erityisesti ottamalla mukaan työntekijät, 
asiakkaat ja sidosryhmät, joihin sen 
liiketoiminta vaikuttaa.

(a) 'sosiaalisella yrityksellä' yritystä, jonka 
ensisijaisena tavoitteena on saada aikaan 
sosiaalista vaikutusta ennemminkin kuin 
tuottaa voittoa omistajille ja sidosryhmille. 
Se toimii markkinoilla ja saa aikaan 
sosiaalista hyötyä yhteisölle tuottamalla 
yleishyödyllisiä tavaroita ja palveluita ja 
järjestämällä tuotantoprosessin 
demokraattisella ja osallistavalla tavalla 
ottamalla mukaan sisäiset sidosryhmät ja 
itse yhteisön. Se toimii markkinoilla
yritteliäällä ja innovatiivisella tavalla ja 
käyttää voitot pääasiassa sosiaalisten 
tavoitteiden saavuttamiseen. Sen hallinto 
hoidetaan vastuullisella ja avoimella 
tavalla.

Or. en

Tarkistus 59
Karima Delli

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(d) 'mikrorahoituksella' takauksia, 
vastatakauksia, mikroluottoja ja pääoma- ja 
välirahoitusta, joka on ulotettu henkilöihin 
ja mikroyrityksiin.

(d) 'mikrorahoituksella' takauksia, 
vastatakauksia, mikroluottoja ja pääoma- ja 
välirahoitusta, joka on ulotettu henkilöihin 
ja mikroyrityksiin, joilla ei ole 
luottoluokitusta tai joiden luottoluokitus 
on riittämätön, joilla ei ole pääomaa tai 
joiden pääoma on riittämätön ja joilla ei 
tämän vuoksi ole mahdollisuuksia 
luotonsaantiin.

Or. en

Tarkistus 60
Karima Delli

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Ohjelma muodostuu seuraavista 
kolmesta toisiaan täydentävästä lohkosta:

1. Ohjelma muodostuu seuraavista neljästä
toisiaan täydentävästä lohkosta:

Or. en

Tarkistus 61
Karima Delli

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, 

(a) Progress-lohko, josta tuetaan unionin 
politiikan kehittämistä, täytäntöönpanoa, 
seurantaa ja arviointia työllisyyden, 
sosiaaliturvan, sosiaalisen osallisuuden, 
työoloja koskevan lainsäädännön ja 
köyhyyden torjunnan aloilla ja edistetään 
näyttöön pohjautuvaa poliittista 
päätöksentekoa ja sosiaalista kehitystä
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kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden ja 
muiden asiaan liittyvien osapuolten kanssa.

yhteistyössä työmarkkinaosapuolten, 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden, 
paikallisten ja alueellisten viranomaisten
ja muiden asiaan liittyvien osapuolten 
kanssa.

Or. en

Tarkistus 62
Karin Kadenbach

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 paikallis- ja 
aluehallinnon, työmarkkinaosapuolten, 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden ja 
muiden asiaan liittyvien osapuolten kanssa.

Or. en

Perustelu

Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamisen on perustuttava kaikkiin tavoitteista 
vastuussa oleviin hallinnon tasoihin.

Tarkistus 63
Karima Delli

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) Mikrorahoitus ja sosiaalinen yrittäjyys -
lohko, jolla helpotetaan yrittäjien, etenkin 

(c) Mikrorahoitus ja sosiaalinen yrittäjyys -
lohko, jolla parannetaan 
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työmarkkinoista kauimpana olevien, ja 
sosiaalisten yritysten rahoituksen saantia.

mikrorahoituksen saantia ja lisätään sen 
saatavuutta henkilöille, jotka ovat 
menettäneet tai ovat vaarassa menettää 
työpaikkansa tai joilla on vaikeuksia 
päästä tai palata työmarkkinoille, ja 
henkilöille, joita uhkaa sosiaalinen 
syrjäytyminen, tai heikommassa asemassa 
oleville henkilöille, joilla on heikommat 
mahdollisuudet saada luottoa 
tavanomaisilta luottomarkkinoilta, ja 
mikroyrityksille, jotka työllistävät näitä 
henkilöitä, sekä yhteisötalouden 
yrityksille.

Or. en

Tarkistus 64
Luís Paulo Alves

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 
sosiaalisten yritysten rahoituksen saantia
kiinnittämällä erityistä huomiota 
syrjäisten alueiden ja reuna-alueiden 
erityistarpeisiin.

Or. pt

Tarkistus 65
Nuno Teixeira

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) Mikrorahoitus ja sosiaalinen yrittäjyys -
lohko, jolla helpotetaan yrittäjien, etenkin 

(c) Mikrorahoitus ja sosiaalinen yrittäjyys -
lohko, jolla helpotetaan yrittäjien, etenkin 



PE488.021v01-00 30/65 AM\900792FI.doc

FI

työmarkkinoista kauimpana olevien, ja 
sosiaalisten yritysten rahoituksen saantia.

työmarkkinoista kauimpana olevien, 
nuorten ja sosiaalisten yritysten 
rahoituksen saantia.

Or. pt

Tarkistus 66
Karima Delli

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

Komission teksti Tarkistus

(c a) Nuorison mahdollisuudet -lohko, 
jolla parannetaan nuorten työllisyys- ja 
koulutustilannetta, erityisesti työelämän 
ja koulutuksen ulkopuolella olevien 
nuorten tilannetta.

Or. en

Tarkistus 67
Karima Delli

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Asetuksen 1–14 artiklassa vahvistettuja 
yhteisiä säännöksiä sovelletaan kaikkiin 1 
kohdan a, b ja c alakohdassa esitettyihin 
kolmeen lohkoon, joihin kuhunkin 
sovelletaan myös erityissäännöksiä.

2. Asetuksen 1–14 artiklassa vahvistettuja 
yhteisiä säännöksiä sovelletaan kaikkiin 
1 kohdan a, b, c ja c a alakohdassa
esitettyihin neljään lohkoon, joihin 
kuhunkin sovelletaan myös 
erityissäännöksiä.

Or. en

Tarkistus 68
Karin Kadenbach
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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) Vahvistetaan unionin tavoitteiden 
omaksumista työllisyys-, sosiaali- ja 
työolojen alalla keskeisten unionin,
kansallisten, alueellisten ja paikallisten
poliittisten päättäjien samoin kuin muiden 
asiaan liittyvien osapuolten parissa, jotta 
saadaan aikaan konkreettisia ja 
koordinoituja toimia sekä unionin että 
jäsenvaltioiden tasolla.

Or. en

Perustelu

Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamisen on perustuttava kaikkiin tavoitteista 
vastuussa oleviin hallinnon tasoihin. Siksi on tärkeää lujittaa paikallisviranomaisten 
valmiuksia tukea EU:n toimintalinjojen täytäntöönpanoa vastavuoroisen oppimisen, näytön 
hankkimisen ja valmiuksien parantamisen kautta.

Tarkistus 69
Petru Constantin Luhan

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)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 ja lisätään samalla 
yleisön ja sidosryhmien luottamusta 
kokonaisvaltaisesti.

Or. ro
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Tarkistus 70
Karima Delli

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, asianmukaisten, 
saavutettavien ja tehokkaiden sosiaalisen 
suojelun järjestelmien ja työmarkkinoiden 
kehittämistä sosiaalisen osallisuuden sekä 
korkean työllisyystason ja 
korkealaatuisten työpaikkojen 
varmistamiseksi ja helpotetaan tarvittaessa
poliittisia uudistuksia edistämällä kaikkien 
asiaankuuluvien sidosryhmien 
osallistumista, mukaan lukien 
kansalaisjärjestöt ja heikommassa 
asemassa olevat henkilöt, kuten 
köyhyydestä ja sosiaalisesta 
syrjäytymisestä kärsivät henkilöt, 
vammaiset, maahanmuuttajat ja etniset 
vähemmistöt, sekä hyvää hallintotapaa, 
vastavuoroista oppimista ja sosiaalisia
innovaatioita.

Or. en

Tarkistus 71
Karima Delli

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) Nykyaikaistetaan unionin 
lainsäädäntö järkevän sääntelyn 
periaatteiden mukaiseksi ja varmistetaan, 
että työoloihin liittyviä unionin lakeja 
sovelletaan tehokkaasti.

(c) Seurataan Eurooppa 2020 -strategian 
sosiaalisten tavoitteiden saavuttamista ja
unionin politiikkojen sekä työoloihin 
liittyvän unionin lainsäädännön kehitystä.

Or. en
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Tarkistus 72
Wojciech Michał Olejniczak

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) Edistetään työntekijöiden alueellista 
liikkuvuutta ja parannetaan 
työllisyysmahdollisuuksia kehittämällä 
kaikille avoimia unionin työmarkkinoita 
sekä tarjotaan tarpeellisia 
uudelleenkoulutusmahdollisuuksia 
työntekijöille toimialoilla ja aloilla, joita 
koettelevat erityisesti globalisaation 
kielteisistä vaikutuksista johtuvat 
rakennemuutos ja joukkoirtisanomiset.

Or. pl

Perustelu

Tarkistuksella pyritään laajentamaan ohjelman soveltamisalaa ja saavuttamaan tarpeellisia 
synergioita Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) annetun Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen säännösten kanssa.

Tarkistus 73
Nuno Teixeira

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) Edistetään työntekijöiden alueellista 
liikkuvuutta ja parannetaan 
työllisyysmahdollisuuksia kehittämällä 
kaikille avoimia unionin työmarkkinoita 
kiinnittämällä erityistä huomiota nuoriin, 
joilla on suuria vaikeuksia löytää työtä.

Or. pt
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Tarkistus 74
Karima Delli

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

Komission teksti Tarkistus

(e a) Torjutaan köyhyyttä ja sosiaalista 
syrjäytymistä tukemalla 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden, 
työmarkkinaosapuolten, sosiaalisten 
yritysten ja yhteisötalouden 
organisaatioiden sekä julkisten elinten 
toimintaa.

Or. en

Tarkistus 75
Karima Delli

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – e b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e b) Varmistetaan sujuva siirtyminen 
koulutuksesta ihmisarvoiseen 
työpaikkaan, ehkäistään koulunkäynnin 
keskeyttämistä ja parannetaan 
työharjoittelun ja 
oppisopimuskoulutuksen laatua.

Or. en

Tarkistus 76
Karima Delli

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) edistää naisten ja miesten välistä tasa- (a) edistää naisten ja miesten välistä tasa-
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arvoa sekä torjua sukupuoleen, rotuun tai 
etniseen alkuperään, uskontoon tai 
vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai 
sukupuoliseen suuntautuneisuuteen 
perustuvaa syrjintää

arvoa ottamalla huomioon 
sukupuolinäkökohdat ja toteuttamalla 
myönteisiä toimia sukupuolten tasa-arvon 
edistämiseksi, torjua sukupuoleen, rotuun 
tai etniseen alkuperään, uskontoon tai 
vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai 
seksuaaliseen suuntautuneisuuteen 
perustuvaa syrjintää, ja täyttää 
vammaisten henkilöiden oikeuksia 
koskevan YK:n yleissopimuksen velvoite, 
joka koskee muun muassa koulutusta, 
työtä ja työllisyyttä sekä esteettömyyttä

Or. en

Tarkistus 77
Karima Delli

Ehdotus asetukseksi
4 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a artikla
Kumppanuusperiaate

Varmistaakseen, että ohjelma vastaa 
edunsaajien tarpeita ja vaatimuksia, ja 
edistääkseen hyvää hallintotapaa, 
vastavuoroista oppimista ja sosiaalista 
innovointia komissio ja jäsenvaltiot 
soveltavat kumppanuusperiaatetta 
ohjelman koko keston ajan ja sen kaikilla 
tasoilla. Tätä varten komissio ja 
jäsenvaltiot varmistavat, että 
kansalaisyhteiskunnan organisaatiot, 
myös työmarkkinaosapuolet, jotka 
edustavat ohjelman kohderyhmiä, sekä 
alueelliset ja paikalliset viranomaiset 
otetaan mukaan strategisiin päätöksiin ja 
ohjelman lohkojen kehittämiseen, 
täytäntöönpanoon, seurantaan, 
arviointiin ja levittämiseen.
Kumppanuusperiaatteen tehokkaaseen 
soveltamiseen sekä ohjelman 
kohderyhmiä edustavien paikallisten ja 
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alueellisten työmarkkinaosapuolten ja 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden 
toteuttamiin valmiuksien ja pätevyyden 
kehittämistoimiin myönnetään riittävästi 
varoja.

Or. en

Tarkistus 78
Karima Delli

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – 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 60 prosenttia, josta 
vähintään 50 prosenttia sosiaaliseen 
suojeluun, sosiaaliseen osallisuuteen sekä 
köyhyyden vähentämiseen ja
ehkäisemiseen

Or. en

Tarkistus 79
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – 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 56 prosenttia, josta 
vähintään 50 prosenttia sosiaaliseen 
suojeluun, sosiaaliseen osallisuuteen sekä 
köyhyyden vähentämiseen ja 
ehkäisemiseen, vähintään 10 prosenttia 
nuorisotyöttömyyden torjumiseen ja 
vähintään 25 prosenttia sosiaalipoliittisten 
kokeilujen edistämiseen; pienillä, 
keskisuurilla ja laajoilla hankkeilla on
oltava mahdollisuus saada rahoitusta
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Or. de

Tarkistus 80
Nuno Teixeira

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – 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 60 prosenttia, josta 
vähintään 15 prosenttia sosiaalisten 
kokeilujen edistämiseen menetelmänä, 
jolla voidaan testata ja arvioida 
innovatiivisia ratkaisuja niiden 
hyödyntämisen laajentamiseksi, ja 
15 prosenttia nuorten 
työllistämispolitiikkaan

Or. pt

Tarkistus 81
Karima Delli

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) Eures-lohkolle 15 prosenttia (b) Eures-lohkolle 20 prosenttia, josta 
vähintään 40 prosenttia kohdennettuihin 
liikkuvuusjärjestelyihin, vähintään 
20 prosenttia rajat ylittäviin 
kumppanuuksiin ja vähintään 
15 prosenttia Eures-henkilöstön 
koulutukseen ja pätevöitymiseen

Or. en

Tarkistus 82
Karin Kadenbach
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Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) Eures-lohkolle 15 prosenttia (b) Eures-lohkolle 19 prosenttia, josta 
vähintään 40 prosenttia kohdennettuihin 
liikkuvuusjärjestelyihin, vähintään 
20 prosenttia rajat ylittäviin 
kumppanuuksiin ja vähintään 
15 prosenttia Eures-henkilöstön 
koulutukseen ja pätevöitymiseen

Or. de

Tarkistus 83
Karima Delli

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(c) Mikrorahoitus ja sosiaalinen yrittäjyys 
-lohkolle 15 prosenttia.

Or. en

Tarkistus 84
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(c) Mikrorahoitus ja sosiaalinen yrittäjyys 
-lohkolle 20 prosenttia, josta vähintään 
45 prosenttia mikrorahoitukseen ja 
vähintään 45 prosenttia sosiaaliseen 
yrittäjyyteen.

Or. de
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Tarkistus 85
Karima Delli

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

vähintään 25 prosenttia ohjelman 
määrärahoista sosiaalipoliittisten 
kokeilujen edistämiseen ja vähintään 
10 prosenttia nuorisotyöttömyyden ja 
syrjäytymisen torjuntaan; pienillä, 
keskisuurilla ja laajoilla hankkeilla on 
oltava yhtäläinen mahdollisuus saada 
rahoitusta.

Or. en

Tarkistus 86
Karima Delli

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Edellä 1 kohdassa mainittujen 
määrärahojen lisäksi rahoitetaan 
3 artiklan 1 kohdan c a alakohdassa 
säädettyä Nuorison mahdollisuudet 
-lohkoa. Ohjelmakaudella 1 päivä 
tammikuuta 2014 – 31 päivä joulukuuta 
2020 tämän lohkon määrärahat ovat 
[XXX] miljoonaa euroa.

Or. en

Perustelu

Jotta voidaan puuttua liian korkeaan nuorisotyöttömyyteen, otetaan käyttöön uusi Nuorison 
mahdollisuudet -lohko, edellyttäen että tämän tavoitteen rahoitus voidaan vahvistaa 
monivuotisessa rahoituskehyksessä 2014–2020.
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Tarkistus 87
Karin Kadenbach

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. Enintään 2 prosenttia 1 kohdassa 
tarkoitetuista määrärahoista varataan 
ohjelman täytäntöönpanoon, ja niillä 
katetaan esimerkiksi kustannukset, jotka 
liittyvät tekniseen ja/tai hallinnolliseen 
apuun, käännöksiin, tarjouskilpailuihin, 
asiantuntijatapaamisiin ja viestintään, 
joista on etua sekä komissiolle että 
edunsaajille.

Or. de

Tarkistus 88
Karima Delli

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) täytäntöönpantujen toimien 
vaikutusten seuranta heikoimmassa 
asemassa olevien ryhmien osalta

Or. en

Tarkistus 89
Karima Delli

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d b alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(d b) täytäntöönpantujen toimien 
vaikutusten seuranta työolojen 
parantamisen osalta

Or. en

Tarkistus 90
Karima Delli

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) lainsäädännön ja politiikan alalla 
toimivien sekä Eures-neuvojien koulutus

(c) lainsäädännön ja politiikan alalla 
toimivien sekä Eures-neuvojien ja rajat 
ylittävien Eures-kumppanuuksien 
toimijoiden koulutus

Or. en

Tarkistus 91
Karin Kadenbach

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

Komission teksti Tarkistus

(b) jäsenvaltioiden nimeämien alueellisen 
liikkuvuuden edistämisestä vastaavien 
kansallisten viranomaisten ja 
asiantuntijapalvelujen sekä 
mikrorahoituksen tarjoajien valmiuksien 
parantaminen

(b) jäsenvaltioiden nimeämien alueellisen 
liikkuvuuden edistämisestä vastaavien 
alueellisten, paikallisten ja kansallisten 
viranomaisten ja asiantuntijapalvelujen 
sekä mikrorahoituksen tarjoajien 
valmiuksien parantaminen

Or. en
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Perustelu

Valmiuksien parantaminen on olennaisen tärkeää, jotta voidaan tukea paikallisten ja 
alueellisten viranomaisten toimia, joilla puututaan köyhyyteen ja syrjäytymiseen. Se auttaa 
testaamaan uusia toimintatapoja, oppimaan vertaisryhmiltä ja jakamaan kokemuksia.

Tarkistus 92
Petru Constantin Luhan

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

Komission teksti Tarkistus

(b) jäsenvaltioiden nimeämien alueellisen 
liikkuvuuden edistämisestä vastaavien 
kansallisten viranomaisten ja
asiantuntijapalvelujen sekä
mikrorahoituksen tarjoajien valmiuksien 
parantaminen

(b) jäsenvaltioiden nimeämien alueellisen 
liikkuvuuden edistämisestä vastaavien 
kansallisten ja alueellisten viranomaisten 
sekä asiantuntijapalvelujen ja 
mikrorahoituksen tarjoajien valmiuksien 
parantaminen

Or. ro

Tarkistus 93
Karima Delli

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

Komission teksti Tarkistus

(b a) työmarkkinajärjestöjen, 
kansalaisjärjestöjen ja yhteisötalouden 
toimijoiden valmiuksien parantaminen

Or. en

Tarkistus 94
Karin Kadenbach

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



AM\900792FI.doc 43/65 PE488.021v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

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

(c) kansallisista, alueellisista ja 
paikallisista viranomaisista koostuvien 
työryhmien organisointi unionin 
lainsäädännön täytäntöönpanon 
seuraamiseksi

Or. en

Perustelu

Hallintojen välisen tietojen vaihdon olisi hyödytettävä kaikkia hallinnon tasoja, koska monet 
toimintalinjat ovat yhteisiä eivätkä kuulu ainoastaan kansallisten viranomaisten toimivaltaan.

Tarkistus 95
Petru Constantin Luhan

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

Komission teksti Tarkistus

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

(c) kansallisista, alueellisista tai 
paikallisista viranomaisista koostuvien 
työryhmien organisointi unionin 
lainsäädännön täytäntöönpanon 
seuraamiseksi

Or. ro

Tarkistus 96
Karima Delli

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 97
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) kansallisten hallintovirkamiesten 
vaihto-ohjelmat.

(f) alueellisten, paikallisten ja kansallisten 
hallintovirkamiesten vaihto-ohjelmat.

Or. en

Perustelu

EU:n lainsäädännön täytäntöönpanon seurannassa on otettava huomioon myös alueelliset ja 
paikalliset asiayhteydet, ja siksi siihen olisi otettava mukaan alue- ja paikallishallinnon 
edustajat.

Tarkistus 98
Karima Delli

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Toimet yksilöiden liikkuvuuden 
edistämiseksi unionissa, erityisesti
monikielisen digitaalisen foorumin 
kehittäminen avointen työpaikkojen ja 
työhakemusten välittämiseksi, sekä 
kohdennetut liikkuvuusjärjestelyt avointen 
työpaikkojen täyttämiseksi siellä, missä on 
havaittu työmarkkinoiden vajaatoimintaa, 
ja/tai erityisten työntekijäryhmien kuten 
nuorten auttamiseksi.

4. Vapaaehtoiset toimet yksilöiden 
liikkuvuuden edistämiseksi unionissa ja 
liikkuvuuden esteiden poistamiseksi niiltä 
kansalaisilta, jotka ovat halukkaita 
liikkumaan:

(a) työnhakijoiden, liikkuvien 
työntekijöiden, rajatyöntekijöiden ja 
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heidän etujärjestöjensä sekä työnantajien 
tiedotus- ja neuvontapalvelut; rajat 
ylittävien etuisuuksien hallinnoinnista 
vastaavien koulutus
(b) monikielisen digitaalisen foorumin 
edistäminen avointen työpaikkojen ja 
työhakemusten välittämiseksi, sekä 
kohdennetut liikkuvuusjärjestelyt avointen 
työpaikkojen täyttämiseksi siellä, missä on 
havaittu työmarkkinoiden vajaatoimintaa, 
ja/tai erityisten työntekijäryhmien kuten 
nuorten auttamiseksi.

Or. en

Tarkistus 99
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Toimet yksilöiden liikkuvuuden 
edistämiseksi unionissa, erityisesti 
monikielisen digitaalisen foorumin 
kehittäminen avointen työpaikkojen ja 
työhakemusten välittämiseksi, sekä 
kohdennetut liikkuvuusjärjestelyt avointen 
työpaikkojen täyttämiseksi siellä, missä on 
havaittu työmarkkinoiden vajaatoimintaa, 
ja/tai erityisten työntekijäryhmien kuten 
nuorten auttamiseksi.

4. Toimet yksilöiden liikkuvuuden 
edistämiseksi unionissa, erityisesti 
monikielisen digitaalisen foorumin 
kehittäminen avointen työpaikkojen ja 
työhakemusten välittämiseksi, sekä 
kohdennetut liikkuvuusjärjestelyt avointen 
työpaikkojen täyttämiseksi siellä, missä on 
havaittu työmarkkinoiden vajaatoimintaa, 
ja erityisten työntekijäryhmien kuten 
nuorten ja ikääntyneiden auttamiseksi.

Or. fr

Tarkistus 100
Karima Delli

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

5. Tuki mikrorahoitukseen ja sosiaalisille 
yrityksille etenkin unionin vuotuiseen 
talousarvioon sovellettavista 
varainhoitosäännöistä annetun asetuksen 
XXX/2012 [uusi varainhoitoasetus] 
ensimmäisen osan VIII osastossa 
säädettyjen rahoitusvälineiden kautta sekä 
avustukset.

5. Tuki mikrorahoitukseen ja sosiaalisille 
yrityksille ja henkilöille, joilla ei ole 
luottoluokitusta tai joiden luottoluokitus 
on riittämätön, joilla ei ole pääomaa tai 
joiden pääoma on riittämätön ja joilla ei 
tämän vuoksi ole mahdollisuuksia 
luotonsaantiin, etenkin unionin vuotuiseen 
talousarvioon sovellettavista 
varainhoitosäännöistä annetun asetuksen 
XXX/2012 [uusi varainhoitoasetus] 
ensimmäisen osan VIII osastossa 
säädettyjen rahoitusvälineiden kautta sekä 
avustukset.

Or. en

Tarkistus 101
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ehdotus asetukseksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

Ohjelman mukaisesti tukikelpoiset toimet 
voidaan panna täytäntöön yhdessä muiden 
unionin välineiden kanssa, kunhan tällaiset 
toimet täyttävät sekä ohjelman että 
asianomaisten muiden välineiden 
tavoitteet.

Ohjelman mukaisesti tukikelpoiset toimet 
voidaan panna täytäntöön yhdessä muiden 
unionin välineiden kanssa, erityisesti 
rahoitusvälineiden kanssa, kunhan 
tällaiset toimet täyttävät sekä ohjelman että 
asianomaisten muiden välineiden 
tavoitteet. Tässä yhteydessä otetaan 
huomioon synergiat Euroopan unionin 
rakennerahastojen kanssa, erityisesti 
ohjelman täydentävyys Euroopan 
sosiaalirahaston kanssa, jotta voidaan 
saavuttaa inklusiivisen kasvun tavoite ja 
kitkeä köyhyys.

Or. fr
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Tarkistus 102
Karima Delli

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 
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.

1. Komissio varmistaa 
kumppanuusperiaatteen mukaisesti
yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, että 
ohjelman puitteissa toteutetut toimet ovat 
johdonmukaisia unionin muiden toimien 
kanssa ja täydentävät niitä; tällaisia ovat 
etenkin Euroopan sosiaalirahastoon 
kuuluvat toimet sekä 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun, 
oikeusasioiden ja perusoikeuksien, 
yhtäläisten mahdollisuuksien,
yleissivistävän ja ammatillisen 
koulutuksen, lapsen oikeuksien ja 
hyvinvoinnin sekä nuorisopolitiikan, 
maahanmuuttopolitiikan, tutkimuksen ja 
innovaation, yrittäjyyden, terveyden, 
työolojen, laajentumisen ja ulkosuhteiden 
sekä yleisen talouspolitiikan alalla 
toteutetut toimet.

Or. en

Tarkistus 103
Karima Delli

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ohjelmasta tuettujen toimien on oltava 
unionin ja kansallisen lainsäädännön, myös 
valtiontukisääntöjen, mukaisia.

2. Ohjelmasta tuettujen toimien on oltava 
unionin ja kansallisen lainsäädännön, myös 
valtiontukisääntöjen, ja ILOn 
yleissopimuksen mukaisia.

Or. en
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Tarkistus 104
Karima Delli

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Toteutettujen toimien on oltava myös 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan sekä 
vammaisten henkilöiden oikeuksia 
koskevan YK:n yleissopimuksen 
mukaisia.

Or. en

Tarkistus 105
Alain Cadec

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ohjelman mukaisesti täytäntöön
pantujen toimien tulokset on annettava 
tiedoksi ja levitettävä asianmukaisella 
tavalla, jotta voidaan maksimoida niiden 
vaikutus, kestävyys ja unionin tasoinen 
lisäarvo.

1. Ohjelman mukaisesti täytäntöön 
pantujen toimien tulokset on annettava 
tiedoksi ja levitettävä kaikille 
sidosryhmille asianmukaisella tavalla, jotta 
voidaan maksimoida niiden vaikutus, 
kestävyys ja unionin tasoinen lisäarvo.

Or. fr

Tarkistus 106
Karima Delli

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 yhdessä 26 artiklan 
d kohdassa tarkoitetun strategisen 
neuvoa-antavan ryhmän kanssa vuoden 
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saavuttamisessa, määritetään onko 
resursseja käytetty tehokkaasti ja 
arvioidaan sen tuomaa unionin tason 
lisäarvoa.

2017 loppuun mennessä väliarviointi, jossa 
mitataan edistymistä sen tavoitteiden 
saavuttamisessa, määritetään onko 
resursseja käytetty tehokkaasti ja 
arvioidaan sen tuomaa unionin tason 
lisäarvoa. Asetuksen 26 artiklan 
d kohdassa tarkoitettu strateginen 
neuvoa-antava ryhmä osallistuu koko 
arviointimenettelyyn.

Or. en

Tarkistus 107
Karima Delli

Ehdotus asetukseksi
-1 artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1 artikla
Aihekohtaiset osa-alueet

Progress-lohkon monivuotisessa 
toimintaohjelmassa olisi tuettava toimia 
yhdellä tai useammalla seuraavista 
aihekohtaisista osa-alueista:
(a) työllisyys
(b) sosiaalinen suojelu, sosiaalinen 
osallisuus sekä köyhyyden vähentäminen 
ja ehkäiseminen
(c) työolot ja työterveys ja -turvallisuus.
Lisäksi siihen olisi sisällytettävä seuraavat 
horisontaaliset prioriteetit:
(a) sosiaalipoliittiset kokeilut
(b) nuorisotyöttömyyden ja syrjäytymisen
torjunta
(c) naisten ja miesten yhtäläisten 
mahdollisuuksien edistäminen
(d) sukupuoleen, rotuun tai etniseen 
alkuperään, uskontoon tai 
vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai 
seksuaaliseen suuntautumiseen 
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perustuvan syrjinnän torjunta sekä 
vammaisten henkilöiden oikeuksia 
koskevan YK:n yleissopimuksen 
velvoitteiden täyttäminen
(e) lapsen oikeuksien suojelu ja 
hyvinvointi.

Or. en

Tarkistus 108
Karima Delli

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevassa 4 artiklassa säädettyjen 
yleistavoitteiden lisäksi Progress-lohkossa 
on seuraavat erityistavoitteet:

Edellä olevassa 4 artiklassa säädettyjen 
yleistavoitteiden lisäksi Progress-lohkon 
erityistavoitteissa tuetaan Eurooppa 2020 
–strategian täytäntöönpanoa, "Köyhyyden 
torjunnan eurooppalaista foorumia" ja 
muita lippulaiva-aloitteita ja tehostettuun 
sosiaalialan avoimeen 
koordinointimenetelmään osallistumista. 
Erityistavoitteet ovat seuraavat:

Or. en

Tarkistus 109
Karima Delli

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Kehitetään ja levitetään korkealaatuista 
vertailevaa analyyttista tietoa sen 
varmistamiseksi, että unionin työllisyys- ja 
sosiaalipolitiikka ja työoloja koskeva
lainsäädäntö perustuvat vankkaan näyttöön 
ja ovat relevantteja yksittäisten 
jäsenvaltioiden ja muiden osallistuvien 

(a) Kehitetään ja levitetään korkealaatuista 
vertailevaa analyyttista tietoa sen 
varmistamiseksi, että unionin politiikka 
sellaisilla aloilla kuin työllisyys, työolot, 
sosiaalinen suojelu, sosiaalinen osallisuus 
sekä syrjinnän ja moninkertaisen 
syrjinnän torjunta, köyhyyden ja 
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maiden tarpeiden, haasteiden ja 
edellytysten kannalta.

asuntomarkkinoilta syrjäytymisen, 
nuorisotyöttömyyden ja nuorten 
köyhyyden, siirtotyöläisten ja etnisten 
vähemmistöjen sekä lasten köyhyyden ja 
energiaköyhyyden torjunta sekä näiden 
alojen lainsäädäntö perustuvat vankkaan 
näyttöön ja ovat relevantteja yksittäisten 
jäsenvaltioiden ja muiden osallistuvien 
maiden ihmisten tarpeiden, sosiaalisten
haasteiden ja sosiaalisten edellytysten 
kannalta;

Or. en

Tarkistus 110
Karima Delli

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – 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 
politiikkaansa ja panemaan unionin 
lainsäädäntöä täytäntöön.

(b) Helpotetaan sosiaalisen suojelun ja 
sosiaalisen osallisuuden alalla Euroopan 
työllisyysstrategian ja avoimen 
koordinointimenettelyn puitteissa ja 
verkottamalla asiaan erikoistuneita 
elimiä, mukaan lukien 
työmarkkinaosapuolet ja 
kansalaisyhteiskunnan organisaatiot, 
tehokasta ja osallistavaa tietojen vaihtoa, 
vastavuoroista oppimista ja vuoropuhelua 
unionin politiikasta sellaisilla aloilla kuin 
työllisyys, sosiaalinen suojelu, sosiaalinen 
osallisuus, työoloja koskeva lainsäädäntö, 
syrjinnän ja moninkertaisen syrjinnän 
torjunta, köyhyyden ja 
asuntomarkkinoilta syrjäytymisen 
torjunta, lapsen oikeuksien suojelu ja 
hyvinvointi, nuorisotyöttömyyden ja 
nuorten köyhyyden torjunta, 
maahanmuuttajien kotoutumisen 
edistäminen ja turvapaikanhakijoiden 
tilanteen parantaminen unionin, 
jäsenvaltioiden ja kansainvälisellä tasolla, 
jotta voidaan auttaa jäsenvaltioita ja muita 
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osallistuvia maita kehittämään 
politiikkaansa ja panemaan unionin 
lainsäädäntöä täytäntöön.

Or. en

Tarkistus 111
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – 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 
politiikkaansa ja panemaan unionin 
lainsäädäntöä täytäntöön.

(b) Helpotetaan tehokasta ja osallistavaa 
tietojen vaihtoa, vastavuoroista oppimista 
ja vuoropuhelua unionin työllisyys- ja 
sosiaalipolitiikasta sekä työoloja 
koskevasta lainsäädännöstä unionin, 
jäsenvaltioiden, alueellisella, paikallisella
ja kansainvälisellä tasolla, jotta voidaan 
auttaa jäsenvaltioita ja muita osallistuvia 
maita kehittämään politiikkaansa ja 
panemaan unionin lainsäädäntöä 
täytäntöön.

Or. en

Tarkistus 112
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – 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, alueiden ja 
kansainvälisellä tasolla, jotta voidaan 
auttaa jäsenvaltioita ja muita osallistuvia 
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politiikkaansa ja panemaan unionin 
lainsäädäntöä täytäntöön.

maita kehittämään politiikkaansa ja 
panemaan unionin lainsäädäntöä 
täytäntöön.

Or. pt

Tarkistus 113
Petru Constantin Luhan

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – 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 
politiikkaansa ja panemaan unionin 
lainsäädäntöä täytäntöön.

b. Helpotetaan tehokasta ja osallistavaa 
tietojen vaihtoa, vastavuoroista oppimista 
ja vuoropuhelua unionin työllisyys- ja 
sosiaalipolitiikasta sekä työoloja 
koskevasta lainsäädännöstä unionin, 
jäsenvaltioiden, alueiden ja 
kansainvälisellä tasolla, jotta voidaan 
auttaa jäsenvaltioita ja muita osallistuvia 
maita kehittämään politiikkaansa ja 
panemaan unionin lainsäädäntöä 
täytäntöön.

Or. ro

Tarkistus 114
Karima Delli

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

Komission teksti Tarkistus

(b a) Tuetaan kaikkien merkittävien 
toimijoiden aktiivista osallistumista 
sellaisten jo hyväksyttyjen unionin 
prioriteettien seurantaan, joita ovat 
aktiivinen osallistaminen, syrjinnän ja 
moninkertaisen syrjinnän torjunta, 
asunnottomuuden ja asuntomarkkinoilta 
syrjäytymisen, lasten köyhyyden, 
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energiaköyhyyden, nuorten köyhyyden ja 
nuorisotyöttömyyden sekä 
maahanmuuttajien köyhyyden torjunta, 
turvapaikanhakijoiden ja etnisten 
vähemmistöjen aseman parantaminen, 
Euroopan vammaisstrategian 2010–2020 
täytäntöönpano sekä vammaisten 
henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n 
yleissopimuksen, mielenterveyttä 
koskevan yhteisen toiminnan ja 
terveyseroja koskevan yhteisen toiminnan 
täytäntöönpano.

Or. en

Tarkistus 115
Karima Delli

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b b) Edistetään ennaltaehkäisyn 
kulttuuria työterveyden ja -turvallisuuden 
alalla sekä henkistä ja fyysistä 
hyvinvointia työelämässä.

Or. en

Tarkistus 116
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) Tarjotaan unionin ja kansallisen tason 
organisaatioille taloudellista tukea, jotta ne 
voivat parantaa valmiuksiaan kehittää, 
edistää ja tukea unionin työllisyys- ja 
sosiaalipolitiikan sekä työoloja koskevan 
lainsäädännön täytäntöönpanoa.

(d) Tarjotaan unionin, kansallisen, 
alueellisen ja paikallisen tason 
organisaatioille taloudellista tukea, jotta ne 
voivat parantaa valmiuksiaan kehittää, 
edistää ja tukea unionin työllisyys- ja 
sosiaalipolitiikan sekä työoloja koskevan 
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lainsäädännön täytäntöönpanoa.

Or. en

Tarkistus 117
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) Tarjotaan unionin ja kansallisen tason 
organisaatioille taloudellista tukea, jotta ne 
voivat parantaa valmiuksiaan kehittää, 
edistää ja tukea unionin työllisyys- ja 
sosiaalipolitiikan sekä työoloja koskevan 
lainsäädännön täytäntöönpanoa.

(d) Tarjotaan unionin kansallisen ja 
alueellisen tason organisaatioille 
taloudellista tukea, jotta ne voivat parantaa 
valmiuksiaan kehittää, edistää ja tukea 
unionin työllisyys- ja sosiaalipolitiikan 
sekä työoloja koskevan lainsäädännön 
täytäntöönpanoa.

Or. pt

Tarkistus 118
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) kansalaisjärjestöt, varsinkin unionin 
tasolla järjestäytyneet

(e) kansalaisjärjestöt, varsinkin sekä 
kansallisella tasolla että unionin tasolla 
järjestäytyneet

Or. de

Tarkistus 119
Karima Delli

Ehdotus asetukseksi
-1 artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

-1 artikla
Aihekohtaiset osa-alueet

Eures-lohko sisältää toimia seuraavilla 
aloilla:
(a) liikkuville työntekijöille ja 
työnantajille tarkoitetut tiedotuspalvelut ja 
neuvonta sekä avointen työpaikkojen ja 
työnhakijoiden yhteensovittaminen
(b) kohdennetut liikkuvuusjärjestelyt
(c) valtioiden välinen, alakohtainen ja 
rajat ylittävä yhteistyö
(d) toimien ja työhön sijoittumisten 
arviointi alojen välisenä osa-alueena
(e) "Ensimmäinen Eures-työpaikkasi" 
-ohjelma nuoria työnhakijoita varten.

Or. en

Tarkistus 120
Nuno Teixeira

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Varmistetaan, että avoimet työpaikat, 
työhakemukset ja kaikki niihin liittyvät 
tiedot ovat avoimia potentiaalisille 
työnhakijoille ja työnantajille; tähän 
päästään vaihtamalla ja levittämällä näitä 
tietoja kansainvälisesti, alueiden välillä ja 
rajat ylittävästi käyttäen tavanomaisia 
yhteistyömuotoja.

(a) Varmistetaan, että avoimet työpaikat, 
työhakemukset ja kaikki niihin liittyvät 
tiedot ovat avoimia potentiaalisille 
työnhakijoille ja työnantajille; tähän 
päästään tunnistamalla ja kokoamalla 
jatkuvasti tietoja uusista 
työmahdollisuuksista unionin tasolla 
julkisella ja yksityisellä sektorilla, 
edistämällä näiden tietojen vaihtamista ja 
levittämistä kansainvälisesti, alueiden 
välillä ja rajat ylittävästi käyttäen 
tavanomaisia yhteistyömuotoja. Eures-
verkostosta olisi tultava todellinen 
kansalaisten liikkuvuuden 
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eurooppalainen portaali.

Or. pt

Tarkistus 121
Karima Delli

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Varmistetaan, että avoimet työpaikat, 
työhakemukset ja kaikki niihin liittyvät 
tiedot ovat avoimia potentiaalisille 
työnhakijoille ja työnantajille; tähän 
päästään vaihtamalla ja levittämällä näitä 
tietoja kansainvälisesti, alueiden välillä ja 
rajat ylittävästi käyttäen tavanomaisia 
yhteistyömuotoja.

(a) Varmistetaan, että avoimet työpaikat, 
työhakemukset ja kaikki niihin liittyvät 
tiedot ovat avoimia potentiaalisille 
työnhakijoille ja työnantajille, ja tarjotaan 
mentorointia, jotta erityisesti vähäisen 
ammattitaidon omaavat työntekijät saavat 
uusia mahdollisuuksia; tähän päästään 
vaihtamalla ja levittämällä näitä tietoja 
kansainvälisesti, alueiden välillä ja rajat 
ylittävästi käyttäen tavanomaisia 
yhteistyömuotoja.

Or. en

Tarkistus 122
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) Kehitetään palveluita työntekijöiden 
rekrytoimiseksi ja sijoittamiseksi työhön 
hyödyntämällä avointen työpaikkojen ja 
työhakemusten välittämistä Euroopan 
tasolla; tämän olisi katettava kaikki 
työhönsijoituksen eri vaiheet rekrytointia 
edeltävästä valmistelusta sijoituksen 
jälkeiseen neuvontaan; tavoitteena on 
hakijan menestyksellinen integroituminen 
työmarkkinoille; tällaisiin palveluihin on 

(b) Kehitetään palveluita työntekijöiden 
rekrytoimiseksi ja sijoittamiseksi työhön 
hyödyntämällä avointen työpaikkojen ja 
työhakemusten välittämistä Euroopan 
tasolla; tämän olisi katettava kaikki 
työhönsijoituksen eri vaiheet rekrytointia 
edeltävästä valmistelusta sijoituksen 
jälkeiseen neuvontaan; tavoitteena on 
hakijan menestyksellinen integroituminen 
työmarkkinoille; tällaisiin palveluihin on 
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sisällytettävä liikkuvuusjärjestelyitä, joilla 
täytetään avoimia työpaikkoja, kun 
työmarkkinoilla on havaittu vajeita, ja/tai 
autetaan tiettyjä työntekijäryhmiä kuten 
nuoria.

sisällytettävä liikkuvuusjärjestelyitä, joilla 
täytetään avoimia työpaikkoja, kun 
työmarkkinoilla on havaittu vajeita, ja/tai 
autetaan tiettyjä työntekijäryhmiä kuten 
nuoria ja ainoastaan hyvin rajoitetusti 
alaikäisiä.

Or. de

Perustelu

Alaikäisten nuorten sijoittaminen työhön ulkomaille Euresin avulla on ongelmallista muun 
muassa nuorten suojeluun liittyvistä syistä, sillä valvonnan vastuuta koskevat säännökset ovat 
yleensä riittämättömät. Koska Eures on huomattavassa asemassa kansallisissa 
työvoimatoimistoissa, erityisen kohderyhmän mainitsemisen tai sen korostamisen saattaisi 
johtaa siihen, että vaadittaisiin käynnistämään ohjelmia nuorten sijoittamiseksi työhön 
ulkomaille.

Tarkistus 123
Karima Delli

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

Komission teksti Tarkistus

(b a) Kehitetään kansainväliseen 
rekrytointiin ja työhönsijoitukseen 
tarkoitettu kohdennettu työmarkkinoiden 
liikkuvuusjärjestely, jotta autetaan nuoria 
löytämään työpaikka toisesta 
jäsenvaltiosta ("Ensimmäinen Eures-
työpaikkasi" -ohjelma) välittämällä 
avoimia työpaikkoja ja työhakemuksia 
unionin tasolla; tämän olisi katettava 
kaikki työhönsijoituksen eri vaiheet 
rekrytointia edeltävästä valmistelusta 
sijoituksen jälkeiseen neuvontaan; 
tavoitteena on hakijan menestyksellinen 
integroituminen työmarkkinoille.

Or. en



AM\900792FI.doc 59/65 PE488.021v01-00

FI

Tarkistus 124
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Lisätään mikrorahoituksen saatavuutta 
seuraaville tahoille:

1. Lisätään mikrorahoituksen saatavuutta 
seuraaville tahoille ja vähennetään 
samalla hallinnollista byrokratiaa:

Or. pt

Tarkistus 125
Karima Delli

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) henkilöt, jotka ovat menettäneet tai ovat 
vaarassa menettää työpaikkansa tai joilla 
on vaikeuksia päästä tai palata 
työmarkkinoille, ja henkilöt, joita uhkaa 
sosiaalinen syrjäytyminen, sekä 
heikommassa asemassa olevat henkilöt, 
joilla on heikommat mahdollisuudet saada 
luottoa tavanomaisilta luottomarkkinoilta 
ja jotka haluavat käynnistää oman 
mikroyrityksen tai kehittää sitä;

(a) henkilöt, jotka ovat menettäneet tai ovat 
vaarassa menettää työpaikkansa tai joilla 
on vaikeuksia päästä tai palata 
työmarkkinoille, ja henkilöt, joita uhkaa 
sosiaalinen syrjäytyminen, sekä 
heikommassa asemassa olevat henkilöt, 
joilla on heikommat mahdollisuudet saada 
luottoa tavanomaisilta luottomarkkinoilta 
ja jotka haluavat käynnistää oman 
mikroyrityksen tai kehittää sitä, itsenäinen 
ammatinharjoittaminen mukaan luettuna, 
ilman ikään perustuvaa syrjintää;

Or. en

Tarkistus 126
Nuno Teixeira

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(a) henkilöt, jotka ovat menettäneet tai ovat 
vaarassa menettää työpaikkansa tai joilla 
on vaikeuksia päästä tai palata 
työmarkkinoille, ja henkilöt, joita uhkaa 
sosiaalinen syrjäytyminen, sekä 
heikommassa asemassa olevat henkilöt, 
joilla on heikommat mahdollisuudet saada 
luottoa tavanomaisilta luottomarkkinoilta 
ja jotka haluavat käynnistää oman 
mikroyrityksen tai kehittää sitä

(a) henkilöt, jotka ovat menettäneet tai ovat 
vaarassa menettää työpaikkansa tai joilla 
on vaikeuksia päästä tai palata 
työmarkkinoille, nuoret ja henkilöt, joita 
uhkaa sosiaalinen syrjäytyminen, sekä 
heikommassa asemassa olevat henkilöt, 
joilla on heikommat mahdollisuudet saada 
luottoa tavanomaisilta luottomarkkinoilta 
ja jotka haluavat käynnistää oman 
mikroyrityksen tai kehittää sitä

Or. pt

Tarkistus 127
Karima Delli

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) mikroyritykset ja etenkin ne, jotka 
työllistävät a alakohdassa tarkoitettuja 
henkilöitä.

(b) mikroyritykset, ja etenkin 
yhteisötalouden mikroyritykset sekä 
mikroyritykset, jotka työllistävät 
a alakohdassa mainittuja henkilöitä.

Or. en

Tarkistus 128
Karima Delli

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Täydentävyyden varmistamiseksi 
näitä toimia koordinoidaan tiiviisti 
koheesiopolitiikan yhteydessä 
toteutettujen toimien kanssa.
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Or. en

Tarkistus 129
Karima Delli

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 
elinkelpoisten mikroyritysten luomiseksi 
tehtävä tiivistä yhteistyötä niiden 
organisaatioiden, kansalaisyhteiskunnan 
organisaatiot mukaan lukien, kanssa, 
jotka valvovat mikroluottojen lopullisten 
tuensaajien etuja, sekä niiden, erityisesti 
Euroopan sosiaalirahastosta tuettujen 
organisaatioiden kanssa, jotka tarjoavat 
mentorointi- ja koulutusohjelmia 
lopullisille tuensaajille.

Or. en

Tarkistus 130
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Julkisten ja yksityisten elinten, jotka 
toteuttavat 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettua toimintaa, on noudatettava 
hyvää hallintotapaa, hallinnointia ja 
kuluttajansuojaa koskevia korkeita 
standardeja mikroluottojen tarjoajien 
eurooppalaisten käytännesääntöjen 
("European Code of Good Conduct for 
Microcredit Provision") periaatteiden 

3. Julkisten ja yksityisten elinten, jotka 
toteuttavat 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettua toimintaa, on noudatettava 
hyvää hallintotapaa, hallinnointia ja 
kuluttajansuojaa koskevia korkeita 
standardeja mikroluottojen tarjoajien 
eurooppalaisten käytännesääntöjen 
("European Code of Good Conduct for 
Microcredit Provision") periaatteiden 
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mukaisesti ja pyrittävä erityisesti estämään 
henkilöiden ja yritysten ylivelkaantuminen.

mukaisesti ja pyrittävä erityisesti estämään 
henkilöiden ja yritysten ylivelkaantuminen
ja autettava niitä sen sijasta saamaan 
toiminnastaan kohtuulliset tulot.

Or. de

Tarkistus 131
Karima Delli

Ehdotus asetukseksi
26 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

26 a artikla
Aihekohtaiset osa-alueet

Alle 25-vuotiaille tarkoitettu Nuorison 
mahdollisuudet -lohko sisältää toimia 
seuraavilla aloilla:
(a) koulunkäynnin keskeyttämisen 
estäminen etenkin tukemalla kouluun 
palaamista
(b) työmarkkinoilla tarvittavien taitojen 
kehittäminen työn, koulutuksen ja 
ammatillisen koulutuksen välisten 
yhteyksien tiivistämiseksi
(c) ensimmäisen työkokemuksen ja työssä 
kouluttautumisen tukeminen, jotta nuoret 
saisivat mahdollisuuden saada tarvittavia 
taitoja ja työkokemusta
(d) työmarkkinoille pääsy: (ensimmäisen) 
työpaikan saaminen.

Or. en

Tarkistus 132
Karima Delli

Ehdotus asetukseksi
26 b artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

26 b artikla
Erityistavoitteet

Edellä olevassa 4 artiklassa säädettyjen 
yleistavoitteiden lisäksi Nuorison 
mahdollisuudet -lohkossa on seuraavat 
erityistavoitteet:
(a) Tuetaan erityisten innovointiohjelmien 
luomista, joilla torjutaan 
nuorisotyöttömyyttä ja helpotetaan 
nuorten siirtymistä koulutuksesta 
ihmisarvoiseen työhön, etenkin 
epäsuotuisilla alueilla ja poikkeuksellisen 
suuren nuorisotyöttömyyden alueilla; 
tässä yhteydessä kiinnitetään 
erityishuomiota niihin nuoriin, joilla on 
vähemmän mahdollisuuksia, mukaan 
lukien nuoret naiset, työelämän ja 
koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret 
sekä etnisiin vähemmistöihin kuuluvat 
nuoret, jotka saattavat joutua 
kohtaamaan moninkertaista syrjintää.
(b) Tuetaan parhaiden käytäntöjen 
vaihtoa ja vastavuoroista oppimista 
nuorisotyöttömyyden torjunnassa, 
mukaan lukien mahdollisuus sellaisen 
nuorisotakuun käyttöönottoon, jolla 
tarjottaisiin jokaiselle nuorelle 
Euroopassa työpaikka, 
jatkokoulutuspaikka tai työn ohessa 
tapahtuva koulutus viimeistään neljän 
kuukauden kuluttua koulutuksen 
loppumisesta tai työttömäksi jäämisestä; 
parannetaan työharjoittelun ja 
oppisopimuskoulutuksen laatua ja 
vähennetään koulunkäynnin 
keskeyttämistä.
(c) Tarjotaan poliittisille 
päätöksentekijöille taloudellista tukea 
sellaisten sosiaali- ja 
työmarkkinapoliittisten toimien 
kokeilemiseen, joilla torjutaan 
nuorisotyöttömyyttä, edistetään nuorten 
siirtymistä koulutuksesta ihmisarvoiseen 
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työhön, parannetaan työharjoittelun ja 
oppisopimuskoulutuksen laatua, 
vähennetään koulunkäynnin 
keskeyttämistä ja asetetaan 
asiaankuuluvat tiedot ja asiantuntemus 
kaikkien saataville.
(d) Tarjotaan unionin sekä kansallisille ja 
alueellisille organisaatioille taloudellista 
tukea parantamaan niiden valmiuksia 
kehittää, edistää ja tukea toimia, joilla 
torjutaan nuorisotyöttömyyttä, edistetään 
nuorten siirtymistä koulutuksesta 
ihmisarvoiseen työhön, parannetaan 
työharjoittelun ja 
oppisopimuskoulutuksen laatua, 
vähennetään koulunkäynnin 
keskeyttämistä ja asetetaan 
asiaankuuluvat tiedot ja asiantuntemus 
kaikkien saataville.

Or. en

Tarkistus 133
Karima Delli

Ehdotus asetukseksi
26 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

26 c artikla
Osallistuminen

1. Nuorison mahdollisuudet -lohkoon 
voivat osallistua seuraavat maat:
(a) jäsenvaltiot
(b) EFTA- ja ETA-maat ETA-sopimuksen 
mukaisesti
(c) ehdokasmaat ja mahdolliset 
ehdokasmaat niiden yleisten periaatteiden 
sekä edellytysten ja sääntöjen mukaisesti, 
joista määrätään näiden maiden kanssa 
unionin ohjelmiin osallistumisesta 
tehdyissä puitesopimuksissa.
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2. Nuorison mahdollisuudet -lohkoon 
voivat osallistua kaikki julkiset ja/tai 
yksityiset tahot, toimijat ja laitokset ja 
etenkin seuraavat:
(a) kansalliset, alueelliset ja paikalliset 
viranomaiset
(b) julkiset työvoimapalvelut
(c) työmarkkinaosapuolet
(d) nuorisojärjestöt ja muut 
kansalaisjärjestöt kaikilla politiikan 
tasoilla
(e) korkeakoulut ja tutkimuslaitokset
(f) arvioinnin ja vaikutustenarvioinnin 
asiantuntijat
3. Nuorison mahdollisuudet -lohkon 
täytäntöönpanoa varten komissio 
käynnistää 16 artiklan 2 a kohdan 
mukaisen yhteistyön EU:n virastojen 
kanssa. Komissio voi käynnistää 
yhteistyön myös 16 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettujen kansainvälisten 
organisaatioiden kanssa sekä ohjelmaan 
osallistumattomien maiden kanssa 
16 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 134
Karima Delli

Ehdotus asetukseksi
III a luku (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Nuorison mahdollisuudet -lohko

Or. en


